
.االتسعربقئام!ا!مممترللبلو!هكلاخلأيلاب!ر!ئ!!أىر!صبر!ر

صص!!ممر!!!!بر!ص!ص!ص!ص!بر!!صص!صصص!ص!ر!!صص!صصصصص!!برصصصص!صصصصص!هوصصص!صص"ء9

المجضمع.اوالفرداوضاعحولالواعيالتفكيرهو!الاتزام.ذاتههذاطرحمنبدلا،عرواتئطالشعرنفهمانقبل؟الانسانهوءا

الانفعالحالاتففيواععملىبانهاالقصيدةتحديديرمكننالاافمروفيشيءكل؟نفسهيعرفانالانسانيستطيعكيف.القلسفيال!ؤال

والبحثنبحثاننا-الفكريتركيزناكلرغماشفافميةوابالجهونتتهملأخذوافقيرانفس!4مانالا،رلمىفلو.الانسانارادةعلىهنا؟وقف

المهمالعاملهيالالتزامنوعيةاذن.والحلمبالاملمشحونعلمياولومختلف؟مريفالىلوصلالا!ىاسهذاعلىوجودهوقبهيممغياساالفقر

فياللفقراءطريقتبنى4انه:واضحةانوبةاوهذه.البباليش!رفيوانهساباوحضطرةوص،ماعنهالمختلفالانسانيقلممهال!يالتعريفءن

إ،!وبمقدرادطاقماتهميليقعربياشتراكيعالمخلقنحوالبطوليسيرهمالمقدرةهو"انالاف:يليكماالانسانتعريفيقترحمنهناك.جغرافيا

اًلالتزامحولخميسشوقياستىتاجثانيةمرةفلنقرأ!كن.الانشانيةالغايةانونلاحظ.التفكيرعلىالمقدرةهووالوعي.اللفعلعلىالواعية

الكتشفهويظلاللبياإىالوهاب،عبدان..."يقولالبياتيشكلرفياًلا.صحيحةوهي.جزئيةانهاالاوآضحةالفلسفيالتعريفاهذامن

التىالرو.حوهبهمناوللانه.ان!صمرافياللجديدلللعئمكلالحقيقيعليهيجابلاالانسانهومافالسوال.ايفاالحدودهوالانسآنان

الايديولوجيبالمضمونتتحددلاالنيالشوريةالروح،اللبقاء!هتضمن3الانسطنوتكوين"؟انساننايكوناقلريدكيف)):اخربسؤالالا

ان!ا!بةمضاهـنمنالعملعلميهيرتويبم(وانمافحسبالفنيللعملتاريخااوراءهاتجراجتماعيةوشروطبمعطياتمرتبطاتكويناوهـذاجدا

عنصالرايجمابيانمكاسافئوريةالروحور!،وبيوللوجيةبلوعاطفية"الانسانيكوناننريد.كيفنعم.ءاصةارضفوقناميا-زمالاابمر-

الناقد؟هذاعاليهيربنيالذيالرتيسيالرتكزهوما".بإكملهاالحياة.االانسانبتحديدأحداتقنعل!مالشعرجسد!االتيالصوركللن

قبلالتجديدميدانفيحاولمناولانيعتقدفهوخاطىءمنطلقهانتستهدفطشتىتفكيراتعن!تجتالتيبالتعريفاتيرضىلاالانسان

حاولادونيسوقبل؟وادونشس.الملائكةونازكاقيأنينزارهماالبياتنلكائنالتاللية!اللكلمات14قرالو.وبابافقاغلاقلاقياسوضعمعا

.بضدادفيلنسمعهجديداروحاالعربيللشعر!عطيانالعيسىسليمانبقىولمو!اؤؤ!اوخبزنانوعناوابتعدصمتناغاب.صمضنا":يعيشي

عاما:25منذأالانهان:اًلكلمةهذ.فيخبأنامن:صرخنااككهـ.الادمنافي

وانيتموتللنار!حاوةفيخبآنامن!كنكمويىنائموناننارحيلةاابوابيطرقطيرلاءجبا

!اءبباسمهااتحداكيرىنفه.انالشاعرحقومنشاعرال!تبهذاانلقانا"الكلمةهذه

حدودزالان،تقتعلاوالجماهزةالممكنةالتعريفاتكلانالمؤكدومن

بم!عرحبمما!أقديغحرجحدا!!لكل!ذا!لم!ىنهل!حديحرحلحىسانت!ىمجحشعرياقدضكمااخيرالا!ا،الاخيرفينريدماذانعرفلاصا،ا*!ننا،تمدلا

د.،د.ر..نخ!تار.لانهايتهافيكماالحياةبدءفيواعني-نريداننقدرلاالبدء

فقبل.وبعدهأفلسطينقبلالقوميةالتجربةعلىوبنىالداحل.

الذيالعيسىوسليمان.اسكنددوناللسليباللواءنكبةكلشالنكبةوقت/ممنتأتلق،حدود!ارغمكلاللفعاىمقمرتنالكن.أجاهزوناننا

الا.منازعوبلاالاولالقوميشاعرناهوسنواتخلالالادابعردشهبلاتبقىاودوحب،ماد.ياانسانيماطابعاوتتخذ.مخىتلمفةباشكاللاخر

هـنعليهيحكمانويجب.مرحلةشعرشعر..كل.مرحلةشاعراشهاثاعرين؟نهزكيفاثعرفي.كالضوءجذوربلا،كالرئبقطابع

فييتامىالصادقون))صادفىكبيرشاعروصلميمان.الرحلةخلالبسيطالامروهذا؟الشعريكخبانهرغما!اديوالانسانالانسان-

كلعنفيهاعبر-معرفتيحسب-مجموعاتعشرلناقمم"مدينتناهـ!كقراءبخربتناواكسعرقراءةبواسطةتنمىحساسية?ضاك.جدا

حياةبكنمنفصلاهـوللبىجياعالمايبنبمانهالا،وثورتناووحدتنااءالناولوا!اظتخرقيوفقايختلفنقرأفيمابالشعرالأ!ماسوانالاساس

واللفرصتيالعامةادئساةابنابث!عريبقىانواراد!تهوجوهراثعبهوثعريعملايعلىبحقنصدرهحيايان.الراهضةواوضاعنا

ص!وتان."الفتحامة".ابنوالرماد،الهدمالبناءابنالصمببميةفيا"في!ورانذاك،آنفيونهدمهونبنيهنبتكرهماضوليد

مهـمةنق!ةالقراء!الىنظراللففوهنا.جديدصامدالميسىلجمانواكمر.ا!ويخىيقولسحرالشعر.مسهبخبلامركلي!احضوراذهننا

.وسلميمانواتنورةوالل!تباب.باللهبثنعره.أمتءهي:سليمانثعرفيعورةهـزه-!ليضحكلمالعلحجركسراللذيالساصر3وهوخطر

ارادكماوكانثبث!اءريكونانارادمحدودةحركأاوحزبايفللافبمالحق!تكماشاعرلكللكن.ارشعرءنكونتهافهابيةؤ!يمة

دوراللعباللذيادونيسالىالانوستكل.الصلدالمعوللثاعروظل-رىميلاناما.الاقلعلىشعرهعناوابشسعرءناف!كارأوفكرةتكوين

وجددولوريالبنأنفيالاقلعلىاثكريةالحساسيةزحويلفيمهـمافهذاومدارسايديولوجياعلإهاويبنيازليةحقيقةالفكرةهذءالشالحر

اتركهنا.بمزهونجاصةاساتهودربمنرجماتهواغناهالشعريالعاللم.هنالنقاشهمجالولاجذريانرؤض"امر

خلالمناوثعرهخلالمنادونشرف"مفيالكاملةاللحريةللقأرىءبلدفييكونحينما:مهمةلمشكلمةتبسيطالاهوءاقلناهماكل

.اذارعددالادابفيعنهدرايخ!تفيحقفبأيالتجديدفيمههأدوراللعبواقدبارزينشعراءعدةما

تاريخيلآ.حقيقةايءنيعبرولامرتجلخميسشوقيحكماذناوج!"السؤالهدا؟بالخيرالبعضوندكرالمجددينبعضونتجاهل

نجيبه:.يفنىلاالتوديةلروحه.نظراالبياتين!ران3يزحينماوهوالىبالقارىءاعوداجبانوقبل.نجنفسيعليهواجبلنفسي

دسايضمنشيءلا.اثعركذلك.كالاطفالايضاتموتالحضارةعبدالكبيرالشاعر-منمقالنهاية:92ص،شباطعدد"/الادابا)

س!ارتر.:الادببقاءان.صمهسشوفيالاستلمذهوالمقالهذاصاحب.البيانيهابالو

***ايديولوجيامفهومايبدواللذيالالتزامتعريففيليستهناءاوتي

لهاننحسلاحيضمانثراالشمعريه.ير؟نثراالشعريصيركيفنفريموقفذاالاخيرهذاكان--وانسارترفهمبعكسى،!ا!زيلا

اخرءسوىشيءاييصيرشعريةتجربةعنيعبرلاحينما،شعريةغاية.اجنرماعيةلمجيزةولافلسفيةخاصةليسؤ،لالتزام.عمليامنهاثر

واالوردبم!ابنقيكلا!مجدولموزونوهونثراالمت!عريصير.الشعرباختللأفالوهـائلتشنفالانزامغايةانالاابينا،امشئنااملتزموناننا

نسطيع.فنحن.بشكلهلابةرضهيمتازالنثراناذ.ماللكابنا!فيةوالوجودوالمسناللك-!ديالكنيكيتهانظراو؟لعكسنماياتتصيراننيس
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عن-ثنا-صايغلوفيقاوالمأنحوط،الحاجانسبم-مهماواحدا.يةحساس.تجوبة،عنءنيعبرلالالهيهمنالاالتعليميالشعرصاننقولان

قصيمظالنثرتصتبرلاالادابلكونعائداذللككانوربماأدشعريةتجربتمه.ا!شعرتنئبهوقشرته.نثراًنه.اننهوما.بشعرليسفهو

كقارىءلييحقالمناسنةوبهذه.الجديدا*ربياا!شعرمنجزءايعتؤدءنوهظر.كئيرةاجولةهناك؟شعراإلنثريصيركيف

نا-طاقتيالوانمن.لونالافإيماالنثروقصيدة-وكشاعركمحررنخنتىالاوفإنا.وبنائهوموسقنتهالنثربصياغة:واحداجواباهناكان

ادريسسهيلازد،تورشخسإكليسبالادابواقصد-الاداباستوضحاي:شيءللقبلنثرالبشريالكلاماان؟النثرالىواًلل!عودةالوقوع

قصيدةمنوموقفهمفهمهمعننييعبروان2المحرريندلبل،فقطوحتتإى.شئاش!ثالايتخذانبدلاالفاياتعنوالتعبيرغاياتله

باتخاذمطالبةمنهاكثرلحواراالىدعوةهإولسوإالاوهذا.النثرالازسان،عرفهالامصطنمةبعمليةالقياممنبدلاشعراالنثريصير

فيالادببحركةالمهتلمينالشعراء.كلاًذن.معينايديولوجيموقفتناولنالو.أ.حظةكلفينخلقلاات!نا.الخلمقةالعاديةحياتهفي

اكثرقصيدةمشكلةمنهجيعداءودونبجديةيب!حثوالان/مدعوونبلادنابدايةازادهكاتبهانلوجدناالريحاجمطلامين"الاوديةهتالى"كتاب

.*الاجتماعيةبمثمهاكلناوعلاقتهالادبومشكلةاللعربيمللشعرمإمإمكجزءالشعربم!السجإرالىصميميايفيتقرنثرالنافقدم.النثرللقصيد،

شر-ولاشعرلا-"دراسةشبه))152صفحةاجداننبمالااكثر.شعراالنثريجعلالذيالفنيالعمل7الىويفتقرؤالتخيل

اشاساقادرشاباكهذامقالايهنبانالمؤسفومن.حافظللصبرينموسقه:نأخذهالنثر.شعراونريده،نحننغلقهحينماشعزايصير

ادزيلاغريبحقدمنلليعبريننوقهانرابىانهالا،الشعرتذوفىعلى.نخلقبينمأنشاءكماالنثرنهندس.واالقياءأمودكيلأوشبه،عاموديا

على-مصرفيا!عربالنقادمعظمعىدنلاحظهانناالا-مصدهـءهوماا؟هاادعيولا-ارخلاثةالابعادهذهضمنالنثراحولكشاعرانمني

انحاءجميعفنتيئانسيئاوشملتلننانمنانطلقتا!تيالتترقصيدةاريد؟انسانإانالاننيشكلهالمخلوفىلعإملياعطي-والاخيرةالوحيدظ

قمازرعدةعنادونيسكتإبكماالنثرقصي!دة"ان.ا!كبيرال!ربيالوطنناوالوعاءهذاروديلويكوناناًريدكما،التثءكلهذالكملييكونان

هاني:للبنازيينلشعراءالادبية"اًلحاللسأن"صفحةفيلاظهرتسعيداحمدءلي:العربيالعاللمفيا)ضثرقيصيدةكت!اب!هممن.سواًه

صسإةعلىدليلهيا-خليلاحمدوخلإلبيضونعبإاس،مندبر.جبراابراهيمجبرا.صايعإتودميق.الحاجانسي-.(الىونيس)

عداءهانء؟الئثرقمنيدةحا!ظصبري-يررىفثيف.الشعريالإكسمب.صالحسن!ية.شقراابيشوفي.الخاليوسإف..االاغوطعحمد

يمإيزمالانالمزعومةاقول.المزعومةدراستهعنوانمنواضحالمنهإجيشعراءهناكالكتابه؟لاءبين...المدرسفآنح.اًللهشنكرابراهيم

.اللجديوا!ماتإاريخيا.لليقينهوالادبيللعملالتلميةاللدراسةشخصاوانا.نثرقصيدةانهـكتبوايرمت!قدونكلهم.نالرونوهناك

عددرغم-يعتقدؤهو.الرجل!ذاكلاماليهمايفتقرالعاملانوهذانهابإءتافيمتفاوتةبدرجاتجميعازجحواقدءالثسهـراهؤلاءانارى

نالمممكناكان"انهانتاجهمكثرةورغماسماءهماوردتالذينعراءالتفالحقبقبانالنثرقصيم!رائداوومااللحاجوانسيالونيسانشكفىلا

اخر"سإببلأياولا-شأنهلةلض!(النثرقصيدةشكلابم!)نتجاهله،فانني.الممتازاذارعددالاداباتناولحينمإا.المإرإببمالوطنفي

اهـوففسحيةعلىالايررلاايديوروجبم!هجيقارباحتب!أقهووزموولادةعلىعلمميةدلالةيدلالنثرقهميدةعنشبئااسفبكلاجد

دإهو.الحقيقيمصدههااللكلتبهرايجهلتلحركةالفهموسطحيةنثرقصيدةكتبمناولادوني!سحتى.اًل!ربيالشعرمنالنوعهذا

:السمومهذههيمافياللله.إسمومهااتنفسإا!تترقصيدةانيرىشاعرانجدلاواننا."اللشعريةجر؟نني"فيدللكءنيحدثإالم

لسا،تناكثيرةادإجهاهدهاليست...الاللمايىس،الكابةاللقلق

التي-ايضاماسي!فللإلتقدمفقطاإل!تخلفمأساة-اقوللا-احدةالو".لم2

!لاكحاصلإ"يكوىدالرجذ)مدعدابدلهنرفزط!عاحكمهمشعر!هذعشرعامه!(أا!ضب!ثل!
..م!.وا!مكرالادبمياديىهـىفيدهايعبرواا!ك!ابمامعطميحاول

ناكأأكدهـوهلللكن.اللعدشرأسيقطعانيريدالحربؤ!كلنه.تصير

قصسدةظهـوراىالاممشوراتهبرإكورةيفالم

هـذهظإشإريبرركيفدإلنر.الكاتبهداحفيظةيثيرلننانفبمالنثر

ولذا.الألاحتضار.نغثاتالغرلةالحضارةدهـها.أزفر!والتفتثة"لم!فوقي
الاو!وبببهالمعا!4صابعارلواء.مىالبلداراكمرصيمب.ر".4

هإذاانلنفترض"..الغريبالانجاههذانإاكيظهرانطبيعيار

فيالنثرقصيدة.ظهرتلماذا:نسأل.صحيح-سداجتهرغم-الكلام

ءدىم!نفتحلأللغربا"/الآن...ا!خ؟يامونلوتر؟رامبواثارلماذا؟لغرباالهشه!ب-رةبللكا

لودصرمورياحسدسانبإعرلسكلإاا.هدطبعالسمملإسمعرعلددرإلتتر!تإر)ننخطيإارإرفىاإئحمااسإمإ

فل!اللح!هاء.،روحهواتإر3واول!صيرهيالحياهارمهم..ا

كلمةان.س0691عامللشعر،نوبلبجائزةالغائزبرسرإوإكذللك.ايضا"!"

هـذاودعل"المعروفةالتراثيةتقاليدهلهفنيشكلءلىتعنيقصيدة"واهـب!الاجشماعيةالمقالةادبامنخالددصفحات

نا.كلاههاللصديقعليهاسإينإيالنتيالاخطاءكلاساسهواللفهم-....
لهو!دمحممه

عههددتخطيطعلنى1اطلهع!والذينبمصرفد:"الاداب"تعليق)*(ا!س!ودجيرانلى

ههو-اللدنثرإقصهيهدإةالمالمدونممنكهالبهلانباللنتدهعراللخهل"سإ"الاداب"4ط.

..01-..د....ا.--سمنهـ2هددفمااذالأشتاأالسودالصحائفف:نفسمهلل*،ت!ااًصعدر
اسهلوامعلهـنضسعههالىاطحمهب!لابهكلل!لهد-،-.

لا.و.:ة"..--.ليتخذالذىح!،لىف!صبر،يالالتلاذ؟ملك،التحتانياللحايكفرنطريق"الحكمةديت"ءناطفيهما )عىالنرج!د!صلأسلهبم!ىمو!طا

""لا.د.....-.السهس!سلاىانغيرصن.تخ!لهفصدس،الاسثمااذ24723.م-،.1.،00،.ا باايهعهلوكا(ل!..--..للعو!!يىريرو!المصابي

ئمهة.قلهذهيتههلاغاتزالولا.الموضوعهذالمحولاجلايمدحهوارفلتح
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وحينما.العالميوالشعرالعربيالنتمعربينحقيقباحتهرا"فيممانالمجلةفتحسذانوا"اةالاورة.الانتقال.والارتحالالقصد.نعنيمص!بده

اخرىولاسباب،آلاهداف!هذهءن"شعر"مجلةانحرا-طادونيسرأىضرورياءرفهذااأت!اريخ1عبر.مختلفةاشكالااوشهكلابجوهرهاالقصهبىة

تقريب!ا.بسنةالمطورءنا،جلةفو!9قبلاي6291عاما!ل!تركم،،5-،،ء+ءكلمةان.ا"حودلوااتجديدافيالانسانرغبةمنمنبثق

هذاءناللناجمةالهـنياهيذهعن،الدمويةانفورةهذهعنالتعبيرتزض!

ؤههي!ةاوراءالىصاؤ!ص:رييلجإالثرقصيدةي!!موحتىب!روا)ء"عه،،م5-!،ء"كلمةانأ.وال!يانيالحمسيالتفجر

اهجي1عدائهعلىسابقااوة!تكمايدلمعرضعملوهذاالنثرحينماحتى.اخيرث-هلايجوهررآه-5!ةلاقيفيىاذن.-"اللدم

توضحاراعاللقصيدة5هـذلنرءابؤطبعا.آل!محيحالفنيالشكل!فىانامهانذأكمحدوداشكلا*نعطيهالافانناألاوزاناوالموسيقىتبةى

3بدثاامحافظءصبربمما.فانالاسفومع.ا!قصبعدةهـررهءرورةمدىعاى؟ناروأأللذيناما.محثود.ولمجبرواسعواوإفعيلاتدالمعطبت-التلاعب

أللةضي"،صاك!ثرلثكلصلىلا!ه!هذ"لإثضلكلوسوائشيررلوور!أعنميداءاكئثروفيوفكانوانت!كلهعنناجمالش!رتأخر.ارظاليئا*ل!سنيأةالقصبشكل

اهـتهـذالحوءهؤان.الاؤلعلىا)ءرنسونلم،الض-مرا.كل!قريهأالس،؟دع!وو،"اررىالمامدلانحطاطعنزانجادثهعريالانحلآطان.خطاعلى

.هـ!"لويا)االوذيسىقصيدةاًن.-كابوسهمننعانينزالولازأديخب

ماكلؤانا،لذ\.نبتهحسنعلىابدايدللار"النثراًاقصهيدةاعداًءوالجديرهـ.الجبدا!شعرياضاجامنفهيهذاومء.انوزونأل.شعرمن

ك!نصرالم!وسبةىانيرىوهو.م!ولغيوايديولوءبهبةحجحمنيقدمهيعلل.كبفلنر.ا-مسهمال!"عراءتغبرحين!مالإجددالعرجم!النت!عرأن

الئمعرءنالنثريميزماان.ا)ضئرءنالانجبروواتميزاثحرفيهام:يقول.النثرقصبدةظهورحادفصبري

.ا!تعيبري*لانت!الااالخل!قاليهايرميالمتيالغالميئ!وكشاعربنظري

شكله.تمان!مايهمولابغاينهثرااًردتهالم!الوواخبت3صرواؤإظىوعهةبررأ!!تطلبىأتقدبىبمظاللجأللق"عبررةكانتولىاعتها"

.!هكذا-اردف!ضبماشاجلبقي4نت!رروصوراص"وسيقىط!ادخات(فو!وعبوادونشىالسيابشاكرلبدراللجادة-برإلمحآولاتخطاهـاءواؤع

اءهطلم!حد"وىادسميةوماخآقكلجوهرفيالانساىارادةانداك

الشمعراءوتغىروالثقاؤمةتماعيهالاصالمنىرةغرركغيراصضاءىصود"..وب!همالصبورع:دوصلم!ححاويوخليلالبىاتياوهابا

.......بة...،دلمماالناؤدهذاحسبزمنبآمهىنعهـفلاونحن"وساء؟ها"ءقول

السإصيلالوحو؟"رتهطازرعراناحرىبكلمة.الطبقيواتمائ!م..ءا000.1 ...ارتي4تهـهتءنلاتجوهولرليسياج!لهءا.الحركةبولادعج!لمهءى

حزءمةناصع!طلاوصبهببمالت-معبد"ومتفاكلمبضلى*كلةهيءكرقعسادة!ولونحاخكأماعبمفنئحل.ادوبسيدعلىجديةبطريقةبدآتالنئرؤقصعيدة:"ااساهدلا

.."الوهمجزيرةيااد))ارو:بالعوبيةنثرقص!بدظكبمناولهوقادونيس

معفصثم!تيكللعارلمصءالنف-يةالاقتصهاكليةالاوحالاتههز،لظممهجزءالامنارمش!،آاكللقضمائبب!ة-"جريبي!ةقصيدة.اع!ن!يارهـ،شعره"نالشاعراسقطهاةاللقصب!ذه

الضر!فيمررضءكأمعولدةهـ!النثرقصمدةانبرىحاؤطكركلشوانا،اولىآنت3اىم!مة"قصييبفهيذلكعاىاواؤقهلاوانا
:.........كانافىكل!ذااناةاذكركما?لقاتنرح.تجريبيايبقىسهماء!ما

وذبحثنريداتنا؟اصحاءنحنهل؟معافىمجننمعنا!ل.لنأترضالكت،بالىعدزاولو،وفلسط"نسورفيفيصاصةارشرقفيمعووفا

نبحثازينا؟كذلكنحنهلا!ارررقيلريد؟كذللكنحنلكن.ذللكعنالىراشإو-انا.بةاللكتاءنالنوعهذاعلىكثيرةاداةلوجد!االمق!س

".-!ى.سسحىحسم.-مسم--.عسكسمعيمةمن!و-7طوةؤء"-دةوكاجملت!شعريكعمل-ا!وبسقران

ذ.ا-لمثاوردكماعرب!اصلمنانهعلىالاب!اثدلثاللذيايوبعمل

العربية.الحضارةكأبهفير!زلرجاك

د!،ركلطالعواابحة"مةالفاحشج!لهءلىويدلخاطىءحافظعيربممامنط!قاذن

هـبتا"3واسمنتمقبم"مهيار))اغانيتهباولانالاعليناوكلا.الحركةهذه

الاسنانمةالثقافمةا!لأت4بمناولهوادوب!ان!ظى،لاروبى.."والهجرةالتحولات

......4هذاةرورةعنبحقتعبرنثرلاقصيدةقيبزالوماحقببقيةزثرقصيمدة

احجم-فيماؤهـفطجأنيادونيسانواكرر.4الهعبيرصالفنىالشكل

لتش!لاقه!هيدة/ءنلاالخاهنؤمهحولارعلرمءنمقمهود.-غيرذلككانربما

...من".!انانذاكوجدتقد"شعرهـجلةانيآعمحاؤفوصبري.النثر

لملالخيوسفانذاك.خطوهـذا".6..ا!تجاههذاؤبنيصاللحهبا

الككم!له3"،ب/اخرفيالاا!نثرقضيدةيكبلمالمجلومديرهاصاحب

يروسفرؤضوقد.خالصكلاسيكيشاعروهو"الاربعينفيائدقص"

السمندشأهس(نيرادوبعدهـ!اقنعه،طويلةمدةخلالالحاجازضهزشاعرلميئالخلمل

،مجاةغايةانعلىيولفذاةواهفيتهالتعببريالاتجاههدابصحة

او!لمو!!فىقدل!-ال!،مي!تعصواارأضقاداالاصد!اءواطا!اخ!حلافيالا
..الج"لاكثردما.الج!لاءالمعادلدىالصاواصع!عير"ش!عر"

لاهضافانا.الاحكاماصدارفيالاسراعقبلالاكلؤرلقحهءنال!حث

للقادىء4اظ!راناحاولوانما،احدعنولا"شعر))"ءاةءناداؤع

الرصمنالفكرىالنتأجالمكمتحملف!أتمنعوانللقارىءبا!ارهاادوب!7الاخطالبتاذك!الىحقائقبعض

......!مجلةان."احدالىاسيءاناريدلا"واحدةنقطةعنناتجادوبر-!

و*دهـاءاللكتا!ضرةلاظلام!ممةو*ل!ث.ان:اظف!.تكماغأيتهاوكانتادونجىاكأافجمكلىقامت"رز-مر"

....1000العربيالتراثراالقارىءتعرفواناالشبانالثههعراءامامالطريق"فيتح

الشعرا.منمختاراترزشركانتانهاهودلكصحةعلىوالدليلا-الحي

برالاصبلشةالفكرةهذهوانمعظ!افيءاركانادونيساناءتقداللهدي!

فايةنتو،1."اللعربيافهمعزديوان"ظهـوراللىادتادونيسع!ند
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اللقارىء!ذنوجدأالسلييةفيسالىغراننثرةنقرميقصبداماوال،آبةالقأقوذلاكلـوباعتنصلوؤإةانصلىآنونحاؤلوفيصؤئبحث

يجوزلا.ءردودوهذا.ذلكالشعراءبعضينويوؤد.ص!جمحغ!برفيوالفقروالءرعواالثوراتإزءروب.ننه-وبان.ا!اأمت-وداقىي

.حدةغلىشاعركلبتجربةأاساسىالرتنطةاكترقصيدةعأىتطببقهوالشعرمن"ؤ!واواقعار؟خطىمهـماو،1،نمن!حر.4.زجآ!ايمكنلالىللأدزا

الاخرىهيانهاهي:النثرقصيدةعلىالاخيوةاقهـمةانالصقانوأمااللنثرؤصءبىة43صرانسرأيزو!و.ؤرد3!:4وا!ص..ىاجءماءيعمل

حقيقةايم!علمىيقوملا؟فارعكبماسياسادعاءفهها،للاسمتعمارعميلةالتيء*ءبخالا!معطمن5:فيراًء51ر3ؤاذ.لعروربياشارنرل،1ءلموؤ"لا

اناكتبتوهل؟الاسهتعمارلبخدم!هـهقصطآ":ور؟ةب!هـل.ءيضوعيةرأءثولا.بر"تاحجمعلىدلبلوا!ت*"ر.بترا!،ل،1عللا؟"لا،نتبنا!

للخدمة"ياالمرااصول"فيم!لالىتأسةر"او"المسرةوبةرلحلوجا))مهلأانهحجةر"اهـبورؤتفي))اماستررر!ضحي!ماكسىتالب!("نفعللأن

منوالاحرارالعرب،الرفاؤمعفرنسافيهـنااحاربهاللذي!ن!ا:رالاساتف11.1استخدامبمنع!"وروديول!؟ؤامنماوص،.برورص،ازإكأبدعة

مفهومأن؟الاسهءكلمارآبنهوانعظيمادونبسش!ر!دنجالأقطارد3كداس**!امان.عنهشبث"رفي3ل!الاسلامدنبصءقينت،لىور6خلاد

بقصيدةرقصداناعا؟النضليلقلماذاالجميعللدىواضح"ممارالالىا!ثمعرا?!انال!راءونذكر.حيما"-قىسورةة!و!ضةال!!الطاؤ،ت

التذ!عزاءبعضزهـى:الاهوربحزآئقوجولادعاءفهدااللغة.ؤدميرلمنتر5اوالنقادلاتعببر/ةضرورةأتثراؤصءبةكا؟تادايقرروناللذيرق

نانةولانزستظيعؤ،ل.تركيبوالىالإءتابةفياصطاءلم*بونيرلذينلال،دمز:خيماننترقصيدةاناندعياق!اما.وررائد9وا11جيلأتباصط

اسا!لمتنبثقىالنثروطبيعهلاؤصيدة-الهنثرقصيدةفييعفىءنز،جمذونؤء4ير-رىاللذينيسىأدونتكرانالد!!لو.!هرك!زةلااؤترأءفهدا

.كتبوااءن!معران.زمنيااحدوداالعاللمفيالموجودالثم!اعر"،بربةء(نادونيسىي!ا-4لاجياايدإولوموؤفااللضا،كانوان-بىأءنقععراالهالىب

اعئعر.لعلىواؤعالخولاننقول!لاخطواؤد"وزونةاوحرةؤه-يدةنكامن.الن-ردتبق!ط"نيءادئمعرف،دا-اثهـ"بااخدامتلاس!كوسيلة

خاتمةانوالمؤسف..شيخالشببخوفط،عالما!المكلبنقولكلماص،،إلأكانومن.قلءإهـصزالتمبهبيزاقيحسان3ومنفلبقرأالقراءةيجيد

يجهـكلبانأطاللبؤ،نيولذا".ءقدسةحربالىدعوةهوالزال.واـيصهتبج،لمهفلبعترف

فيهمابكل-؟التسربلهال!ماحورومالاتجاههداخنقفيالمثقفمن.الجولابنتحامللط3و-حامل!نرباءلميءالكاتبهذافقالان

عنالة!نيء!زهنكداقبعدصلماصة،ا)مرببمالقارىءالى-ورمموممن."دورهالارادكماؤ،مهاولل!""-اوردهاالتكطالنئرؤصإئديرة!مللمف!و

غه-رالحربالىاللدعوةفهذه".،نثراصتىولا..شعراي!كوناظقيهمف!و.ك!،تب4"جربئءنيتتبمانؤءلكقارىء4تجربئءنناتجودلك

وعلمبةنظريةاغلاطعتىمبنيمنهـجيعدعداءتدلرااخالمقدر"ةشاعرمرضاذا.تشيآ؟ءيهةؤلسفةتبثبرانهاالننأؤءمازداكأرا

بتجردللناليكنبمنهاالتخلمصفبئنفسهألكريمالاحيرجهدللميةوتاريخ:لناوقالكالس!باب

الايدللاالمقالفهـول.مجلتناكلنالعظيماأعددهذاذكه!يفرحناثهـهـئاصخرةعلىاسميؤرات

3ا!ك!ار-الثسعراءكتبهاكمااللئثرؤصيدةتحتلمهالمبدأتالتيالاهمببةعلى.!:رهىيرانث*انيحسرفكيف

وونااؤصدلاوانآ.صايغوالاستلادالحاجازشيوالأخادونيسالاخ3لا.طبعا.وجودهبمأساةاصسلانهبثاعرليسانهنقولق،ل

الكلامفيمنبم.اشطررت3ذاززينفانتعراءاحدعنالثمرصملأاارواعوا)شاسالالثكلارهئاك.ا)نتهمرهئاكليسى..شكرلكلخص،ئ!صهمناك

ادونيسمنخاصعةاءتذرفاذنبم17ااما.وجرائدامجلاتوأهـيهـمواذكى.القصائدتخشلمفالاشخاءىختلافوبااكخنافةالتجاربذووالث!راء

الصديقللاخوارجومقصودايكنلموذلكاليهمااسأتاذأوانسي

."......واللينضالاتكلةواحدالعرلي.ا،نىأنانول!طكد"يريرونط!ا!حى!قىب!بتا

حدهالمهالورربيهالجم!وريه!الكريمهلدهالسايمدا!حاووص!بري

صل"لاص!ه!خامل ....نسطفر-ليون

!ح!و!ص!!كاا!الممموالفيةرلأص"حما.أ*أ

وط!ل!ئم/بر!ورالممكبرلىولالقصةاا!م!ولوللكاز!ب ..:بة001.ا..

منافتلآمج،لفيفراتالمجلةهـفهمن6691ش:اطعددفيبر*سل!اووبربئوني

معمد"الفاضلللاشدجملة6691،الثانيكانونرودقصصقييمو

مطرجيء،ئدةالفاضلالادي!بةؤصةعهىبهاعدق"النجاابوالمعا!ياابوهـيةال-بو!اءيةتال!حىالمقالةادبامنخالدذسكمفص،ت

لعلاؤض4جوهبىبااداًهلسببطويرل!عندهافوقفتنظريالستلمفتت

منواحداددييكونليكادص؟ىالمصةجوانبمنبجانبالاساس!بية

ا!قلقةأطفيةالل!وا!امشاتاالرقيقة!كالحواشيوتلك.عناصر!أا!!ما-4قدموصققه

واارماتهفي،الانسانحياةعنتتحدثؤصةاي-القصةمسرىفي

...حهافرا"زرارصرص

اهمبةورةالصيعيرلاانةالمعاطيابوالاستادبارةمنفهـمتللقد

واسترسدتتبسطتمااذاالم!طي.ابوإذالاستوديعذرزب.تسننحقهاربالتحبم،ر:زةسهإ)كا:نباًيهءادرص

كلاتلمبةكانتولوعريقةمدرسةمنالقصةكنابةفيفانا.هدافي

النضرةالهروعفياكثيرانركىافيصااللحدرثةالمدارساندلك.ءتيقة،اك-؟انيالحايكؤرنطريق،"الحهمةبي!ت))مناطلإ،ما

...وجمالالقاتأالقصةتزير!و!بما723.2؟تلفون،رنان،بيروتا،الممابرنيملك

وحتىالرضىعدممنبشيءالمعاطيابواللفاضلالاستاذقال

منتمىففيعودتهبعدالزوجاننعرفانيفيدنافماذا"السخط004!حيييهرعيسمحر!يى
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ولكنهالمنظرجميلة،جاؤلآاصطناعيمةازهاراذللكدونهـنالقصةاللبثتبى!وأن!المحمصالخبزقطعةورفض..!اللحساءيأكللماللهيل

!والرواءاللطيبعدومةإ(..!!"هـي!ماعناللحافدفععلىخمنافإنكانتا

الرؤيعالذيمركزهاتنلىلمالادبؤضونوالمعابرعوهيالقصةانالعائليةاللمساتهذهانضمنادرى"المعأط!ابو"الاسضاذأناي

اعطاء،فيودفئهاولجوت"لماللقدرتهاالا.اليومالعالم7اداب!لفيبهتتهتعلاوانه!اللقصةعاىطارئةانضياء،والز،جه"الابويةبلمثبماءرالملي!ئة

قياللقصلم!تم-التيللحواشياي...الحياةلجزئياتوءظاهـرصورذافمة،قهتاعراي،دللكالقصاصفعلاذاوللأن...ذءرهآمنجموى

ن!بشة.وططبارتياحالعهان./مبرماالبراؤةوالالوانعوربالهاللحياةيومياتمناحياناقميءصغيرحدث.؟.للادبالقصةمنيبقى

بروقتحضويالطلوارفة!ارعةقصةدونللادبجمسبفلا،انئطررة

لل!ويفرضالىسحيةوهيءملابئ!الادبانواعاكأرفيوحتى.ا!المكهانفيحميزمنتشغلماعاىوءطر

لمتلكلمتمهدبلحيطابعمنتس!نلزمماالحياةولمطهرانا!بارو،إنه

الت!والازولعالاتالاحداتتسبقهاانبعدلظهوبىها!،سهاتالحوارواهمالها!اهاطضيعينموالقصةمجرياتفيا/لصغيرةالضفرعاتان

،دحاح!ناالسا!ادىءاووصفيقمابلها،برالحرعبيريالتانوء!مفهياللىالقصة4ليوتحواكلبيلةةلاحس!كاسياتالمزدهرالمكلمنللجواخلملأء

الاقهصوصة.اوالقصةء،جرياتفي!.للكتابةا!طتبتستفزاكتللبواعثاثرلاجأفعقليحوار

ذ،الاني2أزعجتقداكونوالاأخدءيىبهذااثقلالاقآرجووبةد"ال*لممقىعودة"قصةعلىاضافيتعليقفيحقمننيلانواذا

تخوبنيخبرة-الطويلةالاعوامهـذهعبر-كغيريفلي"المعاطيابو""الزوجة))ازمةهيالحادةوألوحيدةالحقيقيةالازمةانارىفانا

منللهجديدأنت3مهماانهعلىأواختبرتوبلوتهـبتبرممااجهرانضيماعفيزوجهاترىانواولادمستقربيتوربةامعلىهينافليس

الءديدبينيىربطبقحوةيقفاعظممثمتركاقا-ماؤ(نلذةالاشياءتوازن.علىوبالضائياللقمةءلىاللظهر-ولمؤلريقصمعقموفي...مرهق

عهوما.الفنونوفيوألقصةالشععوفيالانسانيالحسهـو!كذوالفديرم...النهجةملؤهبيتفيدقيال!لمالربة

جزئباتوبكلاررضرةباللفروعمل!بئةقصهص،اقرأىاارجوهذابعدواني

طاقةفتحملهاالاشباءتلكمن"وحيازهاتآخذلتياتلك،المعقدةا!حبياةه-فىهعنبعمقتعبر-ابتامذللكشاءت-القصةانوعندي

..الابداعمنجديدةالحنانهذاوعلى..ألمسضقبلعلىوقلقهاالاممش!اعرءن،اك،حية

..واعيةرفقةمنينجمالذي

صؤ./قعة4.نذكاروساعة؟ردةليلةفيطفلةعنيسىقطلحاقاانللاماللهوبواعثالر*تمكأن.الىاي،الةهرعاتالىثانيةواعود

او3اتألقةاانلحظاتاآلقصةفيوهبىالحياةصميمفياش!ياءمثلابالوعةالتيالقصةان.اقل!قىااويةضالرالحوالئيتلكدونلهقيمةلاالذي

.الحيوياحتصاصهاطابعالقصة(تكسبالتيالحزي!نةبعموداشبههيللمحدثالمكملةاللصورةو؟،ملوحدهالحوارعلىتعتمد

الاحظ،ت.ا5وواكتبجملنيالذي"المعاطيابو"!لاسن!اذوشكرا..بانئمرفئقلةاوالمروعناث!رةحلوةباسقةبشمجرةمنهاتلغراف

الاجانبيراهمهـاقصصنافيقصورزااونقائصنأابرر"نولعل

للطقبالم!به!ءممبدبغدادهذا.ءنشعيئمااذلرانالمفيدلمنوانه.عليناذلكويعي!بونمنااوضح

الالحادادباءمنضيفسمواتقيلالعراقيينالادباءاتحطدزار

.-س!عيرعيمم\المشتركةالادب-!مومءنيوهئذالينا.وتحدثالي4وتعدئناالسوفياتي

يشملوهذا-اللعراقيةقصتناالىتطرقواذ...!آ!ديبوانسانية

:الشبفيان!لم،قصصكمفيماواغرباعجبانقال-عامةاللعربيةالقصة

اخباراآوطيبةمقالاتالاحوالافضلفيللتهـوصتىالجومنخالية

زهرفولاإلاحداثلمكانوصفلفيهانجدلافنحن..الاصلعاديةمكبرة

ب!بونكمفياليوميةاللحياةاحالاتمنحالةاوشوارعكممنلثارعا-ما

مم!5!رمنشيئاولا..عظمائكمهيآكلاومقا!كماوتكمساطمنساحةاو

.---للكلملامالقصةتكتبونوكأنكمماعيةاللجاواللفرديةومباهجكمهوسيقاكم

((صص-؟-قصةيقرأمنانحينفي.احيانااللعقيمةجادلاتوللمالبراقالمئمق

5!و!ا!ر".مابكلال!اةجو.ا!اتبجوشرءللقبلقيهايجدلإابنا3لاحد
ءلمنداي-وعندي..فرديةوموحياتخمولاوحركةمنيهتزخر

تقفانيمكن!لااًلعراقيةالقصةان-اللحديثموضوعالروسيالكاتب

بقلمطويلةقصةا(تلمية،التياةجو..خمب!ءءلالجومن.نأخذلمءامقبولعستوىفي

..القصةمصسىفي.الت!وءاتامةالبرالعناردة

اكلو!عو!ولكنلهذامناهـضرأي"امحاطياابو))الفاضلأمملا!تاذيكون5ني

وهي،القصةانوهيواصيلةقائمةالعميقجدرهافيتطلقيةالحقه

حه(ةمن!بمجزءلانهالمكان.ؤ"مل.الايجبالحيماةوقائعمنحدئاتحكي

واضتناعاللحافطدؤغعلىتتنافس!انب!نتيئءنؤاللحديث...انالانش

الادا!دارمنتضورات.ل.قا5؟الثمنرنوجووب،ث-،ء!س"*طنبقالمجونالزوجةاتعبحساءتظولءنادزوج

فماوالا!والاءومةواًاـحزنالحب.تلفتامنالقصةفيمااجملهي

المستوحاةالمسمتنيرة!السماتهذهكلمنجردنا،دااذاالقصةجدور

تصبحالا...والازاهيرواللقططوالاطفالالبيتامن...اللحهاةمن
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!احهأالمؤررهفومن....لا ؟ىدفع/للمل!اذا:اهـواله!اءنالاج،قيفيةط!ق!نسافغتسف!فمهـيونطيقءمم.طو.ورطمرت

هـ!هناكجاهثلاذلكلكنسفلمحتمعلفينجسبيهلللحاه!تب!باهلانفيفالماليخطرعههوسرلممهللأق-!ابراهبب!صالحمحمد:بقلم
..!.تعلمي!علىرد

مسو!بشالذيننمعالمجاستوحىقدللفاؤااًن.القصةفي

ناهعدورهفبمكانولولصاحبهيردهفلاالمالمنمبلمغ!اتد-!مىهسرميير.!هسي!عسرحى-

ص-همحضالالوفهـذاذن5.اصتيال..نصب؟ذ)ننسءبؤماذا.يفعل

ايمضا،حدفي4وفي/حركاته-كلفيفةال!!ذهوتبدو،اللخداعولى-لملأحهلجب!التعءلىالادابءث"كطالماضاأعددؤرآت!))بابفياطإكت

الراقياللنوعمنبدلةيرتديفهـوالوصثر"ظ!رلمباالحللاقخدعؤقداجصة))قه-تنيعلىالنجاابوالمماكلاليوء-مد"ادالا!ءتبهالذي

خدعهما3..معا-،؟-والخإجرالتاطىالنصببطريقعليهاحصلووورله.66!ايناررفيالصادرالاوللهـددباهورةيرا:ا"اللحلاق

روعؤ-جمطلليدخلوالمباالغةاالكذبغلىينطويالذياًلحديثبمعمسولء!ىلاحكايرةمجردالقصة!ن!والت*ا-قهذافيجاءماثلان

نةسهعنال!هـيت/يصطنع..-"فنراهواللجاهالثروةإصحابمنانهاللحلاقانيوو*!هللاز--آءلواني..احدآتضحكلابنكنرةاز؟هتوازها،لها

صموهدا-يرثهحديثنمو.اضخمةا4ومشروعا"لوا!كة.ا!هوأعما،-بة

فيالفبالىخفي"ةاساللبهمولفضله.الهناى!جءودءن-نبم*الا!مسةاك!السرو-ةةا!نكثةالىادنىأ--!-هـوا"؟ادجمبمالازث.اجنقساهذهدسمكما

اليه.هوبماغيرهدرمبمءادةالانسانفان.والاصنر-الالقارى?سحء!نهثرد2يئادذيالبانيالنقدالىمنهاحدا-نتضلا

نةم!"ءنلحدثقدادنؤ،والقصةمعنى/بئ"م،لم"باالىتاؤ!الاسلتاد

لأتحرككانيعينتى؟اذأذيجعلفعلالمؤلفلؤاإسمالاع!ر.وفعلانهكا.ىا!حلاقدؤ،لندعانعوددحد-بارتهفيالاسلوب!لاداتلىرنرو.المقدفياساوبهمنوكشف

.31د.وصى"خرآبمصىاو"لسطحيةا"فيهوخى("تلخبصاالقه-لآ/لخصان

بالوجيحه.لامسكوالنشجاعةلقيراةافينءؤلجرااو؟وااللذيرنمنألحلاقاوقارىءاتع:تلانن!وكلورذرة):مزبؤ،لص-ت-الحكايةالاوب4في

واقصا!ا،،ولياقةبرفقيطلبها!ادناووامابص،قةحقهصهوانترعءمحنى4ليكونؤد؟كا"ر،ذام!نىثمةهللاسألهؤللكنتلهخي!ى19ب"ذا

الرواليةهذهفيالخادت.ؤانالامركانوكيف!.للمبوريصيويسلمهان.الرأيهـذا.-ططرهالادابءجا"انا؟كداومن،المؤافرأسفي

اولئكمنالحلاقولكن.مألوفاامرايصبحاذالقارىءذهنفييف،!(.اللهعلىورزفي"لا)األادابولمجلةا"اؤولولفي

مجردعاىاوباأوبر!"اللحاقعاىيجبرؤفلغاأثبر(آعةيرؤتوالمالذين

الىووفددي!ع!شالحادثرجعلانشآنهءقوهذا.بح!قهأ"طالبة!-فاكانواذا.5محبجؤ،ذاالتلمخ-صبوذااقارىءاأتعباز4اما

صؤ-!آلمنتصكلةحرارةتزلمبكما،القارىءلهـإ-قي؟فوفىةء!!اقييسمحانوارجو.أعةاءاالادجمطاالنقدفعلىبالادباكقداسلوب!و

!قيد؟وا)ترالا؟نارةمنالذروةبلغحننىالحادت!زراتطورؤ*يف.الحلاق.المذكورةاقهمةاعلىرع.ت!اليقلي

الحادتاويقعااللذياللحآدتهيارر+يط-معناهافيالمتكلةا!.الح،لرؤي!حلاقصالو!جا!ةانو.عليهتدوغريبرجلدخل

ةيلوقوعه،او،وةوعهمنيتأتىاوفيصحبه،انوقوعوثبصكعلىاللذيالقهةءورتلمحان.الءلاقةاجرةيدفعانثونخرجشعرهقصانوبورد

منينشأالنفسياعالصرانذللكومعنى.ماشخصنفسفيءراع

اداالحادتانايضاومعناه.بالفعلوؤوعهبعدآولثعيءحموثتوقع

هـ-كطفما.لقصةمئكلةيكونلانفسيةحالةوقوعهتسبقاوتعقبهلم

الذيالرلادثهذاجراءمنالحلاقنفسىفيجنضأتالإكباا!ةهـبئاللحالة

اروجةلععاروناوضبحيدءةحهوجرضعوللحلاالذكبتئم!للامىنفسسلولحلالونجبهانبثق.ص!ديم!مر

لاارماناوامنفاستشرءسدرهانلجالذىالامرآلعطاءرحزيلخورق-.معو
!ىال-اوحىالحلاوواثماء4الوجبحديثار..!الارو.

.االلعابلهيصبلاجراالوجبهءنسىخلقىانهفيهريب

اللصالون،-خارجج!يهالومنهايتسللالتياللحظةفياثكلةوتبدأ

المراعهذاهوفما.لنفسيا117،!راعفيهاينشأالتيالللحظةؤيايرلشننأن(فمأناززرزنناسنرمن

يومه.كدمنيعيشفقبورجلالحللأقانالقصةمنعلمتىلفد؟النؤسي

للمهناوالى.رمقهيسد.بالقأيلقانعاالحالبحلكراضيايكونوؤس

.الصنجاحمئذشيئايجدلماليومذللكفيولكن.مشكلةلديهتكن

الطتة!زادتاًلوجيهرمقدم.الفرجمعال!لاصتاقما.يأكا4مايجددمؤجهر!ب،ال!اسط--يةهـاةالمأا.عرأ-وانداخر

لاجرةير"اجانه.الحلاقنفسفياعالهسبردأهـضا.خروجهعندبلةؤجما،ا!---:4ال-ا-"الارضالىآعودةواوالاصلالالم

اوجيه.امعالحقهذاذهبوقد،حقهمناصبحتلقد.الحلاقة

اءمبحما"يطلب))فصار4،لحقا.يصبحكلافيالان"!رجو))كان.يدةجديةنتوررنكهـ"

له؟حقهوراءيجريهل؟اتوجيهوراءيجريهل.حقهمنباللفعل

و)كنهذ)كمنش!يئايفعلانيريدانه؟يهمسهل؟يناديهل؟يصيح

بيننفسهفياصراًعا.يعانيفهووالحياءالخجلمنعهلقد.يستطءلم

بخيبةلشعورامنالجوحرارةزرتفعالحدهداوعيند!وارادتهطب!ه

.عاللياالامللئيدفقدء،.بالمظاهرالثقةوعدمباللغيظاكمورالىالاملل.ق.2.ا)تمنحدرراص!ر

غمطهمحتالنتراكفيوؤعبانهواحس.املهؤخاباللجديدزبونهفي

الحقيقةغلىضوء2الرؤياغينيهامامأ.وضحتثم،غيظاصدرهامتلأةحقه
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الباكراللصباحؤ!الحديدالسكةورحالةفيالاحيرةالرخلةوتدا!تورطان.بعدوفىذلكعلم.خادعةجوفاءالمظاهرانفعلم،اؤعوالو

عاشىيض!عالحقانالقارىءيو*-!اذالمؤلفرساوةرزت،!ه!وؤيهاللقارىء-وهيالخفيةأنتهرساالمؤلفاودعالاولىالمرحلةهذهوفي،

لظىاقدؤإنوجيه.صحيحوهذا.لفاسدا"معالمجفياللخجولصاحيهبعرض.لرسالةابدد".فيهنعيثىأالذيتممعلأالمجىءمساوءنعفاللكث"

الاولاديصحبريثمالحظاتاس!اذنهاذالحلاقوجهفيالاخيرةخدءته..-وجيهصورةفيمتخقياالئصاب

الذبم!الاملالحلاقذفسفياحيااوبئ.القطارعربةفيمقاعدهمالىوترتفعالمشكلة.ئفافمففيها.الثانيةالرحلةالى؟ذلكبه!و؟ئتقل

رألهفأخرجاقطار-برركا!بعدالايظ!رلمالوص"4وللكن.يموتد13ليةالل!ةالفق!نأالىاإؤلفينتقلوفيها.ابجوفيانحرارةدرجةلهاتنح!

با!؟ءمة.للهحولوالنافذةمنادنصابانومضمونها،النصابطبيعهلنا?نفيكشفرسا)؟"من

مابكلفاستغلها،النمسبمنمزيدفيامعنسهـلةاللفريسةوجداذا

،واللعقاببالجزاءالي.تنرانينبغيالقصةاناالذحهنالىنجنبادرقدالهـصإل!نا!ىأقليلبعد!ودالوجيهنرىفات،.اسايبمنلديه

نا.كذلكالامرليسلاولكن.حقه-ؤالحلاقعقابهالمحىالينالكأن.رأىانبعد.اًنهوالحقيقة.الشرؤماءمنانهالحلاقروعفيلليدخل

صذاوليس.اللخجلهونفسيامرضا،نفسبيةهـكلة.زكلاللحالفصةفدعا.دمهاوامتصاصاقنراسهافبئقيمادىانارادسهلةالفريسة

منيزوللا.ق!خجل.المنتمكلةهذهحلفيبمجداللجزاءاوالعقابالثفلآاءاد!ليذرك..الاولادثب!عرليقعىمنزلهفي4لزيارؤالصلاق

غريمه.ءلىالعقابوفعانلمجرداوحقهنالاناجردصاحبهنفسياًلبعيدالمننزلالىيذهبالحلاقولكن.الحلاققلبفيوالاطمئنان

ويتأتى.ايضانفسيااللحليكونانفينبغينضمعيةالمشكلةكائتواذالينالبيتهالىاوجيهارجوعويةتظرالاولادشعرورقصالمساءنفسفي

ومعبضت4اللجسمعلىوضررهالنفسعلىاًلخجلتأفيرءلميهويسارودلك-.جميعاوالمإلللوقتقطعاالصبيةويداعبالان!طاريملو.حقهمنه

فيالنفسمحلىالطثهريرتمثلالقصة!ذهوفي.الفردحياةعلىأسيئةاانؤيعلم،الخارجفيلمعيارةالىمنهتنقلاًلمغزلاءةعةان،يلاحظ

الجسم-علىاللضرر،يرةمثل.والارادةاللطبعبىنالقائمالمنيفاللصراعح!"يطلبانببالهويخطر،-التاليايومصباحفياهـفرتعتزمالاسرة

نلوتتم.والانتظارا"تنظلجراءمنالحلاقمنهاعانىالتيالمشقةفيالىعائدامغبظامشفقاحائرافيئصرفالخجلفيمنه"الاولاداممن

تحملهذلككل.اللحقوقضباعفيالفردحباةعلىالضجلهغبة،.اللقرية

بضررالخجلالاقتئاعالىتدفعقويةلفسيةهوامل.ايضانفسيةعوامل

.النواهنبذفينبذهصاحبهعلى.تشملجديدةفقرةرسالتهإلى"؟لفاضافالمرصلههذهوفي

جديمدةبروحالفاسدالمجتمع"واجهةعلىالمزمفيذللكويتجلى.الخجلمغبةالوفتاذاتفيمنهايفهمكماالبي!ةالرمنهايفهمحقيقة

بتلكلللتفاؤيرمزبمشهـدالقصةوتتء،!.والجراةاللقوةعلىتنطوياختطفحينما(واستحخجا!الطرفيغض.الحلاقجعلعندماودلك

.اللجديدةالروحؤ،نراللبهضة.االحجراتداخلبهذهربأالحلاقةمقص-الوجيهابناءاحد

؟!.لهامصنىلاحكايةمجردالقصةهذهفهل،وبعدالخجلومغ!بة.4ابيللثكوكالابنس!وفيمطابقةفيبجلاءيتضحهنا

المقصالحلافىالآحافيوهو.اللخجوليملكهمااهمضياعفيتظهر

ايرا!ببمصا!عمحمكالخرطوم.منهيرتزقالذيعملهيقفبدونهالذي

إ

أالاسواقفي

ءصوءهء
لفيصاقالىبربرصا

المعربم!العلاءلابي

هداويخايلبقلم

العروفالعربيالاديبوشكلامضمونايجددهلالعريالعالأءابىالعبقريفمم!وللفيل"الغفرانرشبالة"

المعريسخريةترىحيثصورهااروعويبررفاقفااويبس!الاذهانالىفيفربفا.،هنداويالا،سنتأذ.خليل
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