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مأعلىبتجاربهمموربماغيرهياساليبيستعينالشاعركانحقا

ظتانهغير-وغيرهماسيتويلوايديثاليوتلوماستألرءفيلرىالاداًبعددوصدودالسيابشاكربد!العظمالشاعروفاةبين

هيحيثمنبها-تعبيوهيدعمالاساطيرعلىواجترأ،شخصيتهلهذللكبرغماستطاعواالمجلةعلىالمشرفينانالا،قصيرةمدةالماضي

شاعرناالقديمفيهزكماويهز،يجلجلتيفافبدا.العطاعلرةدموزمجلةايةفىتقدممما.اوفىشكغيرمنكان،عنهشيئايقدمواأن

اخر.حيناالتفكيروثقلحيناالغموضمتاهاتفيولح،تمامبو5واولاهاابنهاكانلانه،عليهاالشاعربحقتفيبهذاوالاداب.اخرى

الفرصةوجدمناستقرارعذاكلاستقرفراثهلزمعندهاولكنه.اللعواصفبحياتهعصفتخىومحبتهولاء.-الزمنمنطويلاردحا-

ا!حتفاظمعالبدايةشفافيةواسترجعصفاءفاكتسب،ليستريحخليل..الشاعر!صدقاءالصفحاتتفردانجميلاكانولقد

.قالمضيءالمماسباببكللهافنيةظاهرةهؤ!ءمنوكل،الامبروديزيصفديومطاعحاوي

وذالحديثولكن،استطردتفقد..عذراالقارىءاشتميحفيومطاع،العظيمالشعرفيخليل.ا!دبيةحياتنافيخطورتها

الذيالشاعرذكرفياسهممنكلاشكرانا!بمداملكو!،شجوناشياءبعضعنهفدمتوقد،القصةفيودرزي،العميقالبحث

.الحياةغمارفيالوترغمغلىيمضيثمعزاءبكلمةولوغابنغمههووعنهدائماعناانيخفيهالراحليحاويالثماعركانعماكشفت

النقعد:معنىءالاحيانبعضكي

يستطعولم."الشعر"بخل،،النثر"كيهؤلاءاعطىماوبقدر

نشماتكمالالشاعراصديقيبيللابنقصيدةنقدتوليتعندمامستوىاللىإرقىانقصيدااثعظيمالر؟حلعلىاستعبرواهمنواحد

احد،يراجعنيبأنافاجأانبخلمدييدرلما!دابمناكاضيالعدرفي،منهايخرجيكادفلااللسيابعوالميفنسفيوسفسعدكور.الفأجعة

علي!اقدرو!ذلكادعي!انييعلموالله-الفصلالقولاقول!لي!الامة""انليقولبعيدمنوينظرالحافةعلىيقفغنيمالرحمنوعبد

تتسد!حيدةمنا!دابشعراءكلبهآخذبماآخذهلانيوانمايصنععدوانوممدوج،النصرمجراءبابهيصنعانتنتظرزالتما

.ا!نصافا!حلوة-صورةيقدمانفيينجحالموسويا!ميروعبد،سعديصنيع

احتفظثمومناخطىءقدانيصسابيفيأضعاخرىناحيةومن،ودغهانهااظنوماالشاعرتودحوهيلجيكور-اختصارهارغمعلى

القوللاعيدالمنقودةالاعمالهطالنظرمعلودةبحقدائمالنفسي.الاسىولوعةا!نشاداسربينيترددصعبوحسين

قلتولقد.قطاليهااقصدلمكهـحاملكلامييحملا!بشرظ،فيهاالفجيعةمقداريبرزانبصورهوحاولشيئاحلقواحدشاعر

نشأتكمالقصيدةفي"الواحدبالحرسيأتيمابيللابنقصيدةفي.البكاءفيا!هلمشاركةعنالحيعجزجانبالىالرزءوحقيقة

الفيصلهيالشعاطةهلولكن،الاصبلةخصائصهمنهيحلوةبساطة(لشاعراصدقاءمنولعله،بغدادمن،الياسريقيسهوالشاعرهذا

تسيءانتريد.لماذالي!يل"جبدة-كلونانيمكنقص!يدةكلفيالشعر.بأنحقيقة-سمنلعله(و،المعجبينمنكانلعلهاو،الراحل

الشاعر؟الى.اللطريقعلىاعلامهعلمامنفقدالعاصرالعربي

كلاميافان،افعلانفيدكرتولالااليهأساتانيأظنومافعلواممابأكثر-غيرهمو!-الشعراءهولاءاطالبلااناطبعا

شعرتطبعالتيالبساطةانوهوعليهيدلماا!يحملو!واضحيتبينانقيلبعيدةذكرىالكارثةتصبحانا)طثيعيبلالمفروض!ن

ناحيسةمنالخصائصكل!يستف!افيهعدحخاصةكانتكله-اذاكمالبينالمسافةكونانبمعنى،ا!يامحطاماتاليابهفوىفيهاالشاعر

كانتاذاسيماو!-غيرءعندتصبحقداخرىناحيةمنانهاعنفضلايقدملاهذافان،بالاختماريسمحطو!طويلةوفنيتهاالتجربةحقيقة

ا"خذ.منمأخذا-فينثرية.منهمقصرمنلقصورنهائياتبريرايعتبرهوو!الشعراءمندفلط

وأجادتللشعراخلصتالنيالقلةأحدرأييفينشأتكمالانعندماالقصيدعنحاويخليلعددلنفسرانهنامنويمكن

ءن.وفيهم-اليومالمشهورينطمةبهرزقبمايرز!لمكانواذا،فيهس!تنعللانيمكنكذلكبل،الثاعرعنيتحلمثاناليهطب
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وحسثىوالمثابرةبانجديةنفسهااخذتانهالوكبيرااملاعليهغكسلاواندفعالشعبربغيرشغلفلأنه-يستحقهما.نصفيستحقالا

وتستطيع،عندناالقصيدصواحبأشعرمنانهارأييوفي.ال!تحصيل.منهيستجيدهماينشر؟وينشره-هثلنامعانمثجوزاللصب!*الىشعر

.الشعاقالطويلالفنطريقتقطعوهيقدميهالثبتماتبدعان،بيللابنلقصيدةنقديفيراجعنيلمناقولاقاردتماهذا

ازد-أمالىترجعهناتبرغم-حلؤةذاتهاحدفيوالفصيدةالاعماذتفسيربهاريد.عامةبصفةنفديفياحيانايراجعنيوان

يمكنطبعقوةهناكانعلىوتدل-الثاثويةبالنفصيلاتالقصيدةمادوىموصوعاتهاوداخلىفيهاألتجربةدلالةمناقثصةومحاولةالاربية

شيئامنهيجعلخىتثقيحهفيصاحبهجهدصادقاشعراتنتجان.سابقةشهرةمنللشاعريكونقدماالىنظر

رائعا.عذباتأخيريعنيلاهذاانالا،يعجبنيوقدالعمليعجبنيلاوقد

تقييميةاحهـامعناصدراناحيانالييعئوقد.تقديمهولاالشاعر

الاحرىاالقص!اث!انفيمشاحةفلاذلككإنفان،اخواتهادونلقصيدةالاولويةفأزعم

وهي،فيهاوفقالتيالوحيدةهينكونودبما،هيفيهاوفقصاحبها

الابطال"فيلسةابوابراهيممحمدواصحابهاايضامنمصروكاها.الصفوف-يتصدرانالىدائمالاتمغعهبعد

ثم)ةفيبدويوعبده"ناقصةاغنيات"فيايوبوكامل"القدماء!الاطلاقعلىأحدايقدملاالنقدان

."القمريسقط

والثاللثالعموديعلىاقدروالثانيالمرسلدلشعرنفسهنصرالاوللإقنصادكلببةسعراء

الفنان.انويرى.الدرامابهتؤدي!ط"الاالاولباك!يقر!لاار!ردمنووافيها-الادابصتصلابمصرماكليةانعلمبمومدى

و(لمادية.ا!ر!يوالاخلافيةالعاطفيةالتجارببنفسيمرالمعاعوالعرجمط!احبنداالسيدومحمد"السودانالىاغنببة"صاحباللهعيد

التفليدكل!الثكل.ورايددامافياماو.اطارع،تغييرداعيلا3ومن-ذلكنحواو-شاعراعشرخمسةمنثلاث!ة"الجبانالفارس"

والتمأسلى-والانسحاق.والهزيمةالنصرلحظاتيستوعبانعنيعجز.السياسيةوادلومالاقنصادكليةبالغاهرةتضمهم

مهايستكودضاياأسئلةيثيرالفنانانعنائخقثقياولدلعظمةولصرلحبنةالعددمنهذافيها-الادابحتىولابمصر-ماكليةانعل!ومدى

مجاليقنحم،،القمريشطثم"!صيدتهفيبدويوعبده!حن"ظدفعت"انافئكنتولقد.يجيدمناولاوديهاالسعراء

متجاولاللغنائيةمخلصاويظل،برفقالافيهايوغل"وانا!سراطصلاحمنهماذاالئنعراءمنعدداكبرفيهاكانطلبةكنايومبالاداب

1001لا11.ا...0.ا1..-الىنصللمانناغير،نفسيوانااسماعيلا)دينوعزالصبورعبد

معدورهذا!يؤعممالهااغكرةتزالعامهحىلتبمالاعجابلرومإلعصعصمنربهاكبيرمحاطةوسورياالوا!منميناوكان-لاغلبنايتحولمالكبيرالعددهذا

.1001101:.ا-ا000بالغةبصعوبةالاشعرهلينشرمجالايجدان-نفروالسودان

يريد،لديلمحوعلىلاطارلجميعرابتوفيرقهوىفقمبم!قدمكاعترممىتعرربماعلينايض!ونلاوهم،محظوظورالاقتيصادكليةشعراءان

هذ.فيانهغير،الويةبوضوحييم!نازف!وشاعرسنةابووامامنغنيمالرحمنعبدعنأتحدثوأن!ابهنوهتعطاءمنعليهيقدرون

منالرغمعلىالغموضالىيجنحإ(القدماءالابطال"ا)قصيدةالفادسةةقصيدتهفيندااسيدامحمدعلىادوماثننواناثمقبل

عبدالقالرالدكورومنهم-النقاداكلبومحاربةعيهااد!لةاشندادا!طنفسهابابسما!الاخيرالمقطعهنهاتقبللاكنتوان"الجنان

منالرفيعمستواهشوهميبلغمهماولاصحابهالها-القطعلىجديدوهو-الشاعرلهدااتوقعوانا-.القصيدةسائربهاتقبلت

لغني.االاداءوزجلههبعهثعرءاسمعنيانبعدسيمالاطيبامستقبلا-الادابقراء

الشعر.لقولالاولىمحماولاتهيحملاناللذينديوانمههنااذكرولا

صوسعةاوبمنالعملاثصإلنفسعةاجمبهالادبمفتفارراجعمدلولمهأعمولان!انتىلعععيمهلعقدلااولهعبدمحمدنصاريستعملففيها"السودانالىأغنية"وأما

قاللا:الق!يدةيستهلالهوالثاعرولعله،الاخيرةالسودانبانتفاضةيتهتصويرفيالمشحونة"تته

.-ا.-قومهوتالونتاريخهوجدبأن!وهـهواخلاعىبثقةقم!مالذيم!الوحيد

صدلهبتارةلماا!ودطاسى.مملطويلعمىبعد

ذهبيهصورازالوامالكن8؟91-والملم-هرا!حربا

الحفلصدرفي

الخمردنانكلشربوامضمناالغربيةالمانيامناًهقصيدةهذهمادقعدنانالشاعريقدم

الامراءنساءكلنكحواو؟نا،حجابسيدقصائداحدىمنمأخوذةأصريةاباللهجةابياتااياها

علىبسهولةأيدينانضعولاوحدةالاسنن!ررهذافينجدفلامزقبلالتجربةيخصبلماثواقعفيلابئالصنيعهذاعلىأعترض

هذاعملانالقولويمكن.وطبعيةبس!ولةتتالفانيمكنعناصراللعربيوالشعرانبلديالشعربينالمزاوجةان.معالمهاوضيعصورتها

انهومؤداها،المرسلبالثصععرتلحقالتيالتهمةتأكيدالىعادةيؤديلكليشعرانهيجدامهمةحقيقةيضيعلانه،(لخطورةمنتهىفيعمل

منشيءأيولامعاناةولاوراءهتجربةولاالالفاظمادتهاصنعةمجردكلهاالفنونانبدعوىاوالتلقيحباسم-ويصعبوآفاقهبلاغته

بةالقبيلهذابينالاجناسان-تقوميمكنالتيالفواصلالغاء-واحداصلالىتنت!

يمزقالامرواقعفيلانهالتعقبذلكالشاعرنتعقبانلريدولا.جنسكلداخلالادبيةالانواءوبينالفنوندالرةفيالادبية

الذيعطاءهعنايحجببل،وحدسهتلقائيتهويطمسالفنيالمملاللشاعرتقسيماتوراءلرىكناوان،مفتننةذلكبعدوالقصيدة

محمدقصيدةو.وتهويماتهوايقاعا.نهوصورهموسيقا.منعلينايفيضيصدرانارجووكنت.المذبحةوقوعبعدوالنموالبناءعنمافكرةبها

ذلك.بكلعامرةسنةابوابراهيمصميمفييدخلمابكلاويعمقهامابكلتسلحوقدعنهاالشاعر

يتورطكيفادرىولست،ايوبكاملالشاعرقصيدةواخيراالاعنهينجمفلاعليهاوالاعضمادبالشعاراتالاكتفاءاما،التجربة

..الرجزبهؤأعني،بحورهمنبحرأهونفيالخليلفيغضبفيها.والسطحيهالضحالة

الامسيةفي"قولهبهيستهلوهوحتىبهويخل،فيهيضطرب:يمممةفوق

الادكازمعهنفتقدالشناعةفيمفرطكلعيرشيءذلكوبعد"الاخيرة

.المطلوبالشعريالاداءيخدملا.نساقطااصواتنافتتساقطثعقداللاليمنواحدة،وجديءوفاللشاعرةمصرمنقصيدة
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ويئصرف،مدلوأهمنجوهرياشطرأعالزمنيفقدالأدبيبالنقدفاذاواأخنامي!تققعسأهمأنجدأنفيتمامانفشلذلكجانبوأفى

ذللك،صويثررعقلياتحليلاوتحليلهماوالنطريةالمذ!بمناقشةالىكلية:بهيهتفالذيالجميلالشاعرى

الىالفني!منواهامنكليةالشعرقضيةتنتقلحتى،جدلمنيخئيرماأراهأنالصناحهداسرليكم

للصراعيعةدرتتحداواجتماعيةاوفلسفيةاخرىسعتويات.الرجاليفنيلاالموتانأحسوان

اًلايديولوجي.الحياهسترجعماروحاوان

صارتانالنقديتفكيرنافيالنحوكهذااخطارمنكانوؤ!وببنيقالأنينبفيشيبينمنطقيةمعادللةثمةدليس،ؤبعد

المادية،والوقائعبالتفصيلاتضاخبركثيراتفوقالعامةبالقضاياخبرتنابتجاربفيهانمرلاعامةبصفةولكننا،القصيدةفيمعلاموجودهوعا

حينالحكممنطقفيفساددلكعلىوترتب.بالوضوعإخبرتأعني.معقولتا؟ل.عناجابةأيةتعطيناولامحددةفكرةوراءها

اته.علىالغئيالة!ملىنصخ!دصرنافقد،الحكممرحلةالىنصل

منظورنا-تخالفاو-لوافقلكيخاصةبصغةصنعت5(،واقعة"ركيكطاراحنسدا)قاهرة

.نظرياخرتفكيرلاياوالنظريلتفكيرناتحقيقاتكونلكي،اللعام

الواقعةمننبدالاانناالىراجعاًررالةهذهفياحكامنامنطقوؤ-ء،د

فيره!ذ4ك!نص!دلفنما!قةفىلعمللعمللمجيلادرىلمعينلموية-لكيهينعا!سالنجر.!ا3!عع!ممال

هـلىخطراالتجريدفيومهارتناآلنظريالتفكيرعلىؤصرتناصارت

.المفردالفنيللعملالوضوعيكةالقيمة

الدراساتسلسلةمنحلمقةبدلكتمملالنوبهياللدكأورودؤاسةلألألأ،--!لابزس

الولوجدون،مباثرةالمفردالادبيالعملالىتتجهالتيالحدي!ثةالادبية!..،قي

.مجردتفكيراوعاممنظورخلالمنذلكالى.ص-؟*..

احياءمنفيهلما،الادبيةالدراسةفيالاتجاءبهداارحبادوانا.كا!-ىعلأيملم

للدورتأكيدمنفيهولمايندلر،انكادالادبيالنقدمهمةمنكبيرلشطر!-"،؟بر"..ا

فيالحكممنهحمنيمثلهولثم.،النقديؤد؟انيمكناذيا"اررللاق""ص"!شبئفيسلدكور

ال!دففيالنويهيالدكنورهعاختلفذلكمعفانئي-.سداداكثر5:+؟!"خ!"رزخ3اسمالطيلالدينعر

بةمنهجهاتفصيلاتبعضوفيالدراسةهذهمناستهدفهالذي؟شبرس-

منالنويهيأركتورااستههـفهالذيانهدفانالواضحمنكان!!-

جمونيرهازالواماالذيناولئكعلىعملياردايقدمانهواًلدراسةهذ.3

القيمكلمقدالهعايهوينعون،العوبيالشعرفيئجديد4الاتجاه

منيئعطفكانمقدثمومن.التقليديالشعرفيا"ئوفةا!مالي!سرهـءاتجابةالادابمنالماضيالعددفيالشصراستجاب

ا!اجميندعاوىمندعوىعلىيردلبرالدراسةنسقفيقطعلاخرومحتب-!؟"اًلكيبرشاعرهفيالعربيالشعربهمنيالن!الاليم-للحادث

مثلاةيقولكأن،الكثيرةالفجيعةعنيرعبرفدالاستجاباتهذهمثلوعان."السيابناكر

التي.التحرلةهذهصدقعلىللضردلفيما!اه!الس"هـبالفقيسلتطعرنااونوديصنعالذيالاسلوبانهفيأشكفانني
....دورهاالروايةؤقدتحيث،لعثولالذييعالسسالاستهلاكعصر

؟شرناوقد.وتعينهاخصوصتهاوعلى،وحدتهاالنناعررها
....لصوالصديقة(لكلماتتلكيعةالىسجاباتالاستهذه4بةط-ومن.نهائيا

خبرةنزدادأناردناةأن،وادائهامضمونهااتحادالىالاشاراتبعض

اًلقرإءةلهذهاستماعكموبعد.معاالانفلنقوأهاوالاداءالمضمونبد!ائقالا!روديزيحويخليل3تورا!دمنكلنفسهالعددفيتشرهاالتي

قوالشاعرامكانفيكانهل:السؤالهؤاعنت!جي!بواانلكمركررأوالانفعادء،والقضرالطولفيبينهاتفاوتعلىا،صفدىومطاع

التفاعي!مل،عددالمتساوي،الوزنالمس!وىالتفليديالشكلاتخذ"ثراكك!ا)سريعةالا!عجارأتنمطمنبزالمافهي،والموضوعية

امكاتهفيكانهل،والهئدسيةالسيمتريةاللتام،ا!وافيالمرتب.ةوا)زوأثرالاثارمجردمناكبرذاتهفيهوحادثازاءؤتؤلر

والعاطفيالفكريمضمونهعنالكاذلالتعبيرنفسيعبرانذاكاذ،وءصداقتهاصدقهااسريعة-االاستجاباتلهذه!أشكروأبادر

وهل،كاملااهتزاجاتزجاانتمقبلالثوتانز"ضازعهالنيالمعقدالعم!بقتمثلاقىاالعاطفةمن-نتجردألاوارجو-تجردناقدبعدأظن!نافلا

المطاوعةففسالتقليديالشكلفييجدانذاكاذامكانهفيكان.مفوماتمجت!معنا.منصهرباومقوما،الانسانيةقيىأ!ناساسيةؤيمة

الخ."...واللعاطفةالقكرةبننوءشاءرفبدر.اًلاشنجاباتهذهعند.الحادثيتنهيالاهوارجوهماءو

؟ولاخرىمرةيمثللاله،كلهاللجداللهذامبرراأجدملستوازما،وكأبهاأصينالمعاللعربيةكمعراءء!ديقمجردليسالبمعيك

قضيةمنهتفي!دلاالذيالعقيمالنظريللجدلالعودةالىالطريقوالابخه،!لآ،والثقافيةالادبيةلورتناءعالممنمعلمهسهالوقتفيو5

للرد.يتصدونحينالمعارضونيح!دثهاالتيالبلبلةمناكر؟لننجديدؤ،ر.اثفبلآ4سإعنديرووواانمن"كبراللدارسينعلىوحقه

ورا!جه.ومنهجهانفسهاالدراسةمنطقيجافي-نفسهالجدلهذاانثمعلىتقفناالتنواه!رالاتالابحاث(لمستقبلفيعنهنقرأان!يتطمع

اسةدرفيمجهودهوجهحيننفسهينضفلماكويهيالدكتورانزالتما!قيقيممنابتكرهوها،ثورةمنالشعرفيأحدثهعا

نصنعههااجدىانوظني.المعارضيندعاوىعلىللرد(لقصيدةهذه؟رجو؟(لمعاصرونالشعراءيبدعهفيما.بأوب-و!ظلى-اصدا؟ها

بالدراساتكليةاليهننصرفانهوالجديدالشعرلقضيةبافسبة.الدراساتهذهفيالمساهمةشرفبريكونان

الجماليةقيمهونستخرج،والفبريةالروحيةمحاورهمنس!ن!جلي،المعفقة**،

الالفالىتحتاجالاستجابةاننقولاللبدايةفيكنالقد.النوعيةمناعنية"لقصيدةالنوي!!ه!الدكثوردراسةالىالانوانتقل

الانحتيمنذئذمضتفدانهواعتقد،الزمنرهنالالفوان،أولااتجههالذيالاتجاهبهذااعجابيابدياناببدايةمنذوأحب."فيينا

الشعرنتاجيكذروان،-الالفهذايحسثلانكافيةكانتزمنيةف!نرةعنمنفصلةبذا!اقص!يدةدراسةوهو،عمومهفيالنويهـيالدكتور

ه-ذافينفضيانهيالاناللقضيه-عدوهم،الجديداسلوبهفيالتجريديحسيثناكثرفقد.اخرى،دبيةاعمالمنالشاغرابسهماكل

يصبحوعئدئذ"؟نمضيكيف)ءصارتوانما،نمضبملااوالطريق،الصرفالنظريالتغكيرمتإهاتفيكثيراذلكوأدخلنا،الشعرعن
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بطبيعةعنيهكانوقد.الرا؟!فونعيمةان-اًلمجيدغبدالعزيز0عبدالمفردةالقصيدةلتلكدراستهفيالدكتورانئويهياتجههالذيالأتجاء

مقاهـنةفعقد.المن!بهذاين!بجعلتهاتيالاسبلإايبينانالحال.السؤالعئ.هراللاجابةمباث!رةغيرمحاولة

المقارنةمنيتنهيلكيالثلاثةهؤلاءمن.لكلالاو،لىالقصةبينسريعةمعكاننيالمنهحناحيةمناما،الدراسةمنالهدفناحيةمنهذا

الاخريين.القصتنمن"فنية"اكثرنعيمةقصةانالىكيالنويهيالدكتوركشفهاالتيالبديمةاللجما.ليةبالكشوفاعترافي

نتائجه؟فيولافيمفدماتهلا،الجدلبهذاأقننعلمانضيوالحقمضطرااجدليزلتمااتخراجهاعلىوبمقدرتهبهاواعجابيالقصيدة

بقضيةالطتبمنظورفيارتبطقدالعصيوةامصةارائدعندالحديت.الاختلافبعضم!الاختلافالى

حقيقةعليهانرتبانيمكنلاوعطاطةمرنةقضيةوهـء،ال!!المستوىصحيح.العملفيالجزئيةالجماليةالقيمعلىاتر!قىذلكمن

متأخر.عنمفهومخلالمنالقصصهذهالىنظرالهذلك.تاريخ!يةالفنىالعملمقوماتمنجوهريارشكلية،مقومالجماليةالقيه!هذءان

بمستوىتعلوالكاتب-ساهاالتيالغنيةوالقيمفيه.نشأتاالذجميزمانهاالقديمنقدناعيبانفيلماوكثيرا.الفنبمالعملهيليصتولكنها

شيتانوحدهايمكنلاالاخريينالقصتيئمسشوىعننعيمةفصةنتيجةوخرجت،الشكليةاًلتعيير.جمالياتعنالبحثفيتورطانه

المستوىالرائدايمثلأن-طبيعيالليسبل-حتمافليس؟الريادةاقشعرفينستكشفانوجميل.الثيةاللبلاغيةالمصنماتلذلك

القرنهذامطالعفيأعربياالشعبانمنتماماوثقناهل.الارمعفيها،حدينذاسلاحادائماكانتالبلاغهلكن،جديدةبلاغهالجديد

صورهاالنيالحارجيأمعلو2عنالمباشرةللصورةل!يسنجيبيكنلمفينفعمنتقم!هقدمارغمفهي،نفعمنفيهامابمقداراللخطرمن

المقامي""الطابععنتماهاانصر!وركانانهأو،قصتهفيتيمورالىأي-البغيضالتقنينالىاماتنتهيالفنيالعملجمالياتادرار

جمعةلطفييكونانيمكنالا؟جمعألطفيآصةفييتمثلكماينججاو،اخرويفشلناقدميهينجحفردياجهدا.دظلاو-التجمد

فيالعرييالذوقالى.اقربالنسيطلأولي5بتصورهاتيمورومحمدالاجماليالنظرعبناكنأ.قدفاذا.اخرىويفشلمرةنفسهالناقدميه

نجالوقتذلكالجماليةالنزعةكذلكنعيبفانناالتجريدفيلاغراقهالشعرالى

.ء.الحسيةوابجزئياتالتفصيلاتفيلاستغراقهاالصرف
11من.00اول"هوليسالرائدانلىهذامناحلصانواريد

منهوتصوريفيالرائدوانما،"...من.احسن)ءهو*كذلكوليساشتههفيدرالخطورةهذهالىتنبهقدالنويهيالدكتورانوالحق

أيديعلىويتطورينموانبعدفي!مالهوفدرالاستجابهلقيشيئابدالفظةلصوتكتحليله،التعبيرجزئياتعندالمليةوقفاتهرغم!هو

للقصةرائداالمفهومهذاخلالمننعيمةيعدانيمكنمهل.آخرينفيزيادةاولفظةفيلتتوءابرازهاو،الالفاظمنعجموءهموسيفىأو

العربية؟القصيرة،القصيدةتصورهاالتيالعامةالتجربةعنينسانيتحدثلم،عبارة

بيذةفيمفردةنشر!نعيمةقصةان"نفصعهاللكلالبذكرلقدهذامن.لها،العامالمضمونمع-وجزئياكليام-الشكلتوآفقوعن

صلاتهامدىوفي؟عروبته!)مدىفينختلفنزالمابع!يدةاجنبيةيكوتانحقاايمكن:السؤالهذاالفورعلىنقوسنافيدثيرالمنهج

البيئةهذءمي-مجموعةاومفردة-نشرتولثندما،الاصليةبالبيئةالقيمةلادراكوسيلة-!،لياتحليلا-الثهكلجماليماتتحليل

فقدتيمورمحمدقصةاما،نسبياوؤتمتأخرفيذلككانالاخيرة؟الفئيللعملابكية

قبلومجموعةنعيمةبعدقصةمفردةالعربيةبيئتهامينشرت-السؤالهذاعنالاجابةفي-ادخلانبدودياريدولست

.،،مجموعتهانفني(للعملجمالياتباناومنزلتماولكنني،؟طريةمناقشةفي

يلي:مامنهانستخلصلانقكقياروفةوهذه*،وللذاتهاب!اتهاضورةيستانهاأي،نفسهاتفسرانيمكنلا

.........00000.1-.ا..لاءاليهاضطرالذيالاعروهو-ضوئهافيااوالتجربةخلالمنوتفسيرها

للحقيقييسبىكببتعنلثتلممرليرهاميلعيمهظلتتيموكصإلافصةظهورلتايكشفانعنعاجزاوحدءالجمالبمالمنهجيجعل-النوي!الدكور

مذلذلكفيمثلها.عروبتهافينختلفزدناماالتبمالنا!ليةالبيئة.الفنيالعملابعادكل

مكتيه،أثراجأحدعليهيغلقل!يمنشئهينشمهاللذيالفنيالعملالىوأشار،الرموزعنيتحدثأنمناينويهيالدكورتحرجلقد

هذم.اصدظ"لهمنحفنةعلى-تقد-ساقصىعلى-يقراهلكيأوجادةعنوالببالاسرافالانهاممنلواسلابيدراشهعليهجرتهما

العمليخرجعندمابهايعتدوانما،بهايعتدلااذنالزمنية-الاسبقيةانهالى-سجعبهاتهمالذيالاسرا!هذاانواحسب.الادبيالنقد

هذاتيمورمجموعةخرجتو.قد.صدىفيلقىالجمهور0الىسابقايستفدفلم،النفسيةعلى.مكوناتهوثيقةنواسابيشعرمناتخذ

الطبيعيةبيئتهافيثانياخرجتثم،سابقةاولاخرجت.اللخروجعنبعيدانفسهالشعرظلبل،شيئاالرموزقويلمنالادبيالنص

الطبيعبم.ولجمهورهاالدكتمورتشككألاينبغبمالتجربةوهذه.نفسهااللدراسةميدان

منقصصهمستوىعنيرظلقدمارغم-"تيمور"ان:ثانيا،"نفسهالادبيللعملىالرمزىالتحليرقيمةفيتسككنااوالنويهي

متحىللابتجربتهااـقارىءاللعرليالحمهورواحهقد-الفنيةالناحي!ابعالعاتفهميتشرولا،صطءكلوؤبلاولانفبلآتر!بةفالقصي!دة

...ءتلكاوالقصيدةهذهاننقولاناما.مكنونلالهاتمينخلالمنالا

الجمهودفيلوسواء.الريادةسماتمنلسمههووو،بلكصتيعتها..

للمأمالحاليةلموازينناشتتوسواء،يضلهالماما!حمرءهذعاورزاكفييععب،!يالتتاجالغإلبفيمهذامثلاالغربةشعورتصور
.........كذلكعقليةبتخريجاتالاوالتجرلةالتعميرلينميهإالرلطالغا!

هداعلىتعر!قدالقارىءالعرليالحمهورانحعيمةدست!ى،تست....
....ة....ا.ميهالمفردالفنيالعمللدراسةالاتجاءانأرىداننيثمومن

تيمورمجموعةخلالمن-القصيرالعصهاعي-لادبيلاللثبمكلالمنهجبأننفسهالوقتفيأؤعنولكنني،الادبيللنقدحقيقياحياء

.مثمراالانجاههذايجصلمنهجانسبهوالنفسي

نافالظاهر؟الفنيالمستوىموضورعالىاخرىمرةاعودثم*!،*!

نهائياتيمورومحمدجمعةللطفيقصعقيستبعدانرريداليافيالاشناذميخائيل"عناليافيحسننعيمالاستاذاسةدرعنداقفثم

التبمالفنيةالقيملديهتمثللادامتما.اقصيرةاالقصةمجالمنبالحديثدرالمعتهاستهلوقد،"العربيةالقصيرةالقصةرائد،نعيمة

بحقهينعيمةقصصتصبحثمومن،القصيرةالقصةفيينشدهاللقصةبالنسبةالاراءفيهاتختلفوكيف"الريادة"مشكلةعن

مجالفيهـلعربيةباللغةمكتوب-هـلدآةشئنااذا-اوعربينتاجول40ان-سىاخروبعض،الرائدجمعةلطفيمحمبءسىفبعض،.اقصيرةا

منذئذظلنعيمةانالكاتبذكراًلوجهةلهذهو.نعزيزا.القصيبرةالقصةالدكنمورالمرحوممعذلكفيمتفقا-فيرىهوأما،تيمورمحمد
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بصفةالظاهريةوالفلدغةافلسفةافييكتبانعلىالاخيرةالاونةفي.برهابدأالنيالغنيةبنفسعنه،بقطعولممنالادباللونهذايكتب

هذاعنالمقالاتمنمجموعةفنشر-تخصصهمجالبعدوهي-خاصةذكرتكمامطاطجدليموضوعآلمستوعموضوءانومع

.الكتابب!ذاعرضهآنجرهاكانالفلسفي0الانجاهجمعىةلطفياوتيموراستبعادتماعامعهيصعبالذيالامر

اسلوبفيراهرااختلافايلا-ظالمقالاتهذهيننتبعمنوكل)ضعيمةأتيحالذيالاستمرارؤان،العربيةا"2-يرةامةالق!ار-غمن

تتميزالاولىفالمفالات؟،رةالاخالمقالةوهذءالاولىالمقلاتتناوليثبتلا-نظرموضعتيمورلمحمدبالنسبةامروهو-لزمبليهيتحوبم

اللغة،واستخدامالانطلاقنقطةواختيارالعرضاسلوبكيبالبساطةتأثرتقدالقصيرةالعرويةالقصةانثبتاذاالاالريادةننعيمة

معقدةميهافلافكار،ذلككلمنالنقيضبىفعلىالاخبرة"لمقالههذهأماافوعلهذاالانطلاقنقطةب!ابةكانتالاولىقصصهوان،بنعيمة

الفكرةميهاتغمض،مسعغةغيركزةؤيهاواللغة،ومتداخلةومتشابكةاليافيالاستاذعلىين!تمكانثمومن.العربيادبنافيالادبي

اللغز.الىقرب5تصبيرحتىاحيانافييتتبعان-القصيرةالعربيةللقصةنعبمةريادةبحثهوموصوع-

ككل-تتعاملانهاومع،حديثةتنرالمافلسفةالظاهريةانومعالقصةحياةفيتأثيرمناحدثهقدنعيمةيكونانيمكنمادرا!ننهبقية

خاصةلغةالاحيانبعضفيلهاوتتتقخاصةبمصطلحا!-الغلسفاتدراتهنخ!ا!فدذلكمنبدلاولكنه،وتطورهاالقصيمةالعربية

بل،نمامضةليستمضمونهامبمانهاالا-مثلاهيدجرصنعكماودسمبنائهافيومئهجهالقصيرةالقصةفينعيمةاسعلوبتبيانفي

يجدله!ولل!ا.الظامريالتفكيرمنطقيجاميبطبيعتهالغموضلعل،نعيمةريادةقضية،اًلاولىؤضيتهوترك،الخ...شخوصها

ابديدكط،الالستاذكتبهااتيالاولىالمقلاتةقرافيعنا!القارى.معلقة

عرضهبرجحينفي،جيداتمثلاوهتمثلهمهضومهافطرهاخرجتفمدشائكموضوع-الادبمجالفيمة،خ،5-الريادةموضوعان

وصفنا.الذيالنحوعلىالفرنسيلفيلسوفالكتابتائحالىديهيصلاندونبهنفسهالادبمؤرخثمغلماكثيرا

الديديالاستاذانالىيرججهذافيالسببانالظناغلباخرش!ماادبكبمااءلات!الحقي!الراؤ!يكونؤقد؟محققةحاسمة

تلخيصهفييكونوانضخماكتابايلخصانواحدمقالفيأرادالحساسيةهذهوازاء.الظاهرالشخصوراء،نعرفهانلنايقدرلم

الكثابيهضمانيشمالم.الكنابالىيكونماأقربدائماوعرضهكلالاسانيدلديناتتوافرحينماالاالرياداتلنحثماسةضرورةارىلا

طبيعةبهاتسمحكليةنظرةخلمنالخاصبأسلوبهيعرضهثمويتمثلهكل!*.بهاالموثوق

يكونانالتفصيليةالجزئياتعلىوحرصهأمانضهلثتهوانط،المقال"اكالادرظا!رية"عنالماضيالع!ددفيا!خيرايبحثياتيثم

نفأالمقالصارانذلكعنتنيوؤ!.الكتابمنقريبادائطلكتابعرضوالمقالى.ا!يديااخه،حاعبدللاستاذنونتي-ميرلوعئد

فيوحدووالتقفالجملةارحتىبالادطر*هـ+ه-!غم!هاالفرنسيللفيلسوف!طه!ش!ول!ل!ة!هههول-،"!8هـ4ح!ر-صمخ!-س!!080

متشق.فكريسياقفيتمثلهاويصعبالاحيانمنكعيرأهميتهالهـاالاوليةالحق!يقةوهذه.بوشي-ميرلوموريسالمعاصر

كى!-تتحثادتاليةفالفقرة.الامثلةبعضلذلكوسأضربدأبقدالديديالاستاذانذللك.لعرضقاهذاقراءةفينمضبمعندما

شن!!وو!ض!ض!!!ض!ض!!!ش!ضاناش!د!ص!!ض!ضرلمحد!ص!ان!ش!!نش!ض!!!حض!د!ض
!!

!ض
+با
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!-
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!0

نا!
!سص

حم!بقيمامافىفلالحي!+-% لأحة.
.!ض

!ض.!سب
با!

!ىقملالمؤلفأذكهاكماعا-مةسوريةوفيخاصةدممثققيفيةوالثقل4الاجتماصالحياة
.!.ء

مؤيدةوقلخ.العربيةالقوميةعهدمطلعفيالكبرىالسياسيةالحوادث.سنةاربعين

."النلدرةالرائعةالشمسيةلالصور

ج!.

!تء
با!

دزوتسالنخمةسل-حة-ا!رصةمفالمحتبةيطلمب
!ى.م.-...

!!

!خ!!جم!!!جيم!!تج!!!اص!!!!!!ج!!!!!!!!!!!ي!!!!!!!!!!!!ب
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اللتيالموصوءاتمنموضوعادوصفهالشعورعن-ة4البهـافىذببتضنج

لم!س!.ا:يقول.مدلولهات!يدالظأهريةفإى

-،-بعضيظهراى-معجزؤههيوهده-الشعوروبتطيع"

ظ..-لا---د-الوضوعوحدةتبنيالظاهـراتوهده.الانتباهبواسطةالظاهرات

لاء-ل!+:-اللىالو-دةهدهتحيلانها.جديدبعدفيالمدركالشيءوحدةاو

.!!ع.لأصورتداعي!اليسمالانتبا..بتح!مهاتقومانبعدجديدهـط!ر

--غ!!غزر!!.علىالمسيطرةالفكرةعودةالانتباهسنكذلك.للمعانيتوادداأو

--لإ)سلا!؟بئ!لأنجع!ء!/بفلمجديدلموضوحالعمليالتكوينهواهالابانما.ذاتهاالىعوضوعاتها

لا:،!؟*ىخ-فيتجعيلالرحمندلكحتىمحددعيركأفقالاعرفقدفياه!ماعلىويرصيطريكشف

لا؟.؟!؟!لإ.الوفتنفسوفياـأس!يرالىالانتباهيدفعهوالذيوالموضئ.الحين

!!لأ-فه!يجدوهكذا.حوزتهوفيسطوتهتحتلحظةكلفيوضعهيستعيد

ة!!ء-الميالاةعدمفيحريصهو!جرالننعود-ياةوج!معروسمانفسهالانتبا.

(فيوصعهمنالفعل!الوصوحوانقال.فطيعوضوععلىيستوليحتى

علىلحظهكلفيلتأريخهناولالتوهدا،المحددوضعهاًلىهـدالمحغير

-.-!.+-.-3-لأتعكيرالحقيقيوالدور.داتهالفكلهوجديدلمعنىوحدةصورة

اربعلو،خمسا!دابمنالماضبمالعددصفقص،فبلأماوالموضوعاتالاثعبباءازاءاللاوكريةلحيانهاللهعورمواجهـةهوالفلسفي

اـدىنفسعيتفياثارفد،-كلهاالخمى-وهي،قصيرةومسرحيةنظريةالىنصلفهكذا.اغغلهفديكلنالذلىتاريخ!اماموايقاكه

العصفور"ادريسسهيلالدكنورقهصةحتى،الدهشةمنشيعاقرافينها."الانتباهعنحقيفية

انارةفي-الاوفرولعأه-حفلهاكأن،تعجسي"التي"اإطنط..ول...ع-....ا

بعد.امانر؟فصيلهاسيردلاسيابدهثيةستعلىلمودجاتكونمااـوصحمهي،لععرهطولعنومعنرة

تثاربتقديرمالعددقصصمضاقشةتدابرأنجرىاوعرف!نوهذا.لمو!ص!موفوعمنالمفاجىءالسريمالانتقالخلالالؤاحدةا!كلة

دمد،اؤقصصت-أقشثمحاهـءلرأىفيهيدلىأوعامةقضيةاليهلمقالموضوعاتصحالفقرةهذهجملمنجمأةانأقولايجاروفي

...ع.االقارىءد!نعلىتردالت!الكثيرةالاسئلةتظل!حتىمستقل

الاقشلكحد"جملىرقص!ةكلكلعر!فثىعل!همب،جرىالمرولابلذيلاونلرالمنهج.جواببلا

أاوللهم-،منهمااسماناؤثوعزلقانفه"-الكليأتمنبالمناقشةعنالكنابالنقلميالكاتب4ةاماالىراجعاكانوانذلكانعلى

ا!صليابدانرلوجقبلوالورقوالجهدقتالومنجزءاستنفادشتيجةالغموضؤيها):شاباأإالاخرى،مواضعهناكفان،مباشرة

معه،والقارىء،الكانبوصلفاذا،نفسهاالقصصوهوللصأقشة-:قولهذلكمن.نفسهاالإبارةفيالاحالة

والورققتوالوالجهدمنيو!انيستطع"مالقصصالىذلكبعدانذاتهحدفيالشعوربتطيمجمبفنفهمانالضرو،ويمن"

ات،رةاندوالثانيالمزهقاما.الاصأينصيهايكونان.يفت!ضمامناظرهكيانمنيغيرانا!سطورياللالع!عورالىالمدركةالواديحول

ضوءعلىالقصصكل.نناقشارلمنطقوبابااضرورةتستتبععامةقضيةامامتحضركيفنفهماىيىبعيكذلك..الزمندصرعلى!محتمدا

وامعينمن!صقؤرضفيالتعسفمنذلكيهنجعماثم،القضيةنلكشكلعلىلحظةكلفياسا!ةاوذكرياتهالقديمةتجأربهالشعود

ض-وئها.فيتناقثىانبطنيهعتهاتحتمللاؤصةعلىخ،صةنظروجهة"للمعرفةكهوضوعاشنخ!امهاراداذايكشفهوانقيكرهانيمكنهأفق

،نفىحارمااخرىاثرواحس-دةبالقحصابدأانا؟لركلهللهذاابوهحيأمهابو"بتذكرناالفقرةهذهمنالاخيرةفالعبارة

ت-الجهـمنتخففارتيالعامةاللفضايااتخيرمن،مع!والقارىءمشكلةووناالمشكلةوليصصمت.الاحالةؤبالايغالمنهزيدكلع"يقاربه

ل!ليئا.المرهقةالعقليةاالقفزاتمنوتقلل.جديدةمدلولاتاواشقاقاتاوخاصةفلسفية،ش!مصطلح

للدتصرا!صفرالقطنيالعص!ر:هيالعددفقصص،بعدامابدايةمفي.نفسهاالمصطحاتاستخهـامعندأخيراأقفئم

مكتبةس!ن،عزاملسميرةاكسايينتننصلبلئلا،ادربىس!يلمجالهطالىالانئمعياءما!أتردانتحاولالظاهريةاننعرف!المةال

اللهلسهدافعبراالدبسبائعمأساةعرجة،شروروليوسفهرمةبالاحساسذلكلتوضيحمثالاالكانبوفرب.ميه-طهـرالذيالحيوي

عنشعبطنعوضرجمها4اننيبيانكت!طونيسكرة،وايره،وثوسى"الشعور"عنطويلةلمحترةيتحدثبالمقالاذاثم.والسمعوالابصار

بترتيبمنهاقصة!كلوساعوض.دامبراشيولوا!ممهايطأبركاتببينترادفالظاهريةفهل،الاضطرابمنشيئاذلكلياحدثوقد

تفيد!-عاديةقصة(عت:رهاالتبمالمترجمةالقصةثناءباسهنسثرها؟والشعورالاحساس

الكاتب.ولاالقارىءمنافشتهاالتد!يرمنصخلالءن-المقالهذالثير.مااولفانوأخيرا

الاصقر"ق!هبالعصقووعنالافصاحيم!هالاالفلصفة5هذكانتاذاعاهو-نفسمهالظاهري

يرثتريان(سنواتاربع)زيادابتهاشتهـىوقهرعتال،زيادابوذلكءعحفلو.اخثراعهامنولابهاخاصةاخرىلغةخلالمنا!ذاتها

ايامستةتانقضو،ببرةنصفوثمنها!صفرالقطنيأعصغورالهحتىويفهمهالمعروضالكتابلايقرأانالمقاللقارىءالضووريمنسان

د!نلما-ومياالدخرواـكنابنهامتيةيحققبانالامو!يهاي!ههذامثلاظنوما.نفسهالمقالخلاليسرفييتحركانبذلكيستطيع

بث-ونفاشترىونصفليواتثلاثكسبوأخيرا،ا"ـبذاـكيسمحومن،الكتابيقرألمعنالليهيحعاجوانما،المقالالىبعدحاجةفي

الدرةبنصفالقطنيالعصفورفيتريانواعتزم،للاسرةطعامامهااسطيعوالذي.اقطابهااحدتفكيوخلالمنبالظاهريةيلمانيريد

مإهماكليبعيملانهالصغيراخاهيضربص:برأىولكنه،اأت-قبمفطويتبعوىءالالتيمييفكلورمناكثيراادهـوبساطةفياقررهان

فربمنأسوأهوبماعو!دالصغيرانمنالمناقثمةوفهم،اطكةامن.منأليى.الظاهريةعنشي!ئاوا3يقراندونظاهريامنهجاتفكيوهم

وثمن،العتبةعلىليلتهلينامويطردهسصيضربهالمرفي!ولبوه،اخيهمنظقكمبعينهاهيالظاهريةانبساطةفيلهؤ!ءنقولاناننالاجدى

زيادا!وميئتريها،قرش،واربعونخمسةالعأكةحب،تمن(لمتبقي؟التفكيرفي

لهيشتريهانويأمزالقطنيالعصغورثونلابنهويعودالليرةبنصف

التالي.اليومفييقبضهااجرة؟ولمناسماعببلاادهبرعنرالقاهرة
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امثنةنينتمسنفسهأالقصهألىيعودأنالقارىءاستطاعةوفيموئرةموعظة،ألسابقالسيىءتاحيصجمهدونخى،والقصة

قديمة،قصةانهاينفيدواتطنصمعةمنللقصةأرعمماعلىاخرىالمنفلوطبمبقول-لماداادريلا-لذكرنيو!مط،التراحمالىتل!و

وعند،التعاليمعنمجانيةالحديثفيالتواليعلىالامثلةهذهوسيجدجائعبينهمكانماا)خ!ستراحملو"تلاميذونحننحصهكناالذي

ارصضعة!شمسرفةصنعةسيجدنم،السماندكانالىالوصولواستقرتالمدامعمناللعيونولاقفرتمهضومولامغبونولاعريانولا

--لالطفالىالحديثفي-الدائريابتعبيرهذاعنومعذرة-ذلرتنيالقطنيالعصفورقصةانأقول"الخ..المضاجعمنالجنوب

..المضروبفيالمضاجعجنبهيستقرلمزياداباانرغمالمحموظاتمنالمعطوعةبهذه

اتيالخامةنكنلماذايجديلاالص!نعةعنلحديثفا،وبعدوبا*لفيأرقيزعجهحلمايحلمسهيلالدكتورجعله!قد،ألليلاخر

العصفوداتركواـهرا،ارنفاسةمنا)هـرجةنفسعلىالصنعةتجسدصنعةالىيعوداخرشيءهذاولكن"؟الل!ياحايهاتطلع.فمتى"

ء:هااخراجهسيلالدكتوريحاولاـلامتمنياواجهتهفيالفطة!.بعدفيماتفصيلاعنهاسأتحعثوالتيالقصصي!ةسهـيلالدكضور

وهي:النشرفيلهاالشاليةالفصةالىوأنتقل،ثانيةمرةادبعينالاخيرةعشرةالخمسالسئواتفيقرأتهاالقصةهذه

حيات!"مطلعفيقصاصيناكل،تقريبكتبهامقد،الاقلعلىمرة

اكراييئ:تتصمبلنلاجريدةفينشرتها52لةأولاهما،مرتيينكتبتهانفسيانا؟،ئةالاد

جريدةفينشرتها55سةوتانيتهما،(اخوةكلنا)بصوارالمصري

الزوجأصيىب،سعيدانمسقيماننولوحي-مسنانزوجانهذهانوهيحقيقةلاوضحهذااذكر.(المغفل)بعنوانالجمهورية

منملعقةمنها،الادويةمنجملةالطبيبله.فوصفالشرايينبتصلبفهيالكاتباما،4معتمرحطةفيوالقارىءالكاتبتسه،ـد!القصة

مستحيهةوا؟صترتالبار(!صالزوجةمسعت،الشايمعالكونياكتكونحينالفنهدابممارسة!ثهدهاولفي4نةسهالىءحببموصوع

يتربانابتىالزوجولكن،زوجهاالىحملهانياكالكلمنزجاجةتمتقوحينامما،وأ-تجاقربنظرتهونكون،وأفقعافوىعواطفه

ناالزوجةوأرادت،عامبعدماتخىمغلقةالزجاجةفظلتاـللكوة(ك،والثقافةوالتجادبالسئبحيوتعمقالنظرةوتنفدو.لهداـ،العواطف

تشربهالملاذاعنسوالةاعتبرتولكنها،للبائعالمغلقةالزجاجةتعيدالسخصنظرة"ـفيهاانتأبالىوينظرالقصةهذهعنيعدلفانه

غاضبة،البيتالىالزب-،جةفردتكلمقدسانهامستاهانة،هيالفتراتتلكفيالنرأحمقصةفضصصنهـو؟القارىءواما.والاشفاق

اشترتثم،شربتهاالوتمنوالخوفوالوحدةا!شتاءلياليومعوتثيرالنظرتفتالحدةمنجةدرالاجتماعيالتفاوتفيهابلغالي

تتسولاخذتواخيرا،لتشرببيتهااثاثباعتثم،وغيرهاغيرهاالاجتماعيةالاوضاعتتخيروتدما،الاجتما!بهالنضامنبمعنىال!ثععور

ادمانها.لترضيالبارفيما"لدةكلمنكأساهذءفان،تغيرهاالىالسويالطريق-الابلعلى-يتبيناو

علىبرهانايجدلااقصةايفسدالظخيصبانالقائلايالرولعل.بهاالاضنمامتفقدالقصة

على.فرافالم-لمنالقصةيصورم!و،هدا!اتلخيصمن"نصعصحته
..ء.القمسةهدهنمنالكلامصد!فيذكرتماك!صع!يراعودوهنا

فبم.مقلول!لابةلقصةلكاماف!ذوهيوصامنرخالميانقيضثكطليئماقريبئحف!قةالهالمالذيلقصاصيباابىادريش!هء،ـلاـهـكأو!وا،دووتكيأثارت

-.("!طربهفأعجبتتواتهنذللهقرأتولمذر،نظرفه،لنفدعوهطفهذكحضقر

ئقفمصله!لدبعر!هـسافبمصيراقرثمئتعلىمنافلصجءواجملنتماوبنئرحثالحيأدواياتهاولىاعداـدمح،ولةالىدومنياعجأباوغكرافا!،

اكيلودراماحدأومفارقاتهاتضحكارتهطالنكتةحدعندد،ـ،واحساسكءصقحةوخصسيننيفامحاولتكيفيومضجف،اداعيا؟عداده(اللاتيمي

ب!عد.وتابعت،الاصلءمسهوىعنألاعداديقصر"نمنخو!،ءدلتثم
أتدير!ا!اـلا3"مالاولكنك،مبافنها(."ضحككأو)تنكليكالننيضخهصةانطلاقن!ةمنهتطورااًلاأرهفلمؤراءه(تكمااللاتيالركط)

ةموا.اامقلعكوةاسكؤ
كلرفينتتتركهان!بصتر.في!ركبمامشنواهفيها!فالت!افليلةاالاعمالوحنى،شهااضحمهوماألى

الان!صمانطكيفىمعهاةالفنبم.التفمم!عراللىطفهم!نمنوى-نتكحياكف!فحس!نطريقفي(مطباتاو)انخفاضاتهيمابقدرن!ةاوارتداداتكنلم

ة،ست-!م.العصرهداظروف!هتوافرعصركلوفيا،مصرهـذاوهممت(ا!طادمفور)قراءةبعدرهشوننيثارتكله)هذا.!اعد

فيالتىاقيماعن!شيىهسا-!رالمنارسولللادء،نار!حوز.نلكاليهاعادثمواهملهاش:،بهصدر!شكفها!هـ-مةقصةانهااعنقدبان
د.لاوو.هظالىبالاطمئنأنهممتأقول،اصيانامناكشرإفعلكماالأيمهذه

اتيالعصرفىساقفنيةصورةذلككل،لها؟سضمساكاحيأنهزوصها
05للقصاصالاتكونلامضقنةصصع"القصةفيانلالوا،ريحالاعضقاد

ت!ستثىتزا3لولال!دم!ممآمظالعاهرلميةبخلالسعثمرافلمضحعاعاصرفاتبرلاولىيخطىءلامنةنالداخليالمنو!علىفاعشماده.حقاالمجربالناضح

ثم-،اللاوعيتيارهولسةالىيمولقولا!فيالمنالربطا!خعألفي

لم!ظكلف!وريمةهفيعلىلشعبم!.مىنعاطنهامق!لروخنىهرليومفالحنولخيمم!علمتواربالكامنالذاتيالضداعيبرينالراوحةفيباهرةدقةيدفىانه

.-.-.عضوياالىتبطاالمكليارض!اعيوبن،الفعراوالقولمنالظاهرخلف

جالفالثةلئلآنصخلىصدسيحربنسالهديداكظرلروجافللبسىصةالمجصمعااقليدلضبقي!الحيزعنبئايحرجالامثالوتحليلهاوضرب،مجضمعفيكفردبالشخصية

بالحربواخر-ينبرهـئترتفعالتيالمجنونةوايصيحات،(الشرايينعاىواحدءثالالىبالاثسارةاك!مفيك!ولكت،للحدقهلتهذ

المحليالهطأقيوفي.(ايينالشرتتصلبلئلااترتفعانطبالعزلةاو

انص،ا)ـ،ربفضيةيخونونذيناـااولئكصتى،الظا!رةنفستجد،للشكرركضنينطماء51صلاة2بعدأءالمسذا5له-أصاىء)

تصدرلاوهي-المنحرفةوالدءوات،(ضايينولتصلبلصلاايخوؤو/هاللبادنجان،ونصف،للحممنهاليرة،بهابأليلا،و!صفليواتذللاث

تتصلبلئلاااصحابهابهايناديانما-التشنيعحدوصلواممنالااخطأتاترالي،للسهنليوةونصفللارزوستونللخبزؤرشاواربعون

.(ال!تراييئاخطىءلم..لا..ونصف،وسضون،اربعونو،ونصف،ليرة؟لعدا

التسحمسىاما،التحمسياوالمبألغةمأخذهذاؤوليوؤهـإ؟خذ-."اذنالخصف--يقى..

ء!دوداعدداالاعزامدصميرةقبلمن"قرآلملاذيم!هبريءفأناتب!ر!اكمحصيةصوكةتجعدبارعة4افتهـ،اأمدوبوالخط

الظئأحسناولهااتحممسيجحلنيلا-حالأيةعلىذنبيوالننب-اصابعوحركات،ظفوتقطيبة،وقفةعنفيهابمارقالوعلىعجسية

اد!ةواط.وهـودلهليسيماسطورهابرينؤيمالاقرأفأسعىبهالةمواء-ثم،ذرتاحةوجه"نبساطةثم،العدلتحقمونرخب!مطتر:ثش

التاليه:المحاورضوءعلىليقراهانغسهاالقصةالىالقارىء.احيلفأنا.طروبسير
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النلبسقيمانوبعد،نلتءردة(الخ...ثيأبهمكانت)والأجتماعيالحياكلهـااننياابيوتلضاسلةفنانبأفيانوحيدالبيت-أ

ؤدانكالاحظت،(0.لئلاواحد)لافتةبعبارةالتضجربةاحداثتعود.25صفحة.الخ...اتجاريا

قصةهيجديدةؤصةتتابعوأصبحت؟ا!حصعاباتمراجعفعلانسيت.26ص.الاولى،للفقرة-ديالحيوحياتهماالزوجينوصبف-2

ناهذامعنىلب!،ولكن؟للسافييقالالذي(لئلاالو؟حداهذاافأنيةالفقرظن-والخمرالزوجمرضعنالزوجةحديت-3

القصة.تقصاندونحذفهويمكن"القصفيمقحمالحساباتمراجع.26ص.والثالثة

انتاصحتلانكالاالحساباتمراجعدنىلمكقارىءفانت،نسيئا.الرابعةالفقيرة-(وث!ربطاوعنيليتهاالزوجةؤول-(

يكنلماذااياهتصبحانالممكنمنيكنولم،الحساباتعراجعنفسك.26ص

.41ـوجود.السابعةالفقرة--أربعةجدرانبينالمساءعنالزوجةحديث-ع

هـنبشيءتناولتهالقصصببةالصنعةجوانبمنجانبهذا.26ص

ولذلك،التكنميكلمناقشةالمخصهرالحيزكل،يشغلجعلهاتفصيلا.البارفيجماعيكشعار(لئلاكأس)عبادةشيوع-6

والحق.يكنهأهميةتقللاانها"عالاخرىوانباللجا!الالىسأضطريعضرضقارىءالىاذنفلأتركه،للتفصيلالحيزيتعولا

تسعتعرقان-تحلبمنتسنحقمارفيتهاادا-يمكنالقصةهذهان(تكنيك)عنسريعاحديتاولاتحدث،ردالىاغراضهوي!ج

الى:مسرعامنهاأهربهداوعلى4ـ.كاالمقالاليكيقدمالذيالكلاسيكيلتتنكأعلىمثلهئاوالشنيك.القصة-

أربوالت!ابىت!عةاليبالاسىتلكويتحاشىحكايةانهاعلىالقصة

:هرمةمكتبهسيجين.اووبنالتببينفيهاوالاغراباسضمه،لمهاشاعارلمنيالجديدة

مرسومااستغلالاشيءكليستغل(الحكاية)امكا؟ياتحدودميولكن!

طفحتوفد،الكةبؤراءةمدمنينوا)عشراظنيةامي!تىمروانغايته،سواهوليس،هوكأنماوافياتركيزاميهمتيتهويركزمدروسا

صدرهـحولبدأت،فولاذمنمحساميرجلدهعلى(المعنىبهـذا)الثمافةعزامسميرةاستغلتوؤد.الامرحقيقةفيكذلكهووكلا،معاوؤيمته

فولاديةصفائح!وزةوزتلملأحمتدردءيأيرتاخنتثم(القلبموطن)العجوزحكايةلنالتقدمالصميرةالفصةقنبأصولوعلمهاخبرتهاكل

وأرجو-ينتظريزاللاوهو،علاجهالاطباءنطسواعيا،داخلهاتسجنهفحكاية،خلفهمنولايديهبينمنالباطلاليهينفذلامحكماطارفي

تزحفان-انتظارهيطى-ولالاللثقافةالحقيقيالمفهومعلىحرصاالقصيرةالقصةمن،بيمو،كثر5أوسعةالىاصتاجبطيءتطودالعجور

ميختنق.رقبتهالىالفولاذصفائحبنجاحوادالراستعملهاسلؤبالىدلضت،اللحظةحكايةعلىقوم

-قراءةوللو-بالتعر!قبلءانأسعدنيقداحظايكنلمواداهذاومثل،لمها3السنةقصةلحظةفيعليهاتلقيشخصيةاتخادوهو

وعندي،لآوثبة4معرؤنفهمروانأعرفماتكط،ثرورريوسفعلىعلىدخيلةالمستمعشحصية؟بدولاحتىبراعةالىيحض،جالاسطوب

"معأتالمجالىيخهـجونلا.!هماحي،نا-أراهم،منهعثراتيالقاهرةفيصماوتختلفالغايةهدهفنحقيقالوسائلوتتفاوت،الاصليةالقصة

،"البريطانيالمعاد!!ره4داحجمميكتبادائطمتأبطين-قليلاالاازمهيحللاموقففي-بسذاجة-!ةالجداللشخصيةوفعبين

الارشيف.كاتبا)فصليغبدافىخديمرهدأضابيرحجهافيوأضابيرموفففيوضعهوبين،المقصىودةالقصةهي،حكايةسماعسوى

هـنكوبكفاععدساها،عمدعنالاطررخيصةنظاراتعيونهمعلىبينللربطاداةاتخاذءوبين،المسرودةالقصةبط!للموقفمناقض

يمنهكبعالتعتفأذا،لشيءلاف-ي.نيحلقخلفهاعيوز"!تبدو،زجاجالاسأليبتلك،الخ...والمكانا)زمانفيمعهاوالتنقلالقصةاجزاء

ورف-أءسخريةفيابتسممت-احذيةمماسحاوعضالاكأتولوخى-سىرةلجأتوقد.بنجماحاللقدماءاسضعطهااتيوالها-صرلاابي

ب!ذالكازبوجودلاافاكادولانما!لروميدليأنضوليضاستقرأقملانكليراجعاليهاجاءبلدةفيءريبحساباتمراجعشخصالىعزام

الح:!،ةفيبهيعتدوجود"مليس3كأأبهىودائما،الفخمالالمبالمللوالوحدةميهيحسموقفا!بوجعذنه،الشركاتاحدى!صابات

،ء-.انهم!كطواء!ة"احصة!ك!يشترثونالمراونةهؤلاء.(يةالفيالاخرىودهبيةبسناحداهمابامرأتينوي!تقيالفندقميغادر،والغربة

الاصل،فياحولهيكنلمومن-المضمومةالمعجمةبالحاء-حوليصادمهباباولالىتمالشوارعالىمنهماميهربا،بارزتينبردفين

أيؤاهكماالحياةيرونلافهـ3،العاهةهذهالسميكةاظنطارة"كسبتهالفصةمن.الاولىالفقرةالجزءهذاشغلوؤد..الباربابوهو

.الناسدنربه!أءنداخلهاينعزلونالتبالخ،صةدنياهماـ"،اللهخلق،الحساباتمراجعقصةهيالقصةبأنوهمككاملةعنايةفيمكتوبا

أحدينف!ولامنهينفدونلافولاديبسمياج(سقا!تهم)احاطتهمؤدلممدينةفيالملولالغريبهذاؤصةلتابعالبارمعهتدخلوبذلك

منه.اليهموبهد،بارزتيئوردفينذهبيةسنسوىصحبمهفببهااحدعليهيعرض

فمروان،منهمواحدالسانءلىؤصتهثرودويوسفكتبولقدلآالشخصياليككدم"رحلةهدهالىق!يادتكميالكاتبةنجحتان

والصورالغبيةالجملد،ـ!هؤهخهيبداجعلهو!ذا،يتكلمالذيهوبأنهتحسملامحهتحددالتيالاولىالسطورومند.(السافي)الثانيةا

نأأريد،نفسيلدافوتعفنتملالتالكلمات)الضناؤضةالسخيفةكلكثيءيعرفالذيالخبيرف!،الحمسابات!راجعوموازنموازكل

كحشراتتزحفان(اللكلماتاي)آودها،حياةمنشيئاميهاأبت:قبلمن،يرهلمالذيصاباتالل!مراجععن-ةى..النأسكلعن

ترؤءكفراشةتبننسمالتلفزبونمذيعة4ـ.أعانيعمالابيوتقولمقيتة.غريبانا-"

م..ضهقتنبصنهإقاـطفلاوج،هايأكلابي،شقراءشصي.نحتألوانها..؟!بالحودا.؟.-زيىهكيف..مقط.نشربأنقبل-

وجهفيبقصتمط.لاقدم!صغيرةكلماتعنتبحثانبعيدمكانفيعينايدوأشعالطويىال!رسي-باتصط5امراجعأي-واعتلى

(الجماةاي)واندفعت،!سانيقصيرةجملمةتلمعت...المثقفالاببشكلالحجمكببرةزجاجةمنلهيصب51-أقييتأملوهوسيجارة

:بارتجاجقلت.مرةلاولحبيبهاتةلكفن!اةترتعشخالفة."يصبهانقبلثرابهيحددانهذاعر!!فشسائلا،عاديغير

(اًاـغ...بانتباهتسمعانأرجو،أبي-وب-بنالقارىءبينالعلاقةفيهاماتطوراتر!دالفقرةوهذه

كلمافهج!ووراءيكم!الذيالفنيالاعجارعنتشطءلوأنتجعلضهتجرقيفيالحساباتمراجعيتابرعفارئاكانا!فبعد،القصة

تضشطءلوكذلك،4لابهلتقولالالشيءلا(مقي!نةكحشراتزحف)معهفيتساءلنفسهالحساباتمراجعشحصيةيضلبساًلفقرةهده

بع!!مكانفيتبحثاناللعي!نينتجعلالتيالففةالع!بقريةهذهسرعناستكشا!في.الحساباتمراجعيشاركوفيلك،الساؤبهذاعني

)العينان(تكتمتفثم،المثقفالابوجهفيسيقذفهاالعنيالكاماتعنعلىالكاتبةوتعينه،عنهامنفصلسامعمجردكانانيعدالتجربة

اللسانلاالىهناكمنالتسلقفىلتدهالرئتنالىفوسلها،الكلماتاقطبيعيالجوخلالهاتقدملحظةالحث-ثتوؤفالتجربةفيالاندماج

لاولحبيبهاتقبلفتاة(الكلماتاي)كلئهامرتعشةخائفةتندفعئم(الخ....سخنت.قدراسهوكانئه.)والنفسي(الخ...المطركان)
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ألاقدأمةتسحقهخىتدريجياحيلألهوتتحطم،ويعئبفيعتفليوسفولكن،لهمبررولالهممئىلاوتعقيدوهراءخلط...مرة

تتضحلاعوقف؟مامنحنوانما،تلخصكيقصةازاءلسناونحنهذهطبيعةلكليصود،براعهافيووصفه،اليهمحتاجاكانشرورو

اربعةمنقصيرةمسرحيةهناوالعمل،نفسهالعملفيالاأبعاد.معنىفهمعفتاحيديكبينوليضع،اليكتتحدثاننيالشخصية

الذيهوالمضمونيانالقائلالرأيتمثيلخيرتمثلوهي،مناظرتقرألاانكالىسطرأولمنويىخبهث،الصدئرةغيرالفولاذيةالمساجمبر

موقفولوساللهسعديكنبانالممكنمنيكئفلم،الشكليحدد!88!ةء!ولهة؟!48هؤلاءمنواحدمأساةتقرهوانما،

يقممهانحاولوثو،بهقدمهاالذيالمسرحيالننكلغيرفيخضور.(الارضفيالمسقفوده)

مناضع!فأمأقوىأهونجزمان/نستطيعلااخرشيئالكانتفيقصةلهانالاالفنيةالناحيةمنواقعياالاسلوبهذاسلامةورغم

جديداشيئالمجاءتقصيدةفييقدمهانحاوللوكذلك،المسرحيةمعظاهرياتشابهايتشابهالهوهو،قصتنامنهبرئتوان،خطرا

عنللت!بيرالفنيةالاشكالأنسبهواقنالمسرحياللشكل..مخنلفابقصدلتتراكمالعقليالرباطا)ـكعاتتحط!حيث،التأثيريالاسلوب

الوقفعنتحدثنااذاالاالحقيقةهذهتضحلاوقد..الموقفهذاتعطيك!،الفاقعةاللونكيقعالصورتتج،ورر!ت،والايحاءاللطئمير

ووجودءحيانهتصطدمعندماالعاديالانسانيمئلهنامخضور،نفس!شيءكلتعطيكوللكنهاوربعنفواحدةواحدةأليهانظرتانشيئا

بالزعمالغربةهذهتزيفكانتوانواقعهعنغريبهبايديوثوجياتاستحالةأدتشرورويوسفقصةوؤي.واحدةجملةاخذتهاان

يجرنيلاحنىتفصيلاهذاازيداناودولا.سبيلهوفيومعهمنهبأنها،المتحدثشخصيةتصويرفيقنيةمهمةوتناؤضهاوسخافهاالصور

.انأق!ولولكنني،الايديولوجياتالى،!معيالكاتب.ويجر،الحديثأشرتالذيالخطريكمنو!نا،هـذاي!للاالطثيريالاسلوبواكن

فييجدبالفاشيةالعاديالاذسانواقعفيهيصطدمارزيالوقفهذايحمنشونلا-فعلاموجودةمثلعناعلموهنا-الناشثةدبعض،اليه

احضارالمسر!بالشكلففي،.عنهللتعييرقويةأداةالمسرحيالشكلفيكتبون،وتجاورهاالصورزراكماسضغلالثرورويوسفنأ!كما

خضودانفيلقدولو،لوجهوجهاالمنصارعةللقوىووضع،للحث،الادابفي.مثلهمكتبشرو،دويوسفرأنسشت!دونوإسخا!،ت

ثونالحدثاحضارولكن،والكذبا!م!!ذللكلاحتملالافدامداستهحتىالتعقيبهذالمقراءذلبلاكذلك،طبعاشروروليوسفذنبولا

كاناذاالاالتكذيباوللتصديقاولنيةللمتلقييئركلاحكايةةالنق!هذهفلأبننر.الموضىوععنخارجةمناقشةالىبهم"خرج

مرحيته.فيولوسالله!-دمنهنجاماوهذا،سيئانذهالاحضارالىولانتقل

لبطيئةفقدلمسرحيبببنهرمراباحللتجدلفعلؤحذبقةبصوئحوسنعانتبمامكالالجوقةجاليمس:الفقيراللبسبمائعساةول

بطيءمتكردقليلح!خدلمنالموقفأبعادكللكيقدمانفاستطاعويعمليعيشانالاالدنيامنيعنيهلافقيردبسبا"قعخضور

ناحيةمنالجوقةلولاموضعمناحنرفينموهيتوقفانالممكنمنكان،طيبةفالصحة،الاهـ-هـافهذ.بنحقق!معهبوعو.،أسرتهليعول

.اخرىناحيةمنفيهاالتحكمأءسنالتيالتعبيروشاعريةأرادكماتسيرءولهمنوالدبا،كافوالكسب،بهبأسلاوالعمل

!بالرحمنعيدالزبانيةالىورموقهتم!أقثصةالىيجرءرجلاولكن،!يراناللهللها

!!!ض!!!وو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!خ!
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لعمزانبر17فىلصبخانجمرو!

!-
!شبقلمحح!الحيلش
!-!ي!زخج!

يوسئرلإلمحيه!ض!!بم!مءء.!كأ-خ.

!ىط-أ.ت!!بر

!ال!ت3!ي
ار

السياسةميدافيفياللبناؤ!نةحيا.ءلميهتعاقبواالذيئوا!!امالاداري)جنانامتيلز
بلاب

باشا.جمالحهاقامالقيالارهابحوادث.الأو!ىالعالميةالحرب-ىوالاجتماع

!ضالعثمانيينجلاء.المذغورةاطرل!اثناءالعثمانعةالدولةبهمبعثتقالإالمتصرف!نادارة
--.

منهما.كلواستقلالوسوريةلبنانعن

لش

!!

!ض

يزوتت-الضجصةخةب!مل-مكمزديةالمحتبة-ا!تيطلمث
..فى

با
اسساابسا!!!!!!!!!!!!!!!!ب!!!!اس!اساباساساساساساس-اساسااس!!ثلا


