
رقماصسشط!نما

ا:!الدثنور1الى
حافظيصبرب!

*ص----صحهصط

اعماك-،،خ!لومنبر،مكانيازضاانفصضانحققاننعنعحزحينما

واذا.الاخرينحسابعلى"حلإمهاهوالاسهلالطرإمصاننتوهمقنطد

نمتصورانؤالاسهـلأخرىواقهنافيثرىاوقضيةنطرحأنفيلحععلسا

نضورانؤ؟لاس!لاخرىواؤهضائثريفياوقفءةنطرحانفيافشلنا

وؤد-وحدهال!ضهـبئ"را؟مبفعلتصغناوقدانفسنانمهمورانفالايسر

فمجهمعنا.القضاء":صكاداوعفودخمسمنهـاصاءبناطوى

حد؟ثا)3.ن!ران"رىاقي4اقبلإالتقاصس-اببهايامليثازالما

ا،خر.لن،جبر؟نة-ل3-اخوفااوبالجهلاقترنواوصإى-ذاته

افير،اعنهورمتردوحدءـ،((اشهبةا"وان.ص،حبهاىاالانصاتعلى

اولاهراداصصوعلىا)دكهوراتن.يهر،طلابمطايهـرمطكانوانحتى

ن!ءصهنءءحهأ!قطالذيالحدالىوا(لاصاةالمجاجةفياأمعن

يؤكدها.انارادحيتمن((شيبضنه))هيبة

ء"--4ااةا-اًلزور-نآص-رعى-لهاتهحت...معذوروالرجل

ءتىزاحدايزيد!صاأن!-ووأراد"أبحاثعثمرةلمى4وللحكمالمتعالم

ؤ--وق،مغقرواصراال!،04"عرقةالىسبب!فطرونالذينعدديز.دد

اوؤاضبي-عللأ*ةا-،عا)--راً..لالمو..الابحاثنئصد،لبيصةا

..((الاد*اثزقى"؟فىهـ،نواوحتىشبئافليشحدث..وقهامه

إجلسانا!كل؟طاعكرسيأءلماىؤوقجلس،خبراصاء:،يكذبولم

واارأيباارأيااداونهوصواراـءناءمحاباا:ف"واًصلغع..عليه

اراتوالا.-ا،اقابهـتاعلىروزعوشرع..عا-4يوافقونهبالاحرى

وافطعمثرإنعاىالااقابوزعوفد.إ،العطاواكعنويحجب

اعلىنو.((ادللمباؤت((،ادةثع-حس?لملأعورح..الاءارأتللبعض

نقدن5.تطبيمالاستفادةاندونقا"ةاولدداالابحاثنقدهعنرفاه

يتطولوان-4دراسكلصو!-راىابنفذان"حاولالذيعيسىصلملأح

اكعنافىو)يهـصااًتض.راوات!تثيرهاا!ااقهطواالظواهروراًئهامن

اضصما!واهادىءااحوارامنجبراإقيموان،اصإاركبأواالثقافي

تناواهاالتىالابحاثمنبثكلوب-نبي:4والبراهيئ-بالادلةالمدسعم

"كأفءاغطرس4اكا.تمن:ببإ،يتطم..وءيفوالتعلهبئبالنقد

..المحاورةراورشطاءت"فلهشالالقابيروزمانيكفيه..بغيتهوابتعالم

بايفيتصان3ءاهوحا.و"واضعاوهدو!اعلهـ!يئطلبالحوارلان

"--رةبقولبأن.!*نرفىاثياا*برالة،1ءةاوهواصفاتاهذهن،

((شه،نرهـاتاهـستاءمحرثاءلمىوالملاحظات"علأهـ4يرحم!دباسخعلاء

تءفظءنبدلاعواهـ:4علىالاءجابإلمقىانمعلهكبيرلفهامةفليس

...قا"9لإغىء)ديككاناًن.؟اـ.هذا/1ملاصظاتفاي..وتحو!ط

ولامالةرص4ا"امكؤمق-هـعانتوالحوارالمناقنذ!ةعلىقادراكنتوان

.9!ت!ءرلاورا-عرفبرار!دطالتهـو،?بئالجهلهذهبمشلناتوهم

انجدذةس"لتصوربل،إ!!)تلتهـواهذهرمثل!اص:،يكإفيولا

ع"مى-ىاصلاح)فول..الاواهـرويبهصر،ر،لمفا"-حيلوحالادبسدنة

نع،ثك-دمنزدذ-("ابزائرىااحمىرل!ولو((اةأور?فالااكب"

درالىصانبديامنورظ-رات،))بدياصاف!لمحو-!يؤولو"سعدى

مصاد،اىاليرجعوقت4دتسهعان"دوارهاًدؤه*-نودطلب"اخرى

أبرلمؤتراليرزلكفيءققبرحثهقىصيافجمالامناك*-رو)يه--دامثر

اجملىأافىنفء"فياقضباأنهيحساندون"الغجاحءنحققمم-ا

ايىدانهذا"ناخرىلي*و،(،زودتاكاتبااناصووددنا((الممطليقة

!ادةاعؤي،ارفكأازإ-قمدةط..((ا?ورةاوبوذه،بمالمغهذاوءلمى

هذاء-ش((جدبرسهارء،ثطلمبمع()بحث"ء--اغةجملة))منالنطر

واـص..ير!رياءدلا..((اا?ورةوب،رزهالمنهجهذاوعلىالميدان

كاهلمةو؟خطكأ،عاء4إء"!بةروراتارواهث!امئلؤكبيرهضيصاحبنا

توصول،،ف---"وئفخةطبص-ر.شتظرون،آنف،رو"رهـنالجميعانفي

كاؤ-ب-أزااًءلآ..تغفره،اىاصمءور-،يهرهـوا*ضىوتعل+مانه

برلا..اورتابرة-اهـناكف14و.ربفيه!ء.ت:ى!فانه-الىءطورهذه

ء8،ؤدةالانارداهذا3،"بألاوأنا.ء*ء"هـت"ؤيسأ!عاننيابدايته.ور

ؤ--ييةعانءإىالهرامبربوورلممهانرزه:ى":-،فالانسهان..4اورب

عافرعدو)ءؤ،اواؤنمدإلأه-ا..الطاهربررادعاي"زوكالنمعصية

عدواالاخيرهذاكط،ناوبادكؤه-ا..((لأجاهلء.دإبئهـنتير

ءلميبرقئعؤربصا.تهالاءورليء!ىاوةكلعان!ةااحالولولكني..

هـن/ط،منوردما،رتور!انقبلل!رأ4بأن،مهـرعلى،الطاهرجواد

)قي-ونا:الراان،واحدةءرةوول،ونجنصور..مصللاءروره

اكوافىر-،05اسلهذاًتهول4اصبهور-ناش،رةانتطارنجراخرىلاسباب

اصمت.

الجغإر)ا-سحي"دراستيعنإخهحدالطا!رجوادعليايبدأو

لسهحت،1اى2رتأور"ىالتياءموهـة-د،ةاتظااء.لمةابتلك)اثالثا

الطاهربروادءيىاناء*رؤطربرها.ا؟*رقا"نأة!.توهـ،اتءرامن

اورقوااءبراكلنعواكئوصووالادبهـنمصؤولانفسهلنكلبل!

نااغدركاًو..فح-"بمنهالعربريامكلهأدريلا..اماحاا!روافي

هـنبرتاءء-!بريددواناء.وامصبرتجاءمابرشفحانوحدهحقهمن

ؤدر!اورقوااحيرامنرىدت،لم"صاعلىبرتجأسىانب!دلكنه..اورقىا

"فلهضكام))ر،لحد؟متلىاؤج!.هحبة.ص،اكبماا)*رممن"روا-ثكأنو.ة

ا!ارباعلىا)تلىليبرخردان1،ورةىل00ي!؟دردانإ.ثإء،ولكنه

كاذلوو،2فرإ*لم))اكاستهـرمنب-ىلا..يط-)-والمباالارهـووهكذا

الىاللهؤحال!ىأربءبىهوحس،بهعلىا-س)اورارى،اص-،بعلىذلك

ىفاًش،ذن..((ففدا!تاكلاء4.سهءىالاعلى(؟!،فارثونبر*

كاتتوا؟إ؟.؟ؤقداأنتر"قهتماتم!هكبهـل.بةصغيرسزال

صفيرااللانفمصوليرخصورا)ذياهلأانا!ثراًنا!"داارؤلاالاجادقي

هـرز!لانا(ضقهـ.مهضىؤي-المفاجئةبهرمه4لنوراسيرازاتفما-

زاعابىؤادرانه.وهو."ستء.لااؤتراظاومص،درةبراعةيضنطلب

حتسىارلروطومذل-ةلمةتياء4ومدار!اكقدمعنبىحولشيئايتعلم

هـنإغءنطاسمعؤىيكىونوان..حقلهالىاكبارااوافدبنااحدث

لؤجا*-أهميةعلىاكلهبذةقاكيالحديثةالادبيااالننصدمدارس

ظهقضهاوودلإات،-ا4في-/ز؟."اكلياعض-وتاءخلوه؟عإنير،لفنيالعملا

اذهـبلناطبعودا.الء،ؤ.ةا)جزئياتووظالفدلالاتمعتصكاملالتي

،فامعطىااتعددةا.توياتالم!عنواحدثهذلكءنأبرهدهولأمأاىا

ء*"أالهخامهوانتصهلاخلالءنالمصىهذاتبديوعن،الفئية3التجربة

ء-!المإحددةالممهءتوإ،تهرههـنالحءقيهتكفياكقددوروعن

ؤيلفءاباورارىءادةوؤ؟،1"هظم،،اىااوصهولافيفدرتهوعن،المعنى

الز*زءفاءء-دط(ا،فأحدز"وان؟.ةالمنإعد*طيحاءاتقااف--ةاالتجرر"

ا:قي-دلمازقي-للاءتار"ةا**اء-،لي،ءتبارهآكف!السطحيالفهمعلى

رار(ورهـضطاء"-4-ىؤ؟.حدوع"ن،ء"،ئولاافرلى+الافاءسةوانطباءات

-سرءمجمنليممثهرأعتى-دكلساراءتبارهاا)ة:.-"اتجرد"اانيدرك

سىه-بة!يركونانذ!لمبهـتالان.ء:حهاتتحدثاكيالواقعة

تمتءوزلاإ-نافاا"ةواة"ه-نا)-لهط(ءا)ضاسبر*ةىواءمالباس!ا،

ثحعياىاارضططءعلىبرءوؤونصتىولاوتعاولص،حفلمغرورمنببء

ا-ولتواوءـ-ومإغ-اردزور!وكرو.(ش!وارنوادكوليردحامعالامن!نه

وفوممرو!وكاسولو"-:روران!صومبببركوبرو!!وومزاتووترزوريدو

.أرعله-5ؤث.له-ون.وان.وفير!لموكاشكبنوفينئبر-وهـ*-!وبويل3و

!مللأ3وانالمعانيعلم.لدءيفر7والجمالعلميدعىعلمطاهناك
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اناؤمئرانأحبلا..ودلالياجمالياال!"ةالتجرولآلتحلياىايدعو

فهـذه،لت"روراديولاالاد،بانقداماهـي!ةفبمهذااطاهراجوادعلي

سطاءوالهالمتواة"ورين.ثغلإكنهاو،ا!فاراا!إسةمعقئاؤشلاامور

ؤضي-ةا-اصغه-رةاضافةاومكرةسبيلفييعازونالذينمن

شغلهم.

التلخيءربنكبيرؤرقهناك..اؤولانفقطاحبولكني

ف،لتلخبص.ؤاض!44"ورةبرماحبنابينهـم-،خاط-فقد،والتحليل

ؤ-ك،1أففروءـيافةيااعملااحواهايدورالتيالواؤهةعنيتحدث

برالجسمقبممىمااذاتالمبالعظييا!كلافقر.هـ.الجبالفنيالصل

ءـذهيعرلىلارمافر-لحبكةااو"احدوتها))عنيتحسثاًنه.!الحي

)؟إ)ابى!ضصورريزطوهواقيالعملايقدءهـ-ااتفياا-الاخيرةالكلمة

فيإجازهاإم!نماهوواكا?!.افئيااعملافيثمهمحاءكلائها

13صاص::،انبدلا..آخرنشياءقوالتحلل!اما،قهـلإلةسطور

فيماةؤصبتحللا،تيالضافيةاهـراساتامنايعنابدايسمع

عنالكتبولا(المكتوبحجم"ا)المراتبعشراتحجه!ااضعافيبلغ

ؤصائدعشراوصمسلهحلاالصفحاتهئاتفيتقعللتيالكبيرة

ناحاواتوما.صفحاتعثسءنأكثراورؤياالحهزمنثفللا

للمسرحيمةنحليلهـومراتءدةدرالى:نيفيهـذاذكرتوقد،اقصه

اكراءانكما-التلخيصغيرث-بءوالتحا-ل.إهاتلحبيصاوليس

لرزئياتصهلوتحليا)فخيامملالاغوارس-رلانه-الفقرنجبرشيء

إماءاتكلاوعن"وقفكلدلالاتعصبحعاخطواتهمعبصيرومعئي

شخصيةكلودلالةفي"جزئبكأكلوظيفةعلىدؤيقوتعرف.ايماءة

انأثير.لتبادلواحدةلتةفييةؤبوتوافقها،ادلالاتاهذهتكاملىومدى

الحسابيا"جموعمجبردمنبكثهراكثرالمعانيمنوتحمل،والتأثر

ويكمففافنيةاالتجربةمنيقترباذىاالتحلإلوهذا..للجزئيات

منالمعنطالمنصددةالمستوياتعلطالتعرفعلىاقادراهوجزئياتهاكل

هذاكلها-ليداب7انشرتهاالتيالمتواضعة-والدراسة.فيها

يمممبوما..المعئىبرهذاتحليلهوتلخيصافيهابسميهما..التحليل

المعنىممىتوياتبعضااطبهووصولافنحليلفياستمرارهوتعليقا

ال!يةسةالتجربلتيةالتربثالتحلإبلخلالمنتكنشفاإني

وفسببجهسا.

مفذللاحظ،نجقدهاانلؤدراستياطاهرجوادعلىقراولو

المنظر؟شىءكلاحللازماواخهرالاانئيالمسرحيةل:صتحليليبداية

بةبةالفنيالعملوب!ودلالننهابهالمعلقةاطوحة..ودورهالمسرحي

هـنفيرهدونلها)كاتباختب،رومغزىال-طليى"تخصصاذياالعلم

يذ1اافىاخطبيعؤ..خطلهاوالاخضيارهذاتويىقومدىاعإوم

)7(المر!!ااحت-،رها!هـية...و!ماعدته9ماعاابيناعلاقةايسود

المووف3وؤودىهـ-..الانانىالوح!انفطالشعالرسهوطلاله

اماهـ-التدراجطللتفتمتد!عهوصروراًتضفوظتحتالدرامىا!

للراًهـزتبادلءملبةبدالة..الم!مرحي2لمعلايمملاء"تهومدى..الئطارة

بدورمساب!ز،العلاثة..الاحداثجلددحتالتخلف!ىاخذتالضي

المسرحى3الااقاطبعة..اعماقلا،"زهجسو"االشمخصيةواالمف!

اكاتباقدرةءدى..وتفت!"الدراءى!احدثاتطورمصمتوافقهومدى

!وارهوقدر.ة،إصال؟م!دواالهاد!ساتلالاحداثالاإ!*على

..احدةل9االاحظةؤ!واحدةفلأ،ظمز،باكثراًلق!اماءلم!االمسرحى

افنىاللعملتحليلس!وداب"مئذاثارت!(فطوهـأتالقةءالاهذهكل

هـنابريلءررمن16صمنالاول-العمودفطالتحديدوجهوعل!4

بهبداتأهـىا"المووإوبم"عن!بهاهـيتلمحدثتا-أالاداب1

قلتلمألس"فلخصامأقدكئت،و!صراستهلاا،وهه..المسرحيلأ

ىؤربالحالعضإجرو-"نوءساءد-"عااء))احدة9حملةمناكثن-

ؤدفنهء-،ل!ن."أـ"الاسضجار"ق!رلمحهغاءف-"تداءويذمممممعمله

الطاهرجوادعلى!انولو.بةالنل!.صهذا،يرآخرش"ثاكان

حديثيبدايرلأمئذلادركيقرامافهميحسنبالاحرىاوانإئقدؤبليقرا

الدراشىكأوان..تحليلول!4تلخيصاليمىهذاانالمسرحيةعن

ا*بةلامنيقضرباتياالم!ؤاصعاكقدياك"جلهذااستمراركلها

ءسصث!رفوان.جزئياولءلمىيتهرفانيصاولادعا!ولاجع!!ةبلاالفني

بناءللدراسةانلادركيقبرأماشمعنانباسى.طاعتهكان.واورواه

برحلتهانقومثمالمقدهـاتمنبمجموعةلبدأاوأن!،الفنيل،.لاكبناء

البفساءطبيعةءلمىرالتعرفارحلىةامن"لةخالهافنياالعملمع

قدبمالطص!ا4":تقلةلهتث،ؤاذياإممرحباالعملفياوالمحتوى

.المسرحيةءتقو)4مالبعضتفسيرها

اؤدماننيلانمننت!،طيثقدوخالماوأنؤيلاطاهرابروادعليقرأولو

ومن-المسرصباءرضانجبرءش-/وهولسرءياالميصنقدب،ل!تحلي

النفد((صميم((انههويفنقدمالاثارةهـررهناك.،كنامتم

كاناذاوماالمطبوععناختلاهـالمعروضحولءضاؤنتىاتمنالمسرحي

عئدنثاراسئلةهذه09.ا(خرحبعلمماواولفابعلممؤهـبررىالتغيير

ؤصرا)وتط-عر"هـ،نالزيالامروهو،المسرحيال!وض":اؤ.ضة

.فهالع.افعلهلماتييت!اكدان،و.،كقدالقاة.بسوحيرتديانؤبل

باععبارهالمسرحبىلاضه!تناواهمرينالانهخلقإفرقالعالمرالإدكل

هـانطهـمايعتبرلاالذيالمسرحبماعرضوا،اونالصاالمؤلفابداع

--.بىوالمسرحيةلمنصمعيننفيرسوىالضويىقىاوا)نجاحمنحظه

ف-كبماالمخرحينلؤثىوحهنما..الممرححثبةفوقالئفسمبرلهذا

اؤترحهـصااالتيالاسعلةعليهنطرحانعليناالممسرحبمز""صتفسيره

بءضطبعلاأهمهب"اكثرغيرهـاأخرىلمعلةوالى..ا)صغهبىالهنا

ا!زالياتمالمهاؤولولااكواةمعءلمهفوقلانهايقنرحهاانبالقطع

الىافيرانعليكانالمسرحيللنصدراهـةمتقدولانني..

اماكنفياختلاف!ا!اعرءذكرتوؤد..علههاأعت!داتباخةالن!

ؤراءةاهميةالىالعبرضشاهدمنانبهحتطالمغروضالنصعنكثيرة

يجبالذياًلوحيداشياءاوهووعلمهالمؤلفبموافز-ةطبعالذياكص

ال!-،هرجوادعليامثالشبث4مادائمالكن..عليهنحاسبهان

ب،لاهتف-امءجزهمويغلفونالرأسيتركون..الثانويةبالامور

بالذنب.المفتعل

ويساللحوارييهمنمج!ولاشخصاالطاهرجوادعليويسائل

علىىمصدره،المسرحيةبفنحافظصبريعلممعنهذاكلبعدالمرء

ي!"ضطيعلاواكنه،بثق-كأينكلمانيستطيعحاففصهرياًن.؟الاؤل

نااستطى-ساعالذيو5انهواضح..القراء((هذهنجنقتهيطعان

الهئاعاطحكربثقةالقراعاؤناععلىفالقدرة..إ؟إالقراءبثقتهإقغ

لحالهبالرزاءولكنؤالب!الا..بالفملاؤنعهمولقد..الصغير

والاكتفى"ءت"مناؤنءنكلب-4بالانصرافالاخرانايقنعنيوكاد...

اخرى،مرةنونسهين!بانهاولا../همهونفهلملأا!مفيدء،م:أةولبان

اخرىقرمصةوافةولو..اورقاوعنالحبروعقالادبعنمسئولا

هنااحبلاوانا..المهاالايعلمهالااثياءعنسوول4افلنالقال

قدسارعبدلاانهاعرفلاني،المجهولشخصهعلىبالطبعاجيبان

مافهمأحسناوانه،اخرىمرةلهولدشكأؤول.الرايبموافقته

منذبسبس..هويعر!مااضمافالمسرحعناعرفصاننبمالادركقرا

هـ-بنالمسرححقلالطإوافدإناآخرحتى-يعرفهلاانهواظن-

ضونوكافيوبيهانوداروبروكالىوابرازوفوارابالوويسكرآردن

وغيرهم.وتعروكيباردوفايسوبولت

أرضىوانا..بهجهلهأوبئمرعلممهعلطددتلخيرالمرءفكتابة

عليهيحكمانالطاهرجوادعلييرضىفهل..بكتابتيعلي"يحكغان

عبثاحدهمانبدفلا..ذلكلهارضطلااناأوادعاثهبتعالمه

وهذا،ولكن،فقطيقرأاندون،عنيكتب"اكتبانهاو.به

ا-يطرةاهـن.أمكنهواء.ةحالةفييكوناندون،.الايمانأضعف

الةلماكنبعلط-مطوسيطرؤرأؤدكانلولاله..يفولهـاعلى

ثصعربةبلورةأنها))المسرحيةعلمىعائدةوالهاء..انهاؤلتانني

التيالجملةقرأهكذا((اوتجودةالاقيمءمورمنواقعنافيمالكل

من!توىفي!*تهـىنئعحصء(تا!سرحيهاحدى(هي))انفيهاؤلت

اصالة.منواؤعنافيهـااكلشعريةبلورةوكأنهب)المعئىمستبىبات

-ا



يقرأصورةأهذه.."اوطنواو"حميبةوالملامالمرح-وةلاقيموصورة

نتخصبصةءن4اقواء-ا؟هـصاص.اقيتفسهعلىي!-يطرانسانبها

الفيمعنؤجهاتحدث"ما..ككلالمسرحيةعصاؤوا4انفبيتصور

وهـا.اوجودةااقيماهـنفه"اتحدثات!ريتمووالم!قدةارجوةا

ى!احى)هي(انأرىثهـ!ولمسرحيةيابالىتفسيرابهاقصد

اثخص-اتاةقي.علاقاتوانالمرتجاةموللقيللوطنصورةشخصبت"

إفالمؤعن4بادؤعاننبىنجتصور..بر،لو؟نبداللهمعلاؤاتنفرهجبها

بر،لمىورةلسابقةالمةالجميقرآبعد"ايقولاذ..اسياسيااتهاء

ئشمتبديلهوهيعنماويبدلإجذفهـ،منهاويحذؤءا..الخاطئة

يضععئدماوخلطهاواعيةاغيرمسئوليةقراًءتهذلكبرعديحملنج

ا)نعىعناقف"هابانهيوهمف!حنىقوسينببنالمنصمو!-قىالجملة

-اسيا((اتهاماااؤلفنعبدؤع((!ئهذلككلبعدإقول..بامازصة

بوضوحيدسكانالدراسة"-ناجزءاهذايقرأهـنيمتطيعبينسا

رؤإتجهشرفلهارر"جلرلسياسياااتهاءالمؤلفهـنادؤعلاانني

ورعصد؟،للاموركوسالمعالفهمهذابعدؤهل..الناضجةال!يالهـبكأ

صبيا)4اًلالههذاًيرضى.وهل؟أ.املمنللاكلانةالكاذبالادعاءهذا

لمةبربةقراًءةء-نعجزانبهدبكتابهعليهنحكمباناصفراث-ضجالمت

.ف!مه،ء-نبالاحوىعجزانوبمد،صحيحةبكلسورة

ؤجعزيزاوقثا/ضىعالقارىءانالمهـم))الطاهرجوادءبرايقول

صاحبنايضيعالاآملاناستطبعفهل..((ءثرالاربحةالاعمدةقراءة

ؤبليقرأانفيحاولهناله!ك"ءهسا!يشفهوانعبثااوقتاهذا

ارلقى؟..المحاو)كأيسصظيم..وولقلطللاغرورهمنوطامنينقدأن

افءو!وذلكءنابعدهوبماأطالبهولالنقدهيتعرضءا!قط

ولك--نؤقطالمممرحيةعنكت!بتهء-!اـ-سئقيرأانعليهدجب3-ان

والموضوعجالجادالحكممنذاكبعسليتمكنايض!نف،-االمسرحية

.؟ا:قدبالهاشعرضالتجاادراهـقىاعلى

حافظصعري.اقاهـصبرةا

نقدعلىرد

-نبر!مممممم!
ادالاب!عناكسفايحاولاتياالناق-دواجباتاولىمن

بتطيعانكأىبعمق/طالعهاأن،ماقصةؤجوالفكربةالجماببة

ولكبم،الجدليةوءلملأقتومالفصء.جاومضمونهابناءهايستوعب

والتقريرالارتجالعنليبتعداكبماوبافتاوحقيقياصائياحكمهونيلأ

الاستاذهـوىجمرناقد4!وقعما؟لفهلوهذا.نقدهفيالمباشر

تحتس7191را/1عددفيالمنشورةلقصتينقدهفياز!مالبتادوار

.نحسرو!اونغ)مشرورا:انعنو

؟ضف!اقىالقكلتصفحلذهتجتبادركماالبشانيالاستاذان

ب!-لان:قالاوردهلفياالقصةءلمخصفيانهعابرابردليل

.المالمنمبلغاالمصرفمنيستلفان-اولالقمىقى

الاستلافحاولالذيهوء.4انلادركبتمعنالقصةقرأانهولو

توضحانح،ولالقصهكأانايبالتاولادرك.البطلاًي.هووليس

!لىتجريالتجالكببرةالاحداثأنوهووؤك("فيانفسياءههوما

بدتمهمساو!مومهافردا"ث،كلعلىتطغىانتس!نطيعلالعالمافي

كرالمثتااءواراذلكعلىويدل.!وصغيرةتاؤهةانها(للاخرينا

بانافولاناحي-4مناما.والابوالابنوالعمالتلفزيونبين

الناقشديعلمؤربماوالمبا*سةالسردبلمةاطارنع.أخرحامالقصة

عا-تعتمدالتيالمسرحيةالتفنبةمنفادةالاشحاواتاننيالكريم

وعمقها.المم!رحيةء4الشخصابعادفياكتظهرولكنهـاوالمبلثمرةالحوار

الدينينزمحمودحمدابيروت

لعيتانيمواالعجهلميبين

ادي2ارجوابرراًهيم:بظم

وبتواصلجديدعنيومكلا!نتوااحياةاانالفول،تروومن

باشكالهالجديسهذاعنتفصحالت،1المثلىالصورةهـووالادب..ممشمر

الصحبحالوحيدهوالشحكلتجديدانا!ءسليهبللاومما،اكتوعة

./ومبدعة4خلاؤروحاالمض!ونيعطبرأالذي

والقديمبينالجديدومشمر-دائم-اًلصراعنقولولا-والمتناؤر

العصرروحمعمتجاوبا،4مركز،وبزعزعاصانيايتجاوزالاوللان

والرؤض،القمري!والغربة،الروحيالاستلابهذامصورا،المتطورة

.إبالادذهنهةفيقمتهارةأخذ،المتحزب

ابن!ةفيالشرخوقع،احضاريةاوالاشكالالصبغهفها"ام

منوالارتجاف،والابوةالوصايةعقليئاننرىلذلك..ارملبيةاالقديم

ب!لاجديدالترحمالخبيثةطاقاتها/جمع،الجريءالتاريح4االراي

فانالولاداتافلك.((انفلات..لش!وبية..عةتقله))منيفةالمزالتهم

الصلبةالارضىلأ)خاق،وملايمةبرد،بىةاظروفدائ!احتاجاجديدةا

بلاوهي..مهيزةهويةعنفحثاقياالمخطوقاتعلميهاتتحركالتي

والعوائق.الصعوباتبعض،اجادةاءحاولاتهاؤك!تلأقجشك

مئاخاتخلقؤيااستمراريتهاعبر،1عبربيةاالتجديدوحركة

الرويةعنهتتولدء-مهرمخاضج9حتماستمر،وحضاريةمعاصرة

مااقيا4الهرمالخيولبينادالرةاوالمعركةا)عربيللحرؤطالجديدة

الرسميةوالمؤسهات...حفوالهالاءلملامأجهزةؤىالسبق"تقدمزالت

الخسقرغمتتنفسانتحطولا!تيوالتخطيجاوزالتحركةودس..

الادبي!ةا!ت!!عاتطريقعنوفلمكاقديماقوى4عرةصتحاولارزيا

فيالحرف"ورةصماعةاعراقافيالكلمة،مصرةفياغاليري)والمجلات

بتواترهوالصراع..!مانوعاوا!داب،نابظو!بماموافف،سورية

نامىنالرغمعلى،ال!وريا،عربيالقطرفيالتصادملصوديصل

،"مسامعناو!لمتالاقطاربعضفىبصغيراطابعاتآخذاليالمعارك

وغيرها.،المعاصرالمصرياثعرقيوالعقادجودتكارا?طلمح

معرهـة..واليساراليمينمعركةهماالمعركةانارىاذوانني

هذامنساناقش..والشبابالثيوخمعركة،والرؤضالوصابقى

ؤيروية*))محاضرتهفيالعجيل!اعبداررللامالدكتورقالهماالمنظار

عيتانجمحمدالاستاذكتبهوما71!االخامسالعددا!داب((القصة

((ا!دابمنا"اضيا)م!دقرأت))بابوفي،يى!هالذيالهددفي

***

بتعنا)عجيلبمادكورات!دثحين)):عيه،فيامحمديقول

ظويرمنالمزيد،واأقصةالاقصوصةؤنلتطويرالعاملينالجددالقصة

وفرأه،اجلاتااحدىمنكاريكازوريانموذجااختارؤقد،الفنهذا

!.((التجديدمنا!نوعهذهرداءةعلىللتدلل

وخبث،بمرارةاتاءلبل،االعجيليقالهماصحةهنااناقشان

القصةيقبرالمؤهو..اًلىجيليا!راءالميكافيكجاتقبولهذاةقيهعن

الرجل))ؤصةاًننوضحلذلك..؟نثرتاين/*رفيولمحتى..اولا

الحر!لأمىجديداوص!اتمثل،هيفلابي((الميلادعيدفيارزي

مجلىقىتحرير!يمثةاختياروؤعلماوالا،السوريالقطرفيالقمصية

لتكون،الجامدةنقللماناننزنةالمجلةوهي.عليها((المرفة((

سادموجورجمينهاخلاءص!وحناسووليالعجيليكصصجانبالى

اسوربة.االقصةعناخاصاالعددمواد..وغيرهم

العجيلبم!راءالقبولهذاان:قلتانعيتالي،حمد)ىيغفر
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ء-،،هـتالمها:دالياالههلمق!ذااًنءاىقاطعة)دلالةاله!لوبهذا

عل!يت،انداحت"التبما.اخاطضةواالمهـزوزةا!راء)!تهاخروجهالاهو.

ازليفي-ة،اا(!از!*نمهـ(رصانالونكبم((ا!داب))"ءا"صةحاتعلىو"ن

اننهلمم(ؤحسبت،الهجهلمياؤ?!ىينءناوعلىألاتستدلاالتيوا!راء

ءجافين((ب"حكا))يرةالاكلالعهـجايبقه."است!دذدافذاناقدئاان

قصة--يجانباىا،/-"المصورب((ا*رفةا))مجا"فينشردتوالت!

يمقاط!-عا-ستشودوا)ءني()هءفابوعهدالله))و((شنباروعادل"

-)?-إياؤء،لاا-و!لمكاؤء،1ر-بلمو..جياي151اهـكتورامئهىا

.-هارآاذاهذا

)ثي!رأهاإكازوريا)*اراافوذجانوبرد.ر"ي))اله-نجانيمعلئشو

ؤاسم،عبدازءبمىماعه(ليمثللاالمجلاتاصدىمناعجهبراالدكور

اهب،اراو!ازي،ىبز-5عوءصلملاح،الغيطازبوصه،ل،فياضوسليمان

((.جدإداؤ:اببدعونالذياعرباالقصاصينمنوعشرات

((ابىداهة))الاءضذارمع..وزءكماقصضيناكاتبيعلىلنتعرف

اعهضاني:اسبئا-ضاوا،اقاهراو،زيا)روأو،كاؤدا1علإ،يسنئدلتبما

ا)ت--ي((ارصةرس"اعةاحلام((ؤصةصاصب:شنبابوعادل

الء،ا*قى:اءهوءاتاالانصشاخوج،منهابركل"إطعالعجيلنىااستشهد

5691صفرولكنهعارم-ا

القطبفياسءوائيةزهرة-؟

ببين!،مرواااثوار-3

ف.هئ،الذي))المىور)بئتقص"1نارإخفيالثانيال!لمنوهو

اكزبرياأحة-اراكل"لهى،زرزورفآرسى،.ةرفاعيئس.بئمتل،اسماء

((.سا)مجورج،لوؤااسكندر

افط-ر،اؤيمصهدرتال!يالنقدريئوالدرال!اتبال!ةمع!مان

ءدنانكت،داتو-تىتتح(هلهأم،القهيممصطفىشاكركتابمنبدءا

!هـ--،مادكضوروا،عرودآياد)بئردراو،الثمممعةخلأدونو،ئريلبن

ءادل)لان،ا!?ض،زيأ?هدوتصوءبململاشصكأبانةتح،هلهكها،اأخطيب

دطاؤ--ةيضمبز))هـ*"اكخلدونالرإداكاقديقولك!!(لى-ضبابو

طاقة(("ثتفةنفهـ-"لشكلة4لديرصةفالؤ،الايحاءوالتركهزعلىنامية

رائدةءوه:كأءنؤتهصح(صفيروأكنهعالم)4ؤصةعناما،)مسدهد

ا)ة--نؤياكه،،المتفهـميماخيبرواثصرتقديمعلىالمعتمدالقصفي

يؤالم:؟رةا.هاذجااصدتمثلازلم!،اىا؟لاصافةهذا،السينملئن

إطور(ا*"فتوالرجلاحزان)وفي..التفيثكلهالقسبماأتداعي

وحرارت!--،آواترهاعلىيحاؤفنفسيئللحظةمقننةتف4(عالل)

.(،.واءضدادهاتشعب!رغم

((الميددنسيعجداذيااربرلا))ؤصةصاحب:هيفإبوعبدالله

ص-ورة،شرؤيوجهعلىخبيبةملا"ح:منهاعدإلىةفصعر،صاحبهو

--مابراًهي،المهايحباعربيا،والاسودبالابهضمعروفسلمى

"و!مهرودة،فيرنقطةمنطلقالاق،ام!واتريد:هل)فيقالالجبرادي

المبصورةالاحظكأفيجاءءما،ء(ر،،لمرؤهرالم!،موراي،الحز،نآسيا

الطن-عة،،المعرفة:":،1ردةعدوجرا"دمجلاتفياأهنتمورةو،وكيرها

اًلخ..فى1)شه-،اثورةا،ابعتا،الاسبوءيةاثقاؤةا،الزهةنادي

وءفمونا،شكلاءرةالقصا)قصقىمجدديءناضاباهذابرويعت

الحميدي،الجاورءماخليلعبداأحميد،ر:در،الخليلابراًهيممعويمثل

،نء،1نيبروز،اسسمندرودإع،بالخيمكاءلم!مد،"ح!ودعادل

-تطيع،واقمصيا*-ور-ةوجه،اسطوراهذه،وربماكاتبغاممحسن

،هبفابرووبدالا--4،الخليلابرا!*انوفتاعةبثباتنقولان

اقي،،0اثاايرقىور1ا4الةصوزضة-بر-قىر"تطورةبرديدةامعواخاقا!ضطاء،

اورجيماىبمااأرادان،القطرفيهقىالادببرءةبال!3الهفنميني!هاكثربقنمهادة
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