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اررسئإلمجتئرمىأ.ةض-،ة

خمهسشوقيبقلم

وانماالانفعال،مص،حهةاومظومةاو!غمةافكاراليسالشعر

ايمساشعراقلنكذاك.والموضوعاتللوجودباللغةخاصةرويةهو

لاكصكذاكفيالاويجبالاولىمراحلهفيالامن!مانفعالمجرد

حقتحفصةىالكلمةرسمالة4فيتتطلبامعاقيءصخلفافئايصير

والاحاطةالرو،"فياثهـوالاتتطلب،الصدقمناكثرهوملفاعليتهل

صدقاوالجربةمنطقذانخلكا!،يعدلملذلك.اوضوعباالواسعة

متوقفاالئحاعرظللمحاذا.الحديثةا)قصيدةاجودةمقايشطالانفعال

عاد!عنبفنهابتعدالجماليينالتصورينهذيناحدعندبشعره

افنياا)مملهذا"ثلتجاهلاماالناقدعلىوصار،الحديثالشعر

المقايريسالىاللجوءواماعمرناشعرالىحديدايضيفلاباعتباره

مدىلتحلإلالجم،ليمنالهالتحقيقالقصتدههدفتالتياكقليدية

توفيق.منالمشاعداصابهما

الطابععليهاغلبالتيالقديمةافنصوراتالشامحرتخطىواذا

ولممض-ى،اخرح-:،للا.فعالالذاًتيوالطابعحيناللنظمالعقاي

الناهـدبدا،الحديثبللمفهومالماملةالخاصةرحؤيتهتكويننحو

11.وشموالرويةتلكعمقءنمدىفالكففيالحقيقيعملهالمماصر

وتكاملها.وجدتها

الانواعهـذهوبرودعلىعديدةامثلةالهاضيالعددقصمائدوفي

ذلكانوالارجح.الثمعرفيالفنيةوالاسايىبالتصوراتمنا!ثلاثة

تنا!ضايعكسمطاكثرالواحدالشاعرذهنفيتناقضايعكسابخنعدد

هذامنلهؤصهدةنصاد!الذيفالشاعر.الشبرحقلفيخارجيا

14ؤصالدونصادفصادفنلانسبقالماضيالعددفيذاكاوالهوع

اثمهاءراقلقت!-رالظاهرةتلكولعل.والاخرىالاخرىالانواعمن

قومب"ملامحفيهتتحققفاعليةالشدفننحوونزوعهالخصبالعربي

الافكاراستخلاصنودلاولكننا.العصيبالوقتهذافيونضاله

ماحإيقةعلىاضوءانسلظانويكفي.ااظاهرةتلكمنالنظرية

م!نالمزيدطالبين،تدالقصتحليلخلالمنالشعرحإلفييحدث

جديد.بناءلكلصلبةارضاالفهم

درويرقنىمحههود!الاخضرالظلذوالرجل

يض-فلاجودتهرغموهو،العامالانفماليالاستهلالباستثنلء

لامعانىىالقديمادقليالنطماسلوبالقمسيدةيسود،جريدا

صفاللوفعنالخروجحاولحينالشاعريوفقولموالث:يهات

الموحيةالصور!هاايستمدالتجرقيبيئةالىولجاالحماس"قاموس

رينملالص!يد-فيكسنبلة،طديلا..سنراكقولهءمثلالبطلبملا?

اًكثراتسلذلاركايدفهنااليطلعلىكصفةخلعهالمرادالسنب!طول

يصفحنوكذلك.الصفةاـتاكالاعمقالاكثافالىيدفعنماءما

دؤبصةعلينلتتعذراووءد(صهركهصتء.اجمال)باوطلنااشاعرا

فيش!منرولي!.مئفصلإنال!المانفيظلامئالجمابينافنرابظ

واكضيسمطيعوحيثيريدحيثالجمالعنالكشففيالشاعرحق

،أ!كلإصال!!ض

اليهوالوصولال!فذلكادراكاًيضاا!ارىء!كأمنانه.عةقد

خاصقى،وحدهاث!اعرتقريرخلالمنوليصى-جةالفصاًلصورةصلالءن

يرؤكدءماالتقليدقيالتبى"ادواتعلىيتوكأضعبفاارمزاجاءمااذا

مانفهوءـو،تستهمللانحاجةفيناؤصةالشعريةالصورةان

احىصدووصفهالبطلصريةتجسداقيااءاليةاالصورةفيحدث

ندريفىللا،بعيدقطارفيبنافذةبتفبيههالحريةءعنالمدافعينعلماء

يؤكدءها،ابىطلحر/بئوبينتلكا:عيداالقطارنافذةبيناعلاقةاما

ص-اغهفيالفاعرلموفيقدرجةكانتوأيا.الشعريةاهـورةنقص

اقيتمووووب)ث،ءرب،ك!مىبةاجزئيةاالمبماللمن!عدفانهالصورا-بث

اتساأقض-بئاولكن،درويش"حمودمثلاخلقاعاىقدرتهكثيرا

بئ،اعرداحضارتشااىاالمقخافةنظرتههياقص!دةافيادظرتستافت

لم"وأخر/نوآحر-نوالفارايطوالكئديسينان4اإ!تافحضارة

هيتلكص،رتولربملايمياءايدرسانيحاولجميلابدويايوهاتكن

لحرهـةالنضاليالتراثولكنهايومالحه.ارتنلاكلاهرةاالصورة

اختفىوانحتىجاهلهاوالغاؤهيجبلاالمعرفةنح!العربربالانسان

منارضانطلاؤخنا!نبدأوالاهذا.انحياةسطحفوقمنالظاووراثره

نحرزهحقيقيتقدمكلويصبحنساءبرخمراوبطائرةا-ماذجةاالاحلام

المثوري!-اعر؟انظنولا،الاحوالباحسنفيا!ماعاىتعلوء!جزة

الذىالرويةنضءعدمووووانماالض"كيبرفىالنهح4،ذايومنونءمن

اقصيدةااص،بوم،عرالعتا4فيوؤعالذيافكريااخطأاذلكإغسر

.عامبوبر4ؤخيخللءن

طوقانفدوى-االفالارسمرثية

ابىطلموتل!بقتالتجمه!الاردنلمجزرةعامبوءعف.بةلقصه1تبدأ

الاسبابعمومةكبيرحدالىويعيبهاوقفها!!-لالفضابهرلهوكان

ءثلالهثعةالمجزرةيلكلحدوثدوافعاثاعرةامنهاجعلتالتبم

يحببستاراارؤيئاتلكمثلمنيجعلمما!!الموتوشهوة؟الجنون

ويلي.الاعهقللادراكبقالطرله"فبءانمنبدلااقىلم!يبماعنالحقائق

الخاصاحساسهااثاعرةفيهااجزاء.تجسدالقصيدةفيالمقدمة"بك

اصعراويرتفع،الهطلقدمهاالتيافنضحميةوعظمةاخسارةبفداحة

ن"البكاءفههايت!ولدر-ةالىالقصيدةمنازراتجطاالجزءهذافي

عنالقوةبالغتعبيرالىالعجزشوتعبيرللواقعحزيناس!ضسلام

اىاالقصبدةنهايةفيتعودالشاعرةو!ن.بالحياةوالتشبثا!ب

مصا،اكجرقيا(ىكفراته.يفلااننيا!امةاثعلراتصياغة

التجربة.فيصياغةفئياسلوبمنلاكثرالشاعرةاستخدامرغمكد9

عودتنابة،3اداتنرالوجدانيبالتعبيرتعلقماهوتقدمهمااروعان

لعظيمة.اثاعرتنا

دنقلأمل-للبكاب!وقتلا

او!الا!النظماورع،يىبمندإقلا"لالشاعرقص"!ةتئحوتكاد

والاريمخ،باوفوء-االواقعالىلضفقد.امه!الانفعالتعبيروا

حرارةقانبمذلكالخاصةارؤيخهالمجس!دةالصور":هماواستمد

الاتفاعمننوعاو!ققاحاصإةاوالخواطراللأحاسيس"ولم!الاداء

ا!انيطالقراءةنبداان"اولكن.الاولىالوهلةفيللقارىءوالراحة

متكاما"رؤ!ةن!وهطكنافط،المثصديدةاحيرةبانصابح!نىللقصيدة

!عارضة.سؤىالىويتفككللفحصيصمدلا
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ا!ا!.الاحساسييتملقاثياافصالدأ/منالنوعذلكمنأئها

اًلواف-عسطحوراءفيماعمقاياىاإضفدلاولكنه،ويستفره

يتساءلوحين.حبففيدلاانهرنممعابرااثرهيجعلمما،الملموس

الضفةعلىمرورهابمداعينناةياك"مسانطفاءعدممسشنكراالشاعر

علىتمراتنااانهائماستشعاقمنرلاتنااخراقوعدمالاخرى

اصبحتقدارضناخرائطوبعضبالعمىاصاتناوعدمالاعداءءخهـيم

ماناتاؤلاتهذهمستنهراًاثاعرايخهاءلحين،الاسماءعبرية

.وحسبخطابياوعياوانما،بالقضيةالىهروعياي!مللاصوته

الجرئي-قىالملاحطاتهذهليستالاساسفيالقصيدةيعيب!او)كن

ندريقلا،القصيدةفيالواحدللحدثا"شاعررويةتعارضوانما

وجى-4إرىثمابىكاءوراءوثقالمهالهمرخيبةا)ضاعرررىكيف

اللحظة.ذفسوراءصبيحيديفيالأسور؟ااتاسعواويسانصورةا

؟نصدقيهـهاط،المذ!لوالتفاولاث!عديدةالقذتامة؟عكسانارويتانوا

منذوالمنطلقافتفاللالاخيرجزءهاامالقصدةمنا!باكي(الاولاجزا

ختا"،1؟خىالقرآنجمااورسما

تاريخيىةباثإراتالحماسبمتفاؤله"دعيمافاعرحاولوقد

الدبننجمالصالحزوجهامقلاخفاءقيالدرشجوةءوقفا!مها

لاكناوان،الحربفيالشودتمعؤ/1على!وتهخيريؤ!لاصةى

مملوكيقىجاريةمسهانفالدرشجرةلان،الاختيارهذافمامانستعسن

يجهلم!اممامروالطالدسفيبموهبتهاكثيرااثتهرتامصريةفير

اصلمعمنيىصيت-الشاعراخارهالذيالموقفصلاحيةرغم-

معر.رمزلتجسيداكمخصيات

للقوافي،اثاعراستخدامعلىالملاحطاترعضهدةالقصوفي

لمحيكلماتلايراددفه"قدبحينهلاقيوافيابعضتهوارعلىاعرارهفان

سيناءخرايطعن4قوامثلاحياناابديهيا/ىالم!تخالفا،مافية

امتنامنوالعار؟اسمىايصيت،اندوننراها)كيفالا-م،ءالعبرية

الخرائطتلكلانالمجزأةلاالمصنةهناالطبجيةاكلمةاوكانت(المجزأة

قانوكذلك.التجزلمةءجردوليسخطراالاشدالاحتلالوافعؤكد

كثيراتضيفلاالبيتفوقههدمالذيالأببهداللعبة!كلمةإرادها

جاءتوانمااللعبةخسارةتقويهالابس!ثةادحة،الابخسارةلان

"نكب!والتروةكلمتيولتتمشىمعالقاؤيةلضرورةالمكانذلكفيالكلمة

بعادةلارتهاطهااؤتعال"ناثابةفيوماضعفمنالاواىفيما*ع

والقواةىا)كلماتمنالكثرنردالن!وهذاوعلى.الرجالعاداتمن

بالن!بةاشاعرالجيدةالقصائدمننعتبرهالايجعلنماصماالقصيدةفي

.مه،زذقصائدلهقراناانسبق

القاسملمممي!ح-عابرحزيرانعنريبورأ!اج

اساوبمنواكثرصوتءناكثرايضاا)قاسصملىميءقصيدةفي

وعمقا.ةوةبدهـ،وفى4اضجربرايحدمههااكمؤعوفى،التعبيرفي

وا)تمردوالحبالوعكه!تحتويمتشاركةص!ية4انسافيتجربةؤ!ي

ةطمتحدةاعنامراتلككلمنتكونت،والموتوايلادوالشورة

يفودالذيهوبعينهعنورراانالا.الشىهيدااقاومةلطلشخصية

انتكاءلةيتحققمميزاطابعاعلهاو/ضفبماءراً-لمةكلفيابطلحركة

قيتحفقمميزاطابماعليهاويضفيءوحلةكلفيا!صيدةبناءفي

آلاتبتكاهـسلاثسبهن!وعلىالدرامئالقصحيدةبر:اءفيالتكامل

موضحعاتخذتوانواحدةمقطوعةتهزفالض!يالمنوعةالاور!ترا

ااتىللتبراتطبفاالمختلفةالمجموعاتاوا،ختالفةا،لاتافيادةا

معناهيمكثصفلازءانياةناهدةالقصمثلبلعتبارهاالمحنتطوريآ؟ضيها

اًلتتابع.خلالمنالاالكلي

ىؤالمقعيدةالاوركسثراالبمااًاقاسمس!ميحبناءاوعياآلةتقود

-ةالعدداعذروني-ااكثيرينقادلمتالنك!سةارصفةوعلى-ابدايةا

علىتركزاصوتاخاقتةالةنرىكماوهي-ونقيضهشيئاصار

آا؟ثهيعحبولا!وسيقيبنائهاعاىتركزممااكثرالكثماتفافي9

وتتعالىالعزثدفيالاخرىا*تتبدأماسرعانولكنوالعقلا.ررطق.

الحاسبصوتالثورةآلةالجديدالينلءفيوتتضاقراصواتها

:المدوي

...)السلاسلفيذراعءومليوناخرىمرةشريدمليون)باسم

جديد:منالوعيآلة

مثي!ا.تخريبعنصرعلى،الامندورية)عثرت

الحزينة:الوتريات-الشقاءآلة

نهبا)الشوفىاناروقاتونيوغربالثرقامفوا)احباف!

:والناياتالدةو!الحباًلة

والدواليالصخورتغريبتي)تقمصت

البريزهركاتونوفي

...)وجبهتي،أصابعيتعمدت

الصب)عظيمةتجربةلنايقدماناًلقاسمسميحاتطاع

علىقادرانالناضحالفنيوالوعيالناضءالفنيالشكلانواثبت

هش!ا-مجالولا،الانسانيةاكجربةلخدمةالاساليبكلتطويع

فلعلالماضيالمدرقصالدباقيفيالنطرمننتمكنحتىللتفصيل

بالبقية.يوحيالشاعرقصيدةمناليهالثرناما

ياسيننبيل-العاقولدرر

احاديثالىقنياتفسيماالمقسمةالقصميدةظاهرمنيبدو

انهاالنثريةالمقدمةاليهتشيرماالىبالاضاةةو،شهودشخصيات

ماعكسعلىالقصيدةولكن،الموضوعيةمنكبيراقدراتحتوي

وجمكن،الرومانسيبالمفهومذاتية،تماماذاتيةالظاهرفييبدو

العمليصاباندونوالمقدماتالعناوينتلككلعنالاستغناءببساطة

القصيدةصلباىاالعابرةالملاحظةهذهمنانتقلأتفاذا.فرربأدنى

بالمزجالمتلقياحساستثقلوالغموضالتع!دشديدةصورةوجدنا

الاحساساوالفكرةجوهروتخفيوالمصويالحسيبينالعشوائي

وراءالضوءبعضنلمجنكادفما.التفاصيلكثرةوراءتجسيدهالمراد

.ضوءكلتحنفوابياتبآبياتالثاعريتبعهحتىالابياتمنبيت

-!ياسيننبيلحديث-قرعئعنوانحتاشاعرايقول

دور!فييصهل-الاحزانمنشعب

يحدثماولكنا!نتال!يهالابياتفيحزنهسريرنكشفانوالمتوقع

العناصر.منبمزيدالصورةتتعقدان!و

الاعرابمنقومحنجرتيوفي

كالصحراء،!ي*ينتشرون

لأنالفرابةبرخلقالذريبولعهيدقعهبلاثعريهوقفولا

قيه،والمنتشرينحنجرتهفيالموجودينالاغرابمنالقومهولاءيأخذ

فتوهمانبدلاوهنا.جثتهقوقةيهايسافرونرحلةفي،كالصحراء

قىالقومبهبوطالرحالةوتنتهبمالقتيلالمتنبيث!خصيةإمصانه

كلاًنرأينلوفي.مدعيهاوالموتمتقمصاواقتيلااوالميتقلب

مبتورةواةكارناقصةواحاسيسمكتملةغيررؤىعنجمرانماذاك

فدالذيالصورةتعقيدخلفنقصمنبهامايخفيانالشاعرحاول

.بالعراءمخادعايوحي

القصيدةمنالواضحةالاحزاءةهيحقاللشاعريسيءمااما

لاقكعارالعاديالنظمالىيلخأحينالتجربةققرةصهاينكشفاذ

يقولحينبأكطهواقعاظالماإثسوهاونصط)ابوحديرثفيكماعتيقة

س:،كاؤورمخاطبا

امراهقخذكتحتومصر

؟8سواكلهاليسالتنممر

"3



دنموأ!الي!يسوالسعر

والشاعرللىعرتمجيدانهامأكافورسوىحقالممرليسفهل

وللتاريخ؟لمصرشالهسطحيفهمانهامأوشعبوطنحسابعلى

البابفتححسن-والعاصفةالجرح"

عن.."))اكتببعبارةالقصيدةفيالصوركالبيةالشاعريفتتح

قوهالظهـرتالعبمارةتلكمنالقصيدةتخلصتلوانهظنيوفي

.عنصادقوبانفعالبالفعلكتبقدفالشاعر.جيدةنضاليةكقصيدة

اهـىبحاجةكانوما.امتنامعاناةمنبعضاتجس!التيالاشياء

الطلالوا!تكييرحدالىالتعبيراثقلتالتيالعبارةتلكتكرار

هذادونمباشرةالحقالقنواجهلافلم.موسيقاهواضعفتمعناهعلى

يرددلم.عنهايكتبئالشاعران؟الاسعافكجرسالمستمرالتنبيه

العبارة-.دلكبعدنتولمحعكنا؟شيئايضمفلاالذيالتقريرهذا

و!نغريباوا!عااوجديدةحقيقةالشاعرلنايكشفانعن(()ءاكتب

لنهاوماسامتناثورةديالملموورةالحقائقعنيخرجلمبعدهاوردما

اضعففدالتعبيرهذاانمنالبدايةفيملناهمايؤكدمما،وحربها

كبكل.حدالىالقصيدة

عطوانحسان-المسبيةاالمدناثاالذاتخارجالهجرة

كذلك،ومتمسراشاقاكانذاتهمنالشاعرخروجانييمو

قدرةمنيمضلمكهممابالرغمفقيراكانالمسبيةالمدنمنحصادهفان

نضفيوالموحيةالمركبةالشعريةالصوروتوليدالخلقعلىواضحة

القصيدةفيذاتهمنالخروجالشاعرمحاولةفيكانفقد.الوقت

.حيدةقصيدةلانشاءيكفيماالمميبيةالمدنءنالفقيروحصاده

الشاعرلحلمرمزافظلتتحققلماذاتاخارجالهجرةولكن

،4المسبالمدناكتشافيتحققلمكما،الحاضرنعاسةمنبالفرار

امتنتحشخاطفةلمحاتمييومضالحرللاستقبلرمزاظلتوانما

واوصوتافةاالغرادقىيحولبانيحلمالذيالشاعرعينبمفيبالفرابة

يطلا)ذيالشاعر!حلمتجسيداكلهاالقميدةتصبحوهكذا،بوحا

لانذد!ك.اواقعاجزلياتببعضربطهفيمحاولاتهكلرغمحلما

ي!لالشاعرحلممنهيطلقالذيالمعاثروالموقفالماديةالتجربة

لمسها.يمكنلاهاربةظلالمجردالفحصدققنلومهما،النهايةحذنى

سهرتمحمودذممانسالحاضرمنالخوف

الثور!طالفعللاحلالنداءمجملهافيالقصيدةبانالقوليمكن

ولكننسبمامقبولنداءوهوالجوفاءوالصيغوالكلماتالاقوالمحل

بيناووالعملالفربينتعارضاهناكانقيصور!نالشاعريخطىء

المعملقيمةيرؤكدوانبدلاالسليمفالتف!ر.والتاريخالحاضر

المختزنةوا!اقاتالحاضراغلبلنايفسرالذيهوبالتاريخوالوعي

بالنسيانتمسحانعلىقادرةالكبرى)الاحداثنظنلالذلك.فيه

ف!دهزيمةفيلناتشفعلاالتاريخانتصاراتانكما)التاريخزهو

القصيدةمنالفكريالجانبعلىملاحظتناهيتلك.اليومبناتحيق

الوحدةتعوزهامفككةلناتبدوفانهاالفنياثكلناحيةمناما

ف-طن،ة!يهاالموضوعيةوالعنلصرالذاتيةالعناصربينوالترابط

جا!العالمالىالشاعرذاتومنالنتماءرذاتالىالعالممنالانتقال

ثي/يوفق"شاعرنا9ننالنكذلك.حشثامفاجثا!جألفصيمه1ثي

تناسبلالانهاالراقصةالمتداركشطروحداتلموسيقىاستخدامه

والتاريرغالنوويالموتعصرعنقصيدتهفياوردهاالتيالمماني

.والأساة

حافظطهياسين-العقاي!جونةفيحوار

وتحكم،الوحشيةالقوةتحلقحيث،العقابجزيرةفي

يتخيلمهالذيهذاحواراي.بالسوادالسماءوتصبغالمصالر

الاجابةتقدمالقصيدةان؟يوجدانيمكنحواراي؟الشاعر

وهى.ارحوارواشاراتوالعنوان،المخادعةالبدايةرغمالوحإة

ميهابهنلتقءاانيمكنماوكل.العقابجزيرةفيحواريوجدلاانه

والتعثرالاحلامفيحتىلنلالشوفومطاردةالدالمالفرارذلكهو

.العقابجزيرةعنهتمخضتماكلهذا.والموتوالثوهوالسحقوط

محكمةحادةمركزهرويةفيالحواراتحالةعلىدليلمناكثر

.الشعريالخلقعلىاصيلةبقدرةتن!بىءالبناء

خميسشوفيالمقاهرة

،أ

منينيؤ(رواق:ب!

وزملالىاصدقلئيقصصمنالناورموقفاففانالصعبمن

الفنبهذااغرم.منهمواحدلمحأنا.بالادابالقصيرةالقصةكتاب

بقصافداشبه،مركزفنهو.الحياةشرارةيعطيناالذيالمكثف

والفكريةالئنهعورقيطاقتهبكلكاتبهلهيحتشدانبدلا،الشعر

كبدفيكالنجمةاًنه.والاسهابالفضفضةيشمللا.والاسلوبة

فجمسةهناكليسولكن،افرانهامعبعيدءنتتساوى،السماء

ؤالروحالئفسمنوموقعهاالمتفردةخصالصهاواحدةفلكل،كالاخرى

بدلاالنهايةفيثم،طويلانتاملها،تبهرناجميعاالنجوم.والقلب

لقوة...ثفافيتهانرتاحاننا...لنقولبعينهاواحدةعننقفان

الاقترابفيلرغبتنا...وبينهابينناالخاصةللصلة...لمعانها

6موففايقارىالادابقصصمنموقالييكونفسوف،هنلومن.منها

الاخرين،وكهـعوالميخوضانالانسانيريدفمندها.العاثصق،المحب

لضيوفه.الطيبللاستقبالشهيتهيفنح،بالصبريتجملان!عليه

عليهنفسيروضتوقد،الحبهوالحياةيصنعمافانالنهايةوفي

.)اظظا))الصطافيجمالصديقيبقصةولأبدا.طويلةسنواًتمنذ

جيسكلمنواحد،الاسمرالطويلالشابذلكاًنه؟أ.تعرفونههل

.6791عامنكسةبمدماجيل،ممرفيالبازغالجديدبالشبل

يتركانيريدلا،عاطفيةبحدةمعكيتكلمعنماحديثهفيتنئمعر

والمعاناأالعذابجهليمنواحدانه.اثرهيودعكاندوناللح!ة

ما!71واكن،بعدالجيلووذايستقرلم.الفنيوالخلقوالط!ح

خ!افراغتطانيجمال.ابداتعقملنالعزيزةف!ر،عليهمعلقة

تعليقاقاقرأ:الجبهةعلىجنودنامنالاظترابتجربةالانويرخوض

..،نفسه"عيمدقاًنه...نفسيفيفاقول،الصحفيةوتحقيقاته

.."الكلماتلنايزوفىلا...منسجمةحهاته...واحدةقحقمقته
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...أيقاظهـ9ومحاولنمابالدهعشقمنتئبعأعماله...يرخرثهاولا

صاف.حبرقلمسوىربمايملكلا...رقادهامنيهزهاكيفيفكر

هو...مانفكماءعلىامرارفيهماعيناه...الدشتاءرالداوورق

..مض4.يغرفالذيالمنهعهوبل...القصيرة"القصكتابةمناكبر

انهاره..."صادرهءضاواحدفلكل...اًيكننابةلمجردنكتبلاونحن

ولإف-ان...بدأانيحاول4فلز...طغتفاذا...الملأى

اًو...ءوس.ميىةقطعةيرؤلفاًو...اوحةيرسماًو...كلمة

.إليحارببندقيتهيحتض-ن

ا!قلءااو،احرباعا)مفيخطواتهاحدىهبى"الطط((وقصته

...بطلهظمألنفسرالاملبابيفنحانهتوديقهمنإ.ا!واناءعد

ظم،انه.ذلكعنإ:مالحدلمثظاهر-بمنوان،المماءظطليسانه

-بتلت!اًلقصة...4نفاوجوداالى...نفسهاالصاةالى

روبحض"نتميزان"أفلهالنقادااحاطاضااستخدمذااًو...احاضربا

متاهاتفياكا"بابنايهيملا...ادا/4اضارعاامهلا...الحدث

برطلمهعلىوفكرناوؤاوبناعيوتايضعان4هه...جاففياو4فري

بينصمهه-ةعلاقةهنلك...سبيلمهفيالمعذبةامهعلى...اأظاءىء

ابرلمناكأة،لاساحةفياسثهد...ماتانب!ووابنهاالاكم

حولهاالمطوف...احياعالمهعنتنفصلانزريدلاهي...الوطن

بركاملواقفا!ظره،كتفيهايضغطثقل،ابداحس"وناقتنسىالن

ابمت،اصالةا)ىالدفءاندفاق،الاجازاتفيمجيئهلحطة،ثيابه

...إعهرهامنتيقىومامضىكلاخلاصة،وحدتها.زسبدد4ليرؤإة

واخالطراقالىرحلتلو،المكانبملأ،اقدامهوقعتسهعالان

..!اجسوراعند،اأنزهةقوارب،السفرمحطاتفي،تلقاهمزدحم

نتكا،نالا-15بهضفييغضلمب...عنهلبعهدايعيشكانعندما

انهتعرففهي..بةتصءركانتاكنها...اليهؤطيرتكاد،عليهققاق

وشر!!-ةرغيفايأكل،نئايايشربيرقد،،مامكانفييضحك

...اقيراف،هدرخامعبرالبهايطلاما!اف!،اًلاناً!ا.إججن

حبالهتفاصيلالى...ا،اوبرودالىامىءظاانه...المأءمنهايطلب

فر/--ره:،كاءس...ا-رشيءيعدلهالافالحياة...السابقة

.!للموتهـلمذج

اطريق،ااىا،نجرج،ليلةكلالبطاطاسمصهوطلاليقوم

بررعةيلالسبعابري،المارةإسأل،ظطىروحه،تجف)مد"،اؤه

صثنجها"اضاءلا"مهـسقط،الاطفالإفزع،الر!ال!4فيء!وت،ماء

الرةونننبن،رهـإ،،منالايشربانيرفض..جرعةمخلوق41،ف!ملا

لكفهـي-4انإ.سرأ،1منغذته،وهنعلىوهناحملتهالغاًمهانهل

اذاالاترويهانهالميلمساقط،لىلملالاتها،وينابيعهاالارضانهار

.إهييهايىمناندفقت

م!ضة.لحظةحولضااهتماميكثفاناستطاعقدالصطانيان

اللحظثةهذهحولومن.!الش!ابنهاؤضرعلىاموقوفلحطة

استصماد.معناوالف!يأوجدافياحوارهيديراناشطاعالعادية

يرمتلى-ىءقا:ها،اكلو"ةاالامرأينا.ال!صارقةابىطلصياةتفاصيل

ا""دؤقةيمةام!راب!هلمهشدنا،رحباته!،تهاولمتحم،وا!زنبالمرارة

وراءهلهشنا.العطفءروفء!،1حذف.الرصاصكطلقماتاخصةا

اءب-رواالاوبراععاىبئاتق!.اصنيفةاالداخليةموسيقاهذي

الأمردفجاءنا...اخرمناًللإلا!ذاًهل...!لنل...والمعاناة

اًنها...الاليو.إنغريباباكيطفلايديهابينالرخاماحتوت:المكلومة

.عايهـانهضئه...ودوروعهبدمالهالقاصكتبهامذنهبةقصة

بلبلورحمان؟.دعدفماذا،ا!دابقصعىمنواحدةتلككانجت

.خاصؤوعمنلهيبهو(كن.اغيطانياجمالؤتلالاخرهويلتهب

اةحافيانه.اخربطلالىينقلضلما((يتقطع((السلكبعنوانقصةفي

هـ-صق!يفةاصابته.والموتا!حمياةبيناو،1)فومواليقطةبين

بر!ث!كفأناتهينثرهما)أكل.ألسمعثقد.ادنهفالالت،الاعدأء

،اءوافي"حلق،دإةالمهفالطائرات.ووضوحوء-للاصة!ةاوامره

كاماز--4مونوترحبجازبهالىوجنوده.للؤذنثاقيامتصلملأازيزاتئز

اسوءاذوهقيءنا)قذائف.لطاق،"ضتطمكأقيسريهحركاتالىواوامره

.4.صضيرءا!رءماعقاًنفجار..واحدةوبلحطة...ثم...اثنقيل

ا-صلايىلااحضلأعمنيرفضبئهـووه،..والذكرىللزمنانفلاقيثم

.صاوصود((باالا!-اسخيطمنانقطعما

ي-5--عانب!لىفرحانح!اول،حيةحضوريةاحطةا!اهنا

ب-نخلمك!ىذوعءنصحهجمةعلاؤةتصويرالىبعدهالرجع.فكرتهصوا،1

.القصةا*،مااخبط-اهوهذا.جصودهاحدورءنلم"هلم!4فقدضالي!

عظاما*وهيلأالقاء!انير-ءتطعام!ان،يكةبلاالهاماخيطاواكن

اب/"اتاعاىفر-انيرورخهد)مهناو"ن.القه.ةوو"طتدقد،واحما

مسشواهايرخأقانهـمهكانانما،لملأفة511./دلمثفيالانسافيةواررلمم،ت

-ا"4اداةلو،5ان،التلأردالدؤ.بئطارروكايركسب،لمان،جدبخدمن

هـان...واكلراًر/4ا:وللاآلامالىنقلنا.لماصءإ،1ميخه،ا"وقوة

،--4حركا...الاحزانمننفسمهاةكإيردورلما"ة!هبة،اخارص!!اوصفه

ووقياءىيرءف!ااذياانعلىإ.وتبرء"-قهةدللالمضطربة2لوراقةا

ير-تةء!!،ن13ءتد"اللبطلادقبقةاالتممفاءعيماتلكهورلمبلفرحان

الشطوحالاتاور!!ؤ!ةب!...أ!مو!في)!دؤء،ازءخهخضمفيوهو

اشأالةفاء.-ليلمكلادقربما..."اة-ي!)حطاتاىاالانسانيعود

...لوتوا،ةاء%ار-ن4،لخيهـاأسفاصلاًلانصانإمرفهنما...بر،1ءر

14ىن.اءهـ*ةاأىااش!عائه((ؤيلىالهارمةاحياةاقوىتجذبه

3-لىفين،رو/ثردا/ةااووكاي-صكر،تاحياأو،ولمهميسهراص!رقاء

اط--ولات-خوؤ"االمظهظةقر:و)!ممنأخذنإا!"إ،تاانمعموضوع

رنح*ب--نءتالف"ءفىمنكاوبرإكأبلمسلة**هر،ميرضهـونثم،وقت

ولى.مرهموررنح،موس*رهمرفماقهاىايهودانا.كاىما...متمايلين

((!اللميلمنالاخبرةالاهازيعفي

ير*ر!طان4ههكان.اواؤعإاوئم!تصلملامغ*راًبىكلليجدوام

ازاءلبرابؤرصانية"*:ا!تا.؟!يركامكيف.وا!نئصفاهالعهونلغة

كآ!!/انكلع،"ء؟*تىهطل1اإبلأؤجهااتك!ا511ءازسا!صدادقيقةصورة

ي!كلا-لا،"بلمشرالمردايسردهالا،قىخاءصورةهى.الاخرينءع

ا)ورءهعرءط-"ؤها،!رة"ثلمت!*كتاجةيرفةطرؤييرركزهاافيه،،ثهاا:ا

بو:ا-،ل1ا"ءإز?و،ربإيرقول.ؤقي!زاهاذاالانحس"زكادلاأضا

؟،نتأ)و!وهوأ*ن.الثءة،5دترءكأيرر.،لصرن"ايرههـهونهكا.واالبداية

ة،،رعوا!صراو،فهذحاوطولاادزد.!ءي،)-اغراًتغهرملامعطتتغير

ؤد"هلازفاو،3،ءهـة،-،اغوراءهـ،ور3-كأرنارهـ،صةءنزتقةد(كاون)مباو

الاؤ!--ىالابرت*إددءنو"بركمااءنروحاةناوزوايرا،خث*ناحمراًرفي

ر--دواوصوهازتكا.ءرعبة.لتءجةحركةفيالاؤصىوالاؤتراب

...ة.كمة((لعذيبآلاتئن!اوتضنيهفننمرض"قبي!ةمث!وهة

كارتةءلىإدناؤة.علانهاذلك.تفحعضااصورةاهذهاناقول

،ءخملهااتيالالامامقهـارما؟.الاصرينفهمذ!ماايجماهدكيف.ا):طل

اروءس.واا*تتاهذا،"لاوجوهاأءاق)ـم.ا)!ورا!مذاك!بلفي

،مفدانهال:ءهـء4و.المضتياجهداهذامرارةتكةهـ4الاذنكانتفقد

ن-ي!.ت*ان4هدذيه"بح،روحهفيجذوتهـاتخمس،اةالحبتذوق

ثرزصةااىقتتلبرحد))ام.حينكل.فط"-تنصفطحاله،بوداعة

ذاسطل0003ءتيمقانىءحالهيتراءىوخطيبته،ول!وهماصدقائه

.()والاطمئناناصمتوالهدوءاالايبقولم..واى

لل!فلك،ور،ةالمأخلالمنا:،يبرزوعهءةاجوهـريا"ورىانغير

ارزيااوصباؤ،و.حتودهاصد،4برمهور.بئب:"الخاصةالهلملاقة

ته---ور!بر،تلىء...دالما4عليقلمبه،ءكانكلفييرافعهكان

إ--ضم!لموؤ*:دما.احمهاةافيالوحيداملهجهمهيصبح.بالاخلاص
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..بهإرحباله...4فرصتمنير:،،ريرءاد...،راًه،ىء!ءلكل

نعيخئصهـا.صنرىاحياةاؤينئتيءيبقىانبدلااًذن.ليعانقهمنهيدنو

ليل،ا)حه،ةالصءهرارربرزةهيص"وده؟أص!البطلىءلملاقةكانتو!د

.إجديد"نوتدفقها

تهولانتخماول،الان!،،فيةاروحاحاوة،الممردهادلةالقمة

اصل"نإحزنلااًنه...الاخرإبئفهمسببلفييجاهدوابىطللنا

نمءلة.انمانهقىنظرةوقلمك.الاصريناجلمنالمؤلمحزنهانيا،نمضول

ايضطإ.ابرلمهمنبرنجتار"اخجلااًن؟أ."عهيتح!تىءنيرهقماماذا

برالعلاؤقىاث.:4ميصنودهأحدليالبطلأ!بط*الضيالعلاقةاصبصت

ا"رىقصةهي.داخل!،"نالاحزانؤذيبالتياث"افةاالصوفهبئ

اهتما.4زخوضافىيالالهظنهـرفيزمب

)(الاكأرالبت((فص-ةوهناكالمهوكةا!يبمنفصتانهاتان9

.القصةهذهاىابوأج!بهالذيمارربالتحديادريلا.الاميرلديزي

ا(وسيفىهـدهاًم؟أ.ابطلةاعلىالانمىانبهيتئغرالذيالعطفهـوهل

طلةؤاابط":جتاليارص،ءاخيبةام0ر،االمكموبةالعذبرقى

نطرحهاوء-فيرةبءيطةتلمما.املهالمخقيقفيمفشطت،النهاية

روح!اان...حقا.ازء"يئواالخ!لابقىءنفتفةكماا،الا!رديزي

!-!ا!ادةعزرابك،ؤصور.افصةاعلىواوولأ-تفرضالرفيقة

أسخيفةالمقيالمهوروبنصة"،تقلإديتها"ننتخله!انتريد..ننا2حيا

.لعءدتإ.وخلقوتجدإد"فاءر"نفمصامااذكىفي!ضاتسحقاتهطا

تككءالملناصضى،حيانهافيلمةالمهالتفاء"يللماتسرداناكاتبةا

اصبحتاذاالعي!اةللمخهنستطيعقلأي!.اكلماتامجردفياحياةا

هذاوراءمن!انجنبالضكه!اللذةهيما.عنطنحيدلايو"ه"اطقوسا

هـ-ىنةقداطبه!ةا!باهـخحت.؟!والمكانازء"نافيالازا!ماااكتادا

اثس!ةا((منالمضنيةالرونينعجلةفيلمتخللانهـ،،حلاوز،1الاخرى

هـلملال.اذهبةاا)ةضهةمنرؤجعصووةداا:ء*!ةانجارالافبيىنومن

،نغاؤلوافتكار،شمؤم"نخوف،اخرامان،افينتهر،اخر

تغطي!ما،6اًص،برمهـ،..كفيهـ،،يديرهاعلإ"ماضمهـتووبخيهااغ!فت

الهـلال((.ترىترإهـانلا

ار-ديا:-را)وصفاكمحه!ايةلمةتهاكطرؤأتقىاكاا"عسرنا

...ا"وا"-4بىنالتجديففيءعهانختنقكدناحتبىفي"تخوض

..ا)ةفهءرمعهـ،9ءلملاوة.دة::ا..ارةاماوصته..اراكداسهط!"مللنا

ا)!ئخصيات...آقمصبابمنهذاليحمىإ.ؤثلمتحبن"،هاقشلن،

االم"لوبهـ-وبساطة...افميالشفاؤءابرصدؤ!االا?رديزيولكن

افن!نا!دذلكءل.هـ.الانسانيةوعذوقي"اروحط4ورؤ...االثائق

...الراكدالواقععلىا-خطاءننغمةفت،وحرك...برموضوعها

"حى--ةإ.عاء"ت!رلمح"نةءريرا"لبخببةنااصابقههوثم

هـ--نذإدا5-*ط-ة،انالقاد"4قصمصهافيوارصو.الاميرلديزي

.إا!الابطالثعننقللوأن،والا*لامملاابطال

هـ:--فىاعرمها!ياحبر/ليمح!دوصدإهكماازءهبيؤضةوتبقى

ا)-ض!مي"وضهعءناقدمهباحثاالامكنطرإقيمنفدمحين،سنوات

في؟-لاصظت.لضم،ردةوروحه،ابرطهحت4اورافإحملكان.الكبير

ء-5---دهـووها.اءميلاواهةرزالادبءالماىاواشتياقمهنفس!4

فصفس"ء:وان،ا،نعصجا!ا(تعرفلاعات4))مننتا!نلنايكتبجبريل

-جمااءالفريةااروحاووتهفب،،نجد؟إ.في،1ز-دفاذا.با!داب

ابنقصهةلشاإحكيصوت*ناكثرهناك.ونضارةبهاءالةنت!ب

اث.ء--اعا...المبلالانسان..إعضجداالمجبرمذاك...نفيسه

انلحمبمثهـخصء"تستطبعكمف...الاء-ناصالحاالولي..لكريما

حببريرل."ءهدقصةموضوعهوذلك؟ا.تالصظتلككلهاجنبهبين

لمءكه..آتذرده..تض!قله،ال!.دلحرماانهعلىاليهتنظرلتلمطةفا

..بها!ناسادرىفهم..اصدقاؤهاًما..تعذبه..با)ممجنعايه

يسر!نمأله،الجايعيجهالهالذي))ا)ممر..وفيلمهشجطعضيعرفون

سمعلانه،ناجحةعمليةتنفذرفض..احدايقتلولم...القهرا

مرؤ،زاًفتمرت...لدخولهاءهـواالذيابمتاداخلمنطةلبكاء

ذاتارر-ما/صةالاقلامميا!ث!ريفاللصوىئه..الاغنياء"على

اولبمالذىاا)مه،يةفيهوثم..اللذفيوارنضو.لق..العةهفاطابعا

!-زراحقبقةهيما.افقراءااليهيحجومزارا..طرإقةلهصبح5ا

ان!عا*لماتبايريدربه،.(لتحديدوجهعلى!مرفاحدلا؟ا.الطل

الا!وةماع-قىارحادهابعفى...الصو./ةالبطولةفكرةمنجانبااماورا

اقاصاكةبؤ،ل...بهذاءيومىنفء4والحذوان...وااثممع!بية

ا"ت-،رانهام...عنطولمجبوالذيالهضوانهذالهااختارثم!مصته

.؟ر!"مهافىياا!تخ!!هذاعلىسارثم؟ا.البدايرةمنذالعنوان

1/ة-ا0مه"ن.وايفيهاجزماندوننفسهالقاصعلىاطرحهساقال

إ*ارىءافيقيلانالقاصهدفكان...أ!م!ةباالى.باالفاظؤاصأتني

وصدهالياللغةليمىولكن...اللغهد!نلكيتحد!اذياءستوىاىا

امن!افيزفسهعنالانم.،نإعبر

،جالانتمندامفيبا"ء.ص،ءناوزملائيكبماالاصدؤ،4اهـ:كااا:!اشةاوفي

.الاصءلالجيس

مثيبفاروقءالقاهرة

حنسثا:مرن

الخاطفةالح!رب

صهكشمى.د.!ؤ

تبج-!ةاسمترالاودعلرا

رؤبروير"رندا

-:ياليهرالف!فيتساريةدرالىصات-

اج.ؤرءفيف

قحضخرثقاؤة3واتمذ-

ثص!ريغالي

ا)جديدة-ءيةالاقل-

يودماالراللهعبد

الصسنفوقآلاحهرا)تجم-

سنوادغار

فلسطيقألىالطريق-

فلسطبنلت-ريرالشحع-جةالبهـة

لصعحبااارختبلاا

هارتيىرل

القانونسب،دةاوالدرءورراطية-

اهولدافسسبءصهمتر؟تولىلا

برلسمية()ت،ارارلدا)فلسمطينن،دلملأ

براغلداادصرورء!طءكا

متجولفر

النشاشىبيالدرنناصر

ماررمرع،رلنمعلى.-

شن"وذغزرو

النشرواللطباعةالطملعةدار
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