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عذرامىشيئ!اهملىجديمصر"ومنساللفيدلاالالرلتزصيناونمنللفهتزياتتأتطرخقصميةوكما؟ادتدتغسا

اجتماعيهولمادوما3المتجددة.المقتضياتفانوكذلك،جديدرمزايجادطرابي!تضيجورجترجمة-سارتربرولجانتالليف

نءالتعبهرتحسنجديدةيجهـلغةانالفنانتلزم،مزيقيميتااوبيروت-التجاريالمكتبمنشورات

.الجديدةالافاقهذه

.الافكار!ذبمبهايؤدياللذيالخا!يواسلوبه،افكارهعصرلكلان:ناحيتينمناللحاضرعالمنايهمكنابهذا

ياللها!كدللمميتةاشياءعنيرحدثناحينالاسلوبهذايرفيدناوماذا:للسائلينجوابوفيه،الادبماهيةلتعريفكأبانهالاولىالناحية

؟مناشرةاننباهنا/نيرانيمكنشيءعنيحدثناولا،الارضعلىمكانالمذاهبفيهتشققتعهدفي؟نكتبوماذا؟نكتبولمن؟نكتبلماذا

للمالاةرمينمكافبفيورثناهماكلانالمؤللفعندالقولهذاومعنىالافكارعليهطغتانبعد،الالبمناللغايةمفهومواختلف،الادبية

وللكن.من،شرةحيهاتنأ-مسلاشيئاباعتبارء،حتاةولارونقلهيعد.الالتزاموعرم،الاقئاممنهوكان...اللعقائدوطعمته

واذا؟ب!ضعنبعضهاينفملانيجكنالانسانيةالافثارانيزعمذامنوفيلسولىالفلسفة،كبيراديباللكتابهذاكاتبانالثانيةوالناحية

ويضع،!الؤن!اوصبغي،سءمحةإنجبت،وصفحةيمحواناللعلمبامكانكان.لللحريةالانتصارفيجريئةمواقفلهوان.الوجودية

لبستاو؟اللصورةبهذهلم(ضه"يتنكرانالفكربامكانفهلاخرقانونا:يمريلا،المذاهبهذءبيناليوميتخبطاللذياللعربيوالاديب

ابب-حايخيلبينمامتواصلةامواًجاعنهاالمنبثهـقةوالحضاراتالافكاريجدانبدلا،الاثبمنقارئهيريدفيماويحار،القاريءيجتنبكيف

اختها؟عنمنفصلةموجةكلانبلدمشكةتمدلمالحقفيالالبمشكلةلان.اللكتابهذافيمشكته

نعودلاوؤد،/،،مجطفي!بمتهـمقهجداولالالاتشثهعنديالافنكارانعامةالابمشكلةهيوانما.باللذاتمعينةفكرةمشكلةولا،وحده

تبقىذلكمع!ل!ها.اجفوعارأسالىاثانيةمرةالمصبوبةاللقطرةريداللذياللعمرهذا...كلهاللعصرمشكلةهيبل،بلدكلفي

بةوالايخرالمولموضوعهايثقىالانسانلان،بالاوللى"تصلة.للقالم!وتفكير.،اللحديثويمهمعينسجمانالادبمن

عصهـهمعن،نج!رفوناللذينالن!واللكاتبيلوماني!منعلاهذاوللكنويردالادبفيللالتزامينتصر،الاولىاللصفحةمنذلراء،والكاتب

تكونانيدونيرلادنف4بانهـملا"اللكاتبوصفهموكما،سابقعصرالىللملانه.للفناللفنانصارعلىويحمل،الالتزامعليهيأخذمنعلى

قد...فيهويشربواطئملواانسوىالوافعيباللعاللمعلاقةايةللهم.المجتمعهامثرعلىيعترانيمكنهفن(وفكر-هناللك-يعد

..فاهـعلىاوؤوعةلللقضاياوالتحمس،الموتيصحبةاختارواوهذا...موجودايكونانيجببلموجور،هدفهبحقيقةفالالتزام

."...خاتمتهاالمعروفةوللقصص،المنتهيةوللخصوماتالاسلوبفهووقلمهلنفسهالاديبيختارهاللذياما.لللاديباختياربخبهلا

الادبعنايضط/كلثىأنالحقيقيالنقدكلهمةلان،حقنقدوهؤا.يلتزمهاللذيالشيءبهيقولاقيولراللذبم!

لامواق.اوالادباء،الميتالادبعن!فتشيكما..الاحياءوالادباء،الحيقبللللشكلعبدانفهمهاللذينفسهالشعرفياللكاتبيراهومما

وما،نفسهاعنالاشياءبهاتعائالتيالوسيلةهوالانساندامومااللكلماتعندهتتجمعحين،نغسهاللشاعر..انلللمحتوىبدايكونان

السماءمنالزا!يةتلكمعاًلشجرةتلكماعلاقةفينضعاللذيننحندمنايسمىما..اوالوضورمالىيصل،والاصواتالاللوانتتجمعكما

وذهـن،اهـتنالوفمنذايىخةالنجمة.للكنكتمفنحنوبقضلنا..بالموضوع

الكشسفنحاوللا!لمماذاور!هدإةوءدةفياللقاتمالنهـروذللك،اللهلالاللكلماتمعمرتبطةاللصورباعتباراللشاعرمعتساهلنااننايهب

؟...رتجهـدرومكلوهو...اللجهـيدبوجههعالمناعنهادفما،فكرةعنمعبر،بماهيتهنفعيوالنثر،الناثرعننتساهلفكيف

اًيصشاالحقفيون!نا...جد/باشئانخلمقلااللحقيقةفيانئاهيوانما،بمواصتعليست-الناثرعند-فالكمات؟مانحايةالى

الادبغايةو!ا!ر؟كمنوهنا...اجد)بدتفاالشيءهذانكشف.لمواضيعتمنمميات

جد!هـدائما.كشفانهفيأ!كتبغايةلاية:اولاالناثرمننطلبانلنايحق،وللذلك

اذاالكتابةفيمة!!وما...للذالهاغايةتكونانيمكنلاواللكنابةشيءوهذا؟يقولهلثبمءلديههل؟الكظبةالىيل!ولماذا؟مشروعأي

وما.!يقهو.عنالمغ-راجلىمنالاللل!نوجودلاانن؟اللقاريءتجدللمالمشقةيستحقمانفهمكيفوللكن.الاخرينالىايصالهمشقةيستحق

وعيخلالمنألاءملهنجاهبنفسهيشغرانيستطيعلاالكاتبدام؟المتعاليةلللقيمنطامالىنل!للماذا

توجصهيانماكتقبةوكل.نداءادبيعهلكلكانللذللك،اللقاريءتكلممافاذا-احدهمقالكما-"محشوةغدارات"هيالكماتان

.اللقاريءالىنداءاختارقددامماوللكنه...يصمتانيستطيعانه.اطلقهاالاديب

وا/فعحكاذ،ر*وأطفهألا5،ا!اللجالموضوعاخلقيرهـ!لاواللقاريءكطفلولليس.الامدافالىمصوبا،كرجليتصرفانفعليه،يطلقان

مصدرها.خاعىنوعكلفيءيالعواطفوهذه...عواطفهحسبيبكي...اطلقاتدوييسمعانهيالوحيدةللذته،عينيهمغمض
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وحريةوعروبةأدب.معارةعواطفوهي.اللحرية

للانظاربعرسهالعالمهذاملكيةيستعيهانالتهائيالفنانهدف

العئ!-لنىر!ءبقلمفنداموما،متبعةهيالانسانيةاللحريةتكونبشكلوللكن،هوكما

ابزللففان،نجبهيشركنياناي،يكشفهماظقعلىارغاميهوالمؤللف

اللكانبراحواًذا.المسؤوليةيتحملانشريكان-ذاكاذ-واللآاريء

ذلك!بمبرهـعدفلاجميعاللاشياءمقياسالافهاناننعتبر..حيضمابى،!اىاالمظالمهذهاتأملان!ءظيسبمظالمهاللعاللمهذايصور

فكللومنس!اافب!انمياانيمورائمالمق!امير%فياوسارانس!انتحن!امنفرلمهكنللئ!ىأنهوللذلك..كمظالمطبيتهافيواخلقهااكشقهاوكي،بسخطياجيبهاكي

-....فيهاهوادةلاحرباواحاربهاعليهاالورانعلييوجب

الت!يرلاكم،لهتبعاالخاصةطريقتهعلىالمقياسبهداالاموريقيس

اللقلب،حدوسفياي،اللحواسانطياعاتفيالقصوىاللحقيقةعنادبه.لونكانمهما...بالانسانيةاللكاتبيرتبطالنقطةهذهومن

الانسانيةاللشخصيةان.ادضمررأوامرفيو،الفهممقولاتفيأويسعهلا.حرةبيئةفيويعيثى،بالحريةء؟منحينالنبيلوالكاتب

4الادبالاعروبعضانع!..ادبي!كلفيالزاوإتحجردائما!جيماطباذواني..يرخوراندونمكانفياللحر،"اضطهاديرىان

،(متهالية"حفالقعلىهائمةأمحمالىؤ!ياًلسنةهذءغيرعلىجرتقدضدبذلكاطاللبانطفاننيالملونينالبشربتحريرتطاللبباناللحريات

وللكنألادب.!اللخالصةالمتعةهووهدفهاالانسانجةالتجربةحدودشخطى.افىادهاحدباعتبارينفسبموضد،الابيفىاللعر!

يعملانالاديبوعلىوافضلآرقىالىالعاللمتغيرفييساهموانبدلاروائيااو،نقاداأو،دارساكانسواء،اللكاتبعلىلليىوهكذا

الومانعبينيربطوانبدلااعمالهمنعملكلوفي،اللجهدويبذدهوواح!موضوعالااحراربشرالىيخنوجهحرااًنساناباعتبارء

عنعاجزاالليدينمكتوفازاءهايقفالانتياءمسرحعلىاللهدفوببن.الحرية

لحقثقة،مالنافيينفصقسنلكلبدأللذياببوقعكلىللكينساهمةلص؟فيلوبيتعيرقبالالالبالىبهاتوصلتاللتنالطريقةجمانتمهما،الاسسهذاوعلى

مشاركأيشاركواالافيوالمفرينلللادباءمبررايالليوم!اكيخى"،المعركةقلبفيإرميثلإدبفمان،بهابشرت!التيلاراءاكانتومهما

اك!المثقفةالنخبةاماموليس،اللجديداللعربيالقدرتثوإنفيفعالةملتزمفائت،بداتماوادا.اللحريةةلارررمعيةطريقةهيواللكنابة

ومدعوة،الشمعبصففيلللسيرمدعوةانهاةخيارايوتثتبتشتج..-ااًم.

اتحرريةالاحداثلوقوعتمهدلانوم!ثوة،الدا!الناقدصففتقفلانكلانفيهاللفكرةخلاصة"نكتبلمن"بعنوانفصلاللكناب.و،في

لمةزائشفانها،الموقفهذا.نقفللمفاذا"الالنالتعفناللواقعوووم0اليهموجهةهياقياللقاربماءصورةعللىذاتهافيتحتوياللفكراعمال

اللمىعلىمقسورةاو،الاوضاعهذءقىولحينالرجعيةالاو؟ضاعمعاللحرفيةالترجمةطريقةفهيالمعرباتبعهاالتيالترجمةطريقةاما

)*(."المتفرجموقفاللصراعمنوقصقدكانتاذاحرفايثبوللم،امتابمنحرفايحذفللم-قالكما-إنهبمعنى

ناللهيجوزلافالاديب..اللعربيللاديباللكبرىالمهمةهيتلكالترجمةرسالةفيهفسمتعهدفيالمترجمعليهايشكرامانةوهذه

نا..يفهمانعليهوللكنجاهزالنامعطىتامشيءوكمانهاللعالميتصورالى-وهو.ويشوهونويخبطونيخلطوناناسشؤونهاتولىحين

يخلقوأنه،ي!اءمابهيعنعانيشاليعواء،اوث!كلقابلالواقيبالالفاظيستعينانرون،صرفةعربيةاترجمةيجعلانحاول-ذللك

تنته!ورن،بعدتنتهلماللخلقعمليةوان،انقطاعودونالدوامعلى.الاجنبية

...أبتاتمسكهنتيجة-الترجمةصاحبنجدالحميدالمسعىهذاوامام

منظضةالاالمستقبلوما،وارلتحققالنموطريقفيسالرعالمنا.ان-ال!قاريءعنتغيب،،مبهمةكامضةمقاطعبعضفيوقع-اللحرفبأمانة

للانجاهنربعامستحيلاالاخروبعضها،وافعلبعضهاتجعلقداتيالممكناتعلىالمر!يعملاو،ه!ذاتبقىانالخ!يرمنأكان:أدريولابةاللعادكب

للشاطنا.نحدرهاللذيبطريقةالايعال!بمااللنايةلان...الزيادةمنيشيءولو،توضيحها

وترفع،هممناتستنهضصيحة"وحريةوعروبةأدب":وكتاب.شيئااللقكرةيغنيلافهوالمشوشةيالطريقةالايصالاما.سليمةلا

وتفاؤلرضىفيا"تصلاللدائبوالكفاحاللعملعلىوتحضنا،هاماتنااررسمةالكنبهذهءليمتنياللحديثادبناان،حالكلوعلى

بحريتنا،ويقولىيقيننااخطاءنا،يصححالىمايرشدناايضاوهو..واقتال.اللحديثاللفكربركبلللحاىاًلوجيرةاللطريقةلانها..الفنية

يترىك!عبربالتقب!ىرايععخايلافينفوثلاسنانقالماوللكنا-نتناتناذويعزرووعين!!اللهنداويخلييل-حلب

اللفرضبالهعنغربحينمااخطمدىأبم!الىثم..فرتهعناللكاتب---

الادبي،باللجمالالايمان"الكاتبتعبيرحدعلىالصيحةلهذءالاسمى

."اللعربيالوطنفيالالسانيعانجبهاالتياللواقعيةبالمث!كلاتوالاهتمام

الاشتر+بوالوجداناللقوميالوجلان:أولاخظير(نكتابان

منثم،قوميوجدانمننابعايكونوانبدلااللجدودالادبام
وجدانالاشتراكيفالوجدان..نفسهالوقتفياشتراكيوجدانصارلربولللجكلراللجزفيكلارقا

ا"ساةللهذ.حلعنواللبحث،الاجتماعيةالأساةتصوررفييمينه

وتقالبنا-اناللقديماقتصادنافيهذءاىلاةبخوراللدقيقالوسمعالليغلهنرىث!!ون

الاجنبيالاستعماروكلةمنالانسانتخليصفييفكرلااللجديدالاديب

همرحملالجديدالاديباًن-اللفقرمنتخليصهفييرفرلكئه،فقطادريسوسهيلطيمةرجمة

لافهالل!قاسيةاللخارجيةوالظروف،اللطبيعةيصارعاًللذي..الانسان

*دابدار
-،تالاحد،1أملمالعربيالاديب"-ادريسسهيلاللابههتور)م!!

.6291سنةأكتوبرالادابمجلة
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انهررى..يترددلادافىءحارانه..واللعقلالمعرفةمنتنبعمماأكثر..المرضعلىوينتصر،ويتملم،ويأكل،يعملانيريد

ينفجرحتىوجراحهأحزانهيحبسويظل،وينكرهماواللعذابالظلمالازمةهذهمثلوفي،الثوريةالظروفهذهمثلوفي..!اليوم

ملتهبة.عنيفةلورةفيالامراخرالمجتمعاتفيوخامةعظيملورياديبكللهايخنعرضالتيالروحية

:اللفوفوياللفدالي-2نفسهيسألوهوالادبيةاعمالهأمامفجاةيقفوانبلالا..المتخلفة

ء:يهتزوضميره

وترمضه،تكرههانالاتملكلاالذياللحاوراتفداليذللك
..ا..ء....:.هو-للشعبرائعةقصيدةتفيدماذا؟اكنبهااقياًلاعمالهذءفائمهما"

لهلاعولعونالا(باقولدميهكيفلملولثنيوشقرليهلاعلىفاجم!للصيحيريحرنجي)وير!غى(تلكبهتفتكو2،المرضبهيفتكشعبأو،القراءةعنعاجزأمي

وجهاسوهانه!"بدايعطيولادائماياخذ..)نعطيفولكيفأبرول"؟الفقرنسميهاالتيالاقتصاديةا"ساة

الانسانروعةيرىلااللذيالحافدالمتعصبالوجهوهوالتوريينوجوءمنولا..اللحياةهذهمثليعيشوهومطمئنااًلاديبضميرهليكون

باللدم.الايحلمولا..واللحياةلناالل!البويضرب.كتاباتغرشيءولا..كاباتسوىللناسيقدم

ةالانساناللفدائي-3هووفنمهأدبهغيرللشعبهيقدمهماخيرانثلرراللني"بطاغور"مثلا

الكاتبالاشر!مصطفى"لسانعلى"اللكاتب"يوردءالفداليهذا...اللعمليالمجالالىالنظريالم!جارمنالتربيةفينظريتهيخرجأن

السد"مسرحيتهمنجزءاذكروقد،"الوهوبالجزائريالمسرحيالماديةوقدرتهلرانهبسبباللخطوةهذهيخطوانيستطيعانهخاصة

الانساناللفداليلنايقدم"الاشرف"مصظغىللكانبلمانعلى"الاخيرليعيشالرائعةالتربويةتجربرننهالن"طاغور"اللكانبوترك..الواسعة

اللنسيطا!امل"مرزوق"هوالانساناللفداليهذا"...ممرحيتهفي..وكانالادبغراخرشيءعملاللىاللحنينيراور.دائماعظيمفنانمع

..للموتنفسهيعرضانوأختار،حقدبلاالتورةطريتىفيسارالذيم!ويشترك،اللقرىالىيل!بحيثالطبفياللشيءهذايجدأحيانا

واطغالى،بلارهوئنيوخ،بلاد.نساءتجاربهيففسيةمقدماتبعدالاربرعينباللذكرىالاحتفالوفي..اللفلاحينءماللجةفيايجابيااشتراكا

فداليالانوهو-يومبعديومانفسهفياللتجربةترسبتللقد..بلاده:يقولتشيكوفعاصرواالذينمنعجوزفلاحوقفتشيكوفلوفاة

الثورةعرفاللذياللئدائيهو..وطغيانهمالفرنسيينللغزوعدو..عنمرضمسؤوليناللقريةابناءمنوزرو"رئيأنانفسياعتبرانني"

اللجبال،رائحةشمادذجموادنبيلالثائرذللكهو-واللتجربةباللقلبوبطاللبنا،بشؤونناأزعجناهطالماأنناذلك،المنكروموته.نشيكوف

لان،اللحبيمنحهاانندوبندقيتهواحتضش،التوأرخيماتافيونام"...الل!قرية*ياةفيالمرهقةالتفاصيلوبجميع،وامراضنا

فيبلدحراابتناانيحيشاجلمن"هي"مرزوق"يقولكطكلهاعواطفهمباشرةخدمةالحياةخدمةالىاللكبيرباللفنانالحنينيبلغوهكذا

يملكهالابلادفيأحراروالاخوات،الاخوةمنملايينلهولكبم-يكون،حريبينهاانيريداللتيواللحكمة،المختلفةومشاكلهاعذابهامنلللتخفيف

.)*("اللطغاةمنحفنةسوى:هي"اللكاتب"

والعخوراؤضما!2و!كرةلليونالخيل:ثاقناوالماهمةاللحياةتيرنحرةتشغلهمكانتاللعظماءالادباءهؤلاءان)

.وبهذه،صورهمنصورةأيةفياللبشريالعذابعلىاللقضاءفيالفعاللة

بولجان"اللكبيراللفيلمسوفقالهبمامؤمناننيةاللكاتبيقولأدبهمقيمةفييشكونالادباءهؤلاءكان..المخلصةالنبيلةاللفكرة

يولليوشهرمميموسكوفيانعقدالذيم!السلاحق!مؤتمرفي"سارتراللىبحاجةلسناالليومونحن-اللكبرىالانسانمش!تأماموفائدته

الىيدعوواخذ،اًلخاللصالشعريم!للالبء-اءهاعلنحينما6291سنةوالامهامشكلاتهاعلىيرننعالوناللذينآواللحياةعلى(المتفرجين)الادباء

با-البشربينوسياسيوانجنماعياخلافيعملالىيؤديادببناءفييساهمونأدباءالىبحاجةنحنبل..فيهاالناسوعذاب

الاتصالىوسانلاستعمهـالطريقعنبالاخر.فىالاتصالبساطةبكلغايته(!3الانساعذابوتخفيف،العاللم

قائلا:موففهيرلمخصثم..قواضعااشعمالااللحدب،الادبنموذجالفلائي:ثانببا

فيوالجمالليةوالاسلوب..اولايأ.نيانوالصدقالمسؤولليةان)ا!هـيث،اًلادباكتشفهاللذيالانسانيالنموذجهوالف!دالي

اللىتتجهاللتيالواضحةالقويةالعنارةتلكيقولثم..التاليالمحلعئيفبعمل"قوماللذيالثوربمماهوفقطلليساللحديتالادبفيوالفدائي

اللقاللفضمية(هيجملى،حع!اابراالحقعهلمطلق)باحزلسبتنقلعبدونعشاللجماليحطهوشعاذيعيثىكما..نفسهمعفيصراعيعيشانساىوللكنه،والارهابكاللقظ

والتجددوالوضوحاللعلبمروحمنيستقيدانالىالاديبركلوةانحلمفيييهىاللذيذللكهوواللقدالي.حولهمناللعاللبممعصراءفي

الا!جابي!النضال!وحمنيستفيدوان-الاللفاظعلىوالمجطرةبل..الثغعيةبحريةيشعرولا،المجتمعتغييرحلمهوكبيرواحد

هذه..الراهنةالوافعيةالقضاياميدانالىالنزولعنالترفعوعدمالاركافيم!عبدواحدانسانهناكدام)ماسجنااللحريةهذهيعتبر

.(..اليوماليهااللحاجةأمسفينحنالفكرةليفمفياللظلمفيهينتشرعاوليدمرانيريدالذياللثائرالانسانانه

فيالم!قدمةذكرتاكماللكنه..فكرتهاللكات!عرضقديينضاالىاللفدائن""انأدركقدالمعا!روالاديب...والمساواةباللمدلمليئاعالما

....جوهرياختلاففهناك..نموذجمنأكثرهوبل..واحدانموذجاليس

بشكلبالنقدتعرضعندما..يريرهالديالاسمىاللعرضبالهعنعرب!اخلافوبحسب،النفيةاللطيبعةاتخلأفجصسبواخرفدائيبين

."الملالكةنازك"الوهوبةللثاعرةمجرحاقيالتجارباختلافبحسبوأيضا،فيهااللفدائيينذالتيالظروف

"القوميةمقالعلىالبيروتيةالاطأ!مجلةفيعقت:اللكاتبيقول.0.نهائيةبصورةيتكونقبلانعرفها

مقاللهافيتقدمانهالاحظتوقدالملائكةناركلللشاعرة"واللحياةالعريبة:أصنافثلاثةفيالفدائياللكاتبصفوقد

الموضوهـلآالناحيةمنفقيرةا!عريةالافكارهذ.وانشعريةا!كارااللفنان!اللفدائي-ا

في"نازك!"مقالكانولليؤ،(واللبخورا(للضبابسوىتقدملالانهاابخيالهممزو!ة..ملتهبةحارةبعاطفةعملهعلىيقبلالنيوهو

...ذللكبعدواللحقيقة،اولاالجمال:يقولالنيم،لللمنهجمثالانظريوهو،الواقعمعرممةي!مف!9وللذلك..الرائعةواحلامهاللخصيب

اللقنومية"بعنوانللهامقالبرردطفهـان"لنازك)اللكلأمهذاوفلت،بالرصاصلللضرباوللشنقيتعرضوقد،المستقبلصورةيتصور

نازكانالناواضحاكانالمقالهذاؤفي..)يمه("والمتشككوناللعربيةمن.!جوهوا!ليتصودلانه..عميقةروحيةبقوةذللكيفعلوللكنه

اللقلوبويملأبالخصبالارضفيملأالمجتمعفيوينتشر،يديهبين

..الحزا!تتحورانقبلذلككان)ء(والاحساساللشعورمنلوريتهتنبعالفداليوهذا.0امبيرةبالسمادة

؟ه



االكربهافيتورة-ووأو!طب!ةثمانهم..(عقيدة)العربيةاللقوميةامحتبادمنواضحانفوراتنفرالملالكة

منطقةفيتظلاناللعريبةللليقوميةتريدبمانها"نازك"اث!اعرة1اللكاتب

عثماناحمدبقلمصجبئ!هياللثربيةالقوميةعنالشاعرةوفكرة-اللعريالشعورمنبدائية

.اللذياللغامهرالشعريمسشوإهافيحصرهاالىتؤديالىتياللفكرة

سوأء-وبهان!1من..الحبةكلنادبهمادغمحادةالاديبطيمصإهـدتكونانالعربيةللقوميةتريدهي...وتتناقضالمعاليفيه.نختلط

ونتد.خياليةأواجتماعيةاواسطوريةاوتالىيخية؟وشحصيةأكانت،تعملولاتتحركلارومانسيةخياليةقوميةبقاءهاونعنيللينة()غضة

مطل!ولللاديب..يثري!لتجربةفنيةصياعةمنمحنارةبانهألادبعرف..ا!مءثاللىتهدفولا

ع!لهونمحدما!كاره.نيررالتيلمناسبةاال!نجربةيختاراوفيالحوية

...المعقولىحمو،ديخطى؟ن!دونوللكن..الادبياؤإشطنبذلهمج!ودبمثابة"نازك"مقالىاللكاتبويعتبر

ما-الادبيعملهفيتاريخيةتجربةيناولىاللذيالاديبوولرفيوضطك،اللحاجةبعلىاللفائضةبالابارمليئةمنطقةفيمياءبئرللحفر

...قطرةاللىبحاجةلانهاوتصرخ،اللططتشكواخرىمنطقةاللوقتنفس
ا-علي!5وأستناد-أنتاريخيةبالو!ئعالاستعاسةمنباللضبطضه

/تحدحينعذانه؟وألاحداثالوفائعهذءعرضمجردهدلمحهكانعراوماذا؟العملعلىقادرالسانكلاللعملعنتخلفلوفماذا..ماء

...لاالا......الابادإمنطقهفياللجريدةالابارلحفرفادرة"ونازك))اللقادرونذهبلو
هبماوعرص!اللظريح0احداتلصردن..ديبوطبيعهوطيالهء.

..المؤرخوبينالاد!ح!بينشاسعوأللفرق..المؤرخو!إة!اللحاجةعلىاللفائضة

باللواقعوثيقةصلةيعرضهاالتيالإأريخلاحداثيكونانبدفلافشط))نازكطريقةذاقدااللكاتبقدمهالذيالاعإراضىهـوهذاان

بسفءالا!دولا..ارحطي!واللفروفاتوبالاحدا..فيهيجثىالذيللشاعرةنقدهعلىلللكاتببسيطباعتراضنتقرموهنا..التفكير

إوقيألاخرىاكجاربفياللحالوكذللك-اللحقيقةوءنالواقعءنكببرابعض-إقالواللحق-خرجفقد..بالنقدلها-نعرضحينما"..ؤ!لزك

صلةلهايكلنانبدولا..ووفللهاشونانىرلا-الاديب،ساوللهاصاحبة"نازك"محاسبةالىيعمدللمفهو..النقدقواعدعلىالشيء

دموضوع..الافرادمنعدداكنرفيوتؤثرتقنعانبدولا-بالواقعبل..مقالهافيسج!ءهاالتيوالافكاروالسوانحالخواطرعلىالمقال

نفوسومنالح!اةمنقريباشيءكلقجليكونانبدلاالادبياللعملواز!مها!تجريحافيتوغلثم..اللعربيةاللقو!قيضدبانهايتهمهاراح

.ورر!لى.وافرادءاخإمع!خدم-هادفاالادب؟ونوص-ز...ا!قراءوبعيد،اللكتابهدفءناللبعدكلبعيداللحالبطبيعةوهذاالفهمبعدم

و!ووا!ب..بناءفرةفيوزحن..الحياةوضمةو!طويرتوجيهىلىوالبعث،النرفيفكرةوهي..حوللهايدورا!تيالاساسبكأفكرتهعن

دف-ا!ا!ما!هاالادبيباز!!0.ا!اءذللكفيينتار!اانالادباءهذا.الشضصيوالعدأءجر./بموا!ة..الهدمك!كرةولليس..اللجديد

...اتطورا!ىر!!اويرنرهـءهـح!ا-بورطورة!رررةوبئمكارالاديبانفيمعهاننيمنباللرغم"لنازك"اللكاتبمهاجمةفيرآييهو

ا!ريطأ!صرفييعينىارزيارقارىء!ورعانار!قولمنفلسىلوضوعي،أ3إالفهمنطاقاللىاللخهيالنطاقمنيخرجانعليهالمعاصر

هذافلىافى..الفدي!مةاللعصوربأفكاريكتبوللكنهمعاصربكا"نبانا..ديا!عطوانظباجتمايانقلابالىبحاجةالعربيةوقومببتنا

ولاا!ارىءهـءررفاعلللم..لافكأرنواخمءا!قارىءلينبذهاللكاتبلنازك"اتهامهفي..ابدامعهلستوللكنني..ذللككلفيكلمه

ا!-هـا!ا!مرة!وللم..كأد،بوظيقة.مرفوللم..ار!حمعاللصماب"دائمالناتهقدمانهاعلى..التعسفيالالهامهذا"الملائك"ا

..الادباهداف."واللبخور

اللطلليفميدانفيكبيرةنقصمتسكلةمنفعلانعاليانناواللحقيقةرجملاللجديدةالرحلةفياللعربيالاديبانهايةاللهفيوأحب

اهـرحولكن-لليفالمطانواعآصعبمنلانهذللكيكونوقد-المسرحبماللثوريةالاشضاك!كأا)!فعةان..فيهشكلاومما،كبيرةمسؤولليات

ا!حانالىوالتو!هـبالنالرالليناءاداةدائماكاذواالمسرحوىابيكونانيجبهناومن-وأوسعاكبرالادبجماهيرشنجعلاللصريرم!

وقيرك-اللجما!وواملالاميجسد..اللشعبيالتعليموسائلأخطرمندعمطاللجديررةالمبادىءدكمفيدورءلاداءاست!دادعلىلعربياالاديب

ف-ك!المسرحللعبهاللذيالدودأهميةندركونحن..واضحاأئرافيها..صادقامئيحا

اللظلموحارب..جبىبدةمجتمعاتدعم!د-المختدفةالشعوبحياة

وساند-الملكيةبعروشواطاح-كأالمتحكمالراسماليةوسخهـمن..!بسيداللقاهرة

اللخيرفيهانطيفةحرةحياةاللىعويددائماكار-المناضلمةالثولىات

جددمسرحكت!ابللدينايركونانبد.فلاوللذا..البشرللكلوالمساواة.البيروكية/الادابمبهلةفيوردأيضاالمقلالهذا)*(

المحتمعءنيكتبون-المسرحيالإطليفمجالكياللهائلالفراغإسدون

ياظهورؤرقبمافدائما.أيضاولذللكهـ-اللجدوللمجتمع..اربرريدء*"*هىحعم**م!*--**-مييع--**"-**ص

وقيىنر4آصارننهومدىاتجاهاتهلنعرف-الميدانهذافيجديدمولف

...وفلسقنه

...عثماناصمداسمهجديدمسرحيللكاتبمدةمنذقراتوللقداربيةدرالساكث

للمسرحالىتألل!بفطريقفيالمضيعلىيصرانهيبدو-شابمؤللفوهو

(ا)"خطيئة)اسمهاألاولى-متلاحفتينمسرحيتيناخرجان!بدليل-الاداب!ارمنثوراًتمن

...(اللحرام!فيلورةااسمهاوالثانية

ةثالحررالوجوديةالمدهـلىةتلاميذمنلفسهيعتبريقولكماوهو

هذءاثاربدى!قدولذا...لارتربولوجانكأمواللبيروخاصةمبحيسث!يوكسعامحصافبعيئزا!

واللتمرد..والسخط..الملل-:(الهخط!يئة)فياللوجوديرقىالنزعة

وهحاوللةاللشخصيةاللحريةتكبلا!يوار!يود-وارجاة..ادظامءلىمئمورمحمدللدك!رك!يث!بنافيبي!ة!ا؟

الل!د.نجعلالتي.1!فردركأل!نممعلحافاللحريةفيبمطملصعرتلكنهاللقيوادزعةحرئة!مر،لئقعيوجاعاسرمة!افةيرمهلي

بحياتهويضيقيتبرمب!2-الاربابوربالاللهةكبير-فجوبيتر-

دللكلنزواتصريحكبتمنفيهاوماالالوهيةحياة-المفلةالمتكررة.!ععععععع!

52



كلحقوعن..الحريةوعن..الحبعنمعهنوتحدثت0.شاقةخطة-جياتهنظمعلىالتمردويعلن..لورةنفسهفيتولدوللذا!الاله

اللحقبهيقةاللىقريبولكنه.ءوعربباجديداكلاماكان-اللحياةفيمنهنمع..تمردهفيكبيرةلذةي!جدوهو-اسوارهاعن/نجرجانويحاول

يث!عربدأالقصزفيمنكل-تفتحالادهانوبدات-اللصدقوالى..أرديعالمحولليمناللذياللعاللمكل)-للحياتهالمملالرو.نينمنصيق

اللخلاصمنيبحثونوبد؟وا-فيهيعيشوناللذيالمهـينالذليلباللوضعاناستطيعاننيترينالأ-مقيدةحريتيولم!نحقاحرأنا-؟تغيرلا

الاسواروتحطمت0.لورةفياللحريم..والثورة..لتمرداويكون...(منهاتخلصان(ستطيعلاوللكننيالاليدأعيش

.الحياةالىالمرأةوخرجت..والاحجبةجليةواضحةعنثماناحمدبهاتأثرالتيالوجوديةالنزعةتبدووهكذا

أسطوريةشخصياتها-"اللحرإم!فيلورة"مسرحيةهيهذهاظهارعلىدائمايحافظانيحأولىكانانهويىادو-مسرىءكأ"طوالى

فبلمنكعيرونكتبوقد-اعمالل!مفيالكنابتناوللهاطالما..قديمة-تعقيدفهليس-بميطوحواره..الفلسفي5حواوكياكفىعةهذه

..جميعااعظمهنعثمانأحم!شهرزادان-أ؟كدوللكنبم-شهرزادعنو!د..بالذاتاًلمسرحيةهذءفيفلسفيوروقىوايجازسهولةفيثبل

تصرفاتهاوفيأفكارهافي..تماماجديدة-جريدةشهرزادانهاجوبيز-اللقديرمةلليونانااساطيرمنتلكمسرجتهعثماناحمد(سنمد

فيوحقهالرأةابحريةتطالب..ثالرةناصجةشهرزاد-وشخصيتهافيأبرزها..اللقدابمالليونائ.تاريخمنمعاللمكلهاوالاولمب..وهيرا..

مجردلليستهي-الانسانيةحقوقوللها..انسانةا!ها..الحياة..واعفلسفيمضمون

دميةلليمستلأ..الرجلبهايل!وللعبةلليست..الرجليشتهيهجسديريدهل؟تلكمسرحيةمنعثماناحمديهدفهاللذيما-و،*ن

فردهيانما..ويشترىيسهعبدجشدالليست-يرشاءكمابهايعبثاللفك!فيةالمعاللجةإبغيهل؟لللفنفقطيكلتبهل؟وجوديتهيؤكدان

اللخاصة.وشخصيتهاونظرتهاوتصرفانهاافقارهالها..الافرادمثل؟والموتاللحياةبعدوما-اوتوا..للحياة

...لللمرأةنموذجا-عثماناحمدعندشهرزادشخصيةكانتللقدتناوللقد-واحدةدفعةكلهذللكالىيهدفكانأنهاعتقد

في..مصرفيخاصبوجهولللمرأةاللعاللمبلادكلفيعامبوجهللأمرأةلماخيراولكنها..وبرر..وتعمق..وتفلسف..ةؤزر/5اسطورة

ثمتحررت!..قيودتربطهاكألتاللعالمبلادكلفيالمرأةان-مجتمعناالواقعمنقربهابمدىقارئهايشعرلااذ.اسطورةكونهاءنتخهـج

فيالمجتمعاتووضعهاواهميتهاحقهافنالت-اللحياةفياهميتهااثبتت..بنفسهصلتهااو..واللحياة

-ويشترىيستبجسداجداقريبع!!الىكانت-عندناوالرأة..ثنمخت!طااوحب،لليااوتاربرءياالمسرحياللحادتآكانؤسواء

تخدمانوظيفتهاكلسالشرقيالرجليدفيأيضاودميةللعبةوكانترصمفةيكونان!فلا،خيابباا!خرو؟للجزءتار،ءيامنهجزءبكون

لا..حبيسةكانت-الاطفاللهوتنجبالجنسيجوعهوتشبعزوجهاوفيق،عامايكونانالمسرحيةلموضوعبدولا،للحياةمشاكلاقىدائم

..اللعهدذللكانتهىثم..مطلقارأيللهاليسبل-تناقشلا-ز!ماللشيءبعضغريبةفيت(الهخطئة)وللكن.اتلسبحي!اة!لةالله

تطاللب-عثماناحمدلثمهرزادعنعبارةامرأةكلكانت..الرأةوتحررتبالنزعةاختلطتانبعدوخلمصوصا-العاديللاقارىءبالنسبةوغامضكأ

..الحياةتعرف..تتعلم-حرإتهاللهاتكونانبدلا..وحقهابادميتهابداعثماناحمدانرغم..وجوديكعملناجحةوهي..الفلسفية

شهرزادان-المجتمعبناءفيوتشاركالرجلجانباللىتعمل..تناقثى.معينا.للغزايفسراننهايرضهافييريدمحاورةيكشبوكأنهالمسرحيةطوال

؟اللجديدةالمصريةللمرأةصادقمثالاللجديردةتوفقبمسرحياتكبيرحدالىمتأثرعثمأناحمدانوامحتقد

ملموسةحقيقة..حقيقيةالاسطورةمنعثماناحمدخلقلقد؟؟..الئصنيةالمرحياتكللكمناستفدناماذ؟وللكن..اللذهنيةاللحكيم

الى-ولليلةلليلةاللفقصصفيشهرزادمنعثمانحمد2انقل-واقعةمنمستمدنةأيضافهي..(الحريمفيئورة)اللثانيةمرحيتهاما

الواقعوبقوة-اللصاروحبسرعة..اللحديثاللعصرفيالمرأةشهررادالذي-؟لبساءالمولعث!هرياه..اللقديمة(وشهرزادنسهرإ،ر)اسطورة

..الادبووافعية..اللفنوصدق..لهلليلةفكل-جهـيدةامراًة-امراة؟حضانفبىاللذةءندائمايبحث

المجننمعاوضاععنمعبرادب:نريدهاللذيالالبهوذلكلنساء..ااحضانبيقدائماحياتههكذا-سهلةوض!قى..ش،يجسد

تاريخيةاوشخصيةجذورهكانتسواء-هادفادب..وامالهومثاكلهيشأءكمامعهنويعبثيلهو..وحدهلهاللقصرنساءكل..واللجواري

اللعاديالقارىءاعماقيالىينفداناًلمهم..خيالليةحتىاو3اسطورإةاوالتجديدهداوللكنالتجبإهـ--حبا،ضاهو..لليالليهمعهنو/!ضي..

"اولاللحريمفيثورة)ان..جديداالقد-!منيخلقوان-الحديثعلىأقسىفليس..اللقتلفي..الانتقامفيعارمةبرغبةمصحوب

غموض!ليهاليس0.الصادقيالواقعثوبهافياجدهااسطوريةلاتجربةالللذةتمنحه-ناصجةامرأةاحضانفيطيبةليلةيقضيانمنالانسان

الا!داثتطور..المسرحياللحاثتعوفىمقصودةفلسفةاو..بينللحظاتمنذكانالذيجسمطويدمر-يقتلهاثم-والسصادة

..."الهخطيئة"ولثمخصياتاحداتبعكس..معقولوالشخصيات.والسعادةالللذةتحقيقفيورغبةقوةمنفيهمابكليعتص!ه-"ذراع

..المسرحيةفيسطراخرحتىةلمرج-وصاعدممتدفيهااللصراع..اللغريباللشسادالمسلكللذللكعاتيةعقدةتوجههشهرياران3

..اللعصرلروحمناسبوالموضوع..وبسيطموفقاللحواروأصبح-اسودعبدمع!منومع-خانمته؟لاصلصةوزونجنه-!امراته

...الصاثقاللفنيالاحسماسلد،م..الجدي!داللكاتبهذاانملثناتاللجميلاتالجواريوكانت-النساءكلمقت7يومهامننئسهريار

واعتقد-الناجحالاديبومقوماتمؤهلاتوهدء..الهـافيةوالثقافة-مخيفاستسلامفيعشنبل-التمردعلىاحداهنتقدرلا-لاتادلانه

تخلىولو..بالواقعاهتمولو.0الاجتماعيةالتجربةالىاتجهلوانه..اللحصينةالقصراسوارداخل

يتعمدللمولو..الغ!نيةاللحكيمتوفيقبمسرحياتتألرهعنقليلاهؤلاءمنعاديةفتاة-شهرزادظهرت..اللعجيباللجوهذاولمحى

العادياللقارىءالىتطعولو..السطوربينواقحامهافلسفتهادخالكلفيالجميلاتعننلبحثخصصواتجارلمشعهـرياريجلبهـنإبلأ.نيا

ناسششطيعانهواعتقد..كبيراشيئاسيقدمانهكداعت-يكتبوهوالنيوالمهانةاللظلم!دارث!ه،رزادإدركت-وهلةاول.وءن.اللبلاد

كاتبالىحاجةفيلسناوذحن00المسرحخشبةالىباعمالهيصلواثاثه..المنصبةاللقصرجدرانفيرأت..اللقصرجواريفيهاتببش

فانه..معينةافكارايتناولاو00معينةللطبقة-فقطإ؟للفمسرحيكانت-..رهيباسجنافيهاوجدت..الزاهيةوالوانه..الفاخر

بعدوسنصفه..المسرحخشبةوعن0.القراءعنبميداسيظلحينئذانيالوحيدةكانتفقد-اللقصرونساءجواريوسطغريةشهرزاد

..باللجمودذللك..القصرهذافي"لا)اقاللت

ومن..للمجتمع..للجميعيكتب-كأتبالىحاجةفينحنوانماتدعوهاحينلشهريارمطلباترفضانتستطيغتكنلمجارية(يان

..الفنحيويةفيهانجد..اللحياةحركةأعمالهفيونجد..المجتمعجوارالىترقدانرفضت..لأقاللتشهرزادوللكن..مضجع!الى

بلراننبيلاًللقاهرةوغرلبةجديلةكلمةكانت!اللحبهووماإ!تحبه-تحبهلارجل

المسرحيةلللفنوناللعاليالمعهدتنفذبدات-تعملشهرزادوبدأت-اللجميلاتالنساءللهؤلاءباللنسبة
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البحث،بهاياسلابمادةالمحققينعلىجادتالننياثراجعومنالفطامي!يوان

)12(.المشريمجلةفياليسوعيشيخولويسالابكبهاللذياللقيم

والاعترافبالثناءأي)مباشرةاشارةيشيراللمالمحققينانم!وبوأحمدالس!لارائيابراهيمتصيق

انالاخعاللحديتلمنسمقةالمصئالعييخالجميلفيهماللىيئهالمرجعإحبارالمتقدهيىقديمةانمافاتهمابروتالثقافةدار،اللطويلالقطعمنص691

كانت،اللعلميةتخنظتنا.وابحاثنافيوهامجديداتجاهوتقييمها

دونتوجبهوحسبالزمنيالاندراجعلىتعتمدئيةاسترأالاولىصورتهبنعمر"اسمه،مبدعأمويشاعرساللقافبضم-اللقطامي

مصادر.منايديهمابينعماموسعةاننادات:قالهشعرلبيتلهليقبواللقطامي"شييم

اللفنيةسماتهلهواصبحتكميرا*نجاههذاتعمقماوسرعانالقواربااللقطاالقطاميحطفجانباجانبايصهن

الاسئلةباثارةوالولعوالمقارناتلسمببيةاعلىترمحرالتيالواضحة."اللثاهين)اسماءمنانهوقيل"للصقر2"هولغةواللقطامي

اصالة.ذاتللهاحلولعنوالتفتيشالكميرة:)1(ايغماغوانصريعوصاحبنا

فيهذينجاءماضغطومطلوبالسامراثىبالمضقيناولىكانللقداللوائبسودشابخنىشابللعنورقنهدافهنغوانعريع

النقدبعضتوجيهىمنهماوكيظكماايتظد*اتىوتبياتاللبعثيناللشاكلر(الولليدبنمسلم)مناللقببهذاأحقسترىكماسفهو

راتباحمديلاستاذانوالملاحض،للرللكحاجةثمةكاناًنلللبحثينبي!تفانالاخراما،زمنياالولليدسبقانهيولههاللسببيناللعباسى

لحقيقهفيحسن!زةواللدكووالدمينهابنلديوانثحقيقهفيالنناخاكرمتكمابداالذيمسلمبيتلأمنررلالةراكراصرعالقطامي

اللذبميهـيتميز!جاءهذامثلفعلاقد*سدكماخازمابيبنبمثرلدحوات.يجبمما

ويلاخذ.*قتباسفيامانةسبالاصالةحداللصعبةاللبدويةاللغةهذءفيهيروعكماقأولشعرهأما

يناقشافلمالمتفرجموقفالمح!ققانوقفالشاعراخبارفي-2نظروقعوألى:مثلاكلبيدجاهليللشاعرت!قراكانكحتىالاغراب

اللصدر،اللضيقافنثاقلشأنعلاتهعلىشيءكلادرجابل،الاحداثرضعتالتياللبدويةالروعتلكواجدفالهديوانهصفحاىفي3(لقارىء

عقبااللقطاميمسيحيةهالىالليسوعيايبىبراهينذكرهماعندفهمااللحماريالترلىهذايستطعوللمالقاسيةوععلادتهاالصحراء"وحشية"

المهممنبيسلألهشيخولويسالاباراءنفندانلريدولا":قائلين.البدانيحسمهشاعرنايسلبانبالحجازتفتحالذي

ومنوادبهشعرهيهمنامابقصرنمرانيا؟ومسلماالقطامييكوناناللبأرمحةوالالتفالاتاللشعريةالصورتزاحمفهو*خرالطابعاما

.ثباتاعلىبكافسشيخويقصدان-؟وردهمالشىحالكلعلى.قريبالهتفرغناربمااخرمجالالنقطةهذهولمعالجةفنهفي

.".اًصذللكبهيزخراللذجم!الثقافياللعطاءهذأفيينحصرثالثطابعبقي

منيستمعكيانوالتحليلالضبطعلىوالحرصالملى*ظلاصانجراو!صموجرهموعادنوحاخبارشمرءفييذكرفهو،ديوانه

الشاددةالقولة-لحكيقولاانلابعضهاانكار-اًو*راًءتلكتفنيدالمحققينالشعرى؟واتالهالبراعةمنشيءفياللشعيبةت!واللحكايا*ساطيرمن

!إالغائبةوال!كلللمطلقتصليالتيوكالسيابالق!يمةالاربيةعصورنافيواًلمتنبيتمامياباشبهاتأى

مطاراعندالوقغةتلكنغسومطلوبالسامرائيالسيدانويقف.اللحاضرعصرثافيحاويوخاليل

وفلأةبضيطعنيتالتيالمتناقضةالروايات!لحكمنبوابلاللقارىءتقدمتهيان،لفهقارك!ءنفاحرحسمبتهااسطرفهنا،وبعد

اليهايقولان:*شارةيتقنانالتيالدقيقةلبرمجةاتلكبعدفهماالسامرافاللشاعرابراهيمالدكتوربهقامالذيالتحقيقطبيعةعنحديثنا

توفيانهالرواياتهذهاصحولعلوفاتهعنمختلفةرواياتهذء"االديوانللهذامطلوباحمدو*لتاذ

."11هـص1.1سنةنسبالمثاعرعنقيهامحلمابمقسةعملهماكالصادةالمحققاناستهل

برعمتهالمحققانارادالذي*دبيلتراثناالاشصارهواهذا"لوفيالتياللسنةعنهتناقضةرواياىذكرمع،حيا"لهجوانبوبعض

."اللامستقرة!المهوبلورةوشعرهالقطاميعنالكدماءذكرهمابعضا!راجينسياوللم،فيها

:المحققانعليهااعتمدالتيالنسخ-23*قدمين.عندقيمتهمدىالقارىءليعرلى

فياعتمدقد+!"الكمةمذءلاحظ"الناشرانالخعانذكر:يليقيمانوجزهاهغواتمنا!قدمةهذءتسلمولم

والاخرى،برللينمخطوطة:*ولى:مخطومحمينعلىاًللقطاميديوانطبعواخبار.ولقبهالشاعرنسبعنالحديثفيجاءماحمران-ا

وهينسخةالمصريةالكتبدارفيالانمحغوظةوهبم)القاهرةمخطوطةبر3المستشهـردكتبهاالتيللمقدمةطغيفتهذلبألاهوما

ص.(مشكولةوهيماءبقعاثروفيهاكاملةعام)بريلسأفيمرةلاولطبعهاللذياللقطاميأللديوان(.،!قي)

محمداللشيخا!رحومكانجديدةنسخة"لناشرا"اهملوقدوقدالكبيراللحجممنصغحةا!)7فيالن!كللاهذهوتقع،ا2.9

احمبدارنسخةعنثقلهاقدالشئنقيطيالمتركريالتلاميدبنمحمودابنحمرشيئاقيهانجدقامعليهااطلمناوقد)،بقولهم"المحققانلهااشار

نالجائزامنانهوالملاحظ،(المسعسرقاغنمداالتيالنسخةيي)يوجهالمانهماوالملاحظ"ا5ًعىاًلقديمةالمزبيةالمصادرذكرتهمما

قدللتحقيق"اللقانونيالنصاب"انطالماالنسخةهذءالمحققيهملبرمادةامدتهماوانهاجهةمننضجهاعلىيلألمماتعقيباونقد2يلها

امداهمانسختينعلىاعتمدقد-بنامركما-فهوعندءاكتمل.ثانيةجهةمنعنهتحدثتا!تبموالممنالرالشاعرعنغزبرةبحث

هـ،؟36سنةكنبت(برللينمخطوطةاي)فلاولى*خرىعنتختلفوالتعقيبات*راءبعضذكوقد2يرانالدطابعاًنايضاوالملاحظ

فالسيدانهـ،ع82سنةكتبتف!قد(القاهرةمخوطةيي)الثانيةاماتهملا-كذا-انها:المحققانعنهاقلصفحة)+ه"منح!رعلاحه

اللطعنببهاراداالذيالمأخذهذافيمحقينكرومطلوبالسامراهلي-كرىكما-وهو،أ16صالمستشرقينتهممابقدرالعربيالقادى*

.برىبلاستناذالذيالغربب:*لطوائيالخجلهذآكللمالريولستمبهمشاردكلام

بروت-بعدهاوماعىء2والمثرين()الهـثاللثةسنثهاراجع)2(.وويبةتقولمن.حرفينايعر

.2591ماثم"احوجتكمااللعلمالى"ة!و*يضماعيرجوالقارىءان

فىهذاولصلبالم!قكسميتهللهمطيحلولا-كرىكما-انهما)3(ذكرلونالصحيحهورعماهمااق-لهيب؟نوالمحققان-أثراء

ثوروسفمحاللعهـربيبتراثنااًههـتمالذىالمس!تشرقهذابحقاضاجصافا؟ادلة2وئماذبم

وجارحة.وسعنلهااهتزالتياللقضيعةكه!هاجلمنعينيهوغيرها.51،52،58،؟؟صاديوانه.بلاحظ)1(
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مجلد2يلاحظ"يلاسلاميةالمعارفداًئرةعلىتعوإلااسمهساقا(!عنالشنقيطبمنسخة"اهماللهيجوز"المحققأي"انهكما

."اًء16صالكتبدارنسمخ!ةنفسهيالنسخةهذهاناذاخرىعمليةوجهة

ريادةفيوانما،التنفييكنللمفبيهاحدثاللذيوالتغيرالمصربة

والوباقعل818"3مىقماللقطاميبعصلمحققانهنا"كائنابيانذكرمتمرقه"طملةتعمللسسفيعنهاقدالشنقيطيالشيخالمرحومالللغويالعلامةكاناللتيالابياتنروح

.كميرةثروحاالليهاواضافكتيرابنسخهااءتنى

مصادرها،منمجردةجاءتانهااذعلميامرفوضةالأبياتتلكان،اللجديدانالمحققاناعتمدهاالتيالنسخذكرمحلىنأ-نيوعندما

الظاهرةهذءان،المنفردة*بياتتاثنقلتج!لآأيةمنادريولستإبسغاولهرةاصا.ءهمواتجبرادالاخرينجهودعاىالاستحواذاننرى

بابها.فيغريبةتبلو!،الاولى:نخبنعلىاعتمداقدالمح!ققيناناذ،غريباحدا

فىماجاءالاواًلامكبةوالاحداثالاعلامتربمةاغفالهما-5التيالقاهرةلمخطوطةالاصلطبقنسخةوءـيالليهاالمشارالشنقيطي

باحرلىولو-يترجمالمفهما(لااوروباطبعةفياو(ج)ا!طوطة.قلناكمااللشروحزيادةواللفرقبرتالمستشرقامحتمدها

اللعاصبى"ابيبنالواحدعبد"امثالالممدوحينللاشخاص-قلائل-نشر.-الذيالديوانأي-اًورباطبعة-فنسخةالثانيةاما

نبزقراما"المطرفبنهمام"و)"اللفزاريخارجةبناسطء"واغئتناوفعليهاالحصولنستطعفلمبرليننسخةأما"قالافقدبرت

.31صشريفسيلىالهعنهقلافقداللكربيالدارثكيفأدريوللست."18صايضاكأصلفاعتبرناهاعنهااورباطبعة

!هاالتيو*مئ!ةوالاحداثارولروة*رومترجمةامافيانجراعائراوالسرعةالتهربلعاملبىوللعلكأصلاعتبارهاللهماجاز

المذكودتينا!تينفيماجطءلوىورااف!لما!بوانهـاررلىاببتانجبزإقيالمئصق-كذا-اعتبارهايمكنالتيالغريبةاللدفقةهذه

جيةمنالتحقيقيعملهماتث.!التىلللاكلالليةمعمقاتصولراهذافيوللعلإ!الحدإمةالعلميةرلمتحقيقا.نناا!حى

واستطراداته")اشنقيطي"شروحمنعل!اًستحصلاالليالماديوللزخميبرهناكي-برلليننسمخةالىالرجوعبالمحصيناجدرك؟نللقد

.اخرىجهلأمنالمفيدةاللفنيةهذاتحقيقاعادةفياخلاصهماعلى-المنطقيلنرجوزامنبشيءولو

رعما.كماعلمياتحقيقالآمحقةجديدةطبعة!يالدووان
فقد،اتعابهمامنليستاللقصلالدمتنعلىالمضافة*بياتا-6

بوجللأالنقطهذءالىاًلمحققاناشاروقد؟"برت"المستشروزا!ماالنسخهصفةتحتمههامامربرليننسخةالىالمح!ينرجوعان

بينوضعا.مخطومحمهمافىلهاثرلابيتوردكلماكانالقد،متخفوليئهامثكولة،خاخطها،ماءاثارفهااللخطرديئةفهيذاتها

!لي:بماا!لثي!لىعبهوءر!ا،أ!اع!ادتيناكطاءهلىالوقولىللهمايتيحالليهافرجوعهما"16ص"منقوطةغير

فيه.اخطاءثمةكانانعملهفيبرتالاستاذ
يهيمطربمنالجنوصنجتراهانصتهزبماللغولتبيت

"لبىوهوجفيالبيتهذايردلم"يكنلمومطلوبالسم!امرائيعملباننقولانلناجازهناومن

ديوانلتحقيقتهذيب"هووانما،المعروفالمنفسحبمعناهتعقيقا

مطلعفيلهامبررلا"واوا"يضيفانالمحققينيت2ر-7اللظواميمنهل"عليهفليطلقاالسجعالمحققانارادوان"القطامي

ئقمانانوفاتهما،(اًع3-07صلاحظ"الطو.لالبحرمنقصيدتين."اللقطاميثوانتحقيقتهذيبفبى

"يالترم"مايس!مىوهوعروضياجائزالطولللمحطتفييةاولفيحرلىا!ارىءخداعالمحققانبهارادتقولاكبروللعل-4

وفشى،والمخضرمينالجاهلبيبنشعرمزكثيراللعورةهذهعلى(وردوقدوطامناهاوراهك!يرلثعرعلىعثرناوقد":قوللهماثنائهواغتصاب

لايزررالديوانمحققالليمئي؟ذالاتانبيدمرةغيريردسجعديوانوبذهـ+ثالاوربيةاطعةفييكنلمماوهذاليدنوطبعةالاصلمع

اللعروضية.القضيةبجلرمعرفةعلىكانلأئهواواا!رريثمحهـا"التحقيقا!لمميمسضوفيةلاصولطبعتنااننجعلاستطعنا

ركبايطاان-بالسلبيةاتهمتوان-للمحشيناقولوختاما

بقولاذكرهماانوأودكما،لهاهلهممنالىالقديمتراشااحياءعن-الديوانذيل-فيليتشيذهبعندماالنابهاللقارىءان

الشعرينظمان!رةلهاتفقاللذي*صمعي.لشيخناالفراهيديالصيلالصائبالتصورمنقربهاومدى-المهـتجبرةالقوللة-تلكقيمة

اللعروصثويتعلملمالمحققيناناذ.والمفالطةالادعاءمنسديميةبكنلة.بصطدمنراء

تستطيعماالىوجاوزءف!ىشيئاتستطعلماذا!ار!،بناسا!"مدحفيقالهمايبيئالااللقطاميشعراللىيضيفا

لوجفييدكرللم"يليمااللد-وانحاشيةفيقالافقد"الغزاري

الظلارمزيد-بغدادالىيثير-ج-واللراموز"4ع6صسلاملابنالشعراءطبقاتفيوهي

اوربا.طبعةفالىر-امااللشنقيطيمخطوطة
اللمراقيينواللكناباروللفينجمعيةعضو

بذلهاللتيالمخلصالجهدعطاءمنفهيالمذيلةالقصائدباقياما

73،؟31،32،3،.3المرقمةفالقصائدبرتالاستاذسر-صاحب

الرجلمثابرةعلىيرلمما-ج-فيتردولمسل-فيموجودةكلها

روص!.ثانيةناحيةمنالمحققينوتقولناحيةمنمنهجهفيواخلاصه

وانمامجهودهمامنلليستفهي36،ء233،3المقطعاتاما

شصهـولكل*لعبعن!!يوهفيوردتوقدلويسالابهواخرشخصالىرصم!افياللغضليعود

دونالمحققاننقلهاوقدالمشركمجلةفي"التغلبياللقطامي"عنمقالته
*مل!هارص*ص"216-2البمر!ةار!ماسةمخطوطةأعني"الاولىمظانهاالىالرجوع

اًلئهامطريقاولالمثارمقاتهضمنهاالتيالقصائداليسوعيالابمنهانقلالتي

الليها.

شعيبصعق:صب!"!فكابذكرهماووراللفلطةهذهنفسارتكباانهماوالملاحط

بل،عليهيقفاللمانهمامعاًللبحثسياكفيظيفةلللحاج"اللظنون

ىى...55



فا.فنة،غرةالابلججبينهاعدىوارخت،رأسهاعدىتاجاشعرهاضفلألرالئمنأفلما

خلابة.ظلورخديهاعلىتلقيالواسعتينالزرفاوينعينيهاأهدابوكانت

الوصينةوالابتسامةساحرةذةصوتهاوفي،اللقدممشوقةوكالتالايرالياللدينررمه!لمحهودقطصص

هدهفياللغانيةعشيقواللضابط."أبدااللقرمزيتينشقنيهالالفارفى

مزهو،اللشعرأشقر،الشاربينمبروم،القامةمرتكعرجل"اللقصةصدرتالتياللقصيرالقصصمجموعةا!صم"اللثمناقلما"

الاسود"قلبقه"ويسيرادالارصيقرعاللذيوسيفه،العسكريةببزتهفثتولقد،الايرايارإناسيفمحمودا،سضإد*ردليلللقاص

."الناصعةالعريضةجبهتهعلىقليلاالمائلءللىاعثران!ونصدرته2اننياًلجهةءنباحتماءمفحةصفحةا"تاب

سطورااللكلمةهذهلتضمنتالاقتطالىاتابعانأردتلووأنامدلولاتحمللاشكليةعابرةمشكةالمنئكلةتكونوف.ذللكمنلثيء

8-الاقتطاهدافياسرفتاننيذلكمعاشعروللكننيقصةكلمنعدي!ةالارونفيتص!راللقمراللقعصمنمجموعةبخبراللكتابيكونحين

سن!انماالمؤللفانوهيمئهابداتالتيالنيقطةأضيعك!تحتىغيراشارةولويشميرعميقامدلولاذكرتكمااكأواللحاالملاحظةلم"ررهوللكن

فيويصرفالجسديةملامحهابتحديدويتلهىالخارجمنشخعياتهالج!هذاولليس.نعيثهاللذيواللفنيالادليجماالجثبالىمباشرة

شاهرالايرانياًنالسطورهذءتبرزانقصمت"لقد.واضحاجهداذللكارردفيجبهووانماوارر!لىلللكتبئاثشرعةوالاثلامالنفوسفيجدبا

اللحواستحتتقعكما-اللخارجيةاللصورة،اًلعيةالعورةشاعرولكنهالركيعةاللكعبطوفانالىاللجادالانتاجعنوان!واًفالمشجعةاوو.ية

الرفملعلىوهكذا.والانز!الملامسةو.ربماواًلشموالبصرالس!تحتاللكاتبباناجزميجعلنيمما،ومترجمموضوعماببنالسو!تغر!اتي

الواهـحسةالوانهللمؤللفاًنالاهادئةوتظلهادئلأتبدأالصورةانمن.أقربالمغامرةالىمحملوهواتأ!ة4نفقونعلى!اللكناببطبمقامانما

حالكلعلىوللكئهامئمرةصارحةلالوانهذهلاكونقدالمعاللمالمحمدةوقرا؟ءلونهلهاصبجالذيالقديمالكا"بو.هـ؟الابرالع،كانواذا

على.مسرعةعابرةكانتلوحتىاللعين+لخطئهامحددةواضحةالوانىلىوطأةاشدتكونالازمةهذهانثىثؤل!كوزرمشكلةمنيع!لى

مشابهةاحرىوسطورالمقتطفةاًلسابقةالسطورفيالنظراسانانبالاءـمالالمتخمةاللبيثةهدهفيجا!!ة.لكافحناشعةم"ثنةاخرىاقلام

المؤللفبهااغرمخاصةخارجيةصورالىيقودئاانيمكنتقتطفللم.صوتللهايكوقوالنسيانتجى

اًن.اًللطاووسالرجل2واللغانيةالمرأةصورةانها،اللصفحاتلهاافردبأولنمسكويجعلناوالتقصياللبحثمؤ،نةعلينايوفوواماتب

لإ.بسمطمعواىظعماحرالدينافيصمودشالمرغنماعبىلتطغىاًلمرلغا.كيةهد،.تخطياللقصيرةبمق!متهولوئهطابعهعلىالتمرلىظحاه!دنحاولونحنالخيط

علىيفرئرهافنراهاروللفخيألعلىتطضا!راةهدء.اللقرنهداطلعالتماثيليمسعئحاتا.لهفيهايرلقولوالتىاللكنا!اولفىأثبتهاارتجا

*.س.اللخاصةحيلالهاوتعيسعنها"ستقلوالداخليةالخارجيةملامحهاويعطيها

يميلاللذيالت!نقالطاووسفهوتيصفيللاالافرمىلاغل!ل!عوللرجلتلعلاليلرجللدوبرتتجاذبهاالجامحةعلىمدابجاللعاطفةذواتهاوت!نحطمبلامالصدورهاتحفق

لللفنىصورةوهوماحولهعنالمصطئعوترفعههطرهبهويشيطربوفونساءلرجالاللحياةمنمخلفةقطا!اتوتعرفوا!ساللخيرنوازع

وتنهضاللفجرحتىتسهرءليلاتعرهـاللحياةمتبطلةخاصةطبقةمنكمافهوحاذ!صنعةصاحبوالايرانى.لونوكلليئةكلمنوأطفال

.طاووسرجلمنلانثىاًهذءلاقتناصبرفلااًلغلاليةللاشطبييكمقابلالتىاسضءإصوراقثلبلمةبسطور.تطي.راًلاسداًللدكتود.يرقولى

وهـثا-الاخرى*ساذيةالصورمنتخلوالمجموعةبانلااقولاناصديقا؟واخاأوأبا؟يهانرىلاننافبهابة-هاا)إت!اًلىويدوعنايريد

اللطاووسالرجلوصورةاللفانيةالمرأةصورةومن-قليلبعدمال!مأتناوله.كميرة04؟ثرانماطاتجمعالتىبيئتنامي"!لاتشلمومعتوهاأوللصاأو

ان.التفصيلاتئسيانبعدحتىبالللمنوتعلقمارواهاكلعلى!فىتعجبوانت،النهايةحدت،بعهاوتملوللار(لق!-اءةتبدأفأنتهنىوعر

مشكلةعنائحديثالىتدفعنابابرازهاالكاتبيالتنالتيالصورةهذهلد؟اروتحسالسردمواصلةعلىوؤ!رتهقىالكلمعلبم،الكات!بسيطرة

الداخليةالصورةعنال!رثثحنالىشاوللهاظجيلنحبكنااخرىأطولرحلاتفياللشخصيةلليرافقرمةراًنالممكنكل،كانثويا!سا

والتوسعالقاموسي*نغرادمشكلةهىالمشكلةهذه،*يراننللثخوصيهمكانشيسايقولانعنالاخيرةالللحظةو؟،إحجمالمؤلفانلولا

اًلرال!خالنهد"الج!داعفاءومففييلاللفاظبا!ممال*دقيوترقريثوصهطلأ!ولافىشوطاتقطعانلعدتح-)!وأنت.لقوله

لايتخلىكمؤللفوأنهخاصةواحدزاويةءنيرضناوللو!انماانهاوضاع!
اللح"..اطعالجيد

علىالتفولىارادلولهوسبا!فينفسهمعيدخلاماتبانولوئهاالصورللهذهيجعلاللذي*مرالاحوالروناحالبأيالمو!فهذاعن

يستعملانسوىسبيلاامامهوجدلمايرسمهاجديقةصورةفينفس!هفىوامشفتناوللاطرءقةجثمارز-ضعهاكل.،بحدوكنهاللخاصر،وطعمها

لوجدفكرءاعمللووهو،كمروناناسقبلهطرقهامكرورةاللفاظا"لايقاباوالملامحال!يثةفىالخارجبىوار:فو-ماتالرماانأي،ذواتها

و.اللئسيان*همالزوايامنكثيرةاكدماتيخرجانالىمضطرانفسه.الدآخلصو-لروالتلا4ادتاط!.قيةفي-،آوتنوتي؟.بن

جديدةبمعانيتشحئهاالتيالطاقةتفقد،الرأسيبع!طتفقدقاصمةيرعفانمااماتبانتوضمالصورهذهالىأءمة،فاحص!نظ!-ةان

بعضادبائئاعئدئلاحظهكالذيجديدلونمنوابعاداحياةقيهاوتفجرلمحبماويصرلىالجسديةجماملامحبتجديد.بتلىو!أ3الخاربم،كلشخصياته

الالمنناجذللكالىنظرنااذاخاللصاعيباذللكلااعداننيعلى.الشبابوالتىالواسعةاللقاموسيةاللغوبة"4ثقافىمنهتمكنه؟.اضح؟جهداذلك

بملامحوبب!ثرابعادالواقعيحددمصيرياحياتيالاأدباالتراثمنكجزءتنفرد4اللذيالجيلهذا،ر1اللجدالمج!أبناعء،.1شكولاتمبزء

اسذل..الواسيماللحيزذللككلىلتش!ملالللغويةثقا!"

حسيةصور(يرسمانمابألهالزعمواصلنااذااماتبنظلمانناعلىومئهاصورةثونصورةبها!بختكلالمؤللففر!اصفةهذهوللبست

النفسيةو؟بعالعمالعميقةالداخليةملامحهمفلشخوصهفقطخارجيةعصالناحيةهذهفيعملهء،.لمكننا4.وأحمحسانتاجهمعظميميزعامطابم

الصبورفعبد.الابدانلهاوتهنزالوجوءبهاتنفعلالتيوهمومهمماذهبناتركثجميعاائهاوسنجداللصور!ذهمنسطوراًتطفنرقيان

علىويتحرومشاكلههمومهيعيش"الليلمئتصفقطار"فىكان"الليلمئتصفقطار"ؤىالتذاكرموا؟باصمورافىعبد.اليه

بنفسيقوموهووالليالي*يامعليهتتعاقباذوليالليهايامهضياعها2شمطالليومقغدااللحركةخفيف،اللعنمتأ)ة،اهـ،ضإحكوسيما

تذاكريصيحينفكانهلا.والاعصابللجسدمحرقةمزعجةبألليةاللعملتبتسم"القصةنفسفىوحباة."الانفاسم،ممثورأ،.1الدا،.!معرأ،*لد

كلهوعمره.وللياليه11؟مهيقرضابداالقطارالىمربوطوهو"تذاكرعيناماوكانت...براقةذ!--!سرجتنالم!نقش!تممالنكل،.افتبثو

بتذاكرهولفعلكماتماما،فشيئاشببئا2طراتمنيقرضهلاينفك."امحهةفذنبتالحماللطهـوليكفهاولم..("!نء-،اًوروركت!،سوداولى،

تافهةثفالةذللكبعدبهوسيلقي...محاللةلاعليهوشبلاىالمساكرينمنجعلت،العهـممن6لعةلى""الاول(لح!"و!مةفىوالبطاكأ

!ه



حتىاخطائهعنوالتغاضيلألليهوالتوددا!-ببببالىالتزلففيرامياللقصةنعسفيوحيةة."سببجادتهعقبالمدحنيلقىكمافيهالاحير

هئااللصنورةان،اللجفةخارجويقذفو؟ركلالمهـتمسجينسحقعندما؟خمسحكمابئعتابهااللصبورعبديتمسحالتيةقطاللعوبالغانيةلليست

عنوتعيدوترجعوترجعتعيدوهياللساحركلثومأمبصوت.كنملاًنمابحاجةتحسالتياللضعيفة!نسانةذللكجانبالىومنهاأجربكلب

وجناتعاىتسححمارةسخيةدموعبينماوالاءو،الوصلوالحبيباللليلتقعوهي.العيشمصاعبعلىوتعينهاتسئد!اثويهجهةالىماسة

اعماىفياللضادباًللصوتوراًءتركضالحرمانمرارةذاقتمتغضنةعلى"عليأبي"سطوفيتتمثلفاجعةثعرلضربةفريسةلإمراخر

.وسنواتسنواتتعيشهظلتكبتعنبذللكتفرجاًنمحاولةاللبيلذللكوعلىالس!وداءاللشيخوخهلايامتدخرهاكانتالتياللعمرتحويشة

اللخيزداًنةولسعاتبلوالاهانةالمرمطةالوانكليتو!الصبورعبدانببرحدالىمبرراللصبورعبدتجاهاللقاسيموثفهااًنثعرفنحن

الحبفيمدرسةاًنها.اللبابعتبةعلىمقعدهعنيتخلىانثبل.عليهاتقسوبدورهااللحياةلان

حيث-مثلااللقبانيشعر-تلتهااخرىمدارسءنشكولاتخنلفوتبحثعثيقةكونهاعلى!مرد"يلاولاللحب"قصةفيواللغان!ية

مرتبةوضلحتىطلبهفيويبالغاللكميريطلببنفسهمعتدجسورالمحبالزاذرعطفهاتسكبوهيكانسافةوتعاملهابعنانحناناتبادللهاجهةعن

،قنع.اندونابخبالثنوذعشيقوكأتليأفع2اللفتىوهوتعاملهحيناللصغبرالطفلعلىهذا

معيناطارداًخلبعيهزمنمنذتأطرتاًقىالصبورعبدصورةاناليهاينظروناللذينالنلوباللغلاظاللقساةاللضباطبهثغيظانلودجديد

عورةفيشبيهالهاتجدخاصةنفسيةواوضاءملامجعلىمواستقرت"الاعرج"قصةفيالصيادو!وجة.اللعابرة،للحسميةلمتعةايقممصسد

قصةفيصاللحصورةوفي"الاعرج"ثصةفيالاعرجاًلدميماللصبدالابياتهذهوتترددعشيقهاعئهايتخلىحينندابةالىتصمتحيل

له"جريرةلاانسان"فىافنديمحمدصورةوفى"اللطيبالرجل"موقفانوالواقع."بحانيعرفتهولاماعرفتهياريشي"اللشعبية

جميعاانهم."حياتهحلمكانت"ثصةفيافنديعادلصورةوفياحبضتوكمالافواربعيدنفسيائحئىالبطلةيكسباللقصةهذهفياًلئدب

تحوللخظاتيفدلاالماضبىمنجيلاتمثلمستقرةلشريةن!اذجحيأتسسافيالبطلةرافقالمؤللفانلومخلصاووددتا!مورةهذه

نجدو!!زا.قي"هالماءغايراب!امايجيء2بأزماتيرمرونولاء!ا!4،ترديدكانللقد.اجلهمنعاشتاللذيرجلهافهـقدتانبعداللجدإكه

أماما!مقهومااًلىاحآرحيةا!!ورةارءصرةتجاوزنااذاا!االلىموحياشيثامدمرأسىبطاثةاورمحوئةاًثعبيةالابياتللهذه

بعادتصويريحاوددماالمؤللفعنهايتحدشمستقرةبسرإةدج.لما.بعيدحد

ور!ايدار!اهرةهـزهفياررةكيرانواًلواءكاع.ا!راءكالمناسخصيةلليثممليمتدانالممكنمنكاناللديالاستعراضهذابمثلونحن

اللىور!مهاللتىهبىالمؤ!فاتنأجفيارظاهرةهذههلا!ؤلالىشخوصمنلكبرياناللقولالىنخلصانلريدانمااخرىقصصأ

ارطررو-لآانأم؟!ص4حيعييالسردثياً!ايدقيارطررروؤا!اءهاالتبىوالهمومالخصبةالنفسييةو*بعادالداخليةالعميقةافلامجالمؤللف

ء!للبان؟اً!ظاهرةووفى!ل!!فرضاقيهياللردفياررندريةالحسيةالصورهذهمحنوانخارجيةحسيةصورمبمدمناكثرتجعلها

بأنشهدواضح-نحوعلىويتحدانوونايمتزجانومضمونهاالقصصمنالنظروامعاناللقراءةاعادةانعلى.وا!ءحابروزابارزةاللخادجية

رصهـب!حبثشكلهوفرضارضمونوان.مضمود4!مرا!كلغالبيةانتوضحانماالنفسيةوأبعاد!االلشخوصهذءملامحفيجديد

نا.اللفنيالعملطبيعةمنلليساللذياللفصلهذابينهمااللفصلاستثناءاتفهناكالتعميمفياقعانهناولريدوأفا-اللشخوص

اًلمواثشفهذء.هـكارتكماالتوترةوالموا!فا!راتيتجنبالمؤ!فشخعيلالهاتبلورت،مستقرةبثريةونماذجلأنماطهيانما-اليهاسأشير

اللىا!كالثفةالاضواءمنها!ركهبداية.صلحواقيومةذجيءاً!تيويحدديصفهاوالمؤلفهعيناشاينموذجداخلوتأطرتبعيدزمنمنذ

باشلتالبهوضرر-!عقويرلاراسخة!ا!رةوترسماماموالىء!رلىالدئياميكيةتنقصها!لهااي.*بئهيكماهمومهاعنو؟تح!دثأبعادها

بعضفىكمامشكلةاللقصةتطرحعندماهذا،القصةتطرحهاالتبوجهةومنموقفالىسقفومنواقعالىواقعمنتنقلهاالتياً"نحركة

زمنيورىىلىتنفردا!و!ف!نداضنان.الأ-اباد!+لناانتاجنفسسهامانبيقفهموقفالىيشيرذللكوللعل.نظرواجهةالىنظر

بعضفي!!!فزةفيوالتنوير!!ةاتوتر!طىو!!وا-حاصبحتواحدةتناولوطريقةمعينةنظروجهةعلىإستقرانبعد

المشنقرةالنماذجعنتحدثتحينسابقاالليها2اشرتالتيالأسشثناءاتوطابعهشخعببتهمنجزءاالائتاجميدانفىالطويلةالسنينبتعاكب

زمنى!رىىلىاًلا!فراد!راًان.ا(؟!فافتاجمنالاغابالاعمفيالتعرضعئدالزعمهذاعننخرجانفىاملمنبارلىلناكانوانالمميز

ا!ور!صبعضفيمحونمااثربووءعلهاا،!صلايبعثر!اهووا!عذليلعاشقآلليلمنتصفقطارفياللصبورفعبد.معجبةاخرىللصور

احسن"الموتمناثوى"!،ورملالم؟!ف!!ويهاذكرياتالىا!هابطةاللىاشارةمنولليسئمنبايالوصلويثدالحبي!بةبأعتابيتمسح

!لىرجيار!6اللسرداًل!لوبانذ!ن.ار!رد!رافيوردمهنموذجاصفاتوهبىاللعينينمتاللقالسنضاحكو.سيماكانالهسوىماضيه

و.اراداللطاووسوالرجلاللغانيةالمرأةعنا،؟لفابتعدحينرونقهاًلصيوررومأ!!تصوبىولاانهـسانكلعئداللشبابمرحلةترافقعام،

!لادهـجرداًنارىاهـ.اً!هموم!،رروورث!ميرإكأو!ايااررمرضلنزواتهذلليلاعبداتبلوركماهوكماالالائعرفهذللكفنحنوعلى،اللخاص

الامورالىالبطلنظرةتبديلبامكانيقئعنالاالقصةهذءفيطفل.غا.ليةبل!علىكراقهيقننلوكلبا

هذهكانتواذا.فنيةنظروجهـ4منمبررغرموقفهيظلىذلكوعلىقبلمستقرةاخرىبنماذجالاستشهادفيامضياًن*حبوانا

المفاجثةالنقللةهذهتعانىانتيلللقصصهابطانموذجاتمثلاللقصةالاإرانيانتاجفيالنظرتلفتظاهرةفهيهذءالمحبصورةعئداثفان

اللىالاستثناءأقعلىنموذجاتقدمانيمكنناجحةاخرىثصصفهـناكخاصةلمدرسةكممثلقصتهبطليقفأويقفوانمابهالاينفردفهو

ذللكعلبىنموذجوأوضج،المستقرةاللبشريةاًلنماذيمثبضةمنتفلتانماهنااًللحبان.اللحاليلجيلناسابقجيلانتعاجتمثلالحبفي

الاعجفالنحعلاًلفءىالفرناجيرصورةففيها"الزجاجملك"ثصةيحومالمحبان،التمسحلفظةعليهاطلقانأستطيعشيثايجسد

منطقاالحياةثسوةعليهتفرضواللذيعجهبببريقعينيهتشعالللىيولكنهاللصفةكلوللصفعة2وينلقىويصروإثابربالاعتإرويتمسحونجنذللل

التريصورةجانبالىمستواهرفعفياخلاصهمعيتناسبانتهازإ،منهعائتاللذيالراعبامبتان،وصلللحلةمقابلشيءكلينسى

عملوقد،وحركالهللباسهفىويتأللقوللحمهبشحمهينوءالذيالمترفلايعتنيصبوددائبفالمحبكهذاواثعايفرضانطالسابقةأحيالنا

وخصبازخماكسابهاعلىاللقصةسردفىاتبعاللذيالمخاطبةاسلوبالذيبالوصال*مراكرر!ىمادامبالصعابيباليولأاًللفرديةلكرامته

مثلا-الواشياللقلب-قصصهبعضفىبواللنادغارياسلوبفيكرالعابرةالجنسيةالمتعةيتخطىثأويلبىاًلوصلان،طويلالارلحونمف

دفعتالتياللافتةكمنظرواعيةنفسيةملاحظاتتضمنتانهاكمااعمل.شرسدجالبعنكنفيس،لهالمجدبةاًلحياةصحراًءفيواحةليصبح

التطورللحظاتتصويراللكاتبتجنبان.ماضيهتذكرالىالراويمدرسةائها0كمزيقافمزقهااللبطلاعمالىفيوحشيةبصورةاظافرء
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علىسيتصارعانوابنابعنغريربةشاذةقصةلترويالليتداخلالىاًنماالمستهراضبلورالنحو9!ذاعلىيعرضهملى!بضحياةفيالحاسمة

الحيلةهذهالىاللجوءدونإقولهانالمؤللفبامكانكانامروءـوعشيقةاللصورةعناللكلامعنداللقولفيهاالسبقنانقطةمعبعيدحدالىيرتبط

استغلالها.حسنئفسمهعلىاضاعالتياللبارعةتتحلافالللفظةالكلماتبهاتشحنالتبماللطاقةقضببةوهياللحسية

التيالقصصبعضالى*شارةمنيمنعنالاانيجبذللكانعلىاللذيالابرالمواقفهذهبمثلتمركانتاذاالااللفرصةهذهمثللها

المؤللفشخوصبعضعناللجمودطودكسراجتمابمبةبمشاركةتنطق.المؤلفمنهيعانياًللذيامروراللقاموسى1كأ،11عنكلامنايعزز

قصصاقوىمنوهي"البحريغضبلماذا"قصةذللكعلىمثالواوضجدوناًللدراسةهذءفينثيرهاانإمكنا!ة!اءخيرةاًلعا!ا".اًلمأللة

سببعنجاداوإبحثويحبهافاطمةمعيتعاطفاًلصبيان.المجموعةالايراليشحوصيعيشهاالتيالهمومنوعيةهيمبشةبقصةنلتصقاًن

اللقصةتحققاًنالممكنمنكانوقف،عئهاللتخفيفمحاوللةفيتعاستهابمجموعهالايرانيلانتاجتعرضايتطلبانمااًلمسألةهذءاثارةانوالواقع

اللعائليفاطمةوضعيكنشفاللصبيتركاًلمؤللفانلواكبرنجاحاعلى-"الئاسومع""اللشوطاول"السابقتينالمجمومنين!صد

الصبي.مندهـ!ذللكلئاليقولهويتدخلوللمبإفسهوالاجتماعينا1و.انتاجهتمثلالتيالمجموعةهذهعلىالاعتمادمنيرمإعذالاذلكان

لاوللعلي"باربسزنجي"بهاواعنيالمجموعةفيالمتالقةالللوحةامايعيث!ونانما،*يراليشخوصانالى-تحفصدوناللقولالىاسارع

تطورمرحلةبدايةكونانانتظرتاثاانالتفا؟لفيمسرفااكوناذنيهحنىغاروالصبورفعبد.الخاصةهمومهموالاغلبالاعمفي

اللبكرقاوتهإمجراللذيالزئجيقصةانها،اللكالبانتاجفيجدبدةعموء!مهاويذوبتلوبالتيايامهبرالخامة-ومشحلههمومهفى

حياةلليعيثىجديدةواعدةحياةفيابنائهابامالارضهاتموراتبىابدايتعاطف!وهوعدا.هاعنوشغلهلبهملكاللذيلجباةحبهوفي

الىوتحولهانسانيتهتسحقمتفسخةهرمةحضارةظلفيمهيئةزريةراً،سهدرجةلهميتمئىبلاللثالثةالدرجةركابطبقتابئاءمع

ا!شمماروانضحيةهئااللبطلباناعترافيومع،المجتمعيلفظهانفالةطبقةوءـياليهايذتبملاطتةياذياليتسمجهئااللبطلان.وخامسة

فىشيالاليعملالخيرةارض"عر،جلاثهمحلىشكو!-عامداعمل؟داعطتالتي"الثمناقلما"قصةفيواللخياط.الاولىاًلدرجةركاب

4اًللا-وصبهدءالاعجابمنلفسىاًمنماناستطعللمفانئى،باريسكانوانفرحاتبجمهوربةيذكرئيجميلاوهمايعيشىلللمجموع!اسمها

اللفتية.القارةتعيشهابذياللبئاءدورلطبيعةاللكاتبفهمعنتإمالتىيهجمببتبدليحلمهعافاللبطل،للمقارئةنميمذجايصلجواضحاهئاالفرو.

علي!"اللزحابمملك"فيكماإضااهناالمخاطةاسلوبعملوللقدبمرحلةكلهالمجتمعفيهايمرجديدةبيوثوبيايحلمولاهوحياته

القضاراتجاوزتوبطهـفقد.واللزحماللحيوبةمنوافربشىءاللقصةمدفبمافنديعادلموقف*ـووهذاوالمرضواللفقرالجهلتزيلتطور

المجموعةقصءاتثيرءـ؟التيالعامهاًلقضايافبى.للبحثاللخاصةالفرعيةاللحياةوسرعةاللضجيجخلالمنيبحثاللدي"حياتهحلمكائت"قصة

فرصة.نعسيعلىاضعتالنياعترلىوانااتاحتالتيالمقعدةالجارةوحتى.الوقتبعضمعهايقضيفتاةعن

كوةخلالمنوحركتهاالعامةاللحي!اةلرصدمدهشةفرصةللكاتب

.سكعوسصبيم(الاردن)عئيشااتجهتوقدالشار.لحالىتتجه.و.لماللبيتداخلالىبانظارهااتجهت
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