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بوسعهفلشس"الطآئفة"مسنوىقوقيرتةعانالمثقفعلىينبغيكان

ايوذل!رز"ذدنلىلاالباوفكر،ذوفكره!يرلرلقدةا،ى،ىقاقط"هقةممولعنز!اتةعا!!ماالإس!ط

مرحلةفيالطبق!تمنكلقهللآهـدا!و"مالحءن.نعبيرالاءرنهايةفي

الضيقةاللحدودداخلالانحصار1هذيع!ولا.الزءلنمرا-لمنبعبلنهاالىتلمراًء!وللم

القوميةالاؤاقنحوالانطلاقافىمنهاآلبدءيرع!ك!،ل*ف،ط:قةكللمصاللح،*،

تقسيمفياليسيثممصالحها.معزتجانفولامعهاتتلاءماكيوالانسانيةالت-!إتالابشمناؤف4الىاللفورعلىيدخلانفحل،،باارءجدير

اء!رافويوريينوبورجوازي!بنرجعبنالى!قفبنللدمالقاسمابوضر3الدالهاءيناليببانجنامماملم!ظةيتوقفانءالادابمنالسابقال!ددتفمنها

اتذينهـ-!مأ!-وا؟.البورجوأزيونهممن؟الطنقيبالمفهومدجس5اتلمفاعنفينفيالم!ةنمنبيانالاول.العددذلكتصدرايناللذ

اللبورجوازية؟"اللإقة"الىفي!مون.في!:امفياءناللحربانفسمهـمالمثقفهنمنبياق-اثانيوا،الاسلامي

للعرببملالمتقفي!دنيهاا!تيالازمةه!ها!قاسما؟وا!-قىورصدد،ادلقدالبياير.اقرأوانايعرليوالدهاساللفرحمنبمزيدنث!عرتانيواللحق

......*!...000،001،اء.!.عنبرل،ف!سباللبناليينالمثقفين"وقفعنلاصادق"مبيرالاول
هداعلاووهوالتاليو،بالمج!ودالمنع!هدعلالمحهوللهـهسش!ينفي

علاقة!يالاولىوال،لاقة.المرب!يةالبوركرؤالء*!؟ابرهزةافتق!طالمؤاءراتبازاءاللعرجم!الوطنانح؟ءكلفيالشرفاءالمثقفينكلموقف

الوسافلضعفوإلصءاملفاعلالتهـذامنحدوان،تفاعلوتكا"ل.ب-داءورقي،كاواللدينبالدينوتتبرمع،ضدهتحاكالت!الاستعمارية

تقفالتيالادءاشبةدالعقبةالثانيةاللعلاقهاءلأ.،القراءوذ!رةةالمادمرةبداخلهننللللذيلجديداطروادةحصانبدورالقيامفيوتجهد

نااهـىالمثقفين!نبكتبر/ؤديعماالحريةمثكلةهيسبلمهـافيلمبدأكيد4والثاني.ولأالمدوانالاستعمارفوىالعربيوطنناالىأخرى

.اًتسجون.اعماقفيمغللإناويعىوا،منفيبننرهـا.الماليا!ظ،قعلىالاسعارض!المعركةوحدةوهواساسي

بلينللمعلاقةالتشخيصهذاالىالمرءيوج،،،الت!هرالاولىوا!دلأهـظةاماكنفي.فواهابظيميؤذنذلكؤإنفيتنامفيالاستمهمارذوى..ءحطم

فييآحذلاءلأمقثمخيصانههي،اروكموابر،زةوارجما!رارر!ق!ووذا-تنتصروعئدهـ،،اللاتينيةواميركاوافريقي!اسهامناخرى

اللعربي.طنالونطآوعلىالمحلاقةللهذهادشلفة"أدحالات/"5اتباعمنيش!ذلكفان-المعركأطالتلوحتىالشعوبععسفيتمامابع!ي!د

فيوالاوضاعرونر!لبىانؤ!الاوضاعبيننوحدانالصوابمنفلهس.ظلهارونهاتقلصا!ةجمطا!اطقالىتعودانفيطموحهاويذكيازر!ا

ههـذهصوربيننوحدانايضااللصوابمنوليبمى.اسعوديةاالمملكةؤجهماالاتءانياصيرابوحدةاللعربيالمثقفلشعوركذللكتأكيدهوثم

ناينبغي..م.عجفيوصورتهاالاردناوقونساواينيافيا!طلاقةابعادءهـتااالتياللجبارةالملميةالل!وفبعدصغيرةقريةاصبحعالم

الجماهيم،نضجومبيلغ،بآ!كلفيالءظ!رمس!شوىاءخنارنافينأخذ.مالا!،يةالى!نناافاقمنووسعتالبعيدةاللكواكبالىالانساليالامل

نفلتسوفيحينمئذ.منهاكلفيوالىسياىرالاجتمياعيالضقدمودرجة-"الثهافروحهدةاللعرجمطاالمثقفلال!زامتدعيمالامريةنهافيوهو

بينالتسويةفيالسقوطنفوؤىو!وف،ا!ط،مةالاحكامهذههـنوال!نالادبة!وص!،اجل،،منوالنضىالالكلمةبوحدة،واورجاسة

أتعارضاحدالاخروبعضهابعضهابيناللعل!قةتبلغالتيالاوضاعدهـتلانهالم"الاداب"نحييهل.،كل!اذيالافالمصيرو.ؤضايا

اتناؤض.اواوءس!حبايتحية.جديرةباللطكدانها؟المواقفهذ-5اتخادالىاللبنانيينالمثقفين

العربرسيالمثقفاناللقاسمابوتور3اًللدؤولهيالثانيةوالملاحطة!زقومانلحودتة("لمدائماوهذا.منهانتوفعهمادائمافهذاذللكومع

واست..واحداشجميئأرةلضروباليسا"اكوري"وابح*ماثوريا.ا!عيءتاريخهاطولعلى

احدماتخاىالابميا:هـما"الثورية"العلاقةيفصمانيمكنماذاادري،*ت

الحكلمللهذايمكنكيفةذلكمنابعدات!معاوللكلنىبل؟!ثوريتهءنانالهنوهذاتقرأحتىالمشرؤقىا!صف!اتا"لمكتقلبتكادماولكنك

وجهاتف!ه!الخلافوليس؟ثوريينمثقفيندوناىلملأيقومانا)ثورياللعددهذافيالاولالمقالوهو"الغربي"الوطنفيالثوريالمثقفازمة"

)-!رعكافمنررا!ىافةثريالاتأاحولاالرأيفيااللهراوحاواللهظربااولاياتويسلنسنبجامعةالتاريخاسادالا4سعداللقاسمأبوللدكتور

اوريالثورياوضعواالثوريالمثقفعبين"سوريةالة"الملاقةهذه،المقالاقرأاًنقبلخيرااتبشرتانيوا!حق.الاورهـكيةاتصدةا

به.ييط*بابعهـصذلكرغملكنوالبعيدةالقارةفييعيترعربيافثقفهوفها

نا"الؤالسمابوورالدكةقولهيالمقالهذاحولالثالئةوالملاحظةحتصالمقالقراتماولكن.مشاكا4فيبرأيهويدئيوطنهقضاياكتب

".رجيوظمحلىشديدضغطانييتعرضالثورياللعربيالمثقفا"لرقدوالمشاكلاياا!قفلهذهقيالحقيالمسرحءتكا"بهب!داحمسممصان

4وجعلىهـدفهيحددولاعمومهعلىاللقولالمقالكاتبيلقياخرىومرةالمجردةالل!اهةاننزعةتلكاكسابرهاوفي،نظرةوجههـةتشكيلفيبوضوح

جمةالرجعالانظمةبينواحدةسلةز!طيجمعيقادبل.والوضوحالدقة.بهاتضم!زالتب

ضفطعناللحديثعنقويهؤصالمربيطنالوفيالتقدمهةوالانظمةال-ىنزعة!وا)"اس!ما؟وتور3اللدنظروجهةمنيفاجمكماوأول

ي!دثاين"منهاالرجعيةوخصوصا"اقنوريالمثقفعلىالانظمةهذهاللنتثةبحكمينتمىال!والاجتماعبةاللطبقيةاصولهمنالمثقفتجرإد

ولصاللح؟الخطبرالحكمهذاتبررالتيالمحددةالامثلةهىماأهذاقدمهالذيالتعريفتوضيحفيفولهالىانظر.اًليهااللةكربحكماو

ا!!لا...؟إاالثوريينالمثق!نعلىالثوويةالانظمةهذهتضغطمنبلغتشخه!وور"،بعينهاطبقةيمثللاالمعنىبهذاوهو.."للمثقف

!المقالكا-بالنقطةهذهحولا/صاحايزيدناولا.يعلمواللإرشاتهاتالافليممستوىفوقيرتفعان.اللىوذكا؟هصرتهبه

باللذقةتتسممقالهنهايةفيالكاتباوردهاالتيالنقاطنجعضانعلىالرجصيون"المثقفونفهـناك.ثورياعربيفعقفكلليسوللكن،واللطوائف

اللقضايابعضعل!ىكثيراعزتا!تكطفاتاللصوهـصيوالوضوحالت!حددوالافليمياتبعيننوحدانالخطاومن"...والثوريون،واللبورجوازيون

اًلدكأورحددهناهـ،!تذرحهافييستفيضكانحينمااثارهاالةكبماواذا،مختلفةمعانالىتتن!يرمختلفةمفهوكلأتفهيوالطوائفواللطبقات

هـ6



جهدايمرفسوؤطا)ءعسيقذلكان..؟مثلاافربيةالموذلجامعةا(سمولينبحضلمومحاولةا!ربيالوط!فياللحكمانظمةاحتلملأ!))

المختلمفة،العربيةالبلادفيالائار"نفس"ترجمةفييتشتتانيمكنكبيراتقفالتكي)اعراًقيلا!ممنكواصدة.."الرا!نةاكأاللحلمتخلميدالمرب

جماتالمشءاىالفكريالاشرافمنا"اررجةتلكيحققسوفايض(وهوانوجهعاى4ر!التاداءمنوتمنعهالتوريالعربيالمثقف4وجفي

هاترجىواسلوبموضو!عاتهافياشنهوهيأفيالثقسو!اتغرقالتيتوفرهـ-ايئبغيالنيا!شروطوضعاليهـإدعندما4انشعلى.الاكمل

.الجيدةالمملةتطردالتيالرديئةبالعملةالتجرإهـواللعمومياتالىاخرىمرةعأدالعراقيلهذهتنزاحكي

........ما!اتعرشوخطبوالمنالىباتالافتتاحياتفي!،لاللتيالكلماتو

هو"الملالكةدازك"النماعرهمعالولمرجمصماالملاحطثاهدهودعمونر--نوالتخصيصاتوضببحواا&خديداللىالمرحلةمدهفياحوجن!ا

أحو!!تا!تراقغلالم!لاومنووو.ديعافعداهم!ة!-4ب"اوطناللعربيمنبفياركلـقتاللكااللىالهامةالقضاياهذهضتلنتناول

*،م!جنوبهاكلعلىقيقبيهها

احسانؤ،لدكأور.وافرنصيبالعددذل5فيالثمعريةوللدراساتسعدالقاسمابوالدكتورمقالتئاولفيافتيءبر*ضاطلتقدوللعلي

اللفاسطفكطالشاعرديوانحولدشمامركزافنصيرامقالاؤ!معباس"اذلكفيعذرينولله،كلماتهجتمنالعددمقالاتاقلانهرغمالله

مورةؤهوؤصرهرغمعلىوالمقال."بسيسومعين))الصديقمااثدوهيهذهايامنآفيالنمتيرينبالتشغلكبرىفضية،ةكداول

نعالمجونحبنالاخصعوركثيرأا!يهانحتابماك!الكاشفةلللدراساتتحاولأوبهاتنلغالىلإ!الوضوعبلآالمنافشمةمناؤشتهاالىحاجةتكون

بسيسومك،ملا،معينديوانبعداقرأللماًللحظلسوءوافآ.ال!عرؤضايا.الاتقانمنجةدربهاتبغان

ليرولذلك.العربيةالمجلاتفيمتفرقةقصائدهبعضءقرأتوتت،*،

عاماحكماالاعباساحهاناللدكوردراسةعلىالحكماللصواًبمن((العربيالفكر.نرجمةفيمحادير"هـوالعددهدافيالثانيوالمقال

خولقارئهانفسعلىتنعكسالتنابىنترةالانطباعاتحدودوفبماحسدىهـ!الترجمةقضيةانواللحق."الملائكةنازك"للشاعرة

معينالفلسطينجراعر0اكعا"!مناة"وا؟هاتكئنمفهءاومبلغمنهجهاهذهفياللعربيةالثقافةبشنونالمهتمينبالتشقلاكءاللهامةأياالقف

بسيسو.:هما"الملازكةنازر"همافدمتاللذانوالمحذوران.المرحلة

،،،

ا!امرة))فموضوع!!الادابمنالعدرهذاتضمنهااتنالندوةاملمابازاءاللعربيالمثقفيحسها!ذيوالاستخفاءالهوا!شعور-ا

الق!،اللقادرددالدكضورفيهااشتركوقد"اللحديثشعرنافيا!فنيةوفكراشخصيةعفاضامتهبأ!واحساسه،اللغربثقافةمن-ةرجم

عنها.يترجمالض!الامةمن

صلاحوالاسإدعيللىماعزاللدينوالدء*ور،قضفءمصطفىاللدكتورو

النرواتاسلوبانوالحق"الصيرفيابراهيم))1واررها،الصبورعبمد5ىقددتنايشلقدالذبم!الغربيبالهكراورهـيدالاعجاب-2

بمديديسمجلانهبالزراتلقغمايااهذءفيموفقاسلوبداتهحدفي.يضرذامماينفعناماتمييز

ص-كامتبينج!اتاولهآباأبعرواي!يسصمححنهلامنحظه،م،ولكنظراوج!لمخنةلمفةافيالغرببينويبنناالفروق"الملازكةنازك))الشاعرةحددتوللقد/

احسستانيبحيث،منفصلةتكون.لغادبطريقةالاساتذةهـؤلاءنظر.الادبيوالفارق،ىالاجتماجمطافارقوا،الحضاريارقاللفهيفروق؟للاثة

!طو-تواحدموضوعحولإنجت3متفرقةمقالاتكانهااقوا.المنتكلةل!ذهتراءـ(ا!طاللثلولتحديدالىذللكبعدتمدمتثم

البرنامسجفيعقدتاقدالندوةهذهبانظنيورض!...!التاللحلولحولالملائكةنازك))معيخهلمفانبطيعلاالرءان

الااعضا.!ابينالمبانتراتلقاءللهاتوفىبحيث،!يءاجميسيا!ا!ذاوقىحدللقا!نىكبوصلمةعنهاذىولاعامةمناد!صميمهافيلانهاالمننمكلةل!ذهف!مه"ا

الممانترةالمواحهةحهويةمنكنتيراؤقم!قداللصياغةعنديوروفيماانهانورددآكمعولكلننا.اللؤبئقافةعبررحلتهمفيأالعربالمثق!نتهدي،

.-...ونحن"عنحديثهاحولاولها.احكامهابعضحولملاصظاتثلاث

الندوةاعضاءالالساتذةهؤلاءان!وا!-جبفلعلذللكالاداء.ومعر-ن!نبئنا!اؤضاكوبعننختلفانناترىالشاعرةان."الرومانسية

تخنققفوا!هاالخلاس!ىتلأالعالمف!ليلى"للقضاللضيطاوبعفيفبملم!بيمهمالالاجممعاجقىيتفقونأكقيأدحكمؤ-بالعصرتلائملا"اصنعتالتينسيةبالروملنأحداط

مدرسةوهي،الاعنامما،"جماعةالىينتمونفجميعهم.بنجهمو-مااورمعةوالمثقفةالمراقيةال!ءرة)كطولتسمح."الغربباحقاميتألرونالذين

الرجومالجماعة.استاذالهمهاللذيواللفنيالفكريمنهجهالهاادبيةالمقصوداورسسىايثددالذيحكمهالاناولا0ذلكفيمعهااختلفبأن

واللكتابالجامعاتاساتذةمناللعديدوتبئاه"ادشولياورن"الا-اذا&!اطفووودالقدي!ةالادابواحياء،الفروسيةبانهابالرومانسية

المصرية.الف(فة!قلفياراملينواررمراءعلىمنها"والفردية"،الصفاتهذهانتجا!لقد..وا!غنائية،الحية

وسأعود.قياللعربيبلادنافيالاوضىاعبعضمعزتلاءملاالخصوصوجه

،**مختلفةواجتماعيةحضاريةمستوياتثمةباناللقولالى!ضااخرىمرة

واللعمقاللجديةا!ا!يةالدرجةهنااسجلانينبغياننيءلىانيمكنلاالاقطاعظلفيتعيئنى"زللمبلادفيينفعقدوما.بلادنافي

حول!لأحظاتمنليولليس.المنافشةهذهبرهااتسمتواكءمولاًليومن!أسماليةالرالرحلةتتخطىانتحاولاوتخطتبلادفيمفيدايكون

نجهاوردتالتيالاراءحولوالاختلأفالاتفاوحدودخالىج-لندوةاووهردةهيالروولنسيةوالعاطفيةواللذاتيةالفرديةاللقيمالىالعودةنكونثم

عرواللجديدالشمراسةدرفيافتصارهاهيواحدةملاحظةسوى-والملاحظة.تتخطا!اانينبغياوالنلدانهذهتخطتهاوأوضاع!بمالى

اللجديداثعراالل!فاهبرىالفنيةالمغامرةانرغم.وحدهااللعقيدةاطاراتيالاجنثيةالم؟سساتبهضللدوربحثهافياللشاعرةاغفالهيمالثانية

مناللونهذاامامالمفتوحالوح!يدالافقفهيالش!كرية"))المسرصيةهياحداتعلىقدرتهحيثمنهامدوروءـ9بلادنافيبالترجمةتقوم

والتبببروالاست!راراللبقاءعلى-بالفعلقالروهو-قدرتهحهىالثمعرمثلا؟افربهـل.لهايروجاكجمطالكضبطريقعنبشقا!ئاالضارةالاثار

مراحلمنالرحلةهدهفيالمربيةللذاتاللخصبالوجودعننوغالأتهدبههـذءؤجممااللشاعرةرأيما؟..المثإلسبيلعلىفرانركلينمؤسسة

تطورها.العلميةاللدراساتشكلبعضهيننخذقدالتيالهـتبسيلمنا(؟لسسة

***،وتفاهيسم،افكارا،بداخلهيخفيوللكىنالمحايدةالوضوعيمة

الادابدارتقدمانفهواللعددهذافيشيئااقترحاننيءانواذاالتنسيقامكانيلمت،هيالثالثةوالملاحظة؟ممناتتلاءملاوايديواوجاتا

الندواتسواءلاخرحينمنتقدمهاالتمي.الندواتهذهمجموعةبنشرلهاتكونانيمكنبحيثاًللعربيةلأالبلادفيالمختلفةالترجمةاجهزةبين

فائدةاللقراءمنهيفيدكتابفيالغربيةالمجلات!عناننرجمةاوالعربيةالثقافياللجهاز؟ا!موربهذايقومانيمكنمن.واحدة"عامة"خطة
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-.!،!ضاعمااورمتردواناعداد،ـ،بعفىيتابعوالملمنبليحو،كبيرة

1!لأرفى!أومم!محةومل!!ةعميقةلحطاتمن

--.--العربءقىالبلاغة"عنوانيحملالعددهذافيالمنشوراللغويواللبحث

رضواناهينبقا!هامةدرالصه،هو.عبعحمد-5اذالال!-لنبه"والادابأنأغةمى"ءيبين

***الدراساتاريح"أ*أبافببهااشمرضولقد.هامءوفموعصول

وؤدالبلاغي!ةالعلوماهداة!ءنبلمحةذلكوت!ب!ع،عامبثخلاللبلاغية

وجودنالختف2نس!إخلالهمنلاننا،الليه،نمىفياا)تعرزول؟لنحنار:لافيينإهـيابينجاؤفيبرءمدةقواللبوصارتا!حميو،بئمنهاغاضت

عليها،نقفاك!ه!الارضطنيعةعلىنتعر!كما،الورامباأ"ونوعلا!-،الادبتغس!هرفياهدافهابذلرذدكواردف،أءدثبناوالظ!ماء

الم،متةائلينافاذهـنفيسواء..شحووواتش!دناالت!وألاب*،داسماهول/قييما-قدمان!اللقيبحتهيةنهافيحاولثم...4وتنوؤ

..نحوهابصدؤنامرتبطابالاش!باءو?نادامءا،روتشائهيناوواقياساتنادربمناهجمباحثهااهمبم!قابلةوذلك"البلاغيةالكركة"

الماضيالعددةصائدعلىاللضوءنلقياننحاول،هـذاو،ضوعلى.ؤيهتكونني!جبالذبم!مكانهافيالمباحثهذه)"ضع،والادبللغ!ة

.نقولماصدقلنرىالكإلمباضطرمض"لابدراناللذياللطوبيلالتاريمخبمعراضالاسنذلكوبعد

خلالهاهـصزتعرؤبلمم"امريكيطي!أرالى"ياء"يندشيدوقصيدةكمااولتبااخارويقمد؟!ا!جلهوما:المارر؟الروواج،ةالى

لكأنا،واللدمبالعرقالحياةنه"نعخآ3وانفنحن،هذأمنش!لأءلىالاصلاح"جانبمنبدلا"للمشكلةالجذريةاوواجهة))جانبيقول

هدمها،يضولمنباوم،استح-لماء،فيلانلاظنلبم،.الحياةهذهنصخعونضلهتتوؤردرا!"ةفيالكاتبيقدمهاللذيالمنهجانوالحق."والترفيع

اللفضي،الحسا!قدت"قريريةففي..الهدمهذاامرارفيتمنعبلالظلمومن.لمعاصرة1و،والاحاطة،واللدقة،ا!حيويةهيهامةشروط

.ايمفةقدا،ف!قط،اللومالامريك!للاسصنفمارلومهياسبندشب!وجهنستعرضونحنسريعةكلماتفياللدراسةهذهعلىنحكمانوالض!ف

شيءالقصيدةفصفليس،نفسولاأساءرذا.نيةمنلووىحتاي!جاببهبةوحدهيحضاجالتحمديدعاىالبعثهذالانذلك.دالهسمقالأتمجموعة

ة-ي،اللجبالمخادمفي،المنجمعتمةفي"سوىاأشماعرعببمهيعمدل!تاب"ركزاموجزايكونانيكادفهـومستفيضةمستقلةمناؤشةالى

."الادغالفي،يداللح!مص!!كتابدقىبينكاتبهوضعهنوحبذا..كاعل

منفنت!ولءجميل،اًلخثئلفؤاد"اسودقنديلالى"قصسةكذللك***

واللفبباءاأننورفيجعل،التفليديةالجمالقيمقلبيحاولانالنتهاعرلاسناذانئحاذ"فبمايطلاازمة"مقالهواللعددمقمالاتهذاواخر

واللعطاءللبذلانقصرانيوللكن."الاسودفورنايا))الرواللكالسوادفيالاخيرةقبلهحفوظنجيبرأوايةبرطلحوليدوروهو"تأمرقفل"

سكنوريفيمطلقاالشاعرجعأهكما،اخرد،نلونعلىوا)"ضحية"-"شخصلآاللكاتباستعرضانوبعد."الشحاذ))وهي

اهـىجربةالتينقل(افهذاواختياربوعياعطىاللذيالحبايها"لهذهالخاصيره.فغنقدمألمختلفةطروفهافيالقصةبطل"العمزاوي

ملاينمنواحدفسكتوري،التجريد/لذ؟تبالصوريدجراأتمستوىهو"تامرفافل))الاستاذعضسالتفسيرهذاولهـفتاح.اللشخصيئ

شأن!وكما،ووعيقناعةءنلل!اةش!ءكليعطورالذيناك،سالتحولاتبحدالمصريةالبورجوازيةاللطبقةتمانجبهاالتي"الل!!يةالازمة

محاولتهفبمالشاعريوفقأنمثمومن،العاللمإةنيالشرفاءاأنوريهنبتهفي"تبشرالتي"والمصريالمجتمعفيالهامةوالاقتصاديةالاجتمابمة

الصورقلقلم!لمواكلمعوراللحس!ء،نس!ةغيرا!قصهدة(فجاءت،!ذهاووذت!أؤ!الطبقيةالا!مههذه."المستغلاللبورجوازيلكلكانمط

معف!!"المدهوشالمستعمرباللصفعةعن!لا":مثل،ؤ!هاالنتمعريةعلىالمقالكاتبميبو."العمزاويعمر"عندخاصاؤرلىياوجها

..طبيعيالولدالسإبقةالصورةمنمتولدةليسترداءتهاانواقع"نالشخصيةهذهمثلزصويرفيينطلقلاانهمحفوطنجبب

اًللطاقةجهدمحاو!ين،اللجي!دةصالاتهجميعفياًلنسعرنس!معومادمنامماالذوو:كمقدمامزالروضعمحاولةمنبلالحهإةحركةومنالرواؤ!

مكاننىانجداللجوانبايفيلنصعرف،النفسيةاطرناداخلنتذوقهانان.ائيالرمإوالصدقوالاصالةالتلقائيةعناصراضعا!الىيؤدبم!

كبيرة؟مجيعةنصابفاننا،مستكملةاياهايعطينااننئريرطة،فيهوالطر)قاأنذحاذ..الاخيرةقصصهفيبداقدرايهفيمحفوظبخيب

اللجوانب..للكؤ!انفسنضات!تقدح!ينمابةت?مأهاانيمكنلأوذهني!ةفلسفيةرموزاابطالهيحملوغيروو؟..

حاولااللقصيدةاولمنوجدانهللفحدجح9،بلمويهعبثقبففييرىكانوان،محفوطنجبببعئدالاخيراتج(5اهذايشجبوالكاتب

ا!نوافذ،جميععنهوسدوا،عمرهفمحةاكروافقد،كاملاايازايعطيهانوتستحقوجريرئةمزيدةتجربةالضحاذوهييماللجهاالتيوايةالران

اضطربت،ذريةجزئياتفي7الجمودهذااضاعؤد،لللاررف،ولكن...والدراسةالتقدير

!اشة،تكنلماللشاعرتجربةانعاىدلمما،اللشعريةالصورمعها***

مسايرةاو،الشاعرلدىفكويموقفهـرزافصاحهيمابرقدرلحمر""ضهاعانىاننيالازءلآمفاحفيالمقالكانبمعالمرءي!وقد

المبهم.بالضياس!الاحساس،الاسابسيطابعهالسمرفيعام3لاتجاههي؟اللعمزاوىعمرازمةانفيكئيرامعهيتخلمفلاوؤد"الحمزاوى

ذهنيا،دزكيبامركبةالفصيدةفيالمتم!رية"وراللهجاءتفقدالمحوقد،اللبحتلكاتبافضلكنتو!كن،"طب!لآاًزمة)ءاللجوهرفي

فاللصبشعريبحسارتباطهدونالنئ!اعرعقلمنل!افرودتدخلرموزاالاخ!برةالاونةفياصب!وافدمحفوطنجيبابطالانالى

اللجا"!اللحسمعيرتنالسبلاوجدانهفيببطء"يرنمو))الذياًلا!"ودمامغزاه؟محفوكلنجببعندارءحولهذادلالهمالنايقولان،فلسفية

نايردركانفالاجدر،ابنآتءدةفبموكررهاًولااي،ءاعطانااللذيبر"لاتجاهإتتألرهمهـامدى؟كذللكالفنيلأوالذاحيةرلالاجتماعيةجمها!ناحمن

فيتقبلفالم!.ؤصيرغيرزمنمنوجدانهلفحقدالاسودبالمنئ..؟"الفأسفية"للمروايةتمامارزشيع"اأني،اهيالغربفيالمعاصرة

انلااللشماعراراداللذينواللجمودايجفإفوحدةاؤقدفد"ينمو"محفوظنجيباعمالبرعضفيآللغربية.الاتجاهاتلتلمكصهرىا!إءد

اعطى"فوارى"اأفعلوكذلك،للعامااللقصيدةخطفيلناينقلهمأ.اكيل؟..ف!قلرلرةبعدهاومن،المثاليسبيلعلىوا(نت!حاذ،-رةالاخ

امى\.الواقعفينراهلاماوذللككنيفورقذوالعشسببانايحاءرغم،تقلإبركلبتحق.0..حقاممتعامقالاكانفقدذلكورغم

،مطلمقااللفجربهذاالشاعريحسسهـنافلم،اللفجرفوقالجاثماليومانبهجديراوكان،روائيللعمل!اللطبقيالمعزيعلىالنتديداللحاصة

.؟ادنا!قه"!دةفيمكاترنقاذاجم!يضيقالاوادجو،لويصالسعيكومعزاهغلىاللقدربنفسلمح

!لذهنليسالمضمعريةاللصوربعضءنالقصيدهتخللمهذامعوللكن.كذأكالميثامي!تريقىمغزاهتملت

:مجالفيها

اتنرفة...ؤربتتأكليامئذنة-اسكئدراميرا!اهرة
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فيالوثنبلونومضبدة،فىللكعلىاللفنوناقدرهووأثمر،هدهالرب!.ءهنندابعد.ذرايمن-

؟+فمي!ةوالملحالصطولليةالروحبينصراعااجسحتصعبللحسينروما.المقصيدءفيثي/ءكلليست!وللكنها

كانتثصمومن)4انباخلاصايمنحلماللذيلجديداوبين،الانسانجزيرةمنعودةالى.بدويعبدهعندالمضمونمنمجردجظفومن

نحاول!علي!ناعزيزاانناوجدفيمعاشاشيثانحط!عندءأفنحن.المأساةيكنلبمتديهمااةتشعا؟مانلنايأكد،جعفرخالشهلحس!ب،المحا

البد،لهذالناتوصلاتتيالاداةهووا!ن،مقنعابرددلولهنتلمساناث-غحسبفعودة.مركبتشا؟مهومابقدرماسويحسمبعثه

القدرةفقد،اللعصربوعبم/التراثيستبطنانالفنأنعجزفاذا،المقفيعثميءاي+!يءعنبحثافيهاحياتهاضساعمتةرحا"منيائسمةعودة

-ؤانوثنبونؤصيدةأجاءتثمومن(،ل!متلقيلجدربىاهداءللموصعلىص*ىا،ي!!فلماجلهمنير*ودشيءايءن،البحثوصاول،يجدهفلم

،الثتآعرنفراهـىاةندمتسربمااسرعاناذ،استوىاهـذادونروهاطعمهاصلملأوةءنالرغمعلى،الشاعرنفسعلىهبتاة؟بالذءريات

مل-الاصنام؟؟ركلملينننايا"السطحيالتحمصربصيعةيصوغهوراح-الطريالسعفرعشمةاو،اللرركطعمقهـ!،حسصلممدلولاواءطا؟ها

طار-حؤكاللقه.يدةالثويةاللصورةمنحءنعجزكذللك"سواهانعبدليستانطالا-المخيبفيالسعفتينديفياف!وريأتزويرامع

رنبنذيللغوينظمؤىالرومانبةالرحلةحبيسةانهإهاحيث،العصر.الن!رسىطيورسوىا"!ينع!فا!ثمومن.للعودةكادب!امبررا

فصيالتاريخيالحدثاستخداممناالاساسيالغرض!آضل،خطابيانعنالبح!ب!ىراحاذالقصيدةيةنهافيكلههذاافدقدوللكنه

..الفنتسأليركهاانوادكسارأوددلمحيمنهويطلب،المرنحبمركبهومصف

يمى*طعلصم.اذ،4نفالشيءزجدنابابولابراً!يماركاد؟وفياللببتيخدمحنالنوطبعا،السلاممرذأالىيوصلهاعلهالريحشذىءن

عراثةفإغاب.مادؤقىمعايشةالتاريخيةالتجربةيعيثنانالشاعر!..القصيدةمنالاخير

!مومةواصبح،اللحزنمنعينأهوابيضتوالاسىاللوعة"نمزقؤس...

ع!يومكلتتغيرلطبيعةاكإنتفقد،.الرة؟تاللذكر!يرارحئينبدتوقداتإعر،امعلأالغردكأحلافيفهوالعتيلىاحكمتتنترداما

التجدد!ى"ك!))الفعلمنحوقد،الكروموتورق،الصهاحانتراقةواستيان3الصراسئمصب،افبةمطلعمينفاترةاكربة!زه

واخلدتبددتقدونداءاته،ت!طمتقدفمجاديفه،رخوةاستكانة

اللدارقةمب!تتبدلثامالجميلةالمغانيهاتيلبقيقفهل،مرالىوالاست.اللنالخلى4لا؟*-ارا.ؤ

ارهافرومانتيكيتسصلماولفيهدالل،الاهلغيروالاهـل،اللدارغير

،الطاولفوقالبهـاءيريدلافهو،مبانترةبتقريريةاستكملهثمنابابوافتتمومن،هضقاالمهنيا!صهـؤاهايوؤرلمةقصإة،ب

،هـكأجىءبمكلحدوو،وقد،ارمودةالىبا!كاينررضفؤادهوانماقضيةفي!ملاا!ثانيألمقطءزرىفنحن.عصويةغيرديث.مريةصور!ا

فاسطين،قىتجربمسضوىدونالقصه!ةجاءتهـناومن.اللدمليطريق!حدتهاوا-ساس!هبر،عهعلاق!"!واخرطرفالنايحطيمابقدرالفربة

سطح!يةا-؟مارةاسةمملهامالابرقدرالاديااركا.أجردةمنيرستفدللمفهـوروحجايرمكىساؤراا!أسجاءالاحساسهذاحتى،4جابعور

!فوقعكذلث،وادكاديلالشاعروظن،الطرفينبينالتشابهلوقوع-:يقولؤنسمعها"4تدليلؤقدطةل

الضبابوتعريشةالندىس!قوط!نتسأءلحينماثنهبمؤنيخكل.بالنورالمكسوخيألكيلوحاذواحزن-

اوإجربئ-نعلى4وعيانعلىفدل،والصناعةاللدءانزءمةؤيوضباء.لللدارصورةاعايناذوابكي-

ووعي!اجانهاكتنراخرينشعراءللدىؤورطشمأساةرأيناؤقد،ناقعىشوقآليالاحساسهذاتحولثم،"لمناءلم))تقرهـيةمنالرغمعلى

..منهاتفيدي!مهانالشاعرفلعل،واستيعابات"-رحسيةجززبتعأىاصتوى"عياغيزقرحيل"الثانيالجزءفي

فيانفىمهايعطيظانشريطةاللشعرالى.نصغيانناقلناوكماالقصيدةفيديبيةاوالى

لءم!ن،للحباغن!بةفيهذانجدولهلنا،ووعيصدقفيحالا"هاجميع،لاهاربا،فيكقدرىداقضالا،ادحل،وارحل-

:سمعانلفريداللخمسوالقمم.البابفتج.اللباقيةاللحظةالىالثوقولكنه

ور،ريمنىمنفيهامماالرغمعلى،الحياةاغنيةهي،حسنفقصيدة.جراجمطناعراتفيعيونكدأنجفى-

نفوسنا.لكتنفالتيفاللغربة..الشمسنحوالصاعدالانيانا"لممتقف.المتعباقبرنلياوومئرو-

بيسنندفعها،اللح-اةخلفاوراًءااللىتثصدناثم،باللسوادوتلفحها!عفابلالهالاا"،!فنيوغاغرص،اثميردداللثا!ثالمقطعوفي

علىماتوالمنتملمكلاوكما،ادرباعلىساروابمناحق!إجوان!تا.الاملفظ

لمالذينالاحياء..الاحياءذبكياناالايسعنالا،الوأساةسوىالطرق،اماهياالبحر-ثمت-

فحارريا.ززضحالحبهتاخلالومن.بالحبالاحهاسيشاركوؤا.مراميه.تاسرفي

معصمتا،فوقيالاصفادصدأفنقبل،للمستقبلونظرتناللكونالفممبيحة،اماهيااليحرسئمت-

وللفن،عدميةصوفي!ةفيالالجرتنت15واب!والقهرالذللاسترضاءلا(.الابوابموصدسجنا

مه،ن.منجوانبنهـامناتفرربما!اللشمسنحوطرقناخطلالهمنلنستكأفاذفنيةضرورة41ليست،وجهيمحلى..وجهيعلى،تكرالىكذلك

جزئياتمنمتولدجميلءوسبقىايرقاعفيالشاعريؤكدههذاكلمناساسيشهسمعهينقضيمما،ةا)هعبفيششاءلؤكدلاانه

حركةمعواليمورةللجركةبرلمفننبض،واحدتجانسيجمعهامترابطةيختمكاناذام!ولايكونؤالتكرار،والوحدةالتركيزوهواللشعرتاصر

لل!اوانماتلقائياةالقصيسفي.نتحركلاؤالاشياء،.وصهرورتهالكون.مثلانفسعيامونولوجايكونبانوذلك،يةالشعرالصورة

تحركها.التبمالمعقولهاسبابها:فيتفئلقدالضوءمنخيطاان/ومع

،الشرقنحووجهكيمم-اللج-لمماتفي،العانيالركبربانيا.ا?دادجواديرالهااًثعميرحقول-

الحب.باسم-غرقاناادرك،-موتاناايقظ،00ء!مبيةارضبنكوةيفوحالبرارينبات-وفي

..ابطةمتروجدانيةوانتقالات،اللصوربينجماليمزحفي،هذاكلؤصي،انفقكيغتمايحياهاعمرهمنالباؤيةاللحظةاثران4الا

ثم!يضالمنتظريناملحيثيأتيلنفرهاد،اللخمسالقمموفيلهذهقراءتيفعند.زدريلا؟ممولكن،خافتضوءفي،.مطلقةسلبية

يرىعلهالسماءالىكفيهرافعا،ابيهعني!بحثاللذياللطفليوللدهـ--ننوعهاءلمىتعرفلاوالشاعرءربةعلىاعثرانتمنيتالقصيدة

ما-ا!لثكالى(ءوالفالافقتسودزالتمأفالحرائق،ضجأءمنخيط!اوجدتاننيالااللطوياةألتعفع!يلاتاحتوتهالذياللغنائيالنغمخلال

فبئنهـريناللدموعشقتاللشاعروام،الرجالعودةانتظارفيزلن..السطحفوقيزللمبغربةتساعدحساساامامنفسي

م5طبيع!باميلادااثةالثاالقمةفيلطفلاميلادجاءوقد،وجئتببها؟ربطهاكياولضيدوحمنهلتستثفالتراثنسترجعوعندما

منشعريااحساساالشاعربهصسسشافقد،القصيدةفيبهنفاجاعمليةعلىاتهاددابتيالاداةلىاتتواؤوانبدلاالاشياءعلىبوعينا

لا!8



.الاخرىوراءالواحدةبدقةتضارعءالواقعب".الننليعطيض--االرابعةاللقمةفيطبيعب،لمواينمونجررهثم.اللقصيدةبدء

عا-ىمنقذكفارس،ارفهالىوصوا"سببلفياللصعابمقتحمانغسه
لذهـك،واحدةفصةكل"شيءكل"يقولانارادكاتباولاى..

ابف4والعجوزاللحارةمختارشخصيةبهاعني،"ا!))في-!وبمجبف.جاةاوالمااصبيعآلرهميوالجوعوالوتايعصفيعمنالرغم

ثائر،خلفدونسسط!االرحلهذايظلانلكفيكان،المعتقلالتائركصحهـوة،اللجرادكاسرابارضهمنواللجوعوالفنىلخوفاينداح

.....)7..0،لهاالمطاردةوالسنادالمناجللاستخ!اموكان،المناجلتطارده،المولى

مفمممديخلىقطلتهمملوبصضفيلكط!ثتعااديلوا!ؤضدميببن(لش!خض!ميةالمقابلنئعاولنمو.القمةفيالشاعربرلموركما،وثورتهالشعربايجابيةحتاحسيةدلالة

فذا"مثلالقصةمحرىتعترضالت!ماأللحوفاءاللعاراتدودنقيت.ثدهالارضخذط!حيث،يرةانساني!قضهةبانهاقصيتهالخامسة

.لا....منوكن،داًتهاشيريناجلمنعائداللببسىؤهو..رومانت!كيةدلاله

فيلااللظلالمكن،وسقفأصقطسماوؤبطينامتننرفىلهدعليهاللحثىلسمسسعفابدائ،نلإ)لكن،وطنيمعلى-ىطعمواللف،المثانقوا!اؤط،اللجرصلل!مةو،رارمادطعماجل

شيرين.ثغر

كأنهاللتعاسةاتلغهالليهالواحددخلفادا،البهجةاوممسالتئمنهتنفذ!...0.11د

..ادالصاحصه...بةلا،.اً.ىة..قمتهاللىامراًعايملحيث،لاجرءعرالشهلهلهقيقيم

!البر"ب.سوى.يرمع!حبيصطمطرزاغداء!ولود!االعسرةالايامتضعا!ليلة..المخاصىليلةفهي

"كلماتهـذهصلهااو،للاسلوبباللنسبةملحوظاتثلاثهناكواخيرا،بالكرومالحمائموتغرى،والدموالريجاللبنادقا)-"زوءىءبالنجوم

،"قلنىازه"،"متليكولا"،"ريزالكها"مثلافهمهاللميانرااللعامية...وخبزاعسلا،جديدةح؟ةعطاء!التعطي

لاوالتي-للجملالعربيالتركيبفيالوضوحالبالعةالركاكةثم

"ـالكرةظهرعاىطيبولدمثلهيوجدلا"مثل-أالفنانبحريةلها*قةرصوا!اميقالقاهـوة

ثم،"اللهاسؤمنللكنايضا.نعجبالهرماللحارةومخىإر"،"الارضية

مثليبررهامااجدلاواقيالكلماتريسشالغرببةالغواصلتلك.ا-ا

هـن،حارتهـلمزفاقفي،الليومشاهدتهءا،إهال!ماشئجارفكصتائبكحكي3"تف!أ،-8.*

الىاساساتةميلاانهاقلتاذاكاتهافمعذرني"نمائم"اللطفلاما!رييدسمبربرفالأم

***...

انطباعاتمثل"نائمالطغل"ان-المغاهيممن!ومبأبم!-القصعي"الفنالموؤف!لمناللغنياللعملالىننطرانا!بومالبدير!بمامناصبح

لابحاثبمورهاسريعةفوويرةانهاالطناغلبقراءةعقبسريعافورلاا!فنبىاًلعملررلانالبديرهايضامناصبحوقد،كاتبهيه:اهاللذي

ولكن،لجميلالاسلوبانحهل،اللطفلعئدالجنسيةةاللبعنقرويدعليهواللدلاللةعنهالتعبير(صورمنصورةيكو!اذ،الوقفهداعلى

اللفني.بالعملتسميتهعلىاصطلحنامايومايبدعلالاقلولبضاملة!اصةر؟رةدبحنضجهذروةالىيصلعند"اوخاصة،اروقفو

الرديءصللقصطكث!يراقرأقدانهفببدو"الكمين"كاتبامااليهالوصوليمكناللذيالسهلباللعملليس،العال!لمتناقضاتتحتضن

اكثرفييكررهاللذيالراهقالجنسيالضصورصاحبغرابيوسفامينفيالعميقةالطوبلةوالمعاناةاللجهدبرذلخلالمنيأتيانمافهو،ببساطة

عننتمخضالتيالزاعقةالغجةالميلوعراميةوالحبكات،"يقص"ما.ابعادهوبلورةخلقهسبيل

واللضجر!السمامالااللهملثسءلافيالاداببمجلةنشرتالتيالقصصنتناولسوفالمنظاربهذا

وهده،لياءؤثلالىساعياالسجنمنسنواتخمسبعدنعيمخرج"نائمالطغل"و،نحويلاديب"ال!حديقة"وهـي،6691ابريليعدد

ضمأحبناكانوقد،الخ!ممعدائماتخونهالتياللكولاريقاضيزوجةهيللديزي"الواحة"وقاسمالحهـيملعبد"الصندوق)وتامرلزكريا

4دلغقتفبطةالزوجعليهـمادخلوعندما،مايومفيعشاقهااحدهداثم،الديئشرفلنايف"الكمين"وسويدلاحمد"كريشنا"والامير

نعيمفيهى!"ينتقم"انيجبالتياللحظةوتحهـين،باغنصابهااتهاما.اللبطوطيطاهرلرجمةلحنهىعوايلارنست"الدنيااحاضرة"

أللهذهو)"ئحدللكمينأللدقض9ةهاللومعهاضحةاننيالنقررآطنص!هيستطيعهدفقدالكاكرولدلكنده،ظهرانينابشيعيئىواؤمينموذجمعنؤتقي"ابحديقة"في

ناشيئايغعلاناراداذاعليه،عظيمفكرىفراخفييعئىكاتنهاانوعادتالحارجفياأ-وريةا!ثاةهذهدرستلقد:دهانسلوىالانسة

معنىذاكاقعامعهيصمرلمالملأهنقضي"حلبابوابءصد"و،بلدهاعلىالاجتماعيةدرالستهالتطبق

....!اللكاتبيستخدماللقصةمنالاوللئصفافغي!حاثلايومامعها

***القريةاناسترىعند"افهي،بطلتهازمةعنمباثمرخعبير3"الحديقة"

جزءابامحتبارها،المعاصرةالوجوديةالتجربةتمثلذحاولانءنبدلاعلىبذللكوتدلحديقةالىحاجض،مفيتغكرفااولتغكرالبائسمين

بعضنسرى،العصرل!ذاو!الروحيةالغكريةاللصورةاجزاءمنجوهريا!اجنبيةسائحةكانتلوكماتماماالخارجمنللهمور؟يتهاعنهمانغصالها

م!حاكاتها.يحاولوى-الشبابوبخاصة-اللعربوالفنانينالكتابهـ4للببتسلوىزيارةبعدوبالت!ديد،الثانيالنصففيافا

فيفالتجربة"انواحة"قصة.نثيرهاالتياللهامةالمشكلةهيهذءعينايعليهوقعتطفلاجمل"حسنالمريضابئهومشاهدتهاارنجار

للها.-اللهزليةالمحاكاةوباطنالوجوديةتالتجربةظاهرلهاالقصةهذهلواقعيااكموذجمستوىأللىببطلتهنحوياديبفيصل،"جاتيطول

تصودوكيف،حلوةغيرالاياميجعلالذيءا":تتساولالقصةؤبطلة.ووكرهسلوكهفي،ووجدانهضميرهؤكمامالأزوالصمغيرللبرجوازي

المؤلفةوتستطر-د"؟الحدوةتلكاًرجاعبمقدورهومن،اليهاحلاوتهاالطفلهذامخصيةوبتة،حىنماتافقد،ذرو؟هاالازمةت!بلغالضهايةوفي

ولتطلبماذاف!وتفكرشمطءلافيتتاملجلستكم"الاميرديزيرالعت"فيجوركيطغلمنقويةطلأمحالإسطوريةالايحائيةالنزعةذات

!"؟للبيكخاتماعليتالنفاذعلىصتدلفانماشيءءلىدلتانملامح،"السريرلاترنيمة"

ايحديث.الواقعيا)حمراثا!افىالىالص،دقالواي

اسلوب-الاثائيبطابع!ا-تخسثىأالعباراتهذهانورغم

كونهافيالرئيسيةاهمبتهاانالا،اللجميلالرقيقاللهادىءالقصةموضوعهيحملهاالتياللكثيغةاللحظةاخيارفياللكاتبنججوقد

خالص،رومانتيكيمحتوىوهو،للتجربةالحقيقيالمحتوىعنتكشفتخوعسلف-م،لسلوىاللحارةمختارمرافقةعندتبدأفهي،وفضمونه

يحزنالذيالوجوديالمحتوىمنالنقيضعلىفيحزنيسألمحتوىالجزئياتثنايابنمسنفتخلقهماالشخصيتينهـاتين3انكلمانظ:/داخل
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باسمعربيةترجمةللهاظهرتانسبقوقد،همنغوايقصةبقيتااعط)ويطلب"اذاليتسدلاجوديفالو.-اللتعبيرجاءاذا-ووال

ووررجو-ةالاسمهذاتحملبيروتيةمجموعةفي"الدنبعاصمة"،الموجانصقيا،شهضايطلبيعدلمدحببتوعىقداؤ4اذ،للبيكخاتم

قىفوقالادابترجمةانوالحق،معيينالجلالاساتذةمنئلجنةبوالسطةالموبكأهيولكنها،هناوتنتهي!ا4تت!سثم"اللشاطىءالىتسير

ترىجمتينالت!هـنالاولالمقطعواليك،الاولىالترجمةعلىكثيرااثاطىءعلمسىثانية!تكسرالاولىجاءتحيثمنتعودبعينهانفسها

تزكأر"الادابترجمةتقول،الاصلوحدةرغمبيخهماالفارفىان3كيف،اتكراربسخافةرومانتيكياحساسسوىلليسهذاول!ن،"واتعود

فرانسيسكو،اسمتصغيروهو،"باكو"اسميحملونبضنهيانمدريديقولكما"الواقعاطفارقبضة"من.ينبعانه،هذاغيرجوديالوالملل

العوا!دفمياعلاناونشربهائزلاباانتحكيمدريدفيمزحةوه!اكترتبطالاوروبيبينالوجوديينارواحمنهانطلقتمروعواقع،الشاعر

فندقؤ-صقابلني،!باكوالى":يقول"الليبرال"بجريدةالخ،ءمة.كلهاللكونهعواؤمالافقطالحيملةمعررىمعقدة!شابكةتعلاففي

استمدعاءالامرتطلبوبعدها،"شيءكللكغفرت،اتلاثاءظهرموزنةاناف-ينهجدهطرإفصغببرخط،ايفااليهنن!بمأعلىيدلومما

علىأجابةحضروااللذينثابالتمانمئةلتفريقالشرطةقواتمنفرقة،المئوهـقىباللحبوباتس،م-الصورةنكتملللكي-فبطلتها،اللقصةهذه

خانفيساقيايعمسلاللذي،اللقصةهذه((باكو))اما،الاعلانهـ-لفبلعوامحميرينالاخضراللونهذااغرى!ل"نفسهاتسآلوهبم

للهيغفرهمايرتكبللمانهكما،لهابئأ-ليغفرلهيكنفلم،"ا"واركا"؟"ال!نينةحبوب

.."الابهيالاخضربايلونلونتانماالحبوبتلكانالمؤلفةتعرفولا

لامدريدهيمليئة"هكذاالاولىالترجمةفيالمقطعنفسيردنجينمايمكنالتكبماالاماكنوجميعوامريكهـااوروباكباريمنالساحقةواللغالبية

لاسمتصغيراسمهواللذبم!"باسو"اسميحملونالذينبالشباب!بالحياةاقناعهمفيتساهمحتىالحياةمنالتخلصراغبومنهاينتمران

طائشابنللهابعنمدريدفيمتدا!لةنلآوهناك،"قرانسيسكو"هـ-زرأيلعبانيستطيعالل!ونهذااناكفسيةالدراساتمنتبدتفقد

"ليبرالآل"بجريدةالخاصةاالاعلاناتفيوأنشرمدريدالىجاءخالب"يدهنولوذا،اشراؤااكركانكلمايزدادتاثيرهوان،بمهارةالدور

نص4:،ـرااعلانا!اسبوعكلمرةفرانسيسكوسأنكوبربم!

لقد،الثلاثاءظهرموتتانافند!فيؤ،بلني،بالصوابنيالى"-نهافيفك!للاقيساميدعوماهناريعدللم-باتالي-هناومن

."شبمءكلللكغفرتوالاتهامالدستحملانظ!رهاتخترقانابيهازوجةعيئياحست"اللقصة

بوكا:الامضاء!"خضراوانانهـماتدكرتاد،فتبسمتواللشكوك

ات!عاءاهـصاللفندقادارةاضطرت،الاعلابئهذالنشرونرةيجةخلاللهامننح!انيمكنلابحيثبسيطةالملحوظةهذهكونؤد

دقالل!اهـىاسرعوا،شاب.08لتفريقالاهلياللحرسمن3"يخبةعلى*مركانتهل،يلحسؤالاوللكن-ذلكئفعللنودحن-القصةعلى

.للاعلاناستجابة؟"الواحة"تجربةمثلتناولعنداوروبامنكاتبةاوكاتب

بنسيونفيالموائديخدماللذي"باسو"للصاحبنايكنللمولكنيتحدىانهجريءكاتبفهو"الصنملاق"قصةصاحبواما

يسامحهمالاب!بهيكنلسمكما،ويسامحهلهيغفرابمن(لواركا"هـذايتحولاندونفنيعملفيف!يتناوللها،الحياةواقعميلودرامية

."عليهفقد"عطيل"حالفيذكرلهايصبحلاوالجرأة.ميلودراماالىالعمل

وموضولمجاشكلاتدلانهاالاهمنغوايروائعمنتكنللموانواللقصةكاتبحالفييذكرمااولتصيروللكن،فمنهمنمتمهـناشكسبيركتبها

حيثاسبانيافيتدورفهي،الكبيرالامريكيالكاتبادبعلىومضمونا.قاسمالحكيمعبدمثلشاب

وتصور،هناكيفوراللذجمر"الدمبعرس"ل!وحهوامتزجتاللقاتبعاشامها"دمبمةري!ةامرأة،بائسانسانينموذجمبروكةبرطلتهان

بصلادةاحلامهؤضصطدم،يحلماللذبم!الت!سللباكوحزيناموقفالناللنالذياحبها،"ما-اًوقد،هكذادللاهاالشدةللهاعصباوفقطوهو

الحلم."صريعفيسمقطالواقع.مات"ثمبعدهااياموخمسةوالصباحية.الفرحيوم"بمدهاحديحبها

!لمىو!رالذي!فواياسلوبواض!المجواللقصةوبخاضة4فتضعاللئيالفرحصئدوقفيمتركزكلهوجودها،مبروكةواعاشت

تولبف""فياخرىالىصورةمنوالانتقال،"المصورةالركزةالجملة"ف!اللفقرصورمنعصورةتتفجربالصئدوقعلاقتهاومن،اشياءها

هـرةيابعالذيافوازييفباقىالينمافييسمىماالىاقربالصورةهذهلك!انتالمؤلفعند"الانساني"النزوحلولا،المصريةالقرية

يفلىالاساوبصذاانشكولا،واحدوقتفياماكنعدةفيللحظاتاعمقفيبالغوص"انسانية"ولازدادق،عليهجاءتممابكميراعمق

الغظيمكالبنهاانواذكرالسينمائيالاسلوبمنواعيةذكيةاستفادة."اللخاص"اعما!

مجموعاتهاحمثفي"حرموجة"قصتهفياستص!مهقدمحفوظنجيباخفقولكنهالشخصيةورسمالموقفتمهوررفياللكاتبنجحوقد

."السمعةسيءبيت"ارئضكاضيةف!يلفهـمالماذ،ايحائيكرمزالسوداءجةباللدحامبروكةدبطفي

كالدجاجةتماما"قايلاالنهايةقبلصرحانالامروزاد،واحدنسيج

فريدسميراللقاهرة.فنيةبعدالفكرةتصبحفلم،"السوداء

***

؟ماذاأمهندبمر

عربياكانواذا،مصي!بةفتلكهنديااللقصةهذءكاتبكاناذا

روكسيهكثعلأ!اعظمفالمصيبة

بة"جر"فهـييعملهنديعجوزحولتدور"كريشنا"فقصة

شصاولكل*ث!منهااعموا!وروالقصة،يريدونالتيالاماكنالى"السادة"لتوصيلالعربات
.،المضنياللعملعلىهذاشيخوختهتقوىلاكهلاصار"انبعدالرجلماساة

*دسلهار4مثورمع.العجوززبائنايىيئحولقويشاب،لهمقابلبخلقالمأساةوتتضح

الثامطريىاولفيمالاهلأقعلىيخجحللمفهو!!ياالقصهءـتهكاتبكانفاذا

عربياكاناذااما،قصتهفيهاتدورالتيالاجتماعيةالخلفيةتصوير

شمعيبحسح:م!هانحوناضجغيرطموحسوىاللهنودمأساةعنكتابتهيبررماهناكفليس

.انجانباسى،متخلفسطجيبمفهومالانسانيةاوبالعالميةيسهىما

اللذكر.ساللفةالاجتماعيةاللخلقيةالىالانتقادسببلثعايوضحهذا
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