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الحلقا"لقفيويجد"والخيالوالانفعالالالهامعلىمبنياشخصياداتياالةعردةت15الاىافىىاصرات

روعةيقلىلاجمالابالبحثواللاشةوالمؤرخورالعلماءيتناولهااتيا-

)2(الشعراءتصويرعن-الحديثلادبفيوثرترهاكتنمامبلادفي

وعبدالشهابيمصطفىالامببرسمىالمؤلفمربهاالتيالامثلةوفي.5891عامالعربيةالجامعة

كماوهم،علميينكتاباانطونوفرحالخوريوفارسشهبندرالرحمن

فقالوا،ومعطيانهم2مأثيهموتزاوجتمواهبه!تعددتممنالقراءيعرفالنغه!ىوعلمباتربيةالمختمينافذاذمنصليباجميلالدكتوريعد

جانب"الى،تقليدو!تكلفدون،الرفيعالطرازحنوالنعرالشعرىسفوربى(لقوبهماالعزيزعبد:الدكاترةانذادمنفهو،العربيالعالمفي

فيهولاءومعل،والسياسةوالصحافةوالطببالهئدسةاختصاص!مالمكوبمتصولهيكونوان،الاقطاربقيةفيوامثالهم،بقطرمرادوأمر

زكياحمدالدكتورالعالمفيهمالادبمصرفينوآبغمنطا"لفةسورياجهانهـمووق!يابهاتمرسواالتيالموضوعات!ي؟لعد/بةمؤلفانهممنأقل

والمهندشناجيابراهيموالطبيب،حسينكاملمحمدوارجراحنوزهاىلىوالتوج!هه،وابكرفيهاجدماتتبععلىوالثقافيةالفرية

ثابتحبيبوالدكتورفياضنقولاالدكتورلبنانوفي،طهمحمودعلي033ومعايرها

-،وغبرهمامعلمافيهاخاضالذيالتربيةبعالمضاقصليباالدكتورولعل

ثي!"صليباالدكوربحث؟لى*ضطراريالاستطرادهذابعدولنعداققااول!غالادبسكالمفوجد،علاائلاثينزهاء،ومرشد!ؤمؤلفاوعميدا

فنتساءل"الحديث*دبفيوأ"لرهاالشامبلادفيالفكربةقلاتجاهاتلمخوالمجمعهدفارضىدمشقيامجمعياصارفلما،مجالاواقرب

العريضالطويلآلعنوانهذايختارالكبرالجامعيأستاذناجعلعمافينفسهاتعبوقد"للمجر!ا(لمنسوبةالجامعةالرسالة)مخطوط

وحققتالغاية(نشوفتلماوفصولأجزاءعدةعلىموضوعهوزعلوالذيشغاتاتيالسياسةصجولولأ،نفعهامناكبرضررهالانتحقيقها

الموضوعيةوالدرآسةالتأليففيالعلميةالمناهجقضتوقد،المرآدمناونمونلانكر-رحمةاحياناالسياسةوفي-حينهافيالنسوريين

بلاديتناولكتابهجعلالمحافرالمؤل!لكن،والص!ورة(لفهرةتحديدفتنةمنالمخطوطهذافيلماالخائبالصنيعهذاو*صلاحالدينعلماء

ويفصلسورياعلىظرةيتكمفهو،القديمالجغرافيالمصطلحعلىالشاموالقولالفكر

بحثهانحصرفما،*ردنعلىيطلوحيئا،بلبنانيمروتارة،الكلأمواخذته،وغبارهاالمخطوطاتصفرةعنصليباالدكوراعرضثم

كما،والزماناكانمحددومجال،واحدةبمنطقةالفكريالاتجاءفيالثانيةالعالميةا!رببعدالعربيةالبلادتقاذفتالتيالفكريةالتيارات

للكاتبوانى"(لقائلوهو،والتحليلالتأليففيوالنظام(لمنهاجيتطلببتوسيعوجدانهاقنعانبعدفيهاودراسةر؟يلهيكونانفأحب

وغاي!لهمعرفةغروألفاطهمحددغيرموضوعهكاناذابحثهفييبدعانانمغ"ونثرهمألادباءشعرعلىمقصوراضيقاوجدءالذي*دبمعنى

ممااكثروالعاطفةالقلبمنأفهـارهاستمداذاوبخاصة"؟موضحةيخرلموفلاسفةوعلماءوخغرافيينمؤرخيئالحديثالثقافيتاريخنافي

كتبللمتتبعيبدوكماالعالمومحاضرن!)1(والنظرالعقلمناستمدهاصببباالدصرانولو)1("مؤلفانهمفيادبهمدراسةعلىبعدنقبل

الودومد(د؟لنفسظلالفيبحثهوالمعاصرينالغابرينمنالاعلايمبعضفيوتعددطالمواهببازدواجقال

الالجاهاتالبمالباحثانالاولىمحاضرتهفيصليارادر!قالفولهعلىكانلما،الافقينفيوبرزو(،وألادبالعلمبينجمعواالذين

لراسةمنلهبدلاالحديثالادبفيواثرهاانشامبلادثيالفكريةبلادفيالادبيةألانجاهاتفيالباحثواجبمنان"يرى!و،غبار

والتياراتوالاقتصادية"السياسيةالمئازععنكلشفالتيالظوآهروان"الموضوعيةواساليبهمالعلمييئالكمابثثريهمللا(نالشام

لبحثابتداءنقاطالظواهرهذهفينجدانليمكنناوالادبيةالاجتماعيةوربما،الضيقبمعناهالاباثرعنيقللااثراحياتنافيالفكريلانتاجهم

الشعر(ءوادبنظامياموضوعيايراءلانه"العلماء(دبالعميدالمربيفضل

2!اص)2(

الفكريةالاتجا!اتمن78ص-)1(الفكرية!تجاهاتمن؟02ص)1(
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ولامجازفيهاليسبئبياتواستشهدرمور(والتنعرالنثرفيالعميقةفيثمالشاماهلطبا"لععلىاولافنتكلم،الجديدة(لفكريةألانجاهات

المحاضرفاتيهفادريولا،والالوانالتعبرفيتيهانفيهاوانما،الغازالتيالانجاهاتفينبحثوبعدئذ،بلادهمنهضةفيالمؤثرةالعوامل

منعرق!ناهوؤلمدحقيرديعالدكتورهومووووبدمثسقيشاعرذكرالكبيرومنشأهااصلهافبين،الاجنبيةالبلادمناليهمطسربتاوعنم!منشأت

العربيةلبلاد1فيالمعدودينالرمزيناقوى"بلاختياراوبالعدوىاليهمانتقلتوكيفالشاماهلبطبائعوعلاقتها

ا!و!حى!ةاورمرضءنا!فهررةالا!بر!هاتووفىهفيلملاث!رولاءلىمحاضراتالمتفرعالواسعموضوعهالقىالذيالكبرالمربيانفي

المرهةاثراغفلكما،هذ؟كتابهفيصليباالدكضوراغفلهاوقد،والعاميةفشطالبحثوجدالعربيةالجامعةفيوالادبيةاللغويمةالدراسةطلاب

بمكانتهـاالاسادرىءنوءـوعجميمارييذ!ورلم،هـزهـالا!جاهاتفيالشامييناناذعسيراواحدتعرفيفيالصفاتوجمعصعباالامةطباع

صعبوعففةصايغكسلممىفينفيونظائرهااترابهاوأ!ل،ادفكريةوالبيئةالعصربتبدزتتبدلالتيالصفاتهذهفييختلفونجميعا

طوقانفدوىالاردنفيان،نسي،وسو؟هنغريبوروريىوماريوالاقليميالفرد!بالاختلالىيهتملاالباحثانقالثم،والوراثة

نوهالذينوالمتنساعرينالنظامينمنبالذكراجدرهيكبيرةشاعرةالشاميينمعظمهامشتركيينانويعتقد،العامةبالصفاتإهتمامهوالتاريخي

السيبا!نفقدبالتعنيفنفسيالىامحودانيعلى،الخاووةبئي!اتهم"،لعربيةالامةابناءمنوفيهم

وعلمهبحلمهعرفشاهالذيالجلميلال!عميدبهتابالمرأةاثراهمالفيحملحتىوتاويلاتحليلا؟لفصلهذافيالجليلالعميدافاضولقد

المرورالىيضالرلاصتىذءرهنونحاشى!ندءبجريرتيآخ!روون2ماورتطبعلانهاوالروحيةالنفسيةوالخصائهرالطباءلعاسبابالعربيةالىلغة

لاربأواني،والاشارة؟لمرورجديرةأرانيانا!لهوهـعآذ،باسعيالشاموبلادمصرمناوالعراقمنكانواسوآءو؟حدبميسمبهاالمتكلمين

للوسالةتحقيقهنقدت9كنتاذا!نجةءلي!كلانو!ور4!حد-4الجليلالمؤلفاعطىوالقريرألاعغقادوبهذا،القديرم؟لمصطلحاخذهعلى

--)1(!برررهمواورصقياربر،!ةيقرهلامماوهذا،و؟لطبيجبةالعضصويةالعو(ملمنغيرهاوظيفةاللغة

عميدمنجديدبكنابيحظى؟نالتتربيةبعالمالاولىكان!قدوررمدالواقعالىمستنداعل!كانللطباعتحليلهانعلى،الاجتماععلماءءببه

الخطدأمالعاهذافان،السىوريبالاقليمالنفسعلمواسافذةالمربينهذهلمجرالصفاتتفاوتيحمسالمطلعالقار!بءلكن،والمقإرنةو(لتجارب

لتسجيلالمحاضراتتأليفهاما،واتقنهبهتمرسالذيالموضوعالىبحاجةعمايختلف!سض؟وسوريااهلبهصورقما،والمناطقالافاليم

وفيقرنرر!فمناكثرفيوأوطاى!االوانهااخنلاة!ءلىا!كردةا!-3ةبينبطابقولا،والمزاجالسجيةفيمحددبقدرولبنانبالعراقهو

والتجاوزبتو!يعه*دبمعنىوتبديلالقديم*صطلاحعلىاثمبللادإلابيضالبحرومنسيناصحر؟ءالىطوروسجبالمن(لشاميينجميع

والمغالطة،فيهالمحاولةبدتوانهينايبدولا!مروحقيقتهأصالتهعن"الفآمباديهالىالتول!ط

الفلالدةلديهيجدانصليباالدكتووالجليلالمربيقارىءتعودوقدالسياسيةوالاحزابالجمعياتتاسشىعلىصليباالدكتور!موحين

البابفتحالضخمالمجهودفي!هذاولعله،التجريديوالجكموالتوجيهمتخطفاا.لقرببوالحديثالبعيدبالقديمالمامهكانصفحاتبضعفي

ضععكماالمحددالموضوعفيالمجرد(لبحتيتقنانبعدهيستطيعلمنالتي*دبيةالرابطةعلىكلامهعندمستأنياوبطيئا،ممرفيعابرا

المسددةالقيمةمحاضرتهفيالاسدلدين9نا!رالدكتورالثبتألاديبالعدبالمجمعرئشيهويومذاكرئيسهاكاقأذ21!اعامانشئت

بفلسطين0يةالفهرالحركةعنجمعيةاوحزب(يعلىللكلامالصفحاتهذهفياثرولا،اليوم.العربي

7،كلها(لشامبلادعلىعنوانهوسعنفسهوالمحاضر،الاردناوبغلسطين

سئب7واددمشقكلها(لشامبلادعنيتحدثانينسىموطنهفيعمايتحثهوويان

الترجمةحركةعنالقولفيهبسطالذيالفصلوفي،القديمبلاصطلاح

علىيثرفكانالتيالمصرية"الثقافة،ابمجلةالنقدهذانشرال(آ!تجاءعلىكلامهحعريئصبكان،وتحليلاوتقريظانقداو(لطأليف

امين.احمدالمرحومأستاذناتحريرهاساطعالجليللاستاذقالماعلىمعولا،وحدهابسوريةالقوجم!

---وصلوحين،آرائهفيويعيدءيبديفكان؟لموضوعهذافيالحصري

*3فيوالجديدالعتيقبينبالمقارنةخلطو*نسافي(لوطنيلاتجاءالى

-مح!!للاستشهادونثربشعروجاء،*جتماعيوالعولالقوميالاصلاحصيحة

الحقيقة.ايثارمناكثرالصداقةمرضاةفيهماكانوالتأييد

."والقمرعرد"لابيومقطوعاتقصا"لدالعميدالمحاضراختارالجنسيالشعروفي

قوةتتفاوت،الناصروعليقبانيونزارنخلهوامينشبكةوأبيريشة

!ورناوسىشعربرقىوآرةمثلهافيتفريقدونذكرهاوقذالعارمةللشهوآتووصفاوتبذلاوضعفا

شيىعلىدلالةيعرضهاالجليلوالمحاضرندريولا،والجماليةالفنية

واذا...ناطقةصورةوالمشعر،صامتشعرالرسم-:سمونيدسقاللصودالفنيوتقديرهفىبزهارأيههومامتعريةفاضحةأبياتوفيها،لونها

الانادذعار"يقولكماعنهوالمسؤلةالشعرمم!رهيالنفسبانعلمناالتيالفوتغرافيةبالصورشبيهوأكمرها،ومعانيهاألفاطهافيالفنون

جميعفبىبالشاعرالش!ريتأئرانالمؤكدةالبديهياتمنغدا،"بوحاسمارأياالجليلاستاذنامنننتظروكنا،تدآو!االادابشرطةتمئع

فييعتمللمانابضةحيةصورةيكونوان،والعقليةالنفسميةقطوراتهالمراهقينوبيئالاسواقىفيورواجهاالحديثبشعرناظهورهافبى

يذ،وتعقيدتراكبمنتحملمابكلالدافقةالتجاربمنالشاعرذاتوالمراهقات

مجالفبمالمخاضحصميلةهوو(لذى"لفنيالعملتكوينفيعميقاثرالمعانيالفاضلالباحثسميوقدقلقاالرمزيالمذهبفيالبحثوكان
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لمجموعةتقديمهفيالبيا.يالوهابعبدالشاعرالاستاذقولمنادلى-بشهادة-صانعونلا،خالقونالنسعراءوانسيما،والابداعالخلق

يولدمغامرالنتماعرهـةالقصيفهذهوبعد(الغابة)اغانيالسابقةاتنماعر..)هكسلي(

لقصائدمتبانيةخطو!قيها،الممزقةالشعراءوراياتسيوفطلالتحتابدعقبيلمنيكنلمومضمونانتكلأالشعرتطوربأنهذامننخرج

،والصدق،اعالابجان!الىوفيهـا..(ا!ح..بتديلأتبهالمم(حلى.عميقةعلمية.ناريخيةوضرورة،ماسةحاجة:هوبل.والمصادفات

..!!واف!تعال،وتهافت،ضعف،والعاطفهفرديتهعنالخروجالى-العاجيبرجهفيالقابع-اتناعرتستد!ما

"ريرةحياةعاقنىاءالدهمامنرجلبحياةزلمقلخعى(والقمرمحمود)قصةالرحيبةالمجتمعومجالاتالانسمانيةالحياة!سم!طوالاونماج،الضيتة

منلاصنافحياتهخلالوتهرص،العيشاجلمنقاشاوكفاحاوسمتوالتي(لبعيدةالشاملة،والتعقيداتوالمش!تبالحواررثالزاخرة

عاىوبمبهوتفتحلنفسهمعرفتهفيأهلأثرابعدلهاكانوالمحنالتجارب.المشعددةهـلابعاددات،الناميةالحد.بثمةبالسماتالحياةمظاهرجميع

يطاردمحمودبقيد.الذيلدلرلهغيفلقمهنإلقبع!يالقمرعتترجوداعواممعسىالاقرادصراعةيو*جخماء"4الفريةاليقظاتمنجديدبكلثرةوالمط

........مستحدثةح!بواتوخلقكياناتلبناء،والفلسفيةالاج!نماعيةالنظممع

فيه-يعيشاواليهيأوي-مكانبلا؟عوامعشرة-خريف)جاته

-الدخانركضراكضاالحعاةقضى-للا!مكان-يرتحمهالحلمفيغدللا،المتطورالجديدالمنزعهذايىرعانالشاعرعلىلزاماكا!لذا.غعية

.....وعفويةوبساطةحريةألاكثروالتعاببرالاساليبيتحرىوان

والرغيف-،الرغيفببملد-والبشرالالهويعبدجه!نه-بالحجريضرب

(.كا!قمرور؟منيزلق!قالفنةتجربتهيعبيانيقدرولكي،الفنيالعملخلقفي

التعيسةمحمودحياةيصوربالذاتالمقطعهذاوفيهناالشاعر،تقدمم!كلمنإ.إوالاشهـاللاطرهدبمثلعئهايعبرا!،وحرار"

الانمانيةبالمعطياتسخيةوعة!يةشفيفةبدقةوابويئة،اهـاذجة،الحاضلعصرناالما/دقةاك،ائيةالصووةهو،الحراكمعربأنفشبين

وحين..فارغةبيانيةجعجعةاو،.افتعالاوتكلفماودونالرائعةالشعركللطاللوىهذامناهضيمحلىالردفيانفسنانجهدلاطداجم!ولا

يصورحينوبلاخعىالقصيدةمسارعبرالبطلحياةونموتطورنتابعالرادفيصرطولانه،الى!ليديالثعريالعامودملتزمغرانهبثثوى

اليهيأوي..مكان.)بلا.قضاهاالتيالمعقيمةالعشرمحمودسئيالمثاعرالعربمالعرءلىالطارئةالغريبةوالتعابير،المعتمةالغامضة؟لصور

مقرفةنثريةفيوالتهافتالاسفافلحديغرفىنراه(..فيهيعيئنىاوممطال!ص!اعرذنجبرةهو،الحرالثعرعمادبأننعلمانويكفي.3واغراضه

ويحولوالرتابةبالفقرويدمغهاالقصميدةيصيبمما.أجوفمملوسردوالهزة،التجربه(رتعاشئة-ينقلانبواسطتهإيمكنهوالتي..الص!ور

يعيثهروهووالبطلالقارىءبينوالنفسيالوجدانيالتعاطفدون00المعطاءةالنفسيةبلايحاءاتالغنيةالشعورية

..الباهتوالسردالاليةهذهبمثلوازماكا!انفعلافالقحبيحدةؤيجزءاتشكلالقديمةالشعريةالصورةكانتواذا

في-ثلاثاومرتينغيريرأهولا-القمرعلىوعيناهاعو(معشرة..بجملةتجربتهعنيعبر(نسابقاالشاعرمكنةفيكانواذا،التقليدية

البثر-مثل-ضياءفييجثىهم!يميدهانيحب-نئهركلقلببذلكويكون..االزيلةاالساذصهةو*شنعاراتوالمجارات؟رتشابيهمن

(.انسانانهيحسلكي-الدخانفي-كيان.لهشيءانهيح!مىلكي.تماما،هذ؟بعكسالمعاصرالشاعرنرىوالاجادةألابداعهنحظهاوفىفد

)هحمود(حياةخطمصوراالشاعربنايمضيالتوطئةهذهوبعد..)فيعذفهي،المحلأ!طقيوالترابطالنغسيةوآلايحاءاتالصوراناذ

لمالبسطاءالرجالىمنمئاتذواتالفرديةذاتهفيمكنفيا،؟لقصببدةعبروألانفعلات،الهاجسةالنفسيةواثخلجاتالغريبةالحالاتعنالتعبر

يمتلكواولكيالبقاءاجلوالتقايىهـمنالبيئةمعاللعينمراعهمفيالشعني()-الفولكلور...منرصيدهاليهامضيفا،العميقةاللاشعورية

(نياببيئ(لممؤقةا،مسوخةوآدميتهم،المتلاشيةالمسحوقةانسانيتهمالخياليةوالقصصوالاساطرالخرافاتوحتى،الشعبيةوالامثالوالصور

لدرجةالمعقدالحضاري(لعمرهدا!بما!فبوات!ور(لعوروالفا!ةواستكمالالناضحالفنيالعملنموفيوالاجتماعيةالعلميةالدلالةدات

؟لنموواطرادالقصةاحد(ثسردفيا!شاعروطريقة!!..وا!كتهالجنونيعدلمالمعاصرالشاعراناذ.التعيرفيالصالقة*يجابيةقيمه

علىمبئةطأطفخلالللبطلوالعالر!اوويوالنضجالفكري،الجامدةالمصلبةوالقوالبالمحنطةاللفظيةالتعإبرمنجطةعلىمقتصوا

والمونولوغالفكريالتداعيبطريقةللبطلألاجتماعيالماضياسترجاع-معاصبحقدالشاعرانذلكمعنى.الفنيةألاعمالوارداعخلقفي

والناللا!:عويرىبالدصفن!دممايراانناالا،احيانااورفيواجمانيهمآمالهـممستوحيا،ومسراتهمهمومهمعنمعبراالبيسطاءالاخرين

انواقفوأدعلىيبمثمما،الماجريات-اوالاحداثسردفيلاالفوتومخرافييأخؤ-الروما+ديينارشعراء(حدقالوكماالعظيموحبهم،الخبرة(لبريئة

منجافةضيقةحدودضمو!القارىءوجدانوتكليمس(لخصبةاالنفعاليةماب!ردومبنيلقويانحه..صهقيعملالشعر)00.اليهمليعطيمنهم

العميقوالتصاديالموحيالانفعالدو!،المباشروالوصفاءقريريةابرصققهاناستطاعماوهذا(..بالأنسانلىيتص!لالانمن!انمنيخرج

يخلقلاا!تيالانفعاليةوالمو(قفالنفسيةالاجواءمعءال!اريلاصاسس...المعاصرينالشعراءاكثر

ذلكمثالنطدكما.والتمازمالالارةعلىقددرة؟مكانمةالمدع1)ع!اعر001!1.11
.....درسضاموفوعلىلحلعى،الحرلنسعرعنلمبتسرالتمهيدهدبعد

حياةعنيحدثناحين)محمود(ا!طفلومتنعاعراحاسيسوصفؤي

الرحل.اسهمعقضماهاالتى(لسودأءالنكرةواياكل،ياارشقيةالطفولةموسىالعراؤبلقنماءروالقمر()محمود...الىخمعويةللروايةومناقشتنا

......01ا!)موسى(الشاعردعاهامطولةقصببدة!د.والقمر()محمودو...(لمقدي

وتصيعوألاهمالبالضربامهوعإىعليهيدسوكانوكي!هلىالحريرمي

الاوءيقيممالهـمقيكاندونومباذلهملذاتهعلىإلاسراففيالنقودأ!لميا(عفهـومبالئبة(لتسميةهذهصحةادريولا-.ثسعربةبروابة

)وممذالمستعرةالنمرانفيالشمعاحتراقبربخرقونبانهميعلماقودونقليس..ت!زحبهاوفيفيهايقالماثممةكانواذا!.-الشعرية!رواية
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متمرداوعطفارقيقةانسانيةالموقفعلىاضفىسليموشعورمذسابةوالقهوةوالخمر-النساءيعشقابوهكان-سلامفيعاشابوهماتان

منالمشبكلةيستقطبانخلرلهمن+تمكنوالانفعالبالوحيغنيا.صاخباويعبد-الابدالىطارالذيرزقهوراء-بلدكلفييسوح-والسمفر

؟لمتمثلةالرجعيةللافكارمعبرةصورةيعطيو؟ن،ومراميها؟بعادهاجميعالىكفيهيرفع-يعودصوابهوجالمايسبه-الغضبفورةوعند،الله

المرأةتسامحيث،البدائيةالمحتمعاتفيالمراةعلىالرجلسطوةفىيزلولم-بدرلماالعفويسأله-والدطءوالصلاةبالدمع-السماء

دونماونزواتهالرجللرغباتالسائمةانقيادوتنقاد،والمذلةبألخسفجالسمارآهاذا-الزمانويلعن-الوقاربنظرةيرعبه-كانكيفيذكر

البساطةهذهبمتز.الشاعرلن(يصورهاكما.معارضةاواحجاجوامه،امهمن-وبالامانبالغوتيلوذ-كانوكيف-كالحماربضحك

سماتتتضحفشيئاوشيئا..واعيةمركزةموفوعيةفي،واسفاهـ-ةوالخمورالبغاياعلى-الئقودفرفأنت-"جوعنموتهل"تهدهـ:

اتهـفكرعلىالقدرةعقلهفيوتنتبلور،محمود()الطغلدرىوالوعىلآدر(كنموع.(.نيرانئافيكالمشمعمتىالى-الدموعننثرونحن-.ورود..والم

الانفعاليةالتراربمعالىتفاعلوعلىوالرلمحض-المناقشةوعلىالمدركالطفع)محمود(يعيشكانالصاخبةالمجنونةالدو؟مةقرارةوفيوهنا..)

بخبراتهذلكءلىستمينامنبهاتمنلهدمرضلماالنزوعيئوالا-جابكوتصطرع،قلقمبهمسوألىع!بنيهفييدور.المفوأدكسر،النفسموزع

المتمثلوالايجابالسلبءنغامضةمتما.كرةجواذبالغضقلبهفي

العالممفيالمتبا،ي!نةوالمشاعرالاحساساتبينالربطوبئمكانيةالسابقةندمنانور--لتعذلكوءع...اخرجانبمنوامهج(نبمنابيهفي.

يلقاهاكانالتيو*جتماعيةالماديةالمقاومةنغفلانيم!نولا،الخارجمبر!لامنابظغميقاحباالملتا!ةوالختاة-المعقدةالازدواجيةهذهخلالمن

الشخصيةرغبانهتحقيقتعترضكانتماكثيراوالتيالقريةوسطفيواشهد..و؟لنتتاءالغيئساعاتطفيالطفلملاذكانتالمتيالحنونة

ازدادت.السيكولوجيولترقيه،والموئراتالدوامعهذهلكلونتيجةمعيرةناطقةصورةواجملانبلالمقطعهذافياعطاناقدالتنماعربئن

الارتباهـوعلى،معنوياارتفاعابالبيئةبع!لاقانهالارتفاععلىقدوتهالحقيقةاعدوولا.،والمسرةبالحبالراعشةالطريةإلطفولةلاحاسيس

ماوهذاواعموضوعياساسعلىعلاقلأنهوتنظيمبالمجتمعالايجابيمنالقصيدةخلالالشاعريقدمهاناستطاعمااروعبأنقلتاذا

واصسطدمالمدينةاليرجعييومالطفلعئدوتجردبوضوحنلمحهفيالهفهافةالبريئةوللامانيالدقيقةالنفسلخلجماتوتصويرتحلميل

تنازعمجالفي.المتمازمالديناميوتنازعها،المحتدموصراعهابتعقيداتهاينمبيلامخمود)..الابياتهدههو،امهنحو(محمود)الطفلسريرة

لحياةتطوريةمرحلةاخرعلىاوففناهما.العنيفوالطبقياولديالاقرادكيفصغيرا؟انمذيذكر-نساءمنالارضميمااجمووامه-ابدا

والامافيالساميةالبعيدة*هد(فيالتالبملناووضح،المدينةفي(لمبطلاللبراتقلادةعئقهافي-عروسكأنهافراشهامنننهض-الصباحالي

تحقيقه!اجلمنيناضلوراحتبناهاوالتيانسانيةالاكثرالطيبةونسعرها-النقوداجمل-منممضودةازجوحة-الامرروجةقنل

...السعيدالامنالعيشاجلمنونزاعهمصراعهمفيالاخرينمشاركا-الرواقباحةبالرجلينتنقروحينما-حريرمنحلوتانضفيرتان

القرارعميقصوتا..بعيدمنيناديهمهيباصوت!كأناحسويومها-؟لرطبفؤادهلهايهفووسوسة-حبيبصوت3فيالحجولتوسولس

يحددالذيهووبانهعارمةهدارةبصورةبهوالتضحية،احسبالحبمملوءا.لكل-حنانمنفيهرنبضلماامهلصدر-كالرضيعالعودةفيش!تهي

يخترق-بعيدومن)..الكاملالحقيقيالمعنىويعطيهاواهد(فهقيمه..(-اماىو.مندفىءمنيعمما

ف!ينصب-جديدصدى-جديدتشيء-الشريدكالصوتالضوضاءتتفتح.صاعدتطوريخطفيالمراحلوتتابعالاحداثتستليوهكذا

-ويهمسون-ويصمتونالناسويجفل-جديدصدىكالملحناذنيهوالملابساتالمتناقضاتمنزاخرفيضعلىووع!به)محمود(بصيرةخلاله

يزحفورسللصوت-ويزحفون-تطوحمامةزاويةومن،بعضىالىبعضوعيهفيوزادت،واناةبصبرعاناهاالتيالمريرةوالتجاربوال!تعقيدات

قديم-لمخبزمغلقبل!امام-الفراغميتلعبوطفلةبطاء.-بأرجلعميقةتجربةوثمةاـ!..الاخرينمعيعيشهاالتيالحياةلحقيقةوادراكه

والصفراء،،الحمر؟ءلىلساحة-نغماعماقهوفيمحموديركض-وفجاءةغريزيواحساسفطريوعيمنيملكبما،واستطاعلهاتعرضقاسية

نعم-الجديدالصدىهوذار..والسلامالخحز"-ودمشممسمن،المنمحلةالطبقاتعر!تهااجتماع!بةمشكلمةأعقدخللألهامنيدركأن

التجربة،هذهبعد)(الكبرالحشدفيوانسس-للجيماعالخبزاريد!ةوالاضمحلالالترديمنسحيقةدركاتالىجرائهامنونزلت

(..للحياةالعميقال!رادرك)ا!بعدوالهدوءالسكينةالىيخلدنراهاوجارفيعاشتمتواترةعديدةاجيالعقلياتفىطويلةسنينلترسبات

،بالنجومالزاهرةالمسماءتحتحميرةعلىم!ستلقياكانالمساءوفيتركانور!ر!!..!ا!ثالفكريوالرلمجق،.والطخرالىجهلمنعفنة

مناجا"فيالقصيد"نهايةالىوبقي..الجنوبمندلاخريهمااعرتهالتيالدجالةالعجوزعمتهمنبوحيالقريةالىونزحالمدينة

دروبفيخنردهايامدكرياتهبهامستعيدا)القمر(معودودةثنئشيقه

فييبحثمثلماوذكريات-و؟لقمرمحمود)المنكرة(لشقيةالحياةامهوجه"هجرولكي،الوجبدابن!ايعرسحيت.هناكالىبالن!اب

-كالصورمحمودعلىمرت-(لشبابصورفيهفيستعيدكهل-كتابفيمنهحرمانبعد...الهـواءبالسننشاقويعم-بالدموعالمليء

ابحلمفيةدلهلمكنما-فيهيعي!ئىاواليهيأوي-مكاببلااعوامءنترة،قلبهتقتصربالغربةاحسانيلبثولم..المبكاءاغرقهالذيبيته

(ينله-يرتجيه،صامتةبةوكلأصمضيقفيوجدانهويكتسحروحهيفترسواثم

هذهبمثلالمنقديموسىالشاعرقصيدةعلىمررناانبعدوختاماكلمساءككلانه1..الغلتظالجلفالعريسمعالبقاءيطقولم

منعلينامااوفيناقدنكونانونرجوالمحذرنستمحيهوالسرعةالعجالىكأ!طلوكماضربا-جنونفيال!روسويضرببالعصايمسك-يوم

مقالنافيجاءلماوالمناقشةللردالمجالتاركين،تبعةهرةمعل؟هس.العصاوكلةتحتالعروسوكانت-العنيدثورةكانت

.(العريسهوقاس-خسيسابلهطفليدفياوقعها-الىتعيسىنصيبها

الناصريرشيدمحههـالرزأق-ناصر!ة-محر(!بعفوبةواحسها)محمود(وعاهاالتيالمشكدةلناتتجسمهعا..)من
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...الداخليالنفساني؟لجو"المجددونالنفادعليهيطلقمااوفيهاء---ء.-

فتظل،العاطفةاوجفيوهبمهجرها،يروتمنرساماالحسونزينةاحبت***

نهاية...حتىالمشاعرجائمتمةبوعودمتقلةشاغورهافبمتنتظرهص!!!

لناصورلانهعبثاذهبقدكرمبمجهودليشعرالناقدان،الاقصوصة

منثريحةلناعرضانهصحيح،علالنصفقطعها..ناقصةلوحةا!افيلآللصلآكللمقلرالو

معشيئامنهاتستفدولمفما.نت،بالحياة،بالاما.نصا!"اقطعولكنهحياة

الاسف.المسمكىفيصل:تقديم

.؟نوقبل"الستقميص"بعنوانيونسرليوسف(لثانيةوا!قصوعة.صفحة.12-الثانيا!جزء

شخصفيلبنانلشايحللنراه،الوانهلناويظهرالقميصيوسفيحلل

كالج!بلعتيقلبنانيانه"عنهويقول-الابطالاحد-فياضابيالحلقاتمجاميعمنالثانيةالمجموعةالمسكيفيصلالاستاذاهداشي

ثم))الفخارو(بريقكالطبليةوالمغرفةكالقدركالموؤدةكالسطحوكالواديطالبا"اللبنانيةالقصةمنالوان))عنوانتحتيمدرهاالتيالقصصية

،لذيذةحسيةباشياءمرنجبطلانهاعجبنيقتحليلهانااما..هكذاصطودقيقةصعبةلمهمةانهاوالحق،وتقييمهالنقدهاقلصياشحذان"ضي

وير!ضي،بالا!راعالتقلةبالخفةالرصانةجاءتهنامنوحيانيةمتخفيةوماروننعيمهميخائيل!مثالا!بداعيةالمعطياتلنقدماكاتبيتصدىان

وسذاجتهماوامسياتهمازوجتهوسعدىفياضاببمحالةمتذرحايوسفهولاءفاقلام،القائمةاخرالىتنرارةاللطيفوعبدخوريورئيفعبود

والدلكةوالعتالا(لممحناوعرودةفطردة..الشمممةالعردةالح!لية......ء.....ء-..

...-ص."..سمتحىعديدهمصيعهلوريهحروداالعربيهالمكنبةالىدفعتقدالاساتذة

اوةتإعامنتقداالدسمفىالسما!يغر!هناوالقصعاص.تهزهماالتيالعربيةوالنهع.لمجثةخلا!ةارهاصاتذاتنيرةاقكارمنهاتتع..التقدير

بالتدلىالعشاءهميهةوتمر)":وقولهالعرممرشرقنافيمألوقةمحتمعية

..القارىءسرميهوالذياساسهعلىواحاسبسألتزمهالديالنقدي

يعرفلدارلقرءيةإنالايرقبلعلىنتخالبباشئبوعكثعر(دليلتمرعلىبنامائباقولمنطقةوإلمطلوبلاعلىالصجيحالسيرمقدارفيكترااوقليلامفكرا.ا!القراءةبعد

للاتنهازيةبتنعةصورةهنهذاليعاىصورتهويضخمهذاالمنطقةتحده،ماحدالىبسيطهو،النقديللمسراساساوضعالذك!الطريق

قبللبنانويعيشهاالثورةقبلالعربيالعراقعانم!هاالتيوالوصوليةاىبعدالقاصتجربةبصدقيحسعربيكانسانمشاعريكبرىدائرةعلي

قلم.بجرةيونسا.لينادفعها،انتفا.ضتها!قموصةتنكلتواققمنتكوناصغردائرةوتهـوطره،افهمهااناحاول

والمثراءوالقصوروالجمالالحسنربةساقلتجبرابوفياضاةكى:اخرىبعبارةاو..الئيجةواخيرامغمونهامعألنقديالبحثموضع

يقارنالقاصنرىوهنا،المنطقةوجيهف!لزالثسيخزوجةايفونإررةجاتياث!يئااورنااننااوالمجسرلباسمنقرأونثنعبثاوقضناضناعهل

نىف!حالكلو!لىوتوابعهـاايفونوالسيدةفياضابا!يبين..نقدبممالبماتسمابنيالمنهجيالكونكريمتمنهذاوعلى؟جديدا

حالكلعلىملذولكنهلاقصوصةبالئسبةطويلااثببيريةاد!لميةوصفاهميةالىميهايش!المسكيفيصلللاستاذبمقدمةتبدأالمجموعة

برقضهالمتجليةالعربيةفياضاباانسانيةلناتببررالعمليةنهايةوفيتستمدالتيال!رىالدكامةاياهمعتبراالفنهذاويزكيالادبديالقصة

دارهالىيعودانوبعدكهوايةالتبيرمهنةاخذقدفهو0.ما؟جراالقصةانقلنااذاخلأغيرعلىولعلنا"ويقولالادبفنونباقيعليها

ا!بالفرقويرىوايفونسعدىبينيقارنفهوطباعهفيتبدلانلاحظالادبيةالفئونخلاصةفيهوتر!بهتتكيفالمذيالاصحالشكلهي

بطيبن!هبؤسهخلطالذيا!نسان2هذقنلمعتريةلابدحالةوتلكشاسعا!ى،القصةسمتولهذا..المدهوركرءلىا!نسمانءالجهاالتي

بدأقدهناونجده،عليهالمكالكل؟لرهيببالاقطاعالمظلومةوسذاجتهصطالاعتقادهذااناطنافيرغم-واتقد((الادبيةا!شكالبقية

ر!ةوىرنالسوقا!مارمنبدلا!تهجراليوا!غرامالادببابإقرأالحقكلحقهداان-لهوحبيالفنلهؤا؟لذا.نيميليمنشيءعلي

!بمايقرأ.0فياضابااع!نرضالذيبالتبدلتوحييوسفمنساخرةتثونانالمهمفلشحالكلوعلىقالفيماالصوابيجانبلمالمسكيوان

اطسىكيف..ايامبعدزوجتهلصاقوبترالوجيهافلاسنبأالجربربةالتجربةتكونان6جما-ر-فيفالاهم.كذلكغيرهايكونو1الاهمهيالقصة

بسهولةنتجرعهلمسريعامر؟زوبخهل!اقبرتوولذاالوجها!و!طا!ه!لمضمونهاااواققةاللازمةالعباراتلطترصدوانصادقة،المعاناةالادبية

حبالقاريءالىمبانتركلامبتوجيهالقاصتدخلنشحراننا...كانت"فالقصةبثيء.مئهاوترجالتجربةبصدقعالقارييحسبحيث

المحزنةالنهايةهذهمثلالىالرفيعةائوجاهة.!ت!يانقشفاننا"رقولالمسكلييقولكما((وابداعخلقفعل،الجميلةالفنونكامةمثلتزالوما-بر

فيفياضبو1يرددطالتي،غنىالقناعة..الاخيرة(العدوحكمة)انامالمامسايرينعفويين؟راديينالخلقوهذاالابداعهذاكانقان.مقدمتهفي

ا!نجاهسالبيةالى!نتيرولكنناالرجل!فشةموافقفامرا!مةنهاية(لمممعهاالقصصيوالفنالارضعلىوالابهاكانابرازهالكاتبلروم

فقط،قصتينهناالى..قصتهعلىليوسفتهنئتنارغموالهدف-.المسرةلاالانفاجالناسوفي

وعلىالالريقةنفسمحلىاخرىوتبعتهماالسرديةالطريقةعلىسارتاول!لاستاد"خريفصيفها"بعنو(نكرمملحمكرمكتبهاالاقاصيصاول

يقولحينالمباتنرالثدخلفييونسمعالتوافقنفستبحثطريقة،"وليلةليلةالف"فيلمسناهاالتيالخاصةطريقتهكرم

،"ثريامعىيسبقهكثرينعندفالغنيالتعبرهدانس!تهجنالاينبعي"كتيرةاحياناكرميضحيوقدالمضممونءنتفتتتىممااكثرعنء؟لمتعبير

لرانتتتدخلا!المهمانما..والشعرالغنىشرارةاستاذياالمهمليسعنامتنعتحماناشاغورمنقتاةعنيحدظفهو،ألاولسبيلفيبالاخير

جاءتاذاا!الكاتبوليسالابطاليسرهاوالقصةطبيعياالامرتدعمناجاةفييسرفانبعد(لمحبنظرتهاذل!بعديفلتسفثم،طلابها

ملخصالست.لمقدرتدبالنسبةكذلكالامراطنولمستحياتيةلاج!يضةالهيكلعلىيركزهو..الخارجيالوصففيويروغلوالجوالجبالى

وإنوالرباالتقتيرطريقعنالمالبجمعبداقدالبطلان؟قولولكنيلىلقصةالانساليةالداخليةالارتعاشاتاوالدقيقةحركاتهاعنمبتعداللقصةالحام
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جريدينيأدفيك:الفاضلةوكاتبتها(6ءالحمرالحبة)الىنصلوهناقدذلكوانبارملةلهءريبةعلاقةحولارناسبتقولاقتهىقدالامر

مسبحرانفيضائعةفضاة..خاصنوع"نعقالبةقصة..نت!يبوبيبتسم(لقىاريءتجعل..طريفةفالنهايةاكملاناريدلا..انتهى

تائهةمفكرةل!يلاتأرقالقيملكلالهادرةالبويهميةالهتشككةالظسفة.و!يدبثبىء!خمرجلنو!كئه

!حواءمنومةالأحبةالنومالىيدق!هالافشرقلىوبباسه(الزلزالاليلةيصفلنجدهرجىجورجالىولظت

المعل!مدكانفيتجدهحلال!فقديخىدوا!ها!ط.فظل...مهـمبامرالمرةهؤهدماغهيركزولكنهبافكارهتائهرجل...متطورجديد

دمافيقصرفقد،لعل1هذاوو!مااما.القصة.ضبماوهنا،الاولاليوظ!طالطايعيمناناظنلا...ويدحرجهاالمدينةيسودالذيمماالزلزالهو

-!فسيعنادافعانلبميرقىوهنا،التهمةبهذهمذنبواناادرا!عنو(ذا...الر!ةاهـاعةلخث!لميغرا!ةمغامرةالبطليتذكران

شيءالىتعمداندونمماتنرةالقصةهدهفلسفتقدشيمو!ان:لالقول،.

....ودجوعالجلجلهبعدالايأتياطنهفدلاموجوداهذاالمعانيتداعيكان

لمشكلةتعرمىقرائعئلو!طمعهاقصمصميولقارىسلومحلىارويسااكبمئمهيحالف.الصفاءحطامجمعبعدالذكرياتتأتيثم..السكور

حقهاوالبه!فقدالمغمونافااثكل.ذهبهناومنارقمةالىمنهاو!المةصادقواقععنمعبرةموحيةبدايةفتبدأالحاج؟نسي(مواليد)اما

اطن0كماكانالكلياهتمامناانذلك"احدهطبلسانيتحادثانحبيبينعنيقولفهو

قيالثبابارادةمنث!يئالناتعكسدارغوث.لرتناد(الاول!او!لمولاظ!ارمعارفناونحشدبالكلامنسرعقكنا،لديهبماالثانياحدنايدش

خرجناوقد،اولىكخالوةخينالتلىعئبامتناعهولواهدافهتحنيقسبيلوكلاهما!ايضامتقفوحبهمايحبانوهمامثقفانهما.."منها"عدداكبر

...الصحيحةالوبهةوتوجيههاارادتناتننمذيبنحويحمسنابشيءمنهاعينيه(ماميكبر!طالثاضينصفهاماممواهبهاظهاوفيالاخرينامسكان

كبهاقددارغوثانؤلمنااذا!ا!غولا...تماماروليميةا!ةهذهباريسالىالبطلويسافر،وقلبهاحساسهورنممكنحجماكبرويملأ

الوجيهية،التربويةبالقصصبدأهالذيالادبي5س!برلخطتكملةوتظلوالاصباغ؟لالوانالمحروقةاللوحاتذاتالفنيةدراستهلاكمالى

مضمونه.لمولاموحيلا،عاديسرد...ا!كلو*نحسنا!ضمون"؟!وجتيتصيحيانتريدينهل"الاحلاميةعودتهوجملتهتنتظرفتلاله

؟لاحاسيس9انررقلمهخوريرروفلنار!اا!(ا!منراءصورة)اماقلبالاجتماعيةالرواب!(لملطخةاللعينةباريستغويانالطبيعيومن

الامامالىدافعةادىاررة،الصةمنانتهاى4رورا!قاريءبها!خرجا!قيوكلتناساهاالحاجانسىيقولكما"رسائلهصوتفيبج"ربيعمتلفنان

نعتقدولكننا،مجتمعهقذالىاتمننفسهبانتشالموحطرفمنلهتشيركالجليدباردبقلبولكنويزوجها-قجأةهكدا-يعودولكنه

منسجمالم-7كنالد(عرةا!قابلةتوبةصا-!ا!زيالزمنيالتوؤتانوكان،المثلجالسايكوبلأنيالممتعهواتالعارمباريسبنبيذمغموسقلب..

توباناستطاعهامحننب،ءمفهداتساكشينلم...ا!حوادثوترينمشوها.طفلاولمدتالتيلزوجهفسلمهباريسيةمومسمنمرضالعققد

فربتهيغربان!فيخوريلنارق!مه!توبة!هيءجو*نبدلا...باريسيةقنرةمخلوفاتلااقوياءعربااولادايريد..مواليديريدربيع

يرميان-الانمحلهفيليسالاقراحهذاانولو-بهالاحرىكانوقد!ببصدىالقصة!انحدا،ال!نتيجةتخافزوجته..الهيكل

...الملائمالجوبخلقويبدأالشيءبعضالطويلةالاقصوصةمقدمةيكمنوهنابعنريثهانفسهاءتهنيفهي،الرواية..الثالثنفسالطرف

..القابلةبايمانينتهيالذيلامشحونةقصةانهاالحق..."؟وزوجتهربيعمثلاكلهم"سؤال

محكمةالاوصالملتمةكانت(ممزقةرسالة)مكياحمدواقصوصةد؟ئماازوثفسنقومخزيةبورجوازية،نيقة1مجتمعيةحالاتتعذصي

لتلكالحليجدحيثالنهايةحتىمتابعتهاعلى(لقاريءتجبرالسبلث..اليهاالنظرعن

س...(موباسان)و(هنري.او)كاقاصيصنىتماما..المستحكمةالعقدةالش!ادة...للبكلأور؟محرفةكلمةفهينعيمهميخائيل(دوليابانكا)اما

بسي!الحتراضليولكن،سمتتهاويقراءتهاةلذلانالخصهاانارلمبلانتائجمنتظراولدهلينالهاالعزيزةوماشيتهبمالهشاهينابوجاهدالتي

عندماالزوجت!ه؟الرسائلتهلكالغرامكتابمني!نقلمروانكانلمن-:هوامريكاالىويهاجرمرادهشاهينوينال،لهبالنسبةطيبةحياة

عمله؟مقرفي(ازعومةا)لمحبيبتهام؟خطيبنهكانت"نكمنهنسا)امامهالسبلضاقستانبعدعملعنليبحث

الا(بهـلول)عبودماروناقصوصةعنوانقرأتمااننيصدقمنوالدهالىفيلسلهناكا!توفيقيحالفهولا(الغربةن!ونعيمهعقدة

نايجباجلهامنالتيالاسبابعبودلبميشرحانقبلمقدماوضحكتاوالبكلورراالالمناكثربهيعتزشيئاهذالهقيرس!للرجوعمالاطالبا

نا؟ديدولكنيالاقصومةهذهلقراءتيالحاجةانتفتفقدوبذلك،اضحكماعزوشعراتبعرالهيرسل...قابهدمونزفتاضنتهالتيالمعينةا

بعدماامالأميقليلايستلقيانلعبودبدولا،النقديمةالمشرحةتحتاضعها"البكلوريارونوقىريبثأركاخدتلقد،نمرود"دلكبعدلكلبهويقول

منجمشهددونبدولاامامه-راضيناومرغمين-(لكثيروناستلقىتعكسىالاقصوصةفهذهقليلانعيمهعندنتوقفانواجبنارونانوالحق

والمدرسةالعلمفائدةاكثرايهما:بمشكلةررريرغاعبو!يمر...النحلابرعلب!اوحنوهاناتهاوحيوبالارضألانساني(ل!ربيكياننامنارتباهـجزء

ي!ندفعبلماحلايضع(نيحاولولا؟وحيوانازهاوزراعاتها(لارض!لناتعكسيحياتهمقوماتمنيتجزالاجزء(واعتبارها

الناسلهفقالعجلااسترىثريرجلقصةشكلعلىطوبلةنكتةسردكبم.يساويلاالذيالافنديةولقبالشهادةطلبعلىشبابناالحاف

غرفامطاهصدقحتى،ثالثةوبعداخرىثممرة00حصان؟نهكفاح(نها..شبابناينتظرالذيالبناء؟لمثمرالجديالعملامامخردلة

جسمتهشم،المرةهدهعبودقلممعهوسمقظفسقط-اظنكما-واثقالىو(!رتقاءالاعلىالىالصعودوراعللسعيالدنياالطبقةانسان

لممارون(نلعجبب0.1عليهالناسوضحكالعجلوهربالبطلجيدالمضموناننرىهذاومن،فقطبقشورهاتعلقاولوابعدطبقة

فيمنمضىلقد..لهامشابهةاخرىالنكتةضمنبلبذلكيكعتفيزاللا،"كانماكان"و"مرداد"بمتأثرايزاللاالشكلولكن

توحيو1شيئا.نعنيفلتكن.منهابدلاكانوانعبوداستاذياالتسليةالمنولوجن!حومتطوروغرالبعيدةنعيمهنتاجاتعنيخرجلامتقوقعا

باخر.عرضالقصة(لحديثةطرقاخرالى..(لمشخصياتازدواجيةاومثلالداخلي1
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الاشياء0.وطب!كعالتطورحتميةألىواشارةلمشاكلهاولىسمالحباةاي!اب-قىةيمبتوتمتأزماانسانيانتمبئاتعالجو!يحدادلفواد(القناع)ا"ا

وكغى.باسمااهنيءاز/بولكنياناريد!وجدانبعدرمعلمايددفلممالهانخمهالذيالغني...العربيتنرقنا

لرسمهسا،ايضاانسانيةمعاناة(حفرةحفرمن)شاقعليوقصةالحياةان-كاموالبركاليجولامثلتماماوايقن،تما"الهميسرةالامور

امتداينماثرقنافي(لداميةالمشكلة((للعارفمدلا))رزمهبر.نينب!!تينالساءىالطربقلمحيومضى،منهايضرجانعل!بهوانلهـا!نىلاسخف

المحاولاتعتقرغم-عالينايرمرضهاشلقوالدكنور،ارجاودوارحبتالثريلهذاخبرةصورةرسمحاوللوال!اصاننثنقد..القبرالى

لرتعدا!نسانان..جديدةمنحوزكأوبتعابيروضماءمشرقباسلوب-ق!بهاسال!مماإسعادهديبمما!هوساهممرتمعهبا!مبر،تمونركه(لحساسالشاب

لقد:والنتيجة،الحانةمنالشابخروجبعدالانتفامصورةإقرأددماهـعوأردءيرفالافنراحكلوءلى...رائرعاالامرلمكانايجابياطريقا

ورسمهاجديدمنحياتنامسرحعلى.يومياتمثلالتيالمشكلةشلقنجعثلجمب!بالنسبة-العرضانرغماعجبناالقصةشكلولكنالاسف

فيها.الانفعاليةكتابنا.نجاربوكثرةؤ!مهالهيغفوباسالوبل!سهذاان0.فيلاالسردير4نحىوينحو-المنقودينالقصاصين

الكتاباهداءالاهيفماكئيراالمسكيقيصليصدقيعناءر!لست.وافعتجسيدولكنهانتفاضا

بدايةلهقراتانبعدبالصحافةيشتغلبانهاجزبمولكني،و"ئهمئيلثرقغدا"واقصوصتهالجسرباسم:العزيزسمييدوريأتيهنا

امراليستا!رويديةا!!حريررئيى!نر!يرة،(الاشاذ)ا!موء-كأسراباسم!سمان:قائلالييرمرضمنهنا!إنالحتقدو!"الشمس

عانىمنألا-عذراالدكتورواستميح-يعرفهاولاليبالئسبةجديداعئهاابحتفالمحبالقصةهنبماهذهانق!ان،نفسكفيخاصا

بق!را!شاذعن!يراتعالئالاو!الاستاذ!..المسكيو!م...باواهاالانالتحديدهذايهمفلااقصوصةاو)وصة..المجموعةهذهمعلفي

لكيالمهنبكلعرقهنشفالذيالمكافحالاب..بابيمهمعرفة.تربربناماالعرجمرارابطمن!ظ0"نىكلجزءمنظكالثا.تعافيرائعا(جوانعيشونحن

علينا،ا!ل!جئينقهيعاركلمةاطيقلستقرببا،بلادهالىسيكلودالذيشعبنا
لا..نغسهسيد"ليصبحالحقوقكلنةفياتخرجالىبافيير!في

فيالعمرينفقونالذينالمساك!الش!ابعشرات"مثل"احدفحكهتجد.0وحقيقةو؟نسانيةتفاو!واكثر4د!دواعهقىاروعانما-العائدين

لك.فيعرضالناسالىالذاتومن(لعامألىالحاصمنيضرجباسم
انفسهميبيعون..موظفينالثانيوالندفالنت!ادةعلىالئصول-سبيلينه!اثمالخيماتفبمالناعسةحيات!م!منصغيراإومياقطاعااونتريحة

المسهـيانوجدتالاقصيوصةفيمضيتوعندما"الموظيفةبأسموكرامتهممفى"جث،ا!ل!مصمرفي-؟!جاررة-يتنئنانكرجماءبئكل

!هثاالريبورتاجوراءيسعىفهو،فيهاجانبيامشاركابطلايزالىلاوقعيسمعوكانهبحذائهالارضيطرقواسعةبخطىخيمتهالىسائرا

احدىفيالاستاذابو..صباغهعلىفيعثر-مايومفيضتلي-،نر!!هماهذا"حيفافي..منزلهالىالمؤديالشارعبلاطزهـقاقدامه

الحمارهومن)،؟لصباغلهيرفولعندماالطافيةالنكتةنلمسوهناالمحاشش

المشكلهحضرةليمهـم!حبهنالسيادة،اشمهاضحى،"ميجيبهعلىص!بعبنحذلص!باغنقد!ا!ييسسيحر

التخرجحغلةفيزملائهاماممفدتطرالو(لدهفتنكر"المحامي؟لاستاذ+.كتسنمن.

وانسحبالذهائيةبدايةانهاوالدهقادركاجتماعي!اسيفضحهلانه

منقولمسكييديدكنثقىلسحالمجتمعلملغمولكنيفيبيمىلولدفل!مع!ولدوانمغرمثالههمسؤهجورشللادسلأأللإود

"غيرهوليسمحامياعملنيالذيهوهذا":قائلابوالدهيفخريدعهان-

الىواقعيفدمفالمسبر.حالكلوعلىالحياةمعايجابياالامرفيكون(دراسة)ولانسازجمةالقومبة-ا

البائدالعهدفيىنوا:ماقمة!ظدهارويانديوليسمحرل!مفيما-الدأئمعبدعبدأللهللدكتور

الناصوعبدللرئيسوشتمالومامملوءاسياسياتعليقايزيعونبعدادفي

والدبسيادةمعرضين"اشتكواالبوسطجية"باغنيةينهونهثميومكل..

والد؟نرىاذ-جمال.مع-بالفخرنشعروكنا،الرئتس(قصص)إلراللع-2

العربيتنرفناالىدفعقدالبريدفييشتغل...معومنرجلا...لدريىسهيللل!كتور

اقارناىولاءبنسيماعلقاىا!يدلا...اثخلصةالعربيةللوطنيةبامثولة

يريد.لمنذلدواقرك

هذانباركاندنابدلا-المجموعةهذهنقدمنانت!ناانوبعد-والان.(قمسص)اشبيليةقئاديل-3

ارسمهسريعمخط!منبدولا،المسكيبهويقومفبصلقامالذيالعملالعجبليالسلامعبدللدكتور

فقط..السرديةالطريقةعلى:"كلهاالاقاصيصهذهعنالخاصلانطباعي

فبىكالجسرمتوجزءالمعا!صموص!ةدحياسم-كلاسلثمهعداالنكتةبلكنوعدعهامنشمم!قاصس(تك)بلادبنتقيالئإص-4

عنه.قدتماكلاءعلمقدارايجابيتينكانتافقد،نعيمةمصخمائيلاقعوصةالصبمرعبدصلاجللاستاذ

حمودي،!جمبدببعبدباسم.العالمبهالمعلميندار-بغداد9
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