
-رن.-.مملىطااإيرنرلناطنطالنإلاس!
ص!بط!ه!هرط55!سسهه!!ه.

أن،للجمالعنفاعقوهينيالراأبيحسممهرووللعهولجانفبقصل!طبيفيف!مقانج!ؤظ-!لصبري:ب!

يتمولن..الضارةالفكر؟هـذااثاركافةءالح!نامااذاالاغاينهاز:لهغ***

لليهمكنالامكانياتبثنتىبدعم،قوي(ثوريفكريتباربميلادإلاهذاس--وىاللهم..واحدات!جاهيخطالعددهذاابحاثينفطملا

طردمن-ا!فكريالصراعلممارسةالهص!ءوار-والحرريئزوفيرمع-الفكريةالقضايامنالهـ!يداثارةفيمتفاوتةبدرجاتجميعااشتراكها

فراخفيالجماهيرتعيمتىان"حيلالمسفمن.المتخلفاللفلأرهذاؤلولمنكب!ررودفيلإاهتمامنتلممساننلمكما..والجماليمةوالسياسية

منس-يادةمناصفلاالمتقدمةجىقىالايديولوتمدلمفىذا..جيايديولوؤور-ه..المرتمقبالثءعرللعدداصداءبا)نتمعرالعددهـذااساتدر

المنخملفة.الايدشولوجمياتلمبتمااسالانهودرالعددهذاابحإثمنبسصةوحدهالنئنعراستالر

الدراسهةاناللعلاقلآخلالمني!بدوؤانة7الجز،يةهذه-ا!"؟*ةةاواذايطفرفلمالمسرحاما،النقدوكذللكدراستنمنباكثرالقصةتطفر

للنتههـوالشدب،..خاضعةوديئعلاقةسيةالسياوالسلطةالجماهيربينبالسعر،المتزايدالاهتهـامذلكملامحنهمصىانوقبل..واحدةبغصر

افيالاجراءاتواتجاهلبيعةيةالنهافيتحددهاعلميةعلاقةولي-صت.ايسيئسيباادراسات-كالعادة-نبداانعلينا

ناص!يح.ال!قيالاجراءاتمذه!هحتوىلمثوكذلالساطقىتمتخذهـال!سصاذ(ا!جديدوالانموذجانتورة)الس-اس!يةا!دداسةودر

منتن!ل،الامونهايةفيجدليةعلاقةاسلطةواالضعببينالل!لاقةبداقيهاامنالوناللعددفيقرأناطويلةجادةدراس!ةمنجزءهلساغاللب

العاميولليسلل!اسالنهايةفيقخف"ءازهاالا،الرواؤدمنكبيرعددمااللكة،باهضمااكنرمنهلصاوغالب.."كملتهاالقادمالل!!دفيظرونث

جوانباهمالكانبلميانوب!د..العاطفياوالوديالءلحسلذلنفيذكاءاكثرهم1ومنارر-إهقياللفكرقيالدراساتمناانوعبهذا

النهـظريةمعالموس!طهافيتض!بعفكريةفوضىنسوءوهيالثالثةاللاهرةالنظريةقصاءاتبالاتيك*فيلالانهذلك..اإؤضوءاتهـذهتناول

فيالتدليلجهودهمنكبيرجزءتسرب،ز!وصهاتفسيروقيميعلنتوريةاورهـدهالواقع!بةللجزبات4معاينئتخلالمندكرتهي!سننخلص!ولكنه

ف!وللميمةالعلمافنجاربمنال،ديدمناسةءلاصهايدعكبما!وهيةصحةعلىاللحقيقيقالطرشانفيشكثمةلمسيو..اللفكرةللهـذهالمؤيدةللالظواهر

بيراننالألبفانلوريةصكومةالىالثمورياًلحزل!يتحولتدمل4اق"اللمى*يدينعلىعثراتهاولتجنبيةالمصرافئورةخ:راًتمنللاسضةادة/

وللكنهاؤحى"بغريربةعمومية!يست..وهي"!مانوررفقداناتسجاهفيلخطواتالواعيةالموضوعيةا!دراسةبغرريكونلنوالعا!العربي

ولكنهالوريصزبمن.أنطلقللمالت!المصريةالثورةاؤعوءنبعيدةقيممقىاىقىالدراسىهذهفييح،ولهلساوءالب..ولابعادوواالتورةهذه

اغلءار.!تللقدبى،/.الحزبهذافيبامنالاولىكأبالدرجسكومقالهفيالتوؤيقيدشهكانانهقب!قةوالح..الثورةهذهملامحبض

تحتأجذاتهااللعموميةذه5انالىبالاضافةهذا.افنقادههـننئعاكل،/1الاب!لمدبحليس!نشلصانطلمعاررتؤقد(الانموذجواثورةا)الاول

عتويةعلاقةوجودهضرورةووضع.والتمحيصالراجعةمنالكثيرالىوتزعرعالتورةهذهاحضانفي"وبىالذيزيهاالاننلكهوذجالحديروة

علاقة،الاعنبارفيالتنفيذيةوالاجهزةا)سهاسيالتنظيم؟ينوجدليةالة-ردقيوذاتبتهالخاصةمصالحهخطاهكافةفيتروده،فيئهافي

عا!بلوصثم..فيهيؤلمروانلاخدامنم!،ماكليستميدبان.!سمح!ذافيالجديدالاز!وذجملامحالإلممسات"محاوانالا..المنضخ!

فيدولهمحاولةءناللنيج!ةالصعوباتوهبمهامةنقطةالىذلكبصدبرو.ءوححددانفبعد..خطواتهابعضىنالضوؤجقتخلىقدالمقال

ادذيوالباحث!يةالانتهازقيغولوعن-السيالستنظي!مها./كوينالسلمطة..إور-كبماالس!فطيمالنغءاباعنتولدلىالمتيالثلاثالخلإرةاللظواهر

عنالحديثيؤجلولكنه..عليهوالاستيلاءالت!نظيمهذابالتهامير،ددالطاة،تاكل?ناصفيالىيخلورةالظواهرهذهاولبنجاحبموعال

هـعاورتطرادناايضاذحنؤلمنؤجلقادمرودالىالهاما،!ضوعهذا..كا"وموامالرو!ملمكرةالضطرةربطالم!منايعدء!خلالايجماهيرية

كبيراعدداواخلاصبرحبتناولتالت!لراؤعةاالعميقةيدرالىةاهذهاقصد،ملامحهابعضعنهذ،بتاواتا!يةاالظ.،هـرةمحبئمعالفيا!فق

وهمومها.يةالمصرالهورةياقفااهممناغلبا،سصيخلا?لىمن4ل!)ه؟ت،وؤمكنعيجلروا:ياليهاللفكرتسفثيظاوورة

العددوورانننناولانطينا،الممتعهاسيةالسبالدرأسةهدهبعدزةةقار؟ك!المينتلقرالطريقة5ءوصتفس-روءناثقاةببةوالاعلاء*بئاالاجهـزة

الجوانبمنغيرهعلىاترائياالجانبنقدمواناثعرابحاثمنالكبيرفي-ددالظاهرةلهـذهالضرورقيابىهايةمني!نطلقوللم.مصاللحهممع

الصدؤ!ابعجائب.ن!نغنىاتياالبداياتصب/1لااننيوبرغم.الاخرىعلىوينعرؤطحدةعلىموقعكلفيرول!محهويامسالفكرهذامواقعلنا

جنسكأيتكنكصابضاءالادبيللبحثانارى!لانت،الخواطروقيوافقالرل!مممءةلةلدوااجهـزةفيمركزروناليمب:يالوركروانخاصلآ..اخطاره

ربما.المقالبهذاسأبدأفانني..اسضظرافياوتزشداييضرهاخرفنيمنايروواءب!-روشنفثور"لمطاتهخللاللهامن،مارى!قلا!افيومنحصن

،العددصدرفيفوص!هاللازممنا؟ثراهمببةاعطاهقدالتحريرلانالاؤ""ءلمديالءورء!علىالثورةخطواتمعبدالمثهتعارضلم،سمومه

شرحفيالنويهيايدكتوراد!،ثمنعدداؤرأتانس!بقلاننيوربما.لهاوععوقا

صاطريفياست!عىلانهوربما،بعضهاواعجبنيالشعريترافانحوزص،بةفي4وبمواؤعورءسفيا)!!نهطا!ةكربواؤءالكا"بوو!ى

التوازيقضيةبرهااد!..الادب!بةالدراساتاياقضاهممنواصدةباء*:ارهث،ترالجهايةكرا!ءا!اتدجن!ش!ؤ،وبة.وضيما)ةءنكأ.بىالى

مقالاعتبراننياقولاللبدايةومن..النقديةالعمليةفيوايتداخل-الاقطإعوبقاياالبرجوازإة-ع!يةجالرالمطبقاتلفوق!بةاالابني!ةاحد

(الادبدرادصةفيالاجضماعيالت!اريخي،بمالمن)المعنونالهويهيالدكتورمنء!!ودياك-مبسموادلدىالمصلوكيالاقياهمنأياًلرازفصالوبهئ

لايبدولا..الاثنينبينكبيروفرقادبيةدراسةوليسقدياءملاضدالصنفعم،لستبامرةيطاللباللخلططهذامنوانطلاقا..ا)ثقاؤة

"ناولهفيالمفهوميناحديتبنىانمن،لاسمابهداصديرنقديعملالفر!ذااثارهعاللعذرتلممسانؤهـرىيعودثم،1اليمينيالفكرهذا
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هذارافقولو..موضوعهروافدتق!بوفي،درالستهجزئياتشنىاسوبانوالواقع..التداخلاواتوازبم!..ا!طللعملالنقديما

لاستمتعنط،وراءهامعاصرةودؤيةطدراسةمحكمفنيبناءالودالمجمنبالرغمالخاطىاءالمن!جيالا!لوبهوا):قديلتضاولافيالتوازي

الهامة.الشعريتراثناقضايامنوا*سةفيشيقببحثفيلفنيااللعملجزئياتتناولعلى!يعتملانهذلك.و":اءيهشيوعه

المعاصرةاالدراساتالىننضقلانعليناال"راثيةالدراساتهذهبعدمتماسكةعضويةدةو!باغتبارووااليهاالنظردون!وازيةخطوط

عالم!عبفريدلهنرياولها.لتناولدرا!اتاربعوهي..الش!رفي!نالاخرىاحد!اوصلجزئيافهابهنالمصليم*نو.لاالجزئ!ياتو!فاعلة

ادباءكبي!ر،ءبورخسخورصكلويسالعجوزألارجنتينيالشاعرالجمالياوتماعيالاصاًللجانبمثلافيتناول..ال!ضوهيصيبهااندون

وأالدراسعةهذهءقدمةا"-تثنيناواذا..عنوانهاإقولكماالارجنتينمننوعالنهدوكأن،صرةعلىا)"تياللمملمنالملسفياوالفنياو

بلاجوؤاءعظميةكهياكلءحاورهاعلىاللكلمماتزدورحيثالاولجزأ!،ؤضي!ةمتكاءلةرؤقيوا*ب!المعبةء!لالنصوالشارحة"المدرسيالدراسات

دونولكنالشمعرباطيافالاتساحفيارراغبةال*لمماتلملمك..طائلوانخاصة..كروتنه!هيقولكماجديدمنالفنيالعملخلقتعيد

اوضوحابينالحالةتفيوو13"ويطابهالذيوازنأةاذلكلهاومررانالابدلااعي!ةالعملألمي!ةجزئياتخلالياوحالظسةكمااوالابرتماعبماف!ونا

المقدمةهـذهالىصتت"يااذا-والغموضالفت!اءؤ"*ون،واأعنائيةآنفيالجماليبالرداءوورتشحااللفصيالشكلفيمصبوباالصذوؤي!ةاو

ولجزةالوجوديةللمصطلحاتالمبتمصرةاراتبالاشا*ةظةاالت،وبره-ةصاولرف!انهاً!قديأإةئاولبهادءلوب.ا)تداخلاما..عبرهماومهدما

الدراسةانلسنجد،وغيرها..كاؤكامنولمقتطفاتالذ!بيةياسونالذياقى!اعلاءيوياتداخلهافيوروافدهاللفنيالعملجزئ!ياتكافة

البحثدوناللاالتماءووالفرديرلمةللمعزلةزاعق"/5ءهبصرخةذلكب،د.المنيالابرداعمستوىالىبالكقدير"فع

لاعلاءومحاوله،الفرديةتلكاواورز!ةال،ذه-ضارقيمبرراتاياحم!ناكأرىخطيرةؤض!يةالنطرقيءقدروتهافياالدراولهذهوتتفر

صسانبهااعطاءدوندورخسقهء.ائدمنوحدهالء"دخالءانبشأن.الاجتماعياوجدانوا!ديركأاللفالذات!يةب!ينجامدابهـاراهاباؤامت

اً(ثاعراعه!-العلىالءاصالكا.فبفهمولاسصقياط،حقهالايسجابيالل!بر،الواقعوهتطلباتنالفظدات،بينلهوجودلالتماوصوباؤءوراللها

هـ،ةالراروالوص"وعلىاوتاغاىونرفي،بهالاؤف-،ءولىوفسهاالذات!هصوغفيباخراوبرت"كلساهموؤددلاواللذيؤ!يهيعش

ولو.المشرقةاوالحيةالحياة!ذهجوانبمنلايا!نظراءارةدونب-اميالقائلةيةاأفرصمناساورماتطلقلانهاوذلك..ملامحهاوبراورة

ا!تىالل!يةوقؤاتمهاللفظيةاس!نرور،لا.نهجماحيكبحانكابر:ت،ا*هـتطاعفيتنتج"فهي.فيه"!شاللذيا)وافعمواضحاتءنابىدعةالذات

دتواصعيعلأفوان،ةجةزءيةلحمكقطعاممصطورارينفندسكانتورالدكةقولكما"واللجمادلةأماطفيمةاحاجا"هاعنك:مسالاولالمحل

ال!ةنراتهذهمنبدلالنالقدموحياتهبورخساءهالعلىواخلملاصاكذوقبة-4الناصءنمفلؤهذاه!نابعدالىيذهباق4لبر-..

الكأ،بمنواص!علىاجاداالنن!رففيالعربيالقارىءتأددراسةادعبيرعنالذاتيةا!نتهحه!عواطفعن9ثءخهءك!اا)تم-ر"الخالل!ة

قبل.مند!ميسمعل!اللذينالجداراقامبعد"اهذايفضل.."ومثل"الجماعةقضاياعنالل!هاعي

عنخليلاحمدخلميلمقا)ةالدراسةهذهبعدعلبأتطلثم.المهانترنااللذيالجامد

العربيالنتعرقضايامنالعديدؤتطرح(وتجديدشعراءاربعمة)اكظرإةالمقد"اتهذهيئ*اوزب،د"ااأنوير،طالدكتوراناللغريبو

التيا)قضاياهـسهمناياستنفادمنءنتونةاندون،الحديرتبقبيلتهاأفخرفياا)سبعةالح،درةلاب!يماتالنهديا&نا،لالىالمغلوطة

يعتنقهالذيالنقديالمنهحمن"نطقل"ضمارااهدهاهمانالا..طرحتها،عيةفيالبرهلرواؤساتق!-!يالىويحمطرالمقولاتهـدهبعضلميخخطى..

نءوبمعزلداخلمهمنشعريديوانكلى"ضاولعلىعبرهويصرالكاتبوتوحدها4اعماؤؤ-كهماالعبيلةازد"جومدى،اوعملهاأفناناعماق

اأكثيريضفانلامك!نهات:ارهفيادصلهااوالتيالاخرىالعواملكاؤقىلانربما-الابريإتأفىه.اسةالحسهانقدريئا4درالهت!ر.بوصدان"

اربعتناولانالىؤبالاضافة..التمعريةالدواوينل،ذهؤ،ههالىهـذه4ءنزرصفومابكل-النظرية"عتنظا"4علىتغلبارنقدكطحسمه

ذللكمناللهدف!ربمونانندو(الاداب)منصفحاتخمسفيدواويرنمرهفتذوقو"نالعربيعركطالمئها"راثباعم-قاتصالمناللدراسة

الارجع!قهاويناللدوهده.نت،ولهاة3ممئ!ترةض!يةاولجئرئيةمقارنةاسهلآدردونا)ةعهرالجبدةات!.هيةاالهـراسةبهذهالصقىانهلولض!ى!كظ،ل"

لمجبه،لهاالشعراءتئاولىفيالت!ابهاوالاحثلافوجوهعنوالبحث.المغلوطةالنظريةالمقدماتهذهسراديبفي

تناولفان..يهاالاحتراممنوؤلميلالدواولنأ،ذهالظاممنكبرياضالرمنؤولهـكت:هااللشعركي"راثناعنلتانيةاالدراسةاما

!ذاخلالمنواضحايطل"ت:اورزةديمن!جعنب-مرلملهااللثانب.(.سلامابنعندالموضوعالمةضغل)ا!فتمعرعناللطا!رجوادعلياللدكتور

رافقالتيالملاحظاتمنمجموعة،لةالمق!جاءت.التطببقيا&ئاولكانانلا.عرففلا،كب!براالدراءعةفيتشت-،نلمسالاولىهلةالوومن

منومجموعة.الاخربالبعضالاءماقوت!لقخطواتهاب!ضالىوؤيقب؟ك!ركما!لامابرننسلوضهوعاالمفتعللث!عرادراسةالاولهدفه

.اروافدمطتقصهمنالكاتبكنيعمملمايض!يعةالمن!سالورمو"يةآالاحكافماوالا،اعاءسةاالعلميةوالانج،زاتبالمقما/يس-والبحث؟العنوان

الشهيةالعمومياتتلكالىاللبياتيلديوانتناولهعفيج!حالهفنجدعليهابنىالتيالاسهسعن-القديمالموضوعهذافئلبحثاعادةلزوم

يرحاولانندوالبياتياشعارعنبالحهـيثأغا!باء*فتالونارت!فيالإء،4الذيوالمنهج،1الثصعريء،لالانتفينظريئ"الجه!يلملأمررابن

المنهج!ذاورلامةومدى،اثعرمنهـل!موسوالمالاصيلبينالتفريق

في--ءنطه(اؤتراءات)تصيدهودراست"هدفا!ام..وصعنه

)1ؤثراءات(ليست..سلامابنعلىاهلياللجاثعرعنمهيرالئكتابه

روسدرش-اليهار1اشاأتيالسابقةا"خدلتلمكمكرورترديدمجردولكنهاجديدة

ال!راسةهذهانوالحقة...وغيرهمووجدياف!هراويواالرافعي

شصاول!ويلامالطم!ئهاا!واهإمة!قيثرللبأ-ثماقياو!9!اووءادرمنارورقيؤربرء!

.هذه..التطب!يقفيالايجابيجانبهااينويهيالسكتوراسةدرلمست

*!دار4مئ!ورق!الترازقيلللاعمال"تاولناعبرطيئولقاكمماظرة11طبيعةهيالروفول

ا!شامطريىاولاءتثايرود!اانبرء-ةجماوالى.ذورهـيئامؤ:ي!ةالاءهالووفىهاكانتسواء

فيالمعاء!ةالجوانبعنالانسانيةالعاومانجازاتكافةمنفيذالمست

شعي!!سق:صم!هاوسىطء!واستخلاصهافيهوالايجمابيةال!ج!اللقي!وعنالتراث!!ا

...والركودوالاهمال"نالنسبرغامت!تومنالغثةال!ززياتركام

--ت!ميعفيالهكتوربمج،ودالاشادةغيرا)نهايةفينملكلا!انناواخيراً
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ت!مربتفقد..الدراسةموضوع-النقديةمندررالدكتوراعمالمنالسابقديوانهمنكبدألتيواالجديدةالمرحلةهذءملامحاستخلاص

فياعمالهاعظموهي-الاولىالنقديةمندورالدكورلاعمالنظرتهالاخيرالديوانهذافيبوضوحوجههاعنتسفرثم(والكماتاالنار)

بالحبتفيقئلهلحدقتيمنعيبئ-العربيللنقدلنلالاتهواهواعيقلدهبوالنسليماللعموميلتورلءللقفزادفعهومل(/..والتورلللفقرسفر)

نفهمهللضئالصلدقةالرغبنوالاعمالهوبلاخلارعلنئييرالرائدلوخلابيمحنق)لللبئيواندنافيقصيديينلهونجاهلالىالفعائعقبلاراء

منالنقديةمنموردؤيةيستخلصلاانهالا..اغوارهاالىواللضوصبعضسريعةبغلافيةلمسالهصحيح..(الحلاجعذاب)و(العلاء

البمثريوللنملظجمنلموقلهرصدهمنولونللنقدهئمنوجهلمعللوتقصيدالغوثلحبىيسنطعولم.تماما*ولىلجاهلانهالا،الثلنيوجزئيلمي

ويشوتعلىوعللهمولييرلالممسمتمسلندنعمن..دوسهاالتيرظاثلاائالمعلصرللوجهعلىللتعرلىأواًلحلاجمذاباغوابئالى

لسوريلستندالىوموأفقتهبومارشيهقيجاروبسخريةواعجابهسرفانتسمنيتمكنلم؟ريسفيوجودءوبرغمائهثجدكما..الكثيرالمتصوف

ر؟يةاستخلاصانصحيح..حقههضمالذيللمجتمعتحديهفياداهلعلىالتعرفيحاولاوالنثرلقصببدةالفرنسيةالجفورتقصي

،اـللاسليومنهج(،يتنلولهاللترئللبشريةللنملذجمنموقادمناًلناقمشمراًءمنغيرءلوميضثوهنريمثلالحاجانسبممنهايريوفاذر

مناكبررئقلقللقيانيمقنها*بلالرولآدوالقمنالاع"تعلدلانقدمهوماانيمييرفعلهمابيمنمقارنواييعقدوللوبةلللرنسييوئالنثر

لحثنخموعموما..النقميومندورلر؟يوانئعجاهيقالابعلدعلىالمبوء.ليهاولعالبضالحضارياولىوالكللللنياجنسالونؤالعالمرئالترلعغ/

ذيفتذالرانبعدا)نقدبعمئدضئلترلثاًلجادلاًلبضاسلعمبدابوهـظالىلنسيؤلمحهاالتىاًننجديدياالاثئالاتعنيبحثانحاوفئولا

بالوهجالاكنلاءمعهايصلجلاواليقمسللاالبيمنوخلعباالعبراتهوللن!جمييمئلنمنبالرغم..لم!اصلااذئالابئثموكانتاًن..الميدان

العظيو.للنلقد2هخعوال!بئثفياخلطفي(القلبلي)قلسطينيئليسومعيبئلديولبآتنلولهاما.دراًسنههنولج

واًحدقهلبعوفومعلظددحظافيالثلنيقالنقدووالدميلسواثفورو4لوسعطينيوللللللماهـالر؟ينهبملدلعلىللتعرنيفيافئفوئفقمد

اكاقدهوالحانث.،العربيلتقدلفيالأشتوليواآواقعي!ارولهمنحتىنمقنولأ،شعرملى*بئريبماصابعيامساو،لجزليلاعهاالمي!مى

نقديةدراسات)المنقودكتابهانوبرغم.مروة!ءجمنالالت(ذاللبنانيويم..والاجتماعيالشعريالصعيدبنعلىعالمهابعادالىالنفاذمن

بعدحهقبنالينتجولوالمقهأعبئلايرصبن،لو(ا)واقفخاًلمنوجضوءفيملامكوبعطيرلقهلؤاهالسوقصاءامعلبعضئممهسهلىالاافئوفيمييحالآه

يموانقرمهلالنرئالاحيللنينالدرلسوموهلامئم،لر؟ييهحئوقييبرغأمناليعميريثيررلقوفؤاد6عدقصلاثئ...ابضعويلاالحمولرفئعالمه

اللقريالاجرامثمناًلمرحلاهومفىالميبئليرلبلعميت4ضياسممهابئعنرئماعروعثعواوللموسيمىالوزثلاسلوبمنبدءؤالفئعر؟ااًلقمئ.،؟

ناعلينلالهامامصابمهخلقبناءلكلم*علجوحيى.آلنقددئوللروودمدرسملت!عريلاقدبئ.،اثثيرللمعلنيهل.ولسنكويالهالفئللاظافئ!تهلمارمتى

المقالجميرهاالتيا)!قضأيااهـميةورغماة!لمةاالسمطورب!ذءثكتفياـلضجطدطافىظوعلىالهـراًسةتفككءلىواض!اشأهـ!اجاءللا"جديد

فيالقصصييهآالبحثرنالىبرالاقيقلبنثهلربثحيى..معاولخن!لوي.بن2ولقحضيلىفنىنناوبآولقنهمدرسبهبل!ربلاالتجميمدولهيس،الولحد

0لمدداهنلعلحءورمدديوامئعنعباعىاًلحبأيء!درلس!قهـظاممهتبقى

كازنتزكيسىنبكوسالكبيراببو؟6ليالهاتبيةرواعناولهماااهـراًسألقرصيدالىتضالىدرا!مةوهي(وسرابشياب)،الخفاجي

اـللضحد(والنجاقيانآسىصرافئ..عسبا)عنولنتحت(عوربل)نلدوحتوونلابيمرئمبلسرئمعضئويهـ!الجبلرلسدقرأ-"أاتىااًللحادا

برغمبعدالروايةقراءةاعمللملألىثهاالحهـبحطاستطيمفى،تامرعل!ساجهودهوتركمزالمضمارهذافىعدتهاستكمالصلىواًلوطيباشعو

التلليانه4ويوا(يعودعويبل)اًلرللعامسرحيتهئةراءامناحهيلةداعىنبعرلء)ل*"؟بسرمععريوثم.ا(بئابللهـخاونووقه(نقدياافسهبناء

صفحاله!اعلىاجهزفلم(زوربا)اما..(لاعداءالاخوة)لؤور؟اًلعرض!صصدودحالبرسززراًوزل!الجنديلانور(المعاءسوننجد

سلاجلحدبثىلهـلك..الائحتظاربستطيعلا*بحاثوئقد،بعدالطويلةافا!اته؟وا"9تبج؟!علىقيههعث!ور1ئفث"دفىالذى11ربمالصحفى

احمددعئلس!قالىلان!نقاع،ا!رمجابلالىبئل؟نببنثيسلملمومنزووبلءو.ونعليقا"4اًلواببهـناًكت!ا؟تكحمظت

والحربالاجهتماعىالواقعبيقمحفوظئجيب)عنعطيةمحمد!فؤااالي،ئئتقلأنعلبناالمهمع!معالطووا"الوحلةهذهوبعد

الوثبر-بلهلألهاالقضلعلرونا)ءعمتثيردملسووهى..(الاسيعملميعو،م-صه،)مرئهلم(كأد،معئدلآ95ادالها:قدا)كل.ا1،فآوما0مالئثه/-.،

6لبمالنضالى!وصولىالاحداثفو!بالقفزوفسعهاالمبت!سرةا*حكاممناأد"ث-:فةر21كاتحابم2لهفىأهأ190درأله-!اع51،وال!حثوواانغبمولر

بد"كأتجو!ادلاتالىيلا.سمانيةالشع!صياتيلهاتحوو،سل!ااعدكهاارةكأ3،لالاوالمرط!تشرووااًلة+ع،ا(كقضءابالائح!الت:ثاد!،ووعهاوجدتواضعها

فنجد..4معول"يعاظققاللنبئللعمبناآحنرمالالنظيمن6ع!ااريومرغم

*ولى،االت!ار.لخيةم!ثوظئجببرواًواتالىالثلاليةبضمالكأتبان

ةو"حدفاسطرنحن!م!يم)بالإفأإمةقىنميكب!يربج!كممبءلىمح!فوظلممل(ىأرلهقمام!صورنوالاداًبداًومشموداًثإحر2

هذا،!هللمئجيباانا،عرولىمنائهبرغم(القاهرةافىؤفورلا)حسيى!ىسه

الل!الع1سلسل!ل!ءولعاالرووممظماعلدلعئرالسمنعر/ببئع-ف؟منهنم.فل

اله!بى(ا)اله:،بطبعةقمل(الجدبدةالقا!رة)طعتو؟دالل!مهـ،(.25نيازياللهللعد(قيصص)اعياد

اًقاصع!عدىكيبيدتعالولحكم..،*صدس591لاسهصةمناكثرولمل!ا2.مالسمانلغأدة"ديوتديبحرلا

النظروجهـ*دضمن2دونأشتواكمة،اًاـلاولملاصلادلادأال!:9ا!هص25.السباعىللفاضل)اواللينتوعالظط

ح:4ءدرتاد؟حاا5ءاروضارا*طار4داصا!الم!هوعهـدهت!عتنقما/الش2..نحويلادبائعتفاخفريمقىحنى

كللتخلفاشسثأ*صملاحمةابالمطالسمست0009رافىل!!لق!مهـ"ثم.02النقاشلرحبئائلفقراءلورة

هـ.اًقولا(مكنةاًكورولأالحلولولىلظواً،دعض،!ىعودطوأكنهاداسشمرارفياللظلامسلطنة

.)الحيء(.فى!مهةالعاهلمأس!به،!هتالهـىأررارا؟"،،و2-غموواما.مصطفىلعوئيوعمانمسقط

(ا)حدلدةةالقاهـ"1(درء!اًد!افيكلءرو"!*أل!اةطا"ول.اكاد)تء3ؤ015ادريسسهببللرجمةوالتمردكامو

و.ا2)؟اوووء،ا"ر-*هذهتو-ىقلنمار!الةكل4لاوريلااًر،ححهاو."04.ادريسدايدةترجمةكاموقصص

تدكاونيالطسعوحوابهوو!احدبمو!رلةمه.،2برودحو(اًو*لامهالدالل!!صصكلث0.2الاميرلديزي(قصص)تحباللذيا!بعببداللبلد.

الىهـخاكانممأ..وقهطرضتاءت،9اكءلأ*؟ةمه"د،لاوالمهاوبمااًتاًلعثر--------------------
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هغ!،فيعنيو(ا.لمصطلحا!س!ئ!يهاتته!ثل!وفنيأفلسفيةطمةب!هاييسال!راسنما..هذةبغاءمحلىأساشحامأخذا!رمعغ!يوةالجزتيتهذءجانب

نظراالنموذجهذاقلوجوديفتقدالحاضرعصرناوان،ذاكاوالعصرعالممنيتناوللهاالىالنتريحةبجزنياتالتعريفيالمودفمندارتواؤها

الاجتماهـصالتغيرعملياتبهاتتسمالتيالسرعةطملاليهادىلماالدلىاساتتناميمعيتناسبيعدلماللذكطالموقفهذا،محؤو!نجببب

حاودالنيالنىذج1بكلا!طاحةمنعصرنافي!السياسيوا!!نصاديمنالدزاسةارنوأء..واسعبنسضاعمالهوعنالفتانووفاعالمعن

ذوقالانسان،ألمعاصراللنوقفيالاستقرارمنقدريجاد1عبتاحالقوهافيمذهالكافبنالرالذيالتلحيصياللبذاءذلكفياوفعهاالموقفهذا

،اللامبالاةمنوالفنىالوتمنالفنىبين،والشكالثقةبينالمطحونيمكنلامحفوظلجيبعاللممنجزيثة!يالجارةفالدراسة..بدايتها

صأ!نسانوحدةوبقدو.الو!دةوىا!مالحضاريالتعسخا!مب!ينمنولكن،اعمالهمنالجؤلة!ذهالنلحيصيالعرضعبر.فحققان

الواقع،وبينبرببنهالمفامةالميتامحيزيقيةالوسمانطكالمحةميهسفطتعالمالجزيثةهذهروافدشتىعنوالباحثةنيةالمطالوضوعيةالدراسة!ل

القلقيوللد،الماديةأدحياةابنيةفيالنزأيدال!نعالداماماعنرابهوبعدرجزينةيتناوللمالكالبوانخاصة.لمحيهمساربهاكاالةوعنعالمهقي

القنترةسطحعلىالامراضهدهوتتتر.وا!ليةواللامبا!ةوا!لفصامالجنساوالمرأةكمضيةالاطرافالمضلىاميمحفو!ر!جي!طلممنص!غيرة

الجبويةغرائؤهفيمنغ!اوتةجاتدرعلىو.لوثر.الأنسا!رأسفيالمخيةال!بسيطة،"لجزب!منيمر!ااوالطعولهبباوالابويالت!سلطاو

والالنان.وا!حلموالممالىسةالذإكرةعلىتؤتركما.العسيوفوهجهنصيببمحفوظخلقهااككااللكييرةالفنيةاللوحةهذهقملشتظولوللكنه

العنيبمملها!ينأ،ينقدمعندءكق!الصعوباتبرالذهيواجهلاوافاعرا!رانستطيعلاولكننا..الاستعماريةو)الحوبإلاجنماع!الوا!ع..

يوايخهانماليثر2بينالل!لىيبوهوالاللفنالأعلىاًلمتلوراءمنمصاثاوالتواضعالعمقمنكلزيدالهننمنىانيفونهاولا،جديتهنغمطهان

.للاستقراروالمضدةالموترةالعصرطبيعةهنتط"تاخرىبممعوباتافءالمتصرعةللنظرهي!حوور..الفادمةدرالصاتهفيوالت!و!يق

فريبمقياسحينالىتعمبرىنتالنيا!وروبيةالحضارةمواجهةو!يتكرارلاحظتاشيفو!ذادفعنيمماأنا!،كثيراالكاتبعلىلمحس!ت

تؤكدواسيويةوأفريقيةعربيةاحرىحضاراتفهضتأالأنسانيالمالدمصفحاتعلىلهدراتهاانسبقا)ةيدراساتهفيعشدهالالجاههذا

الرسميالادبمواجهةوفي.واللقيمالحياةطر!!!أصرىلطرات.(الاداب)

وخصية.جديدةانطلاقبمراكزميشراالننعبيةالادابارتعصوتحوللقاسم(الللامعقولمسرحابعاد)عنالدراسةتلك.واخيرا

المصممةالمدافعاقيمتالحريةاجلمنالمنا"ضلةالقوىمواجهةو!ياومبنغليلهاالاهتمادونالمسرحلهداالمعروفةالابعادبرعدتقنفبماك!

تبرالسلاآنحوالعلميالتقدممواجهةوفي.علميةايصبسعلىمنبدءاالمختلالةاللامعقولمسرحدظواهر..وأسبابهارواكد!أعلعص!ي

الاخضر.هناكباللونوجوههماللصوصييصمغانبعدالحيانةامراتمؤلم!سببملنهرسوى!ليسستالالزليةخصانص!اد!حسلعسمهمي!ده

بالدم،اللحلميحتلطوهنا.عليه2!فوقعاللمامهـامإلالسانيفننربعنها..وعبرميهاوددا!يالح!ريةالظرو!طبيعةفيتامنةجذرية

لابشكلالاشياءتعرتلقد.بالمستقبلوالعرق،بالترابواللكلماتالظواهرهذهترصدلاالفلافيالنس!يلب!ذااكتفانهابرغمانهاكمأ

الفنانوعلى..الادعنازدرجةالىالوقتنفسفيوتقنعت،وومئيلهذهـمناللكثير.لهملبل،الصغوالمتناهيةم!محهاننتىترصدبددمة

يتقدم،جاهزةتماذجمبنعونبلاشجاعا،وحيدايتقدمأنوالش!أعرمسرحاليالحوارتفككعنحديثهالمحعند..بعضهاوتبتسرادظوا!ر

النموذجمهلاالنجربة،عصرفينعيشفنعن.اللعاللمهدامعهوبتجربتهالشمصميةبنأءلطبيعةولاالمسرحهـذافيأللغةلمفهـوم5تودللمال!معفول

بهاؤمنولكنألانسانيالضراثميمةمنالتقليلالىهناافصدولاانوالغريب..مظاهرهبرصدلكتفتبل،5لهاوتصورهديهالأنسانية

منش!نالتقليلالىيضمااافصدولا.المعاعرةالتجوبةتؤكدهمابقدرالمسرحهظمسرحياتاقلمنالكانببهطاسننشهداللتينالمرحيتين

كعواملبهااؤمنولكنالانسانيللادراكمو!معةكعواملوالعلماًلتاريغاستشهدفلو..(ءلموتالملك)و(جودوانتظاودي)وهما..تفكبا

لبكيظ(الاخيركرابنتريط)او(السعيدةا!يام)بصمصرحبتاالكاتب

------------لاونمممكو(اللجديدالساكنلاو(الكواسيلأو(الصلعاءالمضنية)او

فس)او(ووللففرجينيمايخاىمن)اولاداموفط(بنجا!بنج)او

-ا:!يثاصد-اللهذءتناولهفيوام!ئاعاتوفيقاكثرلقان!ولبى(الحيوانحديقة

ح!نىاتلكتض!واتهافيتمشمرلممالدراسةانالا..مثلاالجزيئة

التمثيل"لاسلوببمناالنئمتهاجديداشيئأتضيفانحاولتبل،النهاية

!40!!اينانالد!الصةمنالجؤءهذاباستطاعةوكان..اللامعقو!مسرحفي

و!س".--ا"صأهـ!وهدهمثلاسةدرفانوعموما..واصرالههالارولويحانلمدرسةاو!
والديالممميلديسناس!لاهسكيم!وملجاورءاللكمالبلوامماعااك!ر

بريختبمدرسهواستعان،عنهيفصحأندونسويخنهخلفيةفيقابعاظل

حرفياتبكافةالتمرسمنكثيرالىتحتاجالجد-دةاًلفنيةالاشكال

كلماتقصوراعدرفانياوللهد.فنونهقيطورالعميقةوالمعرفةالمسرح

النقان!رجاءبقي!.ظصحهالهواحمدالميدانهـذافيقاسم

حافظصبريالقاهرة

بيللا.بنالرئيسوصفهلالتيالمظفرةالجزائررة:011

لو-ح!

."الفقراءثورة"بانها.يخ!!.وئف!19!1

منشوراتجديدةطعةا!ىتن!وفي:بقلم

.ا**للأ

ا!دا!دارلنانيانليرتانالثمنا،ذلكالنموذجوالفنالادبمننموذجهالعصورمنعصرلكلكاناذا

..!ونالاثشاعمنمننوىوخمنالرو-يةاحننيماجاتهعنيعبراورى

.او،القديمالاغر!النموذجعنا!حديثيمكننابحي!،االاحتياجات

1(ذلدفيمسترشديق،الرومانسيالتمو؟جاو!،1النهضي1النموذج
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الحياةبعذريةالمضملقال!وفيصسهقىيئاشيخايشحب!حيثوالبنرعلىملقىالاكبر19عبءويظل.وانش!ا"عرللفنانبالنسبةفقطمساعدة

المحب.لواضععلىوالمنطويوالاشي!اءقدامهبافدراتهوتضمية،للحياةالمتزايدالادراكاجلمناللدالكه!جهده

لي(نقولانقبل)اللهعبدم!هدنصارالتاءردصيدةامامقارنةخطفييقعالاي!جبالنزيهالناؤ!ة(نكذلك.التجربهعلى

الىعاللممحددةغيرآلاممنرومانسبمهروبعنباهي،لعبراالأؤا:صءتاحجماحباتعرالم!رباعتبارهواصدبنموذجاللفنياوالادبياللعمل

.اللهزالشديدء!ق!عماكلالناقديدركانبعدالمقارنةتكونانيجب.وازما.عصرنا

شكوىنتعدىلاالحبوريسليمانللنتماعر"النزيف"قصيدةكذللكهـكي،أكمانغسهابالحياةالمقارنةوتتم،وفلمعفافهالفنظواهرمناكهادر

بينالننلقيوالنئاعر.المنت!اركةأمكلنية!نعدمحب!هياالمبررةة-رعرالننااللجدلليةبيناللحصائعىكأمفعلى!درةاكثرلضكون،وتعقد!اعريرهافي

للنتاعر"اتظالى!!ووصدكطوالماء5لك!عر"ثورة،!!صندا!ا!باةوأقمحوبين،وشكلومادةقيمةمنيصويهبما،اللفنيالعمل

هـ،لىللساعر"الأخضروالحر!ديرونلماوالالرننبماللهء:د!توالاوكارواللصورةالو!يقىالنتاعريصتهذهحميانناومن.المعاصرة

القصببدة،ءلمحبمالفكربد!رإلاولىلصل!.اصريهننمنممكد3ءبرطعمهاللعاغةخصائصوامناكاتياحساسهمنعليهاويف*ف.والمتإعر

ذلكصيحايكنلم!،دا.لدةءربةريرية4اد،لهء-،عها)مانيةوشطق.اخذتممااصالحيهاةمنبقدرحماتوودالي!نطا،مود!!جعلهـامااللفنيهة

علىمتلواوضح،لمحعسبالعاطعهيح،طبا!.عربان،لعالنضا!ظنادىاضا!ةلفتلوانبدلاجيمدةقصدةوكل،حق!ءعملوكل

النفسيمذلكصحيحايكنلموادا،ال!طمة،نتمر-/!اتتاالي-ذلك.الانسانياكعالواوال!يلةجوانبمنلجانبجديدةرؤية،مدركاننا

بضم!ىسمةحدود/وجدلاحيتوعاطه*ععلألىللادراكالمملإهـيقاددادامماالروماذممبمالحلممالىورأ.الثعرم!ئو)-ةهـ!طهذه

باعنبار!االشعريةالمجرفيالىنظرناواذا،جدليةوعلاكةلداخلوافا.وببلبوالانمانال!ياةعاىا)ضوءيسلطانعلى-حلمهخلالمن-

علىالمدرةيدعارقصفيتطلبانثرييايكون!فى،معشذا!لجرولماا!ظبيالنغمالىويل!.كنشفايمتنل5نقرليردامماال!لقريرالى

ايشاعررؤيةفيالطديم!غيرالادراكس-"ضلول!ار"أدىءدكاءور،طةاك-اولاول..السطع.لعتماا؟نارةعاى-خلالهمن-ماددادام

عنبا-ثعددهوال!اديفىللاشياءال!طديالأدراكأما1.ادع،ديةلللانشعه،ء.......

للنتطعر"انتظار"دصيدهفيكما،لنظملءن)ء!رىالنةمعرمحاللجاربومن،ا"مالاةمنللهـروب؟وسيلةهريهالسللكجربهلروها!يا

...تقافةلض"حالةواللخطمابيةالتقريرالىاللجوءواما،1اللجادةاللحياة

عانى!لرجلصبيابمووورأ!يهاينتإولاد!ي،!ه!المرتاللهعبدص-ن

حفيعيهممصيبةتي!"الفكلرةالعاديغيرالادرهدواما.صبانيبر،دراكنشى،بمرضيةظاهرةبرهن!بر"اؤ،ولاحياةادراكةوسىطحية!اكط

؟يرون))دصبهـةديكما،السفلسفمسوحالشاعريرلديجنح!اصةمناصلاوجدارزيم!الثعرذلك.الحديثالشهمر1كأابمنالكبرين

ءا"نا-ا!ممالمانللعكرة!أرغالرديدالمثلالتء"الاخضرواللحر!ح!-ى،الطواهـرهذه"خلمناللشعرنش&صاجدمنالصراعخلال

نتحعر!ضصفهاالعاديةغير!لانتمياءديكالطاالادراما.شركله-دائما.وجديةح!انرب!ودةالواوعالىالنفاذؤوصةلفئ!اعريمتاح

!ظاتا/ءناولإد!وجديو!اء5اوراعرلمحصيدةفيكمافثرونصفهدامةنجارب-حالالىتا!!3ما-الماضيالههـدؤهالدوفي

ا،غانيةارورأةحه،عفي(ء!يوالتوال!راخالاءتراوط"ضل)الش!رية،هاربةرومانسسميةونجارب،الفنبرو!ر!والذيالت!ههء!ينقصها

.ا!ظات!لكمنالساذجةالنفليديةدوير"هانحر!أممالرعانلكنص!اثياتضيفلاخطابيةاو.قرترإكأاو!ضملةاوسعاذجةوب،رب

الم!ياهـءال!الىلأتةا!-عراءلءوءولص-،لذرنوبرمد.الموضه!!مثلفياللقصورواضحةونجالب،وا!فنالوافعالى

الرؤيةفييذئ!مللطرالوصيدةالهتيفميواه-،ؤتبرهماكورريريةورصمديالعرافيللشاعر"الخمرحللرياانحنية))قعصيدةؤفي

اتن!عرية.المصوعبينالربطقطرعن،روورافميا"ريجاالشاعرلنا!دميوسف

خعو!مرلقصماليد"بمضطرحلنتسأعرل!نزيلىبآلفمرلساعرطرمحمدحسئي.و!بمالمهداوا!بيعيةا)كوزيةالطوا!ر،وبينوالمللوالعذاب!لموالوالبشاحاسمببس

يلطخانمنالمنصظرالضزيلودحذيربهةوالمح،نيالاسبالتةوقنرخن!يه3علىايصحزنهيهـسقصفشعاعرنا.ا&وراحوحتءنةوال:ءواكلمجكالريا!

التجربهؤضدالغنافيءةوىالمهبهذايكلفت!لنهالا،ا!مباانتصارقاالوا!عليناولرشقورنضءفيوقيوؤف.ثص!يدةبيساطةواللطييعة

الدمصءث:عالمناوبينبالمحبةصلمهبينسصحية"ة،رداتكأللأقباوصورة،4!يالاالبكاءله"وىثإءلاحيتاخ،رجياوالوجودالا*!اني

الازدواجانماالمخمصبالتقدولمهـيتحقق!كالقهـوةنجانبا!ةرث-فإورء!را.ت"اص-لىشا!ضنوهظك!تااالهع!رةاجؤا؟هاتعلنممزدة

صفالطبربهياز،ءيصحيرانالىالتسيبالءهدادىألذي.فيا!ج!خيءهلىؤبشتانهاليلمزجوبض"علىس!يطرةا!ر

ءرحمس!عار.فيا&!اركشصانغامءلىالللأ!طت!ؤصبينما!الاسواقواناخرىئدق!طتحاقنفسهالهاربالرومانس!بمالانج،5وفي

هـدلللأث!ا!ايحارةالت!ة/وجيه!"وىاملكلافانيواحيراابرا!محمدالشاعرقصيدةؤ!ي.اكءررقىونوعلورىافياحتافت

بد!ثت-التي"النتمالرانها"النبيلة4دنصيدعلىاولىوياالصاصب.

شماءرفيأالساصرصديقهعالم-والموتللمعذا!ةالمريرالر؟يةخلال!ت،رهـةال!الدراما!-يجمنالرومانبمالموتفيثغىد:ةابو

تعذبه،"و-نتىبرعاللممحاءسعادرف!ميركاحضفالالانهلانسعادةلرى
اص!بل.و!هحمعانأةمنيحضويهمابكلهإبالمهر3شابدر

قئابر!هـءهـدةالقيفيالؤه"صيةالح:كةخلالومن.توالممال-ياةحقانق

!ورميدهح!ل!هـ،عر"المعدموىاقثوالعالا!رة"قصيدةوتبقىخلملالومن.ا!محريئاللحظانظطبمحةمنالمنص!ثقةالمر!فةالرقهكةالصور

صالذببا!ابرها!رربم!لااهـرةصورةفيبعدادف!يهايصورالصكارالى،عرذاصةفيا-+اكنااًدوريم!خيالادلكبحق.لئتابافة!ه!اللدهن!ة

اذا،عيى!مت*رفءلمهـ،جزيرةاحلا"!ملمنلهاووهـصعوايننظروط-خ!وة!إ"ق!وىيثيرلاانهرغم،وتأثيرادكاءاك!ئرالصوتيصو

حفا؟"حط!لاشاعرنايقول3طاتراهاولكن،و.ؤب!-"لم،يومااليهـم!رت/.اللحديتلوجدانافي

؟..المعدمالعاشقي!لءمااكثريف"لونلااصء،برهااتزى

لض!وداويمكونواعالمناالامامانةفييرلملواانالثمهعراءءلىكاناذامناخرىصورة،خ!سمصطفىللشاعر"مرثية"ةقصبوفي

عزاءيكفيهـمؤهلواجملاؤضلعاللماجلمناليومانه*انمراععلىاصء،رر.4بناثاعرف-!ؤجميا!راع؟مكسالابرهـ!ا!ذابصور

؟ويفهـموناحووناناسىيغنببهاولسوفتموتلنامانيهمان4اف،الايمانعلىاًلقدرةافتقارهودين،والاشياءباللحياةالصوفي

صمو"يل،بجودونسبيهغامضشيء،الواقعمناعظمئتىءعنيبحث

ح!يسشوفيالقاهرةوالضيعاعالرومانسيةمتاهاتأزحوالايديولوجيةالحيرةوتدفعه.بيكيت
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بلاغيمةوزحركة،مو!ع"\غبهبزؤهوف.تورهلوقة.وجوديةتعييراتمن--.3--.-01

الثانوية.المدارسفيالاننتاءضوعات3/صاح0لم!ررا
اللشديداللصساساناللقصةهذهفينلاحظاناللطريف.و!م-لأكا/..---

تفدتالليالعنارات؟مض!لمن.زفمهها"ءون؟هاالمبالغوالتعابيرهلساغالببقلم

بانهالعاركراللصغيرةالفتاةفخذالراوييصففعندما،واخرانبينكه،*

و!نهاسللصغيرةاةاللفةللفخذصفةليست،1ءالاتارالواضحفىمنشهي.مترجمةوواحدةهؤللفةمنهـاناتتتا،قصصئلاتال!ددهذاف!ع

عنيقالا!يمكننفسمهوالشيء.للهالهواًشتهاالراويدغبةعنتعبيرمماالرداءةحدألىضعيفة،/والهرجممن!!المؤلف،التلاثؤاللقصص

حمراءجنسيةانوتةديه.نسرحبرصوتسلفيادالت"ةلسلفياصهفه

.!،المققبحسدا!لوىورفيو!،ءتلااووفيالننرمجالالطبينالغريبةالجاذبيةتلكسببعننتساءليجعلنا

..باللذاتلإرةاللف،فهفيالرديئةالقصصو!/نالعربياالعالم

هـادهيءاحتقارعنالتعبير:للغايةهزلياعليهنوالهنادطريقهوهككنأهاطيستطيعقذلاالقاهرةؤكطالمثقفينبجوحتكادا)4منكلاى

عبدالفتاحالاستاذبقلم"؟الغربانتئعقدهن"هياثايهال!مةواللذينالمبيدين"نقصةكلتبعشرينءلمىيزيدماهئالكانيكهضهف

ولكنهاقصة،كوزهـاعدمحيثمنالسالفةالقههةتجمهوهي.اللديديانهجالاتنجدالاخرىالنأحيةفيبنما.ازء،ج!لنشرمرالايجدونلا

..السابقةالقصةمنقاسلابمااجود.-لهامديحاليسوهذا-ايةتطعولى.القمصيالانتاجمنواللغثبا!ة"فهتردء!الئشر

نا،الاداب!جلةذلكفيبما،العرد!لأالغالكفيمجلةأوصحيفة
ا!اهوةالىالعملفيرئ!يسهارسلهموظفكونعن.نزيدلاوالقصة

التلطدمبطالىيعودومسرعاالمقا!هـةايغاددولكلنهالاعململبعضلانجازفان،!ذامنالرغموعلى.بهيفالتصتر،ولانا!الانتاجهذاتحشر

.المقعدةابشتهيحملعج!زارجلارأىلانهيكرههادشرم!ونلذاوانهـمجيدةقصصوجودعدممنينة!نالجميع

منها.والردجم!ءالتافه

واضحبشكلفقدانها،و؟راعتهالكاتبقدرةمنالرغموعاى

اللعنيفةالانفعالات.ؤلكوبينالصم!يرال!دتتيدتوازنخلق!بماالتحكمعنلوقفواؤدا!متازينالقصةكماباط،غرابةالامريزيدوط

دونشئطمؤللمامرمقعدةناة9ورؤية.ادهاانرالتكي-،جوالاص!اللصرا!أوادوار،االتكرلبمفؤادمتل،بالداتا!ببلهدار!ما،اونا.جهمننتو

يونجدانيرمكنولا،ثومكلئراهاالتكطالمناظرت!منواصدولكنهذوكطاحنابمنأصرعدداواعو!!.وع!يرهممياضلأالحراهـوسا!يطن

.نفسهويصصض-ايضاوالقراء-لغسهيدميالذيصانالانسذافىوحدهدلك،نفيمةأعمال!!ا!لألأيشرو!لاايضاالممظروىللمس!

المنظر.هذامثلمشعاهدةلمجرد.نتهـ!لالا!كالات.التترعنالمسؤواونيصلهأنيم!ناكذهو

وبينلجيد1الفنيالاتاجبينالعربةهدهتزداديومبعدويوما

التيالاشياءكلوبهنالص!رةاللحادثةهذهبينالادتلمطانك!ماللذيناانينالفضهؤلاءعلىالعميقةلنف!سية52اثارو"ذا.النشرمجالات

مدينةمنفمطه،دأتهاا!صة.لكوينيئحملهولامفتعلالقصةاوردنهاال!لوبر!مويصبح،منطوين،ذا/يينهـابالىوشيئلضيظيتحوألمون

لسمك،ال!ص!الذا!ينال!يادينلرؤيةالعريباوحزر"،دمياطمنمفهوماالوضعهذأمثلىنواذا.الفهـ!عاى!ت!صيماالكتابةد!

جثعث،ىانهااينتهاطىءعلىالمننهمترةالصغيرةبالاسماكواحساسهجهلةانهازيوناو،الادقضيقوبيروقراطيونينترهـعليهامهدسسات

صسالمهيةمنننبعأثياءكاهاتجاوبهوعدمالطلمبصلابةوالاحسالىفيالماضكانتالتيب(1الادلمرلمةبالن!صب!حقاغر!بةتبدوالمممطئةكان

وحدةيك!نلاالعامالرباطهذاومئل.الصص!ةالحادثةمنلامفرطة.والفنالفلأرو!يوالجريءالرديدمنأبرأحد

الشجاعةمحاسنعنفصةكتابةا-تطلةمثل،تماما،متكاملةفنية.العددهذالقصصونعود

.محددةواقعيةباحداثدلكربطدونالفقرهـاوىءاويوسفاذالأستىبقلم(لتنلج1رحلات)بعئوانالاولىالقصة

ناالامر!اولظننتلقدبالفعلمحيرةاللقصفةلغةانكمالاحوادثتحويلسفيقطث:-هالهابرحلم"ثالوالقصة.ثهودو

الشائعة،اوالفلسفيةا،دبيةاكمابهربمضمنبمخرأنيحلولالكاؤبوالقه-ة.اهـكللمعنالرمنصم!رالىتلقىحم،سيةخطبالىتف*ثا.ن!ول

اقصىالىجادجلالراناكنتعفتالقرأءةفيمضهبلأءضدماوكشنيوسائقسيارةوله،)ضدنفيمرفهايعيشفاسطين!يافابأانعن"زيدلا

قولهمثل،،راتالل!منكثيرو،!ءنبعجزيم!"اترؤءاكتجمي!.حدفيماليكأدح-اللعربه"بلادهايىيعودانيودوهوونقودولساءخاص

الريفبصمنالح!اة!ااقطعهمدلى!ة...":ديى،طمدينظوصففياللاطموبالصويليندفعحي/،ءالم!-أحيبمايرلمقيسائق51ي!ادفما.يربدو

بغير!هاالتولكنها.ومايةالرارنة+،عرية*"ماءالىبهاكقذفهلولانهسنينثلاثهنذاكحية5!ذ"ثليرددأقالسالانوالصراخ

."...دف!ءبرضير...نهفيألى؟ودان4علإو/انلمد4ايالىكي4فيةو،غريبأكونهوصول.ذلك

ووذهوتحف":العبارةهـذهمثلمنادالرنصورعنعجزتكماةخ!يلقيئمالسيمارةويركبالخ...اللصدقواالكفاححصثباهـه

حوائطوتقوم.خاصةرائحةمنها.فنبعثب!يوتالجانهينمناً)ـشوادع/قولوسميريقهصسيقابرلهثم؟د.الىتملءالااههلآحولايضااخرى

تحميك!ئهاهارطةصاعدةو.لظل+اسفنجاتضمكأنماالبيوتهذهمهاجماشد-دب!هـ،سىفبرؤع،"ىالمقفييضةظرونهالأص!قاءانله

-"..اللخ.هلاميةتمخلوقوالدعوةلندنفيا!ربالشبانوانحلالجداالفخمةوسيارتهسمبر

.سرحانمعمدةرو!جمةايكنكونرادتأييفمنالثالنتهوالقصةلمنرنةاصدقائهوبينبينهورقعريثصديدودثم.الوطنالىللعودة

بر!بئقيازز،ت!!وأن.نئى-ئا.نحبرأنا--طاعتعبو؟هاكلرغماقه-كأوايف-ولثم...الاولالس!قوطبرمدنةطلملاتاالمثلجشوارعننجز

وراءها.قىالكا!والمكرةاحدائهااناو..للارضوالعمل،/الارض،-تويانيجباللودف!ان:الراوي

يم!ةالج!انفكرةحولتدورؤممة.ةهـيممفهـومء.وأمرا-ظلانهاً،.هدف!دوحيوانالأن!انانقواتؤةد،صحيح.!!ا:خالديقول

ماا-4يحدثؤداذاحدير"كبهاانيصحلاعيبأمههؤةاوان..نفبدلا.الخطبوإالنعدهقانأتتكررالمضحكالحوارهذامنجملةكلوبعد

نف"مانورعد.الاصدقاءوص،لهزوجت"4طلقتالذيالقصةلبطلحدثبابسهدتحجرةاناتمرض،1معينتالمجالاصهـقاءاً-دقمالواذا

.ةجدوإحياةيبدأاًنؤررلىالبطان2تبايكايخبرناجيدااوعظةاهذهاقارىءامخاطبةالىفجأةيت!لاويفالر،للمارطعنوعزلثة،المقهـى

منيكوتلن4ازواثقؤإننياللقصةقراءةمنلىي!ست!فيداًحدكانواذاولا.ايعوبيا)ض!عبوبينبيتابال!ل!اقعةخرةا!مهووذهمثلان

."ألاداب"قراءبينوالدوهينيكانالميهخاماخبارتثرلانهاال!ربيلآالصحفيؤنبانينسى

المغتحهبة.الارضوتهسى

هلساغاللبلقاهرةاهينتفوانما،قصةايةبالفعلثمةليس؟كلهه!امنالقصةاين
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