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عا!ية،لقاقةالمثقفءلىقليلةهيراطعيانوفيب!ل،ا!اديا!قارىء

قيعداعقدكلئلالملتوابعالمناجلأس!اليب!صةسيبكتابقر!بيحلبععىلىالمنافكاثةفتتحولبع..لأسهحئطااورا-

مبام!ائعرفب!وو!ا!هاامناتصخولىبيئابتحولص!ادحوم!دميو!رولنلالغازوأردوفؤاد:بكلغ

التىاً!اوئةالج.ور.عنمؤولةضيقةاحاهافي.دائر..حممعاتنتهيسثكتتلر"الماض!ماداله!)ئقدبنقلإدالقديرماعجابياس!جلاناولااود

.00001،الفكريالانفتاحضاهرمنءظ!فهو،"ا،داب"عليهتحرصاللذي

المحف-دفيحنهنى-صوحالوانبالاسا)5هذءاصحابوفاتوآببئالحق"نابالاقتر!نيةا؟راءواحتكارلالنقالثىصجووتهـيئة

وأن،ونافعهجيهـةكتابةكلهـياساسيجوهر-الطمسائلامفاذيؤفيمليه"الاداًب"تحرصمانفسوهو..عوانبهمختلف

.تفلاطراهـ4بكل"4واولبر"وا!ظ!موضوثعلى4با!كاشطرة"كر/4اص!ا?عاركمنيخلوا!دادهامنعدديكادلابحيث،تنشره

كان!اوا!نا!ووةصوجبب-إطة4ءرضعلىللىرتهفيقيمثلمااكثر..مف!تا!دادسهعلا؟وستةالىد!داناصلهالعل

ن!لاإثموضوافا)ضع!دذيكمنا!عقسوعك،اصلهفيمعقدااسباباهميصننل"*داب"جاثبءنا*وصا!ذاانوت!ي

كاف!ا،المامابموضهوءهالكازلمباولملممماكيدام!هراالابكوناانوترروىحويهامنزيهبضهاوىائذ!الوقمتكلووواًجهااستمرارها

ءلمىفيحرص،بهاقتضاعهعدماو،حقائقهكلسيطرت"ـعالىوءرم-..والماديةالادبيةكانباتالامفيتفوقهاقدوثقاف4ادبية.جلات

.يرورولوما-ايمانهءرمماوحهلهيستبرلكى،والاغرالطالطمويه

.-..ا؟داًب""جأنبءنالحهـصوهذاالتقليدبوذاامحجابياانغير

لىيرنشرءابضعلىقاصرةيستالتحفظاتهذءانوالحقيس-"دالذيالمنما)ثطتجوعلىالتحفظاتبعضذكرمنيىعنيلا

الحديثالىلقافتفااخيرتضتتط،بلهيظواهرامرا""ا؟دابدهرطكلـ..لا"ا8!ةحات

يبحثها.انا،قالهذاشأنمن!يسكثيرةعواملبفعلسهاعراوا!مماتالدعاوىكثرةهواضحظاتهـهـءوأولا

التحةظاتهذ.كسجبل!لىحمرصياناحدبليخطرنولاينبغهـ،لاحي!ث،واك"قشعاتالمقالاتمنقليلأ،غبر5ى"القاطعوالاحيام

اـ!روارامنا!قدبلالىدعوة،هصور1منصورةباي،نجنضممنالفروراًتمناصبموقتودى،ا!و!،الى!لطولا،اد!بم

يةفح!،الهربيئالتقافةتابرمنوغيرها*داب""فيوالمئافتيمةوالم!ةالامانلأونراع!ا،ورو!ر،نكبما،ل!ىندوقىان41!لأ

ا!س(تمن"عظواللنودراًث2ءؤ،اتعبيراليوراملاوحقه"كاتبا".،الولب!ةثقافن!ناءمرمنو!دناءءاركفاؤا،واحكامنارائنا2قي

الىيدطووءن،الظرووطكافتوه،هـ،بحالتمساننطف!لااقي،ا.ضلاتاوا!تءراًةر،اللثرلرةفيخصطةطاقاتمنانفقناء

كماوهي،القلمامانةبحملجدلراكاتبايكونانيمكنلاذلكغيم.طا:ليرلونواثفقيوالمفى!ةالطائ!فيةواداحراًتركوالمع9

اعربصاهـبر!افىالاماناتاشقمن،اصيلكاتبكل.ول!ا!رلاواوادقاشى،اساسبلاضرورةبرر،.طدول!ا!حواوا!

.0ا،عاصرعل!ولكن،وؤطو!هال!افةكلز!!لىحيويعاملا؟راءواكألمرف

موجمةهـيمهااكثراكتابامنكثرةالىلآموج!اذنزحفظاتي:اوراء:همانح!انينطغيلا2أنقاءد!ا"ذلكروكمان

والتركهصوا!ضوحالتديد!لطادإ!الىحات(الضدةما،!اهـجلةماكلءر!ا!حاوالصد!اوك!ولمجبةاو(الامانةنلتزمان:الاويا

هـامر،!وذلفىفىدورجهةالهمكمابئواذا..نكتبماكلليوالتواضع،لا،ننطسرهاولا4ـ،نناكثسىمنآراءثعرفط!لا،الحقانهنوءن+

اـحىقاجادةالىهنا!شعالها4كوبهفياكثوا!بى"بفعاالممظر3!ةعاك!اهـ"ئشزلقاوحم!ثاًلجدلاف!ثتطولا،قحضملءمااح!رئحملها

يىإحدفي!امنءتابرهاكاناذاخاء!ة..اتركيزواواًلصوابط،الوضوحلمافبر"ررنتحلىوألغا،ا*!منهالفيدلاالتى.و!!ابراتا+!هامات

اطمالافافىتشععولم،برمدا!لامكلهود!نو!مءمن،الكتابةعالم!اوبخطئناالاءضرالىليواحدةلحظةن!ترددلابحبثالتواضيممن

ءلىعا-3،ذيكلىلودوان،لهآخرلاالما!انيدولملونوحهثن!رتهمير:!،ضاءناـ*نوم،،1،ذللكا!ئب!ظ"ضىالصوابطجادةءنائحرافنا

نخاص،مابمسرارالامشهانقترلطلا،النالب!يسةالحقيفلاوان.ومكانةلث!هرةأقلاومنااءمغر

.وىال،ءنونتجردوتمامح،ون!تواضعكىلوراءءدطوالأوحدالاولاهدفنايكونان:الثانهةوا!قاعدة

عووصماز!وق!هاوت!حررهاايعرو-*بلادناءصلمح"هووالخلاقاتالمنا!اتهذ.

النسطالءعطه*رفي"لعالابجا،بةقوةتصبمحتى،المجالاتكاقةفى

ا!وةالمنمالشهلمتوجواولض!امددانقدبت!&داذناقمجب.والتعخلفوالوصب*الاستممارقوىضد

دعي!تاىفلما،اسلمفترماءبمضحضايوداب"فيالائدة
ابحماثوو!ا!ظ!!داطقوسبمضلآممارلهءفيالمثارهـلأالىفهوالآدالبما("د!وادا!(تاكقد-جوثلىكحفظا!لاصمااما

.خطراسارقاتهعن-مللاجديد!فظامامو!!نيالمافيال!دولمص!3حبث،المجط"ءق!الاتمن"--رةنسبلاقيوالاسهالطالثرثرةروح

...داًعودوناعب!ابهو.وعري،بالالمهابالم!الالمهاع

م!نبحوس!ائاسةفيوموبعومختدفةوواجتما3ولآرمدع!غةبينكلن،المعرفةالغصصفيمباراة

التىالافرع،هذءمنكلفيمتخصصونالاغلبفييكتبها،خالصعلمعوويصعببحيمث،المناقظتمنالكفرغموضهووثالثها
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..كتابهامناقشاتمتابعة41جئولىمنالنابتةا/لانسان!لاتشجرةالى،عالبهـي!تهأاو،كلهاتئتصي!

الم!لة!توقمهناقدمنعددلكلبدولا..اذنمعست!حيلامرهوالافرع،بقيةعنينفعملانمنهافرعاييشطيملابحيث،واحدقي

دراساتلبماكانتاذاانهاعدنالز!هذافلبومن..ا!عويصماز!ابفرررالاحاطةءئ!قنىان!افىعبايففللايلمجنولا

اومددابرحاث"ضاو!ت!االتىالمجالاتبعض!!اواجتهاداتوقراءاتنب!ئىاتامصيمنعلاهذاولكن،7الافرع1ببقي!ةالمعرفةمنمعقول

ملىويئرتب..الاخوهارعةفبماختصاصجيكألستفاني،!الماضلاصيث4،دا!""وفاقتالهخعصدرجةفيهلمزادتعاللم-فيابيوم

المضردبالموء!فيالمأدىمنللخبروجاكلاميالوصرا!بلانذ!كعصربإضه،فيبرل،كاماالانسانيةتاريمخفييتخعصممتازامبىرخانجذ

الحالبطبيعةكالبيتهاوسي!صنب،ا!سرفيكأالانطباعاتت!جيلهوب!صةعلىيصدقالتاريح!لى!ووما..برذانهحاكمفيور،ها

مناقشتهـمايمهكناللذانالجانبانوهما،واسلوبهاللبحثمنهحعلى..والفنونالانسانية(لعلوم

النفصجليةالملاحظات"ئ!ددالىبالاص،!ه..الرابماستثنارةدون-جوارهـطالىووفعنا،اعيئاماماللحقيقةهذءوضمنافاذا

اكىراضفاءءحاولةمع،الملاحظةاوالذاكرةبهااوحتالتبمبصضصوعا!لميكونانينبغيباس!الجدحدايحقالناقدانضيقة

ف!هوىهفىعلىكهـيصخنطباىعاللقرتءلمصانولتصنات!حولموف!وعيةاقطلملاحظاث!ط!كينصيجةالىوصعلنا،العلمفيلهساوالاقلىعلىاو،كاتبهمننقدء

لأكاهـلأنقدايكتبانيمكنواحدناقدوجودباستحالةتقولضاية
..لحضهماو

،كظكوالجنسياتوالعصورالافعمتموعةالابحاثمنلمح!وعصةوامينا

الوجودوتجربمةال!و!ودلاستحالة،ها3اعدامنعددكلفي"الآداب"تجنشرهااتتى

هوفلعله،الجنديليسرى"الوجودوتجربةالفن))!والونبدافيالمعرفةءتاللفروجهذهبكلعلممهيفو!انيمكنالذبميالشخص

صفة.4كوالمقالصدرة!ا،ذكز-هاال!!التحفظاتبمعظمالياءاوحىالذيمرمنوجا!م،جميعاحاث4الاهذهكاقبيعلموالبخس!ياتالعصورمختلف

السنةهذءمناذسص(؟ب)!ددفيالمتدرالاولقسمهفيخاصة...ارصاثهم"وضوعاتفيالمتخضصن

الماضى.اللحددفيالمنشورالمثانيالق!مهم!قبلقراءتهمنبدلاوكانفىىابرحاثهكانتوان،المثالسبيلعلىالماض!ا!عددولظخذ.

بالوجودالفلسفةصلةبحثبرمحاولةالمقالمنالاولالقسمببدأبالاضافة،بحثاعشراحذف!هفسنجد،(المظلهذاغابةهيا)حق

-لينتهي،الغرب!لاسفهبعضمنالمبتسرةالنصوصمنعددعلىمعتمدا،وتعلإقخئبةلس،!"عبداتصثورة"عنسيماسيةافتتاحيهالى

بهذهالفنوليخص،دبهماوتفاعلجدلعلاقةقيامامكانرفضالىالراكل،الزعيمرثاءفيقبانينزار!علئداحدىعلىنفسهتب!ل!لحاد

وجمنما،ايجمامةروحعنمعبرابا!دينملتحمانث!هأتهمنذا!لاقة،س،برقمقالنقاطبعضوحول،قه"بةنقدحولقصيرقينومناقت!تين

،وظهرتالضعفواض!ورها(الفنونتفتتتالدبن!نينفصلالفنأخذ-ميمعا!بعدناهااوفد،السو!توالافحادايطالليامنورلآللتين

ةنجربمواجهةفصال!ؤئيةالفنيةبتجوبض"اللفرداللفنانرولمةطابصبعضهاعلىيغلب،فصةمقالاتبل،ابحاثاليستلانها-

الشامد".ا)صنىصمبرةجزئياتالاخربعضحماويعالء،اصريعةال!حفيطاالاستجابة

بحثا.تقيمانيمكنلا
.مرادفجهـة"نهـومشترلرجوهر.!لفونجه!يص،كانلما.و

الت!أكيدؤ!افائية4تنهئشراخرىجهةومنيمثاله،مالكللامت!ادللكيلوعياوالبصثمنا!شادهاعلى،الماصبمالعددضالاتبقيعهاما

افنا!لأ:اخضاتبمفتتوزع،عنهبعدها

بينهـافيماالصس!!لبللالنحاصيل"ليمستيجرعنيتهالانم!عانقيفأنول!ترلكيم.4!والعربياالاوروالمسرحفياربع-

المبالرةالفنيةاتجربة"خهلالمنالاتحام!حققانوانما،ف!سب.الحد!تالعربي1الشعرفيفلاثس

اضافة،جديدةاضا!ةيتطلبموقفبازاءبفاعليةلمالوصولللوعبم.القعيرةالقصةنقدفياثنتان-

اننجربةعتحقيقيبمديلالىبذلكنصلحتى..عالمهخارجمن!سو.صلهااوالفلسفةفيواحدة-

.."ا)طلممعالميباشرة.البشريةاًلاجناساصولعلماو،الاث!لوجيافيواحدة-

وارجو،المقالمنالاولمالقىخضم،نبهخرجت"!اهمهذاالخمص،تهذءبكلابراثقالعريضاسملننسهيزعممنفهل

اراد.ماتبينا!مبفما،كاتبه(رادمافير!م!منهثدأكونالاابحاثكلفياولملةالد!يقةالنقدكلمةيفولانبحيت-يسمنطيع

!رالمع!دة،وتعنهراتهالمعفدةاللغويةوتركيباتهالطويلةجملهخلالمن،بموضوعاتهمكابهام!يسا!فياويفودالملمهذاوان..الماهيالعدد

ا!ليلمةكالواحأتاجانبمفكريئكلنالمض!جمةالنصوص!بمضىأ!المستألىالطوين-والناملبالمراجعلهاحت!منوفهم

.المقالهجيروس!-النفا!منوامداث!ركلالم!ةفيثضععويعيماز!هذا

ا!قظيامن!المو!لأ.ا!ىاتبلد!وضاناوىفهقهمام!ودوفييدردلانه،باخرىاوبطويقة"نهالضروجيحاولان!كللإ4..العرب

الوصولمنهماجم!يس!عانلونبحثاوالمفكرونالفلاسفةفنلهاالتيءنالمتخممينمجمومةالىعددكلابحاثب!قدالمجلةتعهداناكشمحالة

!لاكلقيصعبة!أيا!فالا!ف،!ا2ايفيالخطابوصالىينفرانمعئاء-تةفيها!كنلو-هلىالان..المجالاتمختلففي

فىررفربولانها،نا!ت*!نهـالا!كار!باقيارتيا!!اوحكماورحديد،كتابهالهددءساواللنقادمنغدد"الآداب)عنعددكلاب!لا

الانحى!ااديناللشتو،ا!دما"وغ!كأ-فيمجهو!ةعصورالادحاثل!غلتهااقىمنفويباألصفحاتمنلأعددانقدهموشيك!فل

نفسهصوبرالانمص"انيىهاسظ!3ألقيالععوووهي،كا!لمةمعلىومات..جد!دة3ابخابخظكلنمتر9التاا!دديتصعفلا!كن!هها،

عنفا.منفصلااوبايجماء"اًرصآطهخلملألمنوباله!باللفنمرةلاولإذىاالبحث!غصصكلينقد!ا،الصعوبة!يهذءو!يست

01ءاا0.10الكالب،بهااستعانا)قيالراجعكلالىيرجعانبدلا،4ايىبهعهد

ج!دوهفي!دك،هاتفيفنمن+بااميبلجهلحياتناهولمعاجموا!ولادقةامن"طلوبةبالدربةنقدهلليأتيمحليهاوكليد

و.وفت!لازصتفرقي،ش!ا!جهدمنفطلبهمحمافضلاالراجعلآهذءومثل

مفويبعض!بهاتادعاالكاتبعنهاصدرافىفالآراءذلكومعيعدلانر!لاوحينمئذ،التاليالعددفيبنشرهإصمحانهـناطول

آرلءوفي،:-كمحل،اخصدصفةالاميركيدوىوجون،اللغربانرإين"-قالاسقبلقب!دالعرفيقرات"الىالبابعنوان

ينا!"ط.مااخرينمفرينيظمخاصاارشفاهـضهملكلوان،فولاذمن"الآداب"مراءذاكرة
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أل!نية.ءقوما-!اكرتمامامهملاالاجتماءيمةبالدينا!فنواقتران،الوجودتجوبةعنالفلسفةانفصالذلكمن

....بة.خلا!،"وضعذلككل..عنهانفصلحينونفتتهوضعفه،ننتأبةدهمنذ"

ميتطنلااليوناليامكراببنا&قهنيةلوليفه-لضرلكاحيدلاوبييهلاًلفلسفة.يئادضهماوالفنا!فكرتاريحفي

.و..لخللاةبهذدالوعدالسخيمقالهمنالاولالقسمالكا.كبويختتم

المنهعول!الاامة.الرؤيةوصوج-بخغتتهمدلقسمهفالمقالانصة.وا.ء.
ثوريصمحاولهفامتالحوهذاعلى!الهالمهمواجهةوفي"

فصيخةلامرووالملاميمهلمبدأفكابدرالع!ةهفيدمشمعكلاسلبىاتطموخ)!لكالانبضاننصصحولدمنطقيىلحعلمضاندهـوهماوتمثل،الاس!اليالتاريحمنخصية!رةعنهعاتممخضت

هـحطالفكيرءجالالىينطاقانفبل،شهولاااةلا!ل!ةحددظهـ،كمااللفنانمشكلهوظهورالفرديم!للوعيارح!قيةباليففقى

وظهورالانساننشأةمنذوالوحودد،لدلنوعلاقتهالفن!افزيرقماتضىتفريباكلهاالفنكيفياتضممحلولة،البنبمنخكلةمتصلة

...-.الثريةادحثممات."لال"فالميالذلكونعرض،واحدأنون

الماضي.العدداليالمةنتموروهو،الماتيالمقالهذاالى1رجفا!اذا

التسجه!طاسرخ1بالفنرها،مصودةهياًلميلادكلأدرادءالقرنفيالينلانوجدنا

والمسرحفايصىبيتر))هوجيدمسمرحيبحثاذلكبعداللعددوفيمصمارحه!علىازدهرتا!يالراجيد؟وان،الخصبةالتاري!ة

اهـ!لعل،ضوحوالوبرالجدبفويىز،صابح،نللننت"االشجيليذلكلمثلوور،المكاببمعاييسانتوريةالمنيمةالتجربةهيو!تذاك

مالالاتوترجماتمن44ا!عرفينشرملعلىالكاملاتمادههويعيبهماومكمتيها""لثااودءبا)سوموكليسرائ!ةفيخاصةبصالهعلىه

-!بقءما،خمشىرسرىللدكتورومعظمها،"فايس"ا!ال!عضهن!!الننلاثالمسرحيلتوهده،"اننيجوناو))"كولونلفياودب"

ىفية.غيرمصادراالليلةعلىلاعتماده،امامهالرؤية*جالمنهىاروحارحاثضهنعددسه!مدوالذلك،المقالموضوعابحميقة

-.الماضيالمدد

لاوعيندارداسادرعمالعمةنزاحعظلمراانيجيدولغتهيعدو"علىلمقبودعلفيسعتطيعةبؤلهةلمسرحياتيهذهلمراستهالكانبويمهد

معطحوان،.وبخاصةالحي4الاجنبفاللغاتباحدىعنهكتبتارتيد!نوض--حالى"باترةساسعىاننيالىانن!يرانهناواود"

.مولوالتفاللد!ةالىلفضقرزالتماوررجما"نادونارر.!المطلوهمي!اليهاترتم!كل!منمسشمدللتبراجيديا

....01حددءمحما.الانخىيخرجاموادديعليهالمتعار!ءالفهممئامشة
علىسابفة،!اللتجيلبماللمسرحعديدهقجاربلعالميالممسحوفي

الاثارة))!رحالمثالسبيلعلىفىهاادكر،41ومطصرة"فايس"توضبصحمسن!علمةدداس!ميأعودانع!ى،لأأمر5جوهرفيلرليطو

عقبا!سو!يتيالا،خآدفيانتشرالذيم!4،أأ؟35!وا!رعوةالم!جربووصوهـ-رالىينالدلملخي!مالمهمهدااناعتقادي-

النمدمييئالالاميريرناللتبءنمجموعةايديونهءجعلى،وتطورالثورة."لابخدبهالال!اب"قىريلد،لجوهرافمهصتهافيالتداجيد؟

المسرحيلتهـنكبدبعددالنتتناتاوائلديركيالا!المسرحالروايحثلمفاوارسطوعلىيورمناولاد!!بداليس،علميبوبحس

.صجردةالحقبةنضفيظهرتايضاامريكاوفي،ا!اضجةالميا--"به،يبدأونجميعاوالكنهم،دعلوااللذيناال!رحلماداكثردما،معه

لمسرحباا-ماهفيماهام"نجاربقيلم!،لجانكانكما"ال!ة11!جريدة"يالقون!،نفسيرهافيو-ختامون،المحاكاة!نظركنهوطرحون

!3-المصركطكالبة،ولمكن،اخرىبروانبمعيحملعون4جوابهابعضمع

اسررمةالاشارةبامك!فيا،الكا/بفيكرهلم-ولهاذلكوبر..الولائقبمه!دهر.ئلاد!هطودظريةرردضاعلمديماندوواول!والنتساب1

!هذبإن،ءمبم"ختودري""بيمسكاقير))قيباتلم!ايسنرقالىمؤير*للا،ياا!زا!!للظبمةايحلص!همهعرضفييمضيو،السهورة

لواسمى41وضلكأ!لذلك،نسجييالاسيالهصيامسرحاا!اماالا!رين.بعدكبهلم!يعلهدادممالالإلىىارسطونظربةدحض

قيرفايس"ولشنى-(آفاثسبيترعندلتسجيليااالمسرح))مقالهالكاتب

."اررليوالمرحبنتكل"معنمداالفنائياثمرمنالأساةموا!الىاكا.باوينبر

-ركي،الا!"نوكسللبرنلردالمرحيةالغةفيهامبحتعلىاساسي

لتسجيلي،االمسرحلمفهومكا"لرتعديدالمقالقارىءيخرجلاوكذللك"ديوجم!"عدىا!مهحينالاولادنسممي!علهانسبىماوهو

المباشرالسياسبم،المسرحالوئائفيالمسرحوربنبينه!رقهناكوهل".ا!ضاالا!بركي

كاا.واحدةمسرحيةنوعب4منأشكالجمي!اأنهاام،واسلوبهولف"و!جهالبحثموضوعفينامنحوليحدثوهنا

يشيبرالبا-بحيناقالاخاتمةافيالتحديدهذاالىا!اجةونزدادلاج!يدموضوعحول"ختافلكاتباكأرمقالامامل!نناحتى

اتصرح!امحتبارؤيرفض،ايسيللمرحالعرجميءعابالاتالىفىا:حثواالكبيرةالنتعميماتلمحبعد.صلمةالم!ارقبالموضوعتربطه

هـنوكناحزيران5قي،"خورفيللجلال"وشركاهغوريم!بنويزمانو"،للبنىباوا!فنان،(ن!الدوالفن،بالوجودالفلسفة،ا!لياتعلاقة

..رساملصيئيل"بشارةسرحانومحاكمة"،طليبللسيد"جديدودلسفةالانتريولوحسادييدخلمما،مععدواسلوبعامضةلغش4في

دوسف"اللخرابة"مسرحياتيعتبرحينفي،التمى!لمبمالمسرحمنباسلوبالثلاثإتالمصر!تفصيلاتاد!نناممئيبنااذا،وتاريخهالفن

اجصمنلم!مرحفلةو"فرجلاإفريد"والزيتونالنارو"،/العانيا!جابيتحمل"نوكس"انشكلا،الوضوحمنكبيرقدرعلى

للمممرحا-تيغاباًعظم..ولوسلسعداطه"حز-رانمنالخامس.مسئوليتهمنالاكبر

اللعربرء.مسرحنافيالتسجيلبماوالهرلجيديالطبيعسةفهـاللكاتبنلمناقصشةالمجاليتسعولن

وهى)"والزيتونالنارءن4دالفيماالكلالبممنتفقوقد:التاليةالنقاطبتسجيلنكتفيلذللك،التلاثللمسرحياتتفسيرهما

.(بالمقالجاء..كماالالبمنجيللااردنزسعداخراجمنبالمنا-بة،الفننارنحفيمضية"!حلةألاغريقيةادتراجيمد؟زمتل-ا

سم!يلسنيىةمسرحيةفهي"!مرحفلة"فيتمامامعهاضلمفولكنيا)!لادةطبيعةءنعامةبنتائجللخروجوحد!الكقي/لنيفكنلاولكنها

ع!لذلكمغو!ن!ا،لمالمرحياثىكلفيتجرقيجديدةتمثلثورية..والوجودالفنبت

اقليملبعدو!رى".ص!ةا&جليالم!رحت"لاو!كاملناصلى!والمشوا"ياالتراببعلىالسباقةالملحمةتجوبةالكاتباهـمل-2

."الخرابة))مسرحيةعلىايضاينطبقذلكانلمتزد.انا!!ائياث-عراا"مسئو!ةع!نتقللامىئوليةمولدهامن

واريخ4عكسمرلبهالاخيرةاثلاث.ا،تالمسرحيءذكرانالغريبومن/ت،ولدالكاتب،ا!لاساارةنهواريحثموضوعانرغم-3

عل!-ىيعتمدالاولىاثلاثاللمسرحياترفضهانكما،ط!دهاالدلالاتذاتالوقاف-عءصنمجموعةوكان!االثلاثالمسرحيات
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ل!"لم!صنأ1*كملاصهـارتكفيانيهكن،اؤهامع،وحدهاالنقدبةالكتابات

رب،اسرحيةاإ:صوهىامراجعةمنبدلااد،نوعاي"منادبي

احكاءنا،ن!درانقبل،ام!ناذاالمسرحعاىمحسدةومشاهد"-ا

عص!وداحمدجايربقلمىالعربىالاشفمابعنا!عودبحثهذأنفيالكاتبيلاحظانفارجو

-..ا!تسحيلميللمسرج

مانصفان!اللفقدوالاماللحزندوعدغم-علينايسهلقد

يمكنناكيفولكن،ييشعهانينويكانوماعبدالناصردناصنمه((الخراقي))ن!مم!ب

كانوماا!يماللقائدصنعههاان.فعدهلز؟/ءبهنضعرعمانعبرانء-نمطوا-كأرهـلمر4ن!4اولضيالعددفيانالحظ!-نومن

ابحماثفخكلمي-شيء!رغمكليوصفانيمكئيصنمهان-ينويد.جم-ل!4"برالعرطنالوفي"الثقافيالنضعملط"بابصمناللعراقي

عسئ-خامةوبالشعبر-بايفنالتصرإملم،درا!اتاومقالاتاو،ار!افيلي!--فالخرارة""ءسرحيةبهاوخص،التيكرييهـف

.الانتماما!يرفث!ءفيهبخسازشاالث!عوراوبفقدهالانفعالنماذج!رءنالمم!،دقالمقالفيصالحبنياناعتبرهاا&فبوهي!

وقخيةعبدالخاصفيخسادنناعشكتبتالتيالقصائداغلبولمتظل"ردانلااكامت-نا!ها.!نقذا،4!مااأتسبريمللم!سحاوموببمالاستيمعاب

عبدمكانةمعايفنيةقيمتهافيتتساوقانعلىقادرةغيم،القيمةف-،ءا!مادمنهيهجاءماانبل:للمسرحيةالمفصلالمعرض!

..الغربيةإمتناوجدانفيالناصوا!تءاخشاو،للشسخ!ص-،تالذهنياتجرءدواالرموزعلىالمسرحس14

والفقدوالالهىبالحزنوالأنفعالاتاثقص،ئدهذهاغلبيخت!!المسرحء-نزماهـ،ليبعدهاالقديمة،!روالا!التاريخمناتبخافي

محنانلايممكناكانوها.كواجهانمنواموىتخنملانمناعف.ن!مهككلأاكصجيل!

لنفعالانهعلىيسيطران-وتهودم!الموفتدةبحكم-مخلصعربييفيراندوناكنو،وحماسةبفهمالمسرحيةنصالمقالويعرض

!اليحولهاكيالمرصةنفسه-منححتى،عنهايباهـ!اوهذهخيىلانهمع،والعالمحياءربركبااالىسحينفيوتأئراتهامصا.درهاالى

وبركوا،اللصنيفةلانفعالا،هماؤناثعراستم!لمل!د.جماليةمثصاهـر"فراوءبى"وب-نبيهاقىفو!وشائجث!"انالعرضىخلالمنالي

.البكاءيكونماواعنف.البكاءيكونمااحرعبدالناصروافقغيركنتوان،ونوسىسعدالمه"سمرحفلةو"لدريسيوسف

انفس!ء!تماماصادفينكتيوهماكلفيا!شعراءكانوقدلاصجلوهذاانفير.نصهاقراءةليصغل!لانيالحالبطبيعة

لهطصنعالتيالامةمنمواءةينباعتجارهمشعبرواب!!التيالالامومعنسبها،يوضحانهالا"رفيماكلمنثثنها،يقللولا"ا!خراقي"يعيب

3انفعالايايظهـوروانيكتيوااناثمراءعلىكان.الكثرعيدالناعرإوبصورةوتأقىالاأصيل!كيعملمنوكلا،اللقطاءيوفلافاللفن

اءداءأعدىصفالبا-ا)منيفةالانفعالاتوكن.الفائدبفقدالعبفه.!4والمعاصرةعليها!سابقةبالاعمالبأخرى

في-صوىتجعله!لا،وموضوعيته!وءهالقنانتفقدلانها،اللفنالمسرحب-لآ،نصمنالكانباوردهـ،"التيالاستشهاداتوتبر

الىلددعهوانط،يعانيهماحقيقة!مخىيمبراواكطههميعيرالعربيعلىدهمهايمهمببرحيثالعرلديةالعاميىكأفيباغراًورط

واصرخاتتنكلنخذر!الت!المببسرةوللا-ضجابةالمباشرالضابيردوكيق،نمادىمانطب!وضرورة،مسرخالغةمشكلة،العرافي

.تضر*بقدر.ماتفيهلامظجةخطابيةاصيحات!ربءبلغةالمس!ةكتاسةمن"الورطة))لمسرحيةتقديمهفيالحبهبم

الى--الصدهةثيرطتحت-مراءالمفبعضاندفعالمولمحفهذلمنالهجةأالىنحوياهاا"را4لنردو،ءيةالعل"ننكوىمااقربسهلة

عبدا!ناصرقتلتافنيهيبانهـاوانها!االعربببةاللجماهيرءهاجمةمسر!كلديقوم،المرحعلىلقديمهاصنالىالدارجةالعلمية

:ا!نياما،خر!)آيسارومعقولالمحراحوهو.المسرحيةافةعلى!ومهللهجة.باسباغءربر!

ا!حاهلإفيشعو!منقنحن.العربيةحياتالمسن!وصدهممنويمكننا،المسرخبلغةالارلقاءعلى

......د"و!عربيامسرص!ياادد،!ناويجعل،امؤلفيهالهجةكانتمهما
والاطنحة،انتذدهـ!دحن،الت!لص.و

"...-.يحى..اللف4

الصباحفياربابنلنبايع

...!ء"خثبةعلى"ؤضراعوضتءسرحيةيقدموهواكاتبانويبقى

!صيهللاييحينوياكلهمالم!مرحىبكلمة،للصة!يتعرة!ولابانصبا)تعويفيكنفياالعرافيالمسح

-صدفيلاالتيالهـهشه"صرلمجات-باطلاقاخرلكتفى-ثى(عرحينفي،مسرحينقدمنالعربيةصح!اتشرهمامعظمفيمتنىركعهـيمبوهو

لم:جنشونفييعولذهوا"منلتشاعىهـ.لليفيقأنوبعد.اوت(12نباوالمنيينا!انينودور.الم!رحي،افتجمى-رلعمثيةيتعرضانكلذ11

افجبتالتيالامةانناسيا،شيءكلانتهى،بعدهلثيءلئايعد.لا-.افثالهااوالمهـر!انجاحفيا!للفين

المضبرظتكملمنتصنعالىعلىقادرةاتراوما،باقيةزالتماجمال

قلمهمنكثيرينالطالاصنعتكماتماما،ل!همنمسرصضةعنيكتبلخومقالايم!.وب!.لالمقلهذلبينفرقفلا

01فيعصمترياضفعلهماوهو،المسرحختذ!بةعلىتعرضللممطبوعة

امفهمنؤكدلمجولقيمعةعلينا/،دعضللكنلنئيعرفصاح!لمهممنهاالجيسالتياللجزائرىماهرللغعمان"الارجاءفسيمحوابسععالم"لم!وحيةعرضه

يأخذالذبم!البكاءببشكنيرفارقيثمة/ةونقولي،الفئفيالجمالليةلا."الجديدالنتإج"بابفي

اشكاله!بكافة-البكاء.الشعروبينموزونةكلمات-هـلا!ونسكو.مسابقةفيافئانمه"الجإئزةنالتالانجيوةوالمسربة

منصدودهلحظةويضي!هااً،نفصالاتيبددانالالثيئايصنعلا،لونوش"!رحغلة"الاولى؟!جإنزتها-فازبئالتيإلعربيللمسرح.

انفعالاته1علىاعرالثفيهيمسيطزاند!فلاالشعراماإمفياة01الكاتبويضيف

قوا"!ساا!ارا"زةصورفيالمتشكلقاددةج!لمهاضىوي!وسهاوشطالذهنيماحوادثهاررور،ومضهموناشكلاتجريبيةالممبرحية"

.وافنطورالمتجانسالايحاليمنفصةوحدةالواحدةت!و!"بماد-لوحاتفييصريم!ءت!وعحواد

!طقي،سوىانسيابولاا!ضوعفيلتسلمهبينهايربطلا،بذاتها

ء،طفيةطر!حمةفهننه-،لانهانفه!ارباقيعللاءرءاليسفالثاءروخظورها."اولهابينوصالةالمؤلفوضمهاللذياهيالواللسطذلك

ث!موءن،تخيلياعالمايبنيخالقهووانى،-بالفتللهاعلاقةلابصتقبللمؤلفهـصا؟ضبأفانهسلبياتمنالمسرحي!على!اخذهماورغم

نادوناضخيلةااستجايتناولثر،لتميئايقررولا!نا!حيفانهس81-الصفحةعالىالبقيهس
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،وترجمةعلإفاهـصرياالمفروضالضحديمواجهةالىويدالعنايحتبرفوهو.الزامقلأبالشعاداتاواللظبيةبالعياداتكلذفيعاوك

المقطعجاءهذاوعلى.الامالم.الىيدفعنافعلالىالتحديدلكعنبالمباشراحساسنايعمق،المتناميمةالصورةخلالمن-الشاعر-

مضصتطويربمحاولةالقاسمسميحقصيدةمن-والاخيرسالتاليوييم،لالخاص"جشيدهخلالمنالغامهـنوي!ف،اللامباشرطبريق

وء!امداواففالكن؟حقايبكلافتماعرفاصجمح.و؟كيدءالاولالمقطع-الصخيل-ةؤدراتهطريقعن-فينامنتجاخالدازليالىا!ابرالآنى

ا!لط،االى،الاعاليالى"تطدتا-باد،لي-وجههواصبح،وراحفا!يهعلىفأذرينويجما!نابه:،احساسهيعمق!لواقعجد!داادزاكا

و!هقيأولاد،لافهحملطجراحاتهرلتفغوسصتبراءمالازهاوقووـ:ف!مةللفتي،نو-دءوبهذابةواكملافضلواقعالىوتجاوزه

جه!بم"لءا!لادو!قى.البشرشصةالحياةفيالايجابيماودور؟الاساسية

ورئتيفميملءلاوالعويلباببكاءالأكتفاءاننقولانيمكننالأالاساسهلىاوعلى/

الاوتارعلنئسال..دم!سالانفالعفواللقائداوتا&ملبصةالمعانيضندا)توففوان،فنايوللدانيمكش

واقفالهـناركيكيمكنلاالجما!واكهامفنوبالمل،ايجاببافنايولمحدانيمكنلا

وزاحفاوصامداالجذرهيالوافعالرؤيةموضوعيةلان،شيئا.إررإ،-ريفسدان

ى-مب!لان،واقكيدلدطويربمحاوللةلتانبمااقطعاص،ءاقول!--.للفنالجمالياكثكيللموضوعيةالاول1

يشعر-انندو-وفعوانماكاملانجاهـاذاكفبماينجحللملقالىمااالآدابفصائدعننتحدثانمبلمنهك-ابدلاكانمدخلهذا

ءـنجا)وءنص،ءلميهايسيطرانهـشبدلا،"الحادةانفعالاتهسيطرةتحتالمددكرفعتهذاقصلمئدئلثمناكثرانخصوصا،الماضئلشهرفيلإا

صسطولوازم،ال!ةريريةوعبارافها،ا!ادةبرقسط؟هااللخطابيةظهرت.ار!ائدهذهالىوالآن.!بداتصرجمالالعصملكلائدنالرثاء

و-اص!مةكلكلهذللكومظاهرةمننعفنيمبرردونتتكرراننىةاللفظي،،*

منهاواحدةكلعلىإث،عصاسطراك!ا10المورونةا!طافاتمجموعةنى،،راولاها،الع!ف!دناعنمصائدفلاثالماضكا22العددحوى

و(ادكي)للكل!نيا!رطال!رارعنفضلا،اًلقافداعطلمنع!ارثدصا!حا!مموريللد!ا!روئافيصها،القاسمسميحالمحتلةالار!

الاخير.المقطعهذا"نشطرثلاثينيزيرهـعلىما؟!ايةفي(ابكيك)وت!اافاشوعمنولعل.البابفتحصتالمصريللشصاهـروثالمثتها

اشطاع!االتيورةالهتلك*ثل-"القلإلمةالانسانيةالصربعضلاولوالدورذلك،للعبدالنبماصر!يخبما!تاالدوربحقيقةيشيمماالشعراءهؤلمء

بالوضتح!الر.بطةاللفرد!ةفسماتهافيالبطلموتتحسدانالعربيةالاولليش.لآفاقهمنمدودنمابعيفهافليمعلىيقتصرلملأ"

المشاءر:الخاص
باسرها.

ا"و!جةيكضفاذابخئرطيفظاطةفيأبكيك

اللجبريةالافامة،وفيالنفى!،السجنفيالاولمقطعهافي-القا-مسميحفقدحاول:الاولى6صدالقصاما

الضيوفمنزليفييخبننياذا؟كيكيطةلواى،القائددموتا)حادانفعالهعنيتبماعدان-بو-؟*خاص

!فوفىؤثكلجماليموضوعالىتحويلهعلى!إء!ه"ما،الانفعالهذ!
الرفبفبقنة!يربر!بديمنر

03:اناجص"االلعورةهذه

لروساو.0!متاو-يا!1،نتصيثهو
والاظاهـووآبيمزقوتواذاهـوتوعرس..الرقصار!نيأ

اليومية-ارصحففيطلأمحيأعوامعلىأعوامايمتد

..فمدالئاصرالمدعووصورةاللوفتيمر،خوفي

،-.االاحلاممن71"ثسميدىاعال!ولم
الخطابيةفيالمقطعلسقطالفليلةاللصورهدهبعضلالوقول

هـوتيادمرني

لعمميتلعنححلممىع!لقدكلعهدطللرفملكثيرلامسانهعجزعلىعت4كافيملالحقيقسمؤسمياهوتجددتنيم

صنعكما!التخاذلالليأسمتلقيهنفسفييثيراًنيعاولوللم،للتقممياموتأرهفى.(أرهقتى

اضارةساهولبسبب-!حدقواانعجزوااللذ!ن،اثعبراءبعضالجياد-أجملياتأمرليالذيفما

ام!ستقبل.اآفارمن!راءهافيما.واجودا/الجياد

الىيجاحينمماالموضوكيةهناقىبقدالقاسمسيكانواذارددتكهيمالقهينك4دددتال!يانا

،حاول،!ئيدتهمنالادلالمقطعانغكونتالناجحة،الصورةثشيكل9لممواافلتمملكتيالبمأنا

الشامرفات،الثاليالمتطعفيالصورةهذءينىان!طأقةقدر!ال!موعابوابهاولتحتز.ابواجما

.اذافجاحام!نالقدوهذاالىالوصولفيينجحلمادصدمالح،تفملةمباشرةطريقة4يراجهنالا!هنا!اثنعبد!!عان

تمميهلاجزنيةدلقاتهينة!لىيتكرلصاساسيانفعالمنقعيدتهتنطلقالصورةهذ.ولعل.ناجحةفتيةصولىةداخليتب!اويتشكل،انما

كانا!حوهذاعلىوا!صي!لىةءعاليهاالسابق!ظالدف!اتتكرردانمااابى-لموتفييرىلا/انه؟البطلىلموتالشامربتصرلنساتومي

!الىتفاعلف!طيوجدلالانه،ايةامالاالىنخش!وانا!أمنوكان.لوفتانفىفيدها!ميلاداتجددافيهيرىوائف!،لامتهفناءا

يمئههـرا!املىبل-.تجلودء/.أومبنا!اكللمحاتكيلمعشةنقطةعه!انماجمنها--دينيماجمنشداوم!الصبمةا"خنابطلي!طفجمثدماافوتص

ا!ط!مند!-!طء،لديهما!تئيىك!رعمدماالفماعرا!للقصيدةا!-!كط!اقي4أخرب!لأرء!هامن!لمقىان،هيرهاص،يد!ا!أ-الى

بدأها.إكمايخنمهآكيبايقصيسدةواووقهماالاول!كن(ارو!رةا!ذه!ريص!لوا!نامن.الصود؟يواصل

لل!ماساة:.نص!!4عدم"صفبطبياتارشدصالىحفصيدةتندأتغلقانللدموعويمن،الوقتنفسفيويجددنايدمرناانللموت

5!اىافقط-فىا!هريباليسالوتوجوداء"كاحكلهبهذا09الم!نقبلابوابوتقنحالاسابواب

اروتبرذراعيكهنهتدفع،شبكرفدياني!حوللاالموتاناي.الوقتنفسفيوميلاداقدميرا،معادعدما

.وداعدونتمص!الفر!هاجنحةتاوىانيذههنالكئاللثمواءبعضصضور43-االه!تقيلابوابكليغلقمطلق-لمببمافعلالى

ي!حاولالشاعراندونةالق!!باقيمفيهذءا!ذهول!حطةؤتتكررلانه-الظا!ريةالسءلمييةفسماتهرغم-ايجاببمفعلألىيتحولوانما
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يزن،ذيبن!عجفلىءرةاء،م!وقف،افسعبيموروثهالىيعودعنففلا-الشاعرائفعاليكأوتتجلى.للمموقفتطويراوتنميةاًية

اليه-ير:تلالذيالخالدللمخلصرمزالىالسيرةبطلويرحول:البطللنفطيةاالصفاتمنمجموعةتقديمهفي-ذلك

ارو!بل:باشراقةقبلمنازىكمايئ"ى3كي-افعرللانسانابعارمالحبصالواهبتبقىوحدللد

الآفاقفيالمصاوبانم!افخاياءضكمهضفناالانمساى-الاما!املتبقىو!دك

والاشوا!صاثوفىحد!ثالرائعالرجلافئسعبذاكوةفيقيقىوهدك

الاضمماقفيالمئنوفىوسههكحؤنا.الاثشياءفيالكامنا&فءبقىوحدد

اسطورةزل!فماافوأهاوفيضانيمكنبى،زعيماجمماعلىتنطنقانيمكنصفاتوهي

الصورةتكررتمار/خناوفيابرها.اورلمقىا!اعسمفيالسبهوهذاو!ل.انسانايم!لرئاء

."الاحصو"((البهر.!ا)شواضءوعبرتقديمفيآخرمنمجارللثص8انافولانالىحاجةفيلست!ولعلى

ن!!رجموفا!ل!أهـ!ةصفةفيافموذجيصلامنهجوهو،البشريةالف،ذج

الاس!ر.للحائرعودةو!قبموهـفإوصووةفيابخموذجيجسدوانم!ا،اكحيوهذاعلىءطلف"

محنالضجواليركفان"المخلص"منإطلبالميون!الضاعرناانعلى-سالغصوصمةشديدانساش

(ك!رى)الضرقولا(!صر)الغرب!سلملأ،الخارجمناللعونوطلب

،بةبا.حلمهس)-4إكنملاوهـنيتحررالوو)ن،ديرءلمسطيه!فزبدأو!ها.البابفتحصعئالمصرجم!الشاعرقصيدةالآنبقيت

سي!تحىققوتدفذصديعان"الم!لص"!ب.خاربرءكأمساعداتاللحظاتكلفيبجماهيرءاللقائديجمعكانالذجم!الحميماللقاءبذ!ك

.الاهـل!-لكمابهمقهافلا،الفرا!لحظةلى،لفجأةالشاعروينتقل0والاماهـن

التىالىالاسمالترسالمحضاللغويالتداعيبعامل-ينتقلثم.يشبغي

"لا!ا-صم*علانبماءهـرواقاشهصسطالصراعها)الا"طحماامرمقلثلءـللغةمالفصيدأةاوالجوعاىوتتدا!ى.وحقائقحرائقترندثمالشفقكأورا!تتهاوىاخدت

الصوهـ-ى،موروثالى.دةالقصتعوداللههومب!ذهببما2ايجاوباحساييف!مانالممكنهـنكانسطو!ةاوهي،اوزوريساسطورةذهنه

ا)ءوارالجدلىمننوولته*:عكي،طامياللباليزإ-داببمع!ندوتوففمنتفروجطهاظملمهاعلىيصبر3(لكنه،هائدةامقانياتلقصيدته

تممقهوفلملا.منهتتبدد.بدورهـطالتجرقيجعلممل،يديهبين
الصراعفض-كأمنالمءأصرءوؤففاوبه-نالفديرأالصوفيالموقفبين

-طاء!ه!-زف-دلالبتطوهـشخمةالحوار!ذا!لالوءن.ا-!لامعثراء،اكثرموفففيوجسدهاوالشعباللقائدبينالحميمةالعلافة

ا"ت-،د-!وجهم!-ا،اظ،و،اكماالافؤاالصا:جمياوص،هامن!!!ض!اللخصيةامكانياتهاو-كغلاللقديمةالاسطورة!اناستطاعهوولا

جديد.تمثير3ومن،واللذبرلالوتوسطمنلنابعااللبتمفصمتثرىالت!

كلءإ-4،قيالاجت،لجوهوي،ؤلفمبئيد!ألقهو"تبم،هذاشى(ا!ا"!نةالفرحلحظاتالىالحزنلحظاتتجاورامكانياتالى

هـ،فى!وال--طا!ك!بصةحهانبم!نماذا:وو!؟وؤشماتهاخظوط!اعلىالانفعالب!بطرةهذانمللاننستطيعوللعلنا.الغيببطن

ا"قالأماا*رر!لي؟م7191فيعا.لمنايغأءباواصد،جديدمنحباافتحئاماالىيردناتعليلوهذا0!يليههوةطرتهمنبدلااثع!ر

ريهها"!ذورونالاولفي،ققالءالم!!إمينودا.!9امقار!رعلىمربنالآنخىعبدالناصعنكتبتالننيالقصائداغلبانمنكلامنابه

فؤينه!لالوال-ؤالعاكط!ذاالاجابةخلالطومبأبالفيور؟ادلممهنو!معد!اانيبدوو.إبعربةالجماهروجدانفيمكا/تةمعتتساوقلا.

!حاولو،اقديماج!4لويضن!ر،ثائرايتبدىوللبء.طاصيالقدإم!يرصيحونثمومن،الحادةانفعالاتهمعنالثصمراءيتباهـدتىتننظران

بزليهود71قتصالفيبالافطلا!والتطهراتكلإرا.وتطويرهاوتعممهاتجاربهمتأمل.علىوصبراهدوءااكثر

-أ!العلإصمالفقيدعنتتحدثالتبمالقصائدمنالانفقلنااواذا

اير--يلحق!دىي-حجارةهذءبينت!معاهساسبةسمةانلاحظنا،الاخرىالمددقصائدالى

وأنفيهملاتعهمالصكأبهمولمترتنطللخمساالقصائدان.بينهاوتربطاللقص،لد

س-.لكنها،لكائناالوا!عمنتبدأفهي،.جتممنايعاني!االتيايحضارية

تعرفهميباءفياوهجارمال!قنادانووون.اقفلواقعتصيهالىمحاوللةترفضهبلتقبلهلا

مقابدهمارفيفيالتيهدجالبشكلىالفكرةهذءلوضحكي،فقطثملاكاالخمسالقصائهمئ

!ساتببهم..ثفص!لي

سأثبعهمتندأ-افا1ادي!عادلللث!ماكل-(الميدانالىاللهربلفصيدة

وتلاللقدعا!فف!نتكلإوبمثابلأألاطيوءا!هيمةهلى،دممأن،(لمحدودةالضيقسةالحبعلاقاتفدوتوقف،الكائنالواقعمن.

متالورهايجاب!موقفالىلمحئهوتمىفتوف!مهمما(الرغيةهزيمةدفء)ءتاكثرثيناقحققلاالني

اىاتعودا&مابرقت!نفين2القصبدثنناانالأنولحظ)انويرمكنناويشعل،الليلفيت!اىعلىالزهراتيساعدمنالحبآخرنوجالى

ا!عبى،وروء!الىالاولىفعادت،و-تلهـمبهتلوذ3!اوررثاالقصيدةعنوانيأخذهناومن0الطفلالصبا!ض!ف!ةلحلىالقناديله.

ص-ويكىمثفالصيقةذاقيتهمناوراءريتخلصالميدادطففم؟،وغايته-مهناء

وابررا!يماقالحاايعزوزعبدوامل.ينم!ا!اموروثناالىلاالثان!ةوءادت:ا!تالواجهللت!لبالجموعيه!نحمعنهمافيهالانسا!جموهر

!حقق--كييكغضهاديعللمالمعاصرالثعرء!مةانكاادرادي-؟حد

كألالمنونصببرهاؤعالوخ!واعادةابداعهـدا!،عرابحولنوففللميدانالم!زومءمرىمنهاربفاني

الوروثالىيعوداناك"اعر"نقتطلباص:حترل،خ!ءبا!اضرانالانسوجهياعرف..الوتع!ندهنللرلعلى

اف!الوووويالتي،المن!ددةودلالاتهايثور-ة!ههاكتفطفبرغيةلمحبصاويمنيل!اءر-(كر!ذىبنسيفالىد-الة)وقصيدة

السابقة،ا!صبةظخذءاللذيمماالر!ىرووقفنضىطخذ-اقالحفىالص

.اًلهقدمبذورفيهوتعرسولصئ.و.ةجاوزءلثمإقاا)-5ئهيالمعاثثىالواقىقخطيالىوظمح

-83الصفحةعالىالت!نمة-.الهايضااخروبتكهيكأخووجهمنالمشكلمةيعالجاليمنيفابمرنا
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..التالفةاسنانهمفياحلام!م!يحفظونجنود"-.-اس.---

لخمتي،وجاللداهلةرحىنجرفيئمةهمقلقهيتنظبربر!ملهملم!ص!صررا

..."كالصلاة!هفيو!نامون
أكفهمفيث!ود!مقيحريهون.-الجتودكان،الليل"فيكريمفوريأبقلم

*.اللخ-.000.."..المحروؤكأسا-

المهحى،هذاانتجنحورادت/1للجسر"ل"الرزافىعبدالالهعبدقصةواشجار،والعشاررمكببكاءاكن!بعالهوربرجسدهمعلأول"

ال!ة"فيركبته/جملوان،عاثراءذهـبايذهبانلنفسهاجازو)ـ*فاقاؤذةواابهارطة..الماءطيوراصوات،البرديوأ!واد،النخيل

قكان،هرةالقصا!"طبيعةقص!الامناخاتالى،الضعرية"وطبصر،المدورةحيفالممثللآوطر!،الاخغرالماءاهدابفوق

ب،ءتلذللك.جهدءفبىء!ويةلاجاهدا،القسوةثديدؤا-باللبوتنوحفت،الأرزيأخبزارائحة.لعاطفةباالمبتلةاللف!!ي

قصتهكئاخ"ضادكاإبمونأنافياواضحةأرغبتهمنبالرغم-قصته.المتوحثيكأ"(المياهخلفالمئس!حبة،اللطي!نية

ونالح:ءزدوجوجهوذات،اولافصلمةء-"الكلماتطافة"يقطرعن.امهؤ:ريرزورلو"ال!ائد"ويود

،انئلقاقيةلدلالةادو،الجمبلى،

صفواللقاشبة،اتو؟رة،المصوعةلأببسطغهو،لوجاضمالمحفيايع!لمثي!هداللغةداخلبطلهالمج!عبدمحمدالقاصيضعفائقةوبمهارة

اخر.جانبللارض،اهاحسلادلابذةصف!يمنح،اسمبلافهو،النسعرية

ىاهـ-،المقطوعذلك"عوهو.المحالصدو)غير،واللخوف،والماء

إىاعاجزةمالاالمرا11والهحرلكنبث!ولحماةاثجععرصةبجهدوبحالتتنيابمجويازس!الى،المتاهات،انهايةاالىالرامض،اللذاتمناخاتالىالجائع،نفسه

الى؟جاءتصثمن،تصدانايضابجهدفتحاولذللكتحتمل.امموصوال،وارخوؤء

ودسم،ضائع،ص!رطفلالنهايةفييتبعهل،وبيتها،اًرضها.يةالنهافي"زيارةرفضهيقيرر3.امهقبريزورلويودكان

ينحنىالضرأىانهسوىيرىمامعل)ـم!"يحددلنلرجللي!حتطعوكان..ا)كارجفييرهجهاانيقدر،سانلالرمندرزمةيحتفظوكان

نايسظعوام.برش!ءلهايومسكانانهلليهاخيل.امرألهعلى.ور"،دهـ"،ءالإفكلانالى!هاثمالدهشةداخلفي

اـ-اال!نظريواصوعاد....البعيدالمت!مجسدهـاعنيميزهشيئاإريدكانللقد؟القاصكلمةإخملهاافنيال!مةادنهيما

.النهر"وداكأ-لبطله)-،نعلى/ضعكانوللقد،ءحدداوشيحا،بالتماكيد

يتسربهناالمشهدلان..دا!مئةدلالةوذات،واضحةالاثارة،الحربمن..اواففارإدحرو،ا!راءاصدارء-ؤوليات،مخيلنه

.هصنوعة"")مويى-ةجزنى،تداخلالكاتبيضعهانندوبهموء0.والعاللم،والماض!،والموت

المجوزيناالكاتبيمة.عحي!في.بساطتهعبردلالتهيحملقاللعدثوس،رحا،عاشا،متوهـجاك!ان،ذللككلعبر،القاصولكن

كير،ءمهقةابعادااحدثايعطيانبذبكقاصدا،اللمغويةمازفهفيهـ-دثداخلاعودةاوطاداستقلاللذيالعائديكنفلم.ا!لغةفي

لديه:!توفرة،شعررقىلغهكانت،هذهالكاتبللغة،وحد!االنغةبل،شاعري

وفهجساة،ب،لشواطالمدتوطةالسماءفينفسهاترى"كانت،،اتوالكلمباللاغة،لمتصلهة،.اللحالةوهده.وطيبة،متدفقة،دافئة

الريح،في"علققوسشبهفييبالاشب!عرها؟!راللبهضاءبفوطتهاألصغةدواتوالاؤكاروالرؤىاضرالمفالىالادهـابةالحالاتاقرب

وثىقي.هجوالورقةبالرابىلمل1بالهواءيشفحاذالفضفاضوببوبها.الذاتية

وا!-ماءالماء..بهاصخبومتواطىءبسطرقدميهاين!نمقمنف:قجنوندققاتتلصمىاندون"الشاعريا-لم!ا"منكانصلمتجدفقد

فىففيقالشممرحيث،المطمودالسحريءالمهاثممنمعهاويدخلي!تعام!-لانما،ءملهؤكياكاباانيمنيوهذا،"شعريةولغةخاصا

كلى.لونماا!بيتفناءفيلتحطاللذاكرةبقصةذلك)-ضقنل.المطروحةالمضامن"ع،مسافةوعبربموضولحية

الار-"1وعبد"الصباحيالطالر"نزهةفيمالمجيرعبد"حمدان.0.(خلوصيلناطق")الفارس

احدثاواللغةلكنو.المن!بفييتنشكان،الجسر""!الرزافىبرء"جو!!رغم،قالعائد.المجيدعبد"حهدفص"فيهةاكرموزلا

!ى!النغةتنفردحيتفي،الاولالنصفيواحدةوحدةغ!نهـ!والمرأة،ا!قطارءـوواللقطار،الحربتركرجل،الاسممن

.الاخزماكثيراولكن.واضحةدلالاتالحدثلجزفي،تتبقىولكن،المرأة

-2-الاءحددعير،غل!ى،شعويبدفقكاصةابدلالاتهذهتكون

ومباثر،واضحمحددموضوع،لاحمهـمعمود9اللجنثة""قصةفي:بالعواطف

بمبث،وهـ،شرةواضبحقمحددة"قصة"يكونانالكاتبلهأداد"!ال!ركل!أوصباف،!ور!!حيكان...."

التقليدىبنائهاحمودفي"ضمونةفهي،فنيةهفامرةالنهايةفيتثمكل.الحربلوقفت-

بطرقيه:اشعرياالمناخعنالبعيدة،افقليدية

بذا-يكلكالب/لكانولقد.الشا!ربم!(الحدثبكلللغةشرولثممعرلقصهو"!اذنوجودنامنفائدةلا-

فىصبقبم؟لمنتماكيدولكنه.ثزئاروغيرومتماسداركبدونناجحا.اخوىخيانةيمثلصمتناان-

م!طقيا.،العريضةا!خطوطادذكطواللطفل.!همبةالولادةكانت..ماتت!زوجه-

صصرة،قلعةفيالمضطهدإنمن"جماعةتمردعنقحدثناالقصة.ا!ضاميماكاى،اخرجوء

"وتهـا،،النهايةفياللفشلىفشممل!،.لاكب!رةاقطاعهةقوةيواج!ن؟ذلكءرثمتى-

وهوبا.".الرلهالةفيالؤءنءذكلروالمانوم..لف-بطبااعرف!لا-

،هـإربشطبلحظاتمنعابرة+احظةفيذلككل!رفخأاًلعلاق!ةصلمكالا،الحواد!ذا!ثيتفي*:طإ"*قةثمةهك

ذهـلمث2الىمددوعا.،اخيمبمابخئةعلى"يحصلاللقلعةالىمتخفيايعود-اع.الاشفيادافيءاا!وصءهرضهاوالتي،ا!واطفتفرضهاالبم

-83االصفحةعلىافنممة-:الجملةنر!باتفيهيكماالحوارفبمانها
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خالفوااذالهاحدلابوحشيةتعذيبهمعلىوحرصها،وحرياتهم

..يخالفوهالمحتىاواوامرهايلابعأث

ف!بسبحدأثعر!انةصاعماولقوكاواًصفهطىلشخصا(ال!هذ!أمعآك!ةاللكاتبو-32الصفحةعلىاالمنشورتتمة-

القضاءوالقدد،/مننوعوكانه،العادكطمجراهاءن!حولهاللذياهو

فيكونالتراجيديابطلىهـعيو!داللذيبا!ببلثبيه!بضيباوالكاتبمناقشةفيجدوىكبيرلم.!انأظنولا.المسرحعالمفيكبير

التنىالفالضمهالقدرقوىالىبالاةطفة-،وءصرعهاز!ياره!سبباوهذا،ايديناب!شونصها،المسرحميةحولراء2منساقه!ما

ابرطالهـظمانحينالي،هـد!االانتاراوبمواجهتهالللانسانقبللا."د!رالجانتأج"ببافياًلمعووضةالءةببقيةعلىيصدقي

فيالحقيقةهم"ا!عقاب))م!صتعصةوفيالمحاكمة""بطلاوممهم،كافكا

بساومنطقدونبهمتبطشىالتياالفاشمةاهـلمطةضحايااي!ه9رلاقصببرةقصص

السطص4اظالمالرافضاتمرداارم!ياسيالمضمونتحاهلمفهوك"!عطفة(!إ"ـى"مقاللضقف!":را..زرص!عذللكلامنالعكسوعلى..-

صرءاادبامنابي!لملامحبيبيءيىاسهاياماسداةة"كماب

وشهريالاستبدادسلطاتعيرء:4يفيدلاكاوكااءمالفيواستدادهاالروايةثكلى!ن!جمعاهـرا-لأ!!انقولهحولمعه!رفا!ذ

سئورءءنالفنلهجويريجن!دو!الذ!نالالصتءماريافربياالفكبرعلىونرى،""ضماسكةفنبلأمطدلةفي(القصيرةيقصرأوالقصة

ومع.حرياتهاوسالبيء-تظليه!ا-مناثعوبحويرفيا-جمطالنضاهـتهءلى4وابالرا!!اطلملاقالبا)-غاللخ!"منانهذلكمنالعكس

!كونانكلابعدهوماءالقصعنالتقديمقالهمااقلفم،ذلفىوايثحص،قالموةءوعوحدةتنعدمف!يث،الستالقصيرةالقصص

للط.وافيافلااهـطمنصيناني!تورهلالسدابلأهدهفيكصاواللفكرةوالبثة

لنقولايدينابين!يستالانجليزيةالىالقصةترجمةانورغم.رواية

هناتهابعضالىنشيرانالممكنمن5ا،العربيةترجمتهاهم!رأيناال-ءتل!ا!قصصمعكلمانفأرىذلكمناكثرالىلاذهبافطبل

مثل:اللغويرصةلاصورافربفهي،الئاضجةا)قصيرةالقصةمقومات!اتكتمل

،"ممثغث")وص!نها.منكوش""وشعربرلموجهمخاوووهو"-.التكاملهالقصيرةللقصصمنهاالادبية

.(وصفبلاالو!ويبقىومن،المحتلةالارضفيتمورجميعاالق!صهذهاناروؤومن

منشفة()اي.فوطةفييديهيرجغف-،المغتصبلوهـصفيىضوحبويةوشا!د!د!كأوبةانهاادحق

("تعجلسان"صحتهاو؟!مقمداتاخذاقيمكنالاا!ةاوملأ،ادبنض!ادراجهاإمكنولابحالثوريرصةلليس!توإكنها

الينا،صلا!قبل!لطاؤهماوبرضىاس!رائهلفينشرتلعلهابلى

وهـ(نوء،عتها")بةحادءل،جةيستخدمانحدلحندوكان-ءلىبربةوا!قتهاو"ـجمماا،مياشراءممهاائياجةالاالسلطالطتمسؤهلاد

("انيوشكربللع-الت.صرحرلم"ت!كةلانط1زاعمةتتبجحانتمم!تطيعن!ثرها

اسمتخدمهاوقد،المسن!لأ((")وصصننها.المثرشرةالعجلات-فيهـاوقعالتياللكيوةالخدعةهيوتلك.حدودهاداخلالمقيمين

(.لاحقموضعفيالمتبرجمةءد--المحالارضشعرلكلالتهليلفياسرفواحينمنالكشرونا

اكاد!ميم!انملاحظتان.الادبيونتاجها

جمالهمناقللولا،اسداسميةاهذهقي!ةفياطعنلاانن

للدكتور"الحد!ثالعربيما(ثهعرفيالايوبيالدينصلاح"وبحثحزينكتعبيرالطبيعيمكانهاثىوضعهاالىادعوودنه!،وصدقها

،فهوالرصينالاكاديمي(لمم:هجال!ددابرحاثاقوبالول4.لأجوادصالحاما.رو"تهود9ء".لطودء.فهااسرائبلفيمقبمءوبيكف4هأدىء

ويهـجمعالمراجع،ءمي!نةزمنبلأفترةفيمحددةادبه4ظاهرةيننناولاق!رببضهـ-،،ا)قبقىفنو!.طةقصصوهيالففكأالناحيةمن

هذها،ادةيقسمئم،موضوءلأمادةمنهاويس!حرج،مظانهامخت!لفمنوتصإك!رة!االا*تميزولا،ارجيرةا!-صف!اولمووسإالاتايركونما

،ورقومابىحثفيف!ولاواوسامالىتتحولانتلإثمانوءياتالى.!لميهاالفالجلأاوايساخوةلشياعريةااللصات

بيئمامقدلئ!ب:لو!ثالئتيخرهس!صصوب!لم4لعورل!اذلكلشوبلاهدغةلتيللحقاءل!ل!خرصها"كافكا"عربة

لناوقدمالخطواتهذ!كلفي-لرىفي!ما-ا)كاتبوفقوقد!كأالى!تقل*رةالق!ا!صلأءناللحديثمجالفيدمناوما

ونىبانباجالاابه-4االاض!افةاوكلظ!مشتهألىسبمثللا،جميدابحثافىللطوقدملمر!هاالتي"العقابءءهمرةفي":ا!قص!رةكا!ا

انكانلنرى،ءللبطونزيد،مراجعهكلالىفنرجع،احاديميالن،حضه9رحول"ههلنختلف،ابراهيمالح!+بىمحبدالدكتورالماضيال!رد

وهىوولممةاقائي،!طوكانسر!اهرورابهمراو،شبئااغفلقدهـنا!خصتنحية"ء-ننافلأانهاعلىكافكالضبرةماركسلف!م

.للمالمقلذاالمقدرمنب!ير31و9ءطووج!راظلمبسمرةطلفييةووولبحبثالأنتاجعبةدقىفيا!لاقةالمساهمةا

"الغربلهذءفيشرهربرتتفسيرنوكذل،"شيءالىالآللة

تطبقانعافنانءلاحظتانالبحثعلىنلاصظ4اننستطيعماكلوالمجتهصعالفاسدةوالانظ.لأالبيروقراطبهبةبصببالعب!ثبلاحساس"

ثاحية،منجفافهاوهما،الادببةا!ادبرمبلأابرحافامنكثرةعلىءمشكلىلأفي"زخمشلكا؟كاغربةانالقائلمعليقول،"ا!برجوازي

حتىينسى،المددوسةالظاهرةرصدفياحرىناحيسةمنواستعراقهاالمادةيتلإاوزميت!افهزيقحيشيءانسإ،الكونوعبثيلأالوجود

،ومنتاريفقىوثائقلافنيةنصوءطيرعالحانهكثبرةاحيانفيالب!احث.".والاوفاع

جمالمنالهامابرزف(علأجا!مايعالجأندائماعلم!بهوجبتمالس!ياسىءضمونهاكلمنكافكامؤلفاتبجردالقولهذاان

ابتىافطاهرةجوانب-وضيحفياستخدامبماالىبالأضلمفة!موراو"المحاكمة"فياخاصةوبصفة،كتاباتهنحا!بيةفيالواضهحوالاجتماعي

فيصلاعالدين"فيبحثنااناعتقدملاحظتانوهما.يدرسهاالىا"للأذعانقدهاسام4ؤوجحيث،لكاتباتبرجمهاالتيالقصةوفي

"نهما.ينحلم"لحديثاالعربيالشعراحهمباروواسضهانتهااللعادييئبالنابرلحلامةاالاجهزةاسنبداد
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ىفساقامواوقد،الاولىالسهاميةالأء"يلوىمعنايرشتركونتالغربتر..((تب)1

كثيرايزيدالانعددهمانكما،راني!نكلا!اورؤتحضارةؤ!سههـئ

فلسطين.في-نلبا!لالعوبء-هـدعلىيمثلانو!ما،ليمهلمةواللةنلللادبيمتانلاب!انالهردفييبقىو

.....لأ..د..،ماواول.."الآداب"ميهوضعتنيالذيالأزقةبةقىالىبللن!مبة
ىالعيءلىوحرصهرلهالمعلهدهوروالىاكالبا،ءجمهورع!001

ع....اً.?ء.دلمحاهد"هيغلالىاللعربيالمحتمعحاحه"لعصلموانفل!هلفيمقال
،دكلا!المايظلالنممبههدمان،جنيدوالاورسارال،دنءودىينست"....

.-،......!""ما!كنقديقى:"للمنفلرلداعيآالعنوانعلاهوؤد..مجاهدالهنعم
!"ت،يراًنوحاول،منهااهل!وظرد،ء،وهءيرهارةردخلا)ننمعبص

.او،لهـيجلجديدتفسيمرباضادةمغامرانيالقارىءيظننولا

،الضاحنثىللتل!نك!ح!سىضدعلىاحمسلكللدليلالمصراضص!ت4ااب!جمرضفآابلالنييئالاخرو،فسيراتارتضاهااكجمما،دالهنفم!حوللالمقلكانبهـءمختلف

وت-ىبالكا3رذهـ،ونقوش!مآثارهـمكلازالثم.،طردهمفيلجحا(ةطوعهوعليهقادرااجرنيطعل..وطع!ءمميرفضهااقي

ارضه!حررجنقرابيرومفيفاء.طينث-ءبتء!!ءلما3و،قاللهمن)ء-،الافبدانتقولانهاالكا"بدكرالة!هر"جنالمتربص))فئةفي

-ة!لمال!اص!اءا!ولحبئاظفنيوول،ابتدائية"مدرلهونضنصيدءصتعانبنبمانهيجل

صفطميونيكانبرلاالذيهيجلفيجوهرمعاتنافضذ!ك

**للأالمالسنفاتكل4ال!الصسعلىمننقماناءهـنولوالا،والمصتءالمدرسة
وسجلتنتلم11،ضيللهدداحاث4اكللستهرضقدنكونوهكذا

س.وا(هـر!كأاصنعابناءانءن4ضلا،)4لمتايى!ة،اوابخثوربةالمادية
لكونالاولبرحو،حولهاسريعةاراءهـنا-اء-نو"-،اًطاعات!ل

.ء-دددجنينة"يمانهيجلإفكردتيحالتيالوحيدةالودمميلةهؤ

اءصدلآردالىلمف!لنفىحدكشو،لنءئهنل!كدفيخيهبعض!كللم"لازر-الاا؟قد؟رقعدونا،فالمنفهمتما3ال-4الحاجةا*!!فيهم،الناسمناكبر

.......و..كح،إ"دلانمتو!عةللياقىفئةعلىيقهصرلمحلا،السبباعرفان

ألحبطة،-إبهـ-نإسائلاب*ضفيةؤاطهب،داءالادلاء.!ل

بعضتكأدامفىاليالالهاء-،تتوريععنعجؤناوحين،والاصتراز(الكاتبيرفلللم؟بمن)"المتربرصين"ىعاالكالباءمتدراكاما1

المفهوءكأ.فيرريبةالةير-4اللغو،توالتركيبالمصطلحاتالم!-عوفاجاعمقالمدرسىقىثمارز!ونانيمكنبههجل"بانه

إءباذ،لتضعواقيالمدرسعلىهيجلبقد،بميقنعض!ه!فام،"...انجود

تارءدفؤااادقاهـرةكم-اهبجلبرفكرزوجيههماذلبعدنستطيم*!ا،اولاننتئهاان

عيسيير!يييعر!سيسم.!ممرعيحملسسيحر.الكا!بيريد

راوو!ء-ابش!لنا"قىجمت"لجزءلق!-مهفيغرورهصفوان"صطفىءلىالكاتبياخذو

بربةمعلسكر.لارو،بوم،"المعاعرالفكر"*جلةلهنشرته،كالهيجلكتانيمن
...ء...االترجصة!ن"""تضمااوالتقديمهـذابرحذف"لانهاتحربرها

-25الصع!علىالمالئننورتمه-."افرورا!ذاءلىصاحبهلاصراذاكبلآ

س"ا!داب))قحريرسكرتاريةباومل!غس!!مااس!محا:طقاهذاوبنفس

وامواقفهاحدىوا!خادالموروثالىالعودةفانا)!هوموعلىرهول!ء!نف"ءصكات!بهحد.ل!عتالمقالهذامنلحذؤطدملانها

فنيا))قناعا"-إخبورالتاراوالا(س.طوريةاواللشعبية-شخ!ياق4اىالعربر--قىافيهبجلعنكأبوامنصضففقد،هي!جلءص)كتاباته

ور،المعاصرلنتعرنافيمألوفمنياسلوب،خلاوومنالشاعريتحدثقى،التل!الرؤ!ةواصحاب،العائمرزالرؤ!ةا!اب:ا!نتمورلملأؤة

ا!!ثالسبيلعلى-إضءران!!الممرءويمكن.فيرةفوائ!حهقيؤ-امعبالو"وربطجديدبمنظورللههفلالثا!رةالرؤية"واصحاب

البيادتىالوهابوءلبداله":ورعجدصلاح48صتماالى-دحسبعاى-اتواة"عابمنت،ى"نفسهوضعفي.ي!ترددولم،"العربيةالرقعة

ا!كأصجبوالمعرىبنبوعجبموالخيلاللحافيو؟شروالحلاجبرأ)سندبادكتبولاذإناالكثيرينبينمن،الي!.لم!ق)-ملالتيالاخ-بىةال!ئةرأس

هـذهتحويملهمابفضل-ابنتماعرانتمكنحيث،والمهنبيالجنوديكوالدكأ!ور،زكرفؤادال!كتور!هافيرهءلم.ؤببنسوىهيجلعن

ال!-مودتجاوزمن-وراء!ارنجضميانفنيةاقنعةالىاررخصياتولمجاهـ!.ارائهمابرورضءلىالكانبقحفظمنبالرغم،حنفبئحسن

الى-احمدإثاؤاعرشفيهاتردىالت!-نسه"كأوالروماللمذاتية-الضقةاة،-!حاتمثلا)تيعا)سببينأمنمقالاتزلملاثوحدهمجاهدعبدالمنمم

.وخصوليةء"ىاكثرنيلمةوانسل"وضوعيةآفاق.4فيهمفالكا.بؤ،لهمذا،ل،?لما!سلبا(لثوري

ىا!عودتهمنصرلالمهالضاعر.ر!:.هاالة!ا!ائدةه!هانالاإضةوا!صهاا!كص!موله!

ن"نابعةالعودةهذهكانتلو،عكسهاالىتنقلبانيمكنالموروث

فالأصل.مواج!ص"او،)"احتمأووافعهفمءنالضى،عرذلكعجزهمطغزاةفورهمالذين!ؤ!ء..-اله!ودىهممن""قالا"،

الماض!بينليالج!الحوارمننوع!قدءـوالموروثمنالافادةفيتهمى-حاكبت"كتابازهوذجؤ!وعمارصهنالر!عبد"؟!شعرنا

النمو،علىفب"اضقدمالبذورو"م!"،ء!ةللحاضرتعفيقا،الحاضروبين،اش"كلةارض.8بالكاؤفهـررا،براءهـ،-اوهوا!كادمىبالمنهج

و"-ن.اثورءقىابالماضبقبم،اترائهااو!أيهـهااوربرطهاطربقعن"قولنتي!جةوإنتالى،محليو-االملاج،بةا(راًجعدءضاللىورجع

بالحاضرالارتباطوأ!ه"قى2-اولا-الموروثمنالاخت!باراهمبكأتبررهناعاىنقبا،-اقدصفيفكأوهي،فد،بمءشبياصلمنالهكسوسان

.ثافي،!الحاضر!ذافيب،لتودياونستطيعلاعاولكن،الكاتباليهاستداا)تيالمراجمق!لةرغمعلانها

ا)-راديارراًهيمؤصيدةان.فولانومكنالاساسهذاوعلىنزفىحين،قةالحقبهذهعلىرز:!،19"كطالض"ائجهـونقبلهاى

لمورف.اتءاحامن"رووظا!هـراص!قتقدال:-طامي(.)ثط!اتإعاولونهمويكرءـونهملا!مالمصريينى.ااومواخذ،الغزاةصهةا!وس

بءصضفيضم!ئرووااة.طرابو،--هاوخطابي،امجزائهادعضا!ةعاقيؤظوهماورغم،"اثسيفا"ايعربياصلهمهـغماللغزاةبرقي!ةمعاملىة

عقد"تإولتهفيهنواياللتضناءر!ءمدقإرء4كاذ)نرغم!ا!ةقراًتإ!ورقيصضارةمنالي!م

قوةالىوتحويله،الموروثهدالربز!بهـءقىاصوؤياالموروتمعحواربدور.ء.درهفيرءهـلاصريناءندا-كيفعلىء-نا!و!!ه

.والتجاوزاليزخطيعاىتعبنقيايجابي..اصدالوالهربيةالاءقىنتحبليبنالازفاليرسو4الاقلمبمي

ا!ا!حالحز!-هـبدمنلمبمنلمالن-!بيلتوفيقاهذا.انالاذهو!تخا)وربر،بةالىالمقالهذاإضرجماناخشلهء،واخنةس

اشاهـصاءودةانإتءعرفالرء.يزنذيبنسنيفالىاكأ4رله.افيايضافهم،لفلصطهـنا!صابر"ك!شرء--نهعاىح!*الدخللأءالصهاإتة
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ىههههههههههههـههـههههههههههـه!هاحتمالعدمعنالناتجالهروبلىايكونماالمحربالموروثالىهنا

اف6!ىأفرديةقيماحياءالى-ألذلن-نتيحجةوالتطلع،فهـمهوعدمإواقعا باللقص!ةادىالذيم!اللجوهربم!السببوووهذاا.لو.اوانهاانتهىقد

-!2لآالصفحعلىا(لثشورتةم"--فىا)صب،غةومستوى4ؤإالرمستوىعلىالتقليدقيفيالوقوعالى

،والتردد،بااخ-وفسملوءا.اخرلشيءلا،اللحارةامهبرغباتا!شاعراكادرءهـمفي.لظخص!قليديتهاالرؤيةهـةوىعلىاها

النهاية.فيطائننمةبرصاصةحنفهيرلاقبمثم.والجبنافكارفرضومحاولة،الحاضروبرينالماضيبينالجوهريللفارق

ابكاتببوضوحصجددوء:رهـما،الةكلة!برصاالاخوانماتلقدوهذا.اطمئنانفيادهاينظراويفنلهايعدلمحاضعلىللماضي

ويئمخص،مع:ى)احياة!هتحالذيالوت:الواحدلل!تصورتينتقومالتيالجوهريةالفكرةو!ممبما-ذأتهاالمخلصفكرةديواف!حاءر

الب!ل،-اوتا.شيئايخلفلااللذيالمجانيوا!ت.انسانيامو!اانبجمط-القد!!هو!ا-المخلصفكرةان.القصيدةءلميها

انه،،لئةالمعالح-اة!دا!لأتلكلوحيو/بئمتولرة-!أرقىا!أعتتا!ه)حيثالفابرللمماضيالفكرةهذهتصلمحور،لمامااذهاننامننقتلعها

بنفي.اخارجالت!دياتاللعاليةوالمواجهة.انون،هـدواالشهادةلناتصلحتعدلم!لكنهاا)4(نصفانهءلىاللبلهينظرانللبطليمكن

الهوتمنيرىولا،مزعومةبرامةالاهذاكلادجانيالموتيجدلا.الوا!عمواجهةعنعجزعلىندلقانماش!لأءعلىدلتانلانها.الان

....تحردان؟هـكلااقياللجثةالاظلالذياللعادلالامامذلكيننصبهغيبيءخلصلىابالتطلعمنهو!رار

الخطوطفيوكان.واضحاكانم!موداحو!القاصانقلت.عدلاالارضيملأكي!؟قبماسو!بأنهيحلمون-الان-حتىالشيعة

ا،نساني،اللصراعللطبي!4،هذاقيمثلهوفانعا،منطقيا،العريضةارنى-وا&جاوزالءكبحر!ءتءبئانهده"يقالماأقلامروهذا

وهذا،اكبيو-هه،إءملحتردهذا.ايض،،نيالانسالكتانولطبيعةلاءكلباتالموضوعيمةالرؤيةعنبعجزهيكهفللملاز4-الشاعربهايحلم

...إشيطاناوجههيحملشرالرؤيةهذهءنالناسانظاريصرفاًن!حطولدل،كوناتهواقيالو

الى،اقربحدثخلوصىااناطق""الفارسالرابعةكأالقصفي.يئحققانخلمفيور.،ذجاولالىوثرها

اسئواتافيفى.،علونوهو.انراعري"))الحدثوالى،الرؤيا،فحسبالمخلصؤكرةعلىبالالحاحاليمنيشاعرنايكتفو)م

يحتمل،معطاءمجالريبدونلانه،اش:اباالكتاببينالاخيرةالتحررلحركةوالافلبميةقالض!باللغبمفهومالفكرةهذهربظانهبل

نااعلما"ع)هذا،المجردلطابه"المخبلمةطهوحورجنمل،الا!قاطاتلأ!ودخارج5يرههـبصراندضيرال!ت،عريجعلأمفهوموهو.لو!4ا

اسمائهم،من?ردينابطالعناأحدتجم.عهاالآدابرودقصص:منهويفيدحولهمنالحربا)،الميلتحمكيوطنه

07(الاسبابانفناليومشائعةظاهرةوهذهءرنذيبنإ،الكرإمفىالمساءدةاتنتظر

المعلقاكء،فعلى-وعيدونوربما-!جأةيست!يقظفارسانسةنءعقي/-:اله.وفحلايسنرفض

وهومعها"ويحهيرفعهثم،بالخبارالمليء4ابيسبف،الجداًرعلىوطنيشا"خاسيرفض

؟؟شيءلأي...يط(ابىولنقطة"انها.آلاشمهبجوادهء!وةيمتطياقبائلا!ء4"بي!ةويذكرناالعصردوخءنيهبعدناغريبثموخوهذا

وينثر.،،وميءؤحس!ولكنه-.. .....،ذللكعنلمتاشرةلحدثنالااًلكاتب
..3-ةحرايسهتمرانالانالىكنءنيحدلمنهعنفضلا.الجاهلية

وسيف-"ي!عود"قد"!إوتاعلىينفتحد،باالرحلةهذه.لكون"قدزوهـدو،الخارجالىا!ا!ا؟وناندونالوفيالتحررحركاتءن

وابالدمم!خها!بياضمةالناصو!فببته!ودؤ!!دمايرقطريرنةمبراللذينوكهسى!بمصرالبدهـمن!ذواضحاموففاكفسها

.ف"القيفصلفيا)ـرءلطياتبينيسمبتوقد....اًلوحل.اث،عراليهما

ويم!تريح،راحبالجملهئا،مهزوزارحلتهمناللفارسويعود

جراحه.والام..لرلرت!و،لنلمسالغطوسط!ىاضتقىويرةهافتزل-!الصي!اغةاما،،بئؤلرا"-متوىعلىهذا

التقفيةعاىالحرصوفي،القص-هـةعلى"-جطركتاالزاءقةالنبرة

حمراءكوفيةلبس،جواحهاثمتن،1بعد،ناذيةالفجبروفييف-ول!دما،قمثلا.دتالوزفسفيوض،رةفيهامباللغرطريقة

التىا!اءرةانها.ثانيةدحلةفيوخرج،سيفهزحمل،جديدة:الثاعر

وللضشش،لمنجريديةكيشموتية""دونخطوطميها،الوحبى3تجيءتعال

ونموذجا،حى،انسانا،يشوت3دونكانلمححيث،اخرىء:هـنهازعال

"وضوهـ،،ووتااللفارسكان،اكركهزعممقورمزا،موح!ياوائيا

نذلاتخفلاوحدد
ومناخه،غموضهالاا"رت?علاذمزادكوئهمعدودا،قوسينبن

نسااطفلايعد)مشعبك،الننمعبفان
.لغامعرىا.،

...مالصفارشبل!

اكء"وصفواج!قىفيالمطلوببالنقدللهـ،علاقةلاجملاحظاتهذه!لملأهـووطكلوعار

لآاللا!ارورا!فعاجةالعيمةالىفحسباشاراتولكنها،الادببةاللفهلوماتا

ومعي!ار-..الموضوعيءوقفهاو،رزاتيباالكاتبدؤق"مارباعت!بارهاابا!لوا!رت

ءباثد.ازنت.،ليحدثذاتقصةفيالكوزن!ا!اجس

الضعببر،ص!-جاناث!بيمة"))بالمخهلةخاوصياستعان1لقد3اص-هـاثالىادىؤدا*قغيئاىعاالتابيالحرصاننجد

.....ا0ً..0.1000انفعببئوا،.المقصبدةالعاء4ؤ/بئالربئوداللجزءهذاببنا-اقض

واستعان،لمحر!هالص،!"""بالأعهالرر!عبدالاله"بوالنعانكانواذا؟نذلاوكأىانالمخاصا"!ا51؟نامنكاناذا:نتساءل

..الكونيالبووخلقاجلمن،المباشراالعاطفيبالمنطقمصموداحمد

عبدمرو4وصلصبئفي.ا!طلوب:....اذا؟ا؟بيلواننصرتماتالفهلقد؟انواذا؟طفلم!يمدلممبالش

.دلةاعاا"لمك1)ى،الخاصدوفقهلشمك!ل!اتيحققولتيلدهي،المجه!!بررغم،صالمطءودةءلىالأصرارهدا-اذن-ففيمحدثفدذلككان

هـ-،كأرطىاص:تت!دؤجمة-الظ4ليج،ءتما-ءلىالا"وران

كريرم-فوري؟يرام
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