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بغض-ينكرمهلوالا،ومزاجهمبفنهمعناءغربفسيظلون،ونسعرهم-11

طننامنوبعرحدنجنبساجمهنناهذبوألاجيهثوا!لرمنبمكرالنبمكبماصكلهاًلببلللمحماال!!حهمط

يبذلانالقضيةانما،القضيةهذفليستذللكومعاظىلكميرالوطنزكيكمالاح!ا!دكنوربقلم

لرص!الجاهليةالشعريةالنصوصنحليلميفصاراهالنويهبمالدكتور***

يتحتمهنا.و"لطويلظورهمراحلبعضفيالعربيالمجتمعمطالمادبميوالجنسالحضادة"لا؟دابمنالماضيالعددفيماأهم

اكترالاولىلان،الجماليةبالنظرةالاجنماغيةالنظرةاستبدالعليهحياةفيجديدكشفلانهلا،النقاشفريدةبقلم"لوررس!.د.

الىشحصمنالفنيةالمقاييياختلافعن!ضلاالثانيةمنموضوعيةالذينهؤلاءفكثيرون-الانجليزيالرسامالقصاصالكاتبالشاعرذللك

!السوالوكثرةوالقاللهللقيلعرضةفتكونشخصاذاالحقيفيالبحتسمماتيحمللانهوانما-فنهوعلىعليهعكفوا

***رأياج!وماامحرفيتوويقهاعنالنظردغض،معهنشرء"بكلقولن

..مندورمحمد"عنبحثا.الدعبوفيالعؤيزعبدالاستاذوكنب.فيهتراه

عليهضيعابراحلالناقدبحياةاللأأتب.افتمامانويبمو"ناقداففي،الابخن!ادبابقفلهذابقوليطاقصدلاث!41وال!يقة

حيانهقسمحقيقة،بالعنوانتحددماعلىارادماالىاثوصولفرصةلابعادجديدةبداياتتكلنانيمكناقيالزواياآلافالعباقرةحيوات

بانارمنهاكلفيتأثرتالنقديةاى.رهانفيهامقررااقسامثلاثةوالمناورعةالعرضاسلوبياناقصدرانما،بسهولةنتصورهالات

.الصفحاتبهسمحتالذيبالقدر-بينانهايضاوحقيقة،معينةاستطاعتوقد.الحقيقةينسدباحثلايضمانايكونالاندائمايكفيان

كتبهوماالاولونخلغهفيصاينقبوقفمنذفقدهمنابع-القليلةتمكنتبل،هينةليستقيمةللبحثهاتجعلانفيلكالنقاشفريدة

هـنيكشفانيمك!الذياللضوءياقلمهذاانالا،الغربيونرمض-الذيالمفنانهذا-معموداتصفحاتفي-اليناتقربانمن

.من!ورمحمدايديوثوجيةمع،كلهاالحياةيرفضتجعلهلمالتيبالدرجةالعشرينالقرنحضادة

انهيبنيولكن،الكاتبقدمهماعلىاعتراضييعنيلاهداانحا!مةحلولاتضعانحإولتاليالفلهعاتكلوقاومول!ردعتبانه

+!اءمنكثيرااففلانهعنفضلا،الغليليشفيلاانهحدالىموجز.الانسانلمشاكل

للدراما.نقدهبص!دوهوعنهايص!ركانالتيالنيالوقتفيالبحثهذاعلينايطلعانحقاالطاللعحسنومن

لتقييممحاولةيكنلمانكلهالبحثبأننعتر!انيجبادخاعلىالضروريومن.خصومهماًحدباعتبارهالماركسيونابهيعودفيه

.وقدرهاحبهاستاذالىتلميذمنوفاءكلمةفهو،عنارحلكبيرناقدبمثابةهنامنفيكون،ال!صرحاجاتمنيستجدمابكلافكارهتقييم

***تستيعدالماركسيةالفلشفةانالساساوالمعروف.عليهممباشرفيررد

ساميبهيدقالذيالخطيرللمقالا!ضانذلكبعدواريدنماذج.ابطالهفيوترى،قطنظرهبوجهةطخذوالالورنمشنمط

الصهيونيةالايذكطان..السومياتيالاتحادفيلناالخطرناقوسيوسفتجعلالتيوثهشتهموبداهتهمتلظئيتهمانعنفضلاوشاذةمريضه

وحدتالناانهخطنظنكنامجالالى-فعلاامتدتبل-زمتدبداتسلامةمنفشنهدفهوماتخفقلااحياءقصفاوبشرانصافمنهم

!للسلامالمحبالعالميسمعهاكيالحقكلمة!دجهنقولمدالمتصارعةوا!ارهالعصرحضازةيواجهالذيلورنسان.مصقة

لقد..للعربالشيوعيةبوفاءالعرني+ماركسيو:تغنىطاوللقدسنباسفلايجدلمواذا،ا!س-اوالمحبفيلقضايا.حلايجد

ويعنون-اللشرقواماورباهااسرائيلالغربوجدلقد:فالواطالمالعلنابل،الموتبذوريحملمالكلالرافضبلاصرارايامهيواصلان

مهمشيءهؤلاءعنوغاب!وسيقماومهافاو!امقد-السوفيانيالاتحاد،افيسظلاملتبددط!انتوشكبشمساوقريببفجرينشرنراه

بعدبخاصةالغربهعةالكتلةالىاليهود-منبيعالسوفيلاليالاتحادانهويكيلونوكأنهم،السويالغنانبحلايجعلونهلاالماركسيينفانذلكومع

الى،الرأسماليةاقطابانهماساسعلىالشيوعيةفيهولاءشككان!الكيلبنفسله

ابرارسرقالذيكبنكوقسكيمنهمالجواسيسبعضظهورجانب***

.للغربالسوفياتيةوالصواريخالذرةالنويهيمحمد-الدكوريكتبهالذي(لبحثبقيةالىمسرعاواصل

الذييوسفساميالاستاذمقاللفهمضروديةمقدمةهذهانيعرضالبقيةهذهفيانه."الراهاك!الغزلروائعمن"بعنوان

الصهيوليالتسلطظاهرقي"بعنوانيلادابمنالماضيالعددفينثر.جمفراوافاضةوا-تشهادوتمثيلبشرح،لميرؤغديرغبة.لقبلة

فيالرابعالسينمامهرجانبمناسبةكتبه"السوفياتيالانحادفي:هيخطيرةقضية

حجبتبطبريقةانفسهمعنالاعلانالىاصابعهمامتدتحيثموسكو؟لناترافنايقدمانينيغيأكذا

انهمالاول:لسببينجداطبيعيوهذا،الفنيالعربنشبظمنالكميرانهغير،وأسهباطاليانهيعترفنفسهالنويهيالدكتوران

ورئاسةوالتكنيكيةوالفكريةالثقافيةالاوساطفيفعلاينتشرونعليناغرابتهاتقللاكميرةاشياءالقديمشعرنافيبانلذلكيبرز

قبلعليهموافعاكانالذيالضغطتخفيفوالثالي،.والمزارءالمصانعبل،الحديثهذابمثلليهمايقصدالذيئالاوروبيينعلىغرابتهاعن

.خروشوفحكمانهاءفهمامنااسرعالاوروبيينهؤلاءبعضانفيقول-آسفا-يمعنهو

كان"للا،للظهورومجلامتنفساالجديدالعهدفيوج!واوهكداواحوالنابيئاتناالىاقربيكونان-يفترضالذيالتراثلهذا

بتسللهمتنفيذهفيبدإوامخططاوضعوافقدللعربالاسماءةهدمهمالهالا،حقيقةاحتماليكونقداوحقيقةهذايكونوقد.وعقلياتنا

وبتعلمهم.الصراقةوجامةلينينجرادجامعةوموسكوجامعةالىوعظةلناعبرة-النويهيالدكثوريريدماعلى-يكونانيمكنلا

الىلغتنامنالترجمةلتوليالهرصلهمتهـياحيثه6لقانها.والعربيةالجاهليين!ةفيتجلمهماان!هوبسيط&مبب(2ع-26ص)



اينلنصف،مخلغيربايجازاخطرهانسموقانهناويمكن،الجميعفهمذلكعنوفضلا،وغيرها"الاجنبيالادب"مجلةفيالروسية

العاية.الادبهالتياراتمننحنتنشرالاعلىوالفكريالصحفبمالحقلفيسلطاتمنخولوابمايعملون

الالتزامقضية-سامبرنجورجلهاعرضوقد-الاولىالقضيةالعالمامينكمعمودكاتبوحتى،اللعرباًدباءاشهراعمالبالروسية

وفد.الاديبعاتقعلىالملقاةالمسؤوليةطبيعةواساسها،والموقفببةعلىلناصربالعمالةاتهاعهيحاولون-الماركسيةبميولهالمعرو!-

الاخذعلىاجماعهناكيكوىانواوشكذلكفيالقولاعيداكل،لماالشيوعيةعنبعيدااشتراكيافهجاينهجالعربيالرئيسهذاانا-،ص

يخلقانتفرضالتيالماركسيةالنظرةورفضالساهتريبالالتزامكمهوىسيناءعنالقصصيكتبونالاخرالجانبوفي.السومياتية

نا"فلانالرفببقمنالمعطاة"والتعاليمدتفقاشتراكيامناالفنانونعقيدةانهمعبلاسلامغالبيتهموتدينالعرب"همجية"وعنلليهود

وي!للثرطهينفيالاديبعلىا!خارجبمالضغطبقبولالتس!ليم.مابشيءالانسانيةبناءفيتسهنملمرجمية

القدوملاحظةمع-كذلكولانهاديبابصفتهانهوالمفرو-ض،انسانيتهالسوفياتعضدمسنللفتالصهاينةيفع!لهمايعنيناوليس

الىحاجةمادونتلقائيايلتزم-بهايأخذالتيايت!قمافةمنالكافيالىترى:نسالانهويعنيناالذيانما،شأنهممنةذلك،انفسهم

."الكيف"و"المقأس"و"النوح"تحددالتي"القوة"داخلشيءوكلنسكتوهل؟الجديدالتدبيرهذااحتماليمكنحد

يخنحدتوهوديكاردوجاناليهذههفيماوردتالثانيةوالقضية؟مستيطربشرينذرفاالسوفياتيالاتحاد

فماذا،للامالمخيبةحقيفةوهذه،جأئعالعالمان.الجوحعنالايجابيةالحركةعلىالفدرةيدهمفيلمنالاجابةاتركانا

يستطعلمواذا،لكنيوايستطيعهو؟جائععالمفيالادبيستطيعتلككيمظثهميخبألم:العرباسالءماد!ييولكتبم،المسددة

الخاصةبنظرتهيراهكماالع!الميريناانعنعاجززفسهالاريبفلأن؟تفعلممااكثرتقولافيالايديوثوجبة

تحملمستوىالىوصلدامماللكن-خاصةنظرةلهتكونانيجب-،**

بجانببسهولةيقفثم،اولاا!قليميةحدوديحطمفانهالمسؤولية"دمشقيارحماكفيالمعاشالواقع"مقالذللكبعدويبقى

فانوجداذاالحقيقيالاثبانهذاعنى.الجائعينمنمليارينخليلللاستذ"الكفرإنرسالةنجديدة)وخليلاحمدخليلبقلم

فضيحة."الائسانجوع"مناو"العالمجوع"منيجعلوجودهمطرجيعايدةالاديبةترجمة،،الادبيستطيعماذا"وهنداوي

اطرالىنقلتانسإنيةكتجاربالادبانذكرتانسبقر!دالمجموعةاقرألملانيفأترممهخليلاحمدخليلمقالاما.يسادر

الالتزامطبيعةبينااكما،انياوجداتفسيراالعالميفسرانيمكنا!وغةيمكنلافهو"الغفرانرسالةتجديد"واما،عليهايقومالتبمالقصصية

الادبعنيقالماانب!هولةنعرفاًدحدودهذهدا!لو!ي،*دببمبل..المعريرلالةفيبحثقتيجةرأهـييفييكنوانبحث!ايكونان

لودطلاليجدلمجرد-ثالتةقعيةوتلك-للمجتمعوالادباللأدباهـىؤهوذلكومغ!مانظروجهةيقدمانأمكندارسبحثنتيجة

يكونانبدفلاابهناكدامفما،النظر1وجهتيبينتقابللالانهالعدءهدافيالقصص!أقدلهعرضلووبودياقربالروائنالعمل

يلاح!م!اعلىس!لبيةكانتوانحىالمجتمعيةناةالمطهذهنتيجة.ايضاتركهمنمفرلاثموعن

الرومانسيين.على-خط-ادبيةلندوةمعربتلخيصفهو".الادبيستطيعماذا"واما

فيالادبهذايكونماواظهر،المضادالادبقضيةايضاوهناكالكاقهانواحسب.فرنسافيوالمفكرينالاثباءكبارمنلفيفعقدها

ناحيةمنلتعقدهاهؤلاءهـاء7نقلفبمفصاراهافيللتقدادريسعايدة

التعبيرميهيلتبسمقهيمستوىالىاخرىناحيةمنولجنوحها

.بالاصطلاج

والعشأقالعشقإالذيالموضوحعن"ريكاردوجان"لحظهمالواجهناوكحقيقة

علىيعنيالاثب.لايستطيعماذاسؤالناان.عليهزمحوهاجتمع

بر?هذاتحديدمنبدوركذلكالامرداموما!الادبماعرفناانناالاطلاق

نتدين؟4اعنغابتكيفلكن،بديةتلك،الفنونمنالخطيرالنورم

ذرىالىالمتساجمهالالهيفمنه.ومذاهبانواءارعشقلاقدعنهاتااعرفهفما،للادبخاصافهـماعنالكلانالواقع

بالحرارةالحاملالجواريعشقومنه،والمتصوفينالنساك،عشرونحولهيختلفقداثنانعليهيتفققدوما،آخرعليهيوامقني

الحسىفييحبأالذيالمج!ولعشقاو،والجوىوار!هبةهواوكلمات-لارتريقولى!أ-الادببانملالكلالتسليممعهذا

وفيهوالنباتوالخيوانالغلمانعثقاو،وارطنونوالضلفكرةيكنلماذاؤكرةتصوركلمات"سيمونهنريبيير"يقولكما

اصحابهخيالسبقالذ!الانجلاكعثقاو،ادهـجابارىجباوواوقراءةا!كتابئهونسههيكاردويقولطعلىاوكلماتتصورها

م...ااء.ا-اع.ا.وجدانياتفسيراالحياةمناكلبناعليهيجمعما

*وهامتنحدىاليلعشىلببعرلاهيك،باللمصرفيصموتخطراختلفكماعليهيختلفلمشيئالعلبل،الحلصعبةالمشكلةان

،ونثرا!عرا،ءونوادر،اخبارهالانواعهدهمنوولاللهعرفيقولوندائماينتجونالادباءانمع،الادبمفهومتحديدعلئ

كلوفي.والضلمانوالقنياتوالنساءالرجالمنوبطلاتهوابط!لهالفنيةالخاطرة1اوالملحمةاوالمسرحيةويصنعونالقصةويكنيون

الحكيم،المفكرترضيوعظة،لاديبتستهويطرافةخبراونادرة..ذلكونحو

البدائع.الىالتواقالمذدبد!م-ءومتعةانغيرهنسيجثمنيبأانعلىيصرريكارروجانلكن

اكبانه،الانطاكيداودالثيخالعلامةالعالمحسناتومنسارتريبراءمناقشتهفانيتفقلماوغيرءمعاتفقوسواء،-يبدأوا

،جوهرهوصنف،در.فجمع،القرارالعميقالخضمهذاعلىفيماتراجعهانبوفواردىسيموناضصت-،جنئىالبعضهاورفضة

..101اكل....الا......المشكلة!عوبةعلىذاتهحدفيلدليل-قرره

ابنصيلمحقعهسوومبمموبهلعشابحمنستفيسوستةجمتالمم!فر"النفس!مىميماطبعفالظميحتدمانبدفلاالادبجوهرفهمفيذلك-.الضباينهناكدام-وما.

فاطده،المأخذقريعةفوائدهوجعل،مطالعتلتسهيلالواضيعجورج"قايهماهذاوآية؟الابيستطيعماذا:فيالخلا!

..".ءت!"ايف"و"بوفواردىسيمون"و"فايبيارجان"و"ستامبرن

تلمون،581بص.،بيروت،ادسبدارمنوسعنافيوليس.ريك!اردوو!انسارترفالهماجاثبالى"ببرجيه

77("2انالىبالاضافة،المقرهـلناالحيزلهيتسعؤلن،كلكلام-نقدمان

بيقطرحتقضيهمناك!رولكن.المتخصصيئالايعئيلاالتخضيص
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معسعاردنالحدإآو5نليهاصيعانارلندفالذيكلوعنىونا.تأليجريبدروربالانادلامهامناصبنالت!هب"الجديدةالروايف"

!فنشرتالهكاالقصائدمعما!عنادقاوبعبارة،الحدلثةالقصيدةمس!ؤوليةيتحملانيريدلاثباهذاان.دوكاومارجريتلسادوت

التطبيقمنلثيءفيادخلانوقبل،"الآداب"منالماضالعمدلحغهاست!عمامخنلفةتبدولاربماجد/بىةيابعادوأكن،الوجوديين

بدابةقصيدةلكلجمونانتمامااقصدلاانيمفيوطيكونانيجببينالخلافانيؤهـدفاىريادجانانبل.وحواريوهسارتر

علحبالصوركيعكئننلمنطمعمنخرابأمريكوننناو،وقهايةووسطخلافا+الانلحكيقففيليس"الجديدكنلروايغ"وامعحنبالوجوديتن

تتسنسلانأو،تليه-طللتيبرالفهنسفوحعن--ما،الانبرى.سنرتريينبين

الكلععندكةتبمؤديراانهيجبتسنسلاالاحاسيسونكن،عبربيككبالهلكنحنولها..نلاننلروايكهذهنحنواأاننا

عوناناو،الكلالىالجزءمناوالجزءا!ىمحفوظنجيبفيهاقلةاسننثنبمافيطبيعبم--حتيراننجحانثون

غبمنادحف"نلتكطيعددنيكهت"ثغوننننو،حادكنومفتوحكالتهارث؟كيبدنذا-ندريرسوسوراب

دذنلانذلك..الدواراوالقارحنء-بالددشكيحنبلاحتىافكمبئينتبين"ةارنننبحسنتااذ،كيرلاغنلىتحتىكجلاالاجابك

قصائد!ىالامرنهايةفينجدلاثميتحقققدبعضهاوكلها!صعيدعلى-كلونانيجبوالمقارنة-مناواحدواكط"جرييه"

هـأآاوكلمبهنلاكسانوجهتلوحدباددكاغاعيكواحنسيس،رتحسنلكفيتعمألحكيقيحوكفدننصدرلاانتذكمرف-ؤالكنسكيلككلحبل

الشعر.الىضهاعالالىاوالقراءةفنإبعة!وقضايا.اثوجوداسرار

"عحور"دليدنلوفوحعبدجردرهحكظنبلىعلرمالذظبحتكومن-نلادياوكرنءكابظدببن-نننننرصورؤةدنلانجبركللكممركونما

المتكنمندذنمنالقيامدودتدبدكالذطبولكن"قتمت"داثوالعثوربانكروركادو"نلفنيالونكع"كانعيكوادتي،نلكسبنلكولبكيهاقلتا

كعمتحهولآبحيتدوالمجتدعوالنفمغوالمكننالزعان.فيمنونف4برحفغيقوللرسكوننتصورننمتذانتن؟العلميالونكعنوالفعلينلواكع

اللكلحكالتكاءيكونوبحيث،عبد!سآيبهرحاعنىالرحنغدذهفيخكوكاندع،نلكبيعكيقندنلاديبنننزهـمالادبفيالمطالغةبالمحنكاك

وبحيث،دكتوحنامزادكاالصوتاكانسونءالرددكامدكدايببانكنمكنيف"يكولوانتوم.ةطنلكوتوغرافيالتلةبلبك-يحنتهـتنارسكو

ابعاد.ويحدديلمسهانالانسانيستطيعش؟الامريةنهافيينكونالواقع"الىالواقعمنليهربه،نحبالاديبانا!ندوةفي"برجييه

فيدائحنوعكيع،دسبانلتسميمحادكنتيجكمجدوددفيبكوناندون.عوتولاكتدرجوعولانمتلاءنكمريكونكدودذا"الامنر

دجموددفييستعصيالذأب"الانغجإدلهالسحرتآالعنصر".فنالعم-هلادبيكنلاءعنمبتكتيدننفي-نمل!انلا.يمكنحاينايعلى

النكديغ.الغفناندنعلىاندبصراحغيعلنالكتابغتييشرعلحظكللاديبانوهي،نلحكيقكهذه

"انتيحف"دنىالتكريعاو،المحودمنالتحركهوهنانريد.تاللذلا،وننينتنيبالونكعهحابينفعلاويابجنلفعلينلونكععن"ناصيذة"

الى"الجاهزة"البلاغةنتجاوزهذاالحركةفبملطق،اليهاالعودةثمالىوصولهاورمزيتهاوروملإبسبةعليهتؤخذانافندابرفلا

ودنءوان،آخروزناالوزنوداءننونحمر،جديدنوعمنبلاغغ:نلمحميانفييوضعانالابرورأامنكانوان،السيرياليالمستوسا

العلاكانعمنجديدانوداتعنكرانبلناآفاكيف-وجحتان-الكنكيك؟الانسننينلتعبيرللىانتئاذنكنوهذابمتوجدااد،يخدين

حدودعنديقفلاالحركيةءننوعالمعامرللشعريتحققاخيراثم..الىينقلناوهو"كافكا"انببساطةتقولبوفوارث!شبمونان

بالنعنيزالاح!ساسالى-لرهامننه-يتعداهوانما،والصورالايقاععملافقدءقدمثمومن،الشيءهذامثليضيفعالمهالى..واقعه

متها،والاستعنركالاخرىالغنونتحس!مبوالى،العصرفيثوجدالذسبننسننمتهفهملانتقدمتهوبرع-وغرابتدغمورتبرغم-مكبولاندبدن

مجزوءاندمنجديثنانوعااو،جدلندكعروضكيعكيكدبدثنإنودذن.هعصبدوويصيئلبمعديعتئمونللذينلننسباعلاغصرحكيقكودرين

ابتقطيعمن،ائععرلمقتبممعا!أئلقحمئدةيعئيالحو،اوإوالناعمصإلخمثنريرك!الاحمدالقاهرة

والتسكيب.

إنننيآئإن(قميلعلب)غثننصلالليئنكعقإثلمعريداسمبسالزآولخلايعشيحنيكيخدحدمهـماالى-!ك--صسرو1لمفسبتى1

اختساردايمكنبإك،دككعاقعمنتبدأانيدكنالنكدلتموسىللشاعر

ي!نماكأشدبهتلصقواذقاالمحورمنتتحردلالانها،النص!الىيدويعبدهبقلم.

بالحواركيتلونرسعدمايتحكثنانثمكنكانوكد،الالتصنقنب***

قنبهمنسحبتثمانس!نناوطفلحدميديوإنعاو،الجننبييخرجلااللععهـالعرعبرننالادببمالحكلمفيالمذتشركالاحكنزمن

اغنياتاربعة)فييقالانيمكنهذامنوفريب.افيساةخيوظيفقدبمور.هذاوان،الاخرالبعضعنبعضهاينفصلابياتاكونهعن

تجنر""نلايجبكاناغنيغكيغاناذ،اكءهبننحنالدللسنندر"للنراعمسنمبتنجسدنلاعتنكلركاعسبنءويجعكها،الواحد"ننجو"الكصيدك

ليكنعحتئاحمن9نناللكادرعلىيجبوكان،إتصبكهاةلتيالاغتيك.وننكونبالاطبكننلانتصناثيكونماكاابدومحنتصكنبالحينك

النهايةالىاصبعمنباكثرفيعيركانالمطلعولكن،النهايةفيبهعلينااتعرضانالىيدانيالاالقضيةهذءعموميةفياخالفانيورغم

تشتيتعدمعلىحريصايكنلمالشاعرانيبعوانهالىبالاضافةثنالقضيةلهذ.اعلللنبدوري.وانا،جديدةزاويةمناليوملها

بهيهمسىانيريدبماالنهايةفيليملأهحصمارهوالىالقارىءمنوانه،وهلاميةوشسربةعتقلبةالغناليالشعرفيالشعوريةالدفقة

كنبسع.فيبتتمعبننيكنملبحسنمععارنتصبحبحيهمفتهاالتحكمالصعب

نطنمنثنبئدذرنءلنهتادرك"قئبائدست"نسنندذنمنوكرفبنلتبر-كلمنكبمتيهكاننذندذنلان،الكصيدككرنءكعكباانبنكامام

دنحكنيغ،نلحصاد،اننأتنن،انصحنرهغ:هيالكرديففالعتنويننلذامنلمعنصهللفسالدرتبريرابدودهانصلمحننركزه،الكديماةهننعر

الواضحاومن،لليلحتميات،ثلاثالمئةبعدالعشرونالنجمة،الشتاءعدمنظرياتهنوبكيرالشعربنظريةوعيعلىيكونانفيهيغترض

واله،دكتعاشبذاتكوئنننترثدانهايبدولا-دننوينوهي-ننهاكانحبالكذيركنلظوادروديهفيتستتدلابحيهم،والاجتمنالتاليكس

غمليةفياصطدامصوتيسمعانندواماكنهافيالتغييريمكنعملياتالىبالاضافةوالعزلهوالك!نبوالجنسوالوتوالراهية

تضيفلا*عداءتتوعدالتبمالخامحسةفلاغني!ةهداومع،هذ.التييرالدوافعالىماحدالىولكن،الفأطيناوكة4الملاالى..الابداع

حدتهافرغمالسارسةالاغنيةاما،نلرنبعةالاغنيكالىلعباذاسنينننلذكمنلىنلانتمنءعدمنونلاكتعنءوالى،بمجتدعهالانسننوعلاكك

مرة"آن"كلمةتذكرانيكفبىوكان،القصيدةفيمشسةانجهاالا.عصر.فيوالاجتماعيةالسياسية
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الضنلبتحتصنشفتينبلامزقىوألتكرارانوقوففيالرغبةولكئها،مراتاربعمنبدلأمرثيناو

السرابظللهالفجر.بالمحوروالالتصاق

للغوايهذلت..بلها،اصئحتالاغانيحتىالتيالانجبرةالاغنيةهناننقلانللشاعرةالانصافمنولعل

رماداغداالربيعمات:تزشول

بالطريقةتقرأبحيثلابيات2هذءضمالىادعو.القارىءلاواناينأىان،يماتانالليلله!اآن

ولكن،الشعرمناللونهداقيمةفيلا-اشككدأزأالتئربهايقرأالتيمتشحةابيةمدنعن

داث!ءهناومن،هقنعشعريمعمأرالىالطررقاتلمساناريدففطوالبا!ودبالتر

التينجاللطريقةالثمعرمناللونهذاقراءةهواليهادعوالذيالوحيداللهداًىالاحرفلهذهآن

وليحاول،تزيدولاتعقيدبردونامحنىااليحبماوتوصلالقمارىءتريحالوعودتوقظأن

الوقوفالىنفسهارتاحتفاذا،القصائدهذهقراءةاعادةالقارىءاًلقرودهذههامتغلقصواعقا

لمواذا،حقعلىالعنحاعرفسيكونالشاعررسمهااقيالطريقةعندالبيضماءلحمائملهذءآن

بدلاكانواذا..وقلقامخلخلااًلقصيدةمعمار.فيكوننفسهترتحالفضاءتزحمان

قتلنا"قصببدةفان،القصائدهذهبعضيعندةر،الوقوفمناجنحةورلتشرات

..هذهالوقوفعملعةتحتمالوءخاأدخالدلرنساعر"الصمت
-............01،السابقةالخمسللافنياتالاخيرةعشةالرانهمعالنموذجوهذا

واقي،الاصوات!هاددداد!الرحبه(لمعاءرءهلمصب!طثهي،ا!كا!يتةا!ةفيا!ارتخلخلعلىواضحادببلايقومانهالا

ناعلىاقارىءاترغمواني،الععويهالل!دسةمنشيءعلىنعصمد2السهويجد،دباخهـكلفيلرا!ةبايحسلاالقارىءانحيت

،القصعيدالقمةواحدفتحنالجمع!لتيخضعناق!لعحريكوىوقدالتأليالبيتغلىعيناهقعحتىانفاسهيع!انالىمضطرا

الرحنهالراحة"فلكهناافصدلاواظ،البيتهذافيالراحةيجدلا

.ةعاليهاالدورواسعاتتت!اقصدو!ط،المنجدداللثعرفيالقافية.لحدثهاالتي"الصوتية
....منبدلاالذيمداهاالىاـصوتيةاالكتلةوبلدح،(لشحنةءانت!بها

"حبمارن.اببمسعاحهسونهدراالكوالا.نهايتهافي"النفسأخذ"

الغيبمداركتهزواغني!ةوما؟"تما!"كامةعندتقفلااثأعرةيجعلالذيفما

نا"كلمةانتعرفوهيوبخاصة؟يموتكامةعن..نعدلجعلهاالذي

يسمىممأتقرباالتيالقصي!دةهـذهع!الملاحظمناناللظىليعرفطنيعيةغيربطريقةالعدوالىالقارىءتضطر"يناى

فيالملحميالبناء-بحق-ثميهانها"الحياةشرائحملاحم"لسطرا"والبارودبالظر"لكلمتيتفرديجعغأالذيوما،شيءايعن

تهئطأنهاوفي،الماضيالىالحثتراجعوفي،ألحكايةعلىالاءتماد؟كاملا

منجزءكلفيالدهشةتحققأنهاوفي،النفسيداخلالىبفهمبت!يلةالتلاعبالىيرجعالسنبهلنسألانتهلوالآن

هستقل،جسملهمنهاهـ،ـ!كلانذلكالىاضفناداذا..اجزائهاعلىالاولىالثلاثةالابياتهزصبح-فنيسيبلغيرمشنفعلن-

اذا.."المقوسالخط"يشبهبماغايتهاالىلمحيهنسيرالحركةوان:الوزنهذا

النوحهداالىتنتقلانيجبالت!جديدمعؤكةانكئاادرذللكاضفنامستفمتفعلن!سشفعلنفاعلت!ن

علىترتكزانيجبالمعاصرةالقصيدةوان،للشعرالرحنةالاشكالمنمتفعلتنمتفعلنفاعلتن

للتف!ببلةالخارجيالمظهرعندوقوفهامنبدلاالنهنية"التركينة"هذ.مستفعمبسن!غعلن

الشعرعندنفسهالوقتفيوقوفهامنوددلا،المتجددالشكلاواستعدادعلىكناازناأالا،هـذايجيزونلاالعروضيينانومع

الرحلةومواصلةوالغزارةالتوترعنتماماوالعاجز،بالمحوراللاصقضوءفيتسيراوتقفانا!ستطاعتقدالشاغرةانلولقبوله

الانسان.او"كاناوالزمانفي.الشحنةوانتهاء،المعنىحاجة

البسطمنقىيبةتكونانالآقالمعاصةالفص!ةمنافالمطلوبب!أيقومالتبمرجيةالخطالهندسةالىيرجعالسبباناو

شكلاكمايعطيها،حيوهـةيعطيهاهذالان،الدراميوالعرضالقصصي،الشعريةالافضاءةمنالانتهاءبعد"الوذقعلى"الش!اعرةاواالشاعر

اخشىلنالتي،الزوائدمنيصصهانفسهالوقتميو،بهاخاصاالىبالتفع!يلةالتلاعبمعهيستيمبالتجربةالكاملالانصهارلانذلك

قصيدةمأية،القديمالشعرفيالزوائدمناكثربأنهاه!أالقولمناللحظةفيبهاوالوقوؤءالشحنة!دئةعدموبالتالي،الحدهذا

والمقطعينالمقطعوانماالنيتلينلوالبيتمنهاانترفعيمكنلاالانحديتة.المناسبة

نايمكن"صوتيةبقيمة"تحتفظكانتالقديمةالقصيدةلعلبلهذينأمدمانويكفيالشعراءمنعددعندتتكررالطاهرةوهذه

:سمعانوالفريد،الخشانلخالدالنموذجين

..نزارقميصارىالوهابعندالدجىفيأعانق

..،اللكلماتورد.ينقطاذسلمىصوتاًسمع...

"لادابدارأ)منننموراتدباذ

المسبلشعرها.امسح،بالاعشابالماويثوبهااضمخ

اللنرآؤتفىتادالاولالصباحبعنتنفتحان،المضببتانوعيتارا

منالغثىديحمااذا،توقظنبمحيناميصوتواسمع

فترتعنؤريحتحفهاالربيعكأوراق

مدبوكيمكتيةفهءشعششعرلىعلىكفاهايمر..وجتيتقنل

حربطلعتميدان6صنيمن،ا)ـظلماتمنيبعثنيالابديحنانهااحس

سابقا(باشاسليمان)كمديومن

8بلدييااينفاهتف

النهايهتنتظرالغبيبكهوففينفسصكاـاـقيت

13



فيهصا.-نجاء،-التيح!اتيلم!جدالشاعرعودةلهايوجدلاانهالاسطحيةالقيمةهدهارومع،!الفجوات"تلحم"

يعود7ناهوهابكلماتوالزعيقالمفزالىحاجةولا،الحديثهالقصيدةؤ!ه!بديل

الدمىيقتتيبمودلرىنحومتعباكلفييتحققبالصورالبناءلان،الجاهزةوالقوالب،وربالصالبناء

الولىاضناه..بالت!صوقمثقلاالهسالتاعرغيريجعللاالتجربةفيرالازءصهاولان،اثشكدنمن

الضلوعحمىبه،جترجيكورثرىغيرملجامنيجدلم.التفعيلةاوللبحرالصوتببةتلةبال!وعيعلىيكونالذيهو

والطيور...يغصىالعنفدوامةفيالعالمخلفتكتبالتيالقصيدةليست-نظريفي-الحدفيةفالقصيدة

النسورباشداقيالالهاعشا.نجدلم،متعباتالىفصدغيرمنالمى-سكةالقصببدةوانما،اتفعيلةااوبالبحر

الصنجرةوالعصا!رالصوهـ،وتلوين،الجاني!حةوالا!ولت،بالحواراركيةوا،النماسك

(لخراباكوامعبرثديحلمةعنتبحتتزللم..الفنونمدارساليهوصلمتمااخرمنتأصرهابعضتصتعيروالتي

تعتمدالتشعرفيقيلتالتيمثيلاتهامنككثيرالعصيبةوهذه"الحركيةرحلتها"تعطيالتياخببراثم..لضب!يريةوا4التشكيلي

جيكور..ثرىنحو"الشاعربقريةالتلاعبوعلى،اكررةانيا؟،على.المعاصرالانسلناليهيأنسياعصرمعمارا

جيكورغفو..-يكورجرح..جيكورومفى..جيكورلرىءير***

يكونانالامرنهايةفي.القصيدةتطلبثم"جيكورا-.تنا(مر"-ن)افرعيةاخرىنقطالىالر؟سيلآالنقطة5هذمنانتقلنافاذا

الحباويالدوارستح!ىانرون،النهـرضفةفيل!خين-ةت!جخلة،بانفولكرورالحدفيةا!قصيدةتصيم?يىةعلىاثثناءمنبدلا!لان

بأقر3نمسكاو"القصيدةنهايةفينصربخانيمكنبحية،الموتامامر؟وسعلىالاعراسفيفيبررماوهو"السار"يستغلالخشانمحالد

جوارنا.الىشيءشعبيةاءنيةيوردحيناكثر-وفقخالدابووخالد،الحاضرين

نجد.عاقبلمنعولجتالتيالثسعريةوالافكارالوداعةهد.ونض+والصورة-القلأرىءؤشنجبص4هوعليهاقرلاماانالا،العاميةيالفاظها

المبر"و،مقارحناحلميللشاعر"الطريقفي"قه!ع!يدفيميسربروسالكلبيبنأبعةمتكامات.اربعفييربطحينالشعرية

.سمعانالفريدللثماعر"والشاعرماتاذاالكلبانتقولاليالعربيةالعادةتلكويبن،المقبرةحارس

،**بن"كلمةيضعحينيوفقالصأيعي.،يج،ولايعويماشحص

،.والنيالعصيحةالعربيهتقره"لاالتي-ال!راكيباستعمال؟"أ.موضعهافي،(اـلش؟س

واما"الحصارعتمةالتحتارللسفن"مثلالقص!دةشاءتخدملا...اً..
لدعوهم.و،لاكالفولكلورمنالننعراءيعبانالىلدعوكناو؟دا

القولمنالرغممعلى.-عليهاالعلةوادخال،ولمزحيفهالتفتحطيهـمقدوار!اق؟لفارسعنفالحديث،جديدةرموزايصتحدثواانالى

تغرىالتيالاسترسالطعيعةمعانهاا؟كداشيالا-اهممتهالعدم-......
..-...."مص-ئدست"و"الصمتمتلنا"ووميد"!فيوهما،استهلك

--رةللمصالمعمارقفت!يتعلىتخميافيأموفاتااهممن،التفعيةبها-.جديداشيئايضيفالم

.بةلحدا
الشعراءيحركزالماالس!يابشا!لربدراشاعراموتكانواذا

العددفياشركواالذيناكمعراءظلمناؤبنكونلاول!لناقه-يدةفيكماجماليةلوحةلهنقدمان-نظريفي-يكفيلافانه

جديرة!بلنظر،انهارأينافكلة-علىالتطبي!قالافصدنامما،الماضي

،جوفاءقضيةالتجديدعن؟لكلاميصبحجسارةفيلهاالتعرضونولد!مممم!

عنكالحديثرإئفةعادةوالتفعيلةاتجدداالشعرءنالحديثويصبح

بدويعبده.ودقاهردحمحةالجووالاسلامالعربئتمؤورفي

لمحمبابصنصا،،،

الميرىوليمتور3ادالمقلمستواتفمنذ."لمعمين.البيا!طدلسياسةانلةمنص!ق

...؟وضعواالدفيقالموضوعيادرساالىالعربالمفكريئبعضنشط

***اـلو*هـة"و"الصروفيالتصارى"شؤونفه!اعالجواقيمةكتبا

4،موضوعةقصصثلاث"الآداب"مجلةمن!الماضالعددفيالمولحيالالاسلام"و،"تطورلهأوعماملظصأزها:العربي!ة

القصصمنواثنتان،مترجمةمسرحيةاوقصةايةالعددفيوليس-اوروبا"و!ا"الا!لامديارفيالا-كمار"و،"العظمى

منسىمحمدبقلم"البيتيعنة)ءبع-وانالاولى،فل!صطينعنالثلات......

دإمفوفا.-ويداحمدلفلم"اللعلفيسعاللا"لعنوانوالثانة،"الهعدفياسلاعيهثولهالباهـ--،ن)ةو،"والاسم

......ص!-ءالم!يخبئهمايكةضفونبهمفاذا،"بع!ادمنكثرارات"و
ومن،بينهماوالربطبهماالبد،اللبديهيفمن!لسطينعنالقصنت،ن...

انقعتين.هاتينمنأقشةفيالمعارنةمنهجاصطناعايضا!يالب!.اك،ريخبعبروالا!تعار"والمطدلةالتحيلطريقعن

اخنلافاشكلاتختلفان!لسطينعن.تتحدثاناللتانوالقصتاق

....-ااً...الجاريةالاحداتالىواضحةاشإراتأ؟لفاتاهدءوفي
اوصوعاموحدءحدا،ولوصوعكانوانمغمولاتختلفانوور،ا-

كبروبمأ،اللشموببرينافىظشبةبالازءأتوتبزات.،لبمالطفيالصوم

سنح!ولماوعرا.الشعكلوحدةعنضلاالمضمونوحدةت3لاا!ر!فيطخصوص،خطورةاشداحداثهـناليهتؤديقد

منسىمحمدبقلم"البي!نتلعنة"قصتءوهييليلى؟تو.-.وآلياالعدلي

كوبإسنك!لدخع!يتئبنءلىيعقصهالقصةناثبهلحولمعصرحيةسبممناظرهيمحولمحةت!عم،بيووت،"/المكشوفدار-"منالكب!هذهاطلب

هـصللسياسيينكانلوانهفر،022177تافون،581!!ص.
منالمتلارمض،قينوالشخصظ،-"سارى"و"عار!"همامتلازمتين

نابالضرورةهذابفيولا،،اللامعقولادبديللنظراللافننةالسماتقسمااـ3العاتوا،المبدبنكابناللبعضماالثاقبوالفكراثو!ط

معقولةقصهمى.اللامعفولادبامنبصرث!ائحنالتجميالقصةتكون.يغانيهاالتيسيوالالشرورمنكييرا

فربوانثم،اللامصولاثب+سماتمنشيئااستمارتوانجده
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.الابطالارضفيالاملنجذوةليحييالجزائزالىذهبلقد؟الاملانالحواريفهذء-الفصة.!بمالحواريمورولأاللشيء..رغضحوارها

اهدره،لن..لابرلهأهدرءأ،بكيانه،بكبريائهيث!عرلا-يزالانه"يدورولكنهوحسب"وسارى"عارف-"ثن-التعبيرهـذاصح

ذخيرةانه،الوحيدةالذخيرةانةبل،دبق،عينهفيسفطتوالاليسا"وسارى"ءرف"اننيويب!و،ونفسعه"عارف"بينايضا

بيتهمانه،والاخيرالاولكيانهمانه،الوجدوملكهم،جميعا.اكردين،المثابةبهذء،القصنةفكانواحدنئنحصأوواحدلمسمىاسمبنالا

،اهدرهمن.افلسواحيث"غناه!انه،اـبيوتاجميعهدمصحيت.داًخليحوار

.."اناانه!الة..واحدامفمونايعكساخرءالىاولهمنوالحوار

و!زم،والداخليالتناليبحوارها"الب!بتلعنة"فقصة،.الحضوطنهاوبيتهولحقتبهغصرالذياثمبضياح،الضياع

(لقابىىءوتجعل،موفقاتعبيرامضمونهاعنتع:رورموزهاشخصياتهايتنقلانانهما!الطؤيد.فلسطينلشعبرمزان"وسارى)"فعارث"

المشردين،اعلميها.-بضياعويحس،الداميةدلسهطينمأسىأةفييعيشفراكلهألعربيالوطنيذرعانثم.،وفرنساو"أفيروجولسلاف!يابن

يعيبلاو،الوطنعذاكيانعلىالمحافظةعاىالمنمردينهؤلاءوتصميمالحوارخلألوفي..الالاب!بلدالجزءلرالى!ببانويت،شبرا

العاميةالالفاظوشيوعثااللغويقصورهاالا،لظريفي،القصةهذهءأ-،ةعنتعبرالجيالواضحةالاقوالالكاتبقيرالحوارورواسطة

بنس!ا.ءفيالعربيةغيزالتراكيبو.شيوح،الردفيةدلاحواراميلا..القضيةهدهومالدلسظينوقضية!لسطين

..الجملةنببم!،طة"سارى"وف،ل

مم!**فلاشحذ(،الوكالة"منعليءنونفياهليان..أشحذان-

نفسايضاال!دد-وتتناوكهذافيالثانيةالقصةالىونألي--..هنامننفسيعلى

احمدبفلم"الليلفي-ص،للا)ءفصةوهيفلسظينمأساة،ااوض!3:(الحانوتي)ا)حاثوتصاحب-وس،!ما

وجملهايحوارهاا"ساةعنتعبرالاولىالقصةكانتفآذا،-ويد؟الاخوانحضرةاينمن-

فصصيفلبفيا"!ساةعنتعبرالفصةهذهفان،او!لالهالصر-حةواجاب"علينايقبعىانيريدانه:-"نفسهميعارفوةال

جمعلنامماالرافيواللغويال!ىالنكبيراهـىو.ويهلهوامر!:ببساطة(؟سارى"

الرافيالفنيالتعبيرعلىالقدرةهذهالعربيهللغهكانتاذا:تاكلل4ا!..الجزائرونزور،العربيةالاقطاركافةزرت..لىأئحان-

،صدالبستالقصةان؟الس!ابقةالقصةديثوهةنراهافلماذا.افلسطيننءاننا

كلليست،الواقفاوللشخصيا!تصويراوليستكاحواراوليست:!مثوتيالح!وتقدم

واسلوبا.قالباجمالينتاجهداكلموقهيفي،فقطهذا؟فلسظينمنهكذاه-أاجثج-

التبيربرهاارادالتيفصتهفيسويداحمدالاستاذدعلهماهذا:للتواولعها.لفأفةدخانينفثوهو"سمارى"واجاب

وابيه،ابراهيمبين!اصلاجعلتفدفالنكبة،فلسطينثسأةعنياوطت،ان..بالبرالمربةالاراضي-نكثفاننا،--اجل

لاولكن،جدارفيربينهمايفصلولامريضاباهانابراهيمويعلم.الابطهالارض،الجزالروخصوصا،نعرفهانيجب،احي

اذنهفيحواسهكلابراهيمويحشه!الجدارهذااخنراقاللىيميل:يظهرالجا،وليواسرع

فيسعالاكايعادةفيئصبابيهلصوتوينصتبالجداريلصقهاثملفد،اللهاعداءاليهودان.."افولا"وفطسطيناعرفانني-

فيقادالشيخوهذا،يبشزالماالريضالمشيخبانيطمئنهاًذنه.الفرآنفي.اءنوا

التخريبمنأل!اناالعدواذاقتالمجاهدينمنكتيةالمقدسةالحرب:رأسهيهزوهوثلثم

..والخيانةالغرركانىحتوالجقتيل؟عندكمالحربتبدأالم-

فبأوصفاابراهـليمبقريةحثما(أسويد؟حمد"ويضف:"سأرى"وأب،ب

.الخطاورطره،بيتناغلىجملوهالذيالسلاملتلةوانقض!":بارءة.الطريقعلىولل!نها،الاخايهازالما-

واسبتولى،الرعبمنلوبةووالديواخدتني،شطرينالىالمتجئومفي-دوردانجليدو،ثوجفيكا"ملةملسطينمأ-أةالكاتب،رسمؤم

،.البزاتاليبض،اللجصانالعجم،الغربر؟ءهؤلاءبأناحساسعليناصفحاتمنأهصمفحهينحوالييستغرقطويلديالوجوهو،عارفطدأس

الىياحم!ماويرمون،نصمينالىرحمبلاجسدينايقطعونانماالقصةسياقفيكسرااحتالديالوجهذاانولا.ذقول،ا2ـلاهـاب0

بب؟اناليناويخل،لثاليااكصفمنمراىعلىلتنهـشهاـكلاباالقضيةغرض-ثتكمللبيالنكبةيعرضانبدلاانهادركا!اتبلان

يصرخوانه،ودملحممناسطوديكائنالىتحولفدنفس!هالحهيبالنكبةتجسمانهارأىالتيالوحيدةبالطريقةفعرضها،بدايتهامن

التمزيق!عذابمن-ينقغوهانمتفرعامسترحمابالغرباءمسعغيثا؟بكفعلواماذا4!عارف":كنبمانحوعلىكاملافنياتجسيما

ت!ستنجد،الاسلاكعبرالحديقةفيترقدالنياميعظأماناليناوخيلعلىامكرشقتك)قد:ادريولكن،امهملاايضاوانا.!افهملا

ؤجباه!عيونهمفيلن!نغرزحفرتهامنكثبوتكاد،الاخرىفياتسمع.وضوضاء،هائلصراخ4از!اف!هالا؟الصراخا.تسفع،ظكلها

اصرفقدالاباما.."وحنقثورةفيوجوهناولتصفعء،واوواههمتخافامككايهربونو(هلك،الرصاصازيزانه!افهملا؟الازيزهذا

يبكي،رايتهمرةولاوللهوتعانقنا..بيتنامنالتانيةالمزفة!ييعيش.انتقطعامكان،اؤهمالا.هكذاختصرلا،تبسملانها،كأيراءليك

كبرياءعلى.تثبمفقالكثةلحيتهفيوتتفلغلباستحياء-كلرجدموعكانت.ائذبحمنتنجوانيجب،كقصبببةجافحلقهاان.الشريعةبك

يقومالتهارفي..ابدانلنقينعدلميومهاومن..تنجرحانرجولتهضيامةمجرد:عليهمكذب.خدثوالقدإ.مساكين!يكذبون!افهملا

منوسور،عاماعشرستةالانعمر.صارألاسلاكمنسورنجيننا.عزرائيلمليون،وراءهمالموت!يغدهـونولهـنهم،*خراثأطنىءعلى

وتجسس،وتحالسبالسورمونراءترافبتغنألاالشريرةالمالرةالعيون،لعنواوفد،،الغيلانقاسيامهيثايمتدامامهموالضياع!باقد

والظلام"لبنادقىوبحرمن،الاخرسالجدارهذهبيننايغصلأهـايلوفينجالغي!لانيحسنه00.5افهملا..وذرفيهمهم"اللعنو-تطاردقم

."المتيادللةواحلامناالامناسوىتعبرهلاوالكرا!يةانقاضهعلىواقيم،اندثرالذيالبيتلعنة،اللعنةانها،تمزقه

المصطنعالحواريفعلهلاماالرائعالغنيالتعبريفعلوهكذابينالعهديالفلمانه،يحتمليعدلمالبيتان،للعاهراتبيت

يجعلتجسبماافىساةلناويجسم،الاحيانبكفىفيالغرابةفيالمغرقىاـن.عارف.كالنورشريفةحيافهامصطبت"ـامضتان،ابداجوانبه

واابطالهامعا،أساةهذ.عشناوئنناتجاربنامنجزءاافىساةهذهعارفويمضي"..الجمعتكي!ونالجتاكينالايت!حملهالاالبيتلعنة

الدلالة:قويةالتعبيرقويةنهايةقصتهال!تبوينهي،ضحاياهامعأضارباللعنةبيتعنالبعدلنفسمهمبرراالداخليالحو:رهذافي

الاجفانمسمر،الخطوثقيلاـباهمشيعايسيرابراهيموكان..."يققدلاالضياعمنبالرغمانه،"سارى"نفسهوتواـمهوالارضفي
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البطل،حياةعلىظلالهاتلقيشخصياتبضعةاساذهعلىويرسمفيالجرحاناليهفيحيلابيهوجهلهيلوححيثالبيدا!مقعلى

يننطهرلاالانسانابانرومناللذيالطيبالعجوزذلك"ناهض"فهذا،حامليهاعناقبالدمليبللخى،بغزارةينز!عادؤدجبهتهاعلى

-مرةلاولالحمامدخلعندماعليهمغشياسقطوفد،النهربماءالاسيلميتنتظماننلبتلا،جداولفيوينساب،الدميفيضثم

وكالت،عثلهحزينةكانتال!،تلكالشاحبةالسمراءوالامحياتهفيوالشوكالبنادقواسوار،الذ!فيجتاح،،عالياهدارايلطلق،جباد

حداءظبسولم،درسمقعدعلىنجلسلمانهارغموذكاءبثقةتتكلم.."والكلاب

قسمة.،("وهذ...موسمازىلكلان"عرفولم،الكعبابطعا***

الذي"عائد"واينها،صباحكلتشتمنيكا.نتالتيالسليطةالبدينةالىاشارةفووالقصت-نهاتينعلىاخرتعقيبلناء.نواذا

،الفرصبهواتوعد،الاسباب!ءلغهفأضربهصوبهلورز-احملكنتانصارضداي،اللغوياننعبيربحريةالقاظينضد.تنهضقدحجة

واكرهه،ث،كشبميرهـنيكأنالذيالكت،بمعلم"واغر"وافختفيض-قدمناكما-الاولىفالقصة،المحليةواللهـجاتالعامية

دورنمثلكتااوقيالصغ!يرةجارزرأ"صبيحة"و..ط،5سجيئلافني،ألسليماللغوي؟نشبيرعلىقحرصاك،نيةوالقصة،ايمةالمحبا!صميض

ميينافسنيكانالذيالطفل"ورشدي"،صاوالعروسىاللعرشالثانيقالقصةسبتلقىعربر،بلدايفيالعربياللقارىءانالتتيجرو

فارسهايكونانتتمنىكانتاليالعنيدة"ليلى"و،شر(ستهالاولىالقصةقراءةفييتضرمانهالفارىءهذااعا*واعجاببةهم

اـددكفالتي"يسرى"واخيرا،الغارهةشارتهمقودوبيدهقادماقاهوسيديهيبنوليس،لديهفركأمألوغيرونعابيرلفاظبيه!طدمكأ!ما

وهي..طفولياياممنذبها(حلمكنتواقي!،الم!ففاتحةانهاانالظنواغلب،الغريبةالالفاظهذهة"معلىيعينهالعاميةللهجات

وصبببحة.وليلىامهالبطلأنستفي51فيلعاميةبايصدرماغيريقرأونلاعرديبلدكلفي(لعاميةانصار

ظلال)تمىانالاجدركان"اللحظاتظلال"القصةدهذهسؤ!انهمايضاالظنواغلب،مستسافأمفهوماميجدونهبادهم

حياةعاىبظلالهاالقتالتيبالشخصياتامتلأتؤقد،"ا!شخصياتر؟جةنجبربلهجةمكتوباحوارااوقصص10قرأوالورأيهميغيرون

ظلالطمسالذيالمديدبظلهاوالقت"يرى"جاءتصتىاليطل..واقليمهمبلدهم

هذاويجعلهالبطلشخصيةيطمسانوكاد!الشخصياتسالر***

يسرى..يسرى":شاحيةرومالسيةفييصرخطفولنهمنذالمنكبريبمداب""منالماضيالعددفيوالاخيرةالتالثةالقصةالىونصل

والليل،عينيءتطغىبالحمىاشعر؟الان!ينهذاكلبعد!أذا....بغ!ادمنالربيعبم(لرصمنعبدبقلم"ت؟للحظظلال*قصةوهي

مانصفأقتللقد..الانسأدخن..مخيفرهيبوجهك؟لحونبن،يب!وفي!ما،اصبحالذيالداخليالديالوجتصطنعوالقصة

،شعريلتداعبءالناعمةاناملكوتمتداتعبحتىسجالريبعلبةانهيفهمونلانهمالعربيالعاللمفيالقصةكت!ابعند"هضلةالمناهح

."الحنوند!اتهاعلىوسلامبر-سءةواغخواوالقصةكظبةفيالجديدةالمذاهباصحمابعدادفيكا،ب51يدخل

الذكرياتسردعلىفدرةعنلكعشفالقصةفانهذامنوبالرغماعني،وقىارامراراطرقرومانسيمضمونعنتعبروالقصة،الرواية

..السردهذامثلعادةيعبببالذيالتغككيعبهب!بهلامنطقيا!ساقفييعايخ!!طالبطلستقذالتيا!حبينةو(ستعطا!،الحبفيالخيبة

الميريوليمالفماهرة،طفويتهمنالبطلكصةاليطللسانعدىالكاتبويرد،ضياحمن

غغ

التنم!رءـول

صوء5ء

!ئ!راالىعبربرسا

المعريالعلاءلايي-

هنداويخليلبقلم

المعروفالعربىالاديبوشكلامضموناي!جددهاالمعريالعلاءابيالعبقريفمم!وللفيل(لمالغفرانشسالة))

المعري.سخريةترىحشاصورهااروعويبرزفاقهااويبسطالاذهانالىفيقربها،هنداويخليلالاستاذ

الرائعةنيتهوانسلاللاذعة

اب3الادارعنمنشورإت

معمهـ.ء-،-ه!حم-
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