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ص!لأ
سزوله!،يارئاتداعبملامحهباتتالذياً!مثلوالعالما!سيانالواقع

ومنن"الاوانإلعصرقصببدةءعلفلناثطلالضماللية0وعواطفعإهدومبشالستانرئك1!ثط

كيلأاللىصانالافذلك!،ماًنه-الصبورعبدلصلاح-والصليبالظل

وثاطيءك3المشالهايةوهواًلموتحننئ،مشكلتهيحلانعنالفيعجزينالاهفضل:بطم

الثكلةلانالمشكلة!يحلالموتحتى،الحيارىللمعذبينبالنسبةالامان

المملونيالموت.المحتضرةالحياةاوالنابضالموتسوىليستب!وكماشاءفقد،الثانيعددهافي"الاداب"بهاطلعتطريرفةلسنةانها

"عريفتشراحثملاواعيةحالةفيظلهشنقاًلذيالانسانجبينفية.محتويا!انقدانفسمهمالقراءيولىانعليهاالمثرفون

اًلا؟ء--انربفعا)-،موخيمماتفدفالظلعبثاولكنوالتياعبحيرةالاسماءذويالساعةمنذنرىولسوف،عينهاالحكمةاؤهاولعمري

ق-ءر،خط،5ضلضعندءاعلب4اًلابديةاًلدنةحلتلقد.بهويتشبث.وإعدوالمتلعرونيتذمرولسوف،عكاظسادةينازعونالادباءمناًلمغمورة

اخرساءاالصمتبح؟رالى5تشد!كاشفكاللعنةتلكاًسيرفباتالنور!العصر"نوابئب)والادبشيوخضجيج

ءقيقة،إدركانمخطفةحجاباعيئيهعلىوتلقياللعنةيلعنانمخافةاهـدفياسايعمنذؤراتهافدكنتطرجمةؤص"اًرراعة.تحثرني

يه.بنفسهالقىالذيلدامسالظلامافي1837سنةاقيمتموسيقيةحفلةان":وخلاصتهاالنقببةالكتب

1،1جاركيعنييماانفكلاتدسسليقلتم"صسبقياوكان،لبكسيسوقطعةدلتهوفنثلاثيةبرنامجهاوتضمنباريس

انفي"تعطونياناسالكملكني"بتهوفنثلاثيةانهامحلىسهوابكسيسقطعةهـقدمت،تئذناشبا

..1(الانفمجدوع6نيمرهـ!وجهي"صاخهاتصفيقابالموسيفىوا!ارفينالمثقفينمنواضرهالجههـورفصفق

(بىشدهلمنتيهرؤهايهبفيهااًلتالهوالانساناًلحرساءاًلصمتبحاراكأصراقبقلةبركسيسباسم!لممتالتيقي!وفنقطعةالىاستمعبينما

!فوءولكن،ا"دإةوالسح!ادةالروحيةالطمأنينةحيثالامانشاطيءالىمندمس!ابتهوثنال!ثيةالجمهوروصدالقد:ذلكمناسو!هواًوبما

.المطافنهايةبلغتفقدتقدلمانيناديهمنارةفيالمستعمينمنكثيراًان-شالالهاممنلحاريهلبكسيساؤهالحلىعزفت

عاطفنانفت:،زعهالبعيدالمشردفي&ة!لوحوال!صد.برالملحوجبالىنجمهورالىموسيفاهت!ديمثيسبكسبجراةانمعلناالقامحةظثر

9-ص4ورغتال"اسيةاًلجبالاثدامعئدالموتمنخوفه:فتناقضتانأصرلىوقاحةهيانمابتهوفنروائعاحدىاًنىلحظاتقبليستمع

ماتو*ن،المغامرةتجربةمعاناةيقيمونالذينالقراءهغكبرون

قبلالقاعالىجثتهوهوتانسالناالاديبسمعهخلالمنالادبيا+لر

دفد:التجربةطعميتلوقان...البل!هيلا.اسمهوبريقوشهرته

يشطعفلم(،1الوجلمنقلبهطار"على-للقراءستتركانهاالماعيعد!عافي"الاداب"اعلنت

.التيارمصارعةالبابهذاتحريرفييشاركواان-اًشهرللاثهلمدةالتبربةسبيلقراءه!داببا!يقينعلىولكني.

ادةطيئتحرالعوب!4قصانها.(لماولكلار!لىدقرات"واصذوقاواسلمحسااًرهف

يستطيعولااًلتجربةاقدامعلىمرةىفبلوا،الجدبدةالخطةبهذهكبيراامرامتر.حيبااًلقراءوقد.رحباحترتهنامنوانط!قا.حكما

فعزحفالممهمةاعماقهافييرلمحانائنت!ناًلتحريررئاسةتلقتوقد.العالههذاشصيرالمساركةعلىسدةفأعتليوعرامركبااتجشمان

...........0101،؟ا.ا!داب"مناثطتنالمدربثكاظ

يصارعارثورالعاعفيولدوالعاعلى."ا!را!"منالمافيالعدددموعنسةدروم!ثن!
......العددهذاقصائدمايميزاهم

اًلعنفالمسكينةلملغلحلداقممىتحرلتياقهاقتععرلكونظالقص!اوئدنماعلىبحاثماعنالقصعيعلىتصلنااليشعر!شاكاالامن،واحد"عدا،جميعهاانهاهو

-..قسولايمدولن.،الحديثالشعر

وفققدوالع!خبلمشيبحي!لسأعرلالرالاسالحدوعديخيهابحنائتلقىناملبحااجمإبحبوعلى؟ابن!اللمتاقنثعةبنالتقريرالىسبقونيالذين

اننهالكالسرابيانسانناتصويرفي.شانذاروقيمةابحاثوكلها،العددهذارسوخالنفسهضقثدالشعرهدا

الوجودياًلرعبصخرةاقدامعلىاختيارفيوصعوبةمشقةعانجبنابانناهنانعنرلىانلنابدولا.السماء.فيفرعهوه!اصلهقثبت

!بدكانواذاالمصيريةوالحير،وكئا،الماضيالعمدفيالمنشودةوالقص!لدللقصعىالافضلالنقديرلبف03انابىالمعطاالمبدعقجيلنا

ن!!فلنالمأخذلعضتسحملمنيسيراامراا!ختياروليس.ذلكفيااإالمسالقة"مايشهأمامقوقمتهفكسرالقالبقيودفي

.....-....انمعلنااًلارض-بجناحيهوضرب

مجالا.(!الشكل"سوىفيعيرفيه"*جتهاد"لصيبوانلاسيما،الاحيانكميرامنفي.ا!رحب*رحبالىالتحليقموعد

فيالوزن.بستفمالعصبهبفهذ!اننشرعلىلطهذمصهما،فيختياراًلسعرلئاثشامنلامئهايسميرساتوبكيل!لاكك،.جبارةولبةوكانتازلىقد

المجنونارئغمةالهعويديدممو،)التجربةهذهتتبلورانوناملالقص!لد،كناؤلىفيجديهد"خطة+نخاذهاتؤلفلكادالعددهراقص!لد

اً...روابة-.القادمةا!عدادفيعديدةأناشيدذاًترائعةسنفونية حرفلى"لمنلاقلبهيلينر

اًلىاًلبءت/ب!*ولى(؟يلحثو"أ"*داب"عنلتعبر.نغماتهالفوتت!تتضافر

!..!لا-.*واًاًء!المذبنبنجينألحيلالمطامعهذامثاعر -؟الصخيبمضيلعرمجير
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الموروتنوءالتجربةفلهيبهلوشلناجيمافرأتياروعمنقصيدةهذء:التاليالبيتبدايةمنسهواولعلهالاستغهامدمزةسقطتوفد

اـلقصيدةننهبتضافرتهذهكل.الرمزواصالةالتعييروبراعةوتتابمها"والقصديراًلملحجبالاذنهذه"

لحرفبرحاجةاتالىالبيتاـناًلقارىءيفوتولن.النجاحمقومات.بدونهالايستقيمفالوزن

:الونرناستقامةلتتحقق"عروفي"كلمةيسبق"في"اـلجر-سندحس!نبهيلاني-البعث-2

(!اوالضجر(لمجفافمنرعدةالظماءعروقيانفيهااحس"(لصلبفمهزلةالألاةمناخرجانبعلىضوءاتلقيالقصإةهذم

سنة-ابوابراهبممحمد-اًلازرداًلثوبوغازوزقلبي-3فتكون"سامري"ويضلهاالجماهيرالعسجديغوبميأمرةوكلابداالتكرر

بلاءلكنهالاجسادعربممامنايلامااشدبلمؤلممرالقلوبعريفاذاالقصيم!نهايةفيف!ةالمعجزةوتحدت.جديدةرسالةالضحية

الحياة.ارادةلتنتصرالوحشيالطوفإنيكافحكانيومالازرمنذالانسانوتدبالطواغيت(،،عجول"فينحراثمبفي.نتجددالناميةبالحياة

نفر!الطبيعةعلىالانسانتفوفىعنالصراعانجلىالماضيفي.يرزقوناحياءوينعثونالرسلفيالحياة

قدرفالخرابعبثاولكنالفناءعلىالحياةتغلبتعندمانينةللط!قبلألبعثحصلفقدكذلكحسبتهااولعلنيمتكلفةمصطنعةهاية

ألانسانغنيغر؟توسملاخرىمرةرومافحينبعثانه.افوىخصبةبعدفيمالتنتفضترتعشجاةاخلاجةبهونبشرهنهدنماث

والمومالمظلمةالرمادمفازاتعبرضبباعهفيابدايمعنالذيالمك!ودالا"ببس"منسندالاستاذاغنىكانوما.الثاعرارادصامممامعطاءة

دورةفيينداجولاقرانايلفخريفهيفاذاوتتجلىالمهنرله.ننبعث:يقولحيتالرابعبيتهفيهذء

يريملافالجفالىمطرولاحصادولانرهر!ي!للربيعمكاناليفسحالحياة"الالبسمبحوحهحشرجاتوصوده"

الرمادمفازاتعبرضياعهاًبداـفييمعنزاًلماالمكدودواًلانسصانالضياعسنفوذيةمنالثالثالنشيدفي.-علوشيناجيسويئاثني

يكحليعودولا.حبلزمرةقاتلجوعشفةعلىالحبفيلوب:المسىهذء

.والبوحالحنينوهعفيهاالصبراماتعيونا"المطردفقة"

ذاكالدربتبتلنعفلنللانسانيخيلهكذااواخرللماساةولكنلقطرةظماىوتشنجتعروقهجفتالذيالانسانحنينليمرضينثني

فتحورقيالربوعالىعودةوللربيعالهجيرشمستهلكهولنالتائه(،وتحجبوالحجروالترابالنبات"ترويمارتثتاقيالمياه،المياهمن

ويمسودقرانايلفعخربفاالخصبفيعانقالحبفيهاويزهرالنفوسوشوبالمليقجفالىاخضرارهااًكلاًلتيالعطاشالنفوسلحنريها

ععنيعبرانالشاعراستطاعلقد.النخيلذرىفيقبلالصيبح.الاسنالمستنقعوحلمقلنيهاماء

نراهومرةالمتواليةبالصورمرةمستعيناتصبيراصدقالمن!لوجدانهانت!ارترقبولاسيرهفيالانسمانيءمدلاوطر،ددااالضياع

للشاعريهيئانونرونفمالطوفانالتاريخمنيستمدءبالرمزيستعينتلفصانالربببةوالحيرةالحائرةالرتابة.بالغدوثقةعزيمةنفسهيملا

المعبر.الايعاهوشلةمدارهافيتسيرنجمةءـوىنماارادر"لاممبرةفيبمعنبخبظلشقاء.

عنها*الحديثادمالاودكنت-لىقصبيدة-للحزناغنيات-(.الابديالطبيمةناموسوفق

اًلمهمنةفالسكينة.قربىوشائعمنالعمدهذابقصائديربطهامالولاالعائرجيلناضياعسنفونيةالعددهذاشعراقالبدايةفياقلالم

الصارخةالقصيدةسكينةهي"المصرالائسان"لفساعمادافي.أالاسيانلمحصرنافي

يعدملمالمذيالحزينالانسانوجهفينقمتهسياطيهزالمكتومبالعواء
5!!!5555-555555ه5!هههههع!

حباالحياةويعانقالفراغفيقاوما!والرفض"التمرروشيلةبمد

قلبهفيسيهداالوجيبانآنئذويحسبمهرالاًمراةوربيعودفئا

المرهف.فودجبينهولذوبسيمحيالذنوبوسمانويخالالواجف:حدهلصعو

بمبنه.انسانليدثريرتدوالحزنوالصخرةعسيرفالدربعبثاولكئ

المث!س0سنفونيةفيلفالمظالنغممعالقصيدةهذءانسجاملولا

؟خر.موقفمنهاليلكانالآدابمنالثانيالعددفي

فيحفلىددتظلإدطمعسهودططووساقععالدالقاحسبقدنهـئهدغلسيكنودحضببمى!لك2!ىلعرلم
.المع!الوحرارهالتعبيروبساطةانتجربةصدررغمءلا

-.اللهحسنعبدالحسانيساسطورةس.

في.المراةقصةدامتماالاسطورةاسمعليهااطلقلماذاادريلا

المفنينالشربوكأس.الشقياللذةبئر.المتاعالمرأة.مجتمعناديوا!احلى

معربدفي.شفا.بينالمعلب

جفافاالمسو!ني.بالصودالشاعراـديهاويتوسلفصتهاانهاأـلكبببرلعرب!5للشاعر

التعيبر.انفعالاوالتمثلحرارةفلاالصورللكباطرافيختئم!ت

وزنا:البيتينلهذيناعرفاناستطعوام

1،1معباحليلهايعشقاقيستطيعلنطسلاكلم"

!(الصباحمعسينت!يزيته...جوعان)ءاًلعيسىسليمان

الجند!بي-لعلي-القتيلالربيع-6

كانانمنذالاوحدالشعررمزصاروكانمااخرىمرةللمطرالحنبن

المطر.فيحداءالسيابشاربصرللشاعر

يعصدون(،*لهةابناء"ف!هيبفارتدالئبآمضومطركو!لقرلمقمالج!بلادابدارمعشورات

امهضرعفينس4ولا.جواباتحرقلأالسماءيستمطرالشاعران

شبعا.اورياالارض

منهنجاةلاالذيالجدبفكلةقنلوكنفسهاحولاًلقصيدةوتدوره!!هههص!!ميم!ص!!هحى005

06ل!



اًلثمصفحهفوقكايزيتلانه-للالعمقلا-،سام.مطرهانحبسيالسماءولكن.المدراًربالمطرالا

...مصطنىعليخال!-الاخضراًلإههراحس7

ماد2بلااحياالذيانا-ابعادبلااجاالذبم!انافيهساتعدتغابرةاًسسيةاصداًءمنالشاعراستلهمهاقصيدة

!لممدب.بلا.ظلبلااحر(اًلذأنانا-امقنادبلااحمنالذتذاناالقدروكأنابراالعرنةعلىالموتإنءلمبةاًلمحببالفر"عناًلسامرانن

كماهوهذا،بالصقرةمحثصوةارايهل،ضائعةغربة،فالسأم.دامسىظلاموخيماًلمصباعفانطقلحظتئذوجودءيثبتانشاه

اًلبعد،،اًل!ورةفيهتفز،الضائعالحقز!نبصدفىالصبورعبديرقولجاءتةقدوتصوبرهاالحادثةتلكتمثلفيالنساعروفقولنن

م؟وقع،المن(.رلأنييثي،طنلهومن،قانلهمنمقننولايهيعرففلا.وانكدراناًلانسنمنحمكدانلنالوصردة

صديوبميا،اتراإنإ..ا(وملةمكماتلك،الناسفيثتعلىحيواناتيحلملعاالميينوالدفءاظداعيةمنالهمإئراًلموحهكالكلمكفيولكن

،انراًء،الكانلالمعحىياقهم،الجديد(اًلسركلفنب)هوالشالحريعكرلا.اًلعللنبةالانغامبطيديتواحآالهلاإذينثركآكاإثالىبالقصردك

،الننرلاسهنخغيتمسلم،المكهرمنبجرعامن،باللعبآالانيرمىالبرتبتفعيلةتنحرفالتبم"اًن"أونلكغيروانسراحهااًميدادماصفلء

علاحننانامؤنؤيمناءعقاباالبحرمتاهاتالىبناربظميظل،اـنهام:اًلعرئنشيمؤئراماعناًلتالي

ويرإنيء؟اءغذاام،اغ*يخاممدكرمانؤبليموت،المبنتكبليموت"الشموعفلئشسل"

محمدعندالظظرثإطوقةلعمحاهالسندرادي!خطوحين،اًلأ-ولالحسم(ننقئإئثيبحرهيشلظراعننان"

اظأببخيظ،الايحشكامندادات،الصورغخلالوتنمغل،ابوسنظابراهش-مطرعكرفيمعمد-نلضحنياقنعوثكالبإان-8

لترابالمحبةحرقةنهمكلهالذايالظاميءالولفن،العربنارتداداتسكراًلظمرغصولظيهبت"التبمالاسيرالمعذبكهذءاًرشنا

الشمدنعان..بةواليبامئالمأئكافاشناهمالذينللاخرين،القريةسنابككداسنها(11مائهاسمرةالظصدننصهرربئهنت""عصيرمن

بظلافيو،الاعلىالىونرقيك،شفظي،عشوأئتأنسيد،بننء،دنافرالمخشبالشمععومق"ككشحهااـلاإذيالعرعلىالفانحينخرول

إنهـنلهمبمنرءءتدةلموقف.،.صدالى،اًلبدميالصبومعبدموقضاسماءفنعفت"كحولنهشاعت"فنظنثهجيننسللناؤنكنن(ةاالطريل

فيتوشعتهـذاـكاما،مرإروتوقع،مريررعمب،اصطراع،!ريرامهماعماقفيالخصبيفجرواانيملكونلاحيارىقناهوابنيه

الزهربميلادالتع!لىنر،ب)2(رعو؟قىومبوةعذراًء،،طفوليةمسحة.غداموعدءالغصبعيد.والربيعالزهرخزاًئنتذخرالنيالارض

زمنيا،مل!.باطاراوال!عايبالظلاطاركانانفبعد..والربيعالشهداءيعوديومنذ.اـلارضجبينعنالملولالزمنغبار.بزاحإوم

والتفعيلةالوزنرراس-كأا!ملنلنقدؤ،ؤء!انخانبينان،سهبظ،نود)1(دئنه.الحسةاً!ضئافيالشهداًءاحفهـاددفحرهالمعتحداءاًنه
عطاقهقن.بركهلرإنمياًالمظحاياويب

و/!-ح!.اوت-وعاعلىاهتمامناوانحب

الحدثاربنافىالرءوياك-مربعخواتدرا-ةوضعبسبيلنحن)2(لإمنفضل.!نيعثرولانصمةتشعزفلااًلشاعر

المعااصر.العربىالشعرجوانببعضلغهممحهاولةوهى..لبنان-عثروق

،

مميم!ء!م!حيحيكايحعع!هههءه!ااًلرلماحمنالطق!ابق!فيوالضياعالسام

صلأهـتييإنإن:

.،فنجدتنيعركمنلاكقرالماشبمالعددزصائدنلاوقاستعدتحين

صزءانالرضىضف!اوردليواناًجمدفاأ،اًلقصائدمضامبنتناسبعناوينلوضعانساق،برغمي

تنالشماماكسطممصطنحنعتوشعهامنالادئالىرنادلىالصقذ

0015وتؤناور!ااًاع:،روإءوراراإ-للأرزرار2يظالفتيديدانيبتنانبنانعلىصممتوبذلك-اننعبرائازاذا-

اثرقناحدةاًلكصامدينكدؤنحين،البااقنهذانكادعنرهدرجما

0012ل(جيهـوربوالمماويءالمحاسناناحتامدفةاا!ما.ادريولا،منفصلافررياتقويماويقومونها،اخرى

غنغطمطاتعهذئانسةمكنشوعرقالىنهرإئمانالماشياًلمددلقصائد

006حغثنللؤذم)بمئلملأء."ختياماًلىيعودمذاانام...بطحداماسمنياعكدانشوتكاد

اًلمشكلةةصميمفيهومماالقصائدلموضوعاتالموفقالتحريررئاسة

035بثيف"جمبلديوان)..؟!المعمقالواسعالمجلةلمنهجتعيبريوبديل،القائمة

!،عحيماترتنملنا،الشماعهذا،الرممذاا؟اصىالذلقما

035ابرا!مم!لملأحتر!ةالادجمه!ا!ةدالتلازملدرجةالشبابشعراؤناعييرهامنيعنننافوئابةتعنيريةوتادية

!؟والعبادإن
003نترارهعبدأنلطجفبقلمالقرويالشاعرالذيواقمئا،العرجمطواقعنامنتنشا-تلحكما-القضيةان

هذءتتر&فلا،واـلعفناًلريفركاماتمعالفرديةالآمالفيهتتشابك

003شرارهءسدالطيفقيإمفيص،الرجلصماتها،فييحترى،باذيالهايتعلقالتبمالدامي!اًلمصائرالا"لاضرة

يشبن،اليدهيشبهكهماكانطلل،والشياءالغربآعلىعرونهفنح

003شرارد!داللطيفبقلما!ابيا!اسمابو!س-يقولكما-فالفاتحون..المحببقلوهلامتلاكويجهد،المصير

علىالنغنبدنئمنيعنونولكنيثنوالغنبك"لدحرعناحياناينحدثنن

003نترارهعبدالاطجفبقلمابراهيمفظحاتعنى،والثورةالاراًل!جيلنعن،محاولاشانجد،هناومن..نفوسهم

..اللهربيع،بالدحاءكنزرل،والذلبطالاندحار،الدرامابقطبي

بتنبرسثوهاثبئمث-ؤقمثمزمثؤنثنضإ:أاًإنإنؤعامنضنالشاعرعند،صحرالنياطابعك.سكهنما،البنعفي،السمامييظذ

والصليب"الظل"القصيمهسطحيةعلىيطكإنحى،الائنرعبدصلاح

.:)1(واًنمااعمالىولاابعارفلا،واًلجليدباليبسويتخمها
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ابدايهتبلاًلذكط،السيابببدر،لاخربتجربةمتأثر،منقولانهاًلىأاودسيوس(أ"الغائببعود.حلماهناامبح)3(،مسدودا

تلمقعلىاوررشاعرانعرفولا.والمطرك!،اًلحياتنوالخصبالنجوعملكة،بنلوبقصةالشاعراستعارلقد،)بنلوب(او!بةاحبيبف

القاحلةالغربةيبدوانوالنماءمنالياب،واًلخصبالاسطوريةوانتجاعاتلاوينتمللتالتي،الننيلةالمئاليةالمرأة،اودسيوسالبطلزوبرة،ايتاكا

علىاملتكماالمطريةاًلصلاةووءعلوشعلىاملتالتيهي،الجدباء..الضائعالغائبلزوجهاوفاءعنهااًلخاطبينتحرفلكيالثوببنسيج

المطر:)1(انشودةفيالسيابيقول،الخلإ!علىغريباكانفيماصاحبه،التصويريالشاعرتكريسهو،الثوباتمامحلم،ا)عودةحبمان

المطرمنقطرةكلفي..الحالم،المحب،الىتعسانالافلى"موم

الزهراجنةمنصفراءاوحمراءفبالمرنجم،سندحسنبهبلاني،والفداءاضياعامرقاةعندورلمتقي

والعراةالجياعمندمعةوكليىةبمهااسضطاعانهالا،العمودنهحعلى!جريقصيدتهاطارانفن

لعبيدادممنتراققطرةوكلقرابيناًلناريطعمان،اًلثاروحشيةاًئنائهافييلهبان،متواضعة

جديدمبسماًنتظارفيايتسامفهيفيالسريعومرورهاالصورةالتماعة،العطاءقيمةمنينلوام،المحجماة

الوليدفمعلىاتوردتحلمةاًون!رالاننفاتحدالىالمرنةاًلبيانجةا!تعابيربعض،برءلم..الخاطر

-(،1اًلمحياةواهب،الفثىاًلغدعا!فىفيويبشرالشعريلانمالذيالموحثيالطبعذلكوهبقدسندكيلأنبم

الطفلنغرعلىا!-مةصافع،اًلحياةواهب،للمطرالتحرقيفهـذامدعوولكنه(جديىةقضايا)فيمندورالدقىوريقولكماكبيربامل

مع،والثمريىةوادصالرواءهدية،الشجرمانح،ناجيعند،هوهو(البعث)ابياتهوفي..الموسيقىالنسقالتقامةعلىالحرصالى

الانفعاني:والايصاليالتصويرالبعدفياختلافيموتالذيم!الفاتحالانسانهذامن،الوحشيالطبعهذامننفس

اننيقيهااشعرهنيهةبيتمر..الحياةليبرعم،لميحيا

بر،لمبقاءاحران-اكونان-اموتاناودملانامماطول،منشعبهبنومهمن

العطاءمنلحظةاًعيسان؟كخجلىالسحابخلفيبدوالفجرقبصر

والخدرالموجوماجاوزاًن.فاطلا،وشدء،اقبلفجريافقال

الظماءعروفيفياحساناودقتلاماتمنالارضفيي!حياعاديومهامن

المطر.دفقةتعيشالتيبالاضاءةبالدفقة،اخر()مطربم!بلون،اًلانتصارويئلمون

علىكضىانتيالنفوس،الفصولتعرفلااتيالمريضةاًلنفوسفيهاليحسنفسهتتفجرلو،علوشناجبم!بود،والحناياال!روقفي

النفسية،الاضاءةحيواتانارتهاانفنتئتما،والجفافاليبسروائهاالى،السقياالىفد!وته..والمطروالدفءالظفرالصفاءروعة

السماعهمعونةمنقانطةاًخروجهمنانهاغيرالخلاصالىتحنفاخنتغير،والانفتاحاًلربيعبصبوةداًعفانسانيتمخل،نجدكما،المطر

وهنا،المطرءلىالغربةصفةالشأعرويخلع،مطرعنالسماءتسالالملا!الثعرالاط،روفعلحنانهالصهـبورعجدميراتمنلعل)3(

..المظصلصرقةالمعذ!المؤرقالانسانيالموقفصفةالاسات.تكتس!..........

......بحهـبت!-وريمياالسيا!االمعاليولىاءيس!لىلااحيلولكحهلليوكصوع

2:الجنديعلىنادىكمافينادكبما".واشداعهالثعرحرارةاللفخلة.لفقد

سماءلاعطشان..

--،3*ء****?********************************3

...سماءايا،ردبى-*ة.،

الىالغامضالحنشقتلهمالذدنهؤلاءعندالخص!يعنمهايذيفمالا:-001ىع؟
..........*:براًمربيع*

منصمتالصمعمالمتخددالفدائنيعنيانه..1الانتحاعالى،الرواء.*(*
....م*.*

*ة*
ملامحفيالعودةرعاة،العربرقفيالمجدسقاه،الطينيناًلضحايا+*رنرسبر..،
..لأ*/:*

التضحيئفيبلغسوريرويالذي،المتعطشالعطاء،الجنىوهنا،الاحفاد:

الفحيعة:نهايةالسؤال-*-،.--*

حدوديحصهد،العداهادم،الرليعبمسالفا،المدهريرالحس:*اسى"!ا!أحم!"4لاسى!راا ر..ر..ءصاميءإ
!؟الحقولصدرمنالقمحسيجنبممنور.*

مه"

!؟مطرعفيفيمحمدافادكماالغزورياحصبحاريهفيوتتفلنظ،الهزيمة:

!ملالقابلبةم!نى،اخر-م!نىترتقىاي!تهفيالفروسيةانلحق5:وبورساالهندفي3لميةالاشتراالور؟رةز--أذع.ير

المنتصر"العود"،العود.فياننمثلا)وجوديالتريسئل!معندبا،دهي:.وغيرهايلانولىوال-،كستانواز!وزج!-ا

نجمراليشربواالميتونالكبارعادس*...

.اًلصغاراجيالاعتصرتهقد:مبادؤها:سيا1وي/الإور-ترا؟جهألاحزاب

..المائدة،بمدو!هيا!:.،ستهاووربى."

كمااوالزمأنيوالافضارالايعادتحتقر،اًسبطورةمغامرة،عادوا..؟

صادقة:برؤيةمرةالسيابعنهعبر!:الالص!ولةةالاشتراكىتمراتإؤاع

وجديابيترابمنئحوىفيهيصعدغيلان*

خديوتحتضنانيديثم،كلتمسانويطء..:.اسيافيالاشتراكيةروستقبلع-

لاانتهائيفي7ائيابتدفارى:

*..-.

عبر،الحضارةبجرحالملون،الغامضا"لويالب!ذاكهو!لبم،*4

..ص*لمسحلة:صالطلمعةدادمشموداًت

عل!بالرحمنعبدالنصرةو:..

":ا813ً:ص.ب-بروتبر

الاهلالوتضخيمخثنيةجميعاالعددقصائدعنخرن1نثألم)1(*./
ماحلا.تفخهيماالصورة-؟*ء*ء***ءبرء**ء*ء**يريربر*بر*بربر*?**ء*?يرء*******
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-الا!لعاىاغربر-ينانطر-فيالفنيواًلخلقهي..ءاًلفنيب!ولخلدبيثمممة.-3لمحفهصا-ا

عزامسميرة-يحبهملاله

نء-خاصةبروريمةأةفي.،11.نهتاثر"بحبهملانه"عزامسميرةقصةةدسكياصالوااىبرفلم

ؤرازا!---اا!تيرةالكثالقصصدونومن..العددقصصبقيةثون.

.،الةمةالىدعلالدرب..عدتخطوهاؤفعمخصيااخطغ.سععتقطبادرير-ىعايدةترجمة-والحياةرترولطاذا

..اد!جئيناغونظوكا)قىفي.رعملشاب:الرئيسيةالشخصية-1ةزوج"بوؤواردهسمون"الفرنسي!ةللمؤلفةناب3منفصلهو

فياتهـ:!ةا"عإبزوفعتانبعداوؤفؤدفصدربئ..المحققاًماميمثل."ادريرمطرجيعايدة"اًلسيدةترجمته،(!سارتربولجان"

..جمر9ليررداءةءىوقدصد.رقه،ذلمواًنه.الوكالةفيحدثتاختلاساتون!على"سار"ر"بوالفكريرةالعاطفيةصلتهاعناؤلفةوتتصدث

المحقق.اءاماتب،؟كدانيرفضولكنه.سهرةيومكلله.صارتسارفرادبطليهاإقومالتبمالأسسمنالكثيرنلمسانمعهنستطيع

كأابف!ا،رءلاإدري/،صاحهب!ظروفكمفئلفي":المحققلهيقول.بوفواردهو

(،ء..لصايرصبحانيمكنلحطةنتفادىولكبم..ليموزانمقاطعةفيسار.نروزارنن":العاطفيةالصلة

..عملهخ!لألمنعرفهااخرىجكاياتذكرهالكلماتهذهجذلوبأي.اسوقامنبعيدةمسافةعلىالريففينلتقيكناالاقاويل

فيل؟ارص،الضهرةادمن"ازارع:"المجرم"الث!انيةالشخصية-2ليسبقوالتىرطبةماتزالكانتالتيالبراربمرالصباحفياطويكنت

رءمنها.!--صكرالاعانضبئعلى.بحص.لكان.اطفالخمسةطماعثسراًحدنتحادت(براـ.العشبعلىنإلمسكنا.بمرارةوحدتنفيهااجتررتانفالنا

زوجها،الىالاعانضكألا"سلمانوطلإتاكوزيعمركزالىزوجتهجاءتسارترالىابوهاطلبلقدخنى..علاقتهماحوليدورالهمسكان

.ر*هـ/!،عتء،ت.دماتنزفصارتحنى..ركلها..زوجهاضربه!ثم.الهـتناءبساتينفيخفيةيجرياًللقاءفكان..البلديغالران

اخر؟مخيمالىاولادهورحل..عاماعشرخمسةبالسجنعليهحكمعلىدأ؟،اخرىمرةبهاتقتاوحين.المكاتبةطربقعنالصلةلمانت

."قئ!إننإخطوإراصت!*رزاؤاذا":(،!البغي))الثالثةالشخصية-3الوقتفيالمترفينمعصلاتلهماوكانت،باريسشوارعفيالتمشي

ا.(إب،لاثرتضجحمراءالوانتضيئهاالتيالامكنةهذهمنمكانعنلهااننعلمكنالاننا..نثورنكن)مولكننا"عليهميشفقانفيهكاناالذي

اخته.انهاءرف..اءهدمدربهصورةرأى..البفيعلىاحدهمدخلالفخموفسادهـم..اياهليعلموناشيءلمحندهميكنلم"لمعتبرينالاشخاص

..البغاءفاحترفت..امهاوماتت..احمدماتفترةبعضهماعنالانفصالقررااًنكانثم."فراغاالايغطييكنام

منؤ"،روعلىيحهءللىليمادو:ابر/الوغد"الرابعةالشخصية-؟يحددانهمهـانفيحينبعديرلتقياانعلى،السنتينتتجاوزالزمنمن

بة.ال!جئيناحركاتإرصد..المنجمجاسوسكان،اًلانفتابحكومة(برا.الثميءبعضمشتركةحياةتقصراوتطولفترةفي"يستمانفاح؟ى

ءرةذات..اًلإطشةلتوؤفالوكالةا!لاغالىبادد..احدهمماتمافاذاضدكاناانهماثم،"الكنتيمالتفاؤل"تبنياالف!يةالصلة

فعرقل...ال!ءرمنممدرسةلهم.نبذيانالوكالةالىالطلبقرروا.بة.قوبةكانتوبنفسي"ا؟لعالمثقتهماوهكن..تلكحالىتهفياًلمجتمع

رغبون!مامنبسببوذلكالتحلميليالنفسوعلمالماركسعيةرفضاولقد

اولا!يهمت،كان.انجنبيةبعيون،بعيدمن،انفسنااًلىلاننظران"في

."انفسنامعنتطابقان

ايىبمالبسغفىابورجواز!..الكثيريننظرفيسارتركان:الماركسيةمنموقفهما

..حولفكرتهكانت.نفسهعناًلصفةهذهليننيهويكنولم.صذيرا

م.الموضوعان.."الصغيرادورجوازي"الصفةهد.تتجاوزاًلموضوع

.إ!فرم...كارئجيا.الىءدر.اثائك"اا(!كرثكلةيطرحوكان"اًعمقابعادايحملرايهفي

وجهة.بتجاوزانعلى،نفمسهماركسنطرفي،القادر،البورجوازيةمن

ذا..اًلاص.برتثيربولميتزرمعسار.فرمناقشاتوكانت.(!طنقتهنظر

كا.ذلكتحقيقعنعجزولكنه،سارترباقناعيأملكان

لافىنموو.روعاو-وقىمسأ)-منالسلببةمنتهىفيكانا:النفسيالتحببلمنموقفوما
..المرضعلىالعلمهذاتطبيق؟مكانيةاًعتقادوعلى..النفسيالتحليل

وسيلةءروإهـ""نظريةفييريانكانا.فلا..السويالانسانعلىاما

جميعبارجاع؟(-فريدنظريةأي-.اـنهاالانسانيةالحريةلسحق

وعقائدهالهئدزعيماراءيعكسحوار....الانمانحريةمنتحد"المصابطفوله"الىالعقديةاًدنفسيةالامراض

واً!ها،.ة.القوميةالقضايامخننلففينظرهووجهات.:اًلحريةمنموقفما

تمتلكوان،ماضيهامننفسهاتنتزعاناستطاعت:بوفوارده-ا

ذلكمنهاينتونانلايستطيعمااحدابانتشعركالت.الذاتياًستقلالها

م!فانه..لاهلهابالنسبةحتى.عنهمسؤولهنفسهاهي..الاستقلال

عليها.سيطرتهمفرضبامكانهميعد

..اًاً..اً:.المييةالعسكرالخدمةتهددها..ءكددةحريتهكانت:سارتر-2
لطليعه"رد"!مس!ورحرت"مارسفقدذلكومع،التدريسوكذلك...تاديتهاعليهلزاماكان

مايستطيع.اقصىالى

-2ع7187تلفون-1813:ص.ب-يبروت.بوفوارورءسارترمواقفهيوتلك...الفصلمجملهوهذا

الجهدفيانهاعلىدائماالترجمةالىننظرلماذا..هامةمسأ.لةتبقى

عنلاتقلمشقتها..جديدخلقانها؟.الادبيالعملدوبئوالابداع
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ولعسل.يقرابمااًلتصاقامايكوناسدالقادىءيصبحالذاتبماًلسرداتخيمىوثلاث..الخياماكبرمنخيمةلهكانت.سعيهمسليمابو

افاحلقد.التراوحذلك..النفسفي.قيثيرذاتالقصةماجعلاكثر.صغيرة

فيالرئيسيةالميزةهيو.نلك..فصتهاكلالفنعلىلانجؤرانللكا.نبةصاحبهسايئرصد.التطورالىطريقهااًلرئيسيةالشخصيةتأخذ

ينضا!..الكاتبةخطتهاالتيالخطوةهيوتلك.."يحبهملانه"قصلآ.الوكالهمستودعيردخل.عينيهالىيتسللالنوماخذالذجم!الحارس

.الجديداضمونااليهامايرحرقان..اللصوصيةحسابفيليس،مابعمليقومانقررلقد

دماء"قصةاًلى.ننضاف..النكبةفيماكتبخيرمنالقصةهذهلعل..بالانتشارالنارقيخذلحظةمثماعرهلهان.طعاممنالمستودعفي

للدكتور"حمودكفن"وقصة،صفديمطاعللاستاذ(*الاسفلتعلىانظروا..اًلجديدةحياتك!ناركطفيوتلمسوا..هذءحجارتكموفروا"

ادذجم!الوطنبمللق!صمىرائعةنماذجثلاثةلتؤلف،اًلعجيليالسلامعبداًعلمكم..فولكمبترابقدميالحفر..بحذائيدقيقكمادوسهانذا.0

الفني.اًلشكلامامحدردهالمضمونفيهيلتزمالذلي!(.الرنميفعلىوتكبرواًلتكبروا..ايئسفيكمليتمررتجوعواان

السمانغادة-المزقافىفيرجلالانسانتشو؟فيالنكبةاثرعنالقصةهذهفياًلكاتبةعبرتلقد

ذلكمنيمكنها..الامريكيالقصصادمنتقدالسنانغادةاًنيبمو..البغي..المجرم..اللص:وجودذلكيوكد..الداخلمنالعربي

لف!ةحصيلةللقصةوفرالذيالامر..الانجليزيةاللغةفيتفوفها:المجرمعنتقولفهي.التشويهلهذااًلتبريراوصتولكنها،والوغد

03القصصمنغيرهافيتنوفرقلماخاصنوعمنالكرامةفقدولكنهطيبامزارعاكان..مجرمايكنلمعليالحاجفياض"

القمةاعطاءديالكاتبةبذلتهالذيالجهد..القصةفيمانلاحظهاولالطريق،(هذاالاأامامييبقولم":البننعنوتقول.(،االارضفقدحين

!ث..الاداءبأسلوبالواضحةالعنايةفيذلكيتمثل..النهائيث!كلهالقد.غيرهممناسواليسواوهؤلاء":بمجملهاالشخصياتعنوفول

القصة.بطلةتعانصهاالتيالانفعالاترصدفينصفهيبصقالذك!القطيععنملالميزهمهويةلانفسهميتخذواانحاولوا

تمكن!امرحلةالدراسةمنبلفتفتاةقصةتحكي"الزقازفيرجل"هـرانفيتبرزلممالتيالوجدةالمقاصةعزامسميرءولعل."ال!م

ءكه!ترغبالذيالامرامامكعقبةبابيهافتصطدم..اًلجامعةدخمولمنجاذيبتهلهالذيالاشعاءهلىامنموضوعاتهاتشتقولمىشالقصة

تترقبوان..البيتلمشاغلابنتهتستسلماناثييؤثر.تحقيقهالدعايةمصدروبينالاديببينالكبيرالفرقهووهذا..صحافتنافي

الطب.دراسةتمارسانعن..المنتظرالزوج..الكاتبةشخصيةالفلسطينيةالنكبةبلورتلقد.ذانهعنالعاطفية

قدومه.تنتظر..يومكلالجلوسفرفةنافذةمنرجلهاالابنةوترصدشخصيتهامنلهامار.النكبةمدارهاقصصفيذلكتجسدانوكان

ذألمهااراد..الاولالمرجلابوهاكان،جاتهافيالثالثالرجلانهاتجاهانلمحالقصةهذءوفي.القصصمنالنوحهذالمثلكنيرنبع

حراالنضحمنبلغتفلقد..الزوجتترقبانعشرةالرابعةبلغت"اتعرضاًلانسانيةباللفتات.نمئيصادت.الكاتبةاببهتشبربداتجديدا

.الزوجعلى.نعثرانمعهعليهالزاًماصار..(؟/مسجلة"مجردقصصهابعضفيكانتانبعد..فنيبشكل

ا(لرسة.الىددبهارفيقكان.حياتهافيالئانيالرجلاًخوهاوكان-.اكثرلا

اووريقى.ارراًسةوبينبينهحالقداباءاننسيانفيرغبةالخمرةادمنالمثاثس-صالسءردفي.ذافيواخرمباشرسردبينالقصةتتراوح

حياتها.فيالثالثالرجل..تترقبهالذيالزوج..احمدكانثموفي..الحيويرقىمنممكنؤدراًكبرللقصةيحققنحوعلىالحركةتتوفر

محاولةعلىاقدمقدها،شيئاعئهتعرفاندونيومكلتترصده

..المنظردهكرانه"مجبرة.ترص.كانتانبعتكرهههي.منهاالزواج..00.0عر....00..0.00.00..0.مميمهر.ءمر..مرم!

تثور..افروضاقدرهاعلىتثورانها(3اًلبرودكريه..الرائحةكربر4

لابيها:نقولبةالمذلهنفسهاعنترنجعاناجلمن..ص!هااجلمن:حدفاصالو

..الجامعةالىاذهبانمنمفرفلا..وبرككثقتكامنحني"

وؤحداًلغرفةمنويئسحب":الاتنالنحوعلىالقصةوتنتهي."ابييا

ركنوفيصامتةحجرتهمااًلىتتبعهامي..عادتهمناكثرراسهات!

فىةالناؤالى.اناورأئخةلشمالمخأتجهتجمينيهاجبةضىحلمخفيررولم!عادالبيصاممهمةيفسكيدس!و

الجبردة.العقليةمعالقديمةاًلعقليةصراعسواضغهوكما-القصة

التيالعقلةمع..دكاترةبناتماعندجمياًنا:تقولاًلتياًدعقلةصراع:لرائعةؤصتهفي

دراسي.اًتمماناريد:تصرخ

يك!نانلايعدوالمشكلةهذءمنالكاتنةتقفهالمذيالايجابيالموقف

مما..مبررا.نهلاواوجدتاوجدتههي..كذلكيكونانارادتههيموقفا

اًنموذجاالقصةنهايةفيالابموقفيكونإنيصحذلىن!حصحديمكنبرءصمإءلي!ال

الالي.الهامالسوال

عدربةمواقفشيجةيطئننانلايمكنالموقفدلكمثلاناعلمهالذي

.وكان.الكاتبةاوجدتهموقفانه.القصةفيوردتاتيكتلكسابقة

فقد..ذلكومع.انهزامياموقفالاتقفحتىتوجدءانعليهالزاًما

ناذلك..المشكلةبعرضالاكتفاءالكاتبةبامكانكانانهالبعضيرى

حمودعندتنتهيمهمتهاان.مشكلةحدلاتستهدفالقصيرةالقصةاًلطليعةداًرمنشورإث

هناكاًن..شابلصديقمرةذاتصيكوفبينوقد"المشكلةعرض

الغنانفيكفي"""لمثسكلةلصودئشكلتهصعهاكصو!ضعاصحيحافرفاكمابينلحل7187ء2تلفون-1813:.بص-بيروت

ذروةمن.ثمةليس..التوترمنواحدخطفيتسيربمجملهاالقصة

.الذروةعلىوتستقرالنروةمنتبدااًنها.القعتةاحداثتستقطب!ير-حححومسسر!م
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مجرد..اًاعطفاوت،يىهأالفلسالتجيننجكان،دلسطينمنانهالامراًخريخايفالذيالامر..اًفقيةابعادءذواًلقصةفيالخطان..اًخروبمعنبم

أساساالاؤت،غوسيلةا!قصةت!تمدولم.مساكينانكم:لهمنقولانلاال!إكونانوهو..صيرةالقالقصةشروطمنواساسياهاماشرطا

اعالا!كبماخاصةتميالىةبا!يرطاببةالموا!فاعتمدتمابقدر..لهاز-لم..ذروز"علىلتستقرالخطاولمنقيداانبمعئى..منحنخط

الاتيتين:الصارتينفيكما..تيرالألمومناك،ليكناقيطعينالمحيالانولننطر.الاصليوضعهاثابةتستعيد

ل40براني-.تطيعمنؤلميلا..ولكن..يئكلماني!ستظيععربيكل))نعرؤئ--اؤدنكنلمحيثالقصةبدايةفييقعالاول..القصةمقاطع

الأ.صمت!ي:القصةنجوطمننج!ايعلىبعد

،الكلام-"تلك-.رجيدكماا!لملاحاسعم،!4عربيكلاجادلو)امنماسبقوافسدتبيئناانتصبتمريرمةمشحونةلحظة"-ا

."تماماالوضعلا-ءلمفوثارتصختتالاجيالتعاقبسودهاضبابيةسحب..وتقاربناودنا

غء-ارعاصفية..العينينفيوالاطمتنلمنالحنانابتلعتحتىدمهفي

!--بط))رأرو"((يرتثشتاجون"الىاة-ر./كلا!صالروائينتنرصين.(ةا..ببتاوتأججتإهاذراعربدت..سحيقةقبورعنهبتزتن

!اسعالمكنلمانهل!حةوعنفوهاكفادلعضلهنصدى،اةاالقمرمض!...،00.1.!..........
..........ر--ررتوداماعكالتحبمصهاًلهايهمن!رإبالاحروالمعطع

."لتوحشةاالههتادات))بيصفهم"واز4..الناز،!بئءلىحملتهفي:واذ!جت

الاقفإعيرحهـقانإمكنلاالصراض!ليالىاقتناععلىكانشتاينبكولكنلفةإيهوءلىصفعة/دهوفياماجمطيقفابربط..اهرباراريد)-2

احتإوتا!نبك)):أصدداهذافي1،1كازنالفرد"ويرقول.زيروالظهـن-ء*ب!وابىرودابيقد!ه!تجففامي..اًهربانابىبد.بصقة

ارء،د،لأ،اورواطفاالىيرحتكمابىسيطبألصلموبهالصورمنصورةيرورم?در،(فيزكلولاجتالمني!نسكبأبىرود..اهربانابىيد.اصابعها

وباءاوءرضءنيرةءدتكانلوكماالىمياسةفيينحدتالطبيب!!ع.1(.زور.نيو!!و!رديحنقبىيرغمر.يرغمراهزؤ،ق..الغرفةيغمر..

وور-ن،م!!بمما2!باخرمزارعابم!يتحلتكمارزحدتالمزارعويجعل"تم(ـ.-!؟.المقطعيهنبيننلمحهاىت؟طيعاكوفرفيفرقأي

اترساظامن/طلبيكنام!لانه..افطنبقياًكثروالمحبةكانتهناداعمنزهقىإ*نلم-يناًكوترمغءداهدوغقدالموؤفرملدل.فر!من

برسي!االازرمان!كونانالايرإد/*نلمولانه..بنتراًيكونواانمنبواه.ودأزءاحدةيزدادانعلميه"زاماكانحينوتضاكلل..لذلك

."ومخلصاة،-ةالىة1،زةآزء،ازف*المناكثررتبصجملهااقصقىااى..دأكفي

ذبمماا)-هـو..اوطةبزظا!رهؤىيبادوالمذبمماالمضمونان..زبيا!ها،ةفيتايم!وهى..اغرابةباتتسمالالمفاظمنبهـجموعةزحيطها

غير.ليس..بالئسرللقصشفعواد-جظ!-ح.رر!دصدالى"ورالالاؤإ!،ءب"ؤ!!يج،ز!ءظ،ررون31ثر

الشممعةخلدون-الباسمةسو!ندمية!-ىسءطر.ولفيىمنانه..الكانهةاساوبفيرئيسي!اعيباالمحان

ؤرجينبا)1الامريرأ"4اروافيفياترلهالذيبالمقالالقصةهذهتذ!نجطاز".تتراوزهانلايرمكنمحدودتأثيرذاتعندوو،الكلمةاىكما.القصة

الضرانإ)ؤ""اتؤإوالذي..الامربربمبةالصحفاحدىفي(\،وولفهـة-ىوليه.*.:قى.زأئيراإ،ونانير،وزهو*ن..ؤءدلأمصا!لموب

رردمانفيويلفىدعراتفا،كرالتتخصائصمنكثهبىفيهسلدخل.ال!صةؤراءةمنءهاالاكمعرنتهي-ثيرالظاقصد-انه..اًخر

اًلمشهلةهـذهو!ل.اولضب"القرونفيفعلكماالترينا)قرنتغايااةأنرءروا..ا!ءد/تبريروالاءلأرالاوربركايزيالادبةهمل!وءعنداتجىولوذرن

اكأمحالااقه-"ا"تفيكوان0النتمعريةالقصةيديعلىقيمانزكنيرفص!واانالمةأدبينمنكثيرسمجالذيالامر..الضاطئةاثارهبترجمة

."شعرا/ءمبحانالىصائر!ا.ءهءط:ءوغهوضمسطحؤوترسوىلاتحملنحرير:لآالفاظاكتابا.نهـآفي

ا)ة،لية:اًلشخصياتاقصهكأاتتقطبءنانالاصابغاؤجمط/قه"رمملرووءعفاواضصةانشائبةالاسلوبفيان

.الاب-2.فئالقصمنالاكبرليالجانبوتستأتر..الصفيرة-001ان3اءراانف!ر":الانجةكالعبارة..فيهايؤثراواًلقصةيخدماًن

خفيا.روراتلعبوهي..سو!"ن-؟.السيدة-3."..اًلسيول!درت..المطرانسكب

مراحل:؟للأتافيصةافي

!رالشعهـذازكنبانتحاولولاالصغهرةتشعر.بهاحادةغيرة-ا"داودالوهابعبد-الحبنبع

مماتظةدمتهإعاىالحصولنأءلازها.اعماقهاؤ!حارةاًمبيةمنبسبب

مناصاقهافي"،تهلغلعنهامابرخفيوهذا،ابيها،قكارءنلو!نررميةنهـ-3إظ!ماو.."يحب!3لانه"ب(كاالحبنبع"مقارزةمجرد

.3المباشرةالغيرةشعوربم!!داذياوالعملالةضيالعملبينالفرقتوضج..الوطنيالقصص

إبي!انالابؤضير!تهاواض!"غيرغيرةالىالامريرتطور-2الذيب،لوو.لا)ولتصةالألتمهاق"يحبهملانه"فينلحظفبينما.الفنعن

!تداسيد"هاالى-رغبانهااحدى.بى-"-المهمةهذهولت"قل.ريازهاز)ء!..اخرتأفيرءنبعي!داالفنيبالعمل!لاصتفاظكلعاولتها..تؤديه

.----.-------ا-الىتسيءمفتعلةلمواًقفوخلقاالكاتبمنتدخللاالحبدةلبعل!اينلقم!ة

بشخمىالقطارفيبربتقي.."العريش"الىنقلهتقرر..مدرس

ظيراًننمفايان.عليهنفسهبفرض..الظلنقيلبهيحسى..هدوءهعليهيفسدثرناد

بينهماويدور..فلسطينمدارهايبلغحتىبينهماالاحاديتوتتشعب

!رتربولدجانا!يرزائرؤباعارز!...البهدظالىالقطاريصلوحن.القضيةهذهحولمطولحديث

فيهيجدوناًصدقاءهوان..فلسطينمنصديقهانالمدرسعيعرف

اليغلهنريا!جلاد،ن/ضبانهوكأفو!:ا.هورأهماعكسعلىالظلخفيفشخصا

جذابة.شخصيةاماموانه..فعلاصديقه

ادردسوسهيلعايدةلرجمةع!ىالثووةاًلى..التمردالىدعوة..(،ايحبهملانه"قصةفي

الحب"نبع))قصةفيبينما.جانباافيسطرحالى..المذليلةاللقمة

دابىييمئتاًثالوقتفيهوولا..الثورةاوالتمردالىدكلوةلاهو..مئاقضموقف

يعقبه..فلسمطينقضيةعنعابرحديثمجرداله،يأسعنتعبيرنفسه

فياًكتشفالذيالظلالثقيلالشخصنحوعطفالمدرسجانبمن
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خصائسصمنشيئاتعملفالفكرة..واضحشعريطاالقصةوفيانتكتشفوحينما.مباشرنحوعلىالغيرةبشمورتتحسسالصغيرة

خصائميبعضايضايتخذانالاسلوبمنتطلبالذيالاهر..الث!عر.الاخيرةالمرحلةتيدأ،احلامهالانحققلهاقدمتالتيالدمية

عرضفياقئمهخاصا"تكنيكا"لنفسهالكاتباختطولقد،الشعربأيتشعرانفيغضاضةلاترىالامرباديءالصغيرةكانت-3

وهوالابهشهد-المشهداعادةفيالبراعةمنكبيراحدابلغ..الثصةوانهاواما.اليهماتتوىالنهايةفيستحققمادامتمثلاكالغيرةسعور

نا.اخرىمرة-العقدحباتفتنفرطابهحتهكتنيعلىبيديهيهوبم!عمرهاسنواتمنالرئيسيبرالجانبتستاثراصتىا!منيةتحققلم

ولعل.جد!!منالمشهدتستميد..الحلمفيذلكاًلىترىاًلصغيرةورفعت"اطلافابالغيرةشعورهامدمتشبتانذاكاذتحاولفانها،القيلة

خيطاثمةانكما.واحدةنقطةعلىالكاتبتركيز..اًلانتبا.يلفتمماانها:بعنقالقاسيةالارضعلى.تطوحها،اًلميتةالعمياءب!ميتهاالصغيرة

اجزاءحولهل!لتحممرليغببرخ!هو0.بعضهاالىاًلقصةوررردقيقامع(أ،الاطل!علىسوسنلعنةمثللاتريد،سوسنمن!إنغار-حقا-

الحركةدخاصتيالحواًرانسموقد.متماسكةكنلةلبتدوحتىاًلقصة..اًاً.10.0
مايكوناشدعلىلغيرعمناللونبهدشعرتقدلمحعيعهفيالها

والايجالى.من!غبا.هاتحقيقمهمةنجبهااًنتقلتالياللحظةنفسفي..اشتعا!

...مشلتحينماجديدةذروةتالغيرةوصلثمومن.سيدتهاالىابيها

هلسيصالواندمشق.ايضاا!منيهتحقيقفيسيدتها

-.عحاسيسالصغيرةشعور"لىبالغرورةارتمنهنمعةالنقاطوهذه

هذاعلىلديهاالغيرةشعوراتضحوحينما.جداواضحنحوعلىالغيرة

ءا---3.3--.-*،.ءتكذيبهمحاولةالىبر!ورهاهيبادرت0.المرئياللون

كيم!*؟بز+كأ!!!:*فيك!!بمةكا!لم،؟في--ك!،-كأ،-3،+ءء-!---ض:7...ء.-7؟.-لا03ءثا!.د-،!مم!؟!؟-"ع*،تيم .-ء!تج!-ج3ننبرح!كابم!!!جم!إ*+!ءجم!!ح!ير؟:؟!"ير-ظض؟*لأ-بر،يرغ،،---..اخ.ة:2ا.لأ-.32-..خء--!.؟شاكي؟.كأ!؟؟غ؟برجمم!!!"خ

؟!/جمى*بمخ!!*قي*؟،-كأ،!كاقىعبم.لمش،،؟!-.ءل!6رر،؟!"ؤبمكأ-حافئبر!،-لا+نر.!؟كانرلى؟ش،ا.،فيخ-+أ-!،ع،في+-،-.!إش!-ت-في-لاكأ!"م-.-!*3؟ث؟7ير+ت%جبر؟%إفي*.-لم،ع!لمج!!؟صبخ؟.اًحبا!و

؟-بربرير*قي،زرنركلأ-ت"زر!ا-6؟"؟إ2!؟!،كاد؟؟ئجفيتري!!يخ!1!8..-!يربر؟لىلأ!ةء-!!!م!ةء3..نم-.،في؟هـ:أبزفيءخلإ-!!كاج،ئج.33،إ+لأ؟3!!قيكا!+لإ !مبرير،.!ء-ثءبهيم!آ*؟؟\،*--3!د03ءأىع-،-!،،!-*كا،؟:!ةتن،-9؟ء8ءير*،!*!*+!د؟؟*!يهج

ثرش!كا!-!ج-ءا*ز!بأك!بر*؟ش9!بما-نجثمسأ!بزمممأفي؟آنرقينم!نج؟شسة-قي+جبرس*كا3بزئج-؟بع-لايم.،-".خ8!،:*ءلم:!لأ8لأظ!؟كا2ءل!كأبز+جصنربة.

خغ.-؟خلمةتم!!!خ1!؟-حش!!قي!؟!لم!لا--بر*ذنمةكمفييه!3،8؟!*+!-ماخ؟.ء-؟!.*بر؟الشمكنطنطءبمئال(،االباسمةسوسندميه"قصة

ضء3،-ر:!+؟،3-كأ-3!!ءإ؟-بمخل!-أ+-لا:؟بئ.!-خ!آ*!!!كأ.--ا.غ3!إسفي،!.غ:فيخ؟؟قببمخهاكلمةلكل..الش!وريةاللحظاترصهـادقمن

نج.،خ!،ة!-!*د-.ط-!.-!!إ"؟ء-خ2؟3-?.*:-(!أ.-+.أ.شة-2؟

-.ج.!:-:3إملأخت؟لا*-:-؟و--!.تةنج؟؟:في؟!ء"!بنءلا!!!+!نر.لمكا؟!:يرلإ.القهمةبناءالىيئضافكجزءقيمتهازم..بهاالخاصة
س!-؟،:.!:"خ؟خ-ص.كأغخيمش1بم:؟!6!تد!لا.--ظ.بمءلاأ؟%.*-+.+3!3بر!

؟8*ء--+ء.أ؟!-بر!أثر؟نجكافيأ:!.،-!!،.*؟الأبر"ءلام.*!.-+-!الا.؟"؟؟نر!-!إ!س؟ء-أكأ!؟ة02-/؟*.!--يرير؟،غ.م71-؟-!--.بر.

خ!-،.زر:،.؟!!خ*ض؟؟بربئ-لإ؟.-!!6"يز،.ع-بص:؟؟+ج.لمج.ؤم.ة،لإ:%لم.!!خءخ!لم2؟ء،ة.-نر:؟!؟!ء7؟!7؟3:برونج،لم.ء1ء!إم./-؟؟:بز؟:-؟"خ!---!إحساءاتاتحملالمئمممةخلدونالسميدع!دوالكلمة

+-!!س-(3-،؟.!"!!.ءخ!-2كا.لا-؟:*"؟!،"+لح؟7:كا-؟،،--!!،بز.رز!2،!!.لإ؟!-؟..++:؟-اءةصأ*غةة؟ألمإنجلمغ؟:ء،!نرخ؟إبر؟لمنر.!.غة3أشخ....

ل!--!علا.!لا!غح!-3.كاة؟لح.6!؟+..2؟!حما.،لم..؟كا-.-،(-؟سء2.-:،--.،.!-،لا!كا،ول.01،:!خ.-خ؟:.."،ء!.،لأ-3.؟،؟-بر!3.
لا-كاء!ء--ءكاء.خء!؟-بخلم"ب""؟ء؟ع02301!ح..،؟خ."كاإ*:وتصدو..ا!نيئراكأجاوززةانهابمعنى..عميده

-""!فىس!ء!!،خةتج.أ"!بخ؟ش.ء؟ءخ!لأ..".!"-ت!صاق،2ء.قيالخدلاك،!كلمةلكلفاناليوباك،عليه

!!!خ!7!.43"!سء1جهلةحذفؤ.انولذلك..جديدةايحاءاتالقصةفي

!-س--تيقدماكانبوا،با!ةاساءةالقصةالىيسبمءما

لا--.+*!ا!-حلأ--3-س!+...مةسدةعهارةخلالمنالانقعالاتبىمعبأةحالة

*3---/!-دلأم--!!ع-!س*!!ب!بي!-!!!بملمب%!ء*--ءفيدوكديىلى..الىتخيلامكان!باتمناًلكئبري!حملدحوعلى

.ء-،!-حم!*ث!!ء!يء--!-،-*س؟ح

،-!..!-+-س--عب-غلم؟-لأ!!+؟*؟كا.،--ء+.سصصالش--وففببهايصفالتنا!نيةالعبادةلوردذلكعلى

3-عصى-كأ3+حد:

كا!.لملا-"في-ءمحص!:الصغرةنفسفييعتملالذي

كم.د!!3.حءيز!ء،-،:..في...

ح!-ممدص.6؟-بريه!.أةش"!---3هـ-!لا

ح-ل!يخابم!أ،ا!سفيزر.!أحداخدصووءلمجردكان،مالسهبالامر.بكنولمم"

3ى+ؤدب!لألم-دء--ع-ر+.ع-ء-لالالا-ء-*.---ا،خبوءةالورديةالخفقات.كلمعهحاملابالتدريحيستيقظ

أ*ح!كاثحش..صد5س

!-*--.!-ء،:،*.ش!3أ-س"دور!ءصاءيركأنها،محيعةبرتاقيصد!هاحيتردد ل!س-ص*-.-لا-؟صلا-ر!"خررووصعوكل."!ربعنشتائبةريحاتحاله

م3-.!!،!!جب"،س+!شفي،.في-خ!---!--ى-مص-7-معةالصغيريعمركا!الذيالفرجنلمحاىنسنتطيع

بر؟في؟-سفيج؟ى-ء--ص!سءفي!!-جلا؟7-!في!:--كا+!!-العثورومحاولة،اًتجملالواعلفىامامالمجالاًفساح
.حمت.حد-بء!3!!ي!غى2دء-.،...!----.

-"!!!أ؟غ-قيلا.في-؟حظ-+ئر؟ين-.-!ح!يم"!-،؟-لا-خى-ح-بر-لى+ء

!3-!-لا،س-!:ص-؟ء---لاءق-2؟ش3.؟ءقي-ءلألى%ء%كا،لأ.كا.!رز+3لا،-ى.-لىع---دس؟خشلاخسفيءلأنر؟؟؟.-لى"-كأ!بر؟خس؟لأءلا-لآ".*يم-قي-ح"كأنجكافي:اًلمسغيرعالجزئياتعلى

حم!"--،ع--لا!لا.!-دلاسدى--ى"-.ةء!حب ء--بر؟؟-!-لا/.?+3"-ء3رص3+؟.*؟7.بخ"تر..الحدلمهـىالحاجزبدراًعيهاتحنصناذنيهاوارهعت"

7--ش!!كا-ء!ع-ء"كاء-.---.-لأ-د،ء-؟!!بر""تللتعمقولهم!،1القصةوفي.(،فرحانهانا:وقالت

:إء--"-ا-!لا!مفته!بمترإث!سكئت!م!؟!كسيكليخش+-جبر؟.-ستجشقيء

حمبم!--خ.سء----ء-كا3-لا.:*---؟ش؟!:ع"!ورهصد،،..الهسغيرةتعانيهاالتيالمشعودير،المحا!تفي

-*ء!--لا.-!.نرلى؟لا!كل!!؟!ى!شفي-يخهمت!س!؟؟س!-ئر،إ:؟..القمةمنكبرةمساح!تشغلالتنلصورة

.-دلاخءء،لىلأ.د+ءكاو؟خ+-س!س3؟.دسف-بو!.ا!تايرو!مائلمنكوسيلةاًلكاتب

-لىد--!-+،.؟??006--سح-ء----.-ى.طخش*+ج؟-س؟بر-"0الموقفطبيعةمعتوترهافيلتناسب

.س:---3؟"ص--مبرءلأ-+ء-?!ىبر!3:--+د؟-م.--ء7.ء-س!3+.-مء--لىالجرسرنينسممتلحظةالصغيرةالكاتبيصف

.-*س!ك!؟ج!عهياتحا،شض!مض-ته!-6يخث!شتر!كس!لالأ؟ثنهنا!م!عبرحسبمى!ءخ.105

س-ء-ا"+ء!،!--..س؟!!لا-*-ء-ضلاء*+.!3-!--ءلزنجبهيلولهيودعوج!هاوكان"بوماالقادمن!علمت

خ--ى--ءءسم!ي"!وكاص4!!صعلمفي!ك+!ممعكل-؟-؟عءي!!زجممخبىلأ.-كان"اخرموضعوفي."وموردساخنباخرليصطبغ

!!نحلأ:\ءس.-.؟.-لا-!-.؟لمحش!+،*"ء.جمىبه!جم!-ش.-ا!صورةوررءهـغ(،ازرفاءمرآةمثلتماماةالصغيروجه

لا.".-س"-"+ء1"(!!،!لما!)!؟(لا+،وءص--?حء+؟؟ا،غق-.-د:الغيرةتفتحتلقد":الافيةاًلعبالىةفيالتوترمنمد(ها

!34،ج،ء،-:غعءلاوشبز---لاى؟!ىسائلالدقيقةساقهافييسريوحشيةكزنبقةنفسهافي

لا!فيفيبن؟!بزلم!رز؟كانمنئد3ء"3ءلأ7!.يرل!.:؟

!!*-3عصسلاص3صيمعتتنادسبتوترهافيالصورةوهذه."كالسم

.للبيرةالملازمةالحالهوصفوهو،موضوعها
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