
ص.أثئفدومسئولئة!ه ؟.!اقيما!أ!ا"لهعبدحنالحسانيرفلم

!ه!ه555
تو!رانقررتوكد.العريزعيدملكالشاعرةألاالجديدةالرسالةومو،انجديدانشعروركلةعناصيمنالطسيعنمرالحرالعروض

بعدالمسائلهذهمناقشةالى!تعودوانوانغعاجدىهولماجفودهاالثعر.مناً!عهذافيالنجديدمطاهرمظيهـمناوضحجمونيكاد

فظر؟تسفهلافهالكلماتمزهصاحبعلىوغضبهاسحطهاصنتانالملاحطولكن0مدربامربهامعتر!واضحةالسىغلىواستقراره

هـلوحاًدرائداينولكن0العربيالعروضفيمندورمحمدءلدكورمازالتالموضوعهذافيوالنقإدالناحثيئدراساتانالانحنى

الشعريكتباناثر،الصمت(ثرلقداالمعإمعةهذهفيالصبورعبدواثسإراء.واًلشمولوالعمقالجديةءنالكئيرا)!وتفتقر،قليلة

اللامبالاةهذءواذاء.منهامريداوينضرعالاخطاءنفسويكررمقطاصادهوتبينحقائقهوكشفالعروضتطويرفيانفس!"علىيعتممون

0شنوذوانحزافمنالقراًئحبهتجودلماالمفسرموقفاففانلاأستطيع-فعليهم.لالمبهذافيوالباحثينالنفادبد،رمأيقومونوكئيرا-

الريادةيدح!واانالعارمنانهتمامايدركواانصلاحوغيرصلاحوعلىمسئوديةيخملواان-التجهت!يةالحركةلتلكالحقيقيونالروادوهم

وا!ولاًلمظل"قصيدةما!ثير.هذا.الواتهاولىلا!كونفنفي.عميقةوثقافةناضعوعيبلاهسنوليةولا.القديم؟لمشكلعلىاًدثولىة

فيتثيرهانينبغيماكننوهذا،العروضيةالناحيةمننفسيفينثرهاالتيالملاحظاتتلكشيءفياًلعمقو!النضعمنوليست

وهنا!.هناالملاحطاتننشراندكفيف!ليس،ا!مينفضلالناقدنفسفهو.."الاداب"منالثانيالمددلقصاندنقدءفيالامين!علاًلاديب

الذين"العصرونوابغالالىبشيوخ"منونسخر،نقادانناوندعىومطالب،احكامهعليهبشالذيالاسارإيبينان-كناكد-مطالب

ضجيجهمويعلويتذمرواانمتوقعامقالهمطلعفيالناقدعنهمتحدثبئلثانريناللائقالمستوىفيالعروضيذوقهيكونان-كشاعر-

منوقليي،التواضعمنعإليلا.الميدانوخاضالقلماًمتشقلانهباسمالاضطرابويحلالفوضى+ءلعمحتى،القديمالشكلعرإ

وفيتلايعرلىانهالناقديقولانايضافيولا.والم!ناةاًدكاالديقراًفهوهذامنشيئايحققلمالفاضلالاديب"ولكن.التجديدلا

:"اسطورة"!ميدتيفيوردااًدلمذينالبيتيوريناخطاءالاافتناههيسشهبمفلاالصبودعبدلصلاح"والصليبالظل"

!ا("..مصباحدلمهايثقان!-لن!إ!ا.لكم.."شاعر.ان!نفضلاالحديدللشعرسعنقاريءعلىتغفىلاالتيالمطبعة

".الصباحمعسينتهيزيته،جوعانفقصيدةشيءكلليسولكنه،فروربمياعرالاخطاءلهذهالتذبه

ا!كمنهارةويثير،معرتروميقرران*يفعللمبذ!نةهوانوعلينا،مقاطعهابعضفيعنهتشذولكنها"الرجز"تلنزمصلاح

محف.ماغابالناقد!عرفابالردانا.ا!ة!يدةماحبهـقدرةحولواما،بالخطاالشاعرنتهمانفاما،اهتمامبكلالشنرذهذانرصد

اًلاولى:"لبيتوتقطيع"الرجز"بحرمنار!ةالحالسةهذءوفي-والتمعيميالبحثيحدشذوذءفينسايرهان

.مصباح/!رإلها/عإانيشق/رردإلممأسإاتكمالقصيدةتيىا.ؤاعيهإالشاذةالظاهرةوتصبحالشرإوذصفةتئتفي

8فعلان/مفاعلن/مفاعلن/مستفعلن/مستفعلن":ووزنهةالمقطعبهذا

/صأح/تهيمعصه/تهاسين/جوعانزىه":الثانيالبيتوتقطيعهذه"فاعلئ"و"داعلنمستفعلن"وإوزنه"ارإمزمانمذاً"

لمفعوله/مقا!لن/هـفا!لن/!فعلنةووزنهحزفهيصلبه..)ء:القصيدةتقولحيثايضااخرمقطعفيتدخل

وبينما؟الرجرعنيشذالتقطيعهدافيشيءعلىصالناقديدلنيؤمل"رجزخللاون،(فافى"اـنعليهأ!ىومن."بريقبلاعيناهتممل

مه!شعل!!اً!رارإامحرخإطيءبهارإا!اًلمعر!ةبعدميقرا!اقدنرىاًلشاعراتهامفيلااترررانا؟قصداًو.بلاالشاعربرقه-!ادخلهافهل

"ان"انو!قورإ"نزوعورحر.لقثراعناان":اًئإانيار!ءفينإا-ابىبتإرحانالرجزلحرإالخروجيقصدكاناًنوعلبيه-بالخول

هذاالعروضبموالمجرى.العروضيمجراهاعنالبيتبصفعيلةتنحرف.اتجديدا.مسئو)يةحملفيبالتهاوننتهمهفانالايقصدكاناًناما

اًلبيت:و!،.!صنجبزاً!ححبثا!ولى:جمل!ي!ثفي-مفاعيلن-"الؤج"تفعيلةوتدخل

/نزوع/!حرهو/يثق.تلماًثنتثرا"يرقومترابهامن،والاحزانالافكارجثثفصهاندفن..":التناعريقول

وـءعولهورفاسك/مفاعك/وو-لمن:ووزنهجثوالثانية."كللاتصان"المقعودةواككعيلة".الانسانهيكل

الرجز.لاتدخل،(.هـورعإلن"اـناـحدير!لولم،ا!نصيإح!هليإتاًلمقصودةوا)تفعيلة"التياديصارعانقبليموتلانه..":رقول

جرحدون،الجسمسلي!كان..":يقولحيثوالثالثة."رءتتيار"

وهو"يق)ءبه1وصو!يحعثق"الفعلفيعطنعيخطأوقع)1(مفاعيلن/مفا؟يلنورتفعلن/مفإتعلن/":ووإز."ا"دمدونخدش،دون

نا-جمدةالنإ!ش،قمنيطهركما-المطلوباناذكشفهيهسهلخطأ."فعل

لسمبب1هولشىالخطأوهذا.يعنحقهانلاساةالملليلالمصباحيثقالووابحثالاخطاءهذهاناقشانسانجقةرءوثفيحاولتلقد

البيتين.منوأحدبيتفيواردلانهالناقدعلىالوزننحوضفيحملةمنيسمعهالموادفيصرخةكلاميكان.تيريراـتاومللعن

معم-مإمإمممممإمإمإعمإحمإم.عمإمإمممإممإميم!حمء..مإيمإرمإمممكو.عمإ!ممإم..مإحر..مإم!مإ-عمإمححمإ."مإ.

منهالةعليهااًضفىمإىوالشفافيةالصدوإمناًلصمةفيماوانقتلاالاسودالكلب&ننلويكون.بالشرتنضحخفيةلقوةكرمزوانما

واعتقد.الكتابةمناًللونأهداًفيبتمكنيثرالنيالهاديءالشرالكاتبولعل.الامطاروندرةاًلجفافلقدرواًقصاء،الم!يفةللنبوءة

بالططل..احتغالاواشد،وتقنيةدمإةاكمراسوإبللقصةتوفرلوانهاًلفكرةهذءعلىكدليلالفراتلنهربذكرءالقصةينو!بماانتعمدقد

اذن...اننميزة"لانسانيةوالشخصية،للصورةالعضإويوبالتركيب.الاخيرة

نرتودإلارإالىذراءتسلقفيلانحتابمنمضافنياعالمابحقلنالقدمتالناتحوالعمق،اتإركيزحيثمنطيبةامثولةتشكلالقصةهذه

الاخرين.علىكثيرامبرراالحلماستخدامجبتمنواخيرا.والخيالالواقعبينالمزجبمن

لمشكلةدمزيكحل،النإتلوهوالقصةبهتأختتمموإثرلمممل*رزطقيا

الشسهخلعو!دمشق.مامنحيبيط،بعلم.--
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انالكتدالى)ي!لىجاءالحقيقةفيكانبل.الفهموصحةالحسنةقالتاًلملالكةنازلر.انسيتذكرانفضلاً!ستاذمناًرجوواخرا

والسن!بالمهاتراتتخدمفلنللاعصابوضيطادويةاكريكونوااذاالالاتهداوانهاجدا4!ثيرهاالوزنعلىبالخروجاتهاصاانمرة

ونحي":الواحدبلحرفهذاقلتوقد.بحالالادبفضيةوالنجريحمعييتذكرانمنهوارجو.شعرهاعنالتهمةنفتاوبخظئهااقتنعت

المواقفأي)انقراءمنذلكمناكرينتطرالامطاعا!ستاذمنفرجولايعرفلك!عرناةداليلايطمئنالهمرةقالجمناساحسانانايض!

مستويا-لهماخت!فعلىوالنقاداًلقراءروايتهازاءيقفهااننيالمتعارفةمنمانر-!ههونازلرقات!وما.لعروضيةاالنغماتالرارمنالكير

كاناذاواما،بلدكلوفيجمهمأالناسشانهذاًابئاذ.(الفكرية؟النقادمنمانريدههواحسانقالهوما،الشعراء

النسماويةالكتبتظفرمافذلككوايتهاستحسا!على"الاجماع"يريد

الاستاذالاريبلك!مهذاالىبالاضافةتعرضتوكذدد.بهوحممااللهعبدحسنال!حساني

عبد"الاستاذعلىردءفي"الحدة"اًخذتهعتدماالشباعيفاضل

الذينالقراءلكلوعفهومواضحهذابهلانواعتقد."شرادةاللطيف

ئرلععبطولةبلبثإنقدعبقاكافلىعلى(بحماكما3الاخادبصباينفع!مناقشانفعاتلاعنبملممويتعجلبم....ين*حر!يلى
علىتأير..اًدنفسده؟دصفحاتعمرافي)يبموصعحهبستمايةتقصر!محمددليرينبفلم

الروايةعنقلسهوما،(وروعتهالادبيالعملضظمةتبيانفيبعضهم5هه!ه!ص

النظر،وجهاتاختلافعلىشاهداوقدضنهاالىخذبعغيالايكنلم

ا!ستاذكلن!ممطاوبيفيالمر-!الحزقعاطفةادررنفسها.لوقتفيوكن!تكتنهالذق!الكع!اله!مهذاكليقرأعنمماحقاالقارىيفاجا

اكصينتظرالاودجوناه.دوايةشانالناسبعضلاهمالصفصيمطاعء.!باءانهمايعلمعندط،*صفرويوسف،الكامليهثعامالسيدان

.الناشمنذلكمنلاالنيالادباءبمضموقفعن!كلاماثناءوردتكلماتحولنقدا

اضطرابهماوبا!(وإلاصفرالكاملي)الس!دينحرةظ!رتولهذايتحملونلاالذينالادباءبعضوءت،العليالنقاشبأصوليليق

الرواينغ،تقودمبهيقصد(تقدا)كتبتماياخذأانادادااذجليا.واخطالهالادبيالعملقصوراظهارالىالهادفرحببصصر

لكناصفاءاكرالنقطةتلككانتولو)ة.يقولالكامليمشامفالسيداو،كاملانقدايكنلم.كتيتهمافان،لذلكايضادعشتوقد

سارالذكيالطواليالذ!بطرفنمسكاننستطيعالحالةهذءفيقدالاالسيديناناظنوما."القدرجيل7"لروايةمحيطةدراسة

لمىمتوفرةلشتالحسنةالنيةباننقةفينقررانبط،عليهيستطيعالم،فييةتجزئةفياوقمهماخطابمافماانجطا

نظريلفتيقد"يقولا!صفر،السيد".الاط!وهليدلبرينالسيددلو.كتبتفيمافحسب"المهعاًلاحمراللون"يرياانالامعها

ضابطاساسعلىممهاالمثوراصبحالتيالنقطةالىوصلنااننافعلاهذاهوتلك"ملاحطي"مناوردتهماانلعرفاأناةاكيركاناانهما

ضربعادلبرينالسمراورلطالتيالمبررةغيروالم!حظاتآالاحكالاكر:الواحدبالحرفهناانقلهالذكي

فيالسببهوفما:قائلاالاصفرالسيدويتسامل"المستحيلمنبابفيتنشرالتي"المناقشات"هذ.عنفهيالاولىاما"

ناالنعضعلىتمليخاصةدوا!عنمةانفيالسببيكمنهلأذلكبئنماقارىءينيولا.باسمها"مسمي""الآداب"ابوابمنهام

والسبب.".؟توقفدونمااخرىازماتتتبعهابههذءاذمةابدايفتعلتثبيتاالاشياءانفعمنفهيالحقوجهبهااريداذاالمناقشاتهذ.

الواردالكلامناهـطفصلفقد،جدابسيطهومعرفتهارادااشيافهومابهذاانحرفواالادباءمنفريقاولكن،للناطلوترييناللصواب

اننياوالروايةالىبالاساسموصطنقداواكلقبراءاطارءعنالروايةعنلانفسهمينتصرونئخذوااجله"!اع!لاالبابوضعاًلذيالق!رراو

متى:بدوريا.نساكلوانني،يحبانمن"تجريح،)الىفصدتالفخرعنمنهمكيريتورعلابل،ضلالاوخطاعلىكانواولو

تجريعا""النظرفييضا!قامنراجم!اعتبارعنبتفكرناسنرتفعالح!ةعلىيعثران-ستطعلماذااًحياناالصريحوالسياببلوالطعن

التلاعبي!مونجماعاتعلىوففاالنقدسيظلالام؟.وتغرضاب!فيصدرضيقبيانالايكنلماردتماان:انن."البرهاناو

.*والعباراتبالالفاظكاناذاوخاصة،الادبيةاعمالهميتناولنقدامامدقفونعنمماالكتاب

السيدانكبماعلىاًلقارىءيلقيهوابسطهنظرادلىانوذلك،الكتابعن"اعلانا"او"تقريظا"يكنولم،حقا"نقدا)

يكيلقاالتيوالتهمبالشتالمالمثقلةالعباراتراسايريهالفاضلانائباتا-القارىءاحلتوقد.وآفاته.عيوبهعلىيغطيعرضابعرضه

واما"كلاميعلىتعليقايقوليالطمليهشامفالسيد،جزافاالشدان"الآداب"منالسابقةالاعدادمن"مناقشات"بابالى-الكل!ملهذا

اذاناسففاننابالثوريةمطاعالاستاذوصفهماًلذينالروايةاشخاص-مصادفلآسفيهوكانالاخيرالعددمنالدليلبتقديماكتفيتبينما

خلالمنالاالشعبوجهيرو.الموهم..كثيراامثالهمراينالقد:قلناء:هـالم!ت"الاستاذالناقدعلىصفديمطاعالاستاذمنعنيفهجوم

اًل!مهذاًعلىالكامليالسيديعلق"دمشقفيمعروفمقهىزجاجوسوء،النظربقصور:نافدهمطاعالاشناذات!موقد،"بدرطه

نابوسعهيكنلىمبجبثالصغرمندلبرينالسيدانيبرو"ةبقولهانناقهـكاناذافيماموادةميتساروانهبل،والتحامل،الفهم

يهمهملاالذينمناًنهاو..ومقاومتهمكفاحهـلمالتوربميالشبابيشارلرالاستاذ؟ناضالىقدبلبذلكيقفولم.)إ(سخصيةعداوةلهيكن

وطنيرجلام..فاجررجلامرهااتولى..شيءايلادامورمنالاطلاكعلىشيئامطاءالاتاذلهيقرألممغموركاتب"البدرطه"

الطريقةعلىيخكمواان"الآداب"لقراءاترئرالكدمهذا."مخلصيمزانينسولم،محصلههذاكدمااو.،النقدلىالمقالذلكسوى

هشاماًلسيداسالواًنا،السابقالكلاممنبهااستنبطالتيالىكلامهبعضفيفاشارالعقائ!ياتجاهه"،فيالبدرطه"الاسصتاذ

منهتعرفلاوانت-بالغيبرجما-رجلعلىحكمتكيفةالكامليا!ستاذألهمكيفندريولا)."الندرطه"الاستاذ"ماركسية"

!؟العبادمنالبلادحيمنيهمهلا(اباليلاارجلبانهمطلقاشيءأي.(ادعىكمابالذاشيئاطهللاستاذيقرالموهو،هذا

الشبابيثادكانبوسمهيكنلمبحيثالصغرمنانهعرفتوكيففقد،شكبلاصفديمطاءالاستاذيدينالكلاممذاكانوقد

نضالياتهمنطائفةيسردانبهالاجدركان)أ.وكفاحهممقاومتهمكلمتهقالالذيناقدءازاءوتماسكاجديةاحرموقفامنهنتوقعكنا

.(الكرممذامنبلاالعهدذلكفي.روايتهفيعريحة

فياستخداماسواليكلمةاستخدمفقدالاصفرالبسيدواماهذه"فساد"بيانالامطاعالاستاذكلامعلىتعقيبيكنولم

اللقب!سذاعناترفعلاوانا"العادكيبالقارىء"ايايناغا*مهآرائه"لهدم"هدفا"النافد"تحقر"منتجعلالتيالنظرة

يومفياطمحولن،كذلكوسأظلللالبقارىءاننيواعتقد،مطلناالنيةمن-ماقوالهتعجنناالابمجردسالنقادتجريدوعدلم،واقواله
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فلنذلكومع."الحب"موضوعوهو،يزالونولاالروائيينسائر"اتباع"لهكاتيااًو،"فيلسوفاروائيا"اكونانالى*ياممن

فيهبملميفنفاًنلعاثقصورمعهتمرانبمجررماانسانجكناخياذنفياهميانأحبو!ر،عنهويدافعون،عليهينارون

دون"الذكرالطيبعنالاصلطبقنسخةذالراناو"روميوهدا"عاديونقراءادبائنااكثربأنمعيتعتقدألا":الكلماتهذهالاصفر

لاالذيالعارضالتشابهبينشاسعافرقاهناكاًناكي."جوانمنهمكث!اوان،الفكريةموائدهعلىوضيوف،الغربمكتباتفي

العميقالتشابهوببن،عنهصدراًاذاكاتيبنأيعليهيواخدانيمكناذ،السرقةبمرضمصابون-اًلاسفمع-كرامغرضيوفايضا

نامالانسانيبهنىفلا.وبيانهلكشفهومهادةوعبمالىيحتاجالذيم!بيوتهـحمبميعرفونهثماستحسنوءماجيوبهمفييدسونماسرعان

إرءل!سابقهمغابلونالستائرويصبغ،آخرشكلعلىغرفةتأثيثيعيدللغاتالعربيالقارىءجهلذلمكفيمستغلين،لمهمملكانهعلى

وقد."خلقي"وادراعيالىانظروا:قائلامزهوايدير4يفركثمبيزنطيجدالفيوانغماسهمغفلتهماو،النقادوتساهل،ا!جننية

"العادلون"فيكاموابطالسلوكاخت!ففي-الكامليالسببددلليعتفدالا.الاحياناغلبفيمجاملتهماو،(اضمونواالشكل)عن

لنفيكافالمصائرفيالاختلافهذابان-القدرجبلاشخاصعناليومصتىعصورعاًقدممنذالعربيالادبمصيبةبئنمعيأخي

بانتعتقدالا:للميدواقول."المادكةوتغي!،الصبغ"عملية3.المداجينالمجاملينهؤلاءفيهي

واحد؟قلمانتاجمنتعتبرمختلفينبئسلوبينكتبتاذاواًحمةفكرةتسليطيحسنوناًتباعالىيحتاجلا،الحقيقيالكاتبلانذلك

بتطاعبمكانالسذاجةمنيعد"الصبغ)عمليةيجيدلاالذياناًوفي"الهندسة"قطماتبعملشبيهبممليقوموناو،عليهالانوهر

كلمةوفي!.المشهودبالجرمفنلبسابسهولةهليهاليدوضعمعهالمجدلتبلغوتسويتهالطريقتمهيدفيالمنحصرالمحاربةالجيوش

فقد،ممداـبعنايةمخططااتباءهماوهيآااًلسيدينكلفنبم"عناخرى.واًقصرهامستطاعةمدةباوجز

بعضيث!ماهذافيلإاليس،للاخرمتمماعنهماواحدكلكلامجاءمنالسيداناورد!االتيالاخرلىالشتائمسردعنوساتجاوز

بم!حظةاًنفردلمفائنيالكرمهذايغضبهماالاارجو*الشكوكذلكايرادعنغنىفيكانافقد(الخ..وغل،وتحامل،تجهيل)

الكم!وق.لاحظهفقدهذاالعملفي"التشابه"قضيةوهي،بالنقاشجديرةفيةالى

يقول،اتبعاهاالنر""التهويل)طريقةهو..آخروشيء"نقلا"تسمىانمعهيمكنحدأجموؤالىالمواضيع"تطابق"اوالادبي

يطلعهالذيكهداخطرحكمنشرالآدابتجيزكيف":*صفرالسيد،الامريكيالادبعلىيحيلاننيوالشبدان.الامحعلى"لرقة"او

دوايةفي"العادلون"ابطاللبعضاستخداماثمةبأندلبريئالسيديبينالموان)مواضيعمتشابهتكتاباسماءعلىجيداعينيويفتحان

ناواحب."؟قارىءعنصارراالرايم!كان.ولوخىالقدرجيلوبالمناسبة،زئبقيةاوغائمةصورةفيتركناعاذالتشابههذاكيفية

العبارةاغفكاذعبارتهفيالمعنىفينقصاثمةبأنالاصفراًلسيدانبهفاكوان"امريكيا"ارباالدنيافيهناكأنتننيهيعلىاشكرهما

علىحدإ!منبيدالضرب"وهي،الحالتناسبانتيالمشهورة.كنتفقدوغرهمميلرهنريما،ميلرأرثر،وليامزتنسبممثلكنابا

معناها.الجملةتستوفيحتى"هؤلاءامثال.(هذااجهلذلكقبل

الكامليالشبدينعلىءشساكلةهمالذينالقراءالىرجاءونيا!تشابهممهااعداًننيالصورةماحدالىتوضحقدهاهناوالامثلة.

السيمفونية""هذ.تطربهـملمالذينعنالفهميحجروابالا،والاصفرمنهؤ،ل،عامموضوعهنار:*صفرالس!عبر"كمااستخداما"

الكاملي:الشدقالكمااًو"والفاهميناًلعافلين"زمرةمنويخرجوهم

منا!رجيلقراءةسداًندلبردنصدالسيدجاوللالماذا"ر..!سى.محر..عيحر....ممرعرعىعى.حمر-!ىعيم

ئدينانعندئذنستطيعفانناثانيافهمهاعنعجزواذاأجديد

.العرباخاياواسعاضيقتلقد."ثقافتهحديثى،صسدر

مطاح*إذالا!بيتانيعتقدانالفاضلانالكالبانكاناذا:وبمد

.؟ترىيا...نحنذنبناهوفما"زجاج"منصفدي

ملبلرمحمد-دمشق

النقدأداب((11سعيهدعقل

المعمرمحمدهيثمبقلم

،!م!ه!ممممر

م!ذشعر!كدلمماقمثطلليابيكببسعرفبمتيابو،مالميدليلتيممجلاننيعابا،لروفيمويل!1""اأ!ا\\\\\"ا،!ا\\\\\4.

عنعبربانهواص،(دلبرينمحمد"السيدكلمةكلراتحينبه

فيه)حسكنتاللبهيالوقتفيهداكان..وخواطريارائيمنكعر

الخقتقة،و"ذنماكنتاًبرمكللبغو6دعهاالتيمنا!!ساتهمبثدبمفىتأب!فكنامنفبمبفعيقللاب!مابالحرفلبنانيكتاباول

ماحقاكانسواءخصمهبميسكتانهيرونمايقولواانهمهم

.وازثراءتحقيرااوتأدباكانوسواء،با!

علىيذلمافيهااجدانحاولتفقددلبرينالسيدكلمةاما

-،خاصنقدياتجاهالىاو،الناسمنطائفةيعالىصاحبهاانانطوانمكتبةمنضمورات

لكننبم،ادبياثرتشويهاو،اخرىجماعةتشويشكلمتهمنيبغي

متتبعقاريءمنصدرتطيبةكلمةانهافيهاوجدتهماوكل،اظفرلم

المناقشاتتتردىاًنساء.-شيناقبلمنلهاقراًلمماذ-يبدرماعلىحر-.!م"سييى
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ذلك،ومعتفهملاجاهلافت:يقولوكأنه.."الكاملي"السيدزمامهايتسله!حنالااليهلهبطانطبيعتهامنلشيوسطالىالأدبية

بهولاءفاستعنتفهملموانوبلناصفنامنفانتفهمتدانالرأالافبأعبشهاداتالادبيةالاظرلقومانوساءه..قيادتهايحمبمن&من

دلبرينالسيدانصحوانا..اثارنافيخبرةوافدممنكاعرفالدين،رخيصهباسلعةالاثارهدهعنيدافعانوساءه،اندعايةطرفىوعن

اخلصما.."صغار"بعدوعيقريا،جهلبعدعالمايغدوفلعلهننقهـدهـاينصدىبمنوإلاسشحعا!،الظنواًساعة،النجهيل!واصا

سادتهم!اًاىالافبأع،هؤلمظهـرتادذكيشكلهامعلايتفقتحليلاالانارو"فحليل،ونجئقافتهبهوالازدراء

السيد..مطاعالاستاذ"ةكلمتهفيكب"الكاملي))اًلسيدانبهدرهيادنىالمفد!هوالرمزياتار!وهماتادىالابداعونسبة،قيه

الندرالاستاذهويةيجهلانهقيلوربمااًلندد..طهالمحسنعبر.اشبهالمحمومفى

الكاملي""والسيد..عالماالايكونلابالجهلالناسيصممنلكناوف--عالذبي"دلبرينهحمد"المس!نكلمةعليهماتدلىهذا

بنقدفميرفععواًانميهميفرضلاممنويعرفهالبدر،اًلاستاذيرعرفوفقبلا،رحبصدرالاالكلمةهذهتلقىانظنهفيىنوربما،نفسه

حينهذا،لنسخصيةالاهواءومستوى"إلثسخصيةالاءـواءمستوىعنلهمتعبرلانها،اليهماشارمننفوسهيطيباوصدى،مثعكورا

ميهاماويبين!وايتهـجمهـ،علىانقدرجيلاحكامالبدراًلاستاذيخالفنقدمنكنبوامايكتبونوهمبييشعرونكانوااًننىالحقيقةعن

ويبدي،مطاءالاستاذلهبنكراًنجزا؟.فيكون،لهتبدتعيوبمنفقد،الصحيحالوجهعلىقصدهيفهملمكيفادريولا..وتعنيق

القدرجيلافراديأتيثم.النعوتبابشعويصفه.لهاًستغرابهشيءعنتصدراندمشقمنكلمتاتوميها(الاداب)تظهر*انراعني

لكن.الاستاذيةمنالمبدربتجريدومتعهم!مومربيهماتاذهمفيطيعونالاسلوبعداًمعنىفماوالا:اؤولمااعنيواناهؤا(قول،الحقدمن

فيذلككانوان،معروفيناقدبأنهفيترقونلسانهممنيفلتالحقالاتهاماتهذهمعنىوما،واـلاستاذيةاـلتعالمهذامعنىما،الدخيص

أفاليس..الشخصيةالاهواءمستوىعنيرتفعلموأنهلمهذ!ممعرضالاصفر""يوسفاًلسيد"كل-لمضاتىالارهابيةهذ.همعئىوما.المتتابعة

ورميرفهلامجهولرجلاًلبصرهنااناًلاستاذيرددانالعجيبمنارالة؟معتتفقلاالتر6الاراءابداءمنقراءهاتمنعانالادابلمجلةايريد

يعرفونهانهمتلاميذهكللىيبدوئم،ادبيةأثارالهعرفانيسبق؟بجاننهاغيرهايعيشانتحبلاخامةفنةمجلةتكونانايريدصا

فيلائرا،صفهمفييكونانياملو!كانواولكنهم،جي!دةمعرفةي!ذكلعواحد؟!..فقطالبهلوانيةلادعابهمصفحا.نهاتخصصانايريدها

قوةمنيضعفلااليدرللاستاذمطاعالاستاذانكاران...موكيهمالسمحريةبعصاءيكشفواخر،الرمزكليبالاسلوب.يكتباًنهويد!

.القدرجيلعلىاطاقهاالتيالنقديةالاحكامعمقهاندركانفحنلأمثالنايمكنلااتي،والالفازالرموزهذء

الاستاذمن.نعليقاسماهماان"الكاملي"للسيدنقولانونحبيصفقونوالاخرون..وتغلغلاتهاوزواياها،الجانبيةواًنفناحاتها

نااذن،الصحيحبالمعئىتعليقايعتبرلابدرالاستاذنقدعلىمطاعنقولانالاصفر.""السيداراداذا..واًلعباقرةللعبقريةويهتفون

فيفأوقعتهالئاقدعلىغامضةكانتنقطةلتوضيحيكونانماالتعليقوالانباعالزملاءوتعليقاتالاثارهذ.منشيئااقراًاكادمافان!ني،الحق

الئقوسترضاهلاشيءفهذاالشتممنقريرباالتحليقيكوناناماخطءتقامكانتالتيالانتخابيةالحفلاتصورةذهنيالىتقفزحى.عليها

تأثرلقد..الحقتوضيحالىالهادفة،بالحبالطافحةالكب!ةاصدقاءومنظرالجنوب!؟الاقليمفياخوانناتعيبرحدعلىزمانما()ءإبام

مثللهيوجهأنمعنىفماالناضبةمطاعالاستاذكلماتمنالكيثرونانهوكيفعبادالله،يعرفهالااًلتيجقيقتهللناسيكشفونوءـم"لمرشء

اًلناقدهذاً..اليتيمالمقالهذافي..الناقدوقعامى"العناراتهذهيضعوانه،للوطننسيءكلونذرواباعواالذينالوطنيبناولمن

"دبنانبحره..الارباءمصافمنكانالسيدهذاانملو..المعريفلاعبقريرتهاما0.الخومروءةواخلاقوننلوتقافةومقدرةبكفاءة

كتابقواًعدحنىمتقنااًلنافدكانلمو..الاشاوس؟نقاد.العربي...واتلا"يذالاتناعمنالشدبالىتصفيقذلكيعقبثم0.تدالى

طهسيدياالنقديةوالمعلميةالف!لميكونهكذا...المدرسبمالنقداو،التي!اديتابعلالمنوالويل،المواكبو"دور00الهتافويتعالى

هـناًلخ.."..صهلااوعمداالبدرطهغالطلكم..كذلكأليس..اًيضاميزاتلهاخرمرشحاانيدعي

مع؟برالغضبمش!ينوهوكأبهاصاحبهاانعلىتدلالتبمالعناراتهادئةكلمةالاالشىبه"الاصفر"السيهداحسالذكطالن!يحان

اقيخذللطومناقشته،قليلااهدأتعليقهكانلوولادبهلهالخيران،ذاكاوهذاًيكلنانيهمهولا،وذاكهذاادببذوقمتادبقالها

دلبرينالسيدصدقومد..أحسنهيبالتيابىهـرالاستاذار.نأهامجالااًلادبساحةتينانيهسو?وانما،الاعظماو،الاكبرلاديب1

الاالشعبوجهيعرفوالمالذيناولئكبانهمالقدرلجيلتعريفهفيورغبةجفافعنالا.لصدرلااله!اًلختتنةبالعباراتوالقذفللتشويثي

فيفضايايتحدثونمفاعدهمعلىهناك،اًلمعروهـءالمقهىزجاجخلالمنانيجب.نجريحاتعتبر،الحقاجلمن.لقالكلمةاًن..العراكفي

الخيالية،والمناهجالخططلهويرسمون،الشسبءـذايفهمهالاوم!بائلوحقدازعا!اسماتقطراًلتناكلماتااما،صاحبهاوجهفيالبابيغلق

بالالفاظوالتبججاًلثفىيشمنطقهـ3الذينالغوغاءبمضالىيلقونهاثماةها!اليه.فرقىلاعالمستوىعلىموضوعيادبينقدؤقيلمكصه؟لئا

عرفنابأننادلبر/ئالسيدملاحظةاًلىنحنونضيف.مجدعملدون..الايامهذءللنقديتصدونمن

ثوربم!شبابجبأنهنقررانويؤسفئاالرواـيةاشخاعىكمراـجمنايضاواًنه"للفدرجيل"منناضع!انهفيبمو"الكاملي"السيداما

الايمانعلىتعتمدممااكثرالتمثيلعلىتعتمددالتيالثورةلكنها،فعلايكنلموانهاحالمةاالثوريةفيوشارك"الشيشكلي"عهدفنرةعاش

يعرفاندونيتصرفونتجعلهماتياالثورة..عنهوالدفاعبمندأاحهمكة-الثوربمماالشياب"مشاركةعنيقصر"بحيثالصغرمن"

منكلعلىيحقدونتجعلهمالتياثورة..اًليهي!!فونالذيالقصداررفوعاتفوعيةعلىواطلعالامريكيالادبدرسوانه"ومقاوفنهم

سيء،كلفعلواانهميقالانهمهموكل،اخرحقلاوحقلهمفييعملالذيالجيلبهذاافننافلتهنا.الامريكيونالروا،يونفيهايششركاني

منكللانوصفهـمفيالاقاضةنريدلاوقفعليهم..الوطنيةوانالمعاعرالعرببمالانسانعناًلمعبريكونانالىمطاعالاشنا؟اوصله

السوربمماالاقليممنالقراءاكثرانوأحسب،المعرفةحقيعرفهمخالطهمفيوتهالكه،اباحيتهفيوهوالشاملةالوحدةاجلمنيعملالني

نايمكئلاالاخرىالعربيةألاقطارفيالقراءانكمالاحداثهممتتنعالكاساثرعليبراًسهتعصفاتياحلا!هفياو،الجنسيةالقضايا

طالماالقدرجيلبلننسراننريدولا،التاديخيةالفترةهذءينسواإ..القدرجيلانتصر.فقدفلسطين*يالبيك...

بهايتحلونالتيالنزاهةاظنوما..امرهمبدافيالدكناتورهادنفيالمطلقبالجيل"دلبرينالسيدعلى"الكاملي"السيديحكم

الذجمها،الدكتاتورمقاومةشرفوحممملانفسهـميئسبواأنلهمترضىاضرامنهيطلبثم"بصلةالزاهنةالادبيةالحقائقالىيمتماكل

مؤتمراتعدةوعقدت..الالجاهاتمختلفةوطنيةطوائفوجههفيهنت"الكاملي"فالسيدايضايفهمهالمفانالقدرجيلقراءةيعيدان

الحكمعلىاـلقضاءكيفيةفيللتداًولالشبابمنعديدبينسريهلقراـءةيحيلهلم..الروايةهذهتشسغر"اً!هثقاتهيديقلانجاض

يزالونولاالق!رجيلابطالعرفهالنكبالمزةسجنوفي..الالشبداديكلامفيوالدكلابةبالتوسليحسالقادىويكادالروايةحولكبما
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يلا!يلامعونعيعى.الاولىالخطوةصاحبفننسىالحوالثوتردفلا.فيهالاخرينعنيتخدلوننراهملم!..دخلو.بانهمينيجحون

"نجيبالاسبتاذالابرلاًلعربيبالروائيذلكعلىمثالانضرب،الاصيلالعنامربعضاما،اًلماجورةالعصابةوأمر-ادالجيلةعنالايخبروننا

"هلاكغنيميمحمد"الدكنورالالصتاذمقالةفيجاءحيث"محفوظنسمعفلموالاهاقتالتعذيبانواعاشدفلافيكاتاتيالوطنية

مذاهبلديناهل"بمنوان"الادبيالنقد"الآرابعمدفيالمنشورةحنالانصافينسوالااتالقدرجيلمننبغيهماان..شيئاعمكم

بانكاتبنمأثرالواقعيةنرعتهفيمحفوظذالاستبأن"ادبيةعنيتحدثونيوحين،الشبابوثوراتالتحرربة،الحركاتعنيتحدتون

على-ضثرمنافمن،جالسورئي""و"بنتارنولد"الانكليزيينانذبرالشبابلانمنطقيينيكونواانمنهمنبغيكما،والادباءالادب

انهلدرجةاتاجهفيابدعلالهذلك؟انظثرهذا"محفوشةءالاستاذتنقذاك!للبطولةمثالا-كونانابدايمكنلاا"اجنةالحياةهذهيعيش

خطواتنتاسى.اناما.الأثرذلكيلمحانالتخصصلغريمكنلاامقعنالبعدكلبعيدةالعربيةالتوريةهذهان..العربيةالاعة

لمروايته،روايتنااحداثتختلط.لكادانلدرجةبهأعجنناماكاتبمايحققواوانثوريينالابطالهؤلاءيسمىانيمكن،العربيةالنفي

اللحافىكلنعجزهووانماشيءفي"المطلق"الاتفاقمنلييفهذانفوسنااظنفماعربيةثوريةهذانسمياناما،الثوريةبهذهيشا؟ون.

المعلقيناوالنقاداً؟هامالعجزهذاشانمنيرفعوليي،بالركبالعروبةسماتفيهالانلمسالتوريينهولاءوملامحصفاتان..تقبل

لم.وعمقهاالروايةمسهوىالىالوصولبعدمالقراءوانهام،بالجهليسم!ململومطامحاالاستاذبأنقررحينالبدرالاررتاذاصدقوما.

جيل"ثوريرةبينالثبهوجودقررالمذيوحده"دلبرين"السيديكنمنانهمعرفنالمادمشقفيمعروفةن3اماعنويتحدتعربيةاسماء

الروايتين،علىاطلعمناعلبذلكقرروافما"العادلونو""انقدرالاستاذروايةفينراهمانقبلونحن،لقياد.نهاالمتقمميناًمتنااًبناء

الاسظذكاشارة،هذايفتهملم"القدرجيل"عنكتنوامنانحتىوانجذابهم،العربيصقتكلمنالانسلاخهذاعليهمننيكنامطاع

فققف،واولئكهؤلاءبينفرقيانيليثلمالذيالنامرابراهيمبعضهمعلىوخلعهم،التخديرروائحمنهاتفوحالتبمالساحاتالى

علىدليلا"دلبرين"السيدالىوقدمها"الكامليأ)السيدملاحظت"هؤلاعالقراءعرفانوبعدوالان..الميادينث!فيالبطولهثياب

وقفوا(الانسانيالموقفبينيفرقياناستطاعلانهمنهاًفهمانهأيمدقون؟الاكبرالعربهدفلتحقيقاهلانهمايصدقونالابطال

الوحشي."الكاملي"السيداًن؟مشاعرهمكلفيالعروبةالىينزعونان!م

واصحابالمبدرالاستاذعلىالثورة3هذهكلولذا-اًسالانواودالموبعلىادوايةيفهم"لات"دلمبرينمحمد"السيدثقافةيدين

ثوريتهم؟ك!مسنهذاهلأ..القصرجيلترضيلااتىالتعليقاتمالهالهالامريكيالادبقرالوباتاليهويشر،ابطالهايريد.ابنكي

!رهميتموالاوان،للملاضاتوتقبلاهدوءااكثريكونواانادجووزال،المشكلاتنويمةفيالروائيناتفاقمن"الكاملي"اًلسيدهال

اليدروالاستاذالمسكين"دلبرين"والسيدفانا،والقصدالنيةبسوءمنما"لانه"العادلورو""القدرجيل"بينالثبهبوجودادعا؟ه

صفدجمومطاعبالاستاذاعجابوماخواننانشاركوالمثقفينالقراءواكثريةهذا"المث!تنبىعيةفياضكاتبمعويتفقالاالاطلاقعلىكاتب

كللانفسناوندس،غهـناونكره،الحقصتعامىلاولكننا،واربهفيعرضيخر.معاشتركاناللاتبعلىعبمنوليسينكرلاصحيح

علىالبلىرالاستاذابداهااتيموالملاحظات..الفشلكلولغرناالاب!اعزمانفيتبانكا،يفقفحين،ومكانازماطتختلفالمشاكللكن،مشكلة

ابراوريموالاشاذميراورخانالاتذدراسةفيمنهاكثبرجاءالروايةيطرقانمابينللشبهعدصبةوجوعتندوؤادأنهشكلا،معينينومكان

الذ!ة"لميةباث3"اًتصفتالروايةانءلىالاجماعيتمويكاد،النامريشتركارعيباولاغريبافيس..اًنجرااليهيصلا!وما،مشكلاتمن

يعيثونلانهمذلك،الروسيوناوالفرنشون،اوبكيون،الامرالروائيون

جلبااضصأوإوالاحداتبالاشغاصالتحكمفيالكا-نب.ندخلكا!ولهذااناما،تقريباواحدة!هـرجةانظادهموفوجهفيهمتؤثرواحدةبيمة

ن!لعبقدقدمضى"وفيهالعقادضبعضعلرافعيئالرجم!يةكانالالعلوئيلحرلئقدفيمماخطاهويتبعوا،واحدةشكلة،في"كامي"معالعرباًلثورإو!يشترك

ءكذكرنا،مطاعواًلاستاذاددرالاستاذبينحثالذيالموقف!كنفيالجلىيدبا*!والا،عاءالىهـقريةمعر-تافىفهذا،المشكلةعرضفي

منبقعةايرةفيكا"بؤهـيعجببرأنهلاقررواضود..الادبيالحقل

..اد-ئاتشعرناو.لوراينايخال!بمانضيقفزاللاانناوالثعرنايلبتلالكنه،خطاهوترسم،شانج!بقعةفياخربكايبالارضبقاع

نإقعةكاش!ازهايشكلاللروايةالندرالاستاذدراسةقىامنكلانورؤنلاانهكما،اصطلتفيه.نبدوجديداطريقالنفسهيشقان

الابلععالعرضمنكاالاششاذقة!عدركي!رومننوعهفقطدشندرلامثال!فعلقلاةئماعرلحتجاصاديثهماتناءادباننامنيببرعددصرحوقد،لاربابه.بالغضليعترف

...فلاذلكومع..العربالادباءغرمناكثراوبماديببتائرهماخاصةل

مطإص!عاثبملقرا؟ايفيلونئنوصجعلهذكثراالنقدائىالسالضاكلمه!فيناقدمنافبها،الروايةابطالطلأمحترسمثم،المنهعر-ماوالبدء-خطوةالآئريعدو

لالس!يدولقافةين"بلكافيمليحكامهالسيدلاالمعركة.يتحققول!شابماكلمةحيىحميحيرا!ءعي

زملازر،وثقأفةالعربيةثقافشهنديناننستطيعفانناالامريببةدليرين:حديثاصدر

اًلاممآدابجانبالىايضاامتهمآدابيدرسواانمنهمونلتمس

سردفيفياخذاحم!ممعالاحاديثنبداانعجيبااليس،الاخرىاًلحبباةلهأث

تلكفييموروما،ومؤلفاقهـمدجالهاوأبرز،الاجنبيةالادبيةالمذاهب

ابرلمحزعظيبمنوب!شرهموولكن،ا،لالخا.هاتتلترىميهينناممافتحناطيبة!نناجةوجدانشعريةمجموعة

يصحينمصرلببتهمرر،عنعنهمدعرالاالامآيعممر.لتةفةدعرحقيقةسيتعثرا7وثارفيلالدينءزيوسفللدكتور

استخفاكمهممنبص!احيإطرىيد!ثوذلييبدوقتلبعرصاهةءنلاعنيعمتاملاوالقربسائلبمللملاإيناًلعلمولر

يكونهكذافهل!شيئاالعربيةالادبيةاارمنيقرألاأنهبعضهمقول

طهحتى.اللهدحمةفعليهالقدهـ!ادبنااماأالمعربية*تالاخلاص!-!م!ر!!!
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باعترالى-النحر!اعفياًلشارعرجلوكونالامانشاطىءإ!اصبباءوهمتبرواًفليم؟دباءليسواوالعريانواًلعقادوالزياتحسين

يمينامتعاكسبناًتجاهينفيالشعاعينمصعييبررمماذلك-الاستاذولابعروبتهيحسلاممني!صدرقدالعربيةالثقافةمناًلتنصلهنااًن

الاالاثنينبينالثالثالانجاءوما.وفصحىعاميةبينفاوشمارازعامة/يبنيممنيصدراظنهماانهالا،العريبةالامةالىبالانتساب

صحيح.الغريقلانقاذمعاننذلهاالتيالصادقةالمحاولهمحصلة.لقيادتهاويتقدمالمربيةاًلشعوب

الشعوب-..الشموبعصرعليهيطلقاصبحعصرفينعيشاننأ"..

لكرامةيليقا!ضلمعتمععنوالحثالحريةاحلمنتكافحال!يالارعاج،ون-"تقلفسهيرىلامنادعجتقداكو!الاارجووخاما

...ة.......هـأنالفثةأتعصبولااحدعلىاحقدلااننيالجم!يعيعلمانوارجو

اًلعربيمحتمعنا!يلهاحلااحدلامط!قةاسمالةازمةالها"الاسمان
.....لاالادبيةالاثارثىتىفييقرأوممن،اليسانلكلالاعذاريلتمسممن

الذيارتراثطريقءنبذاتهاالعرببةالامةفتعرشاساسعلىالاتن!صااًرىانيرثدنيولكنه،الناسمنعرءاولفلانتكو!انيهمه

المعداولىالاستاذيعدنيالا.اًلمكانببطونفييموتانلهرتيت..

يوسفمسردةقر(تمثقفرحلانئياقرضتلوانقاذهيح!غرصقاوتجحية،الجميعمنومعدرة.والالصافاًلنزاهةءنبعداًللصواب

.....0ذكرتهممنلكل

الطاقةنفسبمفيتفجرومبانهافشعرت"الحرجةاللحظة"ادديس

ختف.والمغرروىشعااًدعراقعرد!ن!اممعرعاومنةانلانهارجمكسنطلمسرلعاحيةالاوفق"روءرمحمد!يئم-حلب

برفصحيكتبتلوالاوفقمنيرىامأالمرجواًلانفعانيالاثرتحقق03!هههههه!!هههه!0!هههه03حح

نثمكسربيةمكمبتبنائعالمثقفانمنعاند!هيث!الحكقةلمكونفيفبملثوحواًأهامامبسطة!أاًخئلا!وئقاظ..اظ!نقأظ

تحن!مهلخ!ة"وننرتمثلناللرئفكركب!ليسعياالوجدسبماطتهللاربت!"العرنبائسمىوغوفئلرم!ايوقهـلريبقلم

،بههه!ه!
وبف!ها"عطيلمسرحيةفيوالشخصياتالاحداثلمحوقهاتجريالتي05-هههههص"

ا!لحمهشكلفعاميهنسلوآلغننابولمتركاجغنتتطل!لكلامالنقادفيمارلقويصععحم!ايمثلانافلةانالقراءمنغررءولاالمعداوجميانورالناقدالاستاذوفماناحبلا

ويافيعطيل))بينالحديثيجرياًناليهيطلنوائنو!ممارقى!هيروااناحبلاكما.نقدعلىردااونقداالشهرهذاحديثي

فكرياتمثلاليكفلوافيهمقعيشالتياللغةغراخرىبلغة"ودي!مونهمناصلميستظدقصبة.الكلامعنهكثرموفوعفيمملاماطالة

عاميةيينالتعيرفيلالم!الغةاحد!ماتهمنيواذا.اكملووحرارر"بماوقةمن!طسمحاوريم!الكريمالاستاذوبينبيني"دررشة"

......حقاالشكريستدعي

دفعاًلىدعوتنودعوتدفاعاالاتهامهداقلبتواحدةللغةوفصحى

الصحافةتستظدكلهاانتيابس!طةاالفصحى،مستوىالىالعاميةالييتحدتكانالناقداذالاتبأنلئمعرتأ،ذاادريلست

.لغاتاًلىاًللهجاتبتحولاسوأهوفيماالتردكبممناًنقاذاوالاذاعةالماضياعدد!فيالآدابنشرتهااقياًلراشدةمقالنتهفيحدي9و

/وور+!يكو!.انالىالظنبييذهبانحقاا!ئىمنولعلهىوفاقاً!علىتصافحناانئاتخيلت!واقي."تولقطزوا!!"بمنوان

-.........عاانا"اًلعاميةانصارمنلمست"المر/ءباغراؤ4حديئها-"ولعندما

بامسرلفصعحىحورجلمعداولص!يلطل!البرلطحابعكلنطللقالالىقدبعامي!هماًلمصريسىفالتفاهم،السلاخألقىؤ!هالاقول":+كاقاـبم!ءلىالنزقفنلست

الابخؤياًنطقيىتء..ا!فربما!الوراذنفيغريبة!ةلا،الهذاعرفاننياذالاتلىو!يغفر.اخروادفيواًلمها.فرةوادفي

و!ص،يررداتبمةاثوفياالمصريةقىالدار!معهـا!ا!برلميز،تاكرالئقمنمزقيحلمعلىاًل!يقظيرومكلففي،الظنمننالشط

ادىءاعالانورهذاالخامالنفوسدييزرحلمقي.ا!لمزولمنوولةاًوالمحفمنعحيفةمسرحعلىوذارهذابينلملميقلابما

بة.ى.......لقاء"ولقطاتزوايرلم"غرةفيبالامسلتعينااانناسرقيولقد..المجلات

!يهدانالابعاجيببئعحوبهالتمنيهداليس.للعصحىبرالسسبة

علىصالاجانبلأم3يرلقهالذيم!الموثرالم!مالا!اع!لىا!داهـموان،مثمرايركوناناليوماللقاءلهذاا-فمنىاننيفحق،طيبا

أبطالي!نطقونالعالميبنالكتابكبارترىاخرىجيومن.الاجانب.بسلاممنقضانهفيلحظةلااشكفانا،يكن

..مثلا،بالابز.بة-ء!نوهمالفرنسيةالصاداتمنلكثيررواياتهممنموقف!طخدداًبداًاًنمجديااًلحديتليكونالمعقولمنانه

.....ء..-.المعداويوالاسنناذانااتفقناالننالمضمونازاءوالفص!!العامية

عبطومكالاحوكاثربم!!3للقاللهجهاوالد!ساجهعلى!يالابعفىءيسمحدبوولرواعا!"ايةالانفعاالقاهـىطاقةتفجر-)ءعلىوويا7حيمانجعلها!على

بعضصهماعناجنبيتينلغتينبينبالمزجالاغراؤدرح!الىيصلمونطريقةيبراناًلادجماالنافرجازواذا.الاديبالناقدتعبرحد

عندماوهم.محليةبلكنةبالكتابةاًلاسفاف!رجةالىولا،اًلاخريرفعبالقوةمنبشعاعالعاميةامثلاناًلستطعتالشرحفيالعلماء

فيلهايحتفظونالقبيلهذامنعباراتبعضاجراءالى!طرونفيالثعافيوبين،يساراًيذهبآخربشعاعواًلفصحى،.يمينا

ا،11حأ-هـملاألالانحلعزية/بعىالاحرفمنلشكلال!اعةالذجم!الوافععنويعيرانننافي.نينالقوتينمحصلةيمثلشعاعاًلوسط

...05المعداويللاستاديخطرلقد.اًلادبربالانتاجفيبهونعتدنحياء

مااقربعلىالمعداوبم!انورالاستاذمنأقفالمكانهذافيأكأرباتجاهوالفصحمباتجاءالعاميةيمثللمبانهيختعانهنا

"اللخعاتفيلكن9والحوارفيالدارجةاستخدامعلىاوافقهاذيكونالموافقسلآالىدعاانهبل،الاساسهذاءلمىأناقشهحتىساكس

فيهايضطراتياللحظاتفياعننإ..الادبيالعملمن"اًلحرجةش!يىاالاداءيكونلئلاوسردحواربينماوالمسرحيةالقصةفيبينهما

اظنهاولاالفصحىعلىضيقفرضلخدمةاًلعبارةيجريانالكاتبو.هو.المثقفونصفالشارعلرجلبالنسبةوخاصةمضمونبدون

قدواحدةكلمةاوواحدةعبارةان،نعم.نادراالابغرضتضيقاعلمواًنا،الشاطىءعلىواقفاكنتاذاكأديبافعلعمايسالمني

العبادةهذهممنىعنبعدهاالقادىءوليتساكلل.باسرءموقفاتنقذعلىبأسلا":بنفسهالجوابويملي،القاعفيالشارعرجلان

امتاعهالىأدعىفذلكالادبيالعملمنمحلهافيالكلمةهذ.اوالجوابان.."فوقالىمعكلترفعهايهتهنطانمناًلاطلالى

.بالا.رالانفمالعالممفيجوالىجومنتنقله"ولمقطاتبزوايا"الغرقىبمصيركمتهملييحقالاولكن،المبداحيثمنتماماسليم

علىالمب!رفييسافرواولانالس!بساحةانناسيتعلملاناث!وان

مالوقلريحلبعلىكونيانثم؟هالقمرحكماذاالاالغركمنتمصمهمهراكب
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