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الشعرعنيصؤراللذ!!!ؤااىالحنذتانقاؤىء-ؤاثمشاغونجتئكلام

الاتماطمحثلىوالتعودالحضأرةتعقدان!ىالهوة..المعاصفنننلتكر؟ابخرع!المحف يعاراىاذأدمابرهامحيراالاجوبهيعدمدهوحاويحليل،احا

ا!فكارتقريرعن-دريجيايتحولوهوقالعمالشاعرونشدانالتقليدية7

والمجرداتالنفسي!ةالحالاتغنلصودباالتعبيرالىالصورمنتقر،رازكيكمللاحةد!ال!كفثؤد!ؤنمندم

الغموضالىويدفعهالشاعرعنلمقىالمتيبعدله3هذاانيرى..

هجل.1شاعركللدىصة8وبخعادةا!يطاءيصاصبالذيالابحاثنقدقسمفيعادةيناقشمماالادابفنالماضتىألعلمكفبم

هياوالحقيقةعلىالرسلاثعرقضيةكلهذههليادرولستالجاهليالشعرعنادلهدراسة"......العددقرأت"بابئ"ن

دق!؟حأويخليلنظروجهةمن،العرببئتراثنافيابحاثهسلسلةالنو!يمرهدا!ءةورابهايكهل

يقولواانيستطيعوالمالانحتىالدارسحينانعنايغيبلانحن.قطبيئبينالندم"موضوعهادراسةمنشقاوفطسفيةثاليةودراسة

مجرديزال!المؤسلااسرانهوبروهركي!لسب!،الاخميرةكلمس"!حقيقةيفسرانيحاولاجتماعيفنيمقالثم،"الوجوديةاقطابمن

ح!هاويخنجبلدمتهم-لفموائهكبارانهـذا!لىوالدلبلى،محاوأة؟وا!!و!يالرأسماليا.ناللعافيالاديبو!رديةالفنيا!سلوب

يهتدواورم،النو،ؤىاالطللبعاىبتفرواانيسةطيعوالم-نفسسهبابرلمسووكلمةادريعشسهيلالدكورافننتاحهبئنجدذلكعداوفيط

عئفا!ما-الشعروطنيعةل!ءم4يرال!ذيالعروضيالنس!الىتماماالسلاممؤتمرمنمشنوحاةوكلتاهما"والكراكلةالشعرباسم)ءزيرودا

قلصااننيالحدسبةالقجاربءنتعبيرانهاصيثمن!للمعاصرقسامادبيةمقابلةثم،بفنلنداهاب!تيفيمؤخراءقدالذياسالمي

ليلححتى،وتيةوالصا!ظبةابمادهبكلالرمزدائهأول!؟،هاتمنطقبي!نجدلااثارتالتي"الجوعبيادر"صاحبلدىعلوشناجيبها

.اصورةواالايقاععلىكأيرون.الراهبوهالىصفديمطاعبببنحدثما؟ءوءلىعشاقه

التجالىبتلكيوصهلانللشاعريمكنكيف!!طنظربممافيوالقضيةخمسنحوشغلكلامفبعضاينقدخادجيكونانوجبماواًما

داـصكفيالبءثاناقولانوإؤسفني!الاخرينألى-ماالفهبهـذا-،اللكراممرمضطراعليهامر-قادمعددفيلآبقوله-صفخات

اليه-فاضبمأابعأدهشعشعمابقددادبيااك-عريضهـملمالانءضىكرامةعلىحرصاوموجمراحممهنغسيفياثارهءضباصاحيهمجنبط

وا!شأطيقا.والجمالالنفسعلومصميممنهيمباحثمنيفالاتعوداللذيوهويرض".!تأويلا،دقالصحديثهيؤولانيقلمي

الراهبهانيبينا!نيمورالذبمماالجدلانارىالمعنىوبذابلديلكرامةتعرضقدالمسىءكانلوحتىمسيئايفضجحرفا
بديوانيخرجذهنينشاطمجرد"الجوعب!يمادر"حولصفديومطأع!ا*رير!اضيطفا

القارىءيعودارارجووكم،الرأيسبياك!عريالخطءنحاويخوءلى**مم!

كيفوليرى،ازعمءأممداقببه!ىالماضيدالع!"مئاقشات"الىتنهاديهففيهايكشفادريسسهبلالدكنورمانا،كض!احيةاما

الذي"العقم"و"الاصول"تفسيرميالشعريةالحقيقةضاعتاصراروتحت،هوادةبلا...مرحبعدصرحاالاست!عمارمروح

ص51با!ضافة"ا)ـكلمة"فييكونولا"الانسانيالشرظ)ءفييكونوالبطثى!القوةتخافولاالشعاراتبزيفتحدع!دلمالتيالنضعوب

دحلةاناساسعاىتفيشحضاريوجودايوفي"الذات"ماهيه(لعربيةالوفودصنيعيمجدوهو-ادديىسهيلانمنالرغموعلى

شحمومن،العاللمالىوليسىذاتهالىرحلةكانتديوانهفيحاويبابلووبأندءالغربيدين-.هلسكيمؤتمرفيفلسصنقضيةب!لادة

تسكنالت!ذاهاهي-التاليالثليدفي-التقاهاالتي.فالجنيةالشيءفان"ليةالشط(مريكاامبراطورية"صرةشجبالذينيرودا

امرأةكلونانيرمكنو!الحيويةرمزاوالحياةشجرةوهيالكهفاجلمنمجنداليومالعربيالشمعبانهويغفلهانيستطعللمالذي

فبل.منمطاعفرركماونزواتمزاجلهاحقيقيةالمسصرتدخلاتلميدفع(نه!تاومعنى.الحريةفيحفهعنالدفاع

لاقربحاويخليليقولهمافان"لعازر"حولالخل!!منودعنااننسأايضاومعناء،الحريةهذهكبتسبيلمي،انتماالتر

!الباحثانحولهيختلفمماعليهالد!لةفيهـدهانمنالرغمعلىايدإولوجنجاتنالاغداءارواء-العربنحن-

*،*عنتبحت-مصرفييحدثماباستثناء-تزال!الايديولوجيات

الغزلفيالنويهيفحمد3فورالدبحثالى؟لنشعرحديثويقودنا.التنقيذارض

بقيق!لهلانالاقلعلى-عليهنحكمانالصعبمنكانواذا،الجاهلييريدالذيالمعس!ينمنايالىينتميمنمنااوميناكانواذا

يجبعبراييفيوهذا،البقايابمسألةستلضزما!دابانويبدومنواحدالظناكبرعلىؤ"واقتسامهعزاذاالعاللمابتلاعمنهماكل

سدهوحياكماالباحثالاساذنحييانعننحجملافاننا-تلافيهاحدىبالمالافضلالىالضطورلثوىو.راءيت!تر-،ئناما:اثنين

اتلية:الحقا؟قعننسكتاننستطيع!ولكن،الديصيالغتاحالثورةبانيقتنعانعنعاجزاواعمىاو.جاهلواماتا!يديولوجيات

سولىفيتستهلككلماتبضاعةليسالشحعرانالمعروف-افيالوقوعيتجنبانفيبعضنا-فسلوانتفشللمنعثمهاا.اتي

تجارب-مدمتكما-حدسيايعيشفنهـووانما،شكلبعأيالمناقشة.التجربةخطأ

ازاءخيالنانستنهضانعليتاكانواذا.ايضاحلسبأهاويقدهالعصروالمفاهيمالر(لسهأببةطثيعةالجميعيفهمانالمةيدمنيكونواةد

استكنا.الىتؤديافيفالعاطفيأشساركةالتحققالقديمةا!شعارتلكمنابمبانسذانهوافادةا!كثرانهالا،نطبقهااننيالثودية

ا!طاهـالحضاريحدودفيا!هذايتم!انفيجبالحدسذلكطبيعة!الماركسيينلدىدائماليستالمفاهيم

فيه.قبلتالذيوالفكلي***

وانما،اعلاكلهجمنلمالجاطياشمهرااىايضاوالمعروف-2يريدماذا..حاويخليلئلئ!اعرعلوشناجيمقابلةالىوانتقل

-؟ماللصفحةعلىالتتمة-انفصالاهناكانذهنهوفييسالعلوشناجيان؟يقولافيمنهماكل
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آادنطفالميةلآتئقنالمفن.الاففيةؤنجنف!تى-الخ!زص!يةثضاسئصأديخة-!--.--3*.!!....،ا+..+ا.-.-ث-خت.-.

فيض.،كشعبالذيالشغبو!نأبر،اكتبله!اااللغةعنانظربصرفلا!ئذ1

باللغتةاليوميةالاحداثتسج!بلصمتهكالصحفي(لشعاعريصبحوان-.-.-ا

محدوداكلامهكليجعلصحيقتهقراءمنالمثقفينارباعيفهمهاالتيحورشيدفاروقبقلم

..عندهأومنتهياأهمةابهذه:لصديقيقلت

:يدءلرفعمرارالا-تمنيمنعنيوهوضاحكاصديقيقالالا1011الا00ا

حأت.ممدبدوروحدهللعربيدبارللعريبمنليس-
فيأحدهمثثهكؤااولورحوازيةاتطلعا!هذهان،ء-اً..اً.-.ااالاد

...-.بينسمهيرددعالمياديبايعجبلملديلوحيدبهومملها

العاليالمستوىالىالوصولالىالط!جان،،الاخصالادابعددوكافك،يللروهتريوسارتوجوريروامثالمنالعالميينألادياءاورأء

لانهالناسمنطائفةعندمهـروهةسمةانهيبدوالادبياتعييرفي؟حكمتوناظمكرب-ظدراداًبلوبيكيتويوذس!كودكازانتساكس

!الصفيرةالبورجوازيةتطلعاتالكاتبهذايصفهكما:محيرةابتسامةيبتسموهوصديقبمقالى

حادبشيءاحسستاذ،هذهبعملتهالصديقصفعئيوكأنما...صرينالمطالعالميينالادباءئعني-

ب!مودفىصابنهامشاعريفو!غريبةمرارةبطت5ممما،نالسبمبمزي:فكلةمناكثرئتصالىعلىأسيوفيققلت

؟3ماسساوؤلمت!وحسبالعالميينالادباءأمنيبل-

دياورراعتس،الصيئالطريقهذال!ا0بخديثناعربرصتالماذا!-:قسال

"باظنوكنتكاتبها!رؤطؤإنيالكلام!ذااناؤشانالأمرحقيقةهو-لنماالص!ونيةعداءكانربما،مؤامرةالامرؤبكانردما-

افف-أبهاصبببتداءانه،جديدايى!هذاكلاعهولكن..خ!براعداءكانوربما!العايىكأالمنابرعنالمعاهسادفيأوجهحجبالذبم!

،ادبفأدائرةضيقتالتيالاسباباهممنولعله،طويلزمن"ئذالتراثفيالدخولءنالقديمادبناوجهحجباللذكيهولناالصل!ب!بية

نقومجميلعملكل.ندمرانفي(الرءبة،الاذتحارحبهواداءاذلك....اللعا!ط

تزرعوان،طريقنافىبايديناالمرافيلنضعانفيالرغبلأ،به:مرارةفيفقلت

الطريقالىلىيصانادبنااوشكصين..اؤدإنحانندمه!امامنااثوك،وتراثهالغربادبالعالميواتراثالعا!بمابالادبتضب!ربما-

الأربالىكاهاذظرتنايعضبرونبداواالذينالروادبأعمالالصحيحادبيرفضلمالتراثولكن..هذانعنيانالاامامناإ*نلمم.وربما

وجلهمحسينوطهوالعقادالح!يمقووفيالمازنيامثالمنوالحياةوللم،كثيرةتاربخيةفتراتفيلليهوررالغربكراهيةبرغماليهـود

الانهزاميةامثالمنغريبةتهماعل!هميرميراحمنبهنجنامنظهريمكنولالستفالمسألة،انةسهمهمردضهموانالزنوجادبيرفض

باننعروطانفنانعرفاننحاولبدأناوحين(!والهروبوالأنسحبهابيةيبدوالا،الغربمثقفيمنالاجيالفيهاتشتركعالميةمؤامرةتكونان

منلنراكماللرابورفعاؤيه-التيالمعادنعنكشفا،تراتعلى؟مضحكاهؤا

هيكلاعثالمنالرواـداعمالمىعنابقيالحقوج!هحجبالذيالاحكام:صديقيمقال

رجعيةهذاانيقولمنطناو!ظهروغيرهممباركوزكيامينواحمدوالسخريةللضحكاثرةالاشياءاكترفانلمضحكانهبل-

التطورخطانوالنتيجة،التطورامامووقوفوتعصبوعفندينيةعناخفالهاقيلنفسهعنالحقيقةاخفاءالناضجالانسانمحاولة

نتمسكامهؤلاءكلامانصدقو.حيرةفيعشناهاطويلةفمرةالىوؤفعنوالبحثالاخرينلومفي-كمنانيمكنلاوالح!قة..الاخرين

تقثيلمتافهة-اعمالءنهذاكلوانجلى،اًلاخرونددا..الذيبالخط!بطشاواشداكبرقوىامامالعجزمنحائطخلفبالاختفاءالمبررات

وكان،لثيءلاثمحوللها/البخوروحرقوا!أقدموامناوساظفيالافل3،وجومفيلللاف-صينظرمناوكل،الحديثوصمت

لان(لروادقى!لهجبفوصاولهمنالفلنىصكنعودانبدلا:صديقي

عندهأ،ممامهزوزةصورةلالهانضيفانومنكمنيتريدالانسعانية...تبريربلامعلقةالقضيةوتظل-

الاوعميقخاصشيءعندنايكونولن،غن!نامخلاامعببلأصورةوانط:لهفقلت

..نجنراثناوارتباطن!لوجودناوهمنابحكمنسينابالفعلنحنكنااذاوبعضهانلمسهانيكننابعضهاجانبمناكثرشكلاللقضية-

:وقاليضحكوهورأسهالصديقوهزالمشاركةالىتطلعنااشنمرارمعو!كن،الوقتبعضعلينايغمضقد

بحديت.!للياتك!ذكرتوانما،اوار.لكاردتفماعليكلا-..عليهايديناونضعنعر!هانيمكنناا،نسلاليةالحضارةفيالحقيقية

له:فقلت:يبتسموهوصديقيفال

الصمديق:قالاًدبناعليهقامالذيالمفهومهوبالطبعبالابهذ.واول-

...والخصوصيةالمحليةعننتحم!كنا-جثمنيتجهادبات،.منطويلةاجيالمرعلىالرسميالعربي

:يديفيالادابمن*نجبرامددأاقلبواناللصديققتأوا"مدوحمالاستدراراوالقبيلةعنءال!فاعالفائدةالىالمضمولى

صعوبلآ،فيطريقهيحددانيحاولالانارحديثادبناانباللفظالفايةافيالشكلحيثمنويتجه،الدولةحاجةقضاء

..محلياادباجعلهمما(لشهـليةالجماليةوالتراكب

بشراهتهاالمحليةطكلهتارة،ا!صوصيةواالمحليةبين!رددفهو!ضفىقبعفهيريانءنالكلامامنعوانااؤولفلألدفحت

الروحهـنفيقتربينجووفأرة..ويضيعفيهافيندؤعواغرائها:لسانيعن

فياـجاناالمعركةالمحاننيبل..العالميةنحوخطواـتويخطو*ف!طكانلقدشه!..زمنصمنذعنهنبحثالذيالوصفو5هذا-

هاشمهارونالصديققصبيدةمثلاوهذه..واًحدللثاعرواحدعملعديدةقروناوظيفتهلهحددتالنياًلادبيةالحكومةضغطتحتادبنا

الصادقةالحميمةالخصوصيةانظر..(النقببحيرة)رشيدبيئتها!تهملاالتيالمحليةبالمشاكليهت!الهبمعنى..محلياادبا

ةولهفي..ومعاصريهبيئتهيجببحيثالمحلي،ـلذوقيخضعانهكماومعاصريه

المزينةوالهوادج..اللبداتذ!لرينوهواللكبيرالانسانياساسهفقديعجبوانير"ضمانيريدحيناوالادب

ملحنةراقصة،..دروبهابرتميسالتيالاولىالخاصيةيعطيهالادبفيالغنىوالصدق..يصدقان

الميجنة()بالغنماءيعلو(الاو!)وزال!اشيءعنيعبرأانهفنياالصادىالادبااناذ،بالالسانيةتربطه

ه؟لصف!اعلى-.التتمةنفىكلعندتماماموجودبالتالبموهو،جداوهامجداخاصحقي!
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هـ-انانعهبيصى،اكرثئيء!بهأطغموأ!جاد،شيءزوجتهوبعبنيخيئه--.--بمم!-،:.7-؟ا:.أا:+".3.حه-تا-حه.

.4سزوجتلت-.يا:هول"نناجلهدووية-اللغمرنفيفجصكلـزلممكناو!صصإ

وااللةشلاقبلءع!أنزهروهـوالغماءلى-فود!انيمنعماثمةو

لصددقهحهعندماممئدهدصلاررعلا!وحدجن!يةوبيس!اصعدطهأمفككةيهينن!رهاولرهودهذنىف!عيالرحمنعبدبفلم

السخفمسنبعوومااصعبحوجببةعمقااللعملعلىضفيفكريامده

اعتزمكنتوم،ماه،مورافيااحبلاكأتو!ما،مككبالتا)قصكأتتهمان

والتسليمالشديدالاعجاب!الاا"لمكلمشيفا،توهمهااوعيوبهتلمسقابيلر؟ياهماعربيتاىقصتا!الادابمنالماصياللعددفي

بالاقيذية.لهوبه،بكرحسنللاستاذصميرودكور،اسماعيلالدينمحييللاستاذ

كيف؟قصةثم(الجلادان)بعئواناللامعقولمسرحمن4مضرجم!سحيةايضا

بالقصه!البد!علىالعادةجرتوقد.البحرالىالعودةهيقرجمة

اخيرتانسانحياةفيلحظةقصةانهابمعئى،تقليديةالقصةالاولىانحيثمن،بعدماالىالمترجمةالقصصوارج،ءالوضوعة

واسامحتينفيحافللعمرصرهياو،كلهاالخنيةهذءتلوربحيتهمترجمنتاحالثانيةبيذماوالتقييموالدرسبالفحصاولىعربينتاح

اـسيارةايقودوهوعايهالتعرففيبئ!أ-شضفي-ظورسو،.ثلاثالىالئظرعلىايضاالعادةجرتثم،ودرسوءاصحابهقيمهانسبق

ليحا!لثممهالي!نغدىالارضشيفتروعوونتابعه،البحرنحوتبزوجبالنتاجالتربصوعلىققديسايكونيكادتقديرنظرالترجملنتاحا

نادع!اللغمفيهلهئفجرعئدما!الابالىذللكبعدونودعه،اعنطبها،موجودةتكنلمانولوهمهاخلقهااوفيهالاخطاءوترصدالوضوع

اف.!نصحباقي!لمكاذنساعاتهيا.وتتركهلسيمارةبازوجتهتعودالفنهذافياسلالذتئاواصحابهوالرىانضحالغربيالادبلانوذلك

!ااو،؟لمهالوروزوجياةلئعرف-الستاديدفي-كأمبةولكئهارنزولووعواقبالئاقدعسدوحدهميتحملونفمسأكينكتابئااما،الاقلءلى

حكمءيةتقلدقصةبأنهانعئيهماهووهذا.الاقلعلىمنها)ممئاواثنيبااترجمفأبدأ،اولدتينتلكماعلىاخرجاناردتولقد.جهله

الا.لجاهـأت(تشقابات)دوننهاقيهاؤ-وفلمخطوةخطوةبكتدرحالئسجهدمعلىبهااستعين4متربصنظرةجمالمترالى.انظرانثم،بالموضوع

ح!ظ6عسبرشىءاًلايامهذهفيجيدةهـيةتقليقصةوكنابة.الحديثةاـنادةاعنالخروجانعلى.فيهالمفترضببنوالثراءالنضحاسطورة

ان/ار!كتأبعلى-!صذركادصخىتفكيرومن!جاسلوبااسهلكتقد!هاهـرءعلىالمعبمنوليس،الثانيهعلىالخروجمناسهلكانالاولى

ولعل.تأملاتفيهإثيراومشعاعرهإدىءالهعلىيملكبجديدفيهايأ؟واالعودة)بقصةبدأتوكرا،اولهاالىمئتقلااخرهامنالمجلةيقرأان

،بىبةوالحضوالنفصهبئعيةالاجتطالاسبابورا?لكا"نحقيقيسرهدا.قريطيانوراًلاستاذترجمةمورافيألالبرلو(البحرالى

الجديدةالمذاهبمهصددانها-صادمين-المحدثونالنقاديزعمالتىاة-جماتمأو!كلااحبهلا،ببساطةهكذا،موداًفياادباحبلاوانا

65+!و!ةءلىابر!ةمفهالهوىالىاقرببشيء-هواقناعكعلىبقادرفلستالسببءن

-سيى!ىتناولفيفظأظتهمنينفرجداالمرهففوقيكانأوربى،الرايالى

!صراهـلترفض،بالانهانايملنمنبقيةكانتدبمااو،المشاعر

غبراوذاكاوهذاكانربما،.مصيرهوعلىعليهيسكبهالذيالسواد

حمرارخلملحمرارمؤلفأثئاضيإيزاللامورافياادبؤىرأجم!ولل"تماماادريلافأناكله.لك

......ومن،ادبهاحبلااننيهوهئايعئينيماوكل،بعدبالتاملاتعهد.لم

"تربصباحساله!اقرأها(البحرالىالعودة)قصتهعلىاقبلتثم

للى.منهاصدر.توهمهااوالعيوبتلمسعلىليمعي!ئاظئئتهمسبق

0011العربيةجبرانلمؤلفاتالكاورلةالمجموعة-امنسنواتبعدزوبخهاضىرجلمصيرترصد،قبل،واللقصة

والزوجة،البحرشاطيءعلىنزهةالىفاصطحبها،عنهاالانصراف

جبرانلفلتلمؤالكاصلةالجموعة-؟دكلرت-5صمبقايا!ططغداءهفتناولا،شبقكلا!الزوجباردةصددة

و؟دهاواعلئتهابتولكهااشتها،5يرضيانحاولثم،الحربقئابل

!..اةالانكليز!المعر!ةرللات!أب!لماءأيعرؤءو!ن!عنهالانفصالوتريدترههاصبحت
...-حتىوتجا!دهيجاهدهاعليهاوجممارضااوقعهاهداوعلى،فتلين

احد،يراهماانتخشىيانالاوهمستمقاومتهاوفرتنظراتهالانت

ا05ً-المتمردهالارواًح-3ساحىوقدفتركهافيهادغنجهفترتوفإة،النصرعلامةهذاوكان

تئته-جم!انفبعد،المصيرمنواثقالهثغ،كلههذامنبالاشمثزاز

0002وات-طمةوه-؟.-وقامت.مصهالعراكوتستأنفوبرودهاتصتلبهاالىقعودلىالئزوة

حيثالىتعدوفاخذت،الاملخيبةزادتهبغضبتحس.وهيالزوجة

02اًصفالعو-5بارشضبهواحسو،وحد.وخلفتهدهاوانطلقتلركبتهاسيارزهماتركا

ياانهلذفسهالتيهدفيمئهوامعانا،بغاضبليسانهعلىاصروان

002والطرائفالبدائع-6،قدمهالامواحفربعلالرماللمشيوؤزلخلحذا،5عاضبغير

-!ويحس،اهـ،ءعلىيطغوامرأةحذاءرؤيةالماءداخلالىوتجتدبه

125المتكرةالاجئحة-7عثسب-ونرو؟قفزاشاطىءاالىفيعودالماءوس!واقفوهوبالدوابى

لمروثدأر-صادردأر:الئاول.فيموتالحربمخلفاتمنتحتهما-لضايخفيانورمل

...فظاظةمورا!يافيانمناليهدفبتمايؤيدللقصةتلخيصهذا

يكنلمولو،.الصدفةعدامابكلكفروفيهالانسانمشاعرعرضفي

فالموقف،المفككةالحكايةبابفيادخلقصتهلعدتاللكاتبمق!بهدا
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بها؟يعمبىفمادا،نظرالىتحتاجدهايقولالتيؤألفرديةدلكومع

(ل!رلةعىكيحوبهاتستقصىتتحفقمهاتلدقرك!معيننرلحرةالمبدلبمحقاوفهيلأ-9المنتن!بعاعلىثلصفحةيقية-
الواعيهالايجابيهاً!ن.

فالىفهمويايطريقبأييعرؤهاكانواذا

الفني؟للابداحاجتماعياالمحدودة5ص

...حقامحيرشيءانهفنكلطبيعةوتلك.وتقليداحتذاءمنللكلالمببكياتوقعمافيهوقع

منحفهالمجيديوفيانعلى،السابقسضنعاىاللاحقميهيجري

يديطلقورا."3الماركسيوريرعمددماالحهرةتكودمااكترو.التقرشر

؟ا!بداعور؟ويةيتحملانعلىالاديب
نسيباوليكن،الجاهلي!الغزلانرفسهالوقتفيوالمعروف-3

يضطوونلمناوللرأسماليجناوللبورجوازيينمافضا؟لاذمبلاانانهجفيها)!ولينكانبمراحلس،تسميات"ن.شننامااوتشبيبااو

والربالحريةمنجوفيالعبث)ميشونوجودييبنمنلواءهـمرخهواب-ى"افقيملاءجوره!والاشعبارالنزولاما؟نوصفقوامه

المحامليرضشيلاولكن،تعصسااولركسمعنعلىاحمللاكذلك،معا(رالا-الدعوىالمجتمعتقابب-ديعيش!والموانحتى-خرورالمط

...-!.المقررالنهـجبهـذايلتزموا

.الحقاةقصأبهفيتضيعالذي

و!-الجاه!ااغزلاانص-صابنأوءنضعانيجبهؤاضوءوفي

ثممنوليكن،والخصبالةقمعمدقايصطرمالتىجواببهفلكلازعكاسا-كونان-مكنلا-خرونالمطاحادرةاامثاليقولهماسيمأ

ماءأمهمفتوصةتظلانيئبغيالننيالدروبتلكالادباءجميعامؤمغطفانلان(ا9ص)النويهياركوريقول!لمارءوىلمجتمعحقيقيا

.والجمالوالخيرالحقيقةوراءايهاليخرجواو!ن!!ا4نابمنالث"مالمنلقربها،راميةعيشةتعشكانتقبلمنه

الرعويةطفولتهاتخطتف--!كانهاحرى-ناحيةمناكصاعرايامعلى

المنادرةطريقعسنأ!ؤلىعرىوالرومبالفرسواتصلتدمرا-ل
رجم!كمالاحمدالقاءـرةالجاهليينانفكرةفسادعلىالقدليلفيا!ولفرخولقد.والغساسنة

اه.الم!مسايلوراءيجرونمتخلفينكانواوازهم،فقطابلرعاةكأنوا

نجقط.جردابواديالعربجزيررةتكنواـ!-الباديةفبقيانفهؤا

كأب:!ر!ا!لرتهيأتحيتالاسلامظهورقب.ليسيهأولاأ!ناؤىيقبللافانه-

...محمهـالرسولرهجأءم!ت!لىالى-ومادياووجدان!يادهنبهثالنةودى

الاداريهالهنلأهممة.ونواميسشرا،عمن

الشكرجمبهحم!ودالمهندسالاسشادنيرءف

واداريمهنلس!ليهيمحد!!هـ-جاتمنالحادرةدةتجلىمعالمت!هـيد-انهذارمصنى

-أكامن،الاداريةبا!رلةيتعلقماسفي!حثمابكلسلماالاطلاقعلىيكونانيمكنلا-النو!يقدمهماعلى-

حتى-،والخرائ!الرسومتلىالهندسيةالمثصاريعذكاءمنميهمماالرغمعلىتقليدانهاثواضجومن،تفصيلاتمنازى

:.-........لعثها5كللقولكانلوكماكظهران..الوفقالشاعرسمهوهذه،وتلقائمة

ويبحمه.الارصء)ى!لموسهحعيميهمنننادادى!"..

فيالتقضيل!حدثاضيء

والتنسيقأاللتنطيم-والتخطيطاللتدبير.-..

ممما

التخطمط.

.واللسيطرةالاشراف-*،*

تقييمه-التكاليف-التخمين:الماليةالهندسة

ادحاسبة.-اذث!ريعالفتاحعدقدمهالذي"وسازتركاموبيناللندم"بحثاما

العطاءات-اللتعهداتانواعوالمواصفلتالتعهداتالاوارجو،منهالاخرالجزءينشرحتىفيهالكلاما؟جلفأناالديدي

أكتابة-الفنيةالمواصفات-:العامةاللتعهدوطشر-"والبورجوازيةالاشتراكيةخن"موضوحواما!جزءمناكثرهناكيكون

.المواصفاتدوى-عطيةكمالوترجمهالفنفلسفةفىانسيموؤءفاناكت!4الذي

اذاتية-واالادارة-الادارةوظائف:العامةالادارةاليالالثراكيةفي!الاتجاهاتعلىيحمل!لاتوقعفهو-لغنهيحروان

.والاج!رالادارة-وا!اباتالادارةفيالانسعانتجكلالنياوالانسانيملالنطقيمة-يقولكما-تقدرلا

الاداريوتكوينخلقالانسانيةواللعلاقات-الادارةتخفىانهاعلاسماس(اع2؟ص)مستقبلبلاالحديثهالجمالعلم

العلاقات-الانسانيةوالعلاقاتالمنظمة-اللنلجح..للواقعالجبارةالحقيقةالطرقبكل

والعلاقاتالاجور-المنظمةنشاطاتفيصمانيةالا.

الانسانية.اصحابوالىالوجوديةالىطعنافهيسدديبدوفيماوالكاتب

اسبابها،الحوادثالاننتماءعملبةفىالإماندهاجم!دما،الفنيالاسلبيممرونلانهم،خاصةبصفةالضدالادب

.والاماناهـ)أه-اروقواعنتعليمات-ومسبباتألالانهماثواقعيةالكلاسيكيةبالتقالب-دمرتبطينيزالونلاالذينهؤلاء

الكبيربالقطعصفحةوثلاتينخمسملئةعنيزيدالكتاباننسيوقذ(اع43ص)الفنانفرديةعن-3الماركسيين-يداؤعون

التعاونيةتوريع-الرئعش!يةالمكتباتمنيطلبعووليس،المئفعلةالزاتقوةالاعديهتسدطلاالذيهوالحق

.بيروتفياللصحف"الشعاراتنسقهوو!الخارجةالضغوطمنلوع!ياستجابة

5!هههس*نبه.ا،زيفةاللكفاحاتو
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ئنعووءه،-
ان-دوندمصطلقلبدلعطيممطنىانمعافوسصمماخمافيكيمةن!غثب!ىفد!الينودووبر!!ا-01الهلم!حةالمفضلمقصمأ،آ؟ةلآ-

النكبةسرالاسكلسيعرف!هـأعنها-،النأسلهعفىلفقدا!كد

:،يقولوهو"الاداب"صد-قىفقل!

عنيمالرحمتىمصيإء!-عبدوهذهجديدامعنىلستا!-

النكبة،ديوالمانياملسطينبينالرحمنكلبديجمعؤهيها(اللطعنة)

تسأرفاانس!انيينؤلبينبجان.جمعنضصهالوقتومياكقشيمنكبةمستوطنةخيوطهفي..ا!وءفيغريقة

جهم!هـ-أوفلسطينيلالمانيهه،الشسواختلافالغربةرغ!ونحاباالمحصنةالف!ارسعرائس!-حاملة

يثعوالذييرحملاالذيواللقدروغدرهالانسانصراعوؤرقهماالحبمو!هيغتيكأل..حو!لم-أونوالراؤص

ء.وجاتهبلوح!يته-الاخرلهلمبالدمار."-لةمنوماكليدفي-4المفءة!وارب،"الدبكورجفة

صفحا"4طؤيتوفدإوردامئمهلاخذيد!طاء!وانالصديقيقلتالملوفةوانيأرفى..السيوفوادرع

:القصيدةعئدالمحزنةالليالياضلاتمناام..اتذكرين

4فاوجالقعتيدفنبنربطتحينضديقييااسسنت!قد-.ومحسذةخضرةلمجوننافيفاتت

نف!فيالوقوعواث-كلةاض4علاجحيثمنكأ.برةبت!ماالشيهو.هوا!االقلبالاصساس.بر:فأتاابتحققلنوانت

الانساليةا!قطةهذءغنيمالرصمنعبدالصد،بئعرضانؤجمعد،ا!خطأبحيرةحولوالحبباارزكر!أتالمليئةالمضحركةالصووةمعيعي!ثي

بقوله:قصيدءوختمعادأنتشرحتهاا)شاًلمارعةومرحهانطلاقهفيالافأنصورةشعيانزحققلنانت،النقب

3ت"ومشإرلى4،احبواوالمرحالانطلاوهذافيالاخرونوث.أدكته

؟ذو!إ!ليةلىارونئراجترىانفياد!اتحققلنانتكاللديهماكلفيالحلوةالطبيعة

بببئيك؟الازشأىارىاب!والارتباطابدعلماتقديساكلها"صافيعبادةفيبايلهالانسان

؟جسدرفياج!هاين..والالهاموالسلامالحببمعنى

منكانتزعوهالاوغادالسنابلبحيسرةيا..اللبنبحيرة

ليلكدعثوا-
والبلابل.،والعبير،بالضوءزاخرة

!نوىياالميتلجسدبااؤمرفكيوالاصلاللالاسحارفيالاهـ!اعمهمة

اًلث!درارادهالذيفبالياضحالويمالنصرالىاخروجاانبافأيل،بالحةيفالاخضربموج!

مئطقعلىفرضانفسةلمؤرضىقدالداص!أخطقىاارخرتيبانيكشفالاوائلملهمةيا..انتيا..ال!تنى

عاىخطير-الواضحالبروزهذاالعقليلعملاوبروز،الفنيابقصيدةمناللونوبهؤا،الصدقمهخىنعرف،التعبيرمناللوتبهذا

ةوولالىاـنظر..وطبيعتهارثعرروحوالالمبالحبالمتدفقةالحارةدمائهعلىيدناالشاعريضعاننعبير

ثونياليقلالبساطةو.بهذه،انيةالافمننةتربئا)تصبببرمناللونوب،ذا،المرارة

نونياليقل..ا!الممةنحوخطوةنخطووالمدفىوالوضوح

صوتيتمعلالكنكيبتسموهوصديقيقال

بونمىموتكثاءواعمنشي!ئاتعلملا.ال!ماسهذايعجبنى-

!.موتييافافيواـرادوا:قائلاققاطعته

-ء3!نهلاأحليةافييدخلالعركب!ذاكلالمفىيتعرىوحينيفرضالجيدالعملانه،.الصدكقايهاحماساهذاليس-

الشغر"ةاللامحأتهذ.انكذلكمويؤء!،دتا-هامعتةقضعيةيقمدافانوعهذامنالقصيدةوهذء..لهالحبمنكوثزعدائطنفسه

ات.رب"ااولمحةهذهوان،(الطعنه)فببمهتكونتالتيالرائعةقجدمالولا،وساطةتدوزلمف-كالىالشاعداصينقلاللذي

شيءهيوانماذا!ا.فيشيئالج-تالقصيدةفكرةكونتالتيابلووقةلانفس!يخلصواانيض،يقهموكأنما،محليةمنبهانفسهمثسعراؤنا

،وعودةواصهىارقفيالان!مانيكونوحيق،اخرسيدخدمةفي:فيقولالمحرواكوق(لمحليةالبيئةارضاءمنبدلاو،انما،تماما

علىفدرتهفقد،السيدهذاكانايالسيدخادما،الشعرفىايبحيرتيياالقاكلووددت..بحيرتى

علىونقفالحدوذتتلافشحيثالصافيجوهر.فيالانسانمخاطبةامتيزحوفؤي،الرماحاسف"على

..العالميةحدودجبهتيغاروالنصر..السناءراح!نيوملء

..-محتجايقولوهوصديقيصوتوارتفعلوناوحد.يصلحالذيالغنلأ؟!رالحما-يالكلامعذااخرالى

.؟معنىبلاشعرااتريد-ليالاتعنالمسؤولينوتعجبالاذاعةتردلطالتبالاغانىمنممننازا

ل!غضبهمناهدهدانمحاولاهدوءفيفقلتفالقصيدة..القصيدةمستوى-نسعلىشعراتصلحلاولكئهافيها

الواضحوالاجتماعيا&عياسىالمضمونبالمعنىتريدكنتاذا-لهفتهعناسعاهعنعبرت،شيءكلحكتقدالادء،تهذهلخيرمن

يثطاءمنمنيوليغفب..بدونهشكراار-!بالعقلفاناالشافر،يكفيوهذابفقدماوالنكنةا"ساةعن8ايضوءبرت"للبحيرةحبهعن

دنيامن5صداهـةامرا؟نزوفي*-نامهذ.كثيرونللهوالحمدوعمالمحليةتقرضهمرددكلامسوىشيءفلابوم41الصادخالنداءهذااما

وجهفيتفلقالتيالتأدمنمزيداالانجضهميفقدنيفاناـلاقلام..اتكاملاالفنيصدقهحقهقةعنا&ملوتبعد

يهتزعادوماهذاعلىتعودقلميولكن..اقولاللذيالرأيهذامثل:صديقيقال

لينسالنشغرانوالاخطرالاهمالامر..ءةهـسنه-الكلماتلانحباس:شاعرهايقول!فلسطينعنقصيدةاتريد-

مشاعزبضناعةالش!عروانما،وسيلةا)ـكلامكانوانمكلابضاعةواحوتيرؤقتي..العىأئدينتعانقجن

أن..إمتصوالا!..الانسانجوهر.فيمادأدقت!زعميقةوخلجاتالعريضةجباهناعن..الحزنوتمسحين

،4تعربةهو3ومابهلصيقعومامنهاداخلهفيويصنىالفضاياكلبحيرتيياوالضغافالحغافونلثمونلتقي

وحين،تعيثىالسطحغندفهيوشعاراتهاونداءاتهاالقضاياظاهرامااـصديقىقلت

وساعتهاعانجزةمحلعةمجردلاائسانيةتجوبةتصبحوتستقرتبلوران،اللعودةكلمةثونالعودةنقولان،اريدماهذا،نعم-

فى4



لاتنتي،؟ءهـلمحاةيااءمابةا"و-جمقىبامليثااك-رهذااليسمكوخمدمنكجزء،نفمعهالشاعزة!كجزءالشعرعلىنفسهاستفرض

المعنىايسىا،شعريايب3ا-راالب-!،ودائعاجميلاالك!مايى!لااءماقهلريد،سطحهلاجوهرءار-عأعرمننريدونرن..جوهرء

الازمصأننصدفهؤىتالىالافالجو!رايرن،الشعرإيرنو)كن.جيدا..مهه!يحملها-الهواءبرهايمراقياانفعالات

الب!ريد؟وداأ-برءبدا!خاخ"أرهء،ان؟.اخطأبياصدقهفي!صور4،"وتالحنبنزالوماصديقيقال

لان!الحماسهـ-ذاكلمنبالكويتنبف!افيدت-5فيهـنئن-.رمكان!ت؟كوليسء.ا!نىعلىدائمااللشعرعاكا!لقد-

..أ?!ةالمحانىبالاودقائةهكفاصيله.فىبالانسمانوق)ـصرر.لم
--.--كر.معنىدون

الشراعيحفقحينبنيغدا:يثيرهلاخاؤتاصوتياجعلاناحاوززاـتومالهقلت

ياعيض2ينتهياللكويتالىبنافيءشالئنصعرفيالمعنىان؟.اـقضبةاهذه.انكرومنصديظ!ايرأ-

اعودولىانالموبةىهـصتريدلاانت..اخرشىءالشعوفييرفيأهمىاو

ورودولاؤ-هارطبلافارعةوسلتيمنطلبولكنك،شل!برلينكتقس!بممحببةجزئيةؤضيةعنتقحدث

ؤكلنشاهد-عذابسهنعودونحنمناضأعالذيالنغماللهور*مالانس!از.وضبباع،مقسموطنفيالالمانغربةعنتتح!تانالموسيقى

ابب."ـاأولرحم..بلادهكلهناومن.ةؤومبصهامقوء،تا!مريكانيفقدهااـرضفيالا،،ني

صديقي:قالفوقالانسانوصتأع،وهـهفيا!ننما!عررلآبابقاءا(ءمىهـ!ا

الحديث.ؤنيا)ءقعذاكلكعطيكالتيهـيالق!مائدنهاياتان-مع!!بضغبرلانهك!نىالماظجقسيماءلمدانيمكنلابينط..ارضه

المباشرالمتىءنوكذان..والانسانبةالمحليةبينالمفرقءـو!ذا..وار؟،ريخازمنا

ا-"ـ:قلتارصر!والانساكبمالبهالىللو!ولوعا،وضفياتخولااز،-+أكءمر

ؤ!هجمد،هفياسهتياغاب!الاحؤولالىمعادن،هدافياثصك-ركبعنادبناخر.هؤماو!هـا،أظموالنارشعاعربجني!ةرق!أهووهذا

:"فرالاخوالغدحمدية"عددؤييوسفصحديةبؤصالىمثلاازظر..ال!ايىةاوللاف،نية

؟تثسديرنحينمابحضنكاغفواتيلووددتيوسفسعديوهلاخ(الع.!رزهرةفوتحبن)-وصوانا!خءرالاداب

مضطهدينصف-دؤ،دكيوؤجاحلبوفياعراًقاؤي.لهوتا)عييرر!رةانيررىو!واجرالراءر

الاخضرالمعشوشببالغدواحلم.ثان.عا"ءتز!رةؤ،ياـ*را!رافيامااروترفي

والكوثرالزيتونحمرا?ررهرةرأرلإ-ك
كالمكلفي،ـلعندءساورمعكءهفراءاو

ؤهـريعنا)ـرنديفكاـثانياليعاتكنبيض-أ?،او

لآاغفالفمعواسمفنيةجصمعد!برايةرأدة-لث

الثصنس،ؤ!محبرالليلتتشمقاءالح:هـنوص،رفىلآ

حرية.الكونءيعطرهاوتتروالصحراء

هـ-ع،غمالنمبمحواركامقن!بةمعحوار،حاوةلقطةفالفميدةابلآاث!وحر

سن.بيزهيوهكنه..نظنا!امالورع"ءاتالايخأ.مع.،:ا"اكلمابئ،!ايضاتوسىا،عماناوالقاهرةر3يدللملمادايادروهـت

التجاالعصمةالقجربة.محدمولا،قضيننهتلخصع!طقةحادةال!اؤرالسي!اسيالنداءحدودالىالثمعرحدودمنحرجتلةفابث

عنها.تحدثنا01ا0ا
لاهـ-نجوهـريبع!والديتماماءحلياهنالم!ىيجمللذي

صديتى:قالغهرالمنطقيةاسبابهاوحتىمعممةوالفضايا،عيي!نويخفيه

دلب!تقدءهلكلودج،تجدولابالقصائدالمدءاللعددهؤاكل-فكيفمبىجودغيرلفسهالخلقياوارحيا-كطصدقهاارايبوجودة

ليسالقصيدةفيالسعريالتكوينانانكرلاانا..الفنيبالصدق

حينوخاصةفيهشعك!بارعشعريت،ولهووانماا!طلاقعلىنظما

ا!ادنلآناند؟شراىاويحولهاالمعاديللانساناليوميةالحياةبموجوداتالشاعريعبر
نباجحةقصيدةا!يخلق!كلههذأولهن..مثهحوزةتعبيريةوحدات

هداولكن،عالمنافياليومالكلامدنجبافيلرحليادوره،وتلعبمخليا

فمن!و!ءلفثليهوكثابعاهدلبمؤ،؟،فيالمسء،ـيوفيلآ،ودوماملكة!ثولحنتذماهيكيفمرتبةالىيرقىا!ياالتعبيرءنبعدناسرويىلكي!الىايضاكله

صهاندماجعذر!الي،وديتحجر"ذا؟الغرببنينالمقكرتضليلابدا،الوطناتروصباضدذيا!تاءهـتىررىش..قاءالبوابضاود

اـص،ـ-ونجبةابرب-ناللدودةادداوةء.صب!وما؟اًلاخرىبالشعوبلمان"فضائلىالخهمنان!انجب!فلآلهوالتعصبءنالوحبان

والنازية؟بالنغمةحتىالوهـنعن.الحديثو)ـ*ن،الاطلافىعلى.اغلاهانكن

داوداللجبارءبدالاحواسصع،شعرااسميهلاء،هوائحهاسية

يريةمصاهميننهاانغبص،اجمعاسالمتهمالاررثلةهذ.:ئهكأد4قفيفييقولافبصري

نعرء!انقيجب،نقوىانشئناف!ن.العربنحن،الينابالنسبة.-أءاضمهواالعبهرزوابعياكوإت

الطيفعسد،ذالاستانؤىريمبولا.اقوةابدءفالمعرفة.عدونا!اءاللب!مغارسيا،البلوروطن.ير،

ى!تاء-ءهاطالفعأحايرمهتحلي!حصرقبقا*،صروىكت!ائه")حلللصه!ولعبهيوليةالدماءفي،ا!ءماقفيطالؤادؤىهواك

.......العلاء؟رىار..اراكاناديد

جهيعومن،.22477تلفون،58اًب..ص،بيروت،،"اشسوفوالرواءانوالحئاوالدفء

العربية.الاقطارفيالمعروفةألمكتباتكويت

-.كويتيا..ويت3
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.0لهابالنسبةتويهماالياجيبكباتلييسمح..فهاط!جماالئسهرمن!وللكممهـآ

عديض:الالله:قلىت

اين؟الى-وهـناك"والكلماتالراحل"النجه!الاخؤصيدةهناك،لا-

لله:قلتالاحقصي!هوهنلا(رمادحفنة)فارسالديئمرييالهجممديققصيدة

عنالعددعذافيالنويهيالصدوققدمهاالننيالدراسةان-همسفيالغربةحكلايةالاولى.(الحكايةمنفصل)سمبيدقتحي

الحبلهجةاولهاقضايامنيثيربمايستهو؟تيالجاهليالغزلعرواةصادقالنبرةهادىءليعبرالرمزإهلىولحأالاسطورةالىلجأحزينمر

ابىاحبفليس،الديريالصديقعنحديثهفيتتصدرهالتينحباننارغمرمادوالحياةوضياعموتتجربةوالثانية،الكلمات

..وثانيتها..تتعباقحوالايديتصفوالفلوبترىانمنالتنفس.حياةايولكنالحيلأة

قا!للا:صديبمقاطفي.حياالارضفيفلستقبلاموتيافدحت

العددقصائدعنلناتكنباناريداننيوالدهـاساتمالك-كما،ونما!اخصبهاالتجربةيفقدبم،هناالللباشران-التعبير

له:قلت!يهايقفزضياءتجربةفهيالثالثةاما.واصالتهاعمقهايفقدهالم

به،فمارس!اعجبكفانالصديقايهااليومانا!ليفيماهذا-تعسلترسمتعودالصودةولكن،الصورةليمعوهحيناالتقرير

والفرق،،بالصورةوالشيير،الجديدالشعرقضاياعنا!تحدثاناما..وحرارةصدقفييقالشيئاهناكبنتوحيضبابيةقيالثاعر

فهوالجديدوالشاعرالكلاسيكيالشاعرعندالشعريةالر؟يةبن:اصديقافأل

فيصقالتكرار..ونمائهتعبيرنانموا)ءيفتالتنى3سباباهممنايضا(روملاءلننيببة)ندااارريد1محمدوقعببدة-

علىنعيبكناوان،نفسهالشعرفيكالتكرارتمامامثلهقلاللالنقد:العدداعطيهوانالصديقيقلت

تواليهألنإسدافياكر.فاناليفاسمحامررةلواليهالشعر؟"الاعترافالايبقللم"ديوانقرأتهل-

.امررةوموضوعاته:قائلاكلامهواستأنف

صديقي:قالفيقصيدتان)اللهعبدمحمدنصارقصيدةايضاوهناك-

!العددقصلالدنقدلنافاثنبادن-.الميهـ(

وامضي:اتركهوانالهقلت:قا*كلاميواكملت

شثتفانجافةلقيماتوهواصليومانا؟!فيماهذالكقلت-؟"القدثمالفارساحلام"ديوانقرأتهل-

..2ود.تقيممسغبةصاحباصابتربماجدارجوارالىقلأطرحها:صديقيقال

.عنديماينغعهمف!لنالمتخمونالمترفوناما.غيرهمعنفنحدثنيهولاءعناحدثك-

:للقحاماتأهبوانالهفلت

حتىعماعشرينقضيتولكننيعن!مااحدثكمانبوديكان-

حوربسندفاروعتالقاهرةالزمنعلىقليلافدنمي،عليهواردولمفهمهحديثكاسمعاناستطمت

لهنا.تكلكتهلآ

لطلابواواًلاساتذةالادباءألىتقدم

قاءوص

الحهطلر!ه

تأليف!

البستا!!بطرلىاورلمم

جديدةطبعةقمبانيجللىصفحة52،2
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سمههمسه.

!لهدتخردسحر!لدتد!لىهماهذءبالعما!لنهلمعدوبكاحسايعبلىمتبمدتجرللجةقالعدنمجؤمععيمصديمصتأااالصف!تننمةإلقصمضعدى

ولوبرا،الثقافةفيمفرطةاؤطريفةتنحسهبانس.الاكتفذ2.لدعوة

خوافيةةكلهكلك*-مع

ولم!ضبى،المسرحيةقراءةعلياقبلتلملامعقولالفهمهذاصوءوعلى

فلغتها،!قولىاالمسرحباب!فيادخلمسرحيةاؤهااسطرب!داكتشفتمن،الفعةفىتالاقبهاعيةاو-والتقليدية.غموماوانمنال!صةفي

طيبي.الدراسيوتسلسلها!.واضحةشخصبباتهاوارتباطات،مثهومةهناومن.يتة3لاسظومحكلاتبال!نفدرةمقياساتهةنبر،الزاويرةهـذ.

فتشيفرانسوازتتقدمثم،صاقينجللأدينلرىاررض،رترفى!مند!لفيستغلالاستطاعففد،بالاستاريةلمورافياالاقرارفيانرددل!

،وفيواموريبرولداهاويدخل،عليهللقبضفيخوجانجانبزوجها،الاتقان:الثلاىافزايأتجمعقصةلنايفدمانالتقليذيةالأساليب

،رءوماملاز!-ابنو؟عنهاؤعوي!هبأبيهوشتلا.هاعوريىفيهاجمهافلاوعقلهفءالقادىءعلىتملكاولاؤ،لقصة.والجمال،والالكرة

.1.1اء0001يةتهيصبزىيطرأ(غلاشءيرجىوللعلهبلمنهايفرغحتىيدءمنيتوكها

بيلميتصحيلهاولجهـيعتبلهاكرردلكحلالفيوهيكانتوانالاسية-صفةوعي،الاولىا+لقانصفةوتلك،القراءةمن

ويسخط،الموتصفاويعدبالهالروجومعهمااللجلادا!يعودثم،الجفيعفيفجواتيتركولايتعثرلاايضاوهو،بالضرورةالفنيةتحتملا

المس!ن!ل.علىا)خص،فيحرصاالىالجميعيعودثملحظةعاىامهموديسيفسكلاانهكما،عمصمظربطا-بعللمعلولاتبربطولاالشخصية

ك5اجردانعلىحرصتالايجازاالث!ديدا!يصهذافييستفلهاندون-العددقصصبعضفيسنرىكما-يتركهثمبشظ

البناءمعقوليةعنثاكشفحتى!الحمكلمنالمرحيةاهـا.ا+دقانصفاتمنايضاهذاوكل.للقصةا!صاللحظةفى

وكذلك-،المعقوليةخنملبزوجهاالزوجةوشايةىؤء،والشخصياتا!ذيالطيبعيالمنظراسنغلالطريقعنيحققهاناستطاعفقدالجمال

معمورشو،صافي،معقولانقسامالامموقفحور!الولدا!سامايكونانثون،الشعرمنبهيقتربجماداستغلالاقصتهاحداثفيهادار

يقرنوكيف؟اذنولاللامعةؤأيق.دراميامنطقيالنهايةلمحطواخيهامهاتيالقعصبعضفييحمثكماوالانساناللطبيعةبينانفصالهناك

مثلا؟لبيكيتيةالنهابلعبةهذا.فبمللجمالمصدرابرزانعلى.اتن!عريالوصفالىاصحابهايلجا

الموقفو!-التعبيراقردناان-"صرحيةهذعفياللامعقولعادحيةصورةفي(وزولجتهلورفزواشخصهتينتقدي!مهاهوالقصة

فمكانولازمائلا،الوؤففيكاملتجريد!ظ!،وبنواالامولثخعيةالثخصيتنهاتيناولاتفهمقجعلكانعلىوقدرتها،الورقعلبىتنبض

منمعنىالىمنهاكلتردانالمكنبحبيثالشخصياتفيكاملوتجريد.القصصيةالشخصيةقمةوهذ.،ق!ثهماواخيرا،معهماتتعاطفثم

ابىتتاجونهيؤرانسوازان-قلتفاذا،اللعصرلهذاالبارزةا!اليخالفناهمهما-الفكريمذ!بهللكاتبلانبديهيةالقصةؤىوالفكرة

فرانسوازانقلتاذاكذلك،الصوابعنبمدلمفيتنامفيالامريكيدنا10تبدوالستاذيةولا.واحداثهشخصياتهعنهتصددالري-فيه

ولكن..الصوابعنايضاتب!دلمالسودانجنوبفيالمبشرونهيكمافقايديةاالالاليبعلىمعتمداذلككلحقققدالكانبترىحين

؟اللامعقولمسرحمنالمسرحيةأنكونيكفيهظهل..او!افوفر،اوقفامنمقترباشخصيتهمعيبدأف!و،قلت

علىيلقيواخرى،الخإرجمنيصفهامرة،وهناكهناالشخصية

معهاين!قلثم،الداخلمنتصورهابحركةتأتييجعلهااوجملةلسانها

حتى"ثالتاحيناومحللااخرحيناوسادداحيناواصفاالاحداثفي
لمععر!.عشرالتاسعالقرنفيلكاتبقصةتقرأل!تك

الارادبدارسنرلدمندونثوراف!يااحترامياجددانعلىارغمتنيقدالقصةهذهانالحق

.را.ق-.-احبهتجعلنيان

!؟المحقرقاوقىلفنوعر!لاعايعيرتها:*،،

003""*ياممعوحدي.
025""!هاعطنا.(الجلادان)!سحيةهـانالهلم!فيقرأتهالذياكانيوالعمل

؟..حجازي.علاحمداة!بلأمدينة.عنولرجمها-قبلمنبهاسمعلم-ادبالفرناندوالاسبانيلل!اتب

002ا"!يو!ت!فيقمهرجذ!ك.نجصكمااللامعقولمسرحمنوهي.ديبابوكمالالاساذالانكيزية

..-ص!ا!موفياداسطرصدرفمةابكاخبهلاالاخرهواللامعقؤلومصرج.العتوانفيذلكعلىالمترجم ..-لى
002!لى!فوازلوارن!مسيفي:الفنيالتطب!يقهـواللاععقولكان!اذا--غي!رعيسهوىمجرد-

002ناحيلهلبمعرلأقيا-آتالفجر.-قللةنماذجباستثناءماجزتطبيقفهو،يقال.كماالعدملفدسفة

002فراويللعلغانوورما!مثق.العدميةبهاواعنيكاعجز.السبابداخلهفييحمللانهوهو-عاجز

..آالشوافثلدغناحداء.مذهبهدنايقدملوجلثاء-قثلا-اممهمياخذتالواننا-بمعنى.نقسها وء

002*غيتوري"ءملىافريرقيمن!يض.الهاي،يقولانيريدعماجمشفمواقففيض-صياتهوضعطريقءن

2.مالصبودعبدلصلاحاللقديمالقارساحلام..الىجئنامافاذا،ا"رلىغيردناليقولاوللوؤطال!ثمكلالىيدجأ

025ارصبورعبد!للاحلكماقول.برشكلفيألوفأاغيرلنايقدمونانهموجدنااللامعقولاصحاب

...0001يصطدموهنا،عقلياكاميطبقهمافيناجمطبقونانهماي،مألوف

..يسيسولمعيىلعلب!ب!لسطيي"ارىرمية.!اول.اثباتا!ءوهيطر!هفيالل!رىبالعثرةاللامعقول

002النجىلحسمنملسطينيةكلم!.جائزوهو-الرسمفيهذاالمتلييقبلانجازواذا،عدميةطريقة

،شيءايقبللغةفهوالمسرحاما،كلهتجريداًلرسملان--فذلكفعلا
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فيقصتهكابيلوارلتى،اليهالمرأت!انفاخذتهكلابيلمقابلةممنبان،ب!رحسنللاستاذ"*مببردممتووفاولهماالموضولحتاناللالصتاناط

كانالشرانالىيشيوماالكانباليهاواضالى،شاعريمئولوجتمصفاما،!قببرظاممعقريةفينشااللذياحمدالدإةورقصةوقي

!صمعوؤ-!لامخيحضرو،ذلككلأذاا:وخسعاعلفججعلهعليهمؤووضاالمسئومالانفصالوقغو.أ1،!خيرااستنجشروسوويامهسبينالوحدةمأ

العقابوتت!ملتحميهعايدةولكنبةتلهوإهمالغريبكنعأنبوصول5عدبالقبفيأنتهتالخون-ةض!مظاهرةفنيالفن!حينيقوذاندفئ

واحتفظكلاالمعونأقدر51ينةمدمن،هنأمناءرج:نهوت!ولى.نة!بهةؤاغدآمه

تركانبعدوا)حبللسلامالسا!يكنعانيخرجؤ..نذيكبمخفاري!-لحاشى4القصقذةفقالعافةافيةابفزضاكتضأنؤقدا*لرت

8عافيةلفسيفيتنعوبدردهمأانواًحب"اتفصةعليهاانبئتالتني51!-يرةالأخطاءعببكاغرضاق

ا--ة-...صثالتاليةالنقاظبكلصصنللاستاذاذ!لر

اللتىبالشاغكأيةيستديننالكاتبغلىالاسطورةمرصتاولقد

بيمنايتناسقإء،قانههقتمكنوبهذا،جزءكلفيالقهسةبهاتحفلاتشتت،االىيؤديخطيرمزلقللحدثالرماليةالرقعةاتساص!-1

ناوهي،للذهنتمدرقد-عنمكيةملاحظةوثمة.والثكبرالمضمون3!ورالدطفولة!طحدثتقدوهي-مثلاعثمانالعمبقصةفالبى!

..-1...00.فد،بهماعرضتاللذينوالتفصيلالاسهاببهداوعرضها-احمد

يبعيلحزئياترانكليمبعتطيرسوىقابيللةاطوولكلى!رمنفععهلىككلمعولعالوجللقصهسل-1*نامنكاربل،العزيمةول-!يدفرعينغسبأ!لحدإلقارىءاهيأ

،از"اشصرماطظ،رىءيخيلمماالكاتبعلىفرضانقسهاتةرضاحيارا.-ماماعنهالاستغناء-القصيزةالقصةرىا!يجارلمبدأتحقبقا

تطويل.اوحشو.معنىابرازلمجردعليهاوالتركيزثانويةثخصياتخلق-2

شل!،،فزينب،رخطمزلقلحوره4و5ئي!ميةالرالشخصيةفيالمعاني

نتتسللا-تعرولعله-امثالهمفيقاثواقدالقدماءكاناذاوعرضتنومهاغرفةفىخاهماموقفالهاا!ردتثمقصة5ابهابدأتوقد

ئ!"سل!:فاؤولالمثلامرفاناحبفانني،ةرينهء!وسلالمرءدو.راتلعبانوؤصاجعلغنيقد،ومشاعرهاافكاوها،اباسهاب،علي

لماشروءالذياسماعيرمحب!اسمينظذوالاسقحصته.عنوسلالمرءاةصةامضتعندمااحباطاليسبتثم،من،القصةلي-دورأي-

ؤة:قدع!مصنصامخلعمثقفاالقصةهذهفىيظهر-قبلمنبممرف"4.وجودلها؟كنلم؟:نبعدها

،بالانس،ن-وةلب،كلا-متنصغولؤ،و،السنواتهذ.الادبيةحيا-ضأصيسيالترؤبانوهيبد-هيةعلىتفضيالرراميةاثواقف-!!

الصدقاهـسا،هذاانشغالهتصويرفيشاعرياصدفاصادقوهوالسيثهأهـنوفتأة!ىثيتخرجان-مثلاسينبغيفايس،صمودا

اخر.شأنفلهلفلسفياببولاالفىلمم)سمببلايصمنصامتساهمين!أرأانهماليوتكول

السينطدخولقيليتياد!ذهكاناحديتبسبببل،ءبهمأخاصةمشكة

!بحمق-الرعهبدرةالقا!القرى-حةلىعاديرجلىهذاءشمانالعماناكشمفثم،عثمانالعمعن

احدوزينباحمدبنيجعلالتوترؤيالهنوطهذا.مثلهبملايين

نصيبلهماليسيدفىاـدا"،نان!مأو؟ما،مجنونانانهمأاءأ؟اثنين

.وشعورحياةمظ

اً!!والمؤ!فئنولئئرلنالىاًاـابانفمااحمدالدثنورانيى!نرثبتكاملةخطابيةنماذج!رض-4

...-هونفسهالكانبانفىاثكي!لمنىاسرافف-4،اكغكيرخطابي

الخطابي.التفكيرذووءـويلاذفعاو
اداره

يسرالماء.م،منشيءكلليت!حرد!انت،الاكأنياريئقصهالقصةاس5-

وصذا،المستقبلفىيكونانيؤملماليوتفصلبل،واًلحاضر

رأملمأرمأسدر.....القمسرةللقصةالعضال

غناءا!ستيمكنوالتى،وعصعنبعضهايغنىاكىالحعاصبلمن!الحس

الداءهـوالذىاخشتتا(لىبالتاليإ؟دي،ا!حربعصهاعننهائيا

واتجؤزدميخئروالطجاعة-3**

!!-البدايةمعبدأنالوالاولىأو-العدرفيالاخير.،والقصة

ليئانفيومؤلفينناشربنمنالكرامللزملائهاتعلنان.معامرةصياغةوهي،انماعيلالدينمحييللاستاذئلؤأر؟ياقصة

ع.-0.00.13اقضضت/و(لمعأعرة.الديئيةالكتبفىوردتالتكبوهـأببلفابيللقصة

*ووتوالسعوديهلعريبهوواللعرا!والارثنوسوريه-.علتملتجغلاقدرجديدةعظصالقد*كأالقصةالىتضالىان

اصبحفد،نهوالخايجاللعربيةاللجزيرةوبلادواببمنانهي-بدءا-والفكلة،.اياهايحمل!أانالكاتبإريدالتب1انفرة

.0000.1امافبعلينافرضهاالتءأعريةاتممنتخلصناواذا،يموت!النور

ترجوهبمنوللدلك.لنناج!ملتصري!يلامكار،لديهامخويوم!.أا!ثمفياوغلفمهم،،بطبعهخ!يرالانسانبأنايهأناثهاقلا

المننصوراتم!نونسمحةمنشوراتهمبفهارسيوافوهالبستترىكماوالفكلة.جديدمنتنبتتعودالخيرفبذرة،اللشرفى

.؟691عاممن!نصفلعدصلرتالتى.ا"مان!ىمابقدد-لشكبغيرخيروهلىا-فلسفة

..-الذيوادبهمنخد!شي!ولدمن3روانانفيالؤءصةوتهنخص

هـ-نسمعالتيقابيلابئاءمديعةلحووسعىوحببحسلامفيهيعيش

والتوزيعوالنشرللطباعةالكشاف:دارالعنواناثاىةالىذاك!-رو!4يسعىوكأنوارريد.النار4انهامدفيالرعاة

902-اب.ص.لبنان-بيروتؤلمما.واحدصلبمنينحدراتاللذيننالشعبينبينوالحبالسلام

هـ!ى)سي-سى-وطل!.قاسلاقعدت..اًلتونانلعدوالحدلدالنارمدينةيحكمالذى.
لامح-روجيورإلاحبعايدهالمعى،مابيلمديمه(اح!وح)الىوصل
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