
!كل!!،كاال!هووأالا!صر-اللأ!!ص
عمبدنور3الدقررهااتيااللقضمةعلىاللظلالتذقىهناومن،صدق

للقولصدقثبرلفنيابنتمعدنمواختيهوومن،لا(ببمصعحيحبيارولهصامةبئرفيلكراللغاف*.هممألأنجنمنطا

ظ!ل!ىىطثكلهذحدةللقىو!يولمعدقهنورزمأقومياعديكمامجموهبدقعيافتماعرل!مي!ببراهجا!!اثم!اءمم!!ميئ!&بيقا!

،**...
..نقدهفيع!آدكرىثاندكتورلين.دم(الحكمهذاء.

.....لىللنانصيطنبالاءلإذاردذمتيابدآ!ازميسبقةمرةفيحدتكما

آلقد"ال"ناء*زمكيلانهذنث،الادلبمنا"ضبمآ"!لعددابطت"أقرا"

:اللصبورعبدص!ح-الاقيثووررللشىاكقدان!دالجمدءءركااخرىكلمةافبفثم..الابحلمثهذه

تصعيدهواراهالنقدس"!مابل،الئقدموضعالكلاممحنوىعلىتعلإقا

فهلقرأ-عدميفالصعبروذءلبدت!ينالآاللنتلالمط.صحلاالحاثينطرلعددمنلالممعقالعثلعىاةقدحااهـحافيالالحصاربدلعامةقض،فياوقضيئالى

........!،جمالهعلمالىيست!ل"نيجبالنقدأناخربمعةى..المنقود
نسسالااتد!قاحآن!فمهدأخلوالنقدمختلفةالادواقانلححةن

........وفاس!فة

يسشخمدمونوالرياضةاتقيزيق!علمماءجميعان؟النقدفيعلميةحركةالى

فتجعل.ءختافةالخاصةقدرات!همتفن،اللعلمينبحثلفيواحدامنهجا"الاداب"ندو!!

لكن،اانسبيةقل!نفريرلآرزكل،رحمجردالاخرمنتجعلوانيثتنواحدءن

نا..النقدفيا)علمي!+جالمنزلغيانالخ،صةالقدراتعلىيترتبلا"والانساناتءلآعرطهمحمود))عكء"،ب.!ناولالتجمماالندوة"،ف!بر

!خ؟ن.7!ف.لاةمبورلعبدصلا؟الف،عربهاادلىالتيالاحكأمفارقطنلانسءهلنقدفي،قدالنحريةهـاولالمعداويانورللمرحوم

وكان،واص"هاد-لفوقاننيقدبأنايمانءنلفشمفءابقد!،يرتخدهمعينالنا!-دكانولأ..النافدبهـفىا-وبمصرةصلةذاو-لانفلبلمنذاللعالم

بمقالاعجابيسرلهل"سعدعليالد!ضربمقي،ل،اعفيبروووهـررا،عامةنقرقيرؤفيالىمستند":!جتطبيقانىجا!داي!سعىافانا

الدوجمالمج!قيةمني!بعولأ،الاؤتراضاتيذ!كماالأألهسعدعليوراللدكت..باللعاطفةلانفسه،خالم!ييربمضنه!هوديتى،النهولورلادخالمحلقللأ

يا!لمعملالاصيلالتنوقمنينبعماب!رر،اهـةأواووفيانودالثهاتبقىحياتافيالابرهجمااللاورنر!وتا!كلقىاورسان
منلكثيردرل!ه!اوفي،ويقدرهيفهمهكغلذاتهآمملاتحدماور!هيرأ.للد.اةيرةكأنتوانالندوةءلىا!طرهوكانامداويا

المسئوللةهيوالاجتهاداا!وقمهألةتعلبل.."اننقادستتجلبممسهالةلةالم!دامت"ا-بتزاي!بهاااتكأرعنابتعلدالضرهماالل!قلماوي

منواللطبيعةألكائنوبينجهةمنوالانفص!الالتمامبينتقابلاوضعهعن..بها-تأخذالتيالنقديةترأوو(ر-نق!

اللحر!سروانذلك..ثالثةجهةمنا!معواوالاف،ناضىجهـةاورقادآن-الندواتجميعنتمأنهوكما-ايندوةونطرح

)موضوع!اما.والاتصالالانفصالبينواللجنبمدالنهمن3نوالفلسفبةجذرءلىلزونيرلااوويغظحونالفرءيةاذط:-ماتفيين!"سون

..المجتمعاوااطبيعة"كونقداخرىمسا)ة!"ووألا.نصآلالالانفصاصهـر!،اات!الاصقيمبض!اثةالىانروةانسربرتزقد..ياانقظ

يقولكماالمي!افيزيقالاالفلسفةامبدآ!ماوالا!،لاكطم!!أيانثممناورقىعهـىز3.زدولم،فمحمودءإبالشاءرعلىالمعداويرنوا

مبدأيفهـانثمومنوالاصوللىالاوالعللذكطبحضهبمالميحافبري!قالاناللقلملمويسهـبهبرفآلدء"يرة..الاحكامهذهءنالمثولنة-"اكهج

دللكفيبماجمببعهالفلس!زلمفكرياىالمض!ماوالاقصلملالانفص،لالمهسك!اكاقدفي"لموفعار!يالم:زاق؟نرب!نآنحقةببراءةاسفطاعت

..نفسهايقاالمشافت.م-
..ر..،نالسمهمحهء"كمحمودءناي!تلا"انازكانث*اعرةبكت،ب!تابهبمقارنة

فبمالاخرأ*ةابااما"زروول..انزوقه!ا(م!در)تبنللمللكتها

:نمئمأتكمالالدكتور-القصائدنقد!ظننقدهاالتيالمبؤةقفيما...الأزكةاآدكللعتماعرةالموضوعذفس

الواقعفيأزرها،شاءرة-لانتوانعرالنت.ؤعرفتكنامالكات!بةانوهي

بدءذيبادىءانا))تعل!بقهبدايةفييثيرلمالالدكضوركاناذا،ماحدالىطهمحمودعليبهامرالتىا)نون!بةالتجاربالىتمنظر

يطرهـ4فلماذا"ثسخصيرأيالمآضيااعددقصائدفيرآجميانا!لننسنفيأنغمسانطرةلا،طالدار!آلم!حآل،بعدالمشما.،هـمننظرة

نادونشخصيرأيلهيفونقآرىءىييكونلا"ذا؟اللقارىءعلىاتوراطاحقيقة.."امداويأانورة(ذالا!عندزجدما3،ال"جربة

!موداتهحدفياللرأىاعلانانذللهك؟المجلاتصفحاتعلىيعلنه.م!مودعلبمبالنتصاعرمةازتابمعرفتهوذلكالتجربةفيانعصالمعداوي

ثرعية)الموضوعهة(للحثميعببحىحتاللحكمهذاالىالاخرللجغبمحاولألةالاداء)يه*ميهاللذيبمنهجهاساهـلم"ر"بطالانغماسهذا*ن،طه

..وحيداوالوفوف(اللذانية)فيااعرقبدلهناومن...اتشاعرمعايشةعيبلاالمنهجعيبؤلمالىميب..(انفسيا

الناحيةمنالمقالبناءفيقانمةاخرىمسألةيتنيرالتعلإقانثموالاحكلطمالكتابيثبرهااقتياتجزئهقي(ياالقض.نناوللاالاوجبكان

ولمالاسيقالحددقصائدقرأنشآتكمالاللدكتوركانفاذا..اللفنهةال-فيا:،جاطرحاًلاوجب!انبل4ةود?4عليءناء"هـره(التي

ارحمديتافاضفلماذا"الهلاميالثم!ر"بظاهرةبءمي4مافيهايجدوالصصهـقيالتفاللصدقبينخاطس4هـنمسهئولاوكانتنفص"احتاده

انصهـتوبالتانيموجودةتكنللماللظاهرةداءتامااللظاهرةهذ.عن.،فوميشآعرامتللاطه!حمودعا!ه!فيإبىىاقعنهسئولاوكانالفني

عنهاأللتحدث(سبةالمناًللمه!ررلمصرقآنت"فأروقالملكءنيقولثماعرفيالقوميةفاين)

هـلاللضبابيالغامضالش!ر(والهلاميبالشعويس!ميههاانثممحهـودعلياعتا!عنايض!المسئولهوالمنهجهذاأانو.(؟"رب

-م9لصفحةاعلنىالتت!ة-وعدموب!رجةوضجيجه.خبشاعولعكسباانهمع!ميشاعرطه
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انقارىءنفسقييبعثالاسميمأنوالايقأع،نابضةغهقيجربةالةءحم!.ء."-

المس!مر.وأفخفاة-هاارت!ءهافي!توعةء،طعر"ذ.ذبات.اك!ا!لماا19!م!!سىءسط-

فيت!جحلمتراكيبهابعضانةاللقصيدهذهعلىآخذهماول"ن

ضل:وسائلهااضطراببسمبباط،2عراللنصيعنيهفيجابةالاتأ"لارةاالزص-لبنب!فم

افدابأرضنزرءهاالاحلاممنوسازدنا،،،

-نذرف"في"ازلحاف"مثلخاءدةميتةلفظةعلىتنتهللأزهاأووا!ظاهرة.!-آ!رسععلى"الاراب"الماضيال*هـدليشته

،داللصورةجانبياتسأقلحدماو،"اللخوفاهـفالامألمرافا؟كتدمعئا،ان!و/،اللجدرراتنص!رمنهيالمقصارد!ذهجمبعأنأ)تفرؤ"ةحظء!"كه!

.أركيب!ياخطفيهالاناو،جابةالاشاحداث!نمددولهادقه:ودأوذهـلمثبعدوازها،العربيالوط!اجزاءجميع-كببرص!الى-.نمتل

اسءضلانهالثء،عرءنغاب،بمورالىاللغوبم!لل!ممىدفههاهشنتميجة.لسأ!اسمنوراء!اواما،ءوضوعااهافي!قاربة"-ء،عرءنتشف.نكاد

بتالابفيخ!ح4وذنك.التوصسيعلعاى،1ؤهـزفةقدت،الالطظلايقاعصاءالشصأز!ةءنمعبرارولأسص،ويااتجا!اتلأونأنظوشكاك؟القلق

"رتيب:فيرمن&قىا)تاهذهـالازهـةأكأنتشواء،نفسهالجديداثمراآزمةورب!ا،المحد"نجن

الحزنبونفيا)دفينةبيادرك.شائعاتجاهوراءظاهربمماانسياقمجرداو،بالفعلحقي!"

لصيفمقبضأورودابوبر"ترؤعطمتؤكدسريع!صووةايإ،زفيتعط!.ظق!اونأووذهت"وينولول

أولربانامنسربانغزتك"فو،االفاضلةمدينتا،بادثلماتارأغو.والياتاعلىوهبم،الملاحصقهذه

اللبعي!د،الاخر،امصروااةنتصاعر،المعدني!ةأبعالاص،ل!ة-يئ!لقمبارا

صالا(دقتحب!با(االيف!اضقة.!!مى،ا).والرء!لوارصخرةأناتم

اي!طءاليهيرضبفولعنه،اتعنوان؟يعاءازنتهاعرقيفبملاهناأ*.ب!بافحالم!(بلال!أماتا!أهو)

لا."اًلسلأرظالوأنصنزآمنبدلا"المشهـورا!ربيالترو!بير

احس!اسو،يقظة-اللقضلمةبالمدينة-ات،عرط!يةاوبداالتجربةتثر!اا)قي-"ر.،شارلاذ"!ورولكمأ-اؤ"طالوكازتاذا

ة"صط"عنبحثااللظنه،المج!لالمهمهفياللغاؤراتدرببوعورةالتيالمواقفشفلعلىت!"مداكبرربةقيمةوان،فيهاجزءاهمهي

اررائر.وحليالدربعقيعااكجربةحدةؤلمجست،لواقفأهذهمنهاتركبالتيدةاولو،.زتضمئها

واللظلولقاءصورةيرسمبئر،الاملأسبابانف"ف!ويمثيريخلعانذيالشيءهبم.نبرهاأز"شاواللذةاللهزةوالئضصوةولا،قىالواع

يخفي:ع.يلمعخاطراي!نو!ذللككانوان،وا!مشظيىم!هوار"روربةعلىقيمةيضفيانذجمو،انما،قبمضهااتجربةلى4

اللظدلهماببئع!دنعمىدار....)1(4القنيوالحص،ةةالحرعنهصتجتنظيه،فيهاالهـوافع

انن!الح!فيال!يرويغذ!ذهاست!جابت!انفسرآننسهطي!عفاننا،ذآكعلىاتفقنآنحناذا

لسؤالاصمت-علترر"هانرماعلمراو،بازئدملنتعورا:فيهاحا!ميستاأوعواطفناوزتمتل،لقهصيدةا

أسيرراتوماطالسفري:اللقصيدةتتولك!الانا،أعم،ؤصافيقيفاعلال!يالمكضوت

؟اأد!رالبدءنقطةفيا"لرىنح"جلملونرقضتكل،العوهداكلصىنا

ا-لنفاعرلكنو،المءدهذاعئد-ا!واؤعفي-ةاللقصبونهطوالمقر!رلليلناوغفنا،تمردنايروماو)،

اًنه.خاطفةنضعريةلمحاتتتخلاها،مبانترةبصسورةير"ءرل!لالم!قارنةصورمنء،ورة!نلناليكشف،وتاللصىيرتفعثم

هاتفا:يسترسلمنفصلهالأساةأبعادتظهروبذلك،"برنا))همالذين،بمالاخرين

الصاءوجهعناللظلمةمزق:الاخرءالجانبفيمحضةو"!صلة،جانبفيملخصة،متقابلة

اللفض،ءفيب!داالطرفوار!لالذلغبارعن!م!فيرناينفضو

يد"رصعلى"صنعانا"تلك...رصظه-قيدفي!حنونرورف

...الخ..ا!سخصةالآ!الغدافهانيدالإجلآفاعيتنفث!الرعبهذانصنتىنظل

،"صسعصاء"فيالمدعلىالقصزآثرؤدالشناعهـالقديمكالىواداالرعبوهدايخوسه:،وا)5-هتدما؟نا"صر

لسببفو،الن!بعضلاتلينميررجبيكنللماذاذنكانشلظفلا؟!اوىرب!قولفي!ءرث!لىالام

يةاللغوصورهابكل"صنط"يستخدمهـظاثاعرلكن.نيجمااواجلااتطولو،والمذنباكلقاض؟،ثحكمااو،"اجهـةالو"قأ"ثم

والتي،"نهابدلاالت!ه!وصنعانا،وصنعاي،"صءما"ؤ!،الممهـنة.:ص،رمةحدةفي-بالحكمزجمداالقي

و.مسور،يقالكماحجرمرمىعلىأولليسمت،يدمرمىءلىهيأذتجبان-

مذهلا.اللفرقيرجعلينالحركتصمتحيق،شفظلصتصلمبتحينأنفجبان

،الالفاظاستخدامقضيةعننتحدثأنالىيدعوناذللكولعلا!وثص"نكلإكبينرأسكرهيتوح!ين

.دياكإنأ:"صنعاء))ءنت!؟لهفييرقولمثلاالنت!،عرالىنجدلانانسهاناالمرالرجاء.نلصةممى

:يقولأو،تهايهدراررزبم!بالكلماتالانوتلغو

يرمم!"ركانوحدهتهـوثم،بالبذورتبدأ،اللذكرياتمنطويلبسيطتنههيثم

يدورالذاتعلىكانوحدهبطونص-لهمسنابكدالستحين،المدمرالعصاديجيءحمى،وخس

صش.ليصت:)1("دروالليزابيت"تقولكما-الاللفاظان:ثم..الناس

الضكالحركةاوالعاطفةأوطاقة51ول*ن،المحكهيجلاللهاأ!طضهابمطللخوففريسةكنتالبابوراء

ؤيهنتها.تحددالتبىهيعليهااث(عريسمبغهاسيفمقبضاللغولبوجهررفعفلم

-61اللصفحةع!التننه-.2بالكلماقالانوتلغو

مهـحمدد.ترجهمة-ونهتذاوقهنفلهثمهه!يهف!اللشمعر:دل!الهـيزابهيهث)1("طفى.دترجمة،الادبىالينقهدمبادىء:راتلثل!دز.ا.أ)1(

.الثملموش/اابراهيم.بههدوي
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داخنذفيالحمدمينمو"في"ويتعمللجسنيفبهـدمملمنخهد"اللعهيننعملقصئصئبنصبا

*،*

هيهل"العارياللبرياء"أمامدحظهحرت:لعلراياالكبرياءال!شففقياللهع!بلىم!مد:بق!لم

."صق!))بابنعتيضعفشنأصحيندلكيئولانغ!لافان؟قصة***

يكنبحكمنالم!فحةبمعما!برالقصعةا!رفضناهاو،دكاس!وفلمف!للونجدونبفال!كنمهاجوازبمنتابةهيعناوينثم".ألاحبابوعيونالمقفةالنوافذ

...اللخ...اللامععبملةأوالحديثةأوادهلاسيكيةاالقصةبمقاييسهذهءنوانمنالاولانشقمنآنكلم.أنا.والتألرالانفعالالىمرور

لوحةتكونأنتعدولاالجيدةالقصصبعض)لوحةتكونانتعيولاة!باالثبريرعبارةانها...اونقةالئوافذ...باللذاتالقصة

.(وتركيزها،وتوترها،اللجيدةاللقم!ةاماد"فيهاانغيرءافيالنوافذبينارروأبىذلك!،كانكما.نوستالجيةعبارة...اوالحنببن

اوسكارفانتازياففيها،وايلدبآوسكارتذ-درنيولذاادريولا.تكونآقيجبآومؤتحةقالعيون،والعيونالمغلقة

اللكيرياء))فانتازياانغيو.ولوحاتهالنثريةفيقصائدهوخاءبة،وايلدانقبلعلن،ير؟لر.محببةبددتانوريرفىات!نوانءلينايؤلرهكذا

رائعة0لوحةآوقصةتخلمقانيمكناللقلأرةانرغمفجةخرجت"ربم!العلبلمدمناقادىءيفذالذيالع:رذ!ثم..انةص".فيسطرآولنقرأ

فى!تورطوبذللك،اللازممنانتؤمنألرلبالل!انالةجاجةمبعث،شهاالثالثةللمرة"يصافححين،مصرمنللقارىء،اخرعربي

الفقر،عن...بكمبرياءالازتنانقيبآنيجب)الممنهافتةالعاطفبةمنالمعنىزمرفثم.عندناتتعمللا"ثها))ف."مبلملاةبلا

اًللىخلافقد(...اتخ...واللخطيئة،توالو،ا!ناريوالحب.بسهولةنعرفه،السياق

ثم،متلذذايلوكهاوظلبهالمحأعجبالصورةهذهخببالهوانجبنفسه...-.

مجرداوقصةكانتسواءآدينهااننيء).فخانتهالورقعلىوضعهايكونوقد،المفضلهسويدآحمدلعيههوالت!ابلانبدوو!!

.(!الطريقينعليهسددتدقد،ا،اؤتفمنييهربلنوبذللك.لوحةفبعد.اللصشعةوسطحرارتهفقدوالايتعمدهالا،الللاشعوريةللعبتمه

يدينآنحقهمن.الكاتبيدينآنآحدحقمنلليس...لكنا!بطلتململيئاكقابلنعطدفوالعهونالمغاقيةانواؤذابينالتقابل

يومفيرائعاشيئايكتبفقد.تك!بلاقففهيقوللاللكنقاقي!"صابر"اسمهولون..صبرهونفاد

.الاياممن،المسلوبةألارضطنتاةم!نبعهشاادثزامها...ملتزمةقصةهـ!

الاياممن!مفيةليهااقي-الاولىالكتاباتفأكأر...نعم!:اطة.ءنشورالىءتفنيحولانذيالفجالاق!زامءنبعيدة!!ها

تماما...."اللعاربم!اللكبرياء))بدآت5ثلماتبدأانما-رائعةكتاباتفيعملهاللبسيطقيركخىالليلمنتصفالىبرصطحنينالقصةزماللج

***.الاءصداءمعهلتنسفطبرياالىاتفدائيينصحبهمعويتجهالمقهى

وان!لمالنفنيكآقصدلا.صرةومضحديثةقصة:الشوقعلىمفروضا(المضمون)الموضوعلليس.ةمتهافتولاعاطفيةببساطة

معا!يوللداأنيجبشبثنبينالفصلجازان...الموضوعفىكا-ويضمانقانواحدنبعمنالاثنأنيتدفقوانمأ،(افشفل)القصة

تعاللجاقصيرةااتقصصلكنلمالماضيففي...الموضوعحديثة.تنجح4اللقصهذهجعلتسمادة

معاصرةقصبرةقصصتعآللجهالديالنحوعلىوالضياعوالس!مالملل.-

نجروالاخرممنزوجلحدهماصديقينقصةفهي."!اثوق"بي:الامنفيأ!ملف!آوو!حينسيضيقانوالقارىءالمؤللفاناعتذدولا

.هاً...،داً..-.......البلميد،النليدالمقهىلوحة.الليل!بةالقصةلوحاتبعضاعجاب

.ار"طرالىكللح!لح!رطرحويتباعدلميلاكفية!لهلمليلهللتقي!اندييسلبيرطريتخلقكاللذيؤدائنعمليرضعغ!الملااللذينوزبائضهاتسلحفائيةولىلأع؟"بمعلمه

-.والضباعواتمالملليتبدىكلههذاووسطالظلالفينب،الشلياللجانبهياللوحةه!هان.صابريشغل

لوحةثم.فلسط!نأجلمن.يافأ...وطبرياآجلمنالكفاح!ورةفي

مثلمايصافحناقصة5اهذهتلأنيكلان"التعنيكآقصدلا"قاتاللكشمافةفانوار!م،لجةالانفامؤلراتهاالمؤلفلهادحسدا!تيالاء!اء

منهذاليساحديثةليستفالمعالجة،قديمصديقوجه،فعنليصقونقب،كالبصقةرطازةفييتقلمونبكلمونونرم،،وقحةأضوا؟ها

ىاأقولآنأودبل.(الثيءاوضفقبلمنوازمااًلادانةقببلالمؤللفي!!4حمارهمح!،"ضفلمدعنانقبقءنيخةلمف))ضفارءهم

الهادئة.النضمة.الدالالقصيرالحوار...ثيكوفيئالمعالجةمنازلهمأضواءوص؟ى،"ينهقير"يديصمآره!ا))فيقولالكراهبةثوب

التياًلىظرة.الانسانيةاللمسات.اللحلوةالمرادةذوالخفيفاللحزن."بعهـرصو!هافيماتبحلق"

ثعبطاني.تقبرلأشيءكلتعتضن
وهرة،رئيسيشارعطبريافي.أيضاال!بلية...طبريالوحهثم

يكتباللفنانان...بكبرياءاللكه(بةعناًخرىمرةآ.نعدثأناريد-الةألريالماؤللفبماسالوب-ؤكن!فآشياءلكنها.سرووشجرة،تموء

والنشيجانطوهدانوقد،وبرثروينشحيتاوهآلامعنأءبكبرياء،"آسودحدادكثوبوينثصلمححزيناأماءنايمتد"فالشارعخاصا،طابعا

فضفاضةوصملها،الاقلامبرمضفيالعربيةافي.ادفبمسجمباوالثرلرة،"ومسكنةويآسبقنورا)بليداللهممتيرمزق"اتجائعةال!رةومواء

بالانكليزيةيسمونهمااوالمتهافهةالعاطفيةفيسبباكانواكذللك.رخوة.اللكابةوتسربلها،تنحببومةتعتليهاوالسروة

الغربلى.فياللدودالابداع!ووهي،أ+!؟ا!أ+!+ألاأأ

اللىمطمئن،نفسهمنواثقانهمعناهب*برياءالانسان!كتبأنبمعومةيتمكا!فقدصابروخواطر!ىالمقواقعبينندقلالتاما

ومعناه.قولهيريد.مابتوصيلكفيلة،واشاراته،ائقليلةكلماتهان،المناسبةاللحظةفييتحققكا!وانما،مملةر"،بةآوافتعالوبلا

الىبحاجةفليسثمومن،وذكالهالقارىءاتباهفييثقانهايضاالبلادةبين،المرتقبةواللحظةالواقعبينللتقابلدقبلقةصورةويرسم

.اوالاتسكوالى،لثرح.الجامحاوالتوثباللجامدة

قمىقىجعكهاالت!هيوالكبرياء.بكبزياءمكتوبة"الشوق))ومعلمياخءرءلىءتصبح"ا!هصةنهاوةفيصلمبريقولوحبن

-تكونانتريد.ولا-وليست،"اللكونسرتو)الىأفربو"!.ناجحيما؟""نمارأ؟أينالى،أينالى...!*ا!"المعلمعقيروجن"!معيد

الل!و.ومقامالايقاعبملاتمحلحله"!فوورلأ"ص،بر3الاسبنالمفارقةتزدادعضدئذ"!وهربوحديالكأبترئنيللقد

..بىل،غريبامعنىالاسمي!تسبو،الكبرةو!مومهصاحب4اوتثوقات

-63اللصمففهحةعاللدىالفنمتمة-.غريبانفسهالاسميصبح
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هدك!عنيقكنلهماحولالتعجةأعلا!اتبعضبادن.،اضعافكاتبليأ!.د.".

-.--ص.-..رثع!لىتالله!حؤالمنشم!وأح!*!كي

را...اعكقدلالمأ.يقكنلعندكعاهق"كامعكيصرب"امنا(صصكمهاللوحر

تلكفبمحربهامناليهتهءلىانأميوكاتريدواضح!ا(وو!ا)هنا!

هدفى!-)أقولوعندمآ.رب!6وعدهاوده،روسانء-،،يعه!هااللتيالديار

."منهاأراد-افهانعنتأديرلامي5الكاآكماف!،نفيدعنيانمأ واضح(ممعنصنعن-3

!ادورءآ!بربا!!يتناهـثوتذبح"قدو!راتبلاصيناميركالاامرؤط!فكا--6-

..،--،--....ا!س!سه!سقبفان2و"نمع!،ملى5النضمعراءاسراباقىرأجع*!

لصل!بينيعل!نب"لمونان؟تعط"ا!رريدماالوضموحبصص!ىزحر!،لدالقصعهذهخ!هـ!مااللحقيقةفياور،نةانام؟يقولكماالداخلية

هـنالهدفيرورركو!في!نآ!ءصرلونوبنبآلدعاقيليا،يىراثعبا

ناالااـ!ميرقانا!ملحمس."الماتبيقول-لماا!رورول!ن..اس!بالناعرارر-الهاعأى.لمتبه!ااذجمي"أشيروللىؤيةوالىا!"جربةمن"!ص!كأ"

!.-....001ذ.ه!ينه!غرة!اسا!طىكط!معدهال!مردوليسى-،عر!كصبلم"

اثم!لهمبالس!بهرو،!ءر":.يرهـيدوالىاما:...!يدسهميوضحواا!س،نب-خرابءرلبمه!عرة-س-طت"لماوللعن،!صدة-سبريطلج!أ

..نكنهادكاتبيتصور!ماومن"وحا

!نتصعراًءاء!!علىنعسهالمرهبارولمنن!حىولالبامرة-:،بي!اـل"حبيرجاء

:القلمنالريمحمد-اكنانبوافآ!افالفىعدعندنفلسه!و-أتم!كماار:،*يناليكنالنرايييناثبءد"!نلليسالدين

مقر.عينبيمحم!

منوعياآقثودرجيعلىبالففقربغالهوانبلصنامننمهبحقوالياتقآ.

4ازهذامعنىكان"اموقفايعكيبانطولبمأفاذا..مواطنب"/مجموع.روس!الةوابعبد-الىمهمصنقد

مابالتؤافبلمطالذتهدآفقيماة!اءملااديبالىاموابنا..اصلدادياليسالمدبفىيةنيئآنالاسثندرييأديبنمناريد..كلمةبقرت"

ءاىيه!ن!دي!انهآودأخميارهه!يانامافهوالتفكيرصنآءتهدامتما"الادبمجالبرا!زل!ر!هالريدلمحنصن..عنهايعبروءن،أصجمهلمه

محهـ!الاسمتاذمتالةتووطاشلاكذأثالاهركان!،ذا..ا!طلافىالمرور!يالحسينيمحمودعلىياخدلموسصالةوالطعبد2!!ظذان..

الابآ،ءعنعاؤنهوضءنهـبمأعاألنضالعن4.،قضرغثنافأ؟ا!(د!هامناللقآكرازرةق2،ميلقيقثن!نا..القأفنءنيكنبانه.اق!ينددبناقصاصاو!و

..؟اسه،سالى-ضدةالمصغيرال!انة؟والجملوالارفتادبالوعظالملميئةانحيث..المضيالكهلىلوظيعهبل،.!حسبانقصةنوطيد"خاطىء

وال!.اباتالميت!اف!بزيقمةاتفالنممفيةلمذاهب1به.رقؤمالذياللعصران"يقولالدملالىو!حأذا"روالمحعالىبل..طوافىعلصويراهولشىالةن

ءجرد!عوال!شيءلامنيخلقالمذيالببيمما!ا!ظالتفلأيرعلىاللفكر،بئان،صالقصقافىلوحنى..كنيه!سيطهالىيسسحصلىانيجباةمض!

فياف!!ىيددروبقىآللعوازم!هذهصول!هاء،حة!مسهازلويوردالغرفةلنولةر3ءلىهدايدلآ!يجبول2،م!ورألغرفةشبالث

تخطتولقد-،افهىقدا!وذلكان..لىغل.بةلاهوتيةتحدلم!اتللقصة-!والهالمعماريافيناء!ىدإور،ه!ءلهعب4انيجببل،لمححسب

.."إخأث!،رعجلةيقاؤط2وكبماالماضدةاتيداونر4ينالف؟وللئككلالحيلة.لفس!،

فك!ا"ة*دمتوقفاطالؤوةبح!ماميركاتق!رالما!كاتبليفليقل

م!مديي:سصعلاحمد-اللقصصيرأالقصةفيجديدمعلم

مطرجييدهتاض،فانذي(انجهـيد)لدراسةاصاحب!وضحلم

حديثاصطوب!تمسكانت!حتطيعالقصاصةلالتوأدا..القصةلالنادريى

اللحادلي،عنالعاغعي"لوثودبااحنانعابقأعالمالىبهوف!صه،!اأقاربآء

لها؟ميبزأركنهتطم.فيملمابأانجالاقنرمن،نصبعناآالقحة-ما.يقضنههةاافليعن

--ل9،!ا--!ال!قصةعلى...-!هو.يعلقاو!سالل.الفنألاخ!ومهالللينلخنطانهكما ديىلاً!ىا!ررهعيرالاحلامعلىياليم!.ال!الدرأ-"صا!ار

مهملامحفهاحدةدصهدونهاءنصحرجلاانهافائلا(بنكونلاالذين)

قصوأانها))ثنيرقعنفأ/؟ل!نجطعأالملامعأعرهيدما..المققعنبهعنالنعنل

01عمليعلى2مشقلاتتعاللجقآ،الميالمقطم.نطن؟مابققآ(نوغيي)

لصوبداحم!الاسص،ادبر!قلمالعظيىمالادبيعطيمآان.."متزذةأجةمعأالرووميبطلمناحقيقية

للم!عناضرعلءكأأولبعل..الققنمدنللمثناقآرعالمعالولةووثنأرسقرمته

فنء-لمكأانثثن..الققنمبمهقن(الةآققأ)يقثنقأاقلعلىالعامة،ييافننم!

فيرباقغأماقطمقفطمضأانامقانرقيععبماانمأ(قييي)بانهاالقصق

الط"روبضكهـةيتهافيورتضهجز"-ؤ!مصصجهوءةأ..فشي!اعملانغونالاوبا!"،في،اونمافية.!كونالايعفيو!!ا..نظيفة

تظاقحيقتدوي،ؤةهادءفةؤ:هافالكاءة،والاصاله،نببان..الافوالهنالادبالايبقلمالادبييالفنيد.ة،ريحفباشفراء

.وك-راباءمنشمظالم،تتعالىحى-نوتئؤ،زء-،لصرخ،تالت،ضجةالففةالر؟يةالىالناقدا!قارقضيةهداالىينضا!

اساسءلىاس!ثوتهاجموعة-افيقصةاحسعنانهارآىأتييافىلقصة..

.لق.25:افمضالوطنفيالمامةلللاحدإتالمطمابقة-تهأم"طابقةالخ،صكأاحداثهاان

اءةاووكنها)+-"ت:لى؟الايكلحاىفيا!مدقلصاصعنيرفقنثيللماللعربي

الم!،داي.ؤعرفآنبمعنردرانه؟قنغمقآتآهسحرهتققدهالقنقنالبئءفي

منشورات؟اللفنيةالمةعةتزاول

-هرالمعارصمنس!سزن:ث!رارةاكمفمنر-والاعنرامالعنل!ةاعياة

بيرولط-1761-ص.بلور،04بر،ل:"ممكنسارترعاىيأضنكن!(اهييالنقداتلينآتكنقأنقد

كيييحممرعسيححرعيصصميسمحانارجواننيالا...الص!ةب!ضا!دونيوالظنونلدمياسة

!!ه



انتساؤلحسكانواذا..مثكاملانسفامروةحسينمنهأيصنعات.المصرهذافييحدثللكنه،حينآثىهذايكوققد؟فتلاالكونغو

هذاامنالعنأزحديتادىضرورةهظكدانتلماادبدايةمندالافماالجبارةالمحاولاتبرغم-سائداألنأمليألفكرزالامااللعصرهذاوفي

أشكالمنشكلآيمنتنروطأيةله.نوفرللم.الذك!الكتابةمنانم!اذاابحائناولنضقكهوالتمضالوافعبينفلنفر!؟-4عقياللقضاءب!دف

اخرللىوءدلوصينا!لاظونايراد"لىحماجههاككانتوفي..ا!مثرالمبرقمئصةالكلماتتلككلىمنحقيقيمبثاشتواكي!ننكونان!زوكأا

..)1(المعكرينمنال!وانمفالمكمثلالاصليةبمعانيهااسص!نخدا!اكيفيةالثثيرونيعرف!لاالتي

..النوريوا!دفعوالتحريكالتاريحومساروالكيفيةالكميةالتعيرات

:ب!رحسئترج!-مومسومر-ت-ا!قص-رةالقصههيالتوعيةصنفمنفا!كتاببالتوعيةنتوجهانيجبمنالىولنعرف

الا-عل!العاديالممواطناللتوعيةولتكنمعلرونانهـمبحكممذهمنمابعة

المقالهذاضالموة.وعيةالقيمةعنلفسهساقالمترجمدالىلووحدةبناقعاتبو!-ءعئدماالمظلديورد+كلمااخطاءر!فقع

هذاءنانعربيادوطنت!د،افقارىءبهايخرجانيم!نأدتبموالقيمة..للعاملةادقوىووحدة-تراكيينالات

لطوبالقآلوانخاصةالجهدهذاكلنفسهعلى،وفرلعانالمفال

في(م!خصةلرجمةتكونوقد)ترجمانسبقالمقالهذاانوخالكمة:مروةحسين-الحدينظادبنافياثخديثةالمعاصرةازمة

عننفس!4سألىلترجماكان!الو...سضواتورةمن!((للاديب"ءجفة

لص!لجهـالترجمةر!ر،زرنموم!مرلىتلهبه-ربتديل(النةممعل)المسىيشلهوا&راسةص،حبعنداكساؤلحىوجودعدملعل

يكتبهووالطالمنشاللالنافعلميال!ن!ثلءلعر!لأكموم..أجدىاهـ4ءماادبياعملاسركي!هررا"زلخليل(مصبر)كناباعتبى-،رعن

واللذكرياتوالخواكلانعلميالمقالمنخاءط..ا!نمنمستهجناجمثكلاوالفال*"،ب!!الوجودالننر(نثرتأتياالسياحةتلكءنالمسهؤول

آزريد.اقصيرةاالقصةدنحول..والدردتنة،والمعلوماتوالالطبماعاتاياء-القضانمروةحينقالكماالامران..!هارط!ناككآنما

اسالفيحك!طانالظبيعي))-من:قولهمناتئرالأءلمميةعدىدلليلالهوجصأدبباعملااللعملتجعلا،بالضوورةثء،زهامنليرالفكرية

الزمنلياليفيخدقتآدقص-رةدزفصهانلاحسبواني..اللحكاياتانوهـو،افتقداهـوالقضيةمنالتانياامئطرلكن..ووفياعملا

قديغونواانبمحدزملائهغ2!رو!قضاءبغيةالصيادتآنحينمامروةحس!مينسألة!ل،هكدا،جعلهالاخرهوئنروطلهالادبيالعمل

الكهف-فياترموفدبجانب-يقعىوانتراببالطمامبطولهمميلأوالكئ؟ادبيالحملا(مصر)كتابنجعلالتيالشروطهذءهيمانفسه

بفكرةالمقالخرجف"ل.."بهاسمعالتيلحبطنيةلادحوادتبعض(مصبر)كننانواقولالمقابلالطرفالىأصلازضيهدامعنىليس

فامللقد؟القصيرةللقصةانفنيالشعل!بي!عةءنواضحةمحددة..ال!كلببهكتباتذيلشكلايحلللممروةحسينان0.فلسفيكتاب

لغةبتجليلنفذمماادثرمانتن-فيلمدوكاترينتتتهليكوفلحياةبسياحةآذياكلالثفيخلطوجودتبينقد!انالتنحلإلووذاتمكانولو

اللذيبالصنميتعلقالاالمرجمعنىالاجدىوكان..عندهمااللقصةاق"..السواءعلىواللفلسفةالادبمنكلمن(يخذجه)ممابهكب

فنمنللقراءجدى2اشياءويترجماللبريطانيل،دا-افجاسوساكآموههذامنخارجهوبلالفلسمفة(في)-أوالادب(في)كتابالشنر

مومسومرل!تعلىسابقانهبرغمنفسمه.سطحوتطمنولوحتىالقصمةحاولالتيالشطحاتتلكعنالمسؤولهوالشكلءـذاوكان..وذاك

.0الرمنفي

4

الناسأحبهشاعر:لوركا

فيتلونمقدمةمةلدلمجمبمعههبمبفذلمعريفيهلساعرلميالمعاحقمقةتعملىهلنشالحرثفيادمالتن!م!وفي

كجذبالشاعربهذا(عام)وتعريفالديوانهذاعلىثناءالحقيقة

مجلةفيواللتنرللترجمةالمق!ندمةهذهمثلتصلمحفهل..القراء

صفحانطوعلىبةاتعرب!ادوطنفي،واؤطكبيربشكلىأقدم؟اللذيمتخمصوركقالمحروالمحسمفا

و!الساعرهداكاىلوايصاالاءري!وبلمحما؟الادا!4ثمحص"

*،*

الاهـران؟البحوثهذهمنالادابقارىءاستفادلرىيافماذا

ببرناىمجتفم!عوىسببنعمصيولإلمحقمىننكليف،جابشكللاقلنمابعطبب!دلحطيطالمسضولحاثولمعروفطاا!ن!م!ا!كا.ؤباحطمولفات

رالمع!!م!مالانشرلكونجيرع!لىعلىكليادمنمماد"،فينص!مدعدديردلاميانفمممهيخرافينغاوودكبروجي!

لفئتبابصدرهااف!صاحفعلىشيءمحلىاثشكرتسنحقالادابكانتوارا

ةوالاصالالصمقبقيدلأمقيحداالاطساحهذاي!ونأنعلىالادباءمنالخراطادوارترج!

الهـص!ةفيصفحانهاعلىظهرواالذينالادباءلتسبالطنفتطوبالمستوى

بش!؟ونتصنى"!لةمجردتمكونلاحتى!ذيكإهاحيامنالاولىأعوامضافيةمقدمةمع

.(انعمتق)اللةكر؟ونبثتعضىمجلةبل"الفكر

هجا!دالمفعمع!محلاد!رةقالاهـدابلاااود!اومنف!مو

ثوبءانهأيو"جهلاتهفيكيوكجورديةصبههفهـيمافىراومايبردقد(1)

تف!ميلا.ن1.1اههدالليصى!اكنسكهـشىيفعلهعملتماملمخهتلف!لم!.!ى
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علىتحس"المعدنيةالاصابع"المنوانهذامرةلاولتطالععندما

.-،.ء.ئدصااله أوفىتافي-ول!س،متجمدهبرودءمنالاصابعهذهقيحيهبماالتو

.ولمعانترؤءمن!"بما-ذاته000005اً.م..ء.

!بر!ربوله،شعرهفيآنيقثا!ر"بدويعبده"والاتاذ!-هـاالصمحهعلىلمسنن!مورد!مه-

-،التقلسدبم!ا)شعرفيطويلة9سس!!حمي و!و،واصحمميزولونطالعآلضاوله *!صي

لانقصلحالض!المفظةااخنيارفيالمبدمممةطاقتهمن!لبيراحباننايطوع

ا!صقلوالعنادكأهـبي!لفيوهو.الاننباهوتتيى،معرضناط!ةفيتوض!ؤت!نقطىر،باقيمتئضحالفاظهكانتأصيلاالشاعركانوكلما..

ذلك3لأقاذارأسأعلىاللفظةيضعآن!باليلا،اللعرجم!بقاموسهواصسمرةفةوالرخزوال:هـاطةوالذاكرةواورىالموليقىاللفاظهمن

هـها.وجمالهاابرارالىيؤدبماوا)لمفايةاللصريحةوالعبارةاللغناليوال!رسزاللدرامي!ةوا!وةوالفكرة

يؤلرج!له.ا!ذيهواللدفيقالاخ!يارطىالحرصهذاكانو،ربما.اقوةواوالضوءواللون

اختيروكذل!،"الجد!دا!ثعر"فيلتجربشهموضوعااقحباموضوعالميتفالجسم،كاداليساللقصدةفيالخلمرجيالتنسع!قان

،الوفيرةلامكاقيته،تجريباالمشعرهذابحوراكثر"أ*!اركا))بحرقدوالقصهدة،هيصذللكمعولل!"،الخارج!التكوينتا!ي!ونفد

وا)ءنوي!خ،اكتووة:!صنالنقاج!ماعمنموسيقاهبهف!روول"اللناحيمنص!جحودندأتتقونوقد،صادفىبلغرضعطتعبر

سلس"يبدأ،لراقصاالبحرفهذا.المتصلةوالاهتزازاتلأ،دعماا.مينةلوللدذللكمعوللكنها،الفنيمة

بالحم"وب"!ي،الصبلي!يا:الحصربممادالليةمنمتىالمولى

."مقن!دربلرع!شلناص!ي!(اللعتيقالقمباز)

ا!دلمحقةفيتمركز"ةالممدنيبعالاصل"قصيدةفيالتجربةوقمة

فيالنهايةبتلخيصت!بدآاتيوا،ا!ةنصفتغرقاقيالاولىرقيقةأغفةوهي،النسجمتلاحمة؟ركزةتجربةتمثلوالقصيدة

:مؤثرةبداية..بماوف!تبدأ

نفسيظبناعذفلعتا"قمبازد"نيذكر

المشكاةالليلهذافيأطفأناالمطفي4والسحنة

اللفجرأؤراخعنهزدنافيهامعاكنابليلة

...ثواليهاعناقيدنجني

معذنمنأصنابعذاتأيديناصارت.اثبسةاللهجةأساليبا!صتخدامفيال!تاعرهعنختلأفولكننا

النهاية:هدءبتجسيدأيضاتع!نهيوالتيأفاظاتءداموفي،(بهدرءأىالمانئيانتدالريا)قولهمثلفي

سيفايلقى!"يفاصدناهـ،الت!دلاالتقريبوجهعلىمعناهاخمنتافى"القمباز"مغلمحلية

حرؤايدميحرفا:نىل!الل!ب!رهذاأو

الانسانيللقيحانتصباتمثالينبنطاليأنكر..الباليقمبازك

الاعظمالكونبهـوفي"ا!مبي2الننراث"يستيهماويستثيرأنللش!عر.أؤلرلاننيلكذ

*بلا،،وخصبانسانيووعامورتركفاتواث،المحلإلآالشعببةاللغةلا

اللصاغةفيوبزاعت"،العديدةقدراتهيرستخدماثاعريرعودئم.مؤقتمدلولاتهامنوكثير،ومتغيرةمحلية،واللهجة

النفس!عةفيلناجماحيةخطرشكمنتهحهلحقمقننلطللهاشنما،الىلمنمىلمسهدلاالمولففا!-خعمالال!ة،في"درواليزابيث"عباراتللقارىءآعزمآىوقبل

.-!!:علوشناجياذالاسفعبارةآمامطويلاوقفتقداننيالىآشليرأنأود

:والطءالكدلمظاهرعليهصنفسإح!ببدوالافلبىوحتىابخرتعتالاحلامونطلق

القمردادونجنيلعلتا
الدنياسي!ناالاوللقمانافى

بمعاطلةاكوصيلأدواتيار-صوابعلىوللعلني-ؤأحسست

جئتنا-التس!ا؟حبي!منطقةيدخلثم.الشاعريقولهانيريدلماالاسهجابة.فحصقىعن

فنالواقعبس!لالاكينطلميتنكلفيذسنج!ي..أوبدوبم!لعبده(الم!لمفيةالا!ابع)

قة،فيا!حقيجوابرهالليس،":!يهاتيرهـصي،)نهـر!طلا،سعئلةوهيولتقىأد!+هي"درواليزابيث"رأبم!فيالل!ةق!يات!هال

رها.ممررلاأس!ملةلازها،اء-ورثلائةصحه!أنيرجو-أودنقالكما-المبدعوالفنا!،ش!ي!ئا

.-،ا!خارجياحمساءالممنامايأته"-بضيءي!"ووآن،ئاث،5يهءضعأن
الاص(لةءلىي!تدفوديالض!ايرالماالجدي!ارث!راى

نااكم.ءثيوةخطارب!فوف!فيهوا!قي،روادهوئقافة،4اللذاتيبطويق/ةمالمئ!رديالاحاسيسونقلى،اًلهـاخلبماتن!اءواعاللممنأو

!صيد"فيؤ!اصهابار!لي!عهبلا،ق!ءهبةفياتراكيبوعضنج!اعلانذلن،أبداتكة!مالاهاذافيالفمنيةوالمهارة...ال!ةاست!مال

الذيالىركيبنوعو2اتماعري!ستهدقهايذياغأليرانوعلان،أخرى.كالا!الةلي!تالطهـاققى

،الكثيو/نير-سأنيه،نشيءلا":جو!موناًلدكتورقال3ماو
السابق.اتأئيرانهس-لالضرورة-4نقايعطيلاير-مصحمدمه

....،-.الالسانب"لىلطبهم"دقلصلماادتمث!لالا،يلاطويس!و

بهض"اد"لات!ممال!ئاني!دنيةءئرفيق!ممتهوصفيرن!جدلهؤتطيءمميبلال3ماءلىالىدكراضرااهـ-لم!ضرةالسوورعلبىتمبعثقداللخبباليبدهااتيال"-وران

....الدهثعةهـساتانفير،اتاصاليهاتدمموالتيالطرافةب!،بب
الهثكاةا!ليلفيأطفانا..

الفجرأفراص!ءنهزدؤأاد-ترورارالىف!قطيسكنانماالعقلاىاد،تتلاشىماسرعاقالمفاجئه

الواضحةالاناقةبرغم،زرقنجماتفيتجويفاسلمناوجعلنا..أو؟)1("وثباتهااللحقيقة

و،كذللك:.وموسيقاهاالاللفاظاخ!رفي.السابقجعالمل)1(
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اللعارضة.اليوميمةاالواقعبصصص،نفينممشبملافلماذا

الاسد!رية*ورةاللهبر"ذهاخرىمرةالضسقهذاالمت!اعرويرفمدفانذلكومع"جنة"ل!مةترويق"بسظن))لمة3انواحي،ب

انتصلمئهةةاانياالواضحةمزاياهاللرموزلانذنك،ترةقىاللحاتنصنفيعورةالله

السماءيطاولرأول،جمبيمنينسلأحسسضنهوتوهضلمبصامحلإهاالسهطرةسعهولىةوالى،العامةطبكل"هاالىلرجع

فميص!دوراءهاءمافيومل!.للاخرب-د

ؤشيالئضاعورغبةاليهدعايالل!"الشرط"ب!ذاأخيرةمرةئمثض،ءر.نلمقاز!فيمضالثعر))بئنيرونالرومانسم!ونقنولقد

اورقي!ية،!أدفلازها،1،المتصاءرآءماقكلن.سب!ثقاللدصيدةادلمواتارو.اقوقيا

عيئاهت!رنيلوأودمالثدللسلمءرالصيا!ةالمشاعرمنويلان،الا!راثولا،الوفو!ات.من

بلاصليبغقا.)1("نفسه

الالس،نيركونأنالشعوريمةالحاللأ5هذمثملفيلموروكهافرفيمفليسايزيبديالابرراه!بم(واللع!اللمتماعر)

.الهواءفيهعلقاأومثق!فيمعل!قا
!يرل!فس!المحاولاتهدهفيالقارىءعلىا!تقدانحي.نلا

!والمالراض!(والرح!بلو!خرةواأنا!فىسأجتهدمانه!يماواذن،للها.اسفجابرقيوا!ن!اذجلل!!ها-نجاقيي

...أ!شطيعء،بقدرأوجزان

ب!ين:فالمهلمفة،التجربةالىيقودلاةالقصبمنالاولالسطرا!ش!كل-،ءيون!كبم،مقدمانعسى"والحصرالشاعر"قصميدةفي

أحملهاكتفيعلى.لممولهكيفيعرف!أن!4نتظروللكض:لم،يرقولهأن

صخرةوجودهاكأن.تينيارربه!"!حلولبا."تنت!و،"ذ،جمرةبا"ةلقصباتبدأو

في:افنجربةمعاقىصهقا)"مبيروبيناللصغار،النوافذوغنصآدطالمشاءراس!نطلعال!سمافر،الاولىالعودةوفي

ثلجادميفيحملتك،"الحاول"ي!جيءالنئاؤي!ةاتعودةدعدوإكن.العودةمن،ؤر1ا/ءسدوأن

الجذوةمصطليلاءهصيوفي:.يحبهولض4،المثماعريخافهانذكبما11نافرحلول

للشسع!قراءتنا?!فضمأافنيرالافقلان،شا!مةالمساكةأفولدميفيأووت/!كئني

ذات!ا،ا!كلماتهدلولات؟حدؤهاايتيالاف!كلر-النقاديقولكما!يالمخيفز!حك-اليوم

ء!كتصدرالضءلميناتوالتاالضفسهيراتمنا)شبكه!فهالىبالاضافةدجم!فيد!ا!

الفهـم.وسوءوللخطفرصمن"!نتجهبماالمدلولاتير!ميااليبيسوصدرك

و!اناقهالفاعرثورةءنصادقتعبيرحألآجم!علىواللقصدةومعم!مي..فمنىعلى

هي:اللطرقةصورماوآجمل؟.،رخةاووالنرجةبنفسعضهاوالتعبر،اأشاءرنفسفي!مصقىالتجوبةو

الافقعلىمنش!وراأظل،حيلالرويرهـورنيمنيىممىاذ.بتآثيراتهاباص!،سة!منهن!فيونحن،اءغموضمن

واوو!وهالموتءروفيفييئنت!ج،االكلماتآخرسقراريؤ--كه!مر!قدةكا!تاذا./بخربتهب-!اناتشاعراالىنطلبآرحمما

صخر.يااوتا:ىفصءاناء-،التياونءربةمعاناةيرحاولانأهارىءاعلىوانما.أسا?ها

لقلقبااوللزحترفيلشعخلوصبينديحمه!ةكمهجفيفي3آطال.لىشاعراً

وركآء)مثل"31ليثيهات))افةمنا!د"تجولمارلمه!لاقع!بمسى(اةروجدالأص!)

هـ!نتلمح"و،"وبذياالطرقاتتثقلعناكب"و،"قدرييا

."دمعةدمعةعيونياللذيوالاس،اًز!صيدة!زه!لى،آيضيهصدقهقلنامماوكثهر

"-ناش"عراًءاأصدفائييعضب!ألامخلمصاآرجوقاننىواخيرافانللنفستطنقجربةالمة،ويمأتوإ،أءع:-دوقر!آ*-!ه!"،ر!،1

انتىمنفلمنقلتهمااويىتمدلمروا،قصائدهمعلىالعالرةملاحظا"كما..هس..ء

...ء..باحرىاظوبصؤرهانجربةاوتمنلترالتصد

الماضيال!دبهاحفلاتياالقصائد)ـ،سذهجابضباست،ناعبرسنينمنهناكترى4

."الاداب))منالمدنسصةالمومسةالمئمواطىءهدهخف

....-القمريعجاورباسماالجميلووج!همهصصا
لضلمحوئنبئصاللقاهرة

نؤلىولمكانتغريرةط!فةعيونفيهناد4تركت

الاشياءلوعةتشهبملاح!بتاللفؤادبروئ!ة

مف!مورالقماطلعواالخرساءااليتةبالدقائقا&*ئينيعبرايزمانولا

.:اقيهالصورةفيتمامهاؤتبلغ،الذكرياتتتصلثم

-الآدا!دارمرةعيناهتبصرنينوأودمالشد

صليببلامعلقا

ااًلبمعريرنفيهناب!ظووفىالللوحةعلى!لتصرالشاعرمنحيانا2رزنافرالاصباغولكن

فصصان،"المدنسةالومسةالئهواطىء"يقولؤحيضما.هناكاورقعة

هاولكى،"ا)5ورةفيريادة-ؤحس--لمجستوالموهسة،تكفيالمدؤسه

رصدصوزوسد،الايرقاعرمنوتلإل،ؤلا،باغتمةالتمعورقي،رتقطع،بمث!عةللفهة

وفووعم!ااالوطنيةالمكتية5اللح!اةأحداثعنالشعريةالتجربلأبانعزالالايتحققلاالذبم!ال!سق

01ا".للل.كا!3،،7:6،يليلاأ333ول،14ءي،!د.!(1)
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.ال!ئريرناققرنفيمثقفرأشكاناداخاصة،ل!2الرداخلالض!واطر

ا،فور!يبر-صةفيالبراعمتنةءح)ن،!)ءداذقداثكبماقلا،ازةقاءاءةنا*ن!ص!!لقا

ودووثتدتهاحرخ!دتالاف!دا!ي"دداعي!و"اتسعةاشلناتك"-ن

ينهم!-،هـلتونوؤتد!،قآهصةالرتطرز!اواخرىصقيرةخرةءفيلتنام-0.اًللنصفحةءلىالمنمت!ورتعتمة-
..ا-

يسييرونالناس.الفارمحةاللصغترةالصلمديقمنءريبةكمجموءةبهعا

،ةتاللفوس!؟آلط."ضحكاتدوىالثمينبالصسجادالمفروئسة4ممراوؤوق

؟"الروسي"ولماذا((؟الرول!ميلرح!ننوفاسطوازةعندكهل"ىا-امن،1طرينرةراويخ"أرانؤهـمناهقهعةفص*،صي!بواى

"؟الالماكه!ل!بصء"وفناسطوانةعندكهل"،ءثلا،آلفلكأنناأخارجاء-نرءمفها،شخصيةكليرصفو4يتزاومنينظرفد.ا!شءاء

دهـ!ءنبا)"خلي-أ/طالب:ؤ،ئلاالقارىءاواكاتبايعترضؤد.اك!خصياتاحدىر؟يةللقصهيخاروقد.الداخلمنرتورمقهااو

؟ثمرةالمؤالجميلةءالاشيا،"ارةكمالاوجمونومعدنحن،ين!بنراو"اللشوقي"ء*،حباختاروقد

ان."لماذاإمر!ءاندوناس!دضتن"ا!كم!دمونولوجمعاخرىوؤارة

ف--دوالمشؤ*تة،خطرةمياهفيتسيرسفينةرباناللؤانل،ن.أسعدداخلىفياتام!ناه"لماذاومرف!ندون"ؤول

.نوارنها.هااليلي!هب،الغانيعاتااببصضءمذوطللمماتغرق

ر-ءافقىيرقولاناورء"اواقعيحضملمهالاايونىا!زيادةؤبي!ومنص"ندهـودونويغا"رانأز!صاصحقمنهل:قاق!!اتساءلللكني

."الم!ت!ا!ممىرالبيتهـذا،99"وج!نهءنلهرسهأع:لهطالهاكسي،روونواوج)-ءيكونان3ماليس"ءقانما؟شخص"-نبنب!اويلهـث

.السائقالىيرهق!هللمانهالطنأعبداخليا!-،سى"المقمؤ-2"الضفاذمناللضارج!قيالر؟يرةتحرءةأوللن"،اللخارجمنا،-*بلرىانولمكةب

رسرىالىنجماوالزاويمةالقصةدطلء:ريكونانالكافوشهـاخت،ريح!اات،نيآ"لمح!ا!ءلىآلىالرأيهذايسوغوءما.آسعدآ!اقالى

..إ"صمتآنيديرآ!صاءنطواز"،ا)تي!،ن!احزانهواليوصماأ-،ء"وورمطه

!ت،ن"ئفاحداولوفيىاطيرحم!رض،طومعذلكهآلنهانعيشطاجلائهدمىدة،شمنءكملفرنها*!صاحزانهرغمكبانبساطفتضرئارا!عدا"ا.اونولوجا)4يهءلمحئمومن

........الخارجمننراهانويكفيناي!كفيلاللحوار.ايضا

فحتابنحدو"تظ!هـقاعالغريت!ول!لضصحر!لحوتنظءهداففي،،لمىدا!للدولاتنطاقو)-م،!ناثلوج"ونوفيورطرلمالكا!اىاللمه0وقداحمدتا..

............الداصلمنىيسكرءن"?ب

ت!وارثدوالفم!ه(ز-نواللزءنؤ،لوجوه،سفي!ةالراءةل!تاعهاؤهـتطرد

بثقىلعلبهـاعلمفسغطكانتالمح!بطة،ءا!شبو؟ل،وا!شصوارعالقاءةتملأعهـىدريىنم!را.ءببرياءكأوبةازهاأةصةافيماادوعانقالت

صوت.وشهـع"ض!!صغرفةفييدقيلميفونلتبلمايضاجأو؟ظ."موج!خةوز،-،رف!مط--،وجود!،تفرضالتيالممتترةالنقرزممةدلك

داكأل،ء:ءرمعلبقىانيجب.الاخرالطرفمنو.و!ء4الهصديقبر،--از!!!ءكنا،اللفظرمصكأالىكلثيرةاشارانأ.ؤهنا!.وتسةر!ا

الصديقخ3!مونس،معا!خرالطرفالىنطبرلا،"غرفتهـ-ربؤكإعل.مب*روؤون!كبمايزعقخطببأوروتطفلبض"فاءساسنا

صلمجاتفور،اءةزازفيقدميهاعلىالفصةتقفكلههذارغميرءف!قاونالنأ*!انورغم،ا"طارمنكان"ارغم،ؤدمي"ءلىءمديرقهمع

صدإق،صديرققدمءربة"هـرى!كذلك.العرباتفيرهمثترونو

هههه!ه*س!هه.بهتالىو!بر!با-ل!دابعيدرت*ةلان..يستط-علاعلكاو.السكران

لملمقر4،!مهلى!عصط،إقيعنءصدء-اعيقصة"خلفي.سطلتلء،صكأا ط!وهـ4،ع-*لمهلك!لما"4وطعو،"رجلايرفعلهما."يىمعلالروجبه

حديثاصدروصو.ادبر!-!من-"وءرودةءس!كربزةانماو،الليوملمبفبهاليس!

ا!شيا?وسي!أهاهذهءلتعزف.بلسولوطفل3لمحفبر!-*رانسقىلمها

!فى!ءاصبعة!بدتوان،اكرثرةمناوءممدارذكيحوارهفيال!أب..نجح

اللبيمط،ىا)-لاللدهالهمسكلت"يحلاحدهمااى.!جه"ثاسرءبطريرلهه

.ا*ة،دا"زوهاهفي-الشايمنو!ححنص"ءباوالاخر

!ا-ءال-لياآ-رجمةمظالءقيتصرحاولمءز!4ا!نجءنوجمهمتالها3والعبارالف

:كمالقول،اآت!حديردوجهعلى،اذ3راني!الانجابزية

.الارتباط!ايوجداودوبافي...شرطارر!،لا،بلادؤافي-

المسيج.وللدتد"،الجلل!جبال،علىثلؤجثمةكانحالكلعلى

قصوصمج!13لا!م3!م!ي!أ!م؟أو+الاهمهحلل7أم571+!قوالكأنظ

رقدلشم...أ!!أما!ا،1م!!م5!مم!57مم!هو

ز!حوكبادم!***

غاوو!"3ما!"ب!هااترى،يةعصرق!صةوتاك؟اثأ!هب/ال!دوامة

-بالعثيبقىحتى"بول،الثالث-بالقصص/الكتابعوالضإالل!يرةبهمصى!وية.سخطفيالاماموالىاروراءالىيشظر

ز--بمهـواص!هللقصاص،"حوبهما"و"اخ!روال!رفل!عيء!ا!ذةواى"مناهافقدتالحكأ،ةبأوإوا!"*طساهدموا

"....ر!:"دواء"الىيدوروككل3عىءلا
ال-يبمنا،،،صرهالمعالعربيةةالق!كنابفيوحىده

ةةال!-،داصبةصزالالوص-"ورالاز--،أ-ةون!زعتهدكا!حتى"ال"روا"ة"نغملأارتطبمرغمبر-اطةصاحبهاحكاهـ،وقد

ووحما؟ء-وفاوكأسيينبالدوجيمزعن.أتحدثايصثحو،ءتلانازن1ءوا

"طارده،؟تبوهـووتحامرهاًلغنانجظاددلءياالثقاؤةتوباحد

ل.ق025اًلاداًبادار!ورات"اوةالهـحنبعيدا...التعث!رفياداةا-ئ!بةا)ىيحنوهووتحاصره

.اباسرها

ه!5ع!ههـ!رجم!3عز!!هه!9000،!حع!3ه!راحممناللنابع5،بالصرولبقال*انبافتتأفيا)ثقافةبع!بيتلل

6!



يمعرراللذيوالسكين،غربيمجتمعفيالشرقيوارمة،.مغهرباالمربي

.اللفداح!ياةيعشعوىتهاخوةبينمابالترفينشدقوهوكيانهفي

حلإبثاصلر-تشهدوبعبارات،الثريةاللغةبتلكمضزةقد!هاعلىتقفكذلل!

في"شثعلب:نذكرا!يكفيوقد.4أعربياتطويععلىبااقدرةلدكاتب

هـء--!4لأايرقبداناراد.القنفذية"اخيو.اكبابيةالبارات.يقاللطرختمبار نشأأا!ء.كلبىبصوتءسحت.!صيرارةؤم
***-

6ء-ءكا-.!-ا3-.!س3-كا-+-.-+لا-هـلا"بدايةتبدأايضا،معاعرةقصة:اتسالسةفيضعببفالئور

-*؟؟ك!ضبئ3!ير-ء!!؟7!ظ-قي*سلأدنر،ص.بز+-!تمل!.--خخ-ضلالإ-3ء-"ير-ءج-:بهلاح-!ضس*ص-ش"

:!!؟في!!إ*بز.!كا!!في؟:ير-*-.،..-لالا+،،؟.--نرع:شء.،!؟*صكا!ا!-كطالتفاصيليتحرىبصء.بايقاع،وارةرددالمللعنلمحتعبرموقق!

.د-ي!--خ!-مم!-!-نه!!3!-مح!-كأ.-**...،----!4---تي.ءسخا!!رىة.ز

-)--ء6!!-.:*بئفي؟لا!جم!-غ-.ء+،----في-ع-.سء

ح.!،-"-غ---3-لا.-.؟-خو.ملام!مةوالط!روالل!راءةالبساطةحيلمةالياللثليندلكقىالقصفي

-د.؟!!؟-ء-.يخ!-.-بعبب!الىوالانطلاق،(وصصالهوفراشهوبيتهألىقلاح)الح!ياة!نامحو

يرفيلإص!"!كا!*.+.-.*.-ب-2!+..!خانتهالتيالزوجةواقع،كالههذامنيحرمهواؤمهبينم(احناءا)

كل!!،-إ-لا.!"+الىوا!دءوةالجديدةوالوللودةالروجةبشقيقيحاعرهالذيوالمووتمع

-كا-------نن-":-،!-.والميناءوالعهعأنالفلاخءنبعيدا...العودة

ءع-فية-ا-+بز.بلا.الأ.-كا.-.؟.لا:فيم"--3حينفت!خطفييقعالكانبللكن،بهاباسيلاا!حصانوصورة

.ا--حلا3-لاء--ب--أ؟))اكتنضءفت!ءودهيفكالرصانالى!ن!بحهإتهاصارمنالان!قيقرر

في-(-.؟.بش!.!ءغحتاجلاؤدو."بهربطونياللذيالوتداكتشفتقانميمرةلاولدل!

*-!-.بربر!؟"".-س-لحنؤرجتركنافيتتجلىاكع-رزوعةلان،الاخيرمبرفالتهداالى

-إلأا!،كاحلى+ءش03:؟3..-.كايفسدحيىنيا!تقريروالشرحازائداالتفسيرخطوقيكرر.لمعنىبا

(د!-+ىبمايىنا?الىالالتجاءفكرةكانت!لولكن"ب!و)4ادناءالىالرمينصورة

،.لم..؟*س!!طنمكا!!

"؟؟+.كلل!!و!؟،!.-2رردء---صائ!دكنتوبواسطتها،ا!تحررعنفكرتياعطقمنخرجطبمياصدى

---؟،3!!!+-.؟-وخلاح!-+!--!-؟-"+..الميناءبأنفكرتكم؟نفسبم

.!---د!!كا+-س!*ة!قي+-ءبر!؟زلاكاد-يتدأ،المقهىوفي))ءذامن...الخواطرمنطقفيالاؤللفونجح

---ى-*خ*فيمخلوقاتحمللانهااسراعوداىت!نتظر3أنت0مصطبةعلىنا)ماصبصا

هوتثنشر10دفاشم"...اح!ض-ائها

البطوتاىماهرترنمة:بأ.ئراها.بدورهاللغةوائرى

رهـجية.كننتمادةت!رلحيننه.المامالطريقفيبخطواتيانخرطت

يطلبهمئ!عوايعلىاًقبلش!صحفيهوتبثالعنر.تيدفئهزقي!سارةا"ءو.رفئ

الحديث،تعطنبلماذاال:لهيقوؤوهوادب!ب!احديمثامنهللأله*

لاميركيصالروافيفاستجاب((ا!صحيفةمنطردو،!هـلآسه!انها-رغم"والنصرازنريمةزمن"منالانالىاتكلملم

طوالكظلمهلمجزمهصسديقااصبحاللذي،!بالكبيرال!ةبال!فيلدخللالاذهاا!كلتهاللم.الصةحاتكط3ا!صذه

موئله.حئمى،علااعشراربعهعنهـاالحديتيعتبرثمومنفه.ولا!م!لمرواقيكلنهـبجزء.-رةالقص

اًصلوءالهذيامنلإاهو"همنغواىلابا"والبحنظء،ئدةعلىزولرحنحيالحكممعاييرتسضقي!لااذ،لاوانهطبقا4

روائيبالمملوبوكتبهحبباةهم!نعوايعناحيراًهوزرصر.صورةمنجزء،لونمنطيف،غيرةصنتريحة

عناالنقابفيهوكش!مف،ن!فسهه!ئغوايياسلوبشبيه

وهوخهيماو"،ائتحاراا!حرئلاميركىأالكانبانالىاصو!،وما...هتزمةلوايةانهاهنايظلاني!كنماكل

أللد!ى/اقامتالننىزوجتهزعمفكما،مسدسهرفل!بورفم.ارئي-كطا!ورهـافل!طبنؤهـ.لمكلونروايمةوانها،الانالاازرزام

عئهاكشف!التيام!ثيرة!راربسببهوتشئرعلىلانبئهـرو!"*؟و!صلاللفهذاانالاولموضوعال!ماس!بةوالطب!يعةالالضزا!

ومئها،الخع!ةهمنغواىلحباةواثيعهيؤكألهفىجموؤحبأن.،ةا(أ!قمةءنبر،:رهدوءجمنه.صصنةوتلك.هادكبءأرغن!

.00003طجنؤلسىا-اسنعود"احده!ف!قولوالذخبرةالسلاحالابطال

التهرلطوهحاوئئمهاًسبائيا!ى.قاصرةفئلاءباغوااتهامهالةصهذاوفي."باظاؤونا.ينا،ببأ.بغيوذنا.الل!طلسنشرجع

..الخ6دبطالضردفيممقضه!ر..الىنملأ!وضميرالغائبض!بربينالناعمالاسنالينحققايرضا

اوسما!!يكبيرةضجةيثيريزاللاممتعكتابا.حافظ

لاتن.الع!!م."والنصرالهزيمةزمن"انضطاروفي

الادابدارمن!شورات(.ال!زيمةبعدالنصرانضطاروفي

.؟التن!فقياللهع!بدهحمدالقاهرة
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