
-%..وصساانابضسسيرالوضصرنراسأانصاربصضنائنئنئنئنم!
م!نبئن!بنههمئنئنئن!م!.

التيا!يديولوجيأتعلىوالموضوعيةالذاتيةتتممصعدبخبهابهاوطروفهاهم!طا!قسحب

قد.والتناقضاتوالاستغلالالقهرانررىالثانيةالناحيةومن

الفكرمدارجفيالشصبيانضالالطورالىيومبعديوماكدهاادتالديدياكتاحعبدبقلم

والعمق.الوعيمناللازمةالدرجةبلغحتىالوعيصعجدوعلى!!،*

مجردالعرويالوطنفيالاشتراكيةتعدلمالثالثةالناحية.و

الظروفضمنللتطبيقطريقهااخذتوانمانظريةوميفجاهاتافكارمناًولضىا*!دوابحاثظتمراجعةفياشرعاناستطيعلا

.اليومالعربيةا!مةدهاتتميزالتيالابخماعيةسارتر.الىادريسسهيلخطابهلدىمعينةوقفةاقفاندونالاداب

اًنه.وكرماريحيةفيولكندقيق،وعيفيولكنمهبخطابئفهو

،سالعنوعنالاشتراكياتانواءعنكلامهباناحسمم!تاخبعلىويخغي،المثقفاللعربيبمأساةالعاديالعرببالرجلتجربةي!ج

يحتأجعامةبا،شترايلةالخاصةا!هدافالاشضواكج،توعنفياث؟ركةيملكونمنازاءالودودالعطوفالكريما!نسانابتسامةلييتسمالرارة

ناالمفروض!ن.اكبربجرأة"الئقطةهذهميهيعالجاخرمقالالى..موضوعيافهماالمشاكلفهمعلىالقدرة

بهترتبطالذيكيانهمحقيقةاكتشا!الىالعربالمفكرونيسعىدعوتهانادديىسهيلالدكتورالى!سرالفرصةهذءلانتهزواني

خلقمنبدلا.العاما!شتراكيالاطارفيا!صيلةالمفهوماتالشرققضايالان.حقةايجابيةخطوةهيبيروتلزيارةلسارتر

المعاصرالعرجميا!ذماناحتياجاتمعتلاحمهافيالمذ!بيةالضروريةا!ن!.او!فر!-سالوجودي!وروئاورىواصحةغيرتزالى!ارمروى

لمشروعاتالمفاهيمملابمبعةمنايضاالحتميةتآنيانبدولا.وطييعتهلاولكئني.!ايتمدىالتيبالقضاياجيداالمامايلمسارترانفي

القوىجانبالىفارضةقوةالىتستحيلبحيثالعربيالانسانمشاهدمنلديهتتجمعلمالعرببمالشرقعنمعلوماتهباناشعرازال

نتحاشىانمنايضابدولا.الانتاجيةوالقوىالفعالةوالقوىالموثرةالتحوعلىدعوتهفانثمومن.بالتقةجديريناشخاصومنواقعية

افيبالاوضاعالاشتراكية+العرباقنصادياتربطعصةفيالوقوعلطبيعةملاؤمةسليمةذكيةدعوة!طيسادرسهيلالدحوروصفهالذى

يجعلانشأنهمنمهؤا.الاخرىءالشعوبافتصاديتفيهاتنردىبوللجاننقولهالريد!انحميرةاشياءوهناك.الشخصيةسارتر

تبين!أبافتراضاتمتعلقةبناالخاصةونظريانناالاقتصاديةمواقفناالي!ودض!العئصريةمشكلةبينيفصلانهيواهمهاواولها.سادتر

الذىالاكبرالخ!وهو.العالماف!تصادياتعنانفسئاويبنبيننامببماوراءمنالمن!ثودالغرضيكنومهما.كموطنقلسطينمشكلةوبين
اللينينية.اولر!!يهتردتحقيدحضلاذاتهالغرصهدافاناسرائيلداخلوالتصنيعاتقدما

*،،اطلاقايش!مالملذينفسههووسارتر.الارضتلكفىالعربيالا؟سان

عنحئنأجورجكتورالدمقالالىمباشرةالانانتقالناويحسنعأدةتبتد!هاالتيالاغراضمنغرضايسبيلفيبا،نسانيضحي1ن

جملةالسياسةموضوعاتعلىنأنجاحتىالتاريخميزانفيتشرشل(وا"!.ئةص،دعباسمالسيطرةوحكوماتوالتعسفالظلممجت!معات

اثناءبالحرجامنرتاننيءخاجورجالدكتوراكتملاانئيعلى.واحدة.ار-وفهلاور!اديةا!رافبصارحاواررو!ةمارح

.القضببة.هناكسياقادركللماننيهوذلكفيوالسبب.مقالهةقرا***

بها..علماالكاتبيحيطناانينبغيوكان.بالموضوعمتصلةاولياتبعض!هـدهنئته!اريدالعربية"راكيةالافعنالركابىفؤادمقالاما

تشرشلضعهاشخصعيةاب!قض!يةاللذلتييتنام!الكابعةيمكنان!ولالالثمككابغيوممكناماالمقالفيوليس.مض!ةوعدموايجابيةوصد!وضوحمنفيهلما

وتفاهمعلمعينةتاريخعةرحداثاءيحتذىانا!ضامكاففيوكان.!4بافرتقعوانجزكطفيرمناًولرهذهمثلفيعادةارجوه

؟...ا!هـ"كاجلمنبالواقعيةقليلايضحيان"تمئىكنت.اننحليلي

عمالروعلى.يعرضها.التيالقضيةمنطقدهمعلىبهايمساعدناشخصيةاتمنىوكنت.الاشتراكىبالتطبيقالمتصلةالجزئيةالقضايابتلابيب

اولتابىلسن!نهئفحوشهـصبلمهمابهدجلىلافى"المممخلم!زاكل!ف!نحلهفىميلصئعهتلتقيالذيالمستوىعلىا!يديولوجياتمئاقشةفيجرينايكونان

-..-............-والجوأة.السواءعلىالعربوالفلاحينوالعمالالمثقفينامالعند.

بمث!خصانشممو!شرشعلىدنتا!ئجهثكرفرودلالةاقلمتص!لةمعلستحقهكلاخكاميعاامهلمجلبقينتالئأسوبين*يديولوجيةالتفاصبدالتقردببيئمحاولةهذاعأتصي

الكتابةمهنةعنادافعولكننيتننرشلعنالمدافعمعرضفيهناولستالالععتراكيةعنهذامقالهيكونانارجوالؤكماالبابهووذلك.عموما

فيتعديدجيدا-مقالااقرهاناتمنىوتمت.اكبرحيطةعادةتتطلبالتي-.لهتوطئة؟ومقدمةالعربية

يتقدمانالك!يبيستطيعولا.تنمرشلشخصيةمنالمظلمةالجوانبحيثمنعل!ملخذلاالر!لابىلفؤادالمربيةالاشتراكية!مقال

ا!قتناععلسىتبعثحقيقيةوفأئعالىاتداذاا!؟لمقالهدابمثلد،لحق!لقمليئةا!وضوءلهذاطيبةجادةمعالجةوهو.ذاتهفيهو

بصددجاءماهواقولماعلىمثلواوضح.قارلهعلىالرأيوتملي.يقولمابكلمعهيسلمانا!الرءيملكولا.الحيةالقويةوباللفتات

كانتلوكماعنهايتحدثفالدكتور.الصهيونيةبقضببةتشرشلعلاقةوالجماهبببرناحيةمنالمتطورالعربيالمجشمعدوريؤكدانفيحاول

جورجالدكتوريكونانواًخش.بتفاصيلهمعروفاش!لعاموضوعأاثوعىثماخرىناحيةمنالحافرالوقت.فيبرزتالتيالعربية

مقالهجاءوبهؤا.وعملاعلماالتاريخمعر!ةقرائهفيافترضقدصناالشعبقطاعاتمنكيرفيمرلرةفعالةقوةاصبحالذيالالشتراكى

.اولياتبلاتحليلاالثلاثةالجوانبهذ.تحليلفيبالتاليويأخذ.ثالثةناحيةمن

*،*.مخلصادقيقا

اًما.مقال.الاخيرةالثلاثةا!دبيةالبحوتفينئظرانالانبقبموذبرار!االبثر؟*االمجتمعاتبتأثيريؤمنالاولىالئاحيةفمن
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السوديةالقصةلشكلالفنبمافضرعنيافيح!شنعيمومقاللاب!سو!ناقد!نالاولتصضففالنويىللدممتوو"عرلن"

بننطوراتالالمامفيكبيرةفازدةمنهاستفدتفقد.جبدمقالاللقصيرةالنصففيكلامياحصرولذلك.الماضيالعدد!لىاًلسابقالمدد

فيكبيرانقصاالمقالهذاسرلقد.عربيوطنفيالقصيرةالقصةانقلتاذاابالغلاولعلي.الادابمنالاخيربالعددنشرالذكب.التاني

للتقسيماتاحتطتقدكنتوأنالسوريبالادبالشخصيةمعردنيداشمااجدكنتلقد.المقالهذفينفمصهاكتشفقدالنويهيالدكنور

بحثهمنوقفتوقد،الاناستطيعولا..يافيالسيدوضعهاالتيوبيىنالنويهيمحمدالدكنوريتبعهالذىوالمنهحالاسلوببينتعارضا

يهمنيماكل.كلامهمنايضاالناقدموقفاقفان،المستفيدموقفاحتضنتهاكماافكارهكلمالهتحتضنولم.يعالجهاالتيالوضوعات

مستقبلاالتعر!فيالماشةحاجتناهوالبحثهذابصدداؤولهانالدكتوديراجعانالمقالهذاقرا-ةعقبتمنيتولكم.المقالهدافي

المختلفةالاوطان-فيالعربيةالادابجوانبعلى(الادابدمفحات5على).مع.التحوهذاعلىلنافيقممهاالشعريةالجاهليةاثاركلالنويهي

ناارجواننيكما.الدسامةوالوضوحهذاوبنفسالروحهذءبنفسيستخرجهاالتيافتراضاتهكلالقارىعلىيقرضالاوهوواحدرجاء

(لنماذجبتفاصيلاققارىءيلمخنىكاملكتابلواةالمقالهذايكون.والصورالاحداثمن

.الرأيفيمشاركتهتمكنوخنىاليهاالمثاروالامثلةالعربيئقافةعنالقديمةالشعرفنونتعزلاللغةبدأتلقد

الماماالقصصيةالقضاياباطرافيلميافيحسئنعيمالاستاذوكلامالعزلةمشاعرازالةفيطيببمجهودحسينطهالدكتوروقام.المعاصر

والمقارنةالاشارةعنيكفلاوهو.القصصيةالكتانجةعوربويعرف!دقيقا"صوتالصغيركتابهفيالمعرياللعلاءابيالعربر!بالشاعريتعلقفيما

علىالتفاتاتهجملةوتدل.جادعلعياسلوبفيوالاعتراضوالنصيحةقحليلينقديبمجهودقامقدالنوي!الدكتورانشكولا.الملاكلهابي

هذءالاحوالكلفينرفضونحن":يقولمثلأفهو.كبيرينوفهموعيالىاللمربية-القديمالعربيالشعرترجمةنسميهانيصحماجانبالى

يكوناننرمض.بالاسلوبالقصصيالشمكلنعادلانغيرهاوميصبراويتطلبالجهديستحقالامرفانحالايعلىولكن.الحديثة

نمنابمنا!هيريلخكما-ب-اصةمنهوالانشالي-وءد.الاسافىءون-الاواتمنى.المعاصرالقار!رالىالقديمةاللغةتقريبفيكبيرا

لها.تقويمناوخلاصةاللقصيرةالقمةعلىحكمناعمادهو،ا)فترةاثبتالذيالنويهيا)هـكتورعلىبرمتهالمشروعهذاعرضتيتطفلا

شي.الاسلوبان.الفنيوالشكلالاسلوببينكيبرافرقاثمةانتلكقراءةميالمتعةانذلك-.المقالهذافيالتحليلعلىفائقةقدرة

نفسه.بالعمليتحلقؤث!ءالشكلاماذاتهبالكاتبيتعلقشخصيمتعةتعادلهالا(منهابالكميربالذانعمريتميزلمالتي)الوعرةاللغة

الانسانجبةلمحالهافمتكملا!ناضجةغيرالقصصيةالعثعخصياتوتبدووارجو.بالحاضرالماضيوصلحيثمنبحتةادبيةعمليةتدانيهاولا

."...اللخ...المفردة،فمالواقعالمقاللهذاالخاصبتقديريالنويهيالدكتورظلمتقداكونالا

،**قضيةعنكتابهومعظمالاخيرتينالسنتينفيمقالاتهاكثرقرأتانني

عقيلةالدكتورةبمقالاغتباطياظهرانالاايضايسعنيولاالمتعلقةاساتهدربقراءةيتعلقفيمامتخلفولكنني.الجديدالشعر

ههسوىملاحظتين:بروليس.جيمسهـنريعندالقصأفىعنرمضانعمرفنمقالفيبلغهالذياثوفيهابلغقدولعلهوالادببالنقد

فنبهاتميزالتيالواقعيةلشرحتسعلمعقيلةاهـكتورةاانالاولىع!رعنبحثهبقراءةفرحنيكانتفاذا.علمابذلكاحيصاندون

الفن،مجالفياليومشيئاتحددتعدلمكلمةفالواقمية.جيمس.واضحامامهفعذريمتأخرةفرحة

"والجماعاتالادرادبسيكولوجيةتتصلجيمسىواقعيةان":وقولها

ماهيةهد.علىصوءاكمايلقيولاالواقميةكلمةالىتفسيراييضيفلا

تحددكثيرةمقارناتعقدالموقفهذامثلفيينبغيكان.الواقعية

الاشار"ايضايك!ولا.ايكيرةمنأف!لكن!وتكريمكالعابرجبمشفنلبىكلالموسيفىاعلاممجموعة

القارىءعلىمعاونةفيتنجحلمتورة3(لدانهيالثانيةوالملاحظة

دنةندتعلقفيماالمناسبالتاريخيالتسلسلفيجيمىهنريوضعحياتهمفيالمرأةواثرالوسيقىعباقرةحياةتعرض

كبيرسرداوطوفيتغصيلالىعادةتحتاجلاالاشياءوهذه.القصة

بالنسبة-الكاتبوضعيةتوضحاشاراتعلىالغالبفيتعتمدولكنهاق.لمنها"عدر

.افتعالغيرفيتلاءمنالىوبالنن!يةسبقهمنالى015.شلقعليضورالد!ترجمةبتهوفن-01

والاصولبرهصسلافكار-هوياللطيبعرضهاظلشكريعتنقفأكمور"اننقدبقيانئني-ا75الهنداويخلصلترجمةشوبان-2

***"015ايوبفؤادالدكتورترجصةفسكيتشايكو-3

.الوجوديللمذهبايرنقدعنبحثيالىاشيرانايضاوبقئا.5ايوبفوادالدكتورترجمةكورساكوف-؟

واضحةتكوناناتمنىكثيرةاموراذكرانالمناسبةبهذ.اودانتىذلك015شعبانبهيجترجمةلشمت-5

الفلسفية.الكنابةموضوعاتيتناولونالذينلدى015"""موزارت-6

الذيالنقداسلوبحا!انالمقالهذابكتابةاحببتاننياولا-15."""باغانيني-7

.عادةالنقدميدانفيعملهممنالواثقونوالباحثونالدارسونيتبعه.-

الوجوديةوخاصةالفلسفيةالمذاهب-ماجمونالكتابمن!حميرون-.2.ايوبلؤاداللدكتورترجمه--لاغنر8ة

الىايروجههالذيالنقدبعرضشثتوقد.مميبرخ!يصباسلوب002شعبانبهيجترجمةشوبرت-9

اعداءالدمنالفلفةفينقداهمالقادىءاماماضعانالوجوديةالعربعندالغنائىاللفن-اً.

عادةتصحبالنيالانفعالالوانكليحمللافهوذلكورغم.الوجوديةاء.الاختيارنسيبتأليف

ضعفهعلىالنقدهذامثلانواظن.عندناالفلسفيالنقدكتابات

عملية.ابتعإلمعدثمننابولفلس!فيةابغلسعفه!كتالىبتوسرجيهه:مااوامكئنثابىفعيمثلبيروتداد:كلالنا

الىالناقديرتفعانبدولا.ذاتهالفلسفيالبحثفياساسية

العابت.صورةفيييدولاحتى!اجفنهيودالذيالموضوعمئطق!مو

8



هسصذامنئماذجكلهاتعمل(انحنىامم-الضائعالملكوتسثهيد5.علىارضوإحدةمعهايلتقيلاانههيللونجوديةآيونقدفيظاهرةواهم

الثمرية.الكنابةفيالجديدالاتجاءتستصرضالتيالب!وثفا"لم!ةفيشكمنهناكيى!:ثالثا

والغضص(والحلمالو!ط)إمنيروحالاذلكيفسدولا.الفلاسفةمنلسوا.فيلسو!كلنقدباماةة

نكروجهاتالهراءالىايضاقريبااقدموسوف.اشططواالمفالاة

بهحتذاالمنعأغراحساسعنغيرهامناك!ثرالنصيدةهذءتعبركثيرةجوانبتوضحالتيبالصورةبعضمذاهبفيبعضهمالفلاسفة

فميثلاثةمستوياتعلىالينايتحطثفهو.عنهعبرناالذيالازدواج.والافكارالاوضاعغوامضمن

هذافي."الوعي"مستوىهواًلمستوياتهذهاًول.الشعورآيرلنقدعرضياثناءاتدخلاناستطعلماننييؤسفني:رابعا

قستفسكةطاهرةسلامافة(1اد!ودان)الشاعرامةانندركالمستوىالواقعانفيحاولتلاننيالوجوديةالفلسفةالىبالنسبةواءتراضاته

هائم.البريةفي!بالنحلبالحمائمللسلاميرمزفهو.الوثقىبالعروةالمعاديالجانبيمثلمناكنربوصفهآيزلموقفمسعتوفاةبوثيقةاتقدم

فيوالامساكالليلوقيام،والمرآنبمالطبلواندينللطهارةويرمزشديددائماكانالقارىءباندائماشعرتوللكننى.الوجودلىللتيار

يدهاتمدعزيزةحرةامةفهيالسياسيةالناحيةمناما.ر!كانعنتعاميهحيثمنآيراعتراضاتفيالظاهرالنقصالىالانتبا.

صائل:صولةلخشىولا،للاضببافابهامتازالتيهيالجوانبهذه.المعاصرالفكرفيكثيرةجوانب

تتمأيغ-الحلوالريحفيتتمايح-:بيارقهاللرعبمهدتمحورالعادةفيتكونالتيوهيالفلسفيةالتياراتفيالمعاصرالفكر

الاعناقفيالمسثوليةعبءوانئب-الفجروهلالليلانفجرحتى.الاخرىالمؤاهبمنالنقادلدىالتجاهل

.والرجاناللولؤعقودبلا!نقدامامتزتاعلاتعملهماالىالمطمثنةالفلسفةان:خامسا

اثهبمعئى.الحلممستوىعلىالحديثالىالشاعريتتقللمالعايرزةالنظروجهاتاستطلاعالىالوحيدالسبيللالهوتشجعهتحنذه

جاله.بهلكالضكطاراخليةاالروياليسننشف،الماثلةالحقيقةيقجماوز(خرىناحيةمن(اخكرياخقدماو؟لىناجةمن

اننرفعنوعزفوانغوسهمطهرتحجيجااصبحواوقدقومهيرىف!نه

.والمؤاهت"ابدير!يالفتاجعبدالقاهره

السطوةاصاماقدف-قعباولايديكبينماطيناكور--.---

نابل،الزيصفحسببالجمالؤالصعقلسهانبشام!ألمحوفىلختعىواللتيملسمم!ث-ثذ-.9!مط

اصبحت،بهيحلمالذيالمثاليمعالمجتهذاظلفيالفرديةالعلاقات

هنايذكرهاالتيالفرديةوالعلاقة.عليهتكونانيمكنماانقى!لى!مهعاللالدثنوربقلم

المجتمع:يناركهاالتيلامرأتهالحبعلاقةهي**،.

اللهثعر!تفتح-ويحيينايعمزناوالئارح-7ليامرالليلة

الح!كرومالناسغبون.فو!تن!ر-ورياحيناعنعابوجهينانبنيارتيالهاعةالاسساحدانقلتذامخطئااكونلالعبم

مدرستين:احدىالىالشاعرانتماءهوالقدامىللشعراءتصنيغناعليها

----------------بينمفارقتناايضاهذامنويتفرح،العاطفةومدرسةالعقلمدرسة

النحتريعنالحديثفيمثلانقولفنحن.اللغظوشعراءالمعنىشعراء

انهونقول،اللعاطفيوالتإثيرالمبالغةالىميالا،الفاظشاعركانانه

النظربغض،المبافيفلسفةعلىاعتمداًلذيتمامابيعنيختلففيلك

صو!!!قلرابيالىملاءعنونقود.اللغويةتركي!باتهءلىتأئيرمنلذلكيكونقد-عما

بببنما،ذلكبعدللالفاظ.صائفاثمشيءكلقبلمفكراشاعراكانانه

واغانيهالموسيقيةايقاعاتهذاكرينالاندلسيزيدونابنعننتحدث

.الخيالالمنطلقةالهزجة

مطاردةمهلة،العامهذا،تنتهيانالمقررمنكانبنليستالمفار!ةانوجدنا"المعاصرشعرناالىانتقدنافاذا

صددتها،الغربيةالنبانالا.النيافيالحرب!مجريههعنصردخلوانما.والمننىالعاطفةشعراءوبين،وافعنىالفكرشعراء

ويبدو.!691الاولكانون31حتى،الحلفاء!ن-بتأثيرالحديتالنفسعدمدظهورمياشرةكنتيجةلهتقويمناوفيقريضنا!يهام

ماالذيبالذاتهتلرهوالتمديدهذامنالمقصودانفبمدرسذم!ميهانيمكئمابينموزعاالشعراءولاءولصبح.وششعبه

.بالاسارومحفوفامجهولامصيرهيزالالعقليةالعملياتانانضحاذ.."اللاوعي"ومدرسة،"الوعي"

الذيهواليسيرايسرهاوانما،الفردارادةطوعكلهاليستالداخلية

لاالقطسإالىفر!ل؟!طهل؟صتارانتحرهلعلماءسماهفيمايدورمنهاالاكبروالجزء،الوعينطاقفييدخل

أجذرنلمغامرةيتهيأاترا؟الشمالىالواعيةالعملات!اما."اللاوعي"او5"+3!هةي!ولةبا!لنفس

..كل-ع..ماغلبفيمطلقةمجردةوهي،العقلويحكمهامنطقياترابطامترابطةفهي

.-..الدهشهوتثيراكملالىتدءووقالعتمهالبعضببعضهاترقيغشواشبلافهياللاواعيةالعملاتواما.الاخيان

يتصورهما.اغرببحقيقتهاتفوق،عجيص"،مذهلةانهاتضمهاولا،بافطقتتعللاظاهرفافيوهي،بالرمزالرمزارتباظالا

هتلر)\.كتاب،فيفاقرأفا،خيالاانروائييناخصباطرا!الحدمكوحدةدصنةوحدةدهاكانتوان،متماسكةدكرقيوحدة

..بص،بيروت،المكشوفدارمنشوراتمن،لم(حيمناجله.الذيالسببيتضحهناومن.المبهمةقالبشريةبلاعماتنصل

لشممتالفوهررضدالمتخذةالتدابيراننتدرك،581البسطمنبدلا،،والتض!نالايماءالىالمحدثونالشعراءعمد

ها.الادرةالسينمائيباللشريطاشبهالشعريةالقصيدةاصبحتولماذا.والتصريح

موو!لمنالنفسفييثيرهفيمااللفظقيمةواصبحت،الصورالمتباين

يحمله.الذيالقاموسيالمعنىفيوليس،المعاني

------.----.بعث)منهاثلاثباستثناءالادابمنالماضبمالعددوقصائد.
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يخنموحين."الجميننيقعينيها"فيالشاهريسششفهاالجزووهذءواخاءمشاركةنبعيتفجربسلاليناس

مستحب،ف!ناءوهدا.البحرقاعفيكليافناءالشاعريفنىالتلافيمنوخلت،الجسميالدنسمنطاهوة!ناالحبعاطفةاصبحت

وكغنا،خضراءاشرعة"للشاعرفسجقدالبحروانما،عدمالأيسلانه.فرؤياباكملهاالافريقيةالقارةفتضماثأعرلؤياتتسعثم.الانانية

."المحارمنايضاهيوليست،بخصوصياتهتتصلشخصيةد!؟ياليمشهالشاعر

الثلانهالحس!ورفالشاعر،لعمياسيةدؤياذلكجانبالىهيوانما،بحتةصوفيةلؤيا

ثمومن.اللبشرالافريقييناخوانهنحو"المسئوليةعبء"يددكهنا

العراقيللشاعرالقصيدةهذهنرسمهاالتيالعامةالصورةالحلم)ءمنواثقولكنهالبشرعلاقاتعلىالماديةطغيانمنيشفقفهو

وهذه.جسوهـ-ثلاثةوقعبرهوئبايجرينهرصودة(يوسفسعدي)."افريقي!امداخلفوقالطب

ارو!ةالىوتنقسعماحيانا.الالفازحدالىالرمزفيمغرقةقصيدةنسميوقد"الغضب"مستوىعلىذلكبعدالشاعريتحدثثم

،تختلطعزلةفييجريالذيالنهرالشاعريصفالمقدمةفي.اقسامانجيرافهو.اذ!غ!؟!*ولهةه!االحلممنالاماقةمستوىايضاهذا

وقطاميتا،وقبعة،غصنا"والمخلفاتوالاعش!اببالطحالبفيهالمياه:عن..هائلةحقائقعنتنقشعقدالر؟ياانويدركبالواقعيصطلأم

سعديالشاعراناجزمواكاد"...ابحملمنعؤغشاءطفلوحذاءالمضاءهوالفرانداتوالمقاهيالارائك،الدكاكينعار

الانجليزيالشاعربوصفالصورةبهذهللنهروصفهفيتأثرقديوسفالبذاءواسعارالانثىوجثةالذليلالخمرومجالس

الخرابالارض"قصيدةفيألتاميزلنهر؟ليوت.س.تافريتي،بيضماالاعلىالمثلنحوالمضيفيتتلكاامتهانايضايدرك

:يقولحيت"!ولا-ه!عك!كاهث!آ.والفداءالذبائحوقدمت،القديسنهبرهافيتطهرتقدكلها

اخروتلبدت،النهرمنقريباالمنصوبةالخيمةحلتلقدقصائداربع

الشجراورافى

الرياع،المبتلةالضفافعلىوهبطتفيدهو."الحيعبدمحمد"اخرسودانياشاعراالانوفذكر.

احد.ير!سمعهااندون،الدكناءبالارضمارةتصفرلانفسظسمحنااذالاوعبية!""لحظاتاربععنيتحثتاًلاربعقصائده

.الحورياترحلتلقدخاص!ةمشا!رعنهنايهبرلاالشاءرانبهذاونقصد.الاش!تقاقبر"ذا

اغنيتيانهيحتى،وئيدااجر،لرقيقاالتاميزايهاتتكاملمتتاليةصورايعرضولكنه،بهامرمباشرةذاتيةبتجالىبتقصل

السندويتشلفائفاولا،الفارغةالقواريرالانيحمللاالنهران.واحداطارفياخيرا

السجائراعقابلوالوتونصناديقولا،الحريريةالمناديلولاامحتقادجملأفيوهو)السهوبيعبرمارساتصورالاولىفالقصيدة

الصيف.لياليمناخرىمخلمفاتاياوالعن!ليبيلبثلآئم(؟السلامرمز)مغردتدليببههـمر(للحربيرمز

.الحورياتدحلتلقدكله(لموقفمنيبقىولا"المغامرالوجهفييحدق)ءحينيحترقان

الجمالمعنىعنهاغابالتيالصيفبمجتماتهنايتنلروابيوت،هلاللمعنىذاتفصرهاعلىاذقمالفصيدة.الفرسحوافروقعالا

ميهيترثونلاطماتسليةمكانالاالتاميزنصفيترولم،الطبيعةفييصيبالذم!الخ!واءفنيالحوبدطةاما.السلامدحطةاخراقوهو

اقتبسقد"يوسفسعدي"اناشكولا.ا"كولاتوبقاياالدنس*!لذلكنتيجةالسملم

!اشياءبعضغندءمناليهاواضافاليوتهمنالصورةهذءوهو.الانشفياندماجهعنالشاعريعبرالئانيةالقصيدةوفي

الشكبيقاعبراالىالا!والكلفييرمز"ار!سر"ودل،ويسضه!والايماءة(لصورةالىيل!ولكنهمباشراتعبيراذلكعنيعرلا

تحت"الثلاية"يختفيالقعيدةمنالثانياو!سمةفي،واد!ينعنبالموؤفيسمو!ث،ابطةالطبيعةظاهرمنواًيماءاتهصور.

ولم.يتطهرواللمانو!بمعنى،الماءفينجومهميغسلوااندونالجسرخضمالرائعالجسدوذلك،بحارهنافالشاعر.الرخيصةالعاطفة

يخطم،والتلازوالجسرانالتتيجة.الجسرععورنحوةلادرمنهمتررك!فالىابارياوىالشت،عاورياتؤفي-والرعودبالامطارمملوء

...-،ء10.00001.11.،جنسمسألةليستهناوالمسطألة."نيرانهيوقدانقبل"يئحته

لحطالحمعري!ممصررعلىىبالمععكف!ةبرلثالتهمسش!لدلليللمصعاليلالقسميجرو!وفيالى؟لشاعرتدفعهنافالانثى،اهامالاشهوالانعماجهذامنفالهد!

.الفناء

!مرووفيوالايوة،المزدهرةالشجيرةهمااخرينر!ين،والنهرويتحدث.الامانمثكلةاللثاعريراصهالثالثةالقصيدةوفي

فهيئمومن،الجسراليهيؤديالذيالهدفهيوالشجيرة.الاخضراليقظةبيناليهيوحىاذ،"اللاوعي"مستوىعلىديهاهـلشاعر

اللذيالاخضبرقصرهافيايضاالاميرةانكما،اليقينلغرشترمز:انوالنوم

الاميرةهذه(بوابةالنهركاقالاخضرقصرهافي)الن!راليهدي

تلدالتيالانثىهي-الملهمةبياتري!سايضاوهي،ماريالعنراءهيجرسيا"-"الحزينالمغام!طفواًنهد؟اههع!د)

اـ..ا."اليقينمغارساليالظطىالنحلة".-"الاحلام

اعانهثوويودالطر-قيتلمسفالثاعرالاخيرارقسميميىما.فيبا!رى"اتيفسروهذا.المسيحالىيرمزهناالطفلولعل

الاخصابالىترمزايضاوالحديقة،"الحديقة"الىرثو!ولادجسراتطيثةمنالطهارةالىهافالاشارة."الغبارمناقدامييغسل

.الايمانازدهارالىثمومن،والنماء-:ايضاويغسرثه؟ت!كاعباووهـالاولى

...!ااًاًاًاًالتهار.وضجة،الحوانيتثرلرة-عادمنيغسلنيوبالشذى

.تمنيسسمدرمورهيوس!سعديلمساعرنجدضحلومبن،الماذهفيوالانغماسالدنيو!ةالحياةعنالارتفاعهناوالمقصود

فيعندلن!لعومعموصعوجمىلج!ئرإرليهامالصال!زبعىلموثليوللناتميزفالىنضميفحرمز(-المسيح)الطفلانالقصيدةاخرفيويتأكد.الروححياةالى

!كنىادجسروا.ه!لى"اذخمرابالاهـض"!قةمنقعدرةاماكنالمفقدالايمانعنصرالى

:يقولحيثقصيدتهنهايةفياستخطمهالايمانتصدعاثوجهصنوجطفلا-اليهيعيدنياو-الييعيد.ترىيامن

..فيبخيمتيناللهويحمل-ستاردونماالعالميستقبل-الازارطاهر

؟ه!*!هطاهـ8ر؟هـشءول!؟ترىيامن-عينيه

،!هر8)كة-!ولس!ص!وللهكاش!!!فطهـحن!ا!هـ!الطبيعةفيالشاعرفيناءمعنىتحملف!الرابعةالقصيدةاما

4)ووول03؟!ء؟!)،!-؟هل!!**!ل!أ-كا!*ه!اذ.اصيللارومارر!ى؟ثاعراذو4ير!لنبذلكوهو.الحبطريقعن

ول*ه"88هـ!ةزو!كهة!احمظله!!5حم!ه!!!ةه!لأكا!5!ه!ةاه!7.+!5كا."والمطروبالار.جاثمسنجضرةالمغتسلإتالقرنفلجزر"ينادي.هو



الموقففمان،التدلهمصادرمنمصدداوال!دوداللهجوانكافىلاذاعندءتتكودرمورهدءكلىوالحدينةوا!يرلمالشبوأدمودا"ممما

فرورة:الفرا!انالثا!رةترىوقد،ايضامعكوسايكونقدا!اطفبممناداعيولاول9حمص!كا-ولكه!ء!انرمادازبعاءقصيدةفيربظصة

الحنينواندثرالشو!ائتلا!مات-العيونوفيالطريقضأقيمكناذ،اليوتذصائدالىيوسفسعديمصادراصالةقبمظت!عيلى

عادما--نفاقبلا-وانتوانا-المسيرفينمضيفعلام-.بسهولةاليهاالرجوعباحتلكل

المسيو.ينافي

.مباشر؟!اتيةتجربةعنتفبربننعيطةبتائهأفيوار!صو!القاتلةالغربة

الضائعواولكوفت،الثاب!درضثال!هنثيهةيتولا!مراول-فيكالغيدسعنالقصيدةهذ.تعبر

رخ!وانو!ا،ورهـطين!لاةعنؤهماالباورأن"و!دتاناملبخواطمراد!تبذأوالمصيدة؟بائسعةبقنامةويئتهي،مخادعةاوهام

بنائهافيلقليديةجزلةالقروبم!الشاءرفقصيدة.المعالجةطريقةفيحسبكجربةطريقعنيتمالئ!اءبانوتئتهي،اللبثومعميرعنلحامة

ال!افيت.ا!ةالىالجماجم!!منهاالنشيدالىاقربوهي.واسلؤبهايشدل!،القميدةمنالاولىالاجزاءفيالجماعةصيغة.شخصة

و!أ!اصة،زاوقيمنا"ئاة-اؤل!هي"ارضا!ءا"ء!وت"اما:تأخذممااكثرتعطيالتبمالبشرية،عامةبصفةالب!ثريةعلى

ارخاصه.الدينيةبالتجربة،ا!بييةادجربةتخبط..بةالحياءلنروي،سخاءبكل،دمانانصببنظل

اجلكمناحضنهاانني.سدىللكن..والضوء...العمرنطعمها

ا*!مة،ولن،يستكينلنالانسانانويقرر،الثورةالشاعريعلنثم

..وخابفيمملكةعنيبحثجاءنيمنياس.اًلخطيئةتستعبء

اجلكمناحملهاننيالالمىالانسانواضحى،الملعونالانسانثار

.،السوط.الصانعالانسان

والعذأب،وحقدكينطافىفيوليستالوهمنطافىفيلا.ها،مفلسةثورةهإهولكن

مئها(تمرف)ا!نيترابأزالماوانهرفيقبلاانهليدركالشاعريعوداذن.الحقيقة

فقكالتيفلسطينمنبهذايحفلماادراكهورغم،حبهفيكراخيراالبشثعرولكن،مححودا

يئليفيقالمن؟وا-ضهللقلب"ادهاف!ذاتتحقيقيجدفهو،مهاومنالحب

وغاب...(،طوباك"."اأونسة

ضمتهالذي"المسيح"الىاعتقدفيمثموجههناوالحديثالبإار

ا!يمان"-الكلمة"يحملالذيالشاعرولكن."افكلمة"وهوفهسطينبمواففالقصيدةهذهفي(نداالسيدمحمد)الشاعر-يذكرنا

المقحب.الوطنعنمنثبذا"ا-وط!ا"ايضاسيحملنساعرناولكن.الاذدموقفئ!ععراوناوذفهاطالماالتميالاطلالغلىالبكاء

النفسي.علماثرفييهايتصحمستحدثةبطريقةالموقفيعالجيثال!!

سلامهعادللماالقاهرة3!!كمههـ،هباركليا!نجليزيبالفيلسوفذكرناانهبل،الحديث

ترىكماالاتوجدلااًلاشياءان"قال!لذي

-،،ةوللاه*ه8!*؟وو!كالأ!!!ص!لأةكمأكاي!كهن!ىس!*

حديثاصدراذن،افكرانا"القائل!ول*!9!ءديكارتالفرنسيبالفيلسوفاو

واو!!اسالالطهىللمرءالداخليةالحياةاناعتراانهما،الفيلسوفمنن4هذ

ا"بالاشماروالمقصود.،،!كل،هـكدهـ!4ئهولهـ!ركهح!ه8موجودانا

هـالافكارانعكاساتالاهيماالخارجفيالموجوداتوان،الوجودفى

لىلياء!ص-!0005داخلية
.-ء"..اليهبالنسبةوجودهمفان،سافرواقدالشاعرأحباءان!رغم

لي!للءجموعهدردصمصالاصرناكثرالداخليةبمشاعرهيتعلقامرالوجودهذالان،ماثلةحفيقةزالما

..:منفصلخارجيبوجوديتعلقمما

،الروحغربة..واحدشيءوكتابهاالاميرديزي"ال!هاريخقجن(را.-الجدارعلىباقظدهم*ن-وسا!وا

يربط.الاغترابمنالوان،الجسدغربة،النفسغربةلمخحقق..ظلالهمتمو-بالظلامالسماءتهطلفحين-العتيقبابه

-دالبلذلكالىتطلعهايشدخفيخيطنجميعابيشها...وحدتي!ختسكن-الجدار

تحب"الذيالبعيداوو3اليهالداخلبالضسبةالوجودانتؤكدهناالشاعروانطوالية

عاطفة؟؟بيت؟ارض؟وطنالبلدذللكيكونما:الراخلايمونان!ب!

حبيب؟الكهفاهل

البعيدةاليوتوبيا.تلكتمثلمجتمعةولكنهـا،يكونقد.اللذينالخأءدينايناسالىهتاالكهفباهليشيرالشاعرلعل

الانسانية.اشواقتسمتقطبالش!حررهمولكن،باليقظةمنادياالخقصوتويعلو،التقدمعجلةفاتتهم

بهملتتميزاللذينواللهدوءبالوداعة،الاميرديزي:اللداخدلمنيكونانينبغي

وتركت،ووداعةبهدوءكلهذلكلناقالتقد،نفسفابسررانلانحقت-!ةفكرة-مرةالحلدكمفيخطرتلو

الخارجيالمطهرنءابعدهوقيماالغوصيحبونلمن.ا!واياموانبضت-الظدمةعلىالنوروانقض-الصمت

(لماخرعمقإلىالسطحمنينفذواانلقصصها-المنحنىافم

رمسميرننالىواكوقاًلفراقثوعةعنتكونانالحب4ثذصامنتعودنا

ل.ق02.الثمن!دابدارمشورات!ة!ولهذا.الافراقضرورةعنقصيدةهناولكن.التلافي

فيمصبوبةغزليهقصائدقرأنافلطاول.الشعورىالصدىفيهايتحقق

.-بببدا.او،مصدودأيكونانعاشقكلىيتعتم.عأ!،.كأنهذوئلحبهقينة
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ونحوها."ألمةهئلة"سخهفاتفيتيدثتاواافيانفننئيات07،01-+-+..+..!.+ء!--!---!،م--.-+-0ع

أنفث!عوىلعاانهوجديرنهددعننافتئيفعهنالم،ارقهمنمىنودتا*نرئاتتلامعيئةهنسهصثا

!فيروزاوكلثومبماعجابايمرخممنافضلىيكونفلن،(يقول"اركمالاحمدالل!ث!ورب!)م

يكوفواانيعئيهملاكبيراعدذاالقصةكتأبمناعرفانيطى!لأ*لأ

كانهن-وحد.بفنهمهيجأبا"سأخةمينونوند،صأرنينمنأحر-س-.-.

نفسههفغنمماالانلمالىاثارةثوئعستيهرعثخرعددثوفعرلى-فنايريدلماكب:ألتثأيألتحوعلىصيفنلوخطيراالسقناثأيبدودبمه

-.العظيمةالقصةلكابةفعلااتيحتقدامامهارفرعةلانفختلفحولال!جميعاون!عك-عنهاثجبناوادا؟قصةيكتبانالفنائ

بفذاواللقتامثة؟بغايكتجهبارومةبأ:هجاخربسؤالىتفطميأسالاحمابث

نابعدذكرتهمانيغير.اريدولا،عنهماتحد3لاواولئكاولأءلااممكرىفأحيةوفنةافرافىاافتا!جهيفرئرألقصامح!لااتكعئهيالؤضع

-6591سنةمايو-المامميالعددفيالمأمورةينالادابقصتبمقراقاقيقالانالحمائةهذهفيالسهلفمن.مصممةباهـادةعنةيصدر

ي!نالاستقبال.انينبغيكماقلمهمايستقنلالمصاحبيهماانظنيوالبمةص!اعدةعنىيقومميماتىواما،تلقاجماشيئاافايفدوالفنيانتغبير

دقةالاخرىوفي،الاحتجاجمنفرباالقصتيناحدىفيوجدت!كالى.بغنةعقلية

ئحسهعلمأكنني،أاقصصتمباصياهممنوافأألباةدوانكاهياألر؟يةالتليهئيهطألرغبةأنةتمولفتوهماأنس!هنامنسيهبسئولهد

ممونا.انيكلبحيثكانتاانهما،الفنمنفرباالواعيلتمرس،5بالتوبخيهثصبحالنفسءناننعبيرفي

في"حالة"ثصلاليساهماثمففبلهربفن+وو!صينثهأاصانكانفترلن.،ويبغىمامبشلنلميهايفنيهث!وئوألمشكلمكفتعنيفييتيلالنلقماوئلا

ويحاولموجودهوماعلى-ضجربلا-يتمردالذبميالحقيقبمالمصاص؟بالؤاتفصةهولمافىاالفنيالبناءاؤالاطاراواًلشكربعطه

ويكنشفأويكنشفيفنشفانماخيرانوجداي،ليكنبهاالايهيألمصاحبهالانيقالقد

منوسائهبوسيليأوتثبلرسيكانكلمأتههما،اليعيممبيةهوغنهيةصح

وبجى،والوجدانالفكربينبسداديزاوجانالقاصانكاناثرىخنى،الاقناعكليقنعلابدورههذاانالا!الكهوفرجلعنالتعبير

فوط؟يهولاانفيالرغبننعلىأهتصرباموالتمرئنالموهبةأدواتتتبأيبتوأنسوأءالفنأنينبنودوعليهألمجمعبالرايشيعوان

ما--بادفرودةتممنى-ذكبةبعيون!مانار!اصانىناترىانيمكنحيثالاحلانجدولاغموضهاعلىالقضيةتظلثمومن.فن!م!

كا?.ث!ائنيستطيعبانهئلفنأنينمننيرمعنيتهرعئلتتككاتبئننزمم
اتمى-كيفطمنهايعترفانتهموروشتىالىايديهمامداامحولهمافقطمنهجانبعندالشعريقفحينفي،كلهالاخنجاج"يحتج"

علىمنهماكلعناتحدثانساحاولولكني،اجيبكيفادديلا05النثرتقريريةفيالتورظخشي!

ئكبلهولا،الانيئنهيليستءكلمتيانبطمذئنبادهأءمأريا،دئتنطوئي؟ثتياهيصةالادلىأماوئكن،يهمتحافيصباثرديماكلالب

باحه.تةنطئوتمهترفتأئنموأفاديةفيتييعت،ئلباك!هاللقوةهذهلهايقنلففبن.ئلمسرحيةعثيها

ىشيئنمفعمئقي5لو

تقدمانالادبداريس

البيأتىالوهأبعبد

اللجديدة"لنممريةمجموعتهفي

ال!شه!مزفؤزاء! ".مء.

وجههالشاعرايمشردوفيها

عنويعبرألاصهجملالعرجم!

اًلثالرجيلناهموماًعمق

القادمالشهريصدهـفي
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ناويجب!عشقهاالت!غأدتهاضحكتالصفعةانوهمعلىفيرضى-يملنأمددس

فيالقصرحفيدتهاحفيدةحعيدةاوالغادةهدعيرىانذلكبعدنتوقعالغفارعبدالدكتورالعمرءرريقكتبها،الاولىالقصةهعطهذه

ولبسوا!3ور!،رألهشعروقدبريسكاعاشقميشلينايديوبين!اهـهولكن،الحنىبتوتريمتازوناللذينالنفرمنوهو.مكاوي

سنهه!يفصل"الزمن"انالثلالةويتن،ورءللاخدثذلكبسىزهىوتعميه،.وارادةندلةعه!هالفنيجعلانويوشكالتوترهذايجاوز

.........101ا.-اوالعلمالشعربينيمزنج،دصةوكاتبعالماوباحثاشاعراعرفتهلقد

علىاممر!حلالا؟يع!رعليهسىهوبقظو"وبىلملخالوير!ع!فل!يا*حظةواررقيب،عنمنصرولتجد.وقلما.عنهيصدرماكلفيوالقص

هـن.كانوانالثبابئهوىيطلبعبثا4ـبنهطريقضعلىاقننعوهذا.الاستمرارءلىعزصهفاقداالهرررضيقا!،نايظ،روان

مينينالنسليمالحكيمتبريرت!يالغفارعبداننسجلاناو!روريقدارنيالكالمجةأماوماتاالقارىءيديبينل!ممونذلكاقرر

ارحفية!بريسكاامامدهزيمتهيقرأهاانبعددسلاو"يمليخامذكرات"قصةؤهمفياليهايح!ناج

لا؟يريدماذا
-!ىانرعدعنهيتىلانيمليخططلبالا،ذلكبعدء.ىو

اللذكبعيئاولاصطناعوا&سدالمه.اسذكروالتالاجترارطريق-لب!يحكايننهاهـ4ـاتصورلاوف،و!ةمرةنفسهالسؤالهذاسالصوانا

..أ.:اً.اً.0..011فيلانه-حقيقةلذفيوهو-يقولبمأيتلذداناوفقطيقولانيريد

كانتابتئاقهارر!"اللنامالاآل!يمالهاتهص!حابلط!لممهض!لض3مهج.ا!فوتحديد11أفزيهم!ودارسكباحثنفسهيناقضهذا

افسدتارلمنيالاشياءمنشيء-الاموربواطنعل!بمساخراوتسامةباضافة"اله،فاهل"قصةصياغةيعيدمكاويالغفارعبد-ا

يجعلهانشاءمكاويالغفاراءبدالدكتورلان.الجديديمأيخاملامحناظروغير،يحبهالذيالحكيمنوميقبرمسرحيةبادئايعيدأ..هي!نة

اللذكيةتعليقاتهالاخرىالاشياءومن.يقولك!ا"عب!طا"اوابلهالقرانتفسيراتفياوددتكماالقصةالىولاذاتهاالاسطورةالى

الغفلةصغتيالصأقمحأولةمعتأؤىوكلها،المعددةوقفشعاتهجداوميهـئمليناالراعييمليخاعنالمسيحيينحكاياتالىخىولاالييم

ناؤبلح!السوقفيمواقفهرصداثنأءفيبخاصةاليهوالسذاجة.الشريفينومرإوش

.(لقرونثلاثةينامماكلبتنحيةمسرحيت4فيفامالحكيمتوفيقانظنانهويبدو

الااحبولكخي،ارورمرإقص!الغقارب!اناعلمفانا،وبهدتخطيطايكونانيمكنماحشداو،الكهفاهلفياثارةعنصريشكللا

هراعلىاسهمراذالانه-نقد.اقولولا-نقضهعنلهحبييصرفنيادقيأطابالحكيمادتبطتمومنالمتداولةالك!فاهللقصةاطارلاحسن

النحويةبالاخطاءمليئةهيوبالمنا!سبة-القصةتلكبهكتبالذيالنحو!قطمنهالفكاريستطعلم

.كلثومباآاعجاباا)صارخينمنزظةربماالامنهبظؤواللغيملصيف!ةأدصنيعهذايقبلكانالحكيممسرحية!رانجدلاسلناولو

ناؤهامحأولا،عطلآاحمدمحمدكتمهاالثال!بةالقصةهيهذهجديطهمنبضهاثموالتخلي!ةال!نخليةفاعدةعلىالاسأطيرفيالنظراي

.........اصنحتالاسطورةانهو،بسيطلسيب.الايامهذ.نقبلهلا!اننا

اعانانيانويؤسفني.حم!عاوطافانهدهاسلولهيسهـمحمالمدد.-
.....-.لحج.تفسيرهايرادمعاعرةحالهبهاتعلقاداةاوموؤفلئامقناحا

..كذلكولنسمها-الدراميةاعمالهفيالحكيمتوفيقفاندلكومع

تمدمراردار.والتحليةالتخليةحدعنديقفلم-نوسعمنالتصميةفيماعلى

يعرضاد-صورثتىفي-هومشكلتهاومشكلاتعدةعالجبل

الىوبيجماليونشهرزادلنقرأ.والخلودبالزمنوعلاقتهالفكرلجوهر

جازيالمعطيعبداحمدثم-اخودربمنلا!اصمدمسرحيهاذكرولا-الكهفاهلجانب

الجدلد."التوجيه"والجديدةالنقلؤ""دسنجدالاصولالىلنعد

-...الغفارعبدفعلكذل!ولا

اجديداديوانهفيحيثيدور-مذكراتهسماهالملذااعرفولاتالمذكراتخلارومن

الىتشبهليمليخاحبفصةليحكي،فصصهابعادمهنرا؟لحكيمدار

اتفاظهعلىانهايضالهونسجل.لبريسكامشعليناحبقصةماحد

ءلمقاعاددفد،الحيماظهـهاكماومرلوشميشليناشخصيتيبملامح

لى،روصلىىءبممنيخكثرالنفسصأفيمتواكلمؤمنالحكيممسرحيةفيوهوارادكما

للاصه""لهيحعطلممسو.حلىولكمه.جديد"رالراعيلمليحا

لم.كتبرااللهويستغفرالمسيحذكر

سهـ-لأاهلالكهفويظل،غايةولامعنىبلا.تبدووهي.الاضافةكلتلك

بعنمهالراعييمليخا-دقياثوسطغيانمنهربواالذينالثلاثةهؤلاءهم

-ولداوانجبلزوجالذيومرثوشالعاشقوميشلينا،ؤطميروكلبه

ذراعيهباسطايحرسهموالكلبقربرنثلاثةنامواحيثالكهفودخلوا

جديلهشعريةئكهةبورفةطعاما!ريفيخرج،يمليخاي!صمبقهماستيقظواثم.بالوصيد

الحكيمعندالعملةفاننسيتهااضافةهدبة-النومقبللهاعطيتمالية

صاحببهامريكتشفكماامرهيكنشفالسوقوفي-معدديةكانت

اأثرفين.
للا..25الثونحديثاع!ر

برميد.صندبهعبرتحادئةيتذكر"القصر"الىيسائوعندما

يحرسهامطهمةعربةفيجميلةعادةالطويلنومهقبلشاهدفقد

لميفطنحتىوعيهكلوحدءاليهنظرتانهاتصورهوسلبه،الفرسان

3جداالظلخفيفالغفاهـهناعبد-قفا.علىيصفعهالحراسواحدالا
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.!مسسيىأ-هـ-.-!ى!مهـمىسهسمم-كنترايتوان،تمامانضعريحسوهواللقصص!"ا!س"فيهاار"
البم"الهنرسية"والغفارعب!الدكتورعديتهارااك!ه!"الارادة-"

فى:!:لثاصدر!والحرفةالتصميمإبمفيدوقاحةت!ولا!تريد

..الجهودكلوؤشلت،تعسفيشيءالقصةعن"الدات"فصلان

ىالارأينا.اعمالهعنبغنائياتهبصداالفنانتجعلانتريدالتي

الىأرأينا؟وادامو!ويونشمكوبيكيتيكفهاكيفالجديدةألمصرحياتا

عو؟هـاتم!!داًتكاميكتبهاوكيفروراومارجريتسارو!ناتالينكنبهاكيفالروايات

؟ونمابوكوف

ماكا،عليهتضفيالحدثفيمتغلغلة.روحاتصبحعندما..الانا

اللعطاءعلىوقدرةخصوبةمننريد

0000001،3!.منهالغايةوتحققالفنطبيعةمنتقترب
معل!حهمبررهدادوالىالبطلهداالىسربددءا..الالا

شسهءاألالواجهلا،بعيدمنتنظرمقررةتغدوعندماولكنها

!والحسابالجبرعهليات

لررأ.فيوهي،اًلعملياتهدهالىلكونمااقرب"الصيف"وقصة

صرمامرشاس15يمليخا"مذكرات"فينحسهاادرداليشاعريةتفقدحتىجملتها التلاشيعلىالقدرةتفقدناأندونامامناتتعاقبسينمانيةصهـوروىنها

بها.ا!نفعالاوميها

الاسلوب""ولكنجيدة!صةيصنعانيمكنذاتهحدفيوالموضوح

يغلبفهو.الحدثمستوىالى!ادريلت-يهبطلااويرتغعلا

المعا!ن.الر!ؤلو!حا-!ننئيا!زابلورةببصوعو،البحثاوالمفالةفيتس!نحبالتياللجزالةعله
الكليشهاتقوالبفيمضيعوالظاهريالئفسيوالحوار"المشكلة"

...الدارجيعربأنارادوانح!ى"الجاهزة"

!سا!ا!ا.تجاعيشاالشلوآاشطلايأكلنالذينالذواتاولادمعتشتغلانت..ع!ابايا.

ل!-همسائلالفنالمعاصروا!ط-وسسائلسئآسيهاوضماع10!ل،لىارورح-او"حاجة"واحدمر"معكحضرولاوالوانا
اسو؟وابيصندمع

ال!أجةعنازائداالزادهذامنلقجهاتالىتهفوالمنكودةهـوالمرأة

وا!فزلإشة.الرلإضعةأحلوما-أ!كرال!بنىا--..وطابلذبمامحملاالاببمقدمالنفسيمنونوالاولاد

م..--.يديامسكعشماويعم..ا!واءةلينفخعشاويعم5

لالمحتا!ةآلمحاصؤانمذاه!إ-ا!ولوحعاا!قاةا!وداءالايديفوقورح(!)النحاسيةالطاولاتبدات"

...م..ارنادي

شعثههلمفيمجهودابذلانهاشهدالتعب!يراتامنءتنا!رخليط

ناراييوفي.المنالسبالاداءروحتفتقدظلتالموضوعطبيعةولكن

-الاختصلصاساطينمنمعاصرةعايىة.نخبةتألليفمابقدرعباراته"طوء"لوشيئايكونانيمكنعطيةمعمداحمد

بيكونغايتانبر،نتراف!.موانعولاحواجزبلاخزانريدوتصئدقحين؟لتجربةتتطلبه

ت!حكيبسيطةاؤهامع-القصةاحداثعناعرضتوردمتوما

ففشلعملهطريقغيرعناشاعهاواراد(إ!)اسرتهجاعترجلحكاية

..عامةبصغةتكنيكهاناسجلاناجبالومنفانهالاداءاسلوبالى-

الجامعيينالاساتذةمنللجنةتر-مها!قي!قي.السردعهدياتألىيدجأاشهمنالرغمعلىهذا،بالمتانة!متاز

ا!برمنالقطعصفحة؟49فيتةءفكربرةمعارفدائرةلمؤدكنها،امامالىالزمنمعمتفدمة.-رويداالهصةبدأتحقا

وتداعياتدءريات..الخلفالى.رتدحتىالرمنهذافيتوفىتكد

تجريانيرادلقصةحميقيةبدايةلمكونانيمكنماعلىتقفنورجعات

.را.ق002.الثمن...المصقليدير!ينقواعدعلى

جامعةحركة"الصيف"فيالقصاببةالحركةتبدوثمومن

مطبق.سوارفيالىتقبلمعالحاضرمعفالماضكط،الىثلاثةالزمن!بعاد

ءورراتمنشوراتالعأممسلكهاوينبئهعليهتنكدزوجهفانمست!سلما4ؤهظهروانوهو

وعلى.(ولادهاوبطنبطنهاقيمبعبمالهاوأتيحتىتج!44ـيهطلنبانها

لبنان-بيروت،628ب.صالتمييز،!سىعلىاًلقدرةفقدهفياساسياعاءلم!المزجهذايكونذلك

تظفرهلااتياالسقطةويسقطعينيهامامالدنياوتدورواجبهمرة!ول

.0.5الكلاببهظقربما

؟،؟066نتلعو
محمديواحمدمكاواغفاراعبدالقاصينقدمتاكونؤهل،وبعد

المناسب؟التقديمبهاستهللتماضوءفيعطية
!سهص،أاحمدكمالركي!ارجوذلك
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