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أتشعربامأالتكسب

الخهإهـجلالالدكتورتيالبف

بيروت-الادابدارمنشورات

صؤناأخي،طجلالالدكنوربذلهاا)صياجهودااكبارالايسعنالا

ردمكلطالهة:فدانهنذكرانيكفكي.اـشعر((باالما!تكضبرسارنهوةء

وذكر،وحديثةفديمةبين"صدراخمم!ينمناكثربمراجه"البحث

امكضهماكلجامعا،العديدةاقتباسافهمنكلمصدرالهوامشؤي

افىبوزود،وتعليقاتواحكامونوادراخبارمنالموضهوعحولجممه

املمي.االبحثشروطبذلكمستوؤياللاعلامكاملبفهـرس

-ىد،"ن!فواتهاءبالاعثىابتداءالمدحشعراءاستعرضو!د

الهكسبىشصهممننماذجفاورد،المعامرينالمدحشعرا،وبعض

ون،صا"ه،صرينابعضوآراءاإخاصرأيهاومعاصريهمآراءمضيفا

!-دولمحالدةمتعةاكأارساااعةمطافييجداافي"القارىءانالا

اأكنخصةهذهالةربيالشعرفيالمدحكثرلماذاي!سالانلهيخطر

والفزللهجاءواارتاءوابالمدحا،شعراغراضنحددتولماذا،الاللىلأا

هـلديوانمنالاكبرا)فسماسيغرفتحتىتقييداالشعراءؤقيدت

المؤبف.لدىكاميااهتمامايرناللابهيتصلوءاالسقالهذا.منهم

هـ-نيكونقد،والحديثمنهاقديما،المدحشعراستخدامانكما

منهالخلودباجديرةجبدةقه.لملدالمدح!في.الجارفالقولصذف

صرناك،بغةبائية،النبيمدحلمحيزنيربنلكعبسماد"برانت))

،ابوصءريواوالمتنبيابحشيواتطمابيمذالحبعض،الذمماتة

ءداكاحنفي.وادمجواالاوو"يناسلوبعناصحلبهاؤيهاعدلالتي

المركز.الطريفوالوصفا!مة

الجميلة،اففونامندغيبرهكال!نكسب،بالمئعراأنكسبان

الجماعةبخممةفئولهمنذارتبطالفنلانالشعوبجىععندوجد

ؤن-سلاالغايتيئب-يئلتو!يقاالفنانمهمةوكانت،الفردبخدمةكما

برءقن-دارالةة،نونوءجتلف.الاخرىسبيلفيداحداهمايضحي

التوقيزت.هذافيفشلهماونجاحهم

الالواعمحدودءةالاواى.ظاهرتانالعربيالشعرعلىجنىافد

وا)خمبرنىالماحويالنوعينالعربجهلؤفد.عالجهاايبماالادبة

ؤلىفةمنيئضىانلماارثمهعرانواعارقعاليونانهماعداللذين

شعرمنيضنجهدهـايتكسباناليونافيللشاعرح1،5وقد.اجتماعية

كصاشعرهعايهويقفلممدوحيسمبدانفيرمن!يملحماوتمثيلي

يخاطبوا)تمثيلبماإأحميالشاعرينكلالان.اعربانتورءراءاكثرؤعل

.امردالاالجمهور

شبطرةوالياًلعربيالخنعرعلىصةتالتبمالاخرىالظاهرةاما

الحيماةانكما،لقطيدلاخلقالشعرانوجهلهالنته،عرعلىفنهـقليدا

وادنراضواحدبنوعاهرديااثعراتحددهـضامن.جمودلاتطور

.منهـ،ينئشقوماوالرثاءوالغزلوالهجاءالمدح!!يتقليد!ة

ؤسييحبباوايهجاءالمدحشعرانقلنااذامخطئيندكونلاوقد

ا!خظنبتوجدوكما.والاعلانالدعايةهوجديداسمتحهـتعمرنا

يقصدالتيالموجهةوالقصسوالتوار،غوالابحاثوالمقالاتالدعالية

نابهـون،اؤراديجسدهاالتيوالايماعهةالمصيمالهيةالمبادىءبثبها

و!،ئ!روالقومياًلمقالدياةء.،لاونتمرالرقضشعريوجدكذلك

قالباعنهختلفوا!دففيا،جاءوااًلمدحثعرتجاريالتيالانواع

وموضوعا.

ؤقن-دايىوماماالدعايةو!ائلاهمقديماوالهجاءالمدحكان

واحد.والضضوازدحمتوتلونتالوسائلتنوعت

غر!لوز

لمميسرةااًلعرب!بةاًلموسوع!!بلىتملاح!

الطا!!وصوادعليالدكهوراهفتأ

الامةلهتهرضتالذيحزيرانمناخامساعدواناعقابفي

حىول،اباحتذينواالادر،ءببنكثىرةء:ا!نخ"،تاثيبرت،اءربيةا

،4والادببصةالثقافيحيلنئافيؤرانكلينءؤسسةتلعهالذيالدور

والاعراضا،ؤ!سةههـذلمقاطعةوداعءحذر"شككبي!نالاراءو/وزعت

ذ-داولعنوالامتناع!،واإنرجمنالمكتابلي،دنبةءم!،الىتء،ونعن

،للقرا?مو!ر،)نبوالا!لاعاأ"ثقف!يعاء!اوافنهو،ل،1امطبوكا

!تهمراميازاءاضحةفأمنفدرعلىدراراته!جم!كل:!ياظلآصرو

انذةواسوالدنابالادباءكب،رح!لمنوءهاءهدهاالمننبوهـقىاؤسسةا

اهـىاننهكا-!طرقلاا"هت،!احربيالوطنأنحاءمختاف(فياء،"ماتا

افوهية،وااو!تجةاا!ضا!،امنمواو!مول!لملأمةواشفاور!م،،ماخلاه

سلكهـنوبهينهم،ادبهمواصالةثقاؤنهـموعهقعلممهمغزارةاىاهرزا

كلف-ا.لطويرفيدءاهـهـوااً)فيالاولالص.لواعلامالروادعدادفي

برمض"وأهمه-طورةمقا)ت،،/!ناىافيصزعلااض"في-ر،ولجددده

،؟لنسبةواخرطورفيس،-،ءههـرتالتبماالمتربره-ةا*"بواا"لؤأمات

ددنكط-،5اايومةطيا/هآمضاميمهآويتهـدمحيث،أعرباللق-راء

الافكاروا،ةا!جمرعضأحويراوو!واهماذهان!تصميمالىهادفضار

ا)سياسىةتمتهدهـ،ايبما،ألاصراءاًتلوألمحفازءريراوةألا!ءكامأر!

مانحو.عاى،اوفنياال?رراف،2-ازاء،؟لآنآنمنالاميركنصه

ؤرانكلإنإؤسسةليحفظونبناذااولاء4بويرنجفيرء.وغهوذإكرفتعل

فيلفروعنآابر،نوشبهههذ!نتذهـر،وءجهودا)!اخدءصاؤ،-،رمض

الموسوعةص-ولت"لملاحق:ال!هر1صواءليالدكصوركنلباءطاأمىكأ

ب،لعاهـرةء-درتبم)انهاءقدءمهفيإتهـسحبت،لمه"رة1ا)هرببقى

02مع،صفحةباإفيؤرانكلينوكلولمص"اورلمدارعنم65!اامء

ظويعهاوبت!يدهاا.*رإفاالىذاكو"خدو.((الموحاتوااخراءط!أص

علىكأمادها1و،اكثراوبر،مع!يأستماذءأثكأمناكثروطا!اتلممكف،ت

-!اولمحتبةواللغوةاهـ،رير-:واالادة!ةالمادةصهعةل!اخبرانهم

جلهم:وبعضهماسهاءاىاافأؤا،ومىء،وحبنهو-،رء..ويى!اوز:و

اإبمالغة!ىوءمهت،م،،ماطلاعودصهةعلههمغزارةم8علىلى!،رلاا،من

لب،يروالتنوا)تثفيفءجالديواندلمحاعهماطاله-"1اصيالف،أررهصة

ؤيالت!حرراحرئتو"ضاصرلهمالاروعلىابهضهما.:قىبااوطء-ةا

ءوس-"ابرةبيةؤعدظءنالأ!صتغرابعلىارهارىءيحملؤانه،إمالعا

بهاوتغن.،مل!مله.بئاءخناولفي/ضم!-،مبسةءوسوء-ةاصدار!ي

ءاسبددراىا!-روالانوزؤهلهماكبرىاوالمراجعالمطانتداولعن

صيل.لنحوايءلدراوات*،بالاسمن

الؤارىءوء!فييفرهاو!فاعلىيدلانفالملاحل3ووابى

الا!طاءءلمىطلاحظاؤ"اتصبانما.اصز!!ااويراتحذااىا4كأراء!

،و!هاوالمصنفونوالمدإرونالىسؤونمي!،وؤءالتبما!اتوااقالمزاو

نااهةودد،والادبوالاغةرةوالحضطالتار،غاءجالاتفيفي-لمكء،

ها/لارصبدايحوج،الوسوعةمنءواضمهافيالقصوراتهذهلممس

اذ--،ن"هكأ،تبهتض-قمما،القويةاتاكرةواإقيوالدرالنتتقفمن

وانلملأحفا2اانالاعتراضا!تودفع،فيهو!فبرطء:"وف!صرفرد

العمرفيالة-م!لاد4واعراًقافياًلهودكطاثم!رادرال!ضةفيتخصص

ر،لادببالغااو،،شيىرايكنونقدالماءاملمقانه،ا-لهجوفيا

فيجامعتهـأ،للدراسةالزمن"نردح!ر،ريسفياقا""4حكم4الغرنسبما

بتداخليؤرونءهنانهالىهـذا،واثارهاو"نا!!؟لمكشبا-هاوارتياده

د،لمحصلاتاأنزودءنيغنبملاالادبؤدارس،و-ه،زجهـاالمعرؤةاوجه

أمهطباتءنيلوياوةوالتارلمءفيةاهلساواإننارويخيكأافاء*فليةا

وتمفسيرهعللادباقدا"ىانهريفغيروذا،اتهطونطرإاجمالواالنفسعلم

يرم!بالوقو!لاا!اعرقالاديب!صيبطرفكلمناحداواعتبارهله

ويؤصلهنتاجهل!مقالاالمتعددةالفريةوالجوانبالمناحيهاتهعلى
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ابب،نىوالتزويقاللفظيالاداءعلىبهيصصرانقبل،اسانيةيثريهو

والمعاني.الافكارمنؤريبظاهرلكل

ضمنى،،التيا.عفيباتواوالنصوباتالتصحيحاتانوءةدي

نعدملا،الميسرةالعربيةالموسوعةحولأكتابهاطاهراجوادعليادكتورا

"-نكثبراسم،ءافها"صآالى!بربرتانها!منها،الدلالاتمنراكثب

تنوسيت،لممونا!ربةلدراساتيمر!سمنالمجهـوءبنوالرةودالاعلام

مانوراتهمعلىرلهواو،ادكاراوذك!وموة.ع!عودواولمعوارفهم

هؤلاءفرون،لتقييم2وادراور.صهافي!غهتوانطلملاق-االيهورجوع

الذياد"هيخةاارنديروانمحفقانفماخاراتباح!د:المضيعينا:سيينا

العلويبدرالدينمحمدوالسيد،ديوانالهأنالموسوءلآ3-رتذلم

نداء"ماعبللابيرشارشعرمناضارالثرحم(391عامحققافيا

مؤلفا)!تدود!هم!نوالالىة،ذا!البرؤ!ه!اكجيبيزيادةبناحه!

-فاتوالمصلوراتالءنكثبصداحياءوالمعنيالبآحطادبكتاب

فهـ-ؤلاءدثار،ديوانمنمجلدةءحهقمحاثوردناطاهـروا،القديمفي

"جللكلاوعملوااقرناهذاعقودفياء،ث.والاردء-ةإدونالمرالمحقفون

والفة"،رة،علذيو2?لفيعليهم/وسعءاندون،-يئوالسحهالتأليف

.والاختمصاصا)ضففهذويمنايفلىةعاى"ضهص،رصيدهمواقتمر

ءلممعناللفقيإمارء*واانالكتاب،يخطلبونمهنلؤلفاانيبدوو

ويصدروا،فقهعنابيالهويعالبسوا،ةدرايءن؟دبهاويحيطوا

كأاب"البانجرمالتصويبالمرةهذهنهدوكذا،طبعهـني4

عنالتودقوبدة،أء-.،غةادـىا،أهافتالاداءفيضعفمنالموسوهـة

هـنبر4واختصتالاغراضمنلهوضعتلما،المفرداتاشنعمال!ي

بصيبالمفةوا!"،اناادجاريوانالموسوهـةزذكروحين،المعاني

معمت!قفيراءملةامنالأولالنخ*ق))انيعقب،انترابافيافراطه

بالحالةالمذكورالاسهميطرمبمالوحياكجةوا!"لان،اكنبمااثق

"يادءت-ناهـدفيوافتهقدةاك.زهـونكأن،فيهاماتاقي

ب:بور-،ت:اةولرات!ة!انعةاوسوابا"كانكانلذا،الشرف

ناالوس!وعة:فولعأىتهلميقهذلكؤبيماوءن.((النئرابفيافراطه

مفاتل-كلمة))انفيلمفي،مسلموءقاتلب!لالايوبيا!ديرصصلاح

موسوعةفكااما،اعربونابهايهصفهانإم!نمماوهينابية-

بدلها((.قارساوشجاعاء*ضعمالاوعنهاالالتفناءفيم!ن،عربية

!تبربلفيامرهاسنفحل:))عبارةلمدلول.حديدهايضاوثمبهه

بنمحمداحمدالمغربيالثائردخ!وصأوسوعلآاذكرزهاالتي((العروسر

يمود"ننتآنمناحطا))اىاراميالصبرا!خالهاذ،الرلواكه!

."عربيغربي5ثادرفيفرنسيعنيصدرانفي"والاولىعلإ4الضمير

علمى،وتقيباتهته"للأحطلازجاءفنالطهرالدكتورجرىوؤد

الدقائقمن،والرجالوالحوادثبالكتبيتعلقواستقصا?اتتبع

بندلىلموافاء،-يصحاالاسمضبط4يتكفلانافرابةاومن،والشؤون

ذكرتهانبصد،الاسلامفيال!ر!سكأاحركاتاتاريغمن،صوزي

يشببرالىو،((لملامالاسميالاجتماعيةالحركاتإغ.رلمر((باسمالموسوهـة

ؤوب"فملردودمنذلكصصحببه،فيوهولا،ببروتفيطبعهاعادة

واحدولهنديدغبروافمبرى،إومذاتلنفسهونسبهاحدهمطبعهح!ث

الغدمجلةافيامئرؤ،وياعبدالرحهنكالاشناذ،وفة.حهجاوزالةبهذا

مؤلفهعلىد)تاضياالادابءجلةوكذ)ك،(5عامالمحتجبةالمصرية

د،لملاحظحرياوكان،اروايعادارعنمهباسطبعهفأءب،الحقيقي

حولط.و"!صلالادبسةقى-القضهاز4الىيسترردان

ظهورتاريخصووء4المولىاصحاب4عيىنصماءصمححانفاتهكما

وء--هـدوجديفريدءحهدرحوم511بنالعشرالفرنمهارلىدائرة

*.بم!علىبمهددهامادص!مضبطؤ!ماعولواانهمويبدو،مجلداتها

توتل،قردينانالاباعدهوالذيلة.يخولويسبمتجدالملحقالمنجد

وقى،م3891عاموظهرت،جزءاعثرينفيتقعانهاقيهفجاء

حسبانفيالعشرينبمجلداتهاوصديمعارفدائرةان"حةوظنا

هذاؤبلظبعت،اطاهراالدكأورظنكماا)عشرةاوالموسوعة

الضالتالجزء،اجواوورياد-وانالىارجوعوبل،ر"-دبزمنا!اريخا

العراؤي!،التورة:العا"رةؤصسد!"ضا"طا)5،م91ع2عامالمطبوع

الفرنعمرهيتر،وزآم!-وم،شامنتراثورةاءقابفيل!م!-ااتيا

-حفنةوالها-ياسءةاالاوسلطص!كبماوفعالقصبدةلىتاء!انوم،اء،ء

حففكطدواعمنان.لقديرممهـافي،الجواهرياًلاستاذويررى،ليخدادوب

مى-نفكليد"لهقتننهلما،صرالمهالجب،تهـوانوا!ار،غابوافء

واحداء!ياخااض-غ"،!يااالمرحومانب!ث))والاستحممه،نالاعجاب

01،حتلهنلاذىوزمرضوااثورةاق-رانالفهإواأت*-ناا)ماء-،ءكبلر

نلإ-مة4ءلممببهـدإ"؟هطلإ،ترهعنعبرنفسهارا!ص-كأ511اممأطاتوا

فرءدوجدي((امرص!مآ51،روطاداعرةءجادات!كاث،ء-راىاارلىلمها

أطاهر،اتوراد3أباديا؟هااسهتشهدطأهـ،إتكمااهيذي)مصءبةوا

يذبمرةكلفي،-اس-كأالس1،اوداال!كط،وعطل!مهابرقهون!وه

الادر،ءوسه-بن،ا)-.منلآمهأخصه)ينتههـ!4حبناءواهرياءنفيه-،

:والقحا"ليحوافن!ر،وا&جنجمما،بالاقتثات

،معالمطالاتق)ملانعبثط!لا"راجسعاودهرهـنواىاذيلعل

رللاو-ءالاء،ننوجناتسرابوصةوهـ،احياةايهتت،-غرور

ءخادعاحبابرورارءنا!نركطكذور--ةصء--،ةنءدزهوانسر

صفوهوء-،حهكمارع"ادهرا!-و

،ا،ورفارعالاالايامصماحبفمل

ورعقصبالهعاىهراكلابروادءليالدكأورملاحظاتؤ-،نور،لاصهـ،ل

اطرمااثهت،ت"ن"حفوظةو!رةعلى.دلء-،رفدر،سرةالمهةالموسوء

اصع،المربرا!انو-وا"امه4ادثاحووا)عاوقلاضبطمن4ومثنإ،لادابوا

أتواضعاادلالبها-دلاذفانه،لصنةآتواالئوراتلاءهاتو"منةحه

امزمااييامنوالمبرا،ا-ضاوالافاد،النةععلىوالحريص،ا-ممحا

يتسثهونمه-نالمثقفبناشءئاثالىءخهار!دؤط،"حذاقاو

الوهـسنانحاءكافةفي،اتربوصةوا!توحب!يةواالفيادبة"ناصبهم

---4ءرداكلوسوعة))ابرلهـنالسرةجهودهم!خ!اؤ-رلان،اكلرركاا

.لقصوراويطلتةراو،فتفنهااوللخلطفيهاثرالا،خرىا((مسزه

النس!ديشرم!بسالندية-9عراًق

**

المط!اردون

ايالبالشالزهيرقصصمجموعلة

مطروقةقصة،المديرضةالىاريفامناقادماافريباقضية

اولىفياث،"م!ازهيرالقه!اوقد.الرديتالادبفيوم!روؤة

علمىالقصيرةؤصهولاولىكانتوربصا((ا!اردون))"جموء"ةؤصص

عىامالىررجعفار،كأ!ا،للطليعةشهلدتهفيحدثناكماالاطلاق

للمؤلفؤديمةؤصصا.ضموهي0791عآمؤ!همصادرةوالمجموعة63!ا

زهـهرتخطاهاوانر!دلاهامةوفضيةف!ر.هـ4مرحلةهـن"روءر،التضاب

رتبوؤد.6691عامقيتالمح،وعةؤصصاحدثثاناذلشايبا

يىا-اؤعلوصءرا.ؤصةكلداريخحسبز*ءبارتي:اؤصص"كا"نشا

.ءهـااةكريواال!:!طتطورهعلى

عبدفوزي))اريةكادطأ"لمحياةفيمحددةلحظةتصوروالق!4

ء-عالاولىاوايرهةاالىال!رسلآكلنالخروجاحفلأ((رسلانالمجيد

المواج!!كللىهذهءمهق،فياقصةاوتأخذ.اقاهرةارةالكببالمديضكة

أقصةاكارسعمتوفدالنهابةفيلنفاجاحتىمتتاد!-فصفيرةدؤمات

انتحفا.احراالريفيرالانسانتة-ءيئوىأس،سعة1الوالمدينة

ولكن.موبعدهالشايبزهيرؤبلومعروفةمطروؤةالفكرةهذهتجد
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اللهراءللكتابوالمفريالبابهذافيجديدةاضافاتيعطيناز!-ر

والثقث4الملابةوافرالاوداجمنتمخ!،ببطلبدآتالت!ه!قىالقصان

-"خليصاىام!شندالمحطسةالىظهرهواؤفوهوبرنفسهاخيلاءوا

ا-ىوااي-صةاالمد/نجةاكتمافالىمتتنهوفااقريةافيقىالمطمف

ببطل!ااقص!ا!فهتضهيانتلإثلا.اهرضوبلبالطولذز!ا

واحدةخط-وةيخطوانإجرولا،هويةبلاءطاردامحطصاكسيرا

.اروراوركريالسلطةبرممئلمتعانةالاسدون

القصة،صفحاتعدد!!المتوس!الحجممنصف!؟24وطوال

واهمها6بلالمعرولمحةسمآلهامنلىهـ"ايالقصيرةقىالقصز!فلم

القصةفعلتهماوكل.محددة)حظسةاو"وقفعنالمتعبي!رووو!بما

الجيدضمونوللمالفنيللعملاثراءهوانصااأطوال1بصفحاز،

وتفاعيلدديقنسسعفيؤصتهحياهـةفيادكاتباخذلهد.للق!كأ

حتىفرالماة!اص+لوا!هجمعالخيوطاخذتثم،وعاديةبطة

.والمضءمونااملروأفيةازبناءمكتملةاًلقم!ةلنلخرجت

رالاعيبواعياالمدينةجاءفريتهؤ!ماا!متازرجلرطأس،انفمع

وفذارتهطبسهخشونةا)ىتنبهان"الا،ابنوا)ضشاالمحتا&ن

انى"ومع.الجصممافييبهوتركخلقهفير!ب4احساساىاوانتهى

نشات.ننلانهالا،وال!موصنالنث،اءخطرالىجبدامت:4

لمطةا!ونوابالمدفي"لاضطهاديتعرضواخذلممامادضاعهويته

انهامهتجنبميبرصعودةشعرالنشايىنيحذرانمن.وبر-دلا.ؤيها

اىايقودهوا)قذارةواأغربةلة7بالضثهعوره-وبدا.والاصوصيةبالنشل

بدأاسمهوىى،جريمةبركلووء"م-ا"طارداضالص،غريىآيصبحان

اسجناالىمآلهوص،روحريتهوجودها)فاءالىانت!حتىمنهيتجرد

ا!جينقلهمواماووو!،)!ملنفذهمبنأ!اواللصهوصالث،اينءع

عندهـاحريتهاستردومدص.اطارداأضا،عاالفريبداوح.االابدي

احلامهكلالغىءةدمااينيالمد/فيوضائعووحيدغريببانهاعرف

وجاءت.الباهرةالمدينةاكشافولذةللنزهـقىاسادقةاوزصوراته

حريتهوجاءت،الحارةشيخهوإعرفهلارجلرشوةعلىبناءحريته

محددطريرقفيإسهرانعلىالمدينةؤياررأسةدموا!ذقةمشروهـة

اكشئافرمحاولةحدودهيتخطىوالا،المديفكأفبماالمحددةالطرقيوفىق

يقودالذيالازوبيس!المرورشرط!اسالعضدمارذا.الطرقكل

،مكانواياوتوبيساياختيارفيحريةعنوتخرمعينةجههاىا

يحددماوف!الئماسكبدسةوسار،بدووثةالشرطياليهينطراما

المدينةكسفقدتوهنا.الحياةفيوطرقوبيساتاوارفأممن!هم

الهالهعلىبقادرة،ؤهاونساة"واوهاتعىدولمالقديمهجاذبر!يتها

البمفع.المدينةجوهرعن

لدىوالضباعاوحدةوالإفربةمبعثهـطالمدينةكانتواذا

بطأث!غربقىفان((لفريب"افصةبطل((رسلانعبداًلمجيدفوزيالم

اذيالحواراؤكل،الاجي!آلصراعمننابع!((اخروفااوراق))قصة

الذابهة،اورافهءعص،وشجرالخريفرياحتكتنفهمقهىعلىيدور

للاجيالبدلاوانهوحتهيةمتكررةالاحب،لصراعقضيةانولىيداتا

منمفرلاواز4.اجديدةاللاجيالءكانهاوتفمح.لنتهيانالقديصقي

تزوحولصصواء.القدوم-ةالاجيالتلعقهاوالصاعوالوحدةالفربركأ

اوصصدة،المعا؟ط!وظليتزوجلمام،وبناتوابضاءاسرةنوكوالرجل

من،غرولاا-هـصااتفضيأطرقاؤكل،صماوالغربرةالوحدةطلاقفانه

الادبراءفضيةعنيعبرانارادالثايبزهيرانويبدو.مماناتهـا

!اصرار،!نهـةيا!باالاجيالفبثتفمهـءا،البسسيطبالرمزاثبان

اخريفيةاالعاصغةزحففبمالمتمثلةالطبيعةضتدلانهعقيماصرارها

والفضب.الحباصيال،اث.جمانامناجديدةاللاحيسالاأطرإئلتخلي

كيفالمتناهيةبدفتهالقصةهذهفيالشايبزهيرصورورقد

علىقادرةغيرؤنصبحالقديمةالاجيالعلىعناكلهلاًلسهـلمبيةتسدل

ا)صورةبعضهذهفيانومع.وحودهاعن،عالدفعلىحتىاوالغطاء

اًلىانطر.اوريةاكاريكاواالتنتخيصسبيلعلىتردان!آالااغةا(با

فيجلشهتصرؤطاوحركةايافيطنهـنالعاصزالهءوزاقصةارطل

اثيوخالثىجمابواوينيجمماذالحياةتياريعنكبماالذي-لي،لمقهىابايدةا

التأءلى:ءنعاصزتىمهو-

فىكط1االه،وةو!جان،الفارغةنصفالماءكورةلمظملوبدأ))

ا-جاير.ااعقابلمنعديه!هـ"فيغرقوالذي،زمنمنمنهانتهى

عليهااأتطيتكىءالأئدة."وننطفالفارفةالاكوابلإحوليدوامتدت

بانايضاوهم،يةهل"لكنهابق!اونالمجرلى.يقولبأنهـم..

ءنفبل.مراتثلاثعنهسآلانه.فهـرلكنهمسءودصديقهعنيساو4

فما،يصلحعادفدجسدهفيشيءالايبدو!اللعينةالذاًكرةهذه

.ص!22))((؟منهبكولاالذي

.وجاءالمدءةةفياسلطةامنهارباالاولىالقصةؤيالمطاردكان

اماديس.الأجيالوصراعفدرهدفعلوحيداالثاذيةاقصةافيالمطارد

اضطهادفيالاص-يةا!فوةهياب!بيروفراهـةفاناثفىالثاالق!قى

يرة.وعادجدالوفكأمافصكأوهإظ.((لاحمراأنورا((ؤضاءلبطلا

سطوةعنينتساع!بسببدانمرعبفييعثوناروساءواها(وظةون

شيء.هـلوتسمءوالجوأسرالعيونبثعلىوددرتهوبطشهايلدير

الوظيفىكدرهمعلىتلاحتجاجالموظفين"نواحدةبرادرةتبدواندون

حذاء))ؤان.للمد-رالعبوديةدرجةاىايصلالذيواضطهادهم

الجهلمةهذهولدلنا.و!تايوكي((رووسهمفوقالمكريبالمدءثر

مرورحادثجراءهـنالموظفونيرع-يضهاالتيالمهانةهـدىعلى

اكمليماتان.يزيرداوعاماكئذبومذاتدير4ابر4ةامءماحبىء

لجنةؤحظالمختبىءالمديرباذنيسهيرثطءوكلتوفعوالاوراقتصدر

المفد!حجرتهبابعلىليةمضظلايامالمضاءالاحمراالنورخلفدائمة

المدءرظلمءلمىواحدةمرةيحتحانلاحدهمؤصرمسااذاحتى.دوما

باصرارو!ديهالمدإبردؤبةعلىضهموانلاركلمةصوته!رفعوان

قىواذاا-خاالمديربحجرةؤ،ذا،حولهمنالتخاذلنفماتللرغموهـوة

والانصياعارذلبحقسةواذاايامخمسةمنذا-،زةمبمبالمدبر

ضطهـدالذيقيالحصأوحتزاازاءجميعهاتتكشفالاحتجاجورؤض

البيروؤراطية.،وعلناخفيةويطاردهمالموظفبن

لنسايدخرانعلىيحاؤطظلالشايبزهيراننلاحطوأملنا

للعهلالكامآةالانارةبمعابةيكونمامفاجاةاقصصا!فىهنهايةفي

القصةفياقديمةالمفارفاتنوعمناووالمفاجأةفليست.المفني

ولكن.جيدى"وبرإتنقصصءنبدورهـاالتقطهاوالتيالمصرية

القصصفيايةالمتتاالدفيمقةالمتفاصهللتراكمنشيجةتجيءا.فاجاة

ل!دىكيةط2تفيرالىبدورهيفة.ءالحقيقةمنهاللاكممالتمثل

صنعالكاتبومنالفنيالعملسياقمنالاىرةالمفاجأةفتأتيالقارىء

تفليسدلىخ!فيتس!يرالقمصان.اما.ووبوال!اآتأفياالفنان

امرفذاكالمنطقبمواأتس!لىاحكاب"اروحعلىحا!طوتقليديولرد

احب،ةأتقل!ديةمع"ضماثللانهالفنيالعمليعيبلاوأدنهفيهصداللا

الحياةهذهفيالتجديديا"!ابنفهن،القصصعنهاتعبرالتبم

للموض-وعمطابه-االلن!كلداموما.المتخلفةاجامدةاالتقليدهـة

ثمةفليسالقصصهذهركأابةاركاتبارادهالذيالمضمونجيداويرخدم

المضمونلخدمةيرد.الشكلؤلن.اقصصاتقليديةعلىيؤخذما

ههفاًزهادرفينجحتهـ!وهو،متماسكاواحدانسيجاءعاليكوناو

المجمومحةقصصاحدىتعرضتو!دما.اث!ايبلزهيرافصصا

الحياةهـنمانوعاورمدهـ،سمياسياواؤعللتناؤلن((المهرجان))

لودىاكتيارمتقدماالىلمور،اسنتخدمتماسرعانفانهااريلشةا

والضمانرالمختلفة.الصريعةوالنقلاتالداخليوالمونولوجافلاشباكوا

الاسلوبيأخذكسابقتهاء691عامالمكتوبة"الزيارة))ؤصةفي

يهـد(المتض،بع؟لمنطقيالسردمصؤبدلا.التقدمؤيواللفويالفني
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-رت!،ف،اطويلةااجملامنوبدلأ.ألظهورؤيالداخليالمولواوج

شسرا!سخريةروحوتلمو.الشعريالايفاعذات.رةالفصالجهل

ا)وصمىالاسلوبهـنوبدلا.ل!صةاسطورءاىوالمرةالمرحة،ظلال!

.لياريضسه،بالداخاىالمونولوجيدققوعندما.ونتلاحقا(مور،ضابع

اقروياىلحعيرر-5يرربرليففكأاحلامزلموركيفلنعروطالوعي

الوامعصخرةعلىلتحطم!نتهـحوكيف"راضيأمصهإععبداوو-دمجل))

المحاف!لزيارة،كلدادالاهحرآةالاحلامهذهحركتكيفونرى.المر

واجب4اداءفيلشطءج-ريفيخؤضر((امجلهد))ان.للفريةالمر)فبة

ووو.يضمااوطهوحدريته-داهل/،فىصل!"،لكفيءالجصلهءشهد

اصسلامعليهلمعلقا)ذيالمننمجبالل!ريةالمحامفزيارةؤ!ماااخيراراى

مدرور4ا!تاخوعنعلاوةصصهعنالم-مالهذهتزيدولاوآمالهطموحه

بصح!ةءطهـورافيحقهءبخخذانوعاكا،اقريةباو!فشمفى4اع!اد-ث

صحفةهـماولصردا)ذلم-نالم!ر!-نركبماراسوةالا!-لعلىا!فا!رة

التىه"ا!الىاالعة--راحظه/رمبكبمدءجاهيماخذوأت.اءهدأ"،

رهـ-بر6ير.ر،سرهـ،دهواحبولالر/"لفريتها،--،كؤزيرارة!ته!،

.واحدةدلمحص"اصلملاامه!تهار.ءجاهدهـ"يشه-راندونالمحا!ف

ار؟وهـفىواوالفذارةأكأد،باحهتالأوأىسيرلهأىءجاهـهـاو"ء-ود

السعل!-ةهـن4ء--!1،عوأءفباضربهبئ*ورالمصويث.والمرض

جهزتها.وا5114،صهأضواءوهـنلءهءكأ2الا

ار!صصمةلله*موعكأللآتواص-اتيمالىلإا-قيا"هاهبم((اطاردونا))

يضلتقاذءوفقاختياروهـو.أأشاربزهيرب1ا)ضه"فصنإ-ىالاو

افمياعوابةالنى"ناا!ابطرعازيالتبمالفصمصبر!ععلىالعفوان

كأب!،جهلمةؤظريلؤصتوفد.ر،خراودثءلالمطاردةو؟"ددهموالوحدة

)ندأة،ا-969لسبتهبرعدد)هـةاطل!اأجلةث،،دله!!مايباث،رز!

.يقولاذكمهللوليصركتاقدالأد/باهـورءفهـو"4على

دجاذب-44وقوؤورغما(مصا؟دلىأتكلمأترامهرءلممالأدءبانكا))

*-،ظر!ط9مالتطلانويقعدهطالدز--،يقصبمورا!ويضتعرليدعمه

اخ!-ثا.طريقوا!دةز-بةك،دط1منواحداا)حصز!كيوة"!!د

ايهايدعوا!!يالتظامو!ولا!لأارهعلموالان،وربرمتبل،،باهوالانصن

وهـن.اذساقيفوالاذصانذاتلمحه"هصنرظريفةا:ظلمافتلمنورا"ل

.((انورياا!ات"5ار-مرداىاافربالممنانفانهف،

كنقدالادبزفهماف!نياجهوءسكأاهذهعلىج!دابطبقهـرزاوله(ل

.ة!لمحيىا

الىاللاجىءار،فيا،بررءهةرلأات،ماأ!فريبوو"-قي.ت*هـرهذا

.الجائرةاما!الاؤهالهوزوجهالمدي:قيؤضطاردهمااحلايحملالمدينة

رجالىحدآعند)-4المضوحة)فرص-ةاويلم4حيا!تركزثابفهـت-،

بر!ذهالفرصةالاور،كيحاولأذوهو.فرباهذويمنء-ناررترا!رفيقى

انتكوداهذهور:دأ.حولهمنفياشكوكالدب.منهحضىلالفلتبقوة

الرجلوءنالمزلىعناث،باوالءشهكهاطرالذيانزلاببواب

الؤتكحاواوااللصوصمنمجهوعةفيثم.المنزليلجاندونا!ما

يفاهـمبرداوا"تهـماضارافيأخذ"-،فاذاالعام/قاطرفياثاببا

...امصك))اممرقةراابرىءاهوين!ههالذيبضدالهماإطاردةرحلىقى

ابىريء،المصااردة،5لكاويؤحشابورالمديف"وزربخمع.)حراءمي

اهـددلملاضاؤةا!ف،المدي!اهـله!ومالمؤافب!قطالمطآردةهذهخلا

ا)ا!رمطاردةافيا:اسافي!صكساوبينه.المطارد/بفرااثب!موم

المدينة،فيحبيانهمإمصافيااووريرعدوهمؤيه?نشهه-نالبري

وصهـاورامدفا)رلنةء!.اخاله!المرقمةفيقبونالحقبألاء"وصي!تهر

افاكهـ-أاوةذع.بردإدمنارثوةاارءزاذاىاريهوديبردهالذي

يربر!"ومناحكومقىا!!نضهاالتير،أشحيرةابإ-عارؤةرءلمىوصمم

الحكومة.منؤليث!صرالحكومةتشته

،ك!العتيةمنالاقدامعلىمشياوجاءذقودهسنستالذيوالرجل

ا!اردةاطابوروممونواالاخرينا!وصاىاانض.ه-واأصوصااهؤلاء

يشتةدواًذ."طلفةور"لمبجهفيعابمبهفتفرجالمديرثةاخذتالذيا!وإليا

ايىأسرويعنتريه?.-ره"ناللأروبفي4أضاكاءلالمطارد؟اخريبالشاب

ر،ا"برج!كهءصركرالاصهـور-دلااذالمه!رجلهأدىاحلامهتععيئفي

بر!ء-،ز"و!تا"ضرص"ازةربب1)وبرل3ير؟"،ر،اطارد!اهـته!جمماةوال!لب

ح،دلقوو!عمسثو)ء"ءنصوؤصااصءبراالهـلمطلة?نرلاشرطياريال!

فغ.?/ءء-،،نوسسع.ءابرياود-بئللصوصاجمعبربنويرحول!ل

احىسد4يتههلااذأطاردااخر!ابر؟ءة"دىء:44-دؤدوناشرطيا

لمحىوزءلآررالمدبرتقىفيربرب9االؤكحاراامأ!اةتضجصدوهـكذا.ب،لرفة

.اشايصباز!برشر

،لةط،راركمآ!برهنكباهـ،لااراثرايدور((ةا(رحا((ؤصةؤ!بح

ا"ةىاق/،5اراتواا!تو،ا)---طةير-قى-ورمزاورط،رادلاألأ-"و"لم!روقفي

:للذط--،راوفال

((...هـ-تاء.لىأذؤ!صصنازروة!انيجب))-

.().صء(؟ض!برز?نامه"ةرا-))

..((دزهـ،..كل!طتناحيمابرل-))

ففىبرمححريءاانعلىاؤالأءايداة-،أءرإء!4ااكله-اتاوب!ذه

؟مص،،م--ليا)نف،ملىةوالاحاش!ةراضصبإابرءاولافممااقههـ-4اهذه

د،-مير:،أ!يلااذيرنابئاربرةءااكاسبء"--،عزء"طدموهضا.صيا"*ا

انير:!شو.اول(رداو:،!صدقالالي")خشةر?9ا،مذركولااقط،را

في-ضما،يباثزهإرؤكل"ءرفيالمنتترهـقىهقىا!قىهبما)-إطنقى

اىاوتءولا؟ءراًررميءإىر-ة،متص،؟ل3اأ:!آ،أةطاراؤكبماااتناإء*وم

ةتطءلىآ!زاعا!ضاً)سهدطةثلء4اضرءتياقيحركلابيمضمادامعراك

وا!هـرو:"صم:

؟.رةءركلااح!و"ة1و-

..البءةأرف،م3بات،وررايف؟لانازضطارهـحؤحا-

!شغصكلىةهشاك/*ونلااكليفو-

ا"-"ط،اا(ر"زيرت؟جربخهفياواؤ"لأياالكاؤبالت"،يربزهـ-رويرأخذ

ؤن-ىاراجوا-دله!،تطر.ءقع-نات،.)عد،،-،أتكبمااله-،ص-لما:قي-د

((.حلةارا((4تؤكل

.((،.ليطكحءافطاراياه-)ء

.((.طةورننيمنذاًركبه..كالازلقديم-))

.!..تحركلاكأذ!اقديهةبطإئةث،ختوهكذا

9أ-ذآاضياعاءهـىمحاى):-،ربافيصةافي-رزفيالاغتاصت.،رصتى

هـ.ضه-ى3ابا)ريرءاولؤع:د"ا،اشمايبازهإرارطالصياةخلف

ءنة"-اء،"برة8ا"أ.بقىالاغصلمجيءلي،لاءضصكأ،ح-،/همو!9ثلمث،ءنيرجري

طريلانئرصاا)نضنآ.بربزهيووبقدم((..ؤ،نىإ?4راليقلإ،وابرورإ)

ال!ماةباالارضوعلىالفطاررصلمةعاىولطببقهاالاغنيةاكلص،تءت،بص،

اء،فس--،ذواب،لاءانييرمجبر!4ى4ع"ت،وففهـ-وا)!لارا"!ا

11وءعهلص:،قفير"!المحاقاًاةرىا؟ؤ،ليحاولبته!،.الاؤلميهي!

ا!-!ويعودونا!ت!ص-،بقلحنؤيكفونغرإبفؤريدرك!م!يسبقونه

.اصله!مبابرخربر!مشىءفلا..ووحاهمإهـلمماسصما

وخخادز،1ملمه،نيهاباوله*عإسةاءساةاحبارءكاولاقصةا!زهولان

ؤ،:--.ا"برهوءبئهذهؤصص"كطاءوةلاولافرداا:طلاوهـودنء

-طوباءياةارتابصةمنيرروافونقلهونض-رونضمالهونكلهمالناسر

.وتخلف!اومعثا

)إ*و6691عام"كأولية)المجهوعةؤء"صاحدث()الةض+"))وفي

زصتالاحون:،"وظفالمهعبداصصنيىوسصف.اظهورااىاا:ريءاالمن!م

يحاؤظ"ضىاث،كلءضبعلىحريهرؤاقوهو.ث"ورأذلأثةلمدة

الاتطيرمتعاماهذ4صرصاكنو.ا)ضلاثةاتء"وراطهبة4وظصؤتعلى

إها*زاصجهةءحب-قيوؤعؤفد.يدينهوحولهيرلمتفانمنا.لجلثر

ءلمكتض!من،يأرباناو،عضهالاآهاميدؤعانوحاولبضزويررهواتهم

قسهؤ!ه!االسجنعنبرميدايقدهلمهذاكلانغير.المزيفللجنيه
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اوعيدوالملافي4وااة،ديدواوالارهابالتعذيبهنؤلمقىبثا:ولشىا

بدلابانهنة-4يرورعواخذفعلاامجرمد،نهيرفيرص*لمهمااخدبرعةوا

صل33-رتفانإجباةوتىد،لةعلاكزوإطر-قىجريهارتكبؤ-د

ا:راءة.اور،لكرامةا*سماد!ألوالاهالةاضربااف!دهوفد.ؤعلهشيء

تثهتح!نىبريءإ،مااوانمهخوعافربإلي،نالاحسعساج!اولويث-،

!ستهكلانأ-4"ءهـ-ناز4الا.ءهةوعأذنبوناسؤتهشاواناداتة

4بر،ر.لكابير!رفانبرجبوانه.ورقءأىحبرآالاابءتالضهلمزات

غتببقته!داياهـ،ن5و/ضأ"مكافأبإساضطايرؤ-يهنصىءإء"لأة511يرهةارءر

"-سطزءلموئهءلمىليط-افطافيضصروحضى،ايضاا(زيةةفىا*فوداءن

.احكمدارارضافيلعلىكا،صاتن"ؤاض"بطا

لهزببنإر(بم!لصمب!ورمةبراؤءالاتعلىا:ريءاازر،م!ابرقدمواذ

نايلإثلاارزيااحفقابا?ءابالنلاءب!يأخذ!،ع:ثيءثملىان

رءردهب!ماعءر!واان!موءاء،مق:ضر!داءقيبز"ءناا-رامربئاانص"فإء

اإنتهـ-!وبرودةلالالمتاض"،دكلآيجاولثمحئا.ءابريامتهه"-،اوابرأو

ارهـ،نكلاكضنت،وطاىازهـلاذهبربعب!"اذا)تزيبةءقف-بئؤالماابىريء

زهي-ر)ث،إ*ت"ةطو.ليطلئىااىاابراظةا./*؟-وداوه!ف.اءبىبرمةا

هـنالمديفكألمكفلايطنافا،اطارد،يئاأءسدءناحرنطمرةانتء،يربا

براء/!م.برغم،موادافي"طاردل!م

وا!-عمن2:ضجوازه،"وملمحضفدرفيبههلليفهالمطاردةهذهنأتبىولأ

عا-ىحواذالال!.تلئ،وة!!انوسالقاز-ونسيطرةوانسعدامبىلالمغاءى

.ا:ولودآالاعلىءثلهمصتهعفيتهشليايعليهالحصول41وءحاوالمال

أة-دماأقي-اتقصص.بئاءهوهـةاهذهفيالمثمايبزهـ--روبرافي

اوصدةواافربر"ا"ني!،ز-ونير-ناذاااظلو"-ناكا،رد/بئاانئخاصاضا

ؤدط--رةاصلءنإ-!هذهفض-كهالىزهـ--دإجاإ-اة"ء-،عوا

ء-نالآنظهذاادانةأجلءنواؤهـ-،،ء:خب-قياوإورءقىصءت،!بز

.-4ورفضلحمب-،ةا

ءجكلوت--"قمههىو!بمالهءعةرورزهفيا)نف،بربته-ردرعو!د

3،ؤءمنالمو!ة!صور"قديموفي،اللحظةؤهمهقفيء،وهـ،ىاالاو

نر!ةانفي-ر..ءوروأللأث1)تتعور،الاما*بةوةاخلفها،4جوار

ان!-،.افصصا!فه?هـ،غتةفيامش!خد"قىااة-كأااءلمىعامة"لملاحظتلآ

ؤ،-ى،ا)ءه،لهـنخايى-ة.لدطونان.ءدط،دبص-برطقىلقبرإرإطةامه

ايء!-،ءاتاير-ةء-نا-صةاخاااأتدربربر،يئاله*ءفاففالىافرب

المجموعاتمنا(لختبرعاىآتطجمقظةالملا!3اهـرزهانحوء.-ةااذة*ا

ارحه---نوءبداادروعسإبىلى-ةء*فىاوله"ط*ايرلا*ةاباةصء..!كأا

ىاقتلاا،يباثطازهيرا)-4،ةتمبىإرويابلت-فياوصلى،النترؤاوي

ناهـن،المجموعةل!فه"ا!،ل!اقيصه!اة*طالهخلالمنثؤقىعلى

وء:،ية.دأبفيكأالفنهادوانهتجريدعلىعاكةء،إباتضاازهير

عطءثهمح!دحمدااف،هرةا

**

-العتفعو.ة!القرن!ألاخ!رةالل!به!!ا

المعاصرالالألأيالادبمنقصرةقصصى

0791،ةهراقاا،ة"*اصتابطك!نا

يرهقيراًطبةاداا"في،ادبمنووررةقص"11منا*خابا!ذافإتأ

راغى-بوزبهلى4-5!،نلىؤوزيا!نافدانقام،حبالنترحى،ةالمرلإهـ!

اًلكأ،باولفيعقداتم،اك،لقريهةرلمفةالانحيىزبرتهعندتربرمت!،

ا،حاهـ--ةال!رريللقارىءتساننقدبكأةودرا!م!دكل-ةوآخره

طيردعامرءجث،كأابهاومواؤفوثكل!،اةصصاووه!بةف!ون

اضحوءاءنا)قا?زير-حفياتهةل،برداضتناةؤرصصةالامت!"ظ

المترصمة.ا!ةمصء*-ة)ـامصموعى"-ةلمالفيادلادةاعلىص

الميئابروواا"سرجورعالنترخلاف-ء،"ةبرصةةاظصرةوالقص!4

ء"الالنماقنشديد،الاذمانيالتراثمنحداثةكثر1ادببماش!ل-

ما،متعةوتتعددالانسانارتبلطاتفيهتتصاعدالذياممرعةاءمر

اجت!ي!اب،ومؤثرةمباثسةبصورةاكتاباومئإعراؤكارءملاعلىأقدرها

ا):،ءى،ليكبالهرادرضاصاص-ةأتفصدو"-ا.واتقبلوالحاضرالماضس

اهـ،اء-ةاات!ارباوب-"ل"مترتأءلاناىا،اثوريرةاص"،.:،يرياافيا

ناىااو،اتقدكلكلقىالهبا!21ا1ز"هـءمتى3،ارر*لرزال!خلاؤ-قي51

الاكأ:ىا،الادب!صذاًبكالير::فطانجيا31--كأاير-!ا)هصالقيممنرةيد

.اءربر--"االارض!ثقمن"ء"-اإءة،علو

اءكبوزء!لرانله*إ-5وزي9ه،آزرصاكب!ا)قههـ،-كأوء-ة11-4هو!ث

.!رلفعةتي،1!"،مةا:،ءةاإ،تالمكل:وومافياهذهمنصمءددعلىلمضطوي

اءسىا،ا!لمحف،ريةالىراؤيرصهءم!ضنوىأ!اا!ربر?نلأانبوالمبمااقارىء

.وو،-4ل3وا:ءى?ون،-،،ا*"،باهـؤلاءيظزرفهـ-ا

ا،!!خد"تا)رز.ر-نا،قىدطامص،ء"هبئا؟لاناىااط:عبراهذاويربرء

عرهـوااذ)صا،الا*رارا!حكش،ببم"!ن،ءثا):"أرجالامن،فصءط

-ا"نا-ءطآءاير،ؤفارر-*لفي،املوا،-"باسل،اوق،ةءإ-و،احيلةا

اءزواإلة،له.!قىارظروؤ!نرت-الاملا.برفقدواندون،ا"امداوااحري!ةا

ر،رو8ليرزوورقليدا،ء4-مصلأ"رمنالممه!ور"لبر-"ير،دؤصمى،-بهمءرت

اث-هـ--باإكاتر.ر،ديرغو!و،5"9.1(2/-وءا)ا/،ر"ناكا"صمنذ

.الفاث--4!نالاا،ني

اك-ى،هيمءن:فياقلالهلمهسبرن((ااقرناءنةالاخيماًالءلهة)ءوقه.ة

ر،اتءفلملاتا!-ىءأااحلأمابب:ا،"ا،اجهوء---كأاعلىا!م!-ااطلق

.ؤفاؤلء-نر*مارةي،اؤطههـكأإءآزياهذهاحدىاىاأو،ىء،اخاطفةا

ا!:واوبر----ااور!!ادةمنض!اءاةاعمرؤل!عا،4وة"لاًزا?،غاء-ر

!وماءاذ)ك4،امانورغم.ا؟ونازواصبب*لالاا،موحتراكي-ال!4والا

(69!اث.ر-ءه:ر)اول!،!ون31وهو،اقىء."ااحداثؤب"أهـوراذيا

بست3ء4برتمو،زى،أ*غروالاا!الىبا-وديس!و،اةلاا-4ؤتتحك!إمءا

ال،وازء---ة3-،تر،(راقاراتابر،-نوا)خن!لافضاءاابرتء،زخارقتة

الاصةة-تال،!ماةداتةإءدزطآاث-خ!ءب،تاحخكانالا،كمافةا

م)،اد!اب،وورإ-ةبر-بئ-طالاالع(طفسقىانإول"كع،اجديدةااتنةاورأسى

،ءنت،قاتاا!ا!-إءااوالادبر،ءاءننم*--ردءلىق.)!صلملأؤ?،على،ء:"فةت"

،اثكأ-إر!ا!"ء---ك!ي2إثءحكتون1)ت.،-ن،.64،)-كأارأداابىلأدافي

ءإ-ىو!ةضك!،ابر!ا)هـ-قىاالاحالم"ب!ء-عتظفضالآلةانوي!عهنجرون

.نمصىانلاااطةطوع

ايرضا،واة"حةاة!"ءكأ!-ءاد?ةأد*ادإ،اوراتا"اهءقىالةصةاا،رزهو

.لىءهـثياف1ا)"را*با)خز"رد،((.ز":يأاذ،المجهوعكأقصصاهمقيملهـا

ر!ء!!-صقنخ-رباكاا.إ*":ر!-آ)تيا،الاء-رمهـ4اتحد!/-،لنأالمولا

ؤلكأؤ"4اصن!؟رتاتيا))بر،ا:لاد"ث"دمهـ،،ع،إت،اؤكاارئه"في،اًاكأط-را

"!نةفي،و.ثء-!،((عإ-!موؤصرؤ!،الازةابر"-تاتاقدراالاعنياءهـن

يرن:ا)!ثسأقيرنافيلآ!ووقتأتىا،الخا)ورةاث!ر،-ةا،ليلملاحداثالوقت

.اء*دةابفيأعرابربئا-ه،وروا،لصءنوا،ؤها/كمالسوالاتحادفي

،41:،ىما"اطتاث?"-)نهااءهوهـقيا!فه"لملاءصحابرزانالا

ى11تهءث!ا)هضبهماالواؤءيةإث?"جاتامنركتص-رزتكبرز-،افهي

المناة.لمة.الارضبرقاعمنكثيروفىك!ا،جوارنا

،الوطنال!بربة/ءةهقاىااهـلماقرا!ذهفياكضالوبر!دؤط

اتيلإحاولا،.رتتكتهءا-انلما((يةالبدواةء،ةا((قه""فينرىهـ-ا3

ا-لءن،ا:،اء!المكأالاوررابالضظصلقةآحلإماصخبرةاالفتاةفي!ا

رالاورءت*15مناءزاقرياطن931اضحر،رالمفا!لب-نء"ةوؤطفيا!خرالاق

-وؤءوا!خىا)ة،رء-،ةأء،اف،كريرمةء-اةزح!-فالتىواء-ا..

ا)ي--وىاثرل!اغضءونوؤكبؤ:لى،لآ"ل3بر-لعارا!،اءيااحابركأوا

اءزءوءإى،المنتخصءةونه،ءىالاصتوىالصيعلى،اع"،بر،-،واثانهة

..كشءر،فيرطو،،نجبرويردااةراللكاتبة"وابخو،الام))قصةفينجد

رصةفقا!رو"ةلا،الاخؤ-قىاورء!اءنرقإه-كأالارزفاعاحلهـ-نواهـا

ادب"-قؤء""،وهـ!-في((ا:س!8والهءوزالمراةا)ؤ!هةفي،الوعد

.يتةفىسنتء:بةاءمداءاتذ،الاطفال

التىبال!شاحداثمنمنتزعالقصصهذهتجاربمنكثيراان
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كمااشار،الا،أني؟لفكر،ودمارمعاناةمنحملتها."بركل،برثدت

التيا!مجهةاا)ففوطكافةةكلروسلحتهقواهوشعذت،المترجمين

.النازياوركمافيإنالاتلهاتعرض

الديمقراطيلآ،المانياادبمنالقمصيةالمجموعةهذهتففلذلك

فيالاولاثعباكفاحروهلمووبرت،بها.لزصراتبماالانسانيهبالمعاني

بوارالىنقف-ا،ءساعب-نتخطيوجهودهخاصةبصفةومعاناف

وحريخ!هوجوده!ا!افع:لللا!انالمعاد"ةالقوىض!،نالانط

،القتالجبهةعلىسواء،كفاحهحييو،واحلاء"وكفايتهوسعادنه

ا)ضفى،الاكتيالصورتتمددبت،أليوميةالحياةمعتهـكف!طاو

.والامانوالكرامةالقوتطلبمواجهة!ي

الشخصيةصلملاتمحنالته"يررينالكلتاباههور-،مفيراوحو

لىلنفساذاااو،الملأحداثواستحا؟.ل!!اوا"واففهـ،،الخارجيلملعاا4

.لجمعمااروكثب.انفمالا.لهاو،نهااووجد.،،اعمافهاوصياغة،خلهادا

اكمس.4وساحى،اوا!سةااهـاحةبنالواحدةالقصة

رنفعفيض4ادذي((المقاومةادب))الى/نشمي،اثفي،والمجموعة

،ويتفاعفوالامهري،لية"ضهمارالا!ضدالمنلضلةالعرريةدلملأدناوسا

انتاحمنالرالعةنمإذجهو.قديمبهالالتقى،ءاىا،مالابهذهحاصتضا

حولاتبالتوتهابحبوعيهاي!قلك!ط،القارلةللجماههرالرلمالعل

الصدشقةافم!هوببهدهمعرفتهاوتتوضد،عليهاتإلاتيالعظيمة

،اعربي-ةاللامةةالفكرالوحدةتحقيقعلىيساعدءما،المكاقحة

والعدالة،،التحريراصلمنالمتصلمراعلافيتماستوتزداد

.اتصدماو

ؤوجثلالقاهرة

،،

الريلع!ق!ب!ر

اصببادبنتطدشرلهررد:تنعولآتن

سامى-ايبصرياجبمارعبدا-الجابركط3ز."حقيقهاعلىاشرورء

مصطفىعليخالدسمهدي

بغداد((-7191الاولىاًلطبعةسالاعلا!وزارة-الجمهوريةمطابع

مدقصائد)الريحقيثارة)ا)سيابلش"!ربدرمجموعةتضم

،كماب،تالاربعفيكتبهاقدالشاهـروكان،!بلءنللثماعرتنشر

(اللعنات)الجبادةقصصدتهعداما،!صائدهتواريخبذما!تفر

السيماس!ا،اصامهاابان،الخمسيناتفينطهها4افيبدواك!ا

الوطنية.الحركة!،انخراطه

،الاسلوبيثمن،المجموعةهذهفيتل!ميهايهكنالةمطوالطاهرة

،(جاكانهـد)قصء!تهقبلملأ!وبالمجموعةلفصرهـلانهي

لمابالصباثاءرارتدعهالذي،اًلحرعوالشهدأسطوبكشبتوالتي

:(نهرياافصيدةفيالممسيابيقول

كات،تهءنالمصولاضرعوابئنس!4از"انامضىايننهريما

"خلواتفيالمفؤوداودعقدمافغالالحقودالزءناهتدىوهل

فيلاته!دىلهحفظتأة!لمريعةضفتيكفبط!*لاف-"

قدبانها،اجهوعةالهذهثهـالتقدإم،الديوان"حققوالف،روقد

-هـتنبقدول!ا،اغنياالسيابراثالىجديداشيعا؟صفلا

احمانبادعفنو-جلو،حياتههنالاولىافترةالدراسةاطريقا

ناسوىذلكءلىلناتعلإقولا.عنها،با*اتحدثالتيالغامضقى

شعرأثرتقد)اللعنات)4قعبسيمالا،الهجموعةهذه

اجتماعيةافكارءنحملت4بماواغنته،الاوفىمرحذ!فيالىإب

للشاعر.بالنسبةمبكرةنضاليةس

الانكليزيبالشاعرمغرماكانالسيابان،المجموعةمنوي!بدو

اطبيعةائروافنعطفالرومالانسبمالتياريمتلكانالذي،زورثوورد

الشاعر،بهذاالسيابلاعجابالاذلكوه،.الانكلإزيالادبفي

،ا-ب،بابحياة:،طالاراشد"رنبط!،،الطبيعةءوصوعولكون

لمحأر!-ل،الغبيرافاعرمذاض!رعلمىانعطافه!كان،وبةفيته

جفماوه،جدول،ادلمحلياازاهرذبول)قصاندهاب!داعلىروحهالى

يفول).الضفتيننضترءجرى،العربشطأ!ىلي،المهجورالعش

.)الدفلىازاهرذبول)قصيدتهمنالسياب

المفلسنأيذوىكمافذوتقلالذازاهرالاواماذع

كاثور-لالموجقيهميضيءحمرتهطالنهرتعيركانت

والقبص،المرجانرقلاند4لبثب،لامسزهـتكسم

.لص-لاو/ندلمفطأنهطوجبانورهااطفىءاليحوموا

عطل!ءال!نهرجيديتفرأبدراعقدهـ،اصبحوالبوم

أملى،سبرقيهاحين،فبكيتذليلمترنرهرةهـ-ررتلكمو

تطهر،السببنفسيةعنصادفةء-ورةاقصايداهذهكانتوفد

عىما،بهااحساسهفكان،ا)غني!ةالطبي!قىتجاه،*4ا!،سفيهسا

إفابلةالدعلىاازاهرفهذه،حبهوبناط!مةبيىنمزج4افحتى

!بكتاهالذيوبأمله،الذابلبحبهذكرته

لانها،لا،بالرومانسيةالاواىا!سيابفصالدانطبعتوافاك

بكلعاشهالشاعرلاندل،يجاريهان،عرا!تنتارادنتمري"ذهب

،جيكوروهـاء،!لكوربامياءجسدهخى"شرب،وجدالهدمانق

المرحلىة،هذهعنينعصلدمانى،هـرإنهذا،ؤكد!جيكورواعضاب

:)الفريقالمعبدجييرامياء-)1)رائعة4فمصيدفيدكانت..!واصل!بل

الثئجر*نافياء،النخلءنظل

ا!سحرهـنأندى

...حبوالدالماءفيهنامشاطىءفي

اللعب،ههدطفلكاهدابظزا!

القمرمنضوءاماوهانا!ورة

يرضسربعينيكيهـ،ناوأود

وينسكبروحيمنينبعالحلمارتعاشأحسحتى

أزاهيرمن،ظلالمننافورة

...لحصافيرومما

عميقا،بهاواحس،بالطبيعةاننمرفداثعرلانالاذركوما

الشعرية.مجموعاتهاحضوتها،فصالدثم،كلماتفانسابت

الاولى،طويلتينقصيدتينعلىتحتوي((الريحقيثارة)ءومجموعة

الفميتقعطويلةفصيدةوهي((والجسدالروحلين))عتوانتحمل

طهمعمودعليالثى،عراىابهاجمعثقدالنئماهـركان،ونيفبت

،المهندسالشاعراختطفتالمنيةو)كن،برأي!يهايتت،ا!ندس

مالةوعشرينثبتوا،الديوانمحققي!ولكتن!القصيدةمصيريعرفولم

يةالشعر((افيال)ءم!موعةومن،للى،عرمسودةمنجهمتاهنويتا4

العراقيية.الصحفحدى1منثم

فطاقين،فيتدورتكتاد((والجسداروحابين((القصيدةوهذه

احىباتنزيهفكرةعنيدافعاحدهما،شاعرينلس،نعلىوترري

ولايكاد،تض"هيلالذاذاتالاالحبفيررىلاوالثافي،اثهواتامن

هـلاسانعلىيجريمااسهو!واليك!((جسدا((كو!ه،عن-جرج

:،يقولارر!وةشاعرفهذا،شاعر

بماتممزجنلذائذهوهوىالمستسلمجمممكمفاتناهوى

محركيبرالدودحقيروعلىمحر-ماباتأراهعلميأجسد

جمآيلمجلولاعيثنسائدهـسرفبكللا!.حن
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دميبرءيفوللماولاءم!نسترماالفضيلةعلىولأهضكن"

:فيفول،لروحاعسرشااءصا

!ش!ماهانئاؤ!ب!ردت!-ماانع!!!(ألشى)نابى

وارخمامنهارقس،"تانيارىولااحنونااطرباء"و/هى،يرلم

مشم!ماحلاكفيضمريءنواصوغفص،؟ديادص!لامبسمن؟لط،ط!

فتنعماال!ى41ترت،"خليأأحب!س-وأيدنضعاتنقلىو

،وتشتردت)003)حوالي؟:لمغؤهي():اتالله))قصءهـلهأما

الاولى.رةالم!

هـنا!فعوبنضالوةمشظهموا)ئنر،اخيراعلىيدورومو!صوع!ا

دننعبير،وااتصويربأنحةلا.!(اافصالدأمنوهي،وااعقدما)ر!اهاجل

اخوت-"ماانضحمنوتصد،المناضلطنالاصبمضاياوالااتزام

((.الريح!يثارة"ةءجووء

فىصسمبانشةثمةانيلاحظ،الفص!دةمساريتتيعوالذي

يش!اندون،التضالبفض،!،الشاء-را!تزامصدىنؤ:ء،الاررلموب

!اا-.،باولم!ن.ارداباعلىمه"نطكانالذي،ااتت?ديالسيف

اورامهبينلمظيت،افصه-بةاهدهلأظ"رءأى-ي:دو!مأ-يجرؤ

بعد،نطور،دمي!نورالسياباسلموبلأنالاذلكوما!"طمورة

ايى!ماةجااياذينوالاسطىورةالرمزاسصهطللهيتيمحدحبت

بهد.هيها

اجاريا؟ادمسكلىفاريلي،مادرحتمطاءهـني!اءناما))وفالا

عاريجالعذراعااليها000().ه-لسدهالتكلىادءع.!..).))

هربراالرىنحوأءعنتاحف"منةراعت!وادظلماء،ابلإمروفىل2-

نصبا"كأى.).).لخطاياا0(.10ينازعني"نعيى!اما..لبمالارض))

.،اكلهاتبعضحذف!دانصاعر،ااننلاصف،الابياتهذهفةكط

الىفعههـالصمه،ب/،يرظهرطانالاالمبلشرالاسلوبيستطملماات!

!نفاطمنالافارغةالاقواسدوضع،اوتعمية

ديوان-المطرانفودةقص!دة)منيقولالذيهوالسيابولكن

163(-:،شصمرلمةدار-اطراانشودة

ارعودايذخرالهراقاسمعأكاد

،والبالاورهولفيالبروقويخزن

ارجالاختمهاعنهافض"ااذاحتى

ثمودمنارياحا!تركاـم

أثر.مناوادافي

رللأ)"دينةاًلممىإبظول،ذاتهاصدرا"ن،اخرىقصيدةوفي

:؟17(،مكل

ثظرغرفاتوفي

،ناربلملأخاوقياًا!ارءجاءو/ظل

القصبحناصركلئن،الدعاءويرتفع

تصيح:المسنشنقعاتمن

التعبمن"لاهثة((

آذارشمر،بابلخبز6الدملسه2ثووب

دارالىدارمنكالغرباءنهيمونحن

.طهداياعنانمىأل

--زاماتاارلمنلطهتفدالمعت)ت((ا))اهـيابةقصبانويرلجو

هـزرهلعدازردكو،اوطنبةااحركةافياطهانخرو،كه!السياسعرلنتتاا

.ا)نض،)بارر.،ب!لمرعلمئىالضوءتلق!هاقد،هامةوئيقةالقصيدة

الثصية،الهبنفياورلملاحيناثورةعنيضحدتوهو،ا)مىيابيةول

الا!،ت:هذه

اث،ئىاالعمصجداهـاثفبماآقاقهف!قتضحىاذمىلا!هات

الماءءصفحةاما-تة:اخأ،اشلمولذ!ااواءعبناشمالفيقريةفي

الراليتقلقذكرىفيراختفىثمآترهذابحشادرباواو"ض

:ا"لمجولاخرموضعوؤبي

أثيارزافى!يااةهـحطاارضص"ام!اكفائدهاجهـدهذا!ال!صبندموورزا

آحى-راًر*صونالمولااءهعنحمرتهالآ-فاخرىبعدتفاحة

ثوار)قتطالىر-بلم،فيمااءقباونرءها،اجبرداءاالربةواخضات

اروحأءن"فتهبةيضهنأم،ا-ءيخبابناسزيءت،في!مااو

قىدآ،ناوسه.،بلانذلىناررح((اثارة!*))أشدارمجهوعةوالج!صد((

فير،اهـ--ابعندبئ،واما،طه-ءحمودعلمىا)ىالقصببدةهذهارلىل

ا!زءاووا)4يت-حلارحهت،الملحمة-القصيدةمنجداقلإلجزء

ة--دالدشوان"حفلأكيانوا!قد!يةنتعرمسموءقييضمنهاناص-يرا

.ذدكز!مفا

مناسب-كأ4،لملامالاعوزارةراء.دارهؤ،متالد.لوانفان،وبهد

وتراثبرا-اقىد"34فدأمتلكبرفوهي،امت!اظراوفلةدفىكرىالاحتفال

ك4ذرءدو!و،اؤطارهىلم!ةفياعر!!مااوللادب!،الشهريالسياب

!الأوأىا-"-اباحياةاكتتفالمفيا)غهوضمنكثيرايزيل

حسنعلي.بعقوبة

جمصلصووقفاضبر!

قتونىئ!قتاغةل!اواللائتشش

مممآباضرصفيممامحاالمصجمر!

ؤلمحوزليماو!اعةنم!نش

لشطفوا!ااعقاإمتتازت

والنؤعة!وابت!ا!بالز!ة

صص
ا!!الطبا!ظنسثاطهابالحعهداتدواليكبر

!*لاح!اي!لتلةاجمرسةبنايفسصماصعاوصعرو!فلرير:ابم!كز!ا!!تر

!لأ!!،-!صير 506892-!اتفح3أما.ب!
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