
ححححححر---خخخخر
،كا!كلأ!ث!هثىوالى!عح!ص!ص

3:تؤاو،جافسرديبشكل"ثلااللغزانيءندراسةثالباحمناربد
ناءنهأءطاوبئالباتوانما.نفسهالغزانيالىلمحسأرجعهذااريد

ص"ويلهداالاورء،ذءوقفاتبينوهكذا..نظروجهةماحب5يكون

اؤكارابرأزدلاللهدؤء!والتزابرير*ونلابحيمثللغزاليطرحهخلالكلجا!دانئ!ث!ءبد)أج!أهد:د!لم!

ءقيالكأؤبنؤلإةهـهط!زاومثل..اللغزاليخلالمنالدراسةصاحب،*،

.دمتووسفيادررةرصقيارخ!قد..مثلازكيمال3احمدالركتورف4زطرح((الآداب"مجلةفيتشردتيءوالأدحأت،مدةمنذ

الأدابءئتءسفطخمسفيالراهنالوقتالىالمرنسبكأاللحملةمنلاالابحاث"عطمائذللك..اًلبحثكتطبفىؤ""كأ:وهيالااسعاسبكأ

ء-نالمقا!ةتخرجلموللذا..اجهاضعمليةمحنعبارةفيهافظرةكلمايعرفونلاانهمهذايصنيولا..طبتهـ،3من-!11أ?ءابهايردري

لاجززءةاءكامؤ!!ياحكامهناككانتواذا..لاسماءسداكونهايبرزتفئايك-:وز""مايجعهونكيفيعرقونلاونكنهـم،ت"يلأ"بون

الدراسةفيمنهب4هوومانفسهالدلىاسةصاحبموقفعنتكشفكدةفيزرثرةونه3عني!خرجلأالمقالومجد،تلم!بحثثعثلظلى

ماا،قتهـ-،ديبالتفسيريأخمذهل:الادبمجالفبمأالتاريخيةالمغالونجد..(معرلمحة)دلا(معلومات))-سردالجدهاو،نال!

بهـ،تى؟ر"ءمهالادبلحركةخليالولبال!تطورامالنفسيامالاجتماعي.والسماتالملامحمحددغيرزئبتي

العىامالهدفانعدموبالتاليهوقفلهيكناللمالدراسةصاحبالىاللعددابحاثفيعينيبشكلزمبينهاالقضيةهذهشضحوحتى

اليوزي!كل:خااللخارجالهدفالانجدولا،الدراسةفيالمحوريالثورية1(:هيالابحطثوهته..ببنهافيمالمغارنة2ظتمدمعالماضي

..بالانجليزيةالللأراورمةهذهستنشر!امدابو2(،جاس!السيدظزيزلللاستأذاثو!يةأالبؤروتظرية

انف-"ص"د!الاسبائعددلضصصفدىمطاعذالاستانقدفيأيليالللاستاذالقصائدنقه.3(،المهدويأسماءيلللاستاذالغزالي

وضوع41فىصفالفنيةالحدودعنتخرجانللقهسةيشفعلن:هدمافيالادبيالوأ!ع5(،صفدي"طاعللاستاذالقصصنقد4(،الحاوي

ارشق!ووماحببالنسبةءثمراالتحديدهذاوكان..تعاللجهالذيبينا!مرررةا!ماصرةاثقأوو(6،كمالؤكيأحمدللدكتورالحدلثةمصر

ق!.الءطقيمناللهدفتحددلقد..المنقودةالقه"صولاصحابنفسهراندالبباصم!محمود7(،طيبيبسامللالساذوأل!نقمميةالرجعية

ف-كماارأويا؟!االاسشاذءون-كببرحدالى-نجدهماعينوهوادصبحزائر8(،اللطماهرجوادطكرللدكتورا،حدلثةالمعراقيةالقصة

ءهـىواللحديثالقديمالشعربينالتفرقةحددءممندماللقصائدنقده..سندكيل!ني!ارساذرورررحالرواحزان

..القصائدلهلقيسللنقدمعياراهذاوحعلالانفعالت!ابناساس
...يبرزهأنصاحبهيريداللذيلمحوري5الهد!هوما:نتساءلاننا

،لالليتريترت!محلبعلعهقألضمىصا":حلطفيطقض!يةتراًثرنحص؟رىالكاتثانمحردابرازفيالبحثبفنيةالخاصةالعلميةاًللطريقة!ماوما؟المقالفي

.........الخورية.نتناولنقاطعدةنجدالاولالمقالفي؟ألمحوريا!دفهذا

كانت)وحتىنثرهاالتيالمقالات(كل)مناللعديدفيوردداورتتضخم،لار!مىمحنحديثاثمهذالليفندنظريةانهامشصوراالثوريةوالبؤر

الاست!،دفعلكماالبحثقيدالوءسوعالىبصلةتمتلاالمقالاتهده

ملالاخرينوانعلمهردفلاقاوانكتانهنقهم!حعكد.طيبئسمامومدىالفلاحينكنحديت3السياصتهالقبدةباستلامالاجدروانهم

....وسيلةلانهانهائيةصيغةلليستوأنهاالثوريرةاللبؤرموضوعثمثوريتهم

لاء!الفيهـهـاوكل،مقالاتهمنمقالفيبتروتسكيدبوالهيرلواالعمو.4وطةف!يهالةوريةالقوىدقصرةالبلدطببحةانالىيش!ثم

انهالىراجعالسببولعسل..-البنائيةهلهلتهبسببابعادءنتبينو!كذأ..اكوريمةالمعاركساحة.لقررانتيوح!هاهيالنضالوابعاد

لاستنادواال-هاوالمحودةالاحرىمةاللعلمدالمصادرالاستشهاد"اناعتمر013.0.--س..ء.

مشلألةالاشثهادان00.100هدهطرحتي!دريولااصلاسه،مطهمسالهظزيزلاستادطرح

هو*المقريلعهودالان،ر(ك!فيوسكللبح!لعموداكنهالفقرلت!للكضانعمولعلميةعليهالاءاية(كوريةالبؤراني!ولمنهنأكفهل..بالاسالى4لالمط

فم،عا"ها،:رهنانالكاقبيريدالضباهـحوريةا!و!ةاوضارةيثددرمهذاسفيوهو؟هذابدصضعزيزالسيدروومحت!وبلقي

المراجعكونبحيث..المراجعمن(الاستشمهاد)لا7(ا!يص)؟تيرىن!اذاً..اببهوص!لااللدرا!اساسهعلىلتنامىواحدامحووأ

ل!ص5،ر-!السيد!وكلهـا3داللط!ءكئى!اس!ئهاد!اداةلاعةوطببفميهاكوهـيةالقوىوقدرةللبلد1طبيعة"انهوالمحوريالهدف

رم......يقتضيكارالاسرؤار،((الثوريةالمعارك!"احةتقررالتيهياللعدو

حتىانيكأوا!3و!أسباوعكساطرداالغرضمع(الثرريب)دمعىالك!تناءقياوالكويسةاًوالص-ةجةالتجربةواقعمنمبدئيةاسةدر

وكطرل!"،نهاكارلفيالمدوخةالسياحاتوبدل..الغرضلتعديل

وا!.كعراضهالقليلة-قراءاته"!ليهنولسنغوفيشتهوهيغلماركس"رأبطلاموءمو!اتعدةفياينظريةالىرثرةبرولاللقضيةهذلابرأز

بمعرق-لآالمازبز،فيتةطلرا!يبداانالاو!كطن،!خمي-،للها..بينهاعضويا

الاكادمية.تابة3اوفنالبحثءنا!ح.لهدويااسطمحيلاًلاستاذ"قالفينجدهما.لماماهذاظكلسعلى

كتالىصةؤثخلمصبشكلالبحثتابة3فيهجب!ةالمنعمموتنعكسمفكرا!زاني:ح!دهلقد.الليهيسعىالذياللهدفتممامايعرففهو

وقائعشلأأ!علىالمف!رحبياةتالىيخسرديجريحيثاللذاتيةالسببرةتطويلااوثحعوانجدلاهذاوعلى..محنهاومعبرللسلطةخاضعرجعي

نخىرجاندونا)سيرةصاحبكتبهاالتيالكتبالىماءوسردجامدةسالهدفتخدمجزئيةكلنجدوانما..عامبتنمكلالغزاليءطثرلرةاو

..اللطاملرجوادءليالدكنوربحثفينرىكماكلههذامنبمحصلة(لاانناهذاالىيضساف..الدراسةصاحباثبا!هالىسعىالذي

الاخهراض،ؤءو!لاللعرافيالمقاصيحقيقبتقييممقالهمننخرجفلم،جديدبمنطورنعرقهبل،فقطالغزالينعرفبآنالمؤالمننخرج

ء-،!*-!وهذا..الاضافةهذهعمقوماالقصةلفنشيئا(فنب،)اسماعيلالاستاذعرفناوقد(لمقالمننخرجاننانقول.أخرىبطريقة

-ةهاليصفحنلا!لىكئ!مة-لالانني..والادحاثالدراساتآفةهـوهذاوعكس..ايضاالمهدوي
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يشعروالماللذينالانفصاليينللعناتتشيعذي،نشيءبلابيروت

منبعرربتناتحيقأنيمكنكوارثأيةيدركواوللم،والعاربالسقوط-"

ا!ائتر.والهوىالنزقللانفعالاستسلاعهمجراء

أحسستهمامثلعندئقلأملصدرأترى:تساءدتوهنازكيكمالأحمدالككنوربفلغ

الانفعالبرصداكتفىأم-ملموسةمورابالانفصالانفعالاتهمتربرما-***

القديم؟شعرناكلتسمالتيالجوفاءوالخطابيةبالغلووتغليفه؟شجئاالشعريقولأنبدلاهل

مباكثرةنتي!جةهبمامامهالواقعةونكستنا،لهمفتوحةالطريقانانهوواة-حلسبب،!ةوهلاولغريباالسمؤالهذابداربما

نسمميهفيمادورهحدسيايمارسأنالىيحملهشيعوكل،للانفصلملال!ل!بيتهادماادس-اةنجطءفير-!موالفن،الفنونمنفنالشعر

يقيدهلاحنى-أيضاوالاساطير-الرموزالىويلجما،المقاومةبئدبجافدروتفاوتتالعطاءأ!ماسأختلفوان-اللفلسفةتبيهاوكما

.أيرنول28ذكرىفيجديداليضيفالعقلانبمالمنطقالنتا!ر.رورمأإةولأنا)ثمررمطىأني!بثمومن-وأنواعهوقيمه

بهيرتبطمابغيريرتبطلانه،ووووليرجمأنبدلاهواذن.لانرلاء..لم....ء.

ازاءاللهواحساكلتورتنيفلنقلأو،لتكنيكهدهشتو!كني.القدماءادااالرلهايكوناولصجالتععرءمولا!انراييو!ى

بةمجردهـبوهلالشعريةالتجربةوراءما-التحديدوجهعلى-عرف

بعدفبهاولوجامنجدوىلامطلىممبناءانهاحيثمنالفتيةصياغتهأيتن!مكيللاعادةحدسهايعملاخرشيءأوءالانفعالتلقائياةراز

دارخعشييههولمحدجمعهمنبينصحابخدلشنتبرونف!ممهمولمامأابولقدما،بفتيحدكلن؟المطلوبالنحوعلىالعطاءلتحقيقحياتيمظهر

المر-ل.سبيلأخطأوااذالمغصر،يقولوانالقدماءالشعراءحاولولقد

فيالموجودلمظاهروضعاأولواقعرصداأقوالهمجعلوالانهم،القول

وطايرهريمرجمهذلكالاختلالعضموفىختلالاير!كانمتلانمعالنتححةاللحدقبرلفن!اتا!الشعرعلىالكبيرةاًلشعريةالاءمالدلتحينفي،بارعةللغويةطر31

.-....،قاصرةتبليخأداةيكونأنعلىيخرجلنؤ!وهذاعلىاقتصراذا

الشماعريدنقلواحساسناكلهابالتجربةاحاطتنادون!لاللذيهو37-ونأنالىبرهار?لصشتجربتهالقن!اعرينعمقأنينبغيولذللك

فيها!اللحساسأ!رهـأدهذشرتوانصتىالوصفانذلكومعنى.تآويرلاأو.تفسبرا

مح!ادةعلىدارجاعمله"فتفته"علىالمؤلفيصرأنوالاعجبربالا-أر!سطويقرركما-انواقعفيموجودهوعماالشعرفي

القصيدةتقسيموهي،"الآداب"مجلةاغلبانتمعراءعليهااجتعقنيحةاوجودااكء!بماءتمهينفيالمغالاةأيالتقريرالوصففييدخلو،شي!ئا

،مجهولوصوت،للمدخلصوت:أصواتالىفنيةدواعآيبلاالتأ!لءلىيقوماللذيوهو-التأويلوأما.هادرةصخطبةبأساليب

أماميةخلفيةصوتجوقةثمجوقةوصوت،ثانوعوتلا،منفردوصوتيرؤثرماأزاءوج!اناتهمحنال!حففرصةالشاعريعطي!لمنه-ال!ميق

...وهكذا،بينبينأووزهـك،ىرهاولخياةل!واقعمف،ومه،قبلأوبعد،ويبلور،فيه

منينقلهلانه،حقامستحبشيءالشعرفيالاصواتوتنويع.الصحيحالفنرسالة

الدراميةالى،ننئميجتأوهمنفيمهابماالمللعلىتبعثالتيالغنائيةاثعررقيولأنبدلاهل:بالسؤالعجالتياستهلكحينوانا

اليهتحفزأنينبغبماللعملهذاولكن.وتصارعتصادممنؤيهابمايجعلاذيووونظري!باالشعرانأبينأنأردتفانما؟شيئا

تقدي!ايكنلمانحذلقةفهووالا،التجربةتقتضيهاملحةحاجةالوصفذلكبعديرعنينيولليس،تأويلاالحدسطريقعنالر؟ية

.متفوقلكبيرشعثراصغيرا!القدماءأخالفقئا..ألفاظجلجطةولابلاغةيأسرنيوليس،والرصد

نااوساقطةالقصيمههذءان-ذلكبعد-ازعملاانيعلى،"الآداب"منالماضصيالعددفصائدقرأتالدائرةهذهوفي

نانحسمااولفيه!انحسفاننا،الابتكارملكةفيهاافتقدصاحبهاسعدتانيمنالرغممحلى،سجاءبخيبةاصبتانيفأعترفو؟سرع

علىقادربآنهيوحياللذياللفنيالعملأمامنايضعآنعريددنقلأملفصي-الشعراءانللحظتولقد.وبررتقالتالتيالاعمالببعض

القومبمصعيديهامحلى-المقاومةأدبخلقفيالاسهاممستطيعالكشفالحدودمغيرينويفسروايعانوا(ندونالتقليدعلىدرجوا-أغلبهم

الامةتاريخمناللعصيبةالرحلةهذهفيالحقيقةآدبوهو-والوطنبم.امكنماقصيدةلكلنقديخلالفيذلكوسأبين،للاشياءالممالوفة

العربية.محاولهأعنيوانما،والاقتباسالمبانترالنقلبالتقليدأعنبمالاانيغير

اليهاانقسمتالتيالاصواتطبيعةانضاحرومعنالنظروبغضالمتفو!بنالشعراءللدىالنموذجهذاووجدسابقنموذجالهعملخلق

النظروبغض-واضحةنفسيةمواقفتشكلللمانهاحيث-اللقصيدة.شهر3لنتاجهمتقديمعلى"الآداب"دأبتاللذين

نرىفاننا،المنفردوالصوتالخلفيةالصسوقةمقاطعبهلوانيةعن

مسؤوليةعنتعبرفيمجملهاوالقصيدة.الايحاءثريةوجدانيةافاضهـات:أيلمول

تنتهيوهي،اًنتظأرطوللعدوالتلاصمالترالطحلمتددوعنالانغصال-*...
..صاحبها(اكتوبر)الاولتسرينعددديتطالعنالمحصيدةاولوهده

علىمشارفالريحءع.ن!كفلانهاأبديةتكونوربما،الايلامهفرطةبحيرةأحسواني،سنواتمندفنياخاصمتهأنبدعدأحببتهشاعردنقل+امل

ضريح:كلالوجدانبينبالتناقضىووجهتمااداحقاتثرينانفسمحلىينطويانه

العاما
الاناممنالصيفمد،مااخرجرحاناأهذعلناا!طقير!ضان!صولةررويمكن،الظمدالعقلويقيناننحرك

المبحوحاللعهدفيوبقيناسنيلفي!اننامنالعادياستوىعلىبهنتعاملاللذيالارسطي

الريح!كلرلكنايحققماابداعالىيتوقأوحرانه-انفعالهعبر-ليؤكديربدعأن

يضالقررصيئ-وهـويعخيهولا،واعدأمنفنانفهو..حريته

ضريحكلىمنعلىطارحا،قارئهفيمدميقولأنالا-عدرااللقدماءوأستميجس

،مبحوحبآنهوصفالدي"اللعهد"محناللقارىءيعفىانوارجو.أظبنايتصورما3التطهـير"نضرباالادببكونيشيماكلاللطروق

فيمىنظرفضبلساغرلس!صلااقتضاوادلرويىافتعامولبعضعنآحرالاشيابرولىصعيرةعبارةولةختس،املقصيدةعلىأقبلتالاطارذللكفي

فعلية.حاحةصارةعشتذاكواذ،"ياولآ28ذصىفي"العئوانبهاذيل

،يومذاكد"ثقفيوجودي،شكه!ءكلتذءرت..جديدمنالانفصال

-57اليصفحةعلىالتننمة-الىغصريمعطرديثم،كريمةغيرمعاهلةمعاملي،علاللقبضاللقاء
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؟الكروم!جدفيعيادتكتفتحلالماذا.اللقرىفي

(سمفأبوشهدن!مهااللحظةوفي.وقفت(لسببارةأنالا-.ص.

تلتمععابرةاحت!قارنطرة،،ةالجيمدىيتساهللنبوضوح،بوضوح

لكنه،قةبالىءمعيرةللحظةمنأكترتلثلمنظرة،ابنهعي!نيفيااررنرفمارهب:بةلمم

جبليكانهيارص!رهاللىتسقطبهاوأحصىيلتقطهااناستطاع***

."..راعدالمنشورةالاربعالقصصبينيجمعأن:وا!تواءصحةظاهرةهذه

تعيشكانتالت!يالاسرلافي7منيني!ةفلسطاسرةؤصةاذنهيهذااستخدمنااذامقاومةفصصانها.واحدجامعالعددهذافى

التيالايام،4891منالايامتلكومدنهاالمقدسةالارصقرىفيالاربعاللقصصفيفالابطال،والصحيجالشاملبمفهـومهالتعبر

الذيالوقتفي":أخرىقصةفينفسسهكنفانيغسانلخصهاجميعاهمومهمتدوربل،خاللصةذاتيةأوميتافيزيقيةهموهايلوكونلا

بعضهفطككان،اخربعضويتفرج،الناسبعضفيهيناضلكانانواعياللبحث.العودةسبل.كلونوكيف،ضاعتالتياًلارضحول

مجموعة:.فيهبلاشيء:قصة)"..الخائنبدوريقوماخيركنفمانيغسانقصةفيكصابهوالاغنزازواحتضاله،اورملاحعن

نااستطاع،صادفىفلسطينيشاهدوغسان.(ا؟رقمسريرموتحيثتكونوأن..اللجماعةبرأيوالالتزام"..والرتينةالصغير"

قبليافامنخرجمنذعينا.وتهاالتيالاحداثءنفنياتعبيرايعبرفيكماالخاصةوهمومكرغباتكمتجاوزاتكونأنالقيمادةاليكتطلب

بعثهافيعيد،المثقلةال!غترةهذهالىيعوديزاللاوهو،عامأمحشرينالحقيقيةالاستفادةثم،"..العودةرحلة"شرورويو!م!قصة

المأساةنسيسجوالشخصياتالاحداثخيوطمنويغزل،نفسهفيوأصلبأرحبأرضنحواتجاهاالمؤلمةوخبراتهالصراعماضيبدروس

.8؟91في.وأخيرا،"..الماضيةالايامذكرى"شاورابيرشادقصةفيكما

الاخيرةروايخهيخرجانقبل-أعلهـسنأنلغسانسبقوقده!واليومالفلسطينيفيهيعيشأنيمكناللذيالحقيقيالكانان

سقوط"باسمطويلاروائياعملايكتباله-(6691،لكمتبقىما)اللسدموابلتحتيتقدمومعهم،يعيشأهلهابين،مديتنهأوقريته

الروايةه!ه2منفصلاباللفعل"الاداب"ونشرتبل،"..الجلهلالموحيةالجميلةبقصتهالزياتمصطفىلنايقولكما-والخراب

لان..عامداالتفصيلهذاأسوقوأنا.ا!نحتىتصدرللمالتي."..الحقائب"

منتزعةبصفحاتشيءأشبههيالآنلهانتعرضالتيالقصيرةالقصة1.

قصصميزالذيوالتحددالتماسكذلكفيهافليس،كبيرعملمنفى8،91جولةأحداثعنتحكيانالاربعاللقصصمنقصتان

اذا).(6591،للناليسعاللم)الاخيرةمجصوعتهخاصةغسانالصغير":كنفانيلغسانالاولىالقصة.الجولاتالمتصلنضالنا

احدىمنمضمونهافيتقترب"والرتينهالصغير"فان؟رنةالمهشئنافسيالآنانه،صغيرايعدللمالحقيقةفيوالصغير."واًلمربنة

هـن،"اللعروسة"باسمالاخيرةالمجموعةهذهتضمهاالتيالقصص،"صفد"قلعةيحاصروناللشبابانعرففوهو،عشرةالسابعة

مواجهةفيالانسان:هيواحدةتيمةقتناولانالقصتينانحيثمباحاللهفيومضى،قليلمالمنجمعهبماطلقةعشرينفاشترى

.(واحك!اماتماسكاأكثرالقديمةالقصةللكن،السلاحعنالبحث،المارتييةمنهيس!ميركيجيدايفهمهالذيخالهقريةالىالباكر

السذيوالاطارللاخوينمرسوماسكتش"والمربلنةالصغير"عنايتهبهاويعتنيعليهاخالهيحرصالتيالعجوزالبندقيةاو

والمعركة،للارضدؤيتهتتابعولا،ايهماعندتتوقفلالكنها،عنهخرجا-الماعزعلىيشقالذيالوعرالطريقعبر-يمضيثم،بزيتوناته

سوىامامناولليس،(الواقعمواجهةفيكمشروعمنهماكلاتضعبلالعرقرغم"لن!ويقول،القلعةدحاصروناللذينبالشبابليلحق

دوايتهأو..الجديدةغسانمجموعةبانتظارنبقىأو،نتنبأأنواتجه،(طلقة)فشكةعشرينالجليلفيرجلكلحمللو":والاللم

إ..اليقينوجهعلىنعرفلا..الطويلةهذابأنيحسلكنه،"..واحدةلليلةفيلزقناهاصفدقلعةالى

كمابصلابةعليه!قبضانيستطيعولايخايلهشيءثمة،يكفيلاوحده

شرورويوسفكتبها،"العودةرحلة"هيالمثانيةالقصةقليلةللصداتوحاول"..القيادةاسمهشيء.سلاحهعلىيقبض

كولنأعمالبعضومترجم،"دممنزورق"مجموعةصاحب)بادىءزصور،يفلجلمانهالا"قيادة)الكلمةهدهمعنىيتصورأن

فييعيشفلسطينيمثقفأز"ةهيوالقصة.لندنمن(ويلسونويرشدهمواحداواحداالمقاتلينعلىيدورأنهيالقائد!مةانالامر

عربية،عاءممةفيالسريلأالمقاومةتنظيماتأحدالىوينتمي،لندنكلام"..الصورةهذهاستبعدالهالا،فعلهعليهميتوجبماالى

للقضيسةشي!ايقدملاوبأنه،بالهزومةالاحس!اسولأةعليهتثقلمزيدتصورعنعجزوحين،"..اللبساطةبهذهالامرلبيس،فارغ

التقاريروكتابة،الالكليزيةالصحفقراءةعلىاقتصارهوان،التورة."..نهائياالفكرةاستبعدالتفاصيلمن

منلتحريرءيكقيلالندقفيللقضيةوالسثوةالتلفزرونبرامجعق!رالهوالذي،الارضيحباللذيالصغيرهذاغسانويترك

.لنارالياللقيعودأنسوىامامهسبيلولا،الشخصيةتاباتهالىويعود.صفدالىمتجهاالوعرالطر/!فييضرب،حقيقيفلاح

ويصحبه،الصغيرأخوهويستقبله،؟لعودةقراراسهيلويتخذالطنيبشقيقهوالى،ورا?خلفهالتبمالكروماهجدقريةفيابويه

التيعودتهضدقرارااللجميعيتخذوهناك،التنظيمفيالرفاقللقاءوعادفلاحابيروتالىأخوهذهب.حيفافيويعمليعيضالذي

نجبرموقعهفيانهيرونوهم،وموافقتهالتنظيمعلمدونتمتيخصصوكدان،أرضقطعةالعجوزالرجلباع،طبيباالكروممجمدالى

معا.وللتنظيملنفس!هقاسماللدكوركتبأجلمنالزيتونزيتمنكبيراقسماعامكل

سارجع"ثلنفسهيقولوهولندنالىسهيليعودرغمهعلىالتياللقريةوفرحفرحه..عاديومطاغيافرحهكانوكم.ونظاراته

الصحفوأقرأالناسأحهدث،هناكالحياةوأتابع،لندنالىالكروممجدابنب":والزظديدبالاهازيجتستقبلهكلهاخرجت

و؟بكي،التلفزيونبجانبوأتسمر،قصاصاتهاوأؤطع،الانكليزيةفياصبعمئةيا،حارسيااصرسه،الفارلسعودةيا..وفخرها

."غرفتيفيبلاديخريطةشاهدتكلماكامرأةمجدابن-الفارسلكن."..معبوديااصميهيا،اللحسودعيني

وليس.بجدواهولااليهيسندالذياللعملبأهميةيثقلاانهالطبيتعلملمبيروتفيالاميركانعندتعلماللذي-وفخرهاالكروم

وثظريا:،الثورةبقضيةايمالهواهتزازالداخليخوالهدليلفقطهذاالناعمةبالحي6؟ويحلم،الصغيرةقريتهيحتقركيفايضاتعلم،فقط

الن!رةيمارسأنيستطيعلانه،المواؤعأيفييعملالحقيقيالثالر.حيفافيوالمريحة

وعلاقتهجزءكلاهميةوتعرلىبالكلكحيطالتبملشاملةاالموضوعيةثوقوةزندهمنابنهوأمسكقاسمأبواستداروكجأة"

-95الصغ!حةعلىالتتمة--العملالىشصرفمنهمالواحد1يجيءحين،اليهودالى"ئظرس

\!



أصبعكيثنؤاتهمفدقوائخومنعريبأعثهملأصبح،منهم!سأفةأولحالئ!-فئمة

يقومونالذينهمسيكونونثمومنيمتلكوهانبدليمتلكهماللعمل،-

..بالثورةممههـ

لاحدجديداتقييماهناننبينهاننا.الغزاليحامدابيعنامامس!اامنيبفاروقالأستاذشخصيةمساذسندكيلاليالاستاذكعله

ينشرلمالمقا!اننملمونحن..قديماالعربيالعالمفيابفكراعلامخصالصهمالابرازالفنيةالناحيةمنالقصصيينعمليهمحلىوركزخفيفا

احينلا!نشرالذيالجسزءخلالمنمن..بتمامه.وقيمتهما

.بعصرهالمفكرأرتبماطلفسيوفيجدليهلااليةنظوةتلاحض-1اللضعفيخفوالكي-يلإونالدأرلينهعظمانهذالىليضا!

حدثناالتيالروحيةالغزاليازمةءلمهدوياسماعيلا!سناذلرجع!الد..اتدقيقمح!هعنىلهالشيظئمةمصطل!تالى-لابحاتهما!ي

فقدحيثالحكمفيأزمة"الى(الضعلالمنافنفد)كتابهفيعنهاهلندثيقلا(العالميةالتورة)تعبيوجاسممحزيرالسيدعند!جد

حدبرثيضدففقد،ولمفايةآليأ!فسيروهو..حايهالغزاليلورةحقاهنطكوهل،الوطنيةالثورةهيامالاننراكيةافتورةهي

سببساالحكمازمةلكونفلاالنعيرال!كمانعداممعالروحيةالأزمةاللطلمة؟صف!ةمحنهاننتفيبحيثالخاصةابضادهالورة!ك!اتامعالمية

01خ..-..-و!و(الاجتماعيةالثظفة)تعيبرتج!زكيكمالىاحمدالدكتوروكلد
مسبقاستشعاراالروحيةالأزمهككونربمابر..الروحية"لأزمة

في،بهاوألالمامالبشريةالمعارفجماعهيالثقافةلان..منامصنعبير

الروية،،يغقديهشالمعريجع!إمماسوكطعيوشئميهالعصربا!

العربيالفكر"كتايهفياوليرجميحدتاكما-اشزاليوان!صداحلتذييلفييودد،؟ايخما!!بحياةاليتنريةالمعا!فمحلافةفما

لهيببفدممااخرالىانجاءمن.ننقلوو-"اترءميكاتةوتعبيرخوربماروفىالاضظذأمحمالعلىبيرةقيمةصنغبهدفالمفالى

!د..ع!!يكائمةألرؤية!كونمخرجاخلاللهامنببينلاازمةطيمه*اورراث!يالمنشكلهيوالعصة!الشعريمةار!ة)

الا..ءطيعتهلسهالتعبيواشطلمن(أحر)شكلهووالشعرالخاصة
ساسفيهيالروحيهالغزاليارمةفلأورنانامكانيةفبقىانيدلا

الأدلةبمئل(الفطع)يمكنلاالهنقولهآننودالذيولكنحكميرأز-)بعينه(ثكلى!ياتى-القصةوصفيمكنفهل..ايصاالخاصة

و!ندما..؟دنعرييفهاالحالهذءفييستحيلألن؟(اخر)بشكل

..المهدوبرالأسماذ!دهاأس،الرصا!مر)بيعقهاررولةهلىالقائمالشعرحركةيصف

اص!اسكاماوائ!عالنحتلدطجموهمابغزئت!امحلى:نالمعحوحملحظفئمن2داوي؟لشعر.القاميةمنخالشعرأساساهوالرللالشعربآنعلما

..0ركط-التمعيلةعلىاساسايقومانهكماالقاميةفيهتنعدملااللجديد

دللكعلم!يتكونانهاحيثالمصرسماتمنسمهالسحريةاتفاصارقعبةداخلوزنالىوزنمنالانتقاليكمنالمرسلالشعرفيانه

المفكر!ذايمكنافلاالمجالاتمنمجالفيمامفكراوهـدهاثغ،ارمصرفغيرلاالتيالواحدةالتفعيلةعلىقائمالجديدالشعران?الواحدة

بهأللس!حرشطنلاآخرمجالفييلىيةوآ!اءمحناراتيذ!أن!عدمبحيوذلكفيه/ليستصفةللجديدابالشعرألصقتهناومن..

الدءشمجالفيبالئعوذةمومنااللغزالييكونانيمكنافلاآخربمول..المصطلحاتأ-ننخدامفيالندفيتى

اخذنااذاشبكونمتناقضاالامران؟الفلسفةهجالفيصومياوكلقلياا!الامأءألاأاد!مانطيبيالاستاذمحندهثلاالامربلغلقدبل

مئ(كلا)المفريكونقدولكن..(او0..ا)-...ءاةبا مالتعلدده..

،نظر؟!به!منالمه!ويدلا!تذانا!وضاللجدليولل!طرالمنه!جاللبرجوازبر..العلنيةمفهومطودهاررماسانذكرفقد.الملنيةبيها

يكهونالهالحاهذءوفي..(رولاشخدامهفييخطىءوالىكما...الدممايئهومعناهاات؟معنىللعبارةيكو!هلالفهموبهذا

عنهماكلوأثرالموقفيبيئالجدليةالعلاقةيالرسلأنمطالماالماحثقدكناولأ(بورجوازيةثقافة)ولااقطا!ثقافة)هماتعبيريئاورد

..لآ..يمكئفهل،الانسانيةالمعارف!وتطورجمتيارالالمامهيالثقافةانذكرنا

..خرا!بينخلطاهذاالليسأالاضاكليةاوبالنورجوازيةالثقافةوصفبهدا

رضساالحدسيةالمعرفةررفضالمهدويالاستاذاننلاحض-3الاخهذهياتي14لأ،ءل!هوالاكديولوجيا!دلاللأحاك!ا!ه

مرفوضةاللحسيةالمعرفة!ل..موفيةمعرمةانهااساسعلىباتاتعبير!هـا!ضا-قيهناومن؟الامورمنمجموعةفيمانظربوجهة

الباحثيتغذءالذياللفرض*الا؟العلميةالنظروجهةمنكليةمركناتسوىليسففهذه(استهلاكثقافة)و(تنورريةثقافة)

يخيةالتيارالمواضعاتبسيبانهالاخنلافصكل؟الحدسيةالمعرفةمن!مما..انبهارعملإةلهفتحدثالمسكينللقارىء(خم)بعمليةتقومجوفاء

للتجر!ب،(الحدسيةمعركمه)هرضهيعرضالقديمالباحثيكن"الاداريةاليورحوازيةالىوصلانالمفالبصاحبالأمربلغدقدبل

ايخ!(امعرفنه)فرضهبتحويلالحديثاللباحثيهتمحينمحص4ضملمافعلىنفسهالوفتفيمدللاالجاريةوالبورجوأزية

الواضعاتبسببانههذاالىيضف..التجريبيسنل!انظريةالىالمنطقبطريقةويبوبيقسمفجعلبهايؤمنالتبمالماديةاللفلسفة

ممعظمهماموضوعاتالىتتوجهالحدمسيةالمعرفةكانتايصاالتاهـيحية)التطف!ةمثلمحبارةاننفهماننستطيعهناومن..الارسطيالصوربم!

لااًلتاريخياطارءفيالتصوفدراسةفيجبثمومت..دنيوبموغير!هبورجوازررةثقامةه!الحدلثةالعربيةوالنهضةعليهاقامتالتبم

هـتكونلاقدالمعرفةمننوعانهعلىبلشعوذةاتصوفارمحلىوقلة4ادراع!ممحنالاعش!لامائعةتلمظتالاليست(جماهيرية

..قيويغياالاقلعلىتماماخاطئةلشتلكنهاالسليمةالمعرفة.ريه،)اليبرادوالبورجوازيةحدالىوصلتثقافةوانعدامممحصيل

بل،العقليةوالمعرفةلمعرلمعرفهفةالحمسسهلعس!يةاقلفىفيلغزلدليحةلممنيلغحعلهمآالمقالفي؟نجدفماذا،الابحاثمحتوىالىالا!انتقلنافاذا

اجله.منكعباللذياللجديدهوماتبينللمالثوريةألأللبؤوتناولالذي

ذهبمامعظمفيالميويالاستاذمع(لمرءيتفققدهذاوعلى،النضالتغنيالثيالثلمالعلفبمالثوريهالبؤرانذكرفقد..المقال

بشكىلوتعشيقهاالنصوصاقتناسفيالشديدةلبرامحتهنظرااليهالنلدانجميعفيانضالاتغنيالثوريةالبؤرانللجميعومعروف

ليستهيالتي،لمعالجةطريقةمعجذريايختلفقدلكنه،منهجيانعالمبلدانانكما..مخيرهامالتالثاللعالمكانتسواءالثالرة

التاريخيةالابعاديغفلمحضصوريمنطقالىتستندواتماجدليةصاحبكانواذا.."ثلااللهندغيركوبالانمطاطتعبيرالثالث

عصرفيكلإلآمرفوضةليستالحدسيةالمعرفةانكما..اللمصروروحالعملفيالريفأوالمدينةمسألة!يستالم!لةانيذكرالدراسة

لاامثلةالاعماقيكفسعلمفينقرأهاالتيالامثلةا!ليم!ست،الملمفقد..بجديديماتلمقانه،نفعمطالثوريالعملهبمبل،الثوري

والصوفية؟الحسعيةالتجريةموافمعاتا"4(8لعاموالفل!مفيةالافتصاديةالمخطوطات"كتابهفيماركيذكر

ممرفيالادبيالوافع)بحتهوالانعندءتوقفاللذيوالبحثعنهاالبو!ليتارباعرفوكدالبروليتارياهوباقنورةسيقومالذيان

البحثفيواردهوكماالادبيالواقعانالواضحومن0.ا(العديثةنقدفيمساهمة"فيانضاحااكثرنجدءقولوهوالمقنربينجموع

الا!بيصةالعركةتنوللانهضحلوامم..ومزيفضحلادبيواقعالطبقةهيلشتالبروليتارياانحيف"هيغلعندالقانونفلسفه

ع!ممح!يةخكلطفيعاماوخمسينماتمناكثرتمتدالتيأصبححيثلواتمهمواثمد!قهنكل!يياصيح5،منهممسافة



6،في!ميمنونجيالادبيةالجمعيهآعضاءعديخاصةيصفةركرهد.ألدفيق؟لوض!

المسرغامحهاءيكتبهماع)).الملالىفياللريقفالاحكاموتمهايبحكممزيفواقعوهو..اليصثصاحربفليهلينتميعلتيللمهريف

يونيسكتتكهلافا":ن!اإومحعب.."بيكيتمإصمتإيلكيونيسكتبلسس!مفغد..غبوهريآعيءعنتكأنمهنالتيالارسقنيهـفالتقسيملت

كاتافاينجتالمسردأهمحنتتاتكمباف!لااذاللمسرحههتقشكوبيكيتمنقحههولم!قنمبمعأجميفقدهي:نعولمبثلاتفللدلايباء1؟ليلصث

نلمعففربلصقتلنليوضقنفلمننضهلمسرح1انبتعمبقانبإعاالمفصتبهاغهعرأءليمفالتلسيهإلبعبرببحلمانهكما..المفاهيمبهذهنلهصوي

انتعح!ا،ةاقنالىهنبا!يةمطلقا!المفالالىالضاالتذأ!2..!ذا..الضظتهذهفيادراجهميمكئحنىالفصاصيناولم!رع1كابا،

،اصااكلاويميبحنظبم!ىدتلك!9لأ!نف(1فصامحيبطبيننهالمصرك!للحسماسي!هف!اف!لذ"ألتقرميهأطارفييدر؟هنمنالري!!مفد

نتقسماننمريبسيءانهحيثشيءو!اء!لشي!قطفةكل!اتبصددالتفيماتالوألىدةفيالاسماءفيدققنأاذاانناكما..أصلاالشعرية

.."فاصةغيروأحرىقاصةشعوبالىبإمةبالطب-اتموببلالقدميةاوالرجعيةاساسمحلىيردلملتقسيم1لنفسنلاح!

،لاح!،أإهفملهلالفثإ-اتلايهثاكنربهتفأو-البصثغرقيوهكهاوصلمفبقالراتميةفيايتعإةعزيزنصمجاءففه..يلدنمفلسلسيهلى

كنسبمف،للهيإلليستبمينهيإاناتق"لىاليمأضافهنلأتبإهفلاللتغلوالدوووم..تلثإسعإيةفيادفنيعإوفونكطالتقهميففيلصبغإراهبد

يومإدهـملانه(التامة)يهرفتيلىلمخميدليهلهاتنينقللمعالهةألالصفبتفسيمنماونحن..تلوففيفلمحنيكهأمفههااكلرتلفنيفهبليكنسف

..(لثصميمنالن!3هذاكنبمنالانحتىورصرفيم!نةفهمنامدنكون!لالموهفيالمستوىاساسعلىقلاألثسعرأء

ونصفصبلمر؟جعالمحشوراعثونالمطولىالبحثالىاصتفلنا!ذأمسنوىمحلىلأجد!1ءالنمعرتقسيمأل!شي؟!طوهـءومدى(لثعر

1!يقالىصلبفيمنفصدهمحامهيمفدمة؟يدأوالذياليحثللصاحبصلاحانعلىالمدلمالقالبفي!مدايىظةعزروا!هنقولت!عريتهم

ادهاللنعثنتبينلاحيثضمنااشانجدالمانيافياستهدرلاستعراضلدبفبالمفتي!وهوفييم!العربيةالالصيدةللبنةأليافاف؟لعبورعد

عنعتيلتلملاأرزي!المجعأهبهاثإزئيةأحفيمنتبينهطوكل..ياءمنرحهتماالغهعرقفالحعللةنغكملننستهإعقلوبهتلل0.للتهبهيهفي

العضارةمنبعهوالحضارجميال!صادآ"انيدثرمنراه..أساسل!بحثمدارهيتىلاًلأج!ماعيةالحركة2نفهم؟نبدلللاهـبنؤرخ

جى،عصالحضارةانيعرفونالجميع!نولم!ا"أرحمديتةاللعربيةمنحصيلنظىنتفقد..و!لمو!خالاجنط!ييالمفوهو؟كرمتحصص

فيأمةلك!!انوالمنظماتتوالمن!طوا،يبنيةوالمعداتوالاىلاتالننطمة..المعتادةالخارجيةألمظرةوهقحأناتصالادباء(صداجهيالمفال

بعنهنفيسنمألاث!منافخلنبلفه..عتنعنلتاتنااخهامهنفيلكرلمعتعتممالىينهلبصعم،دلأهبيللياهثإسكثلنثلبتسهبيعييكتفىلعه

كعهإفيرائماهيءللطفةانم!منعتنهررلاثبن..،النعإضفادحسعاتنلله2ربصفحفتعلىعنلاثاهـتتبإ1ت!هبمفملمملركبإتهفعي،،عحته

الع!ران..انغمعهملمتقاليئ2هنةهبمالمجتمعمنمنهلتاجمنادعصولىطلىالمعادكهذهوأئرالعمسيظتفيوالشعبوالجمموريةالمصري

مهيفماوالأ..دلطبظتنطا!علىلملوالث!الةلكئطن!بمالأيديرودوبيلحبهالزكيا&ورخاعةبصفةواغفل..ونطورهاالأدبيةلحركه11

حبه3فيوصمودهوحبهالأفىكرامةعنشيكسبيردالاع!يالطنقية.الحركةدهعفينيس2العظصيعبدواندكتورالعالما.فيمحمود(لاسظذ

..طبقيمحتوىئقامةلك!فليستتممن"والروأيةفيسواءالتنرماوبرلعبهألذيبىالد!منوفلل..الادب!ه

اخط!هاالعرب!ةانالبلهالسيالشيوكليهللاحزابكانتواذاثهمبعينهمأدباءاررسعلىكاناسركيزلا!الم!رحفياوالشعرفي

آ-بساالسيدين!بكماسوصمهايمكنكيفنتساءلفاننا،المدلميةهذءمثلعلىثودالشيلكنهالمعاعرةالادبيةالحياةهيحقاثولىهم

لدمايكونلاقد؟ماركسيفكرالشيوعيةالاحزابلدىيكئلمبانهلصبورعب!لفصلاحمس!وياتهم..تفاوتمعاليهملسبيالنيالضخام!ة

شأ-1؟كسيةمالىتكوندلاشيوعيةترنكيفلكن،سليمعلميموقفمنألاخرىالأسماءبعصلكن.شاعريتهفيشكهظرولشمتلا

اعماقهيدخلانهلدرجةبسامللسميدالشخصيالممتفدغيرنحدلالموبلتاليش!اعريتهاهيمنسكودثورهماومعخمث!ااولىالننيالشعراء

انه!يب!و،مانهايم!رلنظريةيعرفلاانهدقالاثونجشيالشاعرمنيعديدةاسماءاعفلكما..الشعريالائراءحركة!يل!وراتلعب

ليهيكلهوالمقال..بسامالسيدغيركلها!هربيشرقنامييعرفهالاوشوفيتبىفيقوبدرنتتتوبدرسنةابوابراهولودمرايوبكامل

مراهقهيصدو.سوىلافيهوما..الثظرللفت"اسنساض"سوىالخ....(الشعرفي)"فى!ونجبخمشي

8.وصعبيانييةفكريةعروراثمرالصراسةصاحبانالمسائله!ءلىلانضافت1فاز

انجلاصفيهمنيبفاروفىانقصاصيعنسندكيلانيالاستاذومقالوكش!تسجيلهالستفرفىحركةعلىمجهفةسطر1بضعةفيفريعا

؟حزان)و(الصباحزائر)مجموكلىلتقيييملآلي21عنالباحثالمجتهدذل!كمن0.خاحمةأحكامفيالوفوعالنتيجةكانتمجلهاتاابعا!ا

وابراذالمحتواهماوتئرالهماتنوقيةسياحةليسيوالمضلى..!الربيعمحتذيئأسلوبالمضالىةالقصرةالقصة*لكتيونكيسونهـثمة":فوله

أيضا..الفنيةللابعلادراسةايضاهوبل،فحسبالس!ياسيةلمعانيهماو!!لزكامواننمسرفونحئ"بو!وأردكيهوشمونولمحالىفركامو

أيعل،هنهالآيمرتمدنفافت:آلاولى..كلمتاأببفيت..غنبعهأفنكمل،فلوهمهاييفكيقنلبهيشربءالحندادهنهأ1بلبلغإهنهيهإنربهنتثالر

بجميعجميعهللفنتمريفهواللشائعةالمعرفةوراءمعرفةبأنهالحاوكمبصعهجرييه!وبوألاتص!الوتظقاليعنهظهدتالمضامةلقصةا

الشعربفربخاصانوعياتعريفايقتفيالامركانهناومن..فروبهصرحتصيمعلىتقوآلاالمضادةالقصيرةلألقصةانكما..خاصة

تساؤلا:يثيرالانفعالاساسعلىوحديثاقديماللشعرتفرقتهثم....جويسثمباسوسدوسجونمنذواردشءفهذاالمتطورالزمن

حفا1شعرالحقالشعرألمحليس؟اصلااللقضيةلاسقاطالاوانآناماالىكأبالروايةفيوخاصة؟الضدالفنخصائعيلتيينالرجررو!مكن

العامالمميزبين"جل!انمابهذاتكونو(لا؟السوأءعلىوحديثاوويما..(فيلسوفاالرفىائي):ممرركشانك

شاعر؟بكلالخاصوالتكتطثالشعرفيلمرو!ر.الواجب(لروائيللعملمفهوعهت2):كولمحفو!تجيبيتح!ثوعنمما

ميأزمهااالتيالمرامةهذهعنبعيدة!هيالثانيةلكلمه1اماالمتواثبالمبالثرالقعيهلىثما،لاالاحتجابمحلى:شيئينعلىثقوآ

باريسفيالمغتربالمهموياسماعيللاستاذ1الىأوج!ا..الكتابةكيفنم..شيءأبرعلىالاحتجاجأولانفهملاونحن"الجملفصرر

مصه،الخلافبرغم.ايضااالنفسيهازمت!ويعاللجعينيهيعالجحيثاماللمملمف!مونايينفدالاحت!جان؟فنيمامنمراالاخجاجيكون

تصلاقيهواقفهتناينوبرغم،احياناالمبشمسرةالتصرعةاحكامهوبركم..نعرفهلامامه!وفنياعنصرايثونات

هفهنالىهلهفاأباهامأخذاالفكرياخذعباهكاتعهفذه،للعإهعتهللىفنسهيفيمبمرييهدأإبتألايبليبينكيكهتينلهمهللهكتغاريعإكرلثت

ىا!بللانسان-ندفعالتبمهياًلجديةوهذع..للاه!امالفكريهالحركة..الفيتومينولوجياممنىلناروفحلمدهو..الفي!تومين!ولوجياهلى

بعراالعافيةلههمتمنيا،البعد!لىحارةبتحياتاليهيبعثانالذأتوالموضوعبينالمتبادلةالاحالةنمئيألفيتوميئولوجياكانتبرارا

!وبصيرةن!ريفلاوالتصوهـاتالمعاهيمالىتوصلاالشعورخونمنوالومف

المفاهيمعنالبمدكلبعيدادبي!ملفيهراهبقانيمثيكيف

لامج!دا!نيهي!ح!هالقاصةجمرلهال!را!ةصا!استقيا!ميفعكلىلكهـدلافتعرلا!6و



معمئالحل!يفاحرىشافيريقيةالىحيةيئزلقالعقليمتصابختاللأحلتقرلع!يأققصلألد

بموضوعها.الذاتفيهاتنفعلالتبمالحقيقية-امالص!ةعلىالم!ئ!شورتقملأس

نضعأنالمس!يرمنواصبح،معهص!للناالشا!رضلوهكذا

فيها:ضطع؟ضراكتفيناوربما،الانسانيالقصيدةمؤدىعلىأيدينا!ا،!ه

والافىوالغيلانالتنيقنقاتلأنالعهد

فنطرهالمموادينم!ات..الظلامنغيبدأ!:فدائبمكلالىصلاة

الرمالصيستقن3..الاعصارنريضوأن

....الغمنوهي،جعفرراضيمحمدفصيدةدنقلأملقصيدةتعقب

جامدةلتقريريةوائه،أعلمواللهالقمعيدبيتذلدقائلينوشيوخالعروضيينسهناتلولاسيرضبمالذيالعموديالنوع

فنيعملالفهمسوءطساةفييضيعثمومن.باالصخبهاذية،"الكمامل"وحداتداخلايقاعاتهنجناسقوذللك،التقليديالشعر

الوصى!لمجلمنوكربةوعبو!ضياعرحلةمنففيدولا،جميل،كبيرطائلبلاالفنيةالمعانياةيفخموبصخب،الشدقينيملأوبروجمي

أفضل.فدالى.الماخذقرينةاشياءعنالايكشفلاتقنيه،الجزئيةالمعانيوبتفتيق

للشعوبهبئسلانموذجاالقصيدةهذءقيعوأخرىوبعبارة

يلت!حمو-النعويالخط،لولا،-التجويدالىطامحشابي!كطالعصدبي

:قالحيتفيهوقعاللذجمر

القعميدلعانيمثبرلغرسسالهب!تلدقلت!موح!هعيساقنحوطالبارخافي!ثلي!احجعذوطل!الىالحد!صحوةليلكأطعمت

..نقيالصاءلرج!ولايا

أرضميبلا؟وذحد-يدوعلىل!ابيل،جدففي"ضطعل!ث!مبمىلكنيعملمةكنثنتظالهثوالسأمالعروضيالخ!لولاكذلك،خلا!بلابالنصب"نفيا"وعوابه

شسالى.اًلثمفقوواحدةلوماعشا!ضالطولارالطللاللتفيالتدم:وهولثالثاالبيتحشوفيورداللذيم!

.ء...صومةضفتيكفيوبنيت

العينين،مبهورةجنوبيةطفلةوأخرى،الياسمينوجم!شعرهافيوالاررالحبليللاعشي

بيسنذللكبعدفر!ولا.الرجالانتصاريغنيناللاتيقويتهوصباياانالممكنمنكانانهمن6الخليلقغضب"ضقنيك"وفيه

السمولىياليين.طريقةعلىيحلملل!دهحتى،دؤيتهحدودفيوآخرععطىمجتهدولكلفعلحسنالقلتذلكيولاأقول.."شطيك"يجعلها

،ا-وصيىلتعمم!رلآولدللمالعلمثمةنتصماراببن،الفجبروالامممعيابهذلواملموتغنيالذبيالصغابالتقريرهذالماذأ:أتلهأعتملاانيعلى.نمسب

"..مبلاوضحتهماالىيعودن!رجوأالسليمالتعبيرجادةبهيتنكب

انن!ولو،الوصفمواقفرصدالاطلم!علىبهيقمدلابالعورةالثعرفيوالتعبيرالمموديالشعرفيالتعبيربينالفار!من

الشاعرهداانلو:نفسيفيقلتانيعليهأخفين2ثون،المرسل

يهديهاالتيالصلاةهذهحقيقةلعرفنابالرصديكتفولملوا،فر

صكثا:صد!.فدانىكلالى

:الرا!البعد!كلمات

ا!لىث!ماأ*وأالأ!!لى"الآداب"صفحاتبهاظالعناالتيالثالثةالقصيمةهيهذه

مر.-وهذا-ع.ن.الىو"ماخالدأبو!الدللشاعر،المفيالمددفي

يسوءبمافيهاعلينايضن"ندون-المجلةلشعراءممجوجآخرتقل!د

حسمتالاولبمقطعهااستهللتهالماثمبعنوانهاأخنتاولقد0وينوء

ومقلاتبثالاشي!اءأعما!الىالولوجعلىقادرالبصيرةنافذشاعراهاماش

صر-ماذا:سألتمنهاانتهتحالماورلكني،ايحثياجث!ليجليها

تلك؟الرابعالبعدبكلماتالشاعر

.الانتاجفيواثرهاالخاصةالشعراءحياةالىوالاصالات،واضحةوهيالر؟يةرموزلتعتيه!مناورةأهي

أوالزهاويالرصافيعنالوزارةفاتتلممنضبهيأموضوحهاعن!كهدقضميناس-الجاهليالشعر

أالعراقفيالانقليزىالاحتلالمعالشعراءتجاوبمدىما؟شيملاوبعدوالدهسالاثارةمنأكثر!ري!دلاالذيالتوسل

حفاظا؟أمتجلا!الكاظميىنهلمتحركجسمأيانبمعنى،أعرفماعلىالرمنهوالرابعالبعد
...اناكي،وزمانمكانفيالايتحركأنيمكنلاسالثلاثةأبعادهوله-

معينهئولحر"!ص!!!نبذكرالا!كونلا-أينهتاينررىكما-الجسمهذاموضعتعيين

:.لفسهالمكانفينفسهالجسمفيه!جدالنيالزمن

المماصر؟الفكرالادكي!العرص!بحمتغعو!عرفيف!اطعرطوقىال!لأضةعدماءقولييغضبألاوأرجو-أقولأخرىوبعيارة

-..-ءجسمأجميمكانتعيينان-خاصهبصفةالنووياتوعلماءوالطبيعة

جلاها.والحديثهذافهل..معينزمنفيالامكانيتهتحديدعلىيقتصرلامتحرك

خالد؟ابوخماكالاخ-رياضياوليسفنيا-اليهذهبما

الطبيعيالرياضيالمفهومبهداالفنالىفالانسحاب،كثيراأشك

الدينعزيوسهـفاووثهنورأبعا!عافيأوالعلميةأبعالطفيتكنمهماالحقيقةعندهيسفهأمر

بغدادجاععةفيالحدي!ثالادبستاذالالاهرعندفوقفالمتفكرالعقلمعتعاملاذاناحيةمنلانه.الفنية

قوىباندحاريجابهالازليةحركتهبرغمالرتابةعليهتغلباللي
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ثصيدشيقسم،مقلد(1؟دابي"؟.مرمنيكنمهمآالشاعرهـ-ىيفالممآودعنا،المنطقاصطناعالضروهـيمنلكانذلكفصمذا

فيوالثالي،لحظةالاول..عنوانايحملقسموكل،أقساماربعة.مجراهيجرىوماالتداعياسلوب

يتحدثكذلك!الصراخوالرابع،اللطهارةوالثالث،الريحصمته!ذهفيالبابفتححسناتنماعرعلىقاسياأكونقدانني

صيحةاحترا!فيهلوكعاقرشمسوانتجاع،اللصباحرحمءت،وحدسعهوذكاءهالغنانالمعيهفيهافقدانهأشعرولكني،اللقصيدة

موشسوعفيبدلوءيدليهوثم،(أجل..آجل)الابعاددهرية.يرابم(ن!برب!اومن

شعر؟وأجم!خديثأيولكنهزيمتمناعنالحديثفيفيمفيض،النكسةبعضا!ءقاملمحفدالثاتيالمقطعوأما،الاولالمقطععنهذا

الخط،طولمحلىمخفقايكنلمالشامحرانظقروأسرعانيغيرالىالاحداثيعيدأنلحىجاهدايعملالبابفحانوطهر.الشيء

حقا-كذللكوهو-الفئانوبرهافة.بالكتيبروجداناتناأثرىربطبليعاني-الرنج!ءمفهنا-فيوهو-أنه!نويثشفيتوتحلذأنه

بمواقفقيهااللموقد،وحزنهاومرارتهاالتجربةبفداحةأشعرناالممكنمنكانولكن،أبيةانهاالا!هورةنفسىفيالاضطهادوةة

تتيرالتيالمعالمعمندغالباوقفهلتقلأو،ذللكبعديقفثمموحية.عامجمؤجه"بلتيمور"لحنالاستغناء

لاضافسةجادةمحاولةأيةوبلاللطساةمعاناتهيعمقأندونالاسىفيذقيحيثمنطقيةلاهائلةقفزةوالاخيرالتالثالمقطعوفي

.يطرقللممعنىأوجديدبمدورماقهالشامحرأجبر-لثمكغيرمنالابيضالرجلهو-قرصاناجزيرة

سم!لونصمتفيوهم،ونهبسلبمايحرسواأنعلىالمسود

والعلصفة:ا!جرحعن!نمداوينتظرون

الشاعرانفعاليقتصرأنبدلاكانئمومن،بسلبيةاحساس

اضيهيملع!وليدلينال،التنمعررد،نولئقللدجطللنضا؟لخروالا!يطآز!ز!نانجميوهذا.مملايكنلمانهالحظللحسن2قريريد!لى

الدصرقصدأترى،الخام!سكبءتهقد"داب7آ!تمنالماضيالىيخاجافيخو(القاءبتحريك)الشاعرنفسالبابفتحلحسن

لقفحثالاعوارلعضافتقالطرغ!معلىفهيم؟دلكادريسسهيلالىانزلافةيجرهوهو-شعرءبهحفلاللذيالمتمث!يلبينالفارقتفهم

ء-..الكبارقصائديميزالذيوالتماويل-تداعية

علىقادرة،العبارةشيقة،اللبئمتماسكة،مؤولامظملاالشاعر

وإنيفاصرارهفيالجديدالجيلعاللمتصوعانهاعنفضلا،العطاء:الهار!علىرحر

أحزانه:وكلجراحهكلمعبالاكل+سلحهوفيوعناده

تهديمرفتئتماالتيماللقلةمنوهو،توهيقللنددقصيدةهذء

حزنيبيدرعلىاليومأخرقوأناانيغيرنغماتهتختلظمي!نافيزيقيرترمندهوللشعر.الشعرقاللتحتى

لاساغنيالتيالفعليةر؟يتهبي!نواضحتنافضعلى،سمحةصاهيةبألوان

اللعواص!أحلىياللكرجلاللبابفتحكحسنفمو،الميارينمعادكمنأسبابهاتستمد

واقفالثسمسعيونفيطفلعفو.عسكربر

جرحكعندجرحيكجلربمافبمقرأتماأحسنمن-انكرلا-للتلانةبمقاطعهاوالقصيدة

!محمردكلندعمرييقصرربمانفسيةمواقف.ثلاثةعن.نعبروهي.كلهالمافي"الاداب"عدد

لتقد-مخلصةمحاولةالشعريةوليدتجربةو!اءانشكولامع..الا!تسلام،اللهروب،اررم:وهي-واحدلرجلربماس

.....و...01.ذ.حارانفعالعنوتصدلى،عامبوجهالنكسةعلىتمرداتعالجانها

ثون.المعالا.يجسدالذيال!صووالسليملممملعلىمادرجممو.الشاوالحياةطرروكللىاللضارلينالرحاليلحقالذجم!لاللعار

ومن.خطوبمنبهيحيقماعلىعطفنالاستدراربادرةمنهتبدرأن..

تحفظهاتىشويذته!فا؟لهكانبل،يالجعولم!يظوهلمثماثمهمنمطاردرجلعلىوقوفهمنآ،ولالمقطعاستوحىولقد

الجدكلجادةاهـافةيفضيأنفينجحوهكذا،والعويلالتئيجمنهلهحبمثممهدفياللطريقاختصرولهذا،يكشفهشيمءوكلدعاره

.الاخلاصكلهخلصةمنبضربالشهزفقدالثانيالمقطعوأما0شفقةبلاالنهايةالىالموت

نغسه،منحتىالهربيستجدجموالرجلنجعلبسعاطةوفي،التوجع

ركيكم!الأحمدالقاهرةمعركةفيالئالثالرجلباحينفي.يتحملةأنمنأكبرالعارلان

ضصفا:هووكان،اللقويمماالانتيجتهايقررلا

!ص!عي.صاحببميغلمقأنوقبل

المحتممهعيونه

01قريباشفتاهانفرجت

تقدملادابدارالمصطلمهسماتهوابنسمت

الجديهد1الشعرمجموعاتمنعددا!اللقاءالى:ليوقال

بارضراوجوعتنداحتصنعولاافتعالوبلا،الايقاعهـقعيمقةنتريتهاعلىقصيدة

مطرعفيفيمحمد/!لثاغر.ا!مفيوتضربقنهزالداخلالى

القديمة:اللطهارةل!ةمن

التن!تأءأحديقةالمستهفةوكاللعادة،حديديصب!ياسورمنك!مبهاقصدء

سنةابوابراهيممحمدلكاعربرغمطئمرهـ-أواستلمهدعده..البياتنهابالومحبدالى.أهداها

ةا057واللطثرالاستلهامكفارةالاهداءفكان-حاويخليلعلىو!عه

الله.نخلةجعلن!،ربمابل،خطرذأتجموىالىير؟ديلاحالمحلآيواً،مر
لم.-الايامهذه-لم!عرائنامنكثيربالما:دائ!اأن!،نسألإثامحر

جععراليحءر!أبشبمءيفضون،ثمبالكلماتأفواههمتمتلىء
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(أميلودرأفي"ئصوعلنى،"..جردنرهـراراصد؟رالىفسنضطرهئا"س.-.+

.........منماقشةلا..ثم-.6المنشوالمممصيدص!هتهتمة-

الح!وى-العاسيأحاهلكي،!ارللصا!أمهيرىى2البطدطلب

"..!قراعنساهينيهاالدموعتحر!فسموف،أرجولله،لا":يمنمه

يحسلاولائه،زائفامساسالثورةبقضيةالبطلاصساسلات

خيرايسشظيمهاللذجممموقعهفيالثورةأجلمنلعملهوالاشباعبالامتلاء

ولان،!طظاهرءفصبموصلبمسطحاخيهموففولان،فيرهمنهـسانلهفي-لنونفيمي!"يصورحيئوسهيل.احبربالكل

ثمةيكونأنيمكنولال..سل!اننخذفالقرارلهاميررلاالمناقشةبالكتبزينتها،صغيرة!شقةاصشاجرت"ةعنهايقولمهو-لرفاقه

الذيالتغيرفان..هذالكل،(النواثاختلفتواتقراهـفيرهبشييومكلفعهاالقمملابسيخزانة.،الثمنالفاليةواًللوحات

بصحيةخرجت":مقنعوكربدثرهزائفالنهايةفيالنطليصيبأصدقاءولي،جداالس!سةسما!قيتقفجالكاطوفي،جهيد

ناولنيواحدة،تبغلفافةكلنجدي!منوبحثت،الطينبمالمفرمنصلاحهولنديتيغب!انيهوكليون،عنيتلهاتفيةومخابرات،وعشيقمات

عنيويزيلينسلنبمعميقبؤجشعرت،السيا!ةبابل!وفغلانتقيباركيالىأنعبوأحيانا،دومامنأحذكيأشتري..فاخر

ولا،بحمقينفعلونلاالذيئالاخوةهؤلاءالىأنتمبم!ئا،عذاباتيمطاعمفيمشعطاسميأصبح..الانيقةالعن!لىبطاتمنمجموهة

.(أالعاطفةمنهيونهمتبكي."..هناالاولىالد!رمةومسارء

المترفة،الانيقة!ثقتهالىعائدانهاللينافيخيل..نحناماجزيسرةفيوالمتعةالراحةقمةيعيشلكنه..تائرالشيانه

وأصدق!هالهولندووتنغهالفرنسيةوربطا"الايطاليةوأحذيخنههذهيعيشلاوهوأ..ثوريا*تأنض!!ةفاحأله..ثم،اوروبية

بالانكليزيسعةكيفارامذكراتقرأانبعد.ذلك؟سولا،وهشيقانهأنبعيهولكئالمقاومةتنظيمأفرادبنواحدايمسحأتقبلالحياة

!جدهخرطةيرىح!ن-كامرأة-بكىأونتيجةيكنلمنعس!هالتنطعهذاالىوافتما؟ه.منهمياصداأصبح

لاجديدةنضاليةمرحلةوافعمنيعبوجديداادبانتلمسونض!عملكاتاتىالعصل!ةاللعاصمةمترجع:كامليئوأفنناءمتساركة

الطننيمفيلاننا،القديمة!،فاقناالمعكوسالوجهأسرىتقعأنيجب"القضيةليونتيحوا،يمملونالش!بابهوجدت"..بلدهالىبها

ثمومن..(الواقعوتضخيم،والتهويلوالمباللغهال!عائيةقبضةفيمعهم!عملأتعلىووا!إ..كثير!ثرحالىبحاجةكانانهور.ي!دو-

الجصاهيرعذاباتفان،معاوالفكرىالفنيالمستوىعلى.تشو!هاعطتكامراةتا!انفسمهوجد..الأمرنغيوحزررانوبعد.هوحيث

ويجمهايحيطهاأنيجبالذكطوالكل..نحنعذاب!-شامصدوهيعظبقيأغنالأنأ!بد،)..صد!قرهـآت،تعبه!لرجلنفسمها

فبمالمصئوعةوتمزقا-شا-ثعنعذاباتنا!ليست،نفسهالوقتفيالشيابمحذاباتالىأناعتاباتيفخولأناريد،الشخصيما

ا!حرين.علىمدابلاتتسمقطأنيجباتيهي-شديدباتقانالخارجمهايياتيحتضئأتىبدلاانه.العكصوليسنعم"..جم!عا

الحس!بالواقعيبدأاللذبرالثولىيالىبرحاجةتحن:واحدةبعبارةوفىاله،شيءفهداً..هوتايانهعليهميسف!اترريدلكنهالشياب

قصهفي"ا!ثوري"جملناات.تماماصاد!!هذا.اخيشيء

وفوورقها،الثو!ةل!حتميةفصمن!نظلقأتيستطعلم.نتروروروسف

من!عل!فهالنئمخصيعذابهال!بةحداركلامييدبأت!ستكل،لم

البهاتمنذهي.كذلكوانتماءاتهأحكامهع!يصرويهذا.عنها

قديب!ا11!اوهو،إ،.0الحسناءالمض!.مشوباعاببهكتغللات!تمنى"

!كدههرثمإ..كيتسى!بثدفافياتا!لىف!يي!تمندش

..اللعهقف!سان"-حررراتا!اهـو!!نيسات-نيساتشهر

الكسرالعرليالثاعرمنأاحتطففقدنيساتأمقتأنا،الايع!ربيئالمس!راطيحنيسات

ء..كم.(واستشه!م!ابطاكاتالذكيالاكبرأخوههو)حبيعا.دجها

البطصلىالوه!ععدالتهيالمناث!ثةفيوهو،"..ق!ا!رهذالسقطلواتمنى

أ!يد.":بقوللهالتنظيمامرثوتعو!تهييررالرفاقىوبينبينهىارت

نا(!يددلا،الارضاجلمنأموتأتأىيد،أموتعنمماابتسمأت

،"..!ي!ةاجعلمناموباناستطيموأنا،كلبثلاموت

..(ثوتأشكالمقشكل!ختاهـافضلأنهيالثوريففعيةكأن

اللحدلدديوانهفي4الحياةاشكالمنلا

".أسب!ابتحليلفيطويلايغوصعودتهالرقاديعارضوحين

منهمكليسعوقهاالتيوالمشبعةالوضوعيةالاسبابووراء،وفدعهم

صرامسةليكتسب"عودتهقراديعارضنافعفأخوه.آخرسعبب

الطينعلىإفغنابة..عودكهقرار!ؤبدوصلاح،"..الحزمفيوالسعةوشصة،جدبدة

ندرسالبينطاكناوم،مطالطويلةوأحاديثنا،ليالشخصيلحبه"

اتتموتيريدلا!نه"أيضايعارضباسل!أبو،"00واحدص!في

قتوهو،الحزكنةألىضنافوىآخرولدلهاقترانحرنامي3

ول...بظوعدها

ا،دابدارمنشوراتالتيالاعواتولا،دارتالتيالمناقشةتخدعناأنجبولا

سروىالطائرةفيتذكرةتافعحجزفقد،سلفافنخذالقرارلان،ادتفعت

-...بالقرلراخاءيبلغوصالتاليالصباحفيلنمنالىتموكلالتي

..أخرى!عمليةتفرزحتىهنا!وتبقىلندنالىتعودأنعليك"

تبقىأنأردىواذا،بالسياهـةنائماليلتثستقضيانكهذاممنى

!يله



انال!ةالغلسطشيالعاثسقتعبيرشاعريةالىتغتقربخعباهـةأخحقلاالحياةأثسكالأفضل:النهائيوهدفه..المجردبال!رلا

بهاتمسكحقيبةليسفهو،وطنكعنتتخلىانابداتستطمملا.الموتأشكال

هذءفصتنابطلكذلك.هنا&لوهناتتركهاأنوتستطيع،يدلرفية؟

ال!يبة-"يترلر،نيحاول،فدمشقعمأنالىجيزانمنرحلتهفيالايامذكرى"الىكنغأنيغسانمعفيعودشاورآبويشادأما

الاماكن.هذهمنأيفي"الوطن80؟91ايام،"..الماضية

احدىفيالثمافةحاتهيعيشكانواحدبيومحزيرانعقبل(ا!سيئمأنبماالفيلملتقطيعأقرب)متتابعةهشاهدخمسةوفي

،لللاحباءهداياهلحمل-العائدينشأن-ييوهو،السعوديةمدنالسلاحن!رة:4891فيحدنقماشاوهـحكايةأببم!تعاريكعف

وأب"-وأبيهأمه:بينهمسيقضيهاالتيالهانئةبالاياميحلموهواًللجيوشدخولمهزلةثم،والزكلامةالقيادةو!ساد،لالرجلوحماس

صديقه:قصيدةمنكلماتوتداعبه،خالتهوابنةوأخنهباعولوبندقيةلشتريأنيريدمحليأبو.فلسطينالىالعربيقى

؟..الليهاكالنهرأرحلممتى)،القريةلانمصمملكنهفعارفهوامرأته،والمحراثالتورسبيلهافي

؟..صبيةكانتمثلماواراها-واشتراكهالقديمكفاحهأحلامكعيشزاللاوهو،بالس!قوطمهمدة

بة".؟.وداعاالتفااذاوأص!فر0.الخبزآكل"..السعيمنةالايام"بعنوانالثانيالمشهد.ألانكليزضدالثورةفي

يحملبطلنازاللا.عمانفيتموز1.الثانيالميوميفاجئنابنليعود-السمينمالغةمنااستخفآذا-"باكهلافتي"بمثابةوهو

انر.\تمصطفىبتعبير)حدكثاللدجميالرهيبالزلزالبمد،حقيبتيهمسموحاكانايام،علبمأبوي!ياهاكانالنبمالسعيدةآالاياتلكالى

الكوكت،فييقيمال!ذيبئخيهاللفتىأتصل(لهسابقةقصةفيولو،القسيفيتطيمهعلىريصر،محليابنهبهستقبليحلمبانله

وشقيقتصوأمهأبوهاًما.بخيوكلهم...الجزالرفيتقيماتىواحتهلقرريوساذجبسيطحلممجرد.أرضهبعضذلكسبيلفيباع

،تحتالاتقاضأخةماتت،فيهيقيموقكانوأالذبياللييتقصففقدكا.والاحلامضالا!الحوبمنهاتزعت

التحق،بقعيتالتيالوحيد!اللحجرةفييعيشانزالالاوأمهأبوءالتفا؟ل-وزاد"..الشوداءالغيومتمزقت."ذنالحربجاءت

كاكلتملؤاللفالحقائبوسطحقيبتهترك.للمقاومةبمنظمةأخو.العياهـاتلاودوت،النسوةفىغار*الطلقت،الجيوشدخلتحين

في،المساجدفي،الابنعةمداخلوفي،الشوارعأرصفةمحلى،مكانكذلك7،"..اللجنودبقدومالبهجةلارونالأمخناموذبحت،النالىية

وصي،الكلهوروعلى،الر؟وسفوق،المستشقياتفي،الكناثس.التلاميذانصرف،الجنوديشغلهاكيللاميذهامنالمدرسةأخلإت

."..الايدكياللىالذهابعنعلبمآبووتوف!،الارضهعانقةعنالمحراثوتوقف

دمشق.فيالانالبطلنرى،افتلاءالايامأكثرهوالثالثاليوم.اللطابولىالىيذهبكيلبيأررل

حقييبتهمعه-دعشقالىقفز،عمانهفيوحيدايبقىأنيستطعلم.القريةمختارمعسريعانالاهماعقداللجنوديقودءالدياللضابط

أخاءانعرفل!قد.الصمتوثالثهماطفود4مديقمعدان.يالطيعاللقرىيدأت.القريةرجالعلىجنورعوطعامالمقتارعلىطعامه

ييتى"لم.الطرقكلاكلقت.ممرلا0فريتهممنمالربةمحلىفتىوو-افب!حضرءاجتماعااللقريةرجالءقد"الس!قوطهيالمجاورة

ارخقيبسهالبطللرلر.القريةالىالعائدالطريق..واحدطريقالاوالقرىمحنقريتنادالمحعئالقد":الحقيقةو!لمحلبمابولهور،والمختار

فيفكر.وقليلةصنيرةأشياءمنهااخذ،اللدمث!حقيعديقهكلند،"..لصالحناليستالاوامر..ثم،الجيوشمجيءقبلالاخرى

أصبحتالطرقكللكئ..الجزانرلوبالكويتاجازتهبقيةيقضيأن.وحبسوءعلي(بيبنهقيةالجنوراحنجز

..معنىبلا،المغتاربيتكلنائماءلضابطكاناللقريةالىاليهودجاءحين

وفالالسربرتحتفىادكمل!حمملهماالحقيبتيناغلق".الحراسةيتولونالمركةمنقلميلونولىجال،بالمد!سةفانميئوالجنود

عديفه:مخاطبابندفيه.الجنودوأعطاهعليأبيسراحطلقانلرجال2احداستطاع

عنملد.العقيبتينص!ترلر-سقطسف؟..والاى.الفريةلىجالمنسقطشنهيدآولعليأبوكان

عامتا.الصديقظلاستطاععلي،"جبالتا"مخيمفيتقيملاجئةعليأم،طبعاالقرية

،برىبقوةولكنثانيهةمرةصافحهثم،وعالقهصديقهمحافح؟اشتريتهالم:امهسالتهوحين،بندقيةواشترى".معلمايصيوأن

الطوكلالطريقعلى.وانطلقالبيضاءصرتهحملثم،يديهوبكلظ."..يومذاتسأحناجهالانيشأجاب

."..جديدةنسمسأشعةلحتيلمعالذبمممحلىعمار!ايقوماننياننتابعةبمشاهدها-القصةوبناء

اشسارةوفيها،وفريافنياصادقةقصةالزياتمصطفىقصةالاش!لأقربكانوربما،القصيرةاللقصهفنيةعنبعيد-االحوار

أذكرانني.ضاعمانستردكيأمامنابقيالذيم!الوحيدالطريقالىفالقصة،"..آلواحدالفصلمسرحية"هوالمملهذالكنمابةا!فنية

وأتا،(الزلزاللقيلمن"اًلادابةءفيقصصهلاحدىتمرضتاتني،بعينهاشخصيةمحئدتقفلاكدلد،واحدةنفسيةلحظةلتتناةلا

الصحعيئ.الطريقعلىبيرانهأ؟كدبلررينقسمسطويلةزمنيةفرةمحبراللخمسةمشأهدهافيش!قللكنها

الفادرمح!يدوروفىالقاهرةوهو،علبمأبوحتى،داخلينث!هدينألىاحياناالواحدالمشهد

للمواهـنرمزمجردوأصبح،ودمهللحمهمن.نجرد،ا!همحور

الادابدارمسوراتعيمل!لالكنهقريتهمحنآررفاعفييضما!دأنيودالف!يالفلسطيني

فيتال.الح...والمختارالضابطكذللك،ا!حماسالا

فصررواحد.منكعليميةمسرحيةحالالهأفضلفيالمملهداان

(المغرب)البيفاءالداراة

من-(حلبمن)ز!اتمصطغىفصه!يالعددهذا!صصأدضل

0"..ا!حفائبة)بعنوان

العلمثاسمكيبة:!ويشمحمودالشمامحرلكلماتاحا!ةالقصبمةو!وان

والتو!للنشرالم!ابرجرح!يااً."

.*حباس-الملكيشارء.؟حقيبةليسوطني

633بة9تلفوث-مسافرل!توأنا

."..حبيبةوالارض،المانقانني
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