
بهر!بم+آبراجي!-.!نر!كة8رلم،!.-لم-ا،.جا-011ت..-01:.-أ-!.

آة--اةا.؟ت.لحت:"؟أ.اامإاا.-تا!ن!فىنم:.!-خراءا-+-اا!فغ!لصبخ!!!ا-".-.!
-+-ا--.اا-اءالأ--ا.-.-.-.،-!-.تئج..-ا

ا!ا--2

اكأ-ر..ؤ*ظنالطكا!يره*طوث!ريرنمة4شعورردفقةوةيو،كلتماسكةج!لت!،.--

وابكأ!بخ،بكأو21كأحه،البوحمنافصقهداويالشاء!استمولوتأنيرالأ!ئ!1

.،وربرهـء-ناز"كلنؤبز!ايشتهي"ا!انيا!هـنإ)هيجدبردةمقطوعة--

القد.بم:التنعاعرقال3ء،يهوىكلنامامالح!
صبءب!االديرنمحيي:رقا!

ابربز!ب!اكادما!ضكطفأب!ةءأةاراهااىالاهوفما*.-.*

الثصكلبح!-ب"رع!وانم!مرا(خا-صكلاب!رزاالمع!يعطيلاولكئهصرفجئاحعلىاطبربانعرمةفرحةالىشوقفيواناشوورمنذ

والتجحس!هـ:ياءالاصر!ةط!.يستضدمالذيالحديثللقلبؤ*!ضحيغوصاو،العلصلاءيرراودوط!موحوخيالنغممنعالمالى

4ءابىو!ط،الحاءتبهت.را!فمةءضإ!فةونزوةمجلوحسئفيا!كوقويعري،الراره

!إمرفلمج!ماتوصح!ببيخئاالاسب،بو.لقطصتالسنارالمدلى18أ؟ا!العو(قفيالشعرار

بعد:وفيماومنبجبروز،،السبابابيةمنالحرمانعليناقدرالرافدينوبين

كفاالماءوكمدصمتبعديتبح!العربيالثىعرارالحقوفي؟بشحوبهـاالملائكةاغنيات

؟!السلالاضلاع2ابوتمداما..والعراقيينوالحاويوالقباقبكأبوري!نمهالبعيدينالجبارين

هـاكما"قارئيئ؟ققدمصديدهباطبةفع؟القدبرهـ4آلخمرتوضعوهكذافيديوافنرىانتملواننا،برمتعطيتزالفماالخضراءسلمى

حديت!شعرانهاالهمبئدررافيطرعما(زهفهوالامرفيالخطيراما.القريبالعاجل

ابررإء"/حول!:برعالعرالانسانوركلة-لبىتبدوؤيما-والمشمكلةشعراءفيولنا...ديواناولبعدوصمتالابخيريبشرواحد

صدلم!!(ظطواغناقهالقبقةالقيمعلطوتخاليهتجددهمدىعلىجد.بداوعلى.نجمصوءوليستيراعةلمعموهبت!مكأن...حسنةمثولةسمصر

إ،العاهذهبسلى،4عرسظوقد.جدإبدوتعببرجدوإسةلحياةواستشرافهفطان،حد1وديوان-يبدوفي!ما-أسئنهلكهاقدموهبتهمانمنالرغم

فقالى:الصبور!دصسلاحالمجددالثامم!فيهاانكما،والعمرالامةروحعنالتعبيربعضطستحملقصلألدلهم

اولسآنالوصريعقدقدصهـيث"!"ؤشعينقر(5مااما.الشعروصناعةالشعرفنمنلتمكن1بعض

حبرعظ!!9للأرففمنبصضايحملشيءوجدوان"حديث"تعبيرايمنخلا

...؟)ضحرسةتقد.بمفى،!ذ!كلعدوأررءرلمثل1نهـمهتذكرنكادحتىالمبتذلةوالفكربسالعاديالكلأمركامفيؤسارق

افإز،كسات،ور-!ا"-!-فىوواما)ارمددسض"ئد،ر!!ء،اوو*(4انشعرمنالبابهذافيويدخل."خرابةفيجوهرةرب!ءالقديم

رقيالأتأدحد?(رادض،ء.وقولى!،(ثا!سناثههـسوثنشوس،روص"ء!-:قسمانو،ك!."ع!بنينسوادالى،أحوريخليملقصيدةالماصيالعدد

ورسساااؤظو.كلظس.ررم7أز"أ؟ةار،آلاطبسلوورهـ"اـء(آندونة"!قة11لانالحإركةجصدةتكمونانيمكنكانثصيدة:"المخمورالصحو"-آ

عث*أاع؟ورو-عآرزا!ثا"ارادع؟:أسزهـررلأهذهثرآءةدمدنفنا1:منهانقرأاذدوارفيلنقعواننا..المقاطعبعضسطفيواضحةالنفشبة

أز/.؟.اقي*م-اديماات!?،!(ءعأوارولااماماوالطتآمامالاف!از،اثوابهفيالنعشانالابيضوصفاء..

ملا.ال!ر"رودومسدا)ورهـ-هـةمداهايادرلاشطلأنعلى،يرمينيالقاهأبدا

-مسطح4روس؟فيمحصورةكونهاحيثمن-القصبدةبهدهويلحق.وارحلعمنيكليل

الصورخداعيظهروف!يهالسدكيلانيلملشاعر"الشائكالطريق"قصيدةمطلعاة،مان-المخلصةمحاولا!يرعم-ابدااستطعلمازني؟لا

فينشقهالذيالدربصعوبةيصورانيحاولفالشاعر،اشده7ولى:القصيطهس

اجتياز:الههالكةالمفاوزتعدادفي(لتهويلفيعتمدافضلحياةسبيلبهعهدليليسشيء،ترلينما،الت

اغنية!سبيلفيالدماءوانسفاحالقفاروارتيادالجبالوصعودالمبحارالاعنراضيةالجملةاناد"شيءترنينماالت"معنىافهملمفمانا

سردلانهاحساسيت!نافيوساحدعصباثارةعنتعجؤفالقسسدةذلمكومعيستقيمولا.الموسيقيالوقعسوىمعنىايلهاليس(تر!ينما)

نا.منواايبرققضب"الذيللجهـدتحليلاوليستالصعابكلنلعددالقصيدةيت!ثم.."جانين"مثلعلماسم"ترنين"ماكانتاذاالا؟لمعئى

التيالعواملكلومنوالتمردالت!ريروحمنتماماتخلوالقصيدة:الشكلعسذاعلى

ىعلن!عريةوقفهمنهاإكعر"مشاكلقالمة"انها.الصراعتصوريتململوجوديفي

قدراتحتويذلككلمعوهيةويهزمههـاالاقداريصارعجيلامجاد.موقفلهفيالندىوجبيباتالصحاريلونومن،وضبابيا

:اس!وا.تتحطملانقصبةايةيكفيقدرا..المنثور()نظممنسسيالنسصيدةانعلى؟"وضبابيا"فيالئصبعاملهوماترى
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حينالانشادننشيد"تمثل"سوء-محمدالدينمحيي.لعبيرخسبمفكرهملهمة،عاليةجبهةكم

وكذلكالخ.....طلاامتلار!لسبم.حمامتييااحتي!،افقحي:يقول!مالخرةالخالدينسجلفيابمثتها

:ايوبكامليبدأاناقةمنخالياو!كنفباني..نزأرقاموسنلمح...كلههذاوووق

...نقرتينقرت(،تذويبه"والقليلالمعنى"نفح"فيالنسىهذاومن.الاول؟!انع

فامتحيأتيتصديقتيوهي..."كركوكفيالحمرالتتر11قصيدةانصورمنمقداراكبرفي

:يقولصش"جميلة"البطلةايامشاهدناهاالتي"الوطنيةالتعنئةالمشعررون

بعيدمناتيت-صدرقني-ومتعبامروما...جمي!لةموضعفي"تفاءليلهمنضع"ناطمكلجربحببن

للبلادللبلادالبلادعنقودني-والصدقالاصالةمنلخلوه-عنهاكتبماكلنسيناحنىعاماش

نهايةلاماالىتتكرر"...للبلادةاكلمةنتخيلائ؟مكانناؤهكؤاالمشعرهذاكليذبحماان!يمجم!اشاعراتناديالبطولةوبقيت

على"متعبا9)الحالتقديم(نكما..ضرورةايةتقحعيهاانبدونبقضيةشعرهمتربطانسانيةزويالهملمجيحنىاصتثابهترويءرم

هناكلجسدامماالىلغةقواروعلىوخروجاجنبيةلكنةةئر"الفعلمثلأ"الخوريرفيق"الثساعرقصيدةفياجدلاننيهد32أقول...ما

استقامةوعدمة3الركاءلمىمثالااردناواذ(.وتأحير،1لطتقديرملزوماي:الشاعريقول.الرويةفلةاضاعتهاالحلوةاللقطةعلىطي!با

هوولابالشعرهولأكلامايكنتبصتىالناظمذورنفيالعربية(لجملةوالريخف...وا!وم...ا!حب

:المتتالياتالحملهذهالمقطوعةكلئقبسنا،بالتتر!ا!خر!ف...با!رم!وهـخ

...رجكتانااجلالنخيلعلىمصلوبالرربفيمهنر!

..قعدتوما،خلعتمالثوب1الهزيىا!جريمطءوقمر

.ادنمعيرخسجمولادوقعلىيست!جمملاالذيالهللأم!فااخرالىالسوداءالحاقدةبالاشعةيعمر

العاديالكلاممستوىالىالشعرينح!كيفنعرف!اناردناواذألمراء!رؤيةحمجمة

فوله:"(لقضيدة"نضقىقرأنامعنىايمنالمخاليالمبتذلانتشاءفيالاقدامتركلها

بخيرلهم0003الاصحابء!ماذاللمساءانرف!خصلاتهاتزلىولم

سفر؟في..محمودالمضاءلبيتهاعودةدربنرسم

ممبسوطينشاللهان.الصحابازاي:قولهءنالكلامهذايختلفماذاالشغوفلاوالد0.لامها

مسافر؟محمود...امالحروفبلاتاريخاترسم

رو!بملا؟النوعهذامننةءر""الىنهبحاجالمهملاتسلةلااليستوالحقدالدماءعنتتحثالتيالابياتمنعديدبعديأتيمالمشهدهذا

الشاعر!دعوناحيث(!طام)قصيدةالنوعهذامنلدينايزالفماالقصيسدةتنتهيثمالمشهدويعرض.الخ....والرصاصوألاشلاء

المليئةالعا!يةصبمباتهعن(الحارةشمبغ)و(الحي)أهلنسألانجماجمفبمالخمروننربوابريئةعينالففقوو(الحمرالتتارانباعلامنا

:بالمغامرات.الاظفال

الهـوىمنفارعق،اديانتحسبوالاالىيضطرالاخيرلعل؟الصحافيالمراسلءنالنت!اعريف"رقلمادا

قديمهقصةالناسككلةني؟الريبورتاجفنءنالشعرفنيفترقيوبماذا!أكثرالايجاز

ومرهحلوةاودكرباتالمسيححديتمنداستغلرمزالقتطىوالاطفالالمعذببئ؟لأطفالان

ودقته،عرؤتهتنحعركمفيماوكلوليسىروائيوهو)دوسعتوير!سكيمفيهمكتبوقد...اليوم؟لىدهم

ومرهمرةالففيهومتخلاصكاناذا)معناهبمافقالالعالمخلاصعنمنادت!انهامحمق(شامحرا

حينااهابىعنيفأسألوااو؟(الخلاصبهذ(نرضىفهل،الظلامدييعنبطفلبننفاءمرهوزاالعالم

ولو-صنحةولاافسمانو،عالاء.لسرب!ةالكلام!ذاو؟نجد!و(ذابقضجةوربطهبالقدروساواهالرمزهذادو!-تويفسكيرفعوبؤ!ك

قصبدةلديتافانالجهدمحلىبربلشيءايولاموسيقىولا-لمفظيةالسطحيمة؟هذهلمترى!حمر؟ءثورةطريقعنوخلاصمهالانسانمعببر

ومط!ها:الاقانيمدتتحهلىاخرى؟لآني؟فلةامالثقافةقلةامالموهبةقلةاهـببهل؟انعقمشبوط

يومزاهنيما...بالدمملطخ..والمرفيفوالسلامالحب؟الحمماباتابعهل

الهم.مسنيمدهل؟الخريفذنبماولكنبالدم(لرغيفيلالغانافهمانا.بالخر،ف

(لشعر!نصف(الكنييرجكللىماإ(الاستدراك)حسنرونوفيهابما7يعجبونمم!انواالقديمةالبلانحةفي؟رمزاواستعارةهذهانيقال

جا!رملقاكالىلكنيادور!ىمنكلمةلانتقالالممهدالجوخالقايلللاستعارة(كرشيح)1يرمسمى

انتحجثالنجومأراقيفالمفاجأةهناعاماوالعكسفتجردحسيمةتكونكأناخرم!ىلى1

بعيتبالفالسماءواتحفللرفيفقاؤيةجاءتالخريفانالانقولاننستطيءلاحتىنامة

الطليق!شعريكلنالنخسلقافيةعلىجاءت"الهـزيلالقمر))فبم((هزيل))صفةانكما

:يقولحين"خوريخلجل"قصجدظوبالتعليلبحسئوهذا"ففج-مقهولكلههذاان!أى...والقوافيالصفاتبرقيةوكذلك

الباءوتشقىالحاءتنجهتجهد؟ئروهناك..الفنيرعتمبه"ااوفظلايجاداوليةمحاولةالاقلعلى

يعرفليسماتوصححبم(ففيها"او!بلطا(رق"فصيدةاما،والقوافي(لصفاتوضع!بولو
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...الحادتفقديمسبيلديالشعريالمملعناصركل.فندمحهناا(رهفوالنوقالموسيقيةوالاذن.عامةظاهرةالتتريمالتركيبواذا

اللغويةاللفطةعنكتيرانبحثلاالعربيالتعرفيمرةلاولونكادبهاالمطالبةاما.مفقودةأنتمياء..وطيباليناللحرفبجعلالذي

الردبهداتفاصيلهنتابعالحادتمعنسيراننابلالمغناجوالحرفأ!ر!ة!مور

العائليالهدوءمنبجوفيغمرنافلهابماصورةكليربطالذيءالطي
.يجوزلاكانقصائدئ!تالممرمالي..نيأسانلنايحقلاولكن

نعيدتىهتراهاةالاسالىتنظروهيالامبط!ني!ةويشمعرناالحزين

المقدرةيعتمدالشعرمنالنوحهذاان.ثماشهاانهياربعد-لماسكهاوالمجلةبالشاعريضرالنترتسهيلاناعنفداذ،غيرهايوجداـى

معللعاطفويهؤهاالقاريءنفىفييؤثر!قاالحادئةجو!لقعلىخداع"!راسةكظاهرةالستالقصائداخلذادمناوما..والقراء

اثرمسححتىعليهصاحبهدابالذبماالفنمنالايحاءوتلقيالحادثةالمحمورءالر؟ياة)تبينالىوكوسيلة،ءلحديتالئ!عرفي"الصورة

الناس!!الاولىالمقطو!ةودل.و،كلفلا!اديا-طاظهرالدابالمنعمعندمجاهداشاعربقصيدةنبداانبنافيجدر"عمقبلاالتي

بمأساةويصلناالحياةمعينمنيمتحالذيدلشعركنموذجمجاهد
المدإضةتقليصورالذيالجوخلقفيالمقطوعاتالجحمن"والاعلانات

...اليوميةالحياةمطاليبفيالمسعورواللهدالمرهقصمرعلىالررقل!ياخ.فقلباتضدالفردعراعلقمته-نحصيلسبيلفيالانسان

..و(لبؤسالجومضدقانونيضمانعلىبعديحصللممجنمع!ي
المدينةاضواءعنبغرت4المرءيشعركمالمييعلهارءنالعودةوبعد

الفارهةوالسياراتالشاهقةالبنايات!يالنسعةوالنوافؤالتلألئةعننعبرالتيالانسانيةاللفطةتوخيالسبعالمقطوعاتدييلاحظ

:اعاتالمذإمنالمفناءواصواتالصورةنجدمقطوعةكلوفي.متميزبطلخصوصيةضمنجماعةماساة

الج!رانالقنىولملم....تزفيلا،عليهوتزإدلتوضحهجاءتوورالموضوعصلبمننابعة

انا؟من:اوودرانو!ءلاوقديم،اررهرميزاتاهممنخلاصتهاوعرضالتجربةتكتيفكانواذا

...الا!لانصىامامه!جدةلممالخعائصمن،المحياةالى.نرسطالتيتفصيلانهاكلالنجربةاعطاءفان

..ايىهـالمذيرهفيا!لتمونسلة5لفعيلاتتذم!اواث!ل!ر.الحديتالعرييالشعرميالاساسية

..ا!كيبرهالمدينةوضجةعمص!موزنفر!اانلئايصحيكادمتكاملةصورخمثلمناننجربة

النيونولمعةتكمنالبراعةان.حالتهامثلكلعليهانقيسامثلةمنهانتخذاناو

وكم..الاورادايعطفلوانا-!مماخييا-عا؟فاحساسانهوباوطبع.اتجر-4لرداثنا،المشاعرحيادفي

لقوداننيورجلاي-شعرتوكم؟"اللمعان"هذاكللمن:نفسيساءلتعرصيهفياخلصتبنا.موقفالئفسهانتقىحينمحايدايكنلم

بأفكارهالينايوحيعمو.لقضيتهالاخلاصوشديدملتزمفنانانه...

+*?-***بر*ء!بم*-*م!***ء*حع!بر-م!مهـور***جم،المقطوعات.نلكوايحاءالعاملةالطبقةبؤسلحوادتتصويره!لمن

فيالساميةالرسالةتلكالفن!ييحقق،مجلجلةخطابةايةمنوخلوها

هناكلشىانهوالحقيقة.احسنبحالللمطالبةالمباث!رغرالتوجيه

-هبطريقةاي"شعريم!تفكر"هناكبلشعريةافكارولاشعريةالفاظ

ا!!!واكلك!ا!4القاريءخياليثربشكلعرضهاثموالحواثتالافكارترتيبفيخاصة

.؟فصةيعرضحيث"الاخيرالعشاء))مقطوعةديكماعاطفتهفيويؤثر

برأوشنقلاولادهعت!اءقدممساءوذاتعملبلايوماشنينظلمئتحر

بناةزوجهونردد.نفسه

شار!ا*ميربشيرفو3اعيهعلىحسي
دا0.6822-.66مرلينالصعارمبلفد عشاءدونماومات

ه!درنبينوقسمهالخبزوجلسابيهمكانملأالذي...الكبرابنهو،)حسردا(

المدرسمة!الكفداوأ
......:امهفرأتهاخوته

بينهم"لرغيتيقطعراته

...الطعامبوزع

بئدس سبعها.ندركتعيونهابكت

امىماتما

...يراللابل

..؟العيالوحولها

صراحملاباسعارأ-م!ههيمهي-الطعامتتطعكانت

واجمببنالعيالكاى

سكنحزنهاوكانبينهمالكبوالاخكان

مي!ه!سيصهـهبر!حسنعلىوعينها
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الدعور3ناضبة،مجدبةمنأبعوأنيونم.يضيعثيحدالىمنياكبرالفسيحةالشوارعبان-الكوخألى

عتميبكأنثسدجرمافيأتئغلعالمظادتماتهخطلبيةمنيخلواسو(نشعراالمشغلاتهدهاقرأوانا

والجمتئصمالجمؤئعنث-تثنيعندكولي..سالبصركابوسملفسعلصهاوقردئامتنابمستإبلانفاهلت

تمتئهـمجهدةوسطصهفيهولشتمصعمعالشعرملف؟لنوعهذاانهوصغىرجاء

ادتثرأزرأثلم؟المعرسةععنهاتباصمعنيصهرسوفانححارايتصلرلصانهنكآإرأىت

الصدظرالهتميئةالجثتبينأديمستمأنالهئنالموننة()ئعمصاءتصورتكلماعيتنكارعإشيالدواروبربماد

المثيبتهدادثاتثردتبمؤيأحمئم!أمعرانظمهمأمفحالمبرائهاخباركلامامبناواذ؟الاتئصاههدائإللدون

تثمرلانتئرةكأننيتمحستماسعةثقافةالىيحتابعالألطاتهدهمثلاختياراناءلمانا

دمظرمتثمتؤ!كأننيالعطاءوطتميقةالانتقاءأمحفيتشابهالالمحاننيبل،اأرهافةشديد

الصىاتندظامثفي-الدمر-أزاأنتثننثصةتسسنلبه"العطوربا*صفإ)مقلهمةاأنصتى.هنرياو.وبينبينك

دراععنابحثتلكفقصته،اتهمكولا-.الك!اتبءاكعند"قرشالنصفغراملأ))

المئناصمبعثنيءنعلىثبماتكونانمننم؟ردنولفتلك.ملطهعنكقصفءنتماماتصتلف

ؤتى-بلا-المتنتىكظمفيمثكارمبوكما.المللمهينالافئعخصسسخلالكلئتا."لامحاننياذهذهبك

الذسمالض!الانفصاأئذلك،امتممظالمثئئدانثنعاتئعن،عبرمبةلنئالركأثةالانكا?لىوءعمالمتعبىبفنيفعنايفأثهظعهسانبالذاتانت

ولا،*تصصط.منتئظليسمضهادظبيئةص؟والثد!باحص.التمزقيرئى.الساه-قىالملإعهصافيكماطةالسسبصسمة

الدص"الذحنيالدظم"ؤلكء!تعبيردصانع.يثاددهاانيسمنطيتنثرلهيصالتجوبقاصيلءظر.بقفعلىهتانيالسابفإلالقعصبىةكاإىواذا

رذهعلىكألموااكتريكظناظمدعنمنلبكئاظانؤنحن،البعثإنكانسعالصسنظاظتللشاءو(صاصرائسمانكلمات)قانالرصا!ص-ئثملمحي

خلقألىالشنئعظ-ععن!ئلاسباكئ-كأاللنئماعاؤتهااثتيالعبماهبرحعغىثنهمنالسساحلوتمفناثشعمرقائر؟ياعمهإءإى،ثااهثالاتهإحتا

تحرنتهماالىالمرىىبعينإستاتئمندنمم*بكنثتئانوندن...العنمفلللهرالمظنانساناسنسسلأمعلىالعاسىتملمودفقاتنجتىصريخنصقا

لاكناوانونحظ..حزصهاسبييتفيانتصادأتمنالعربيثالمبحاتبالباتصأنبةفيالمباليفوالمدثأ..المئإأهوالملىئثرالأرالثفيثرسفه

انكىبشسالاعجابمظيمنعنالاذلثمكحصتان،التعاليهنهاننتاتصد:"بالصلاهالفمللاذتهفتصإر))الالهت*يإ

القصردةتتمرجوبذلك،الحامصث!منيتدتئارفيالنئئثظسيديبالنعمهالفني:أناءفيتهتسع

ذرثماظهيالقصتسءاىألأتمظتعغتن!...الحياثمنقطسساليصارمدثتكمنالمغالؤرونايهايا))

يجعلهاممئألقصتىنقليةفي،تمئماواصكئغىظبثئكحص،تأسعالانؤعائئالتنفهمالملبدوفالنثئصفي)1

كماا!تأبمبر.علىالقصريصقمرةمظييئلئلوهدا.ظصظلرستمسغصثالنئثغميتنتفالمثرتدعلنانصاياان)

وقمر"وحمميشخبمأ"فننمفيالدمتراقعنبهتبتعداصالته(نالغعريوالغمر"

روالحسنظاثرالتهئعرممودانفييصدرالمؤصمدبينوالأرفىالغيررالمذ!عهسئدننافيتزللما)ا

يبمممعقبانينزارالتهئعرانحينكيجديدثحيائييهمفؤرمؤمموسوالسعرالأثليدكثامنئاقنثاكل)1

تطورحموةألعديبعالؤصيدهتتئثئئنوبذلأث.الؤدئدالحراثتؤثمتامعالأععمومسيسعةذاهلغواعين9)

تلئث.النئركصثدالى؟لنسبةالتوهتيفةينابرفي.نبحت))

اسهدبته.0المؤهصرالؤصاصلأنمئمرالصنفيالباسثةعبدالاستاذبالغعثإرالاول)نصا"

طصتوقد.لىالجهتميابمنالنئدةةبئسفيكؤمئئهاانترراالاعاتدمنغبالحمام.المغحرئبالأصبعل"

الرائعةالقصيدةبتلكفنجليا،وير،لمهوصفائهبعمقهالباسطعبدعليناالمخيفاكلوت!مجظفيتزالىلما)ا

ا!رةبتنالقالابداععناصرميه"تنواذنشعر(!نافقدم"سبوتنمك))وغيفعنتبت"

حماهدنالرسوأمحعبناءحرالالؤصريدنئعنفتمنناوالنثموالاعاء.ل!لانئفيالم!اءونمعهاوورئى"

اعابتنا؟تىمانيريدماذا:التمامصنسألانارعناادا،رتنث.السمووأ:الصصرهعناكيمأنافالماكثنمحمن-خاطففبلمحه-عينهتطصموب!إك

العالمحدعت"سبسدنيك".والمت!ثانئتىالافؤار"نبأةانالؤصيدة،والتنرالثمررننافأهعزالماننحنوالئمرالنئدئععنراأصالارضعفيءبئ

..للانسانمعناهوعا؟الانمسانرةلثن3وكم؟تؤينكيدئ!العصتومتمةو(لمثقرالئنبمتمنسثصفيفنحيإشهواتنفبظفتغعغفناالالئعوالغكإى

تطوراتفيالمتعمةين،لىلم!نسانتيالمثئلصينتذدان!بتواتئاسفنثتلكأما.الثانرالمواطن/يما0.الراصةغمبرنظريتعئندولانستسلمخى

ارو)حثمنهاانعلمواحينالاهرامبناةالكعرونلعنوكما.حيا.فهاانالايملكلافانهالعالمسمرخطمنوطنهمكانعرفالذيالمفكر

النصفهرتئ"سبوتنيك))الكيبرشامرناوبربع..انسانمليوننصعن-والراصثاللئمة-التل!بفالتئباةتئشغلهـمماثئالمتئمنئئرهاإلىينسص

المذابحيعرفانه.ويجيبيتساءلانه.ينالعشر(لظرنمنالثانيتركهمءنوبعجؤهفومهعنبعربتهويشعرالمافيتمزقي!وحكلعن

يمتز"سبوتندصإ)صعئامهاعلىيرتفعكيبتاعتصالتيالمدرقيومععاننئاور4هععضوئنمبارتباطيئععداللصان.متفئأصدىبسالمواااصاإا

...اللإجميد؟لىالانسانتمردحنلتيالنصبنثالىدىبةان.الصتىمعهمىا(نثسنىبهاليسسبسيانهبثن،عقلئقىاعنوا؟تصخالانعاولىو

ذلكسبيلوفي.لمشيئتهويخضعهاقوانينهاويكتشفعلأيهايىتغلب:الغصندقبهاتنعلالئزثالابياتفيكمابالمتلنغاصسىوالا

مفردكائنمنفتحولالانسانوامتهنالحرياتوضاعتالقيمهانتقبود.-ب!الموتىمواطني
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هجعهالي":للالضاءالايريةالصورةالالنيةالعناصر.نلكوتاتيدوزحسب"رأسمالأتمن"الانسانانه...الانتاجسجلكيرممأنى

وهو.الصاروخوجودثقلنحسوبذلك"الفناءثلوجتغفرالاوجلشي"رجعي"نسبمءفذلك-مثلأثمن"الانساناما...ستالين

تموملايينهبصخبهالاحتغاليحعورحينبال!نعاكسالتنمعورهذايثيروالظهورالالاتءلىالمطرقةالر؟وسصمتوفي.الحسابفيواردا

السجين.زيفاغوأناتالجزءيمثلهالديالاخرسالظلمكلوفي،الجبريوالعملالمقدسة

الفخر:نغميعاوجتهرميتوزيعللقصيرةالعاطفيوالتوزيعالفضاكله(سحي!قفي"سبوتنيكيرتفعالصئاعيةالحضارةمناثاني

بالاناتوينتهي...نحنعمالقة:الزرقوالابعاد

وووذا.يعالجهاالتيالقضيةمستوىعلىشعربأجمعهاوالقصيدظالمثقلالعالمويلتفت

.الجديمدةالكلاسيكيةطابعيمنحهاالقص!بدةعناصربينالتوازنيسأل،به،وجوموالف

خاليا؟صبحقدا!اصرالشعراكثرانقيمتهافييزيدمماولمعلعليهالظنونليلوينقض

العقليشهكأركلشعرخيربدايةا!قصيدةهدهفجاءتالفكريالصنصرءئمقلتيهفي،(لرعبويحتقن

ماخير!قطليستالقصيدةهدهاننقولانالممكنومن...نذوقه!بممذهلوجلوسمره

واتا...عامةالصيفمو!!قصائدنجبرمنبلشعرمنالعددميثممه،هذامثللكشفكانفما...الرعبمنالعا"ويتسمر

المفكر.الشاعو!كأامعدائ!انلتقيانلظملالتصريحاتتبدأ..ثيمة5يدديخيربشيريكون(ن،النشرملايينحياة

صيصيالدينمجب!دمشقايمن؟دفارغة؟در؟وسيملايينبالزهووتمتديء"جديدععرولادة"تعل

ضجيجاصمهممنبالفخرويسمكر:؟لنفوسفيالكبرويبوعي..

لأ3،لأكالفضقفا:المصانع

---01-ا.لامديدمنالهةلرفعنرن،عمالقة"

أدربرسممطرجيمعايدةباللمتدفقالزماننهريا،اتهناك

..*...0.مغلقكانما،الغيبمن،وفجر

للكا.فبمترجمةقصةالادابمنالماضي(لعددفصمىاحبىصخب(لملايينمعمدويةبلامانيتبلغالقصيم!ددوتهاتزخرالصدوروفيما

القصيرةللقصةرائعانموذجاتعتبرقصةوهبم.لالارو،ا!والادوريسكرة!ي؟لئغميهلىاثم..الفودكاكؤوسورنينالسلاموشعارات

بمحؤاهاالعميقة،ادائهافياليسيطة،اسيرة،المرنرة،الموجرة..جميلةلوناتاايةفيكماا!غمهادكطءمفردلحنويرنالظفر

يماوجالذيالموحبموالاسلوبالدقيقالنفسيالتصورذات،الانسانيالقديمه،المروجاغانيوماتت

.....المجريمهظل،الارضفي،ويمتط

.والعكرة!والصورهالعاطفةذبدبات

المجلةهذهصفحاتمنوالنصفالصفمحةتتجاوزلاقصيرةفا!قمةمعيناملايائسىصدى"زفاغو"

.....(لظلاملعناتتطارده

فايصل(غويو؟ولوحيدجفتتامايالطعاحالهاتثت!!يهاقص!هجملهألمحطعالكلموجزالتيوهيا:الشعرنبوءةوتنطلق

الصندوقيعلقالعجوزوكان.الهندوراسالىالفونغرافيصظحنان؟ز!زيمه"زفاغولأ)سجونمن..هنا

اللىيالملتويم!والبوقالاسطواناتكيسيحملالعببموكمان.!رهىلىيئمل(لفكريةصووشملابناءوكل.اولا...ر(مته3والانسانفحرية

"..كبيراجرسايشبهكان:ثنياففيفسادعناص

وابنهغويروموتعنالكاتبعبراتلية،الموب4ار!غيرةاومورةوفيالصديدبين،الجرحعلى،قبريتصلب،هنا

البعيدبالفضاءحالمة،صوضاءحضارة

وشاهبلمرنهـمابقوهـلمرينمتوجع!ىكتفىينألىفصفلسطوع!رهمال!بمرضواكاانلا!رحتاهنادلىجليدهنقطعةانسانها،وتلفظ،تفح

الممزقالغطاءعلىنقلص!فون!او!ر،و!!ل!هـبأررعا!فمفاغريجديد..جديدعصر:يقولون"الىكرملين"وفي

يمدوانيحملانعالقاريلخيالتاركا".وث!ه!كحمارالمخططالوسخفيتساهمالتيالقنيةالعناعرلكلطبيعيةتمةالنهايةتأتيوبذلك

ابعادهابمخشلفالصورةبناءفيعيد،لهرسمالذيالدقيقالأظارضمنيلفالذيالمر(لسخرالعناصرهذهواول،الممتازالفنيالبناءهذا

الاكتتت!اففيالتفاعلوالمشاركةلذةهي،كبرىبلذةويحس،الشعوريةبمخاطبتهيبدأالقصيدةبدايةمنذفهو،بأجمعهاللقصيدةالفكري؟لجو

وهيمتينمبنا؟ها.شديرايزا3نر2مركرةالقصةجاءتولايجازهاتصويرابتصويرهويبدأ.."غهيارسولارحتالارضمن":باحتقار

وهي.يرؤديهاان(لمؤلفيريدالتيالرئيسيةالفكرةنحوبسرعةفسعىيومضالغببى)الرسول؟لفولاذيالصاروخفهذا،كاريكاتيرياهزليا

فالقاص.معناهافيعميلمقةولكنهـااسلوبهافيبسيطةذلكجانبالىوالاحتقارالسعخربينيجمعثم،الفضاءسحيقوىموغلةعيونه،كاللمح

يرربلاوهو،بطبعهطيبالانسانبانتقولفلسفيةقكزةعلىير.نكزت!ردبانهوجودهفسروا:السبوتنيكءلىخلعالذيالمعئىيبينحئ

بماوقفذلكعلىيدللوهو.نتريراتجعلهالتيهيالظروفوانمةالشرالارضالىالسماءمنالنساعريئتقلثم.المحياةلغزيكشفسوف

الىيخلواان"ا،ولكنهموالحيواتالخيراتيسرقونالذيناللصوصعمالقة،عيدصخب،فودكاجرعة:بهتفخرلسارتالتيالمواكبميصور

قذا،فتطف!وفبهمالخيرةالانسانيةالنزعةتلكتعودخى،انفسهمظهـوربمأساةالسخرذلكوينتهي.رقمتراكم،سارواملايين،نحئ

القاريءيجعلماوالايحاءالقوةمنالعبارةهذهوفي"يبكلن"هملحضارةكرههعناخيراالشاعرفيفصحالظلاملعناتتطاردءزيفاغو

.والاقتناخاررثرمنيهتز.جلمدمنقطمةانسانهاوتلفظبالفضاءتحلم
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مرةمنما..وقانلومضئمرنحوعلىحياتيسئمتقدانا"فيهتظهرالذيكالمشهد،اخرىدائعةانسانيةمواقفالقصةودي7

وبقلبيخيبةنفسيوفيوعدتالاوخوفياكتئابيأغزوانفيهاحاولتضمه،طفلهحياتهفييداعبلمالذينحويوعندالابويةالعاطفة

ثمةكاان،يمنعن!كانعيونهمفيماشيئاولكن"-"0..انقباضالرصبالفسحالمج!لهذافيراهاذبنراعيهواحاطهص!رهالىالآن

ويمتإهلى(.شفتيعلىالحروفويحإسيمنعنيورهيبومخعيإقاسسدالمحكهيالوحدةانفيمانيريد،القوىمنهو&،خائفاشاملسونمن

يضعفالقصةمنالاولالقسمفيبسارترالواضحالتأيرهذااشدنافيتكمنالتيالطيبةللعواطف،الانسانيةلملعواطف؟لرئيسي

القصةمنادثافيالقسمفييبدواذأخرىتأثراتمحلهليحلقليلا.وحث!ية

تعيشوانتتحررانايضاهيتعتزم،اربعةعيونبينممكنناالتفاهمملاءمةالقصةجويلائمانه.رائع،بساطتهعلى،فهـوالاسلوباما

؟لتفاهمهذا.ليلىوعينا،البطلعينا،تعيشانلهايحلوكماحيافهاةيقولحينبالرهبةيوحيفهو.يخلإقهالذكيهولعلهبل،تنديدإهإ

هذ)يصبحوهكذ؟،يثورلانقابلامنهماكلاتجعلهائلةقوةيشكلتحتصغرامكاناونظفاالمساء.هبطعندمإاالجبلالىدلفافقإد"

يقتربوهنا.معجبةقوة،خاملابغيضابالامسكانالذي،الاخرإالضر؟صرر!دإيرالىيصغيانوهما،الليلاهنالكوامضيا،شجرةسفح

وقوةسعادةمصدرانهعلى(لاخرالى"مارسيل"نظرةكلنالكاتبيرتجفانوهماالتنفسعلىايتجرآاندونمنالبرغنثرإيصغيانطنينوالى

تظلاذ."مارسيل"معاشواطايسسإلاالكاتبولكن.وانطلاقيخطلقاذوارإعومةوالبراءةبالنساطةيوحيوهو".والخوفالبردمن

بنظرةملإتصقاالمؤلفويظل.فيمقتهاوتحاصرإهتراقبهاخرىعيونهناكالحزامانذلك،51"بعنهامعبراالحوارمياتيصغرفإنىفممن

هوفما،فيهوانممجاحبهالذيالاخرهذااما.الاخرينالى!رتر"...؟حياتهنايوجدهل،باباياةأ..ظهريميمالمالبميسيب

؟لد(عبم،هـلاخرينلمواجهةالمستقوي،؟!حفزهذا!نهمن،منهجزءالاالبصمصشاهموافان،ياباباقبعتكتحتفدخنستدخنكنتان"

.اتحديالىسلساينسابساحرشعري؟خرىموالمحففيوهو"سيجدوننافانهم

جداملحوظةررعورةومار-ل!رترنظرتيبجنليوفقالكازبويعودفيالاغنيةوارتفعت"ةالطمل(لىويدكوالانسانيةالعاطفةيدتغعذبا

الاخرينلمواجهةالعزميشتدحيثالقصةمنالثالثالقسمفيالبعيدفيالجوزاحراجوجمدت.مسحورشيءكأنهاالفاترالنسيم

جافةبلهجةالمد-رسيكلمفالنطل.غالياالثمنكانمهماوتعدباعراروتجرتمغروئنهاتبفوالمساءنجمةوكانت.نصغيواخنتعروفها

ليلى،ستفعلوكذلك،؟هلهاامامفوزيةحبيبتهيضموسوف،حةوصرماءفيينزلونهااويرفعونهاوهمغمستثمبخيطمعلقةكانتلوثمإ

عليهايفرفيانسترفضي،ارادتهستتحدى،والم!اعيونستواجهمنتمفو!يداذاا!هالىالططنينةيعيدجوانه."الهاديءالليل

هي.تريدهلاورصمنالزواجإماماينمستعارالانسمانواذا،وكتنفهاكانالذيالكميفالضبابذلك

نبراتذ(تاغنية..رالغيطعلىحزينةاغنية"صوتعلى،نفسه

الحب،الحببلالبغضلادائدهالسارتريالتحديهذا.وع......ا.0.101 لكرإوهيسنلممحعصهلميتاردعاموكالت.وعظمةحبوغصاتشاكية

تمقتهولاوالدهإاتح!ليلىان."مارسيل"فلسفةفبميشعالذى......
..كي!يائسهوهيظلامهتشكوالصغيرةالمغنيةوكالت.الرغبةمنتنهد

انه،الناسيمقتيعدلمالبطلوكذلك.رغهمهاانترير!ولكنها.زفرةاطلقواثمالنظراتاللصوصلبادلبالموسيقىالعابقالجوهذا

منسيفهمه،تتغرسوفاليهنظرتهملانوحببعطفعيونهمسيواحهمعهيتجاوبانيمكنالذيالوحيدالغنبمالتعيرهذافيهماثرلملقد

سالىترتأيرمنالمؤلففيتحرر،المغلقةألابوابتفتحوهكذا،فهمهاساءيحاكبمالذيالغنافيالتعبيرهذا،البدائيةحيلالهمفبميزالونمااناس

..و(لحببالاملعابقجوفيمارسيلمعليدقىإكوسإ،ربرد،ا!خيرالانسانمعها!بعانقالمشاعرالىوينفذالقلب

الفلسفةببطليموضوعهفيمتائراالكاتببداحدايالىرأيناايضاولهذا،قنرونبانهماللصوصاعترفذلكاجلمن،انسانا

نسخةالمؤلففيهبداحدالىالظئرهذاطغىهلولكنالوجودية.ينكون(خذوا

عنهما؟ضت!وهة

المغلقةالابواب

اصبحولذا.ومارسيلسارترءت5فرأماهفممفدالكانبان.لا

ا*لبانانيورخميل.بهاويتلاعبالمعلوماتبظكيتعرفانبامكانهصورة!هانرىانيمكنالنقاشمحطاءالمصري!اتب(لقصةهذه

نفسياستعد(دلديهيكنلملوبسارترالطئرهذاليمطئمريكنلميفقدهلاتأثرابثقاق!والمطئمرالغرببادبالمطعمالحديثالعربيللادب

مختبرءفيليحولهومارسيلسارترمف!وميستغلانه.للتقبلمبدئي.ونفسيتناوارضنامجتمعنامنينبعالذبم!الخاصطابعه

مختلفة،الابعادمتعددةنظرةالىخاصةتجرباتخلالمن،الخاص،؟لمرءعلىالعيونتاثرفكرةعلىفلحوهي.بالجديدليس!موضوعها

المرامي.فهي"بشريتفاهمكلوجهمإيالمنيعالسد"تعتبرالتيالعيونتلك

الاجتماعيةافاتناالىهناترمزاصبحتالبغيضةالاخرينعيونانواحدىنفسهاسارترعباراتانهاشيعا"كلمنوتعريهوجودهأإكل"

لتعليمبالماليبخلالذيالابفي(لمنمثلةالجاهلة(لعيونانها.العربية))الجلسةروايتإوموضوعالوجوديةفلسفتهتنتظمالتيالرئيسيةالركائز

وبقيتالعلممنرفيعةجةدرعلىحازتالتيالفتاةوفي،ابنهمنالقيودالانطلاقالىالدعوةهذهفيموجودةسارتروروح."السرية

تطويرفيتستغلهالمرموزاالثقافةهذهبقيتبالاحرىأوتثقفبلانفس.لانفسنانرتضيهالذيالرإعلىسيرناوتعيق،تكبلناالتي

نحضقالتيالاسرةالىايضاترمزالشيضةوالعيون.حياتهامجرىايوجودمنالتشا؟منفس،والغئيانوالمقلق،الكئيبةالروح

بالقوةالزواجويفرضون،يحبونمننحوالعاطفيةالشبابانطلاقاتهوالجحيم"بانلتذكرنااليناتعودسارترعبارةفكانهاللتفاهمسبيل

التيوالعيون.جاهلةكانتازمانعليهاذلكيفرضكانكماالفتاةعلى."الاخرون
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يصبعانعجب!،الفنييانهمنيتجزألأجزء(باتتخىنغسهديوالنفافيوالكذبالرجعيةالفوىفيايضانتمثلوالسدودالالسىتنشر

يأنيوانعاطفتهوتطوراتنفسهصلمجاتلنقلىطيعةلىسطة1والاسلوبعقدمنشبابنالدىتخلقهوما،بلادنافيالوظيفدوائربعصيعمالذي

قصصنامنواحدةالقصةهدهن!تبرانويرمكننا.بسيطامعبواسلساالاجتماعيةالمشاكلاحدىانها.الابوابوطرقالاذلاليغذيهانفسية

الناجحة.المعبرةكليتردلهونالمشسبابمنمائةان.هناالكاتبيطرقهاالكبرى

لاخمسةسوىمنهميريدلاوهو.عملايطلبونالمديرحاجبعلىيوم

العد:الجملبهذهليعودوايومكلوقتهميضيعونيتركهمبلبعدث!ميجهر

المد،رالسهبان..انتظر"قلإلملافانتظر..جدامشغولالمدير"

التيالاخباربتلك،قرأتهاانبعد،سرورلثروتالقصةهدهدكرتعيلتقابلواقلمأ"ون"عهدا"او"بة!يأتلمانه"او"اجتماعفيمش!ول

لشعفنتت!عهامشوقهـةلذلدظتردد،اطفالاكناادخيالناتملأكانت..
.."مبكراالصر!اليومفقدالمدير

وهي،نريع!اكنامابحقيهـقةصدهنانهايتهاالىوصلنااداحتى،عظيم

لمذلكو!*!والمالالعظمةمنكأالدرجهذهالى.نوصلقدالطلانهذاكافيمايدركالرزقوراءسعياالوظيفةا!ابطرقمناناجل

إ..المناماليالأ؟ن،فنيةبرموزوالتطيرالوصفكيوابداعودقةعدقمنالتصو،بر

حلقيةمحاول!ةمنالمقصةهذهميماايضاويدرك،البغيضةالعيونرموز

ت"زعانالاصوينان.القعةهدهفينكفمنبرددمابذلكشيهيف/4السلاخبحملاتنكيرالىالمثقفيدفعالذيالمجتمعهذالركع

قطةالفرصةهذهفتنتهزبيسن!م"المشاحناتوتقوم"الىجمطةفخذ))سآنتهر"!4فيحل4الذياغلمسلاحفتنصلانبعدللتخويف

كالمجانين.خلفهايعدوانوهمأبهوتئطالقبالمخالبقخذهارريرا!ام!سياج!حببربئودنيذلكوعندحدينذاسلاح!وجههمي

المنا!وتحدئهاهناكيحدئهاالتياللامنتظرةالنهايةهذهالشب!ووجهوخاصةرعبوباليينظروهوبيديبالسلاحاعبتولسأضللوجهوجو؟

القطة.هنافيسماصرحذلكوعندالمغضبتينكعينيفيشعالاصراريجدعندما

لكي:مح!تداوجهه
عمقمنوراءهايركمنماتخفبملاعابرةفكرةالاليستهذه.و

.افىساة"!ومخادعغشاشانت،سييم-

سيبعدانه.الخاملةالحياةبهذهيقنعلنالثائرهذاشبابناان

مجتمعنافيتتغلغلتز؟لماخطيرةاجماعيةناحيةتمثلالقصةانانح!ظءوتراقبامكاناتهوتخنقوبرودهمنتعر؟التيالحبي!ئةالعيونتلك

والحرمان،والجوع،لألفقرهيالناحيةهذه.الخلاقةامكانياتهمنونحد.اررنبل!حو

الحيضمدعليخبرينطلقاالارطفاخليل0.ئحوحقهدلتبممنلقصةللقمههـواللذحولالتي،القصةهذءفيتمثيلخيرننمثلةالحديثةالعربةالنفسيةان

(لعيون،المنذقفةالعيونلتتعانقالمغلقةالابوابالكا.نبفيهايفتح

منيعددهمابآذانهميلتهمونكأنهمالصغاراعناقفتتنرئب،عزومهرديهم

كنلكعا!ةبرغبةاعينهمولمعتلعابهموهاج،ا)واخوههوالطعامالوانوالحريةالمحبةتملأعغد،افقيحدهلاف،افضلغد(لىالمتعطشة

فان،جهادنارفيقمعتضامننافيهو،ملكناهوالمستاللبانوالشعور

ليسىلكولهاحالهمالحبملحمتنظرلصالىعندمااوبضاخولةوخلبلععونوفيكلةلعيجهـاتكونكلهاهذهاـليست0مشتركاالنصرعد،الاخرانتصراواحدنافشل

والنطة؟الديكلحمورن،الرا!حمن.ا!فالمرةهذها!امكان؟ار!يدارعر!بماد!لهداابناءنحنوآمالنا،اهدافناهي

يعدسوفف"نه،الثائرةمحاولتهفيهومشلان،البطلف!انلذ(

ورحماصسة.لمواقفهماموفقوصفمنجاءما!المنطقيالجواب.مشتركانعراتحبلابمنالزواجبرفضهاليلىستتحققهالديالنحر

حمىصبر!طآرعوورادكانو!اماممعامت!ظرينالنهايةالىواللى؟"صالوحته،الننللقصةموفقن!وذجوو!القصةهذهانلنا،-رروهكدا

ناخليلابيفقدامه.نوستمنوبمالرمخم.والبطةالدرنىفض!ين!ي!كرانيمسصظيعممامنمقالخاصصطابعهامحتفطةوبقيتالغربثغاقة

ومئ.الارربم،ءاحنرؤتقدوبهالىصتىواحدةلحظةامهقيركعرفناه!لمقد؟اندفاعانهم،نمرفاتهم،نفس!باتهم،الحقيفيبن)بطالها

ا!س!ليطبةبسرعةييعيدالةمبقالرقاقفي/هرول(نارضاالطبيعيرج!قديمطقم.مئاهمفاذا،وعريناهم،القناعرغملم!ماتهممن

وهـزا.اخوها!ءفويئىزاصامرونالضبوؤءيفرغان1!دهـووللو.وا!ب!الامل!حعيونه،جديدوطظ!،مغلقةواب74واحادةعوف

وب!رهـمنسدودالمعسلعلبةلابء"خليلقدم)):للحرمانبارعنصو!سمبرخطبنائهافيتتبعمركزةفهيالفنيةالناحية!نالقعةاما

والستطاعبعديخرجلمالضيوفامامراللاالذيالعشاءطبقالىاقصد،احدائها.زتبعفيمنطقيةوهب.والعاظفية؟لنفسميةالتدفقات

يرمقهدشحي"و"المنشورالطبقالصغيرةالاطباقزحمفييتبينان.اوفصودةوالغاقيالفكرةو"؟دي،العاطفةتولدهالذيالمنطقبذلك

لهيبدو!كندماالخناقاخيهعلىيطبق-ثم"نارعلىوينتظرهالخارجمنمنتهيةفشيئاشيئالتقوىالقوىمنهوكةيائسة"كفهـرة.نبدأانها

وللقاريءمجال.فيهاالفختقاذااخيه،جبيركسسىعلىرو،اثرلاانومضنوقاتل((مرنحوعلىحياتج!ةهـسئمتانا"وا!بوارتفاؤلبالثورة

يخبيءانالىالغنيتدفعالتيالحرمانمنالبالغةالدرجةتلك.نخ!سيكون،ماوبطريقة،العالمهداءنمامكانوفي،الغد!ب)وضط

...ثيابفياللحمالنالزفروتكسرالاخرينعيون-نواجهبداتفدعلىالاقلواحدةائسانةثمة

هيمميزةنفسيةناحيةهناتبدو،اجتماعيةناجة.فصويرجانبالى.."لناوتنتمروابوابهاسدود!ا

تذكرناانها.كلهالحرمانهذاءنبالرغمالمضيافةالعرببيةالنغسيةالتيبالطريقةبمعلوملالهالكاتبوتصرف،هذاالفنيالبناءقوة

للع!بداعد!مااللذينوالبطةالديكفيببت،هناالابان.الطانيبكرمواختمارهالديهالفنيةالمنحربةصرقعلىواضبتدليلاليهااشرت
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(،.بالحي!"يفيضكالماردانتصبثموص.ماءبفجاةصحاحلوةنفسيةلقطةالقصةفيوتظهر،لضيوفهفرسهحاتمذببئممما

،؟لكرهيلعبيزالماصغيرفتىخليلانعنالقصةكشفتوقدمازغطتهاالتيتلكإ)البطةلذبحمعارضتهامنالامموق!فيلاشمثل

بهذهمعبرااحساسايحسانيعقلفهل-والشعورالتفكربدائيوهورفضت".بالعي!دو!ثقةمعمهاصنحتحنىذرةكيلةنصفمنيقرب

يفيض،وبارداميتاحيالهفييمضياليوم"الجميلةالفنيةالمطريقة.انسانكلعلىتفضلهمالذينالجائعوناطفالهابهالينعمتذبحهاائ

ذاكرته؟فيعالقاالشعورهذ؟يظلحش"لالحياةبة.....

الحو!.المحرومالطعل،الطعللنفسيةدقيقتصويرالقصةوفي
الفنمةالحملةيهذهقلمهوانزلقلطلهلحظةنسيالكاسانالحقيقة..-.....

....ي!صوردجعلهالتيوالاناليه-؟لضيقالزفا!ميعليهيستوليالذي

غلطةوهذه.الشخصيتدخلهءلى،قصرهامنبالمرغم،كشصاقىبقطعةلنفسهواستئثاره،الطعامعنلميبعداهفنفقانواخاءاباءان

الطريقةبهذقصتهلمعالجةالدلمحيقووعيهالكاتبتمرسعدمعنكشفتهدهفيوشعوره،والبطةالديكبنبحالمسديدوفرحه،؟لفخذ

كنالنا.منحعوونؤيهافشلاقئالمستحدثة7..بة..

ومصزء،مضتلحظه-ايةمناكنروامهاباهيحباصبحبانهاللحظة

بالثمنالنور،والعفاريتالجنلاخباروحبه،الديكيحاصرانيحاولوهووجذله

ذلككل،للعيدالحالموترقبه،اخيهمعتصرفاتهفيوشيطنتهوخبثه

بالرغمالقصةبهذءخاصاحساس؟يلدييتكونلمولذاالريلستالمحرومةالنفيةاليهايضاف،المطفللنفسيةدقيقتصويرعلىيمل

هذاتملكلابانهاالاعتقادالىاميلوانيمرة.من،كمرقرأتهااشيمن.اليهااشرتالتي

هذء،والمقاريءالفنيا!صنربينيربطالذياللاملحوظالدفيقالخيطالتسلسلعلىبنائهافيتعتمدفهيالفنية؟لناحيةمنالقصةاما

فيتصرف،الكات!بارادهالذي(لجوالىمنكبالرغم،تنقلكالتيالعدوىهذءولعل.ذكرهاالتيالاحداثعبرالمحرومالالفللنفسيةالمنطقي

شركه.فيانتطالما،هواهعلى،بك؟لاميركيةكالقصص،انها.القصةكتمابةفيالطر!اصعبمنالطريقة

ولكن.مجتمعنافيالباديالخللنواحيناحيةهامقمنالقصةفيانحيلمجالللقاريءتاركة،فقطالاحداثذكرعلىتعتمداجمالا

يكونانالك!لبيكفيوليسسوك!.بجنينتلتفلم،اجهضتالفكرةهذءوهي.محبرة؟يحاءاتمنالاحداثهذهوراءيكمنمافيوالتحليل

برطهوذاك.يجذبكانهواهم.فنانايصبححتىاجتماعيامنتقدابحثا"في"بروست"لواءهاحملالتي،التحليليةالطريقةعكس

اننصنعفيهأيظهرالمتيالقصةهذهتحققهلمماوهذا.ا!ساسيالفناهـقيقالنفسياثحميلعلىتعتمدكانتلقد."الضائعالزمنءن

الريسمطرحىعايلظ.د"والبرعلىيعتمدونالذينالوجوديينمعفقويتعادتوقدالراويلشخصية

....و؟لعقليةالمحياتيةومسائل!!تصرقاتهمجميعكيالشخصيةالذاتية

علىاالتحليليةالقصةتعتمدفبينما.،واضحالتعبيرطرقفيوأ/لفرق

ذكراعلىالثانيةالطريقةتعتمد"الانا"خثلمن*خردكراو"الانا"

ءاو!هـاتالكاتليئمتمادلة!وهي.خطورة.هناتكمنالخطورةلل،والصعوبة
.!هلحىلكس!هاسحصيمهتس"هو"البطلويصبح،هعطالاحدا!

سنهاونفسيتهتتحملهالاقداحدثاالبطلالكا-لبيخحملفقدءوالقاري

احداثاالبطلمنويتطلبالاحداثفهميسيءقدءوالقاري-فيفشل

كتابيظهر-)سبتمبر(ايلولالشهرهذاخلألفيطريقةفهيواذن.المولفذكرهاالتيتلكمنضعفااوقوةاكثر

منجهـمهرةيتناولوهو،عبودلمارونعابر""ر!داتنجحفهل.والكلالبالقاريءبينمتبادلةمشركةوثقافةوهياتتطلب

!عالحبلو!سيظل.ا!اصرينا!أ!بنبل.؟الطريقة!دهفيالقصةهذهكاتب

وهي،الاضىكأا!امرالكتابهـزافتاىالحراريعيمكانانفرقلا(لطفلنفسيةواعىقدالكانبانفيهشكلامما

...وتصرفألهبيناكماطفلنفسيةه!خليلقنفسية.يعيهر*نلماوذلك

اليوممنذالادباءشيخانكبوقد.عداالدزينةفوق5صورالذيوالمحيطعلالبيئهتنطبقوهي.طفلتموفاتايضاهي

وا!ا!وانجازاعدادءلىاطبار،،رصا!حرغموبدائيةوطفودةوافعية؟ثسداثهاحلىيجعل(نالكاتبارادودقد.فيه

.أ!أثربيئةفينشأواالذينالاولادطريقةعلىعامياكلهالحوارفاورد

بعضويحسثقدهناكلهالعاميالحواراستعمالانمنوبالرغممحرومة

عرفهمن5تصورالتىمذكراتهيكتبذإكعدأو!و.الفنيةالناحيةمنضروريايبدوفانه،الاعراض

لا.(لطريقةهذهيرافقخطر(هناكانعلى

.محاباةاولاتملقبلاواصاغرهمالرجالأكابركلن

.شيءكلفيفسدصغيرةاشارةبذكر؟حياناالكانبيدخلفقد

حليل،نفسيةهيلفسيةايةبينافقد.القصةهذهفيصدثماوهدا

بروت-الثقافةرارمننالورأتعلىالكاتباوردفقدذلكومعبلديعاميكله،حوارههوحوارواجم!

لضحى1حتىاليومكانكيفالانلينكروانه":العبارةهذهلسانه

كيفايضاويدكركالعادةوبارداميتاالايامكسائرحياتهفييمصي
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