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مواجهة،مظهرمنهامطهرلماتهدثحتاجم!راثمد،بؤف!بومنهامىلكوقائريفعاللقصةا-!

مجردالرسالةاللقصةتصبحمننى.نمامااحدداناستطيعولممت

الرسالةمواقفتخضعحدأيالىابيناناسقطيعلاكدلك،رسمالةزكيكمالاحمدالدثنوربقلم

امكانوفي،معقدالمنحوهذاعلىفالامر،اللقصةنتروطوايماءالها

الاحكاممنكثيراينكرانالمعقدهذابعملهناقدهيوأجهالذيادكانب***

الل!!صة.اللقصصيةالاعمالفيجداضروريةنصبجا&يع!ودوهو،قصصثلاثالماضياللعددفي"الاداب"قدمت

"التحدي"بعنوانمنالمغربقصةواماميسرعةفيهذاعناصدرانشعاءتولكنها.شهركلتقدمهاناعتادتبماقيساذاصغير

فيهاواصطنع-لماداادريولست-الاولاسمهيخفيانآثر،،.نبهاالاستادعليهاقدم،قصصيعملفيتراثناصفحاتاحدىتئشر

ازاءالناقدمشكلةامامونحنالانحسفلم،الرسالة؟سلوباللعرببماضييعنىانالهـانبهذاعلىغرباولليس.خوريدفيف

الرساله.القصة!فاازدادالماضيبهذااتصالازادناربملما،اللكريمالنحوذللكعلى

رسالة؟هيأمحقيقيةقصة"اللتحدي"أنرىبعسثفيالمشاركةفاناخرىناحيةومن.كلهالوجدانيلواقعنا

--انتريداشياءأ!افيهاوللكن،قصةانهايؤكدفيهاشيئاانفرياتفاعلىلأجدى،اللعصراحراثتواكبمجلةطريقعنإضيالما

معجبؤضوالرالقبولاحتمآلاتبينوانا.القصةصورةتسلبها.الرفوف!احدفوقتنامثمنفسهاالل!وةتدعوالتياللكبلمكمن

ويدفعئي.شخعيةسجينبأنهاحساسيرغمعلىاللغاتببانطلاقهاأخرجهالمجلةلان،قصتهفيخوريرئيفانافشفلندللكومع

ابعادالىأكفتكي،جانبا،القضيةطرحالى.فجأةالاعجابهذاكتبروز4بماالاكثكلاتعنللميبدوفيماولانها،فعلاالقصةبابمن

اللحقيقي..مقدساتهمنهضاعتمنفلسفةتعينتىوهيالشخصيةهذهبربطناعنهاواستعاضت،المحتلفةالنقادعنتشريعاتقسنغنت.الاخبار

!سواءحدعلىوالزائفهـها.ضجيحولاصخبغيرمنقوميتناالى

السثميشغله-اسمهمناقترحماوهذا-مطيعع.المؤللفعلىدخيل-الاقلعلى-احدهملثلاثة،اللثلاثالقصصوتبتى

فياوقصتمهفيفيقدم،موضوعيةبكليمارسهاللذيواللعبثوادفراعكلسبيلفيأقفانارجواللشاقاقولوحين.اللشاقناللفهدأ

منوصلهكأابعلىيردوهوبهبادئا..ازمتهيعيتنىرجلارسالتهام!أطريقاقصرانهااو،قراءتهامناسهلالقصةكتابةانيظنمن

ولا،ولدوأمزوجانهسامعبهللحا.قاستعدادهاؤيهتبديصاحبته.اديبايكونكيصاحبها

بجنوبيمنفيسجينالرجلاناللقراءةمنفليلبعدنتبيناننلبثمسؤولليةيحملولا،الانسانيةتجاربمنماوتها.فستمدالقصةان

سياسية.ا!حمقفيتكنوان،دينب!بةبهااخذاك!يالتهمةوانالمغربيحسحين-ليعيدهايتمثلهاوهو.أللفاهماللفظنالاا!تجاربهذه

هؤلاءوللكن،معهالمةحاونينكليناوىءوهو،الدخ!يليكرهفهومنفتصبح،جديدةكانتلوكماتبدوصورةفي-تعودانيجبا؟ها

وضعوهانبعدالافهاملهلفقوا-صلمحب!نهزوجوفيه!-المتعاونهناللقاصينكللان.املمناطاقولولاعدفةمثاداوفكزمحصلةبعد

.بالالثادا!ا!قىصورةفيالاحشجاجرسالةحمليحسنونلاهماو،المبشرينمبلغربلغونلا

؟ملحداكانفهل.اللعوائقوازاللةاللحواجزتقويضعلىيقدروندحيت

فعلاوانه،المواربةولااللتستريعرفلابأنهللصاحبتهيعترفانهمطيعع.منالاقلعلىواحداانيقينيوفيهذااًفول

المطلقة.بالانهزاميةيساموناللذيناللبلهاءلميظفيزيقه،تيتعجبمصرفي"نسمبعمايتخلىانيجبزكيوفتحيقصيباتيوانود

!س!ثيلا"لمجقولالمؤمنالصئفمنصاحبهبأنعلمهيم!عهلارم!-؟بل.المعامحرةا!قصةفيكيانلهايعدللم5هذلان"اللتئد!ته))

فقطأتساعلاننيالا،الللهوجودآجحدللمزللتلاكأنأءأيماليلمصيرتنكبهطريقالىاللفنسيروتحول،الغابرةاللقروناتقاليدالىؤر!ع

واذما،الوق!فهذافي5وحدلليسانهولمضيف"وجورهلمحائدةعن.التطوربروحرصيناحساسعنيصسار.وهو

لاعن.ساخظاللكل

بكل،اورمخط..فلسفتهجماعاللىيصلانهنحسو!نا:التحدي

عير،احيانايل!سهحلاالللامبالاةتكونوقد،وعبثانكادمنفيهما

كلفقدتحيانهكأنهولليحسيذوبماسرعانوقتياللحلهذاانللفت!ذالادباءمنكثيربهااوللعفنيةظماهرةاللرسالةاللقصة

لهفيؤدن-بالحريةوالاحساسوالاباءاللكلامةتفقدوهـي-معنىاستغاتوقد،اللثامنعشراللقرنفيريتفت!اردسونصمويلجدوأهاالى

!الانتحارفيبالتفكيركأن!افيهاتبدوبصورةالمنت!اعرتحليلفيرازعااسحلالابعدهمن

لانهما،المؤمنة4زوصاحبتفببرمعيتعارضالانتحأرز!ءولقكيوهادبالىتنشميهضامنوهي.تمويهولافيهزيفلاكشفمجرد

ويرى.اللشريفبافىفذرسالتهفيهو/شميهالخلاصالىسبيلاترى"التلميذ"بوهـجببهبولروايةماحدالىؤضشيه،الاعراؤإت

يتحرراقيأمللاأحددامماوراءهطارلاانقظارالمن!ذووذامثلان."العمرزهرة"فياللحكيم.نوفيقصضيعمنون!رب

منالتحررفيالرغمةسجنفييعيتنىأحدداممابل،اللكاملالتحررمنكثيرفيفلأنها،بهايغرىيزاللاالشبابجملكانواذا

فيهاويموبأهبةكلبتلابيبتأخداللنكصةدامتوما،سجنكلالاعمالفيبهيرخصلامااللفنيةالمحظوراتمنللقاصتبيحالاحيان

اللحقيقة.الىيقودشبمءيبفىلانجحيثالايمانكلهالادبيالعملتخرجانالىاحيانا"بهاالامريصلوقد.ا،خرى
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برحاةقاماثم.الللقاءوتمالليهاللصديق2،لى-رع،برمص"فهاوءيمهفةكبما9"؟وجوديةأهده

وؤث،فميهاأثريةمديمةبوجودحلمفدءليآرةكارحمبثكرمارالىىير*علقبلونانررثلاولكنه،مت!أرمأمضمونايبسط!يعع.أت

حلمه!لمحقق.صاصت"ي(كأمقانذي4قيفيجذوره،ا!سلبياالرضىمنعجيب

آيةبانف!"لانسورياللصديقاحسوقيها،ثمعاالم!دينةوطرقاويسقطويسيريسير،باللحياةمنمسكاسي!ظلالحبهذااجلومن

السحيق.ماضيهاألىيجذر"سراهناكئنورإى،ضةالمديبمرأىعا!!ولتكن،يرىماكلاللفراغو!جن.يخف!(نالىوينئؤعشينهض

المدي!نةقصةيسردالمحاضريناحدراحعضدماالسره!اوجودمنوتأصشدودهالشادسجنه.فيوهوحتىعليهيسمنلنعماكلازلملأمبالاة

وريارةاقىقشففارسجنوبيحاكما؟نطزارا))بمالامرمر.فبطةابأسبينجحيتأ!أنمندالىولا.نفسه"قراغية"معنلارموء4

وقد.والابهةواللجمالأللثرأءيمثلوفدذيقنعصأرءيرطبشار))الل!ناقضتحسالتيتمزم!نهعن"و!يراالظرجحهذاوليعن،وألامل

مديعةصورةفيكانانجذابهوللكىبشارالاممرألىوجفبزاراب!ت.ءلضيمكلكربمااًللامع!ولاوالعبثوترى

بشادبر،لامير"لميقحتى،فوداببضائهايقيالافي4وولممعليهاض!ارقخمكأ..عليهتقنل"كنوان،اللحياةبنشانردأئملتجابهنزعةادنهذه

.أخرىمرةزارهرو،أى!لاأممحنهمواحدامطعع.كانانآعلمولا،أوجوديينانزعة8!ذ

اإثيلالتموأقيمت،ءرمانخارج"رجفيسنواتبعداثد/نجهوبنيلمت:هواخيرتنيءبقي

رياضةوملعبمسرحرهاواللحق،ارضهابالمرمروبلطت،لئيطةائعة!لر؟از"ءفيهلنافدماللذيالمؤلفاسلوبالقصهتحهـتملاترى

السىقدوكان،بشارعنالسمؤالفيرارايبدأوهنا.سباحةوحوة!اههمامانهوصرفتني،يقصدمابعضفهمفيعسراوجدتانياتنمهد

الاغريقيبينمرودكن،ربهينخلمعماتانهيعلموعنمما.أمرهـسنواتاللفاظمنعشراتفيفضعت،.لجربتهيسرفياعيثىانءنا!لغوية

ءـمواسياو/فولالعظيهةالمدينةاًلىيرشيروألحربائبةوالأكنفائيةوالفرابةوالسب*بئواللاوءبوالللامعروفا!رمبالاة

!بثةمارالامررهوهذا-ا"نيةواللامحدوديةا)نركلانيةو!!نت!صاعسةواللحيضونةواللديمومة

لحيآيةواما،المحاضرروأهاكماالا!لريةالمدينةقصةكانت.للك...وهكذا

يسقطثم،الاعورةأحدالىيسصندرلثماالاسماعهابعد-لمبثفدلاعسلىبهانقضي":فيقوليكتبحبمناقصاهاالمعان!ةرنبلنخ

لليلحدمش!قالىحزينااللسوريم!الصديقويعود.هام!ع!بخثةمجأة...ال!قيقةممارقاحياةإكهـوفوهاولعض!ب...نق"ئية3وءلاالاقلاث

بتغمارالأصركاقهل،عا!عآيةكارزمنترى:قيس!أل،غريبخاطرءليهفيمؤخرهساحبازصفاواللطررقيقطععلالهاللبئيسهذاحبالطالما

؟زاراالامركانأم."لسماناومستروقاآوارامسىتمبلاالهجيرةورمضاءاللصحراءفيظ

عليآبةكانواذلم:ا!ضناسخالكرةتغرينيبدوربمراناواسألهوان،بعيدمنذانص!ىالمهاماتعهدلان..يكونانيمنلانلاهذا

الآخر؟-السوريالصديق-هويكون!ل،!صهـهما.اسلوبهايصطنعبنأللامنثمةينر

وأوهيكوانرمنبألانيذكرنياللذيالقصصمنالنوعذللكوحديثسطيحو؟للي!أليالحريريمقامأت.نكونان4مفنلا

ارصر،لروح!لا.!ونان!كنلاوفرانكتينالنئبوالرجل!ثسةيريدوهوعصرنا.يدهأللذياذسهلال!مبيرنمودجهئن!امبنعيسى

اصبحوقد.وزبز"ئجهابالتجربةالايممانالىصارتال!بومالانسانيةلآتهمحمودفيالمةمثلةالمدرسةهذهكولكانتواذأ.المباثرالايمال

شيئا،لىتقدمكانتماالغيبياتالىبالهروبأداؤهالايمكنمهـمةلللودبتحظىأئراللا-ايضاالمنفلوطيمنناهلة-الللهعبداللحليموكلبدتيمور

تدبرهوالواقعيرفضهبمنطقتجربةأيةمصاناةانهيررىمنثمةرلمل.مض،!مواحدأيكونن2لمال!يعثجةكلاةأنبلاغيهينبا!ممماكلدات

ضلىأزهاعتبالىنافيوضعناواذا.عقميمةكانتانالتجربةعقمدونه

الننجربةهذهتهشيأنافنوجبؤقد،مابشيءتزودنااناللتجربة:بتنعاوح!

اطراوو.بكلالاجتماعي.و*؟ملنا

اساطرفيالازمةحلولىيننمساليوماًدبانيقالانيمكنولقداللتي"بشارا"تزدحماجداثمن"ا!تحدي))ينقصحابهـق!ر

اللىبسمببيمتشمي،الانتروبولوجياتصعيدعلىوالتناسخ،الاوللينتهـننبالتفصيلاتهذهأبكل:تلي!جعلماب!افصييافيانولى!ق!بها

الأديب"حالة"بهاتعلهـقالتيالاسطورةانفأروولى.الا-اطرهذ!؟اهصيرةالقصة

،اللعصورمختلفعبىالانسانللضياعرصدأوتحداورمضدائماهي،اقىقافسزةتمتنهمبة41واللذكريات،دلمواقفألدقيقالرصفذللك

كاية.لاأجلمنتقمىمجردكالتناسخولليستاصنحتالليوما!ءك!روالملاحقات،الننمصوررحدةتحتزلهلمماللذكيوألزمن

وهسل؟يريدمائا:بسواليناقصيبأقيالىنعودهذاضوءفيوالمفروضباراقصة.نحتملهاأترى..المحدنيناعمالاكثرفينافلة

فيماواضحاشيئايريدلاانهؤصجيب؟إن-الاكسعاتجربةءثريليريدهءا؟ماورو.ايةتبخيصاليسشهانها

فيكفيذاتهاحدفيالنئاسحقضيةيريدانهيزعمكانوار،،يظهرإميلوللكني،الكتابةمنالنوعهذاالىأميللاشخصياانة

ا!قديمة.ابعادهافيالاللهايعرضللمانهبهالمؤاخذته.أصب!هاللذياللشكلالقاصينعلىاـلرضآلاالىنفسهالوقتؤ!ط

واحدرضاءوعدم،ألنقمادامخلبيجزهلمبمامليءاللحمدوللهوأدفي،

عوض.الادبيبرجودناصسقحاتمنمحوهيعنبملاعنه!!لي

اساسءلى..الاساسهذاعلىقصيباتيانوران!كثىقأناواق:،

بشخصيتهفتحبمورلح!شصنى.قصةزكيفتحيكشباللعنوانبهذاالزمهلاانيوعلى،النقادنظرمع.نعارضهابرغمبافيةمحصطةوجغلى

،مصريوروحهحوارهمنيبدوفيمالآله،بقصتهيدهشنيم!اأكأرقدمهبمار!نةاللحالهذهفيعملهوفيمة.اللقصةاللخاصبمتعوري

قبل!منقصةأيةللفتحيمصرفيآقرأاموأناوهل؟يريدماداشيئينحدودفي،اشلمنارهاللذيالاطاردأضلهو

لليقولالنقادعلىيدورانالأديبعلىفليس،هولاالمقصرأنا؟الانساننجربةيثرييريدهما

.الواقالواقبلادفيولوعنهيبحثانالناقدعلىولغتن،طننطفىحط-المفصلةالمواقفمنكمثيرصففبعبر-القصةوتتلخص

الاالآىحتىلل!تحيأقرأللملأجمرثتواخس!رتانياظنقلادللكومعيستغل-وريإلأول.كاعلة4دراسبسمةواحدهوىعلىشابيشالتظء

يرااللاالاقلعلىاوالطريقأولفييزاللاآلهيرطهرواذ،القصةووهاسمسهاير(ليوالاخر،الاثريةالمناطقفيللانهـبباحالعطلم!لظلأفرص7

وتدنمدخحينااللقارىءشفتيتش!مفارقاتمجموعةاللقصةانيظن.المناطقتلكبازنهـيادشغفامنهاكثر"عليآية"

آخر.حينااحساسه،مدةصديقهعنعليايةاخبارتنقطعألدراسيةالسنةرعقب

ولهه-كفتعيمواحدااللقصةتكسباناللطريفمنيكونوللقدعينقدعليايةوكان،طهران.نستزيرهمنهدعوةبطاقةاليه.نصلثم
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شخصينهنسعمنجليلآننمسعىانالاطرفوللكن-إل!مردعاىواًعدة؟،فة

غيركناولما.اللحقيقيانتاجهباكورةكاءالوكمايربدوعملخلالمن

وعدمناحيةمنالباعنقصر-ألاطرفواللطريفلمناورمةوونع!ين

بنايجملفقد-اخرىناحببةمنذانهااللباكورة!صألةمندنا2أ.أ

ءعب!فيالدينم!بيب!مقصيبماتيزحمكمابألاحداثزحمهاالتيقصه"علىموضوعيانعكفان

*،3.بهاقه-؟"

عريةافتفيوللكن،واللجنازاللعرلييكرهكماشيئايكرهلااتزكيقصكطقال

الافلام"شركةفيالساعي"عوص))يشميعأنالىدفعتهالظرو!

وثميةبرةراتببلشعرهيقدمانيففلالونجصيحمصناللتهنماعروبينبينهلقاءواولىالدؤنعط!بةوبين.الاخرمثواهالى"العربية

قدمانبعدالريحا!هبناجيق!و.صوحيةة3فةشؤريربةرموزذاتقنتبين،التدأعياتطريقةعلى،بخزيحوادثفيآدميلإ"ءلممهنعوض

الليهوأعال!اتضحياتهقبلانطىهويمتعو،والنارالدمقراببنلهحلوولل!4جداقبيحفعوض.اللحياةتتبناهاللذيالتناقضكلقبها

في،با!نمرالالذارعنإكفلاومأ!انغير..وثم(راوخصبامطراوهو،والايثاربالحبمليءولكنهأللجيبخاويوهو،دائمات!صاحةالاب

بشرىعلىيحعسلحتى،ابتهالاتهتردريىء!يكفلاأ)شماءرانصينايواءهالاختزوجويرقضاختهدوجاجلمنويسجن،-ىوليرة/ضب

وللامنلللحصببوءصفهقهأءبؤ4أرشمامحروي!خ!غم..الارضالىلمعادبازميلهويغتابه،تماماعاريمةصجرةفيفيعيشال!مإنمنخروجهبكلد

فيهايعملاديالارضصف-ووتعكيرالبومدونحألاللذي.اولارهوعلىعلهبههوويقبلمحمدالحاج

.اللصوتصاحبثم،ابتسامتهتتغربعوضكذس!االارض-حنسأنوبعدوفجأة

موته!خبرذلكبعدلليشيعالعربيةالاكلاممكتبمننسهرايختفي

مناب!ناذبها،او!فيليرغماممن!الض!!ظهرص!عفيإ-طاعتاللقصيدلحملثالىفي!يت!باتيؤثر.ا!ا!بفانهذاعنداللقصةتضتهيو!

التعبيرعلىاللنتماعرقدرةاس!طاعتو!ر.!اء!اصءولأهاجوخلمقمقابرواللى،للهوفاةشهادةلاستحراجاللصحةمعتبواللى،ص!رؤ"

للصراع2منالداليالحوه!(وتطلمهاللذىاكأز-رزرسمخان،لاللحصموروهاتوخدوقالقيلبعد-شصث!كلتمائاحتى.للدمنهالهصدقة

..........معارفةدكانت،لهليمستالورقةارتبينلللحفارالصحةورقةوزدم

اد!رثيردبوامنابهثرماالليستقماأله،نلمهذنكتمقأنررةشالخصكأمالرولمحيربأنطنهاانهوهي،يخرهعن"عوض"تميزالننيالعبرىالمفمارقةسب4غويبة

انها..المزيد-ءني!حثاللقا!ىءوتترد،تنتهـالقصيدةصءىيمدأصتها((عبمضا"عوضكان!دنعم..؟نمرةاواخرشضصادا،ماكان

....!دكنهفي

اللضياءترىانلرجو،اللنعماعرنصؤ!طويلةمصيدةجزءيو...ذ!كمناكترنئيءولا

-نغسها،اللقصةمن"قصصية"وتركيزاأكثر"هذا"فينربرمابل

!ااغنيةاوص!فةري!بورناج/!كونباناشبهوهـو-كهذاعملاأنرآييوفي

ماسيفقدهلاتهجديةمقاييسرآيةاخدهبرمكنلا-وصلماريوسيمت

فيالشعربنقدكلفتاننياد!ر،اعواماربع!صواليمنديواؤقنيزكيفتحياناللظنواير.براقة"تلف!بفة"منبه.بمة،ز

اللعنيفى،عبدملكدلسيدةقصيدة!ي،1وكان،"ألاداب"ءجلمةحيتمناللقصةمعانيبكلاللقصةاللىيم!ررللمانهوعلى،ذللكءلى

اللدثنورالل!ربا!نقدقاذا،سالببكأعوربة2!لاوريخيخلاءعةوجاءت.معبرحياةلقطاععورةانها

بها.لللاشادةبل،اللقصدة.للكءنرلمدفاعقلمهرشخرهـدور!حمدتستهدفايجابيةمنالليهندمموماكل"اللتعبر"شرطوفي

ادا"اللشعرفن))اسمهالصل،الحدي!ثالشعرءنزنترةطجع،2قد!المنشودارضبرير

اللحديث.لللشعرنمودجااللفصصلم!قلكز،ءت!بر،الذاكرةاسعغقي؟فعلفىاهوو

نايومئداعتزمتوقد.ايضامم!لا؟"أصهـىفيعنهادراسة3*بوللاعمالحاسمةبمفاهيميحظىلاالح،ضرالوفىتفيمعظمناان

وأجرؤ،اللحديثالشصرعلى"جنيهوزوضيحعليهنلوددراسةاءيىءتك!ونانلحلىاجماعبشبهنحسشكغرمنوللكننل"،اللقصهمية

يجبالتيوالروحالؤ*جةاصطلمرح!ز"ارف!مت!ميكومامانهالظولمحلىألاديببرهاقةتصويرهيمكنحياتيقطاعاجلمنأصتجاجاا)قصة

علىيطبقهااىيريدحينالنأفدد؟للحدي!نةالقصيدةت!مثلهاانوانما،اللفناواهدايكونانيحاولللمزليةتمحيانواحسب.افنانا

الحديث.اًرشعو.المحسنينيحبالللهوكان4النكتوبشاننةالظلبخفة31"!ى

اختلا!تفسميرعدمعلىوالحو!ى،دور-قفيا)حباةرو(مةللكنال!قصةميدانيدعانزكيفتحيعلىاةترحانيهغنؤقد..وبعد

الموضوعاهمالثمآنذاكصمتاللهالىدؤكللاني،ادببىغير.لمفترا"!رآي،السردعلىقدرتهلولا،مثلالللسيئاريووبر-فرع!!،لمصبنالمخا)بر!

يريدلمن!هـورا)د؟ةورعاىالبادوة!انلتسجببلالاناذكرهوانني.الموعوداللقصاصمنهكونأنبعدلانتيءو!!

اليها.اللرجوعركيكما!احمدا)فاهرة

-5555555555555ههههع!!حم!ه55555!هه!ه!!ه!!!5!!55ص!
يرثا:ح!ء،*هـات

ا!أ!وةله!ما!"الرأ

يراويالدأء!مرجهةر"تم!ازورهقرونج)*فتأ

بروت3181ب.ص-لطإ-ور"اارد

555!ور++كأ*حى3ت-5!555555*حم!55555هه5ح!5555!555ههه*ح!ح!حم!حم!ه-حى!5!55هه"
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للتركيزوفاقدةمناشرةبانها"اخاءاغنية"قصيدةتتصف

بعضويضيع،التترمنيرقربهل"كلهوهذاً.يجبممااكنروواعية

.المناشرةالنثريةالتعبيراتاكوامبينالمعبرةاللصور

رواللشال!الاخاءالانسماني،عنمقاطعخمسةمنقصيدةفياللنتماعرةتتحدث

هذااناللشاعرةوتتحدث.المحبةعلىبلالللونعلىيعقوملاانهوكيف

يس!ودوبهامامهارحبااللعالمويجعلبالناسئقتهافييزيدالاخاء

و!صودراسماتابحالثسلكتوقد.احسنمستقبللبنا"ءا!بشريةالحياةوالأمنالسلام

في3!تجتمع-و!أئدالتعبيرمسلك،شعراالافكا!هذهصوغالىطريؤهافيالشاعرة

.القيرمالممننأزالعددجوها!ىو!في.فدونهاصورالىلرجمننهامعالقكرة!هنالمبانر
حيؤالىالسياسيةالمقالةحيزمنبهاتخرجنكيالادبيةاللصبغة

اللقصيدةمننقتبسسوف،الاداءفيطريقتهانبينو!كي.الشعر

مه!ح!?3ويجعلبا!ناسثقتهايزيدالاخاءانمحنتتحدثوفيه،الثانيالمقالع

وادعا:جميلاالعالم

مناللنقاشمتعبينوانسانينالرمادياللفجربصورةاللقصيدةتبدأاخبميا

الدملفعلواللفجر،م!زقانالانسانينانغير.والتشردواللضجراللزاخرهاللحشودبحرفياللقاكعندما

ويأتي،الاولىاللحظةمنالعاللمصورةتتشوهوبذلك.دوداالمزروع21طلكاللفجروجهكفيالايمانوأرى

:الاخرسوالقلقاللذهولدللكبصداللفرحفتعطيهقلبيالىتر"لس!دبالناسئقتي

اعينناعلىاللصمتنرسم،وجديدا،وند،شا،!لوالم)مالع--وأرى

..اضلعنافيالمفئنولالزردونشدنضرتهفياللطفلكالنبات

رهوتهفيالطفلكاللربيع

فخيبةسمطرهرمعنللحياللحمالالزمهماؤخم!للشالحثفيسولمقطعاناتباللمراءيتحدث؟لأمل..بالضياءيل!الوجؤوقياللطفلكالصناخ

..عنفيهماتتحدثالشعرمنببي!بينالاساسيةلللفكرةمهـونفقد

صادفى:البريءوالحدس،سميئةحياتهاث!روطبجملةمبانتراعرفطالثاللثاللبيتفيلمحكرتهاعر!تثم،الاخوبم!الللقاء

الكبيراللصمتمنحدرفلىالت-الاردمةالابياتو!ارفىحتعويرالىعمدتثم،باكئنريةمغرقة

سندريلااحتا
...صروالثانمة،واللفرحالللقاء:"نفكرتلالمقطعهذافيصاروفيللك.تلت

اللممنومميص،هزالمنجمؤلاللحاسريراللذكطادطقيا!!سزحيزفيالعقلوقعوفيلك.لللاولى!تيجة

.للندممكأنفيهايكنللمويفقده،اللشعريحدثهاللذيالن!ولعنويبعدهالقارىءو!يمنيزيد

حينالنفسفيالثم!عريبعثهاالتيبالرعشةاوبالامتلاء.الاحساس

يجدللعلهالشهوةالىانطلق،والاملاللفكراللشاعرجربانبعدواةقدان.الزاخمالمكثفعالمهالىواقعهامنالأنسانيةاللووحينتع

تغشياللجئسوابخرةغرمضهمنخرج.وقلقهيئسهمنراحةفيهاوفاقدة،مباشوة)انهااذفابقولناعنيناهالذيهو،لللتوترالقصيدة

..افخاذهنعريتكنساءأو.النساءكأئداءالمصابيحفيرى.عينيهالانسجامهوالشعرمنطقان.(يجبممااكثروواعية،لللتركيز

الىاللصورتين"العفنة"و"اًلمنتنة"صفتيآضافف!قدسئمانهوبماانكما."للفكريالمنطقولليس،لللعاللماللخاصةؤريئالرفياللداخلي

تعت.الموئسةللنهايةوصهدالقصيدةفياللجووحدةمحلىؤحافظفيوانشراك!،المنداعيةاللمورنوعيةيحدداللذيهوالفنياتوتر

يدتتلقاه-اللحديثالادبفيلللتنصهـوةرمزوهبم-ا!دردارشجرةيفقدهاقنهاللقصيرةهذهيم!ودللذي2العقلانيالمنطقاما.انطئمير

:اللحياةؤيهاجمتواعيونناحلةبدلاالعاديالليومياللعاللممنةريباالفارىءويجعلالعاطفيتوترها

طويلاتشبثظ..تهاللنا..قرن!نا.الانسانيالاخاءيسودهايرو.نوبياغمارفي-عئهقسرا-يضعهانمن

وذ!ولاموامقاعا..غثياناواستحلناانشجتها،التيالنفسفيصهـراعادةألىبحاجةاللفصيدةهذهان

والتقسيماتا!كصببمالوهسنعنهازالولمقداللظهورالىتعودللكي

الحيطانعارية"غرفةفيا!ؤللةاللشاعريجربالرابعالمقطعفيانشاءعنلا،حقيديشعريعاللمعنمعبرةؤتغدو،اللسعطحيةالم!نطقية

فيذهنهوتتوالى..عليهالاياماثرويلمحوجههفيبصر"التمزل!تاتتصهر!اعاطف!هيجعلاندونكاره21نظمعلىأنتاعرؤص"يتمرنشعري

تنطبعالتنقاءآثارويرىصباءايامالىاللذكرىفييكروهوصورهالتقسيميصبحذللكوعند.اللعاللمعنجهـ!هـةبررؤيا.لركيبهاوتعيد

يسجل،طفلانفسهفيكروحين!"تهمواحلمختلففيقسماتهعلىوبداية،الوقوف!اماكناللشاعرعلىومرضا!في!والوسيقي

فقد:،حيافههدماللذياللشرآئار.النغميةطاقتهاستنفدكلماجدر!منالللحن

الجناخءعلىععةاللطاللىلممالارا!سويعحدهوزجاجمنكو!ة

00وجنتيهعضست..عيب"نقرت،اللشاعرذكرليلقد.اللعاللمعنوصورةعاللم!ةالقصبهذه

ولاطيباللحياةيعرفيعدوللمنفسهوتشوهتوجههفشنموهلللمدينةصورهاالتىالخصميلوحالهفيناجيالعطيمعبد،اللحق

..نفسهوخسراللعاللمربحاذاالانسانيستف!ماذااذ:امنيةاللحياةيعرضونحينالمعاصريناللفنالينبصور،المدينهفيوللحياة

وتتهاوى،المراةفيحطم..الاللميهيجه..يثورالمئماعرللكنطريقتهماتبعانهبل.وهزيمص"وعزلته،2يهاالانسحانوبؤسالمعاصرة

اللىفرفتهمنويخرج..زججمنكومة:المتعظاياؤوقصوهـصياتر4المنوهةاللصورورسم،وزرقاءرماديةمناللكامدةالالواناتنقاءمبم

وتلقي،الشهوةوتثير،باللضجرتوحيالتي،الواعيمةغيرالمديمنةالحضارةمسختهاللذبمااللهزيلالانسان.لقديمثم،والالشجالىلللمصابيح

...الحياةزحمةفيبالانساناللطيورالسشخدم،مثلهم،انهكما.نفسهوجوؤتالحياةوسباق

سىواللببالناسالمحيطوالظلماللحياةللفسادرموزاوالاطفالىواللجرذان

-6مال!صفحةعكالتثمة-..المستقبلمنحنى
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حرادةو-يفقدءشاعريتهيمسالثمماعربهيبشرماغموضوان

السابقةاللقصيدةان.واحدوقتفيالواقعوصلابةاللدعوةلاداباًمنالماضىلعدداقرأث

قبل،يقولمايعرفانيجبالشاعرانعلىمثال"زجاجمنكومة"

عبهم.علشيءيسلشاعريتهان-16الصمفحةعلىالمئشورتتمة-

لممميحح!
ةدحكورتذكيا7

،اللشاعر.يراهكمااللحياةواقععنداتيةصورةتعرضاللقصيدةان

نتمعرهفياجدولاابابفتححسنلللشاعرأقوأطويلزممانمنذمنواللعواطفمضموناتهامنالافكارويفرغالالسانيفترسواقعوهو

!صلىمثابرتهمناعجباذواذني،اللفكريطرؤ!7اوا)!لمبيمسمامان،العميقمضمونهافيمترابطةالمقاطعانمنوبالرغم.اشانيتها

يعطي؟انيريدماذا:دائ!اأتطءل،اتذيعرفوضالتياللباقيةالاربعةالمقاطععناللظمليةبروحهيشذالثانيالمقطع

هدف،كل!نالمجردةعلىالرغبةدلليلالانبينيدىالننيوالقعدة.حادثةعلىمنهاكلااللش!اعريبني

.000001!..،اللمسوربينالتسلسلدللكتحملالقصيدةمولسيقىانكما

)الالولعبي!صعميصعاروع(كلوهوالحب!يفقي!بحوئعمدهـغارمالملاآخلطبم!لعامثهـلااللذعويصورحينؤ!و،ماحدالىلللمشهدمطاوعوالالسلوب

ذللكومع"اللقلبمك!ممور"مساءكلالملاحويعود.اللظعفي!ويلاوأسرعأقوىاللحوادثليجعلىالافعالبرينمنالعطفحروفيسقط

اللشاعريعودالمقطعهداوفي."للعشاقيير!بر"وبالسلامةيفرحفانه:تنا!يهاقي

فني.مبردندولللانواءمقاومتهلذكر..فقد..تراجحت..وتمحلث

لأالشكلبهداالواقعتصويرمجردلان،ثودةالقصيدةهذهان

)تعدضلاعضاللالشماعر،رووبم!ص!قصةللعوعصفورلل!بمالثاو!ونكرييناالمقطعالمقكعفيتشوهاتياللشروطعلىالتمردالىالانسعاىيدفع،المدمرالقاسي

.(!الل!وجاءاللعاصفة.وتجوفهاحماته

...لا..لا......-لاا..اللقصيدةوفشل،الواقعتصولرفياللقصمدةهدهنحاحان
داهـدةلهالن!نرهاوالالصيطههدهللطمرامبرارىص"ء

نشناذا،اللعناصرمنحلخلةمهتزةانهاكما.معاوالمضموندورللمنابخثسحققضيةيطرح،مثاليعاللمتصويرفيالسابقة

حقا.اللعناصرهورويناهمااستطاعسيبدوكما-اللفكرهذاان:اللعربياللفكرحركةيتتبعوى

ولىسم7المستقبلطريقاختيارءنالانحشعاجزللقنهواقعهيبصران

الغربةسياط-اذا،خمامةالسيابشعرف--بيناهذانجد.عنهواضحةصورة

7نازكتخيلاتفيتظهرالتياللفرديةباللعوراًلواقعيةصورهقارنا

قلبعلىوثقلها،المدينةعنتتحدثاخرىقصيدةهذه.اليؤفوبياعنالملائكة

الاسكندراني،الثمصاعرحديثتنيءفييشمبطلاخدلثهللكن..الشاعرالمعنىتعملانعنعاجزةاومقحمةصورااللقصي!فيافىاغير

تصورلانطباعاتلمودبل،تحليلحديثولا،تعريةحديثلليسفهوةاتذ!اطرءيوحم!انيريداللذي

الطاللبوخوفاللحياةمناللنتمابوخوف،المدينةمنالفلاحخوفعامتسعينسلختعجوزااثمستستقبلغر!ت!

لليستهذاكلبعدواللقصدة...المنعمةالمترقةاللننتمناللفقيرالاوامالاصدرهافيتحتقبلمايامهانفضت

مذكراتانها..فجةولغةفج-بنتمعرنظ!تفجةانطباعاتمناكثر!ستوىعلىاللبيتينهذينفيوالتعابيرالصوراناظنفلا

عندطويلاوقفتوقد.فكرمنولاانسمانيةمنشيءعلىتظللامرةيتصفاجملاالتعابيرانكما.اللباقيةاللصورفي.نتجلىاللتياللجودة

للغوية:اخطاءفيهاتعبيرات:العاميةاللسهولةبطابع

كاالدخاناعاصيرنبلوهكيفالمدينةقلبالىالمفضياللسلمفهبطت

سبقوكيفاللض!رعنتجاوزنااذا،فهمهعنبعجزياقرفأنااللقصيدةعلىيغلباللذىاللقصصياللسرداسلوبكانوان

-:قولل!لمحيالليهيعوداللذيالاسم.الاحياناكثرفيمستساغةالسهولةهذهيجعل

قهوةفنجانعنالمهوكعجزنا...عرؤتهالدوامعلىيملكباناللشعراطاللبانفيمحقاكنتانالريم!ولا

كما،المعاصرينمنسلاوو4الخطأفييرقلدالنساعرانفرصعلى.!الخاصةلغته

اللقباني:قول

تستلمهااناللجوفاءاللفارغةكتبي..مزقيهافيالقمرنه

خاليجامعبمنتمابمع+مرلماحرفي.س!جيلدبكلحداواللقمصيدة

ؤاشلةفكا!اعتيلق!،ف!مشغمهفقاةيفازلىحوادثمنواللفؤادالو!اضالواقعتجاوزالىدعوةهييل،ايضاواقعيةاللقصيدةوهده

صءهاربة!نهتوليللكنهافتاةصداق!يتةصشهي،احدمنهايضحكووالامثالجسدتهااقيوهي،تسودهالتيالقيممناقشةطر!ءق

:حاقدايتسكعذللكبعدويمضي،الانيقغيرمظهـرهوالانعزالالسلطةعنباللبعدالسلامةاكننسابعلىتحضالتياسنعبية

اررفي"قلبفيالاءصارلفهطفلمثل."اللفرجمفتاحالصبر"و"السلطانيعرفلامنالساطان":عنها

كاللخيالوغابتعمداامهتركنهوهو.واللفرجةالانعننالالىالمواطنتدفعاننيالامثالمنذللكويخر

عيونهالدمعيملأتركته!نتجملالتيالانهزاميةالمبادىءبهـ!دهاً!انهمؤومهعلىخمط

يرور"لاعميوالئاس،حائرافيوالمستبدظلمهفياللظاللملامعانسبذاصمتهمومنذلاالىءكانتهم

ت!تمسحوقااللتشا"عركاناذا؟ر"راًءدنباودنبياللذنبف!لىاك.والنشخاذل!دراثعب.افراديخشلمي!أ..بدادهالست

طاللب-ويق!دهااللدنيايقيمانيجوزوهلى؟حشةوالواللحذينهذا3لالشاعروللعلالقصيدةخلالىمنموضحغير"اللقمرطفلة"فيالرمر

هـذاوهل؟لهتكوناومعهتسيوبأنفظةاقناعفييمججللمجامعي:التضح!يةالىتحتاجالتيأ!وفيابه!صد

يفولاو؟العاطفياللخورهذابمثلاللحياةيواجهلانكافسمبباللدماءهوومهرها

المدينة:عن..الاباءوعرخة
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ساحهوسطخصما.نوحم!ناللصحراًءهذه

ممرعهيلافيانفينذرها

كنل!:فيالثقافيالموسمقئملةقريمافي!!باندونسموايب!طالمئر
..انتتمع-فنيتقنلاانهءبر،كاهوةالثمحاعرهذاموهبةان

410يجعمما4النه!عرراءوارهضحالةالى/مودهذاكا-،اذاادريو(لا

صوررة!لىا!"اورراحي!راعنعاجزايجعلهمما4ثقافةمحالةةالىاو،أرزءربقى.نمثلءنءاجؤا
براللشكلبهذاتسجبلهاعنبردلاا"!ااادنطرزواياميقوتكلا!نحجربةبلورة

واللصدق.كأوالقا!بالورنالادبممااللصابرديثعنيمتارلااللذيالمبانتر

..الصدفىللكنه،وعفوبتهابصدقهاادلفساوزأرتلمسالقهسيدةاًن

علىالنجوىيعتمدالاصلفيالاراءلان،اللغنيااصدقولليساللعاطقي

الريماويا!عبد.الشعرقياللحالةسيركزانبئألديرتنهبرةفا.نخذص!يرقمع

النهر

العربيىةوالمعركةالعربري)اواؤ!زوريءامي.نحإ-ل

والمصيأ!حأفنئ!ا!بر!ينا!مربي.اللهـهـفوصهـة!قاللشابراستطاعفقد،الصفةصعتاذامائيةفصيدةهذه

اًلتحولمرحلةفىألعربميةالمعركةفيعمةاكتصاروال!ويالأءرجرجاتفيهامجب!مةتصوراتييرورطيناانجعةرالشيخصسيب

-.اًلعربىالثورى،تشببلهاواعادةالاشياءصورعلى3ءلهوانعكلساتالناوربمرهوصفاؤ

والانعكاساتوالرمادبالزرقةملونةارالقسريرمةالصورجاءتلمذللك

جميلة.وصفيةقصدةانها.الافولالسريعة

للتحالفالجديدةوالولص!،توهالو!يفضحا.***

.الشرولواحتكارلتالرحعىال!صهـ!ونىالاستغمارى03
".-..زناءلاحصاداذه؟اللتتىعرهذامنالشعورحصادهوماوالان

91ع8فيوالوحدة91ع6السويسبعدالعرد!ماالشعران..في"

....-3منينبثقيعدوللم،واللعنرمالزخمؤ!د..لوكةالل!انظلاقاتهفقد

--.!.علتىالتكوصعيلإهـاللعبرلمالسموبركطضوطن!يئصنمسآلنضطلولىيعوا%؟!عهم!ةيدلوهذا.البقاءفيرغبتهاوونوملاحساسبعتهامنولأالامةاغوار

.............!؟.أ..ااـماللغدعنءاصورةؤكيذهن!مورر!اولا،طليعيينلليسواشعراءناافياعلى

وم!ماقها.والمعركهلالمصببهوبال!ةمهميهوالمساللك!لمووانهغلىيدلوهذا،بالحباةالاتصالماؤهـو-ثالتا-وانهم،ثانيا

عليه!غتصقيهاالتيألالقابلحملتؤهلانههتقافىنهمولاموهبتهملا

.ء....-،عادييناقراذامنهمتيجعلىللحوادثزبص،ماناذ.الثفاءضيةالاوساط

دحاألنفاهيالحمابصيعةاتوح!يدلعيررجاب!يهكدالثورأ)جرالا-تجا،وزعلىشعورهوحثفكرهامحمالوكطدانباللحقالمثقفانهمع

العقائدبمبالتجس!يدوارهاالعربيةالثورةوانت!"ارالفربيددل،بهامقيدا،للهاخاضعاظللمحاذا..ؤببهايعيشالننياللشروط

وقوص--!االعربيةالامةل!حدذالصادقللطمي.اثظفيةتجربتهفشعلعلىبذلك

مشندشلةاثارةالىاهدفمابقدرحملةيشنالىاهـميلااننبم

الدكضورعوتبفقد.معالل!تهاعلىالم!قف!بنتكاتفاللىوالدعوة

وهدفهاالعربيةالثورةلوحدةردهفكان،مجلهاعدادبعضمستوىعلانخفاضمرار)ار!يسسهيل

يصجالاولكي.كتأيهابمستوىمنرنبط"الادإب))مستوىاًن:داًئما

ومذطقهالعربيةاالعوربدةحدةاو،واضحااكونوبكي؟ا!كتابمسىتوىيرفبطودماذا:تتساءلانلنا

اكادم!،مضمونأي"المستوى"بكلمةأعنيلااننبمالىاشيراناور

بريتأللتى،مااديبانتابمتجعلالتيالابداعيةا!طاقةألي،بهااشييربل

تجمي!((وليمس!ث،جديد!إثورةبا-إء"للادووجمبماالافتاجانجينفي؟المصيرنحوالاندفاحوحماسةالايمانبصرارة

لىاقائم.لللقديمبالالت!اءسابقته!الف!ةوتدبم،بعضدقدلمببعضهيجرمعظم4فيا!حالي

الادبعالمفيمرسكتا)ت-!ء.هـالاسماءتى،وتهلفبصعوبة

والعقيهث!الثورةمعالمهوقحعددتطلمهتخطهنيباهتةباردةايقطوعةاوا(لقصةتائرنيأ-االنتيجةوت!ن.الحدلث

وال!جماهير:والننجربةممااكثر،جلوراي!يك؟انهالقارىءرجش!!،متفلوتةبددجاتصقكلفة

وحسا؟الحياةعلىو.غتحا،انسانيةقيماالنصمنيتعذكطالهيرش!عر

وجوث!افيئمةالقلموالمضظماتكتوا!حركاللاحؤاب.عربيةحضارةببداية

دل!ف.منالئابعمئط!هاوفيالومم!اللتعقرنع!ث!!انفوسفيروروا!ربيةانداخديةالاحداتاتوالمايكونقد

ذفوسفهل..ايمانوافقادامازةدور،هدامدورولكنه،الادباء

الهدفواهمالالعابرةللحوادثالاذصماعحدالىالرخاوةمنالادباء

لاللك!معينا!ثشرداومئقن!كلوراًت؟المصبوفي

....اللجوابوأرتفبأسأل.أسالانني

صبحيا!دينمحييدمشق
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