
جمحبه!!زس!شلأ

!يأالا!!لأس!

فضوويابراًهيملم"لمم

!و!(1الاداب))منقا-طااؤدديضملااشيالابحاثنلت!ا

هـفااء-"يسصت!شناولوهـ!،والعة،نللدتبا!الفريالالتزام

ءخنامة،زوأيالممن،اص.ماء-4وموا!!!لمس!يةهـ،هحمنالاتزام

امحادأدكمابا"ميةامف!-هذهالىدءباص-بحتللويضيف

نهاني.ماتبفيانتحجرولر!ض،المنافة

والنقد:وا!لأاركسيميةالديئ

نىكصبأ/لخسيرءدالمههذاو!اكوير!يالحمدالدكضورويقدم

ويمتفةالطب!بامراعواالغيبى!ه!!لا،هـانيتسع،الهاركسيللمنهع

اركلألب.يذووبكماالىردسميةتقوركيكلمةآحرمع

عقيدة))ررتادنولمهيمحمدانددتورعندالجدليه!المأدية

3-لميسدانءئ!ىةقيعآلهيدعيلأالمنهحوهذا،((منهج))هيبل

أتاري!ااظواهرمنمح!دةخوألبعلىتفسهيقمرهوبل،شيء

يسظ-خعء،!ادح!ءن!،ةيممهضخرجيدرسها،والاجتماع!

"،د---جممممي!ةبحدودآلمحموداد!مر"دبشري"نععليستخرجه

الفااةرايهعذلىكرعد2بالفاولمضةق.يتجاوزهاأنيستطيعلا

المعروو.فيكمبدبالنسبيةتعولالماركس!قيبان

ءهـتايستاءجدايةا،دإة1أندك!الدسورمعال!قوانا

ص!لنفاءطيولا،دلثبعدء*4خةلم!ونكنني،منالقهيقينية

وانر--طرس!ورس.شافضتلماركى.ةجديدةاسسقتيفمي

ولينين.

اهـ--طريةأاورجهءا،اركس!يةلسفةهيالجدا-كأفالمادية

."حددةجوانبفيلكحث!هجطتونهاعندتهةطلاوهي،المنهح

و!")،العالماةىزظرةف!،4خبوالتاريالاجتماعيمةاكواهر

والمجىالدةحرلةلمحقما،ةب!اللقوابنالمتهمقالالحشيعابمنتمكننا

-ءشو!فالمعر!ةآنلمفررالمارهـله"انمنارغماوعاى،وا(فكر

!،ء"بئألا!ماالمهـ،رس"بتطوروترزط،اكاريخيقىالملابسات

هـ4ثملأ"جمسي،أ:سديااتعقلبرقصور4قولاالىانجداتذهبلا.

لم"اقصورا))ذلآن،اضلاداللمعردةؤابلغي!رهو!الثواهر

مامالاجتا)ءولوردرب!ةفيتاريخيق!مور،اظواهرابعضمعرفة

اءفلا))و،((انهةل((فهكأ!يذيسوا.لمياادحتوألوات

الا!ول:و،لمعرفة،صصمء"بحموداحدداافردياالهفليىسهنا

.لهلامآون!ا:ءرامنحدةبلغ"هماءجنتراهلاهـ،تدركالبشرية

.يداناليه

يىظ3-هـ"المار.!درالمهأأىيرجعآنادنويهيللدكأورويمكن

4المعرؤفيالماديرةاأنظريةمبادىءمن"!دلبتازنسمبيةانمن

هـ--و)*ن،منةصلأء:صلاصدةعأىاخذناهاذانسببمشيءفكل

ء-معنمراًداخلهيضض!مننىبلمهبهذاو!و،ا،زومنجزءامنىءا

دهـ"---فيء!!قا"ءونقدمعينلهمباقةكطفبيهووما،المطلق

.اء-ابينالجد)هـبئالعلا!4ءتداوفوفامجالهفوايص،آخر

مال!فينزا!نش،كا

ا

والمطلق.

بايا-ذليمال!"،لأنخذتم!ألىردشي!،سىءءنر!نومهما

بفااد!ول،الملأهوت"قيرا!ىحضرورة"نل!مهنوي،يالدكور

أم!ا،تتفاءلبن!":ء"ةولوا،المعر!"كأكيعةلامام!،!ررضي

لديم)اافيحاءلمجأليى.رك4صوردنار!بمينثبودمنهـح،المطد!

((ةحلفهمنولأيديهببن،منأبى،ضقيفيهلاددسله"ه،وي

واكهـ-ماد،اصالحهااتىيدعوانهاكوإ،!ياد-كتورايخفبماولا

الكبرأت،الضبنمرةسبل!!المحتافةةنمريةاالالجا!تبن

ولخايم،الابر،نبمضصي""ن"سأ)وحتنلحرير!ضب"ا،المزلوص"

الا!تص-،د،تمغلا&الالىأومخلفا!فيةاـرآلسطواالا!طاعبفايا"نأ"صة،

((كي3الاخلاوادقةن.!عيالاصوالءمودالعريةاترجعه"ورواسب

اير!!اءقضمية،ازكبرى،امضيتاءصبغةلمدفمعآختافور؟ما

مخلفأت))والرأسم،يى"((بماب))معاحس،بانصهء-"فغونأن

ا"-يآشلاائصي،لبة!الر،يرفىا)!قرا!ريرمهيئ((الىءبرو،)وضغلالالاله

د*لمههـ--اخارصى(اايهدو"عالمنهآد،ةالاورءصقلا!يةوبرفممها،المختلفة

أجزرهـف!وي!اء.وجاقيربعالادطعانبل،البن!يان"كنهأةطءالاعض

المشلمفةالعثريةالاتجطهاتبنايعلاشةلةمصاىاونعود.وطننا

.اظبرىابقصت1أهـز:طهاإهـبئالمهآلاهدا!ءز،!قيمن

أوجب-سندق!ثقاؤصمةجبو"اىاالحاجةبروزديجداللا

اءطىأواالوننكاننتحرر-!ديرةالم!،الاءهـاء!نقا!4اىاضزدتا

المختلفة!الازهارداخ!اتتفتحجبهة.لبللادزاوالثقاكيالابر!ماءكط

المعرافيالوضف"ء!قوىممتلينضم،السامةالملاءضابؤ-!،مكان

والمدار،أءلمممةااعفلإةواصةائعلمىية3ألاننهمراآنصار،اشذ،لمحهبئا

اللأسش"هـالمعادقياةديخيةادارس1و،المخنل!هأء!د"-ةاالادبي!ة

الوطتاطافاتاتجميعآلجبهةهذهوتسمنهنهد!،اعأ...والرجصية

هـ-واء!افعاقفمتركا)عهـونتواجه،المصبر3"م!رفياخلا!ةا

2لقومءانيمكنلاآلعك،و.يئاتجبهةهذهدنن.انسركاالبرناءبم

داخأا،المخمتافلأالايديولوجيةآلانح،هأتر.بئوافنهادناء.،لحةا

الايديواو*فقضايا،علىالا"لاقايديواوحبقىءنجه،ةالم!دلىت?ال

اةإ-هه-\االانطلاقنقا!آنآي،مرحليمةافاتتحاياؤصأليست

رامعرص.تخضعمتؤلليستلوجب"الملاإبيوااصقب-ءاطبيعةوا

ال!روؤباليةالعمآلللاصياجآتاستجابةالمسارميوا!تغييرا!

لدصراعدالهةءوضوعآتا-جب!-صهداخلوق!قىوهي،المختلفة

الىءةف-ا&أبرنجصفييةللقولمرادؤطايمديرولوصيمةبجبهةوالقول

ادءةاآقي"يدءووما،آش!لهامنفكللبآيالوضني!ةاء:هةاداخل

يرؤديلمفةالمختاتفكرإةالاتجاهاتب!ينولم!دن"صالحةمنا)نويرهيما

4:اىا-ادحالبطبيعةذلثاىاالدكنوريفعتاندون-الواؤع

اكلقي--ااوصءقىيولالميىألاذءانالى،انم!،تدانهـبمواالساتدالفكر

.الفلأريا)تخلفتركةدلاءامالانشاءانى،المسيكلة

)اضبفا)ةكريار-للأحف!ير"ت،دؤطالدحمقىوراناعتقدولا

اةؤء-اة"6ءفى،التلقائيةظلامتتخبهـفيحرس!ا!تركالعا"لة

اد:اب*ض/ب!ءانآ!زعهوربما،وا)رج!ء"حأؤطة4واالاكليريكية

ارفي-اإزفية"إير"1ءنالاتظارنرولالفكريألمهراعنقاطاالمقممةالى

اواؤءاأتة-ءر،تض.،اهـ"وصدةءنأ)ء4؟-،*ىآنإجبمآوص!ت
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ش-"ابوابراهيممحمدبةلمم

الادبيالنقدتجربرقياوالفنيالابداعتجربةنعانيونحن،نزالما

يالدمهساجدديلمنهجسديداامت!قارانصقر،11سوق.يجربةحتىاو

)حتز-مف!ان،نب!تمأ!نحئذهـكعلىولرتيبا.متكاملجمالىعلم

اًيوت.س.تنطراتفيلذوباومرةجعالربنفدامةبلاغةوطة

لاثالنايلم"عاعرمزاخاىانصلأندون.اخرىمرةالثامبةالنقدية

المن!ةن،الطرقكلعدىيتذبذبرراتنق!ثانوادا.ويوجههالادبي

وسي!-لزالوء،الننععرتانواقد.ذلكيفعلالاجاهدايحاول

اننتصارؤيلهبلغا)زيافعمرهذافيصعودةازدادوور،صعباؤنا

نائيا؟دوراوافت!اعرل!عربذلكولركاياحياحداالمعرفةوسائل

يرقولكه-ا،واثهـر.معاالبنتريةوالنفسالواقعفيوعسيرا

ودواعداللغهما"وسهيؤ!"ادواتغيرلديهنشي،ماليرىبول

لاحساسة،صحاطباناىامضطرذلكفوقوهـو،والصرفالنحو

نرقباعاما(يخاطبصهوبل،لارادتهالموسيقىيخضعهسلسمعىفريدة

اضنافرة.االمنيهاتمنغريبمزيجهيالغةخلالمنويخاطيهشائعا

دكلت.اللا"خواعىمن/ف!برااصعبأواعقدهـو!هفكلشى

الحديثانلعرفكما،والمع:ىاصوتابيناذوامقندرةمدىنعرلى

يركونانيمكنفهو،تم،*صامتجمافي-ةخواصلهلكونانيمكنالمقالاو

كلنوخاد!،هارءونياي!ونانويمكنالهارموفيقى(منوخاليامنطقيا

ال!ا!ي،معرالنهفيلنطريتهضبفاهذايهولىماليريبكللان((المغزى

شديدةر،دواتبالواوحلهصلةلا!طامايقيماشاعراانبرىفهو

ا-مارءىاوافعاالشاعريعتزلانعلىنوا!قلاانئاورغم،الوا!عسة

)صهصدةلاالذيا&ظامهدايقيمحتىالشاهـ"4الفنهتد!ريبافه

بهالاستغادةتايجدرحهـداد،المغة"اهتماممينرىانناالا،بالواقع

مءبةالا!ا"فةزلمعطليحديتهالجا!اتاشعبريةاحياتنافينتماعتفقد

ات"اءلمنتاخرىاتجاهـ،تاو!،كالشعريالابداععمليةفيالاولى

لأ!ارءو.بلوح!دوانه،الشعريبالمعجمالبعضسهاهطيوجدلا

واض!،ءمبللا،ئدالفصمنكىيرفيلرىواكأناوالتجربةاللغةبين

ا؟نجاههـمءنيعذونينازاهؤلاءلدىخاصة-وارشعرلغةتبسيطنعو

ءضأوريهممناثسةباالغامراحساسهمدؤعهمؤقد.الملتزمالعوري

/بههاناةف!ءتوترةلغةوليستاداءلغةاونسرلفةجملالى

.ف+!ا.الابرداعةعملصفيومعاناتهبلالواؤعفيفق!لشىاثهـر

رةكونمعمأريدبشاءأثهـرايفقرونللفةالبطولةيعطونلذينوا

افةوباعظيمةلاهدافمكرسانهويئسونجداثميضكأموادمن

كذ)فىيم!نولاوحدهاللفةيكونانيمكن،الشعران.لخطورةا

عديم.سمعروانتكلاراللغ!ةاهمال

((ا؟داب"منآلآةءبماالدددةءماتداولىكأ*اث!رهاالقضبهذه

هـثهوضعثبوقد((اماء"مةايسبقلاارزياالغدوء))قصيدةوهي

لمورراوطبيهةاالنض"عريالابداعتجربةحولشتىخواطراهـامالقعيدة

واتفد.الحاضرةالمرحلةفيالعبرببماالوافعويحتاجهينتجهالذي

و!ي.اقاسماسم?أث،خراقهتاتدافضلمنايستالقصيدةهذهان

ءلىتحولوي!د،مق51الاالبساكلةاخهباء.عربةشرائحعنعبارة

اقضببىةوالانشانيةايى!باسيةالجوانبكافةتغطيةمهمةعاتقها

ونعثبرلثغر)بئاالافةحدودتلتزمالاواـىالمقاطعانشكولا،ؤلسعطين

عباراتبضنكل"دءنادآنتواناشعر.بر-ةاللصورة"وهـدوجودعلى

معل:القصيدة

الجدسدالق!،روصفير

ا،رصيفمن

ؤ!نافارىءايصهـمآنالشاء!شيحاواطانمنبر،رطبعكل،تعولا

إناسب--ذي11بالار"لولطاعلامالاكأثط!ء!ظء-رأنالشاءركق

رخاقانءايهبل،اتقارىءذوقيرضبرآنمطالبى،ليس!و،مامرله

و)كيضي.اأثءرإة!فامرتهرياحهـ"تهبالذيالا،نجاهفيازروقىاالذاً

الىينتميللقهميدةألاولاكصفكأنواذا،التعبيرهذااسهةسغيم

النصر.الىواضهحا"بلملايشكلاالذي،ـوالاخيرانه!فاؤانلشعر

بهااتزم.اثوريرلأا!كارايحملاشاعراانمننت!"قالجزءهذاتفي

زحملهمابانمقتنعاامارىءااهـ،منغىةبمابصطيضههاانيرىإ

اوعرةااطرقاالتطشءنإعفيهكمعرفةذاتيةلمحميىةمنالاككارمذه

!برزبر.إءتبرتولد"تهجاًن.الحقيقبمالشعريالانجازءصلابحث

المقطعوخاء.ة،افمبهـةامنالاخيرالجزءهذافي"الاساسىصسمالم"

ورغم((ضىباوكأيثمعلمءنالتاريخؤفيدرس11عنوانيحملالذي

عنابعدتن!ابهـ،رويتمنياالنثربةانالا"،مغزىذاتإ-ةاحكااان

اليكيءكطء))الرز?ن.هذاتقرأانولث.ثعراًنقرابانناالا!تاس

يقولا!!ةأهـفىهمسستوىهـنجله-"لمحكرةتآصفحتى((الليلفي

الوطنعن

صاراخرىجهةمن

ا-مالعاؤي"،ركتسوبراكبر

)(طبع،با)ف!حى"يةاشعراالمكلم-ات

((با)ف.حىطإ-،))إةادنخراكلماتوا

جهت-يمناما

وع01ا"تللميموناغصنفأنا

ابطكمن

الاخبهبراتصفاوفيةالقصب"عظمفيآ)سائدةاللغةه!وهـزه

وبعلنالتزامهزورية"رله"،اةانايرملاشاعصاكانؤ،ذا.الاخصعلى

ا-"النت!.ر،طإآنير"قىوتلان؟خراً?-اصدير!ذ)ك4لاه-!وليوصهـانه

المهرفةء-نروة.حآوا)وا!عي!.ورلااشاعراآن.المتنروعةبحقوقه

الادراك!ي"!ا-ن"ء.!"جالانبل،ا-وء-ةااصحىفاعلىخفيما

ار!دلاارني.".ا)ءآربربزالاحداثوراءاكامئةاالخهية"علاو،تالعميق

وقطودنكبما،واحتر"--4اح!"ف،ءرعاىؤاسب،ادوناناحبولا

ابحث،/حركوررت،الخاء.ةحقاتقهخلقعلىكادربش!راط!الب

نعسم:))آؤولبل((عراثطاء-!قة))لىماع"آب،داؤوللاؤ?جدةهـن

إ-اازااءصخلوبةصيدها)ةأنيصئيلاو!زا"عرالنتا4اقظء،سافعل

ترصاثاملا،بتىوع!فهي،القاسمسميحث!عرب!،يتحلىالتي

؟بدأوريثالفلى.طيبيء،لالنهفيؤسوةالحقائقاكثراءاحيعلى

ورلأهاويستىوالمنفا"يهافيرحيلملأتهصبحفمالساؤبرةاط!-ةبااقضيةا

عبئاات"وقاإصءحوالقرفةالكلماتوضبولا)ثفقةبرورودالئاس

ذراب!،القةصيةوتفةحالاولاحباهواوطناويطلحملهيمكنلا

ؤيا"فةهبو"-آن.الخا"!منعدراتأ؟نيالرصاءمةو!*-نللم،لم

كلإءرء!المالاداءاخةمص"توىالىالشعرذرىمنا)قصيدةهذه

الشعرية.ؤيمت،خا

لدفي"ال:المة((اواتمسماحا))و!بةا-انناالقصيدةطالعشافاذا

!ااقبازة!!2"بضيه-ةملساءلفة،وجدشايوبكاءلللشاعر

اةصءداوا.ءدبرةضهواؤعءببهليسقطاثاهـواارأداهالذيالرمزي

كانت،واذا،الشاءرهذالون"سراهـابقااستوىانضىؤطا"تداد

اقص-دة.اهووزهـولسةهوا:شلءفالىالاواقصيدةامنئىكل-ةهبىقىاللف

ا)خوفعلىىللتغلبباثجاءةت*ءلىاتياادعوةابينأ"،قض9ـهناك

رببرشعكلا(ـنهاير-ةفياثاهـ.امزقةالذيالرمزيا"ئاعاوبين

لييم:الر*زهذاخارحصدححينمقنع

المرت!دةالاشباحاسلمتها
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تص*ار4!ااع!ام!2قيبر

ءاى((الاداب((صرصآنؤلمتاذاجديداآضءفلناثب!أعتقد

وتقويموا،ا(،ة-كبماالعدد"وادلمنارعةت.هركلصفحاؤ"،منانفثبرافرأد

ىاا،ريءبزيناكت!رابرتوصتقيارىء3:يبرفتا)!ياءلامواأه!منكان

احء-ازاكضتبل.!4وزركلأررطاب!،ضاةوربط،الءادةالمجاقىهذه

نادوناننضءركاداورينآن-ا)فبطةرز"د)بىوانآ!ؤ،نجدالمجلةأقضح

،يغرصبو!ذايننرهذاوآرى،واصدؤفيلعونقدفييعرفا

امنانوا،ا!صربنفد2وجى9وؤد،قى!-هـمنههكلواتصور

يرء-ت!رو-ا-دءثمىرآرص-!و"ور!---،ب!ه-آؤو-كبءوقد

.ث:تؤ.مةلار!وز،1اتىرورارة51هذهكريةاةااحياةافي!.ث--عطويلا

حقبة.تت:-نولا

--،نافضااصد-قاوبرهـنبضيوجرت،دخاتاباباهذاومن

*:!ذ((الا-داب))ء+فء،تعلىإف--"ضرءضاؤنفةقوميابرحهناءبد

ظامضك!يؤ،5ةاذ!الا!ان،-له"ورز)تلأو2،إومهـآف.ورتو،سنوات

نا-دبء-نهءتئهه4ازوآذكر،!جمماقه-قىفييارأ!ل!ينبيثآظلما

.04،الىد!رخط"بىءرضمنوصترزب،آغة،ببآلا-حدةالمظؤتضةزادت

،أءرضاموكذ)ـكفيصيحتهآءملوزم.الطضجبنلمإصيباز4قال

حدودايرءرؤ!لاالذيا!خطواافضبواالحدقيآنبهدفيهلموعر!ت

ا"،و!تالةبماأةمهةاو!كبما،اةناناؤدرهـيا(لهـ،جمةالانةمالاتوكل

ء"لاحيرة-ول؟!أ((ا!ءنآ!رإو))هاز-آآلذت!بينو"ة-ىؤكأد!-افاذا

."ض"شفماءلاافىياالمرضاصابه،لمجبسى

!أيشرك،ء-ء؟4روددواه!ادولو،صءي!،هذانكاواما

أذهـباقدبلا،ء،رمةوآدءكطازقلمأم!/"كحين،آلآناض!.ك!أنصبه

أتت4المضطرلية3احرارآ.لتا!-ثياننيؤأزءم/ذلكمنأبعداىا

ليكتسابفىوبقيك!آرىءء.لضىاًن.اضت-،بهوبر!أدوز4اخادعاطح1ا

كثصراًا"آقرأاما)تيواأة:ان،((الا-داب))ءنا*دداهـفاؤبا"صةا

با)--زراتارة:،نهذاوإءن،((ادبراغاغانم))!وابدابهآلةقو)م

ف!ر"نشرافيا((الاداب))علىدلانفقد،إبئا!صراتنهـ"نأءرفه

حتى،دا-15"نيؤرير:،((اًاهذبا(آء"اةاتااؤء"*4إلمة؟ورر"ثوات

ر،؟ثحعصوتوكأن،اءطب"ةقراًزاآ-!ىؤى/،تفيالأ/ل!.تلمدةوجوؤفي

كأ-اا:باالمدر!""ؤاطرانمآعرفدبهتي*منخاوت،فييه"4اجرالدا

ب--أنير،"رهإدرورةأآشؤرة"ارسلواتهقباب4سمهبهانعمل

ا)جرازد.برفيراءةادررر.ءنايرص.فللاحتى.للهافىالمنطقيءـفهعنيبمهد

اعاست!ك.فواءجب((المزرب1أ،ء))آه""الىآعودكضتصلئذ

.ا:عدا.رلع:ك!بر!هدو،و،قى!تتلمقآحاءسيراربأنادباغاءانم

يرسة8،اةا،بماءفر!لملا،قيالمهدمه!ثاتظء،15،ص،ل-ثلعلى

((،الاداب))ءنآفىهميأةءددقكل-صفينظريوجهةابديانمن

اخ!.وااء-وابااء*آوي!ؤ-!آتت،وى،نصخهعبةلأزفروجهةوهي

الح!دإد-((لصورا))قىليقص-إمسادرسهيلالدكنوريطرق

اوناليبنا-د"،عاشءرإبعذاباحظةبرقنضرانه،مابز،بوهؤ

الارضص51الاردنن!ريه:رواانعلبالمىب-اله!كارياو-ينافا

!آد"وناز"مة،رؤونزواكالميئاذاالاسرائبلميبنأيديفيليقعوا،المحتلة

للغايقى،ؤء".برةؤصة.الاردز-ةامم"شطةانارمنبرمضالهمليستحيروا

واكن،للقتلء2.ظةس!،هـاآقدمانهاءع،اهاءلآاالاحداثمنخالضة

ءللأ)ءنن5نهلةيكلونانب!جرزآلا؟الم!خولالمهـمن،حدثاانجبسهذا

عكلواف.لضسبالاردفيفىال!-الرات؟حساب؟للاز:(داً،تياضمالا

دالاز!،بر،هـزلأتؤءلملأصياز"ولم:ة،يمئهمواحدفيقتلافداليينا

لقضقىاوبطل،ا)حدثبهذايهتملاالولفان؟خطبرشيءهذاهل

كفاحهوزميلصد!قهازقتيلكانافياوالمهم،ء-ل،كذانب4يملا

يقول،يست!قء.،اكعرألاهنمأم،-ئألامرهذااءطىلانهيندم

7:كأالقصابطل

.بالكلامعليكآثقلت،حةميياذرة54ا-))

.اهنمامبكلاسهماعيل؟البكاستم!ت،برآسلا-

((...زضساهأناردت-

طبيعي،لا-"بى-وهذا،اقصةا15بطلهذهواصمتاآناواؤعوا

ويطور!ا،زفىنجهاءودعيقفانقصةبفلآنا،نالثلامجدوىوما

و!بم،اتخارجمناةظهةايدعموند،افبربئو!طر))بزمارلهوفماذا

اوالداحىولمح؟معينتهصا،مواكنه،سبودخاوننهماإقولبأن

سبة!خلون،،نعم،،،اةصمتلرؤ،ويرصتآمونيئكلمونآة:،دقاو!!بما

و-جمبطلقون،والبعظتاًنرسلو!-يرسآون،اجزرةآو!وعدع!واكن

؟ناذاثم،التخوينانىح!ىسيل!ونبل،والاتهاماتاتصريحاتا

والمجزرة،ا؟"لأوتاالمفاوضوتستمر،هناكمناوهنآمنوسيطيأتي

المطافنهايةفبمايكونأنجديدالفاقاًلىاـو?ولايعانثم،دائرة

فافيرجالناطمنبةي"ةعنىالانقضاضبعدهآيرتمقصبرةهدنةالا

نفس!افلسطيىايجداذيالوقفاهـوهذا((...ارضنامنبقي

وص--ده4عزباكنو..يثرترون..ويرةكأمونفيملمون،اليومؤيه

،الموتآىآ"نهآخطوةدلتسلمهأءكيااثلاثالضطواتيخطوان

اليس!اجميعامنوبعأم!الجمبعامامالاني!-دثماهذااليسى

ارجلاالذيا،تن!.هـبربئاالمستحها"القصةرجلهوقيومآصلإضدإالفك

القىؤاذا،ثعبانااز.ثارهفيأليحرثجرةؤوقآه-ءداس!د؟ارده

جموىءآ.تضره*ولنذي51ازدولحفم!كيماوؤلمعازضرفينفسه

احظقى،4عل!ز،تر!إا:طلاآنبلطريقه!!تسيروالاءوراذنالكلام

نايريدلاصةى((الب،،!.تبةعولايحدثلآلا،ذاتهعلىينغلق((

ف!إالبطلبر،"ينضقالتياكلمةوا.آليهبءنمعآوزمبأهيحدث

بسرهـةاكبر))الآنيرآهلأالىتيآبنهر،لآم!اةباا)قه.ةالا-ة4

فاولا؟امنبطاوةؤةمدزالوصد:لمرتابرمووورءؤتكرنالا/..((آءدويا

ا"ما.اح!ماءننعجزآملوخيبةحزن!"حض""حملهياوازه،،والاءل

وحيداآخرىمرةيعودبطش"فركادريىد!مهـءلوراند!دأنء*ر

برانتظاره،هضآكوالاورسصاحوالتهالث!م:،نانب!رفوهو،الاردنالى

افرإباهـفايذهبآيناىفا،يعبرإدعهأنالمؤأف"ناربربوكنت

اعاراؤبسد،عبراـيته-آشناو"وص،زعيواخوانهاهـلمهزحاموسمط

)*ابممثوالصوالصخباثرثرةاعن!فا-*ضدضاايقطعوحاوؤ*ا

عيسىصلاحلقصةتسلمنيادريىدلسهبا!دتوراوؤصقى

وحدهالاردنت!رضغة!إعلىفى-ط((الزحامكثبفثمارعفيالغربة))

ابشراكتل((نرىحين((افظبضىا))اقلاذا5هناك،اضاسايقل

!-طذك!رزخرءـرءةاش(-جاراالداخلمنوتراها((ءولءجدرانا

ا-ك!ازسارعحركةثلىانطر،الا?،لاةواالمهانةسوساعضايه،

ةملهث-دؤو!!.االظسهؤلاءآصلمنتهفبانهظنرجليرا!ا

)دبرجرالم،رقيببلاءةطلمقةف!وآت،الب!ءاذبلهاومحيونباهم

-61-الصةءلآعآىانمن!نمةا-

ادعأنا*ريرمااك،قد"ضياراد:الىقصةبكألمتعل!!)*)

ء-نؤضكفاة-:.ض،و،إقطعحلوقظارعارؤءبد))يبرالقصةبطل

اقكلسقىاهذهدتبتازهـأاننياحقيقةوا.((واو.بثوالصخبالضرثرة

إ-رل.ءف-لواهـذيالصصيحءمضآهبرففدالذي((ال!ور))هذالادين

نا.وؤتجريرهداؤء4ءلمنهم،المهركة*ن((وفرارهـرب))انهعلى

أكأوهاء":حادذيآلازسظنهذامآساةعمقعنالت!مبهبرتربربالقصة

ررةالم!اةثورةزآرادظلآخاهحتىيقانلانقدرهؤكان،عدوه

،"ارفه.-واؤم،آسحلانعلىآزيدلايم:رتركتهواو.شتملة

...((الترثرةوقف؟)ىيرؤديانيمفيدنالنء،رءضوآنانهعنؤءملا

)اً.س.)

6



لادابامنضيالمالىالعددقرات

الا!اث

-1(-الصف!قىعاىالمئشورتةهة

اتالغي"نقداناىايذهبالذيالماركسبالموقفنبرزانيجبوهنا

اًادعاؤماستئعذلأجل"منالكفاحبلاوناتاصااالحادضريقهليس

.افيبب،تاظ!ورصتمتاننيالاجتماعيئ

المعكرب-نمنزايدا"ةءدداانالىاكويهيادكتوراويذهب

وانجديدااقيألا1،ديناطاهرةعاىيقبلواان/جاولونالمارهـءجمين

))مص،احة((يسميهماانالىأطمتن4آنوأحب.المصالحة?هايعقدوا

ءوؤفعبئببن!نم!لفياليهعيربر-انبشنطيعقد!مموقفهو

دقسالهكليمالماركسبفالمفكر،الدين*ناطيةالديموقرالاثتراكي"

دامء،الأركس!ك؟لحزبداخلقسهشقبولالممكنمنانهعلىدلل

ا+!قىالمثامعءص؟لحةذلكيعنياندون،برنامجهعنيدافع

الفلمورفي.

:الانضراظ9!االالتزام

نبيلتاذالاسترجمهالذيالمقالهذافيءورافياآلبرتووتلمقذ،

ال!،نببن-احةالمصالا-القطيعةأرض،أخرىأرضاىاالمهايئي

تحهلالذيالواقعبالفنانليسالمقالهذافيوالفنان.والسياس"

ا-ياسةوا،دقيةمجردةالفنروحدلا-و!االىانتاجهيداه

الصراععنتعبيراالوافعفيتتنفسكماالحياسةليستهنا

اقاهـرينسياسةمواجهةفيوالثوريينالمقهورين4سياس،الاجتماعي

واليمهنايسارابينمناصفةممدداالربرمالشيطانبل،والمحافظن

.السواءعلى

نواحيمنلكثيرالسياسيغيرالطابعبئكيدمورا!ياويبدا

ملتزمة؟بصلزراعةعنالحسسديثيمكنفهل.الانسانيالنشاط

اتيااديكتاتوريةاالانطمةويدين؟البيرةلزجاح،تمةتزمصنعاو

يب-ديئم.هذهاكلمشاطنواحيعلىمت!ءما.سي!اس-،!طابهتفرض

دشوض-وحاؤلببدوهذه((سييسا)ت))ءمليةعبثلانأسفه

؟اسياسة،يهتمعندماملتزماببدوانالفنبامكانلان.الفناني!ن

بي--نواهـسداموضوعاالاالفنالىو؟ا:جمةليستفالسي(ل!ة

.موضوهـس،ت

اوب.راالفناندمهايئسالتيالامثلة9!طرااناواضحاومن

"وزراعالبيرةلص"عةالانتابمتوجبهلان.سطحيتهاتسلبهالا

البصلزار!كونوان،وربباسيةقضيةالقنابللأنتاجاًوالبص

ةسياسبءقضيةمدتمالييشارللاارش!ياوارفمهلييممل

المصنع،يمتلكبمنعلاكتهوطبيعة؟لبير)زجاجاتعاملاجرصوان

وممريةزائدةهوامالائتابماثئا?مليةالقراراتخاركىطرفهووهل

مالىلاالاجتعلاثة21افنانايهشموحب:ما.س؟سه"قضية؟!لاتملحقة

البصلةولينالبصلزارحبينلفر!ولااشهاءببين"لملأ!ةالىويحولها

لرىلاحتى،يئتجهااالتىوالعجاجةالبيرةمصيمع،"لبيفااو

علهـعيحكمافناناان9،اجالاتعمليما"تفترضاررااسإسي!ااـهيكلا

اولتس-الذيهو"؟لملتزم))الفنانوليس.طحبلابالسنفسه

مدركلاهـ-4:اًلانسانهىا)فنلمادة،لأثحسبيلأسياسموصوعات

مو!ف4الاننزاممنيفلتولن،و!كرهوارادتهوائفعالاتهالحسي!ة

!.غرامي"ثصيدةثىحتى

؟ورهبالسبانعنا!صيرةهجائيةفر،ءورافيا3يتحدذلكوبعد

ا&4.،!"ية،الاوض-ا،جميعفى!دائى،اث!!خإلااالفوائدلنفس"يجني

ا!ادلة،ااقضاو؟ااجلمنالشهداءاررياسيينملايينيرىلاهئاوهو

.دايانوموشىفيفارابيناووجوئسونمئ"هوشبمبينيفر!ولا

الابتذالمناطانلةاالارباحيجنون((الفنانين"عمئراتيرىلاكما

ويل!يب؟زمالمكالفنفوماسؤالويمضكفيطرح.للفنالتحأري

يفهمونلاالسياسيينانيقررثم،للثورةالمفيدهوالملمزمالفنبأن

فييدلالملتزمللفنطلبهمفجردوانالقليلأؤلالاالفئقضايامن

لماًلستالينيفا،جتمع،الفنأءوريفهمونلااز،معلىذا"4حد

علىلتساعدهالاشتراكيةالواقعيمةاختلقلذللثالفنالىبحاجةيكن

الفنيحتاجالذيالمجتمعاما..الفناىابحاجةانه.رتوهمان

فحينما،صفاتدونخا)صاافنا،طلبانه،اتزاماأيش"يطلب

فنا.كونهعنيكفدء،يةالىافنايتءول

بالمغالطاتالتاريخيةالحقالقأنصافاءمزاحموراف-اعندونرى

.القولمنله.لمفؤهما

غوركبم،هوعطيمفنانص،غهاصطلاحالاشتراكهقيفااوا!بة

هـ-ع.الحالوكذلك،سهتالينمنقرارعلىب:،ءآدلي"يكتبوام

صدوعامكزصا((بوتمكينالمدرعة))فيلممركن!ام،مثلاايزننثءتهن

-ءشعددة-واحفيالامثلىةعشراتنوردانويحئ،رسمبملا*ر

للتدخلالضارةثار71ننكرانيمك-سصلاانناحقا.الفنيالانتاج

الفئانيتحولاندرجةالىللالتزاموالابتذال،الفنفيالاداري

اورتهذهولكن.شعاراتمنعليهيملىماكا)ـ:يغاءيرددبو!الى

ليا-بنفسهالعملباتضرالا؟ايضالثةردس-،س"قراطيكأابروالسياسةا

الحليقبللااتياالتئاقضذ)كهنااقضيةاؤلمب-ت؟برالفنفرما3-

صحيحة،بطربقةالمنمطتةنضعان،ويهقي.افئ،نواارر-اسةبين

بتحيدبل،والفنانارر-ا!"بينالالتجمدادعللأقةمناساسعلىلا

التاريخفي)4.وظيفتهكانتلقدبل،منعزلةظاهرةليسالفنان

للتاريخالخاصالنوعياسهامهيقدمانمهاستطاعوفي،الحهاةوفي

مواصفاتدونمورافيايحتبرهالذياهنياالعملان.والحياة

شيئا))يصبعنفسهعلىمغلقكعالم((ذاتهفيكف!ي))بهنلتصقلا

نا،المتلقيفييحدتهالذيالانفعاليالاءلرخلال((البابالنسثة

الىيترجملانقابليته،ذاتهفيشيئابارهباءةال!بالعملقابلية

القضي-ةهيالستالينبيةالعصوروفكرالعصروؤكرالانفعالاتلغة

بالاغذبيةالالتزامهيا)قضيةوررت،ا)فنالتزامفيالمحورية

مكتشففالفنلن.الاحزابمصحزبداخلاكصويتجهازفي

وباستطاعته..للانسانالوجدافيكأالملامحلتشهيهءدوءـوقوصول

الانطفا،منحواسهمنقذاالجديدالانمبانخلقعمليكأفيبءهمأن

نجبرلوافىالاذعانمناتداخليةوحياتهالتطفلعلاقاتتفرفمهالذي

؟ماعيةالاصالقوىوبيننفسهبينالفنان/طابقحينم،،انساني

انسانية.لاسسوفقا؟لواقعخلقتعيدالتبالعسية

مورافيايفهمهكماعمرنافيالاجتماعيالمراععندقليلاونقف

.اطارهفيالفنانيصعوكما

ارباعمقابلوالفنانالمواطنيغنقبسلطتهاليمينمجتمعان

مشروعاليساراما.وحكومهكأاجتماعيةوترقهاتوتكريماتجاهزة

ينقلبانمنالسلطةاىايه.لحتلمالهردفلااورتقبلمجتمع

كلمافاكثراكثريمينيايبمانهبل،يميني!امجتممالية3بصورة

الثورةمكاسبوتض-بةتتضاعفتكا.،آيفآءمقاعمقالعورةكانت

قويةدولةلصالحمذعظوالفناناواطناويصبحإ!عنهايدافعاتيا

وجاهـلمة.

مورافيافيهايخنقالتيالمغلقةالدائرةانالىذلكمنونصل

ة-بدائمايقفبآنالفنانيطالبانعله4تحتمالانسانيالتاريخ

.استسلامدونالسلط4انواعكلمواجهة

السطحيةشديداجتماعي!يلسوفولكئهعظيمفنانمورافياان

الفد.فياملأيبلمبنا،والضآلة
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الحلىيالث.الفنفيالواقعمشكلة

و-هـ4الاستاذترجمهااتىادراسةا!بمؤيشرارفتو.إناقنئى

اث!روحوااحواث.باءنالكث+رهالاوأضاؤط،ممتازةترجمةسمعإن

الدرا!ء"هذهتوكا.الافىتراًجميةاواقعيةاتطور4اورآ،المفيدة

قبسلالجديداتجاههؤيهايطرحبداالتيالاولىفيشركتاباتمن

لاس-!مراجعتهكاتتلسذلك،افناضرورةاثههراكتابهصدور

وسساتيدوالللأحقةكأار،تهفيرؤضهااتيااالاشتراكيةاواقعيةا

شدإدةمجملهـ،فيالدراسةوجاءت،اخجلاوجههايعلوكايماءات

الاحاطة.و!لعمقا

ا)فنوالادبانءؤكدا،الاجتماءي؟ا)واقمعا!فنعلاؤلمةقينجعؤهـو

أدلولبس،(لمبتافيزيقيازهوااعلاناتكلرغماجتماعيتانظاهرتان

أعهالهمتكل.لبأنبؤدإضأمهونيتبىالذينالفهانهنتعلقمنذلكع!

بى!قارها.قيطاهرونافنيال!وقيقضحمواوبآنالجمهـور3الى

اغارباماليةالرأسعا)مؤكبالفنانانعزالبهنيربطفيمثرتوارف

لراسماليةاصعودعنداورلمنانؤا،الاجتماعيةالاغتبرابمشكلةوبين

نايع--لمكانقد9،بكملهجيلالىيرمز"أنا))يقولحينملكان

ةازء--مد1!طنو،الالهـء،ورءلا!رها.أجاهاتمعمتفقةمخصيته3

الفردبينالهآلفوضاع،الضائعةالاوهامعصربدأاراسصماليةا

ء-الةوا!تالاءايالمثلبرينال!ادار؟مزفىالفئانوعاش،والمجتمع

اهـ،مإلمجدو)م.الاجتماعيوالواقعالانسافي"القيمبين،تحقببقه

وليهـصنف!مهبرهنبطارقواتلإهعاهـفىاها"مشعلى.لعبثسانالاافنانا

ىا!يدؤمهـااأء-"اسهقىفائقىمناوا)صقوةمنالىطورية"جماع

اصوفي.االطملسحباىابهايرقذؤءاوالماضيا!تاريخ!ياوراءا

طإباوخلقتلواقعاباب"طرقت2بداجدربىةااً)ثوريةالقوىلكنو

وماياكوؤ!كيدريختءثلالفنانبنبعضوتمعل،جدإدااجتماء-ا

.اهـظريااة!م/اءنورقدركأالخاصبتجربتهماالجديدةالقوىهذه

الجديد.للمضمونجدإدةأشكالادتطلمبالجديدالا-جاههذاو!ن

ولهستوانفطلياؤكريموقفالواثعبلأان?ددةالدراله.ةوتمضي

ا:فباموؤفط4اًف.بها)تنئامنقدربر)كبرا)واؤعيرسمممحددااسلموبا

اع،لم.ا"نكبببرةآجزاءيسودالذينرراب2الاواقعمن

افهيوابالمعنى-برعببنهأسلوباض9ترلااواثعب*اان،حقا

ولكطفى-ؤبثمريذهبكمإ-بعهنهاتعبيريةاداةاو-ابسلوبلكلمة

ورجمبمالمووفطب.ناكاملاالفصلحدالىمعهالذهابيمكنهل

ال!ادهابايهكنهـلي2؟اصباىةاأدواتمنم!آزرةورهـصة

ارصذي،التثمكيليا)فن!ىمثلاالت!ريدذلكمعتتفقالواقعبءان

ذاكأ"ننصلوهل؟كليةالىلموحةمنالاتم!انيامنصرانفيعلىيصر

.جدلمنذاثثيره1مابكلضفاؤطبلاكأواقعهالى

الملالكة:لازكالشحرةمعادب!بةمقابلة

احبص-ا"حمدمحهودالدكأور،،1قامالتيالمقابرلةتلكوتثير

طرحى-("وضوعوهو،9بىالجدال!ءرقاأبموضوعالشاعرةمع

وليىتالقضيأ.ةاقصطساا::اءير"طومنالواقعيتطإ"بماالاكزام

ؤيقصيدةكتبمنول2كاذتهابىعةاثاعرةانعلىالاصرارهي

اروال!فعراءندخلحينماالافياتمتعذرذاكنكافربما،الاتجاههذا

يعب!شهركتابةببناؤةالمسهبعد2ؤما.اهـباقهذاؤيكلهالعربي

هذروادببنكانوربما.نشرهوبببنالاتجاههذاعنحقيمقب،تعبيرا

لانابلوأو"ديوانه))وبعوضاوسسادكتورامثلاًلاواللالب:،ء

حقيقت!ؤيالقضبلأولكن.الشعراءصفوؤطؤيادراجهميمكنلامن

وتقر.العربيةالقصيدةتطورمنالجديدالبناءهذامكانهي

تبتهـاوهي،موفوعلكلمنابالي!س21حرالشعرانالشاعرة

؟زد!-،)-"وتتنب!آ،مكانهالخلياب"شعروتتبركالاحرجافتعصبعن

البارتغل!لاحينماصوابعلىو؟لشاعرة.ا)حرامفعرامنهتحرملا

الشعر!حرإمضدتقفوبضما،المخت!فةاضعببواولى،ئلأمام

حينماالصوابيحالفهاهلترىو!ن،عتيقالفيمئاباعتبارهالخليلي

شعويةلمطولةيصلحولاقص.وةلقص.بة،!هلمحاًلحبرالثفهوانر3تذ

اقتصروهل؟وتكرارهااكفعيلة-وحدةبىبب()إرتإرلأخرض/لانه

ذاتبالبحوررتعلق!يماالقصبرةالقصائدنظمعلىقديمااعربا

الحر8الشعرهنالجميلةبالمطولاتنفهلوماذا؟اواحدةاالتفعبلمة

اسنعربفموضإظهىماببنراب!حقاهنإكايستأ...ثم

اًلجديدهذا-البناءان؟اث،عرةاتذهبكمابرنالهوبينالجه،ب

ايستوعب!لاالتيالجدإدةاقضاياواالجدإدةالمة-؟"ءناسنتدءكمه

مالوفةوالقضاياالمضامينهذه.كونألااطبب*ياومن،اقدبماالبئاء

ذلكينفيولا.ا!ديمونبيذهالقد!ملوعاءااءت(دالذيللقارىء

التقليد.مننابع41وفيفةلاافياالغموضبءضان

ف!حيئراالقاهرة

***
القصائد

-15-الصة!علىالمئشورتنن!

اجردوهها.احائطافوفىورلموداجلدا

دفاكمكانانفاصءوا

علىننعرلىهوبرصوتهوصرخار"زا"طمقداث!.اهـرااناقول

كما.قدإمةقرعوؤقي"!ينةعنلاهومدفيضهعصإحدف-اانها!ورا

بسهول-ةحذؤهالمكن((...رأسن41او!شا((الثافي!افقيرةاان

ا!استشهدتاتىاالاخبرةاهقرةاكذلك.اقصيدةاتتاثراندون

الذبرالاحتقارءوقفوكاناقه"-دةاء(رجاثافيلأاالفقرةمعتقف

والقصيدة.الجبناءهـولاء،بسننح!قهبامنال!ختا"-ا((نغري))4اعكة

كعيمما،عابهاانرغملااصبوواض!-(ءرياثا!(بنفمىقحضمط

ثصائدوهـ-ى،الئك!ى*بعدثيلتاتياا)كثبرةاقص،ئدافيترديده

معلهذ!علىالالحاحانارىواكاد.بالذنبوالاحساسرا:فساتعنبف

ا!ابناينتهىالذاتاحتقارمننوعاىاسنايوديان،مك-نالعافي

بكثفانبدلا.بر،لفهلحثقداص"ماوهومطاور-*د.لبية

المبصر.وضوءاشفاءبلالجبرحءلحاتك-ونلاحديدةكل!قياشعواءا

اليان!روافا"وهىالعددصإداصودءنقصيدةالىنأتج!ثم

اخلطنطريقهاتتلصسأقه.هـدءافهذهوورر-فء!عديلاثاعر((الالجب

والغموض!ادفلاوالاجمإوااررهاؤ-لأافلأبابلغةالشعري2ءمميجاا

ؤفبطا،عدبدةءراتبهاثرالمع،ودةتحتماجثصيدةانها.ايضا

!لحب،/!يدكمعاسثتهاعلىالاصرارو)كنبيسرنفمظ.هاعنتفصع

-!اتوحداأةدفقهذاأ،-اءثلم!زامقدءلأجا9تحق!!ص،،افةوا

الوافطمضاهاةح-طسلىاالشعر.لةاءمورةباوترتفع،لوسيقىا

كقصببدتفسير!(يههـنلدربرلاغنيةوهى،الوقتنفسفيومضاالضته

الف(ءروشكوهنا،سهياس-يةةوقصطسالطي،!ةؤىوثصيدةذاتسكأ

حاا!ييضعنابلشعريءعنىموابرهط*فيلامتجردلنيض،:،ان

.شطرط"

وويمتار)غمناصوات"لفوثلأؤاروقاشماعراقصيدةاًما

شوش!فى"روقشعر4.1بعرفالننيالتا"لهي!ةالسنائيةهذهتصسؤهى

اللفءنمختلفة!غ-لاوهى،بارزادوراًي!ا9اء-ف"اذرعبظسوا

ءممتقرافةانهابلءةظوضلاعوا)محطودعلمىخوتراتك!االردبدة

حركموتستمد.الاوالجزاالرصانةبالغكلور؟ثاىابثقةتسمتند

ا)هـ!ابيعالممنالاقتراباثاءصفيهاوبحاولا"وسميقىمن

:!بقيولرحلتهامئيةعنيفحواكنهالمهوي.

اءصبفااسالمحرالددنىعلىهـن"

البشررغائبمنعيناهتحررت

المتراب*رضأ-،رمنيناهوانهطلقت
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)النط"كانجيثإلانسانايشىء

"الهـ-يطمحماهواب!ثوارنمالب"ناةءرراىنانادريولا

لهطاحوا)مثرالخيرببصامراعاإحسماوبودانهامحقاعرالشط

طريقعنإدونلاالمهاعالروءناخوفا"ناءحررااًن.!،الطبر

اء.،عرااختارهمالحلىنعترضر،ا:اماو)كنالنرفانااىاالوصول

ءور-،كثبر4اؤفلجدةالقصلجهلا!علىقادراكانانهرغملنفسه

حقىكأ--"هـنالاؤضراب"نو"زر-!اةركهزاءناكببرقدرةعليهجاءق

نالا!--ظاعفعلىاته)و؟فوف*طاهذااجاورو"ءاوا!ا&لملاءاومه!موؤف

.ساء4ادانليةقالاعتداديجنبنا

يضك!اقلوفيافيصحالطلا"الكون"

العبيونزهوةارجبلا5يلبن

لبالدفياءضاعهـنبرا،تخليلاالصرامل!ءمانيكنوكان

الثر.وجه!ي؟لفوف

ف!!()لطمبرآةالاخراوجها"صادقحهجمبالث!ءوقصيدةاما

قيالحقيوص"ءنالشاهـرمنبحثاذاتيةصورمنجه-اذ-5تصوغ

بهابراًسلاؤ!يدةانهاورغمالزالةقىالوصوهزحامفيمنهض"عاثيا

.المغزىفقيرةان!االااشعريةاألوجهةمن

ءحمدللشطع-ئر"المغارةبمدما))ؤهء-بةذلكبعدوتطالفا

!ةواًالمفللىهـ-رالاولىللهضاصر4الخارجب9ممملامةاورنممعصفور

هواجمىلنايه-دمراثاعاوزرلهالذيالبنهظالتاءانالاوالموسميقى

خلاصاوجديدةرسالةعنرءثاافارافيبالاعتزالابهزطاالتىنفسه

.جدوىدونارهـ"ناانهعنفة*-لملأبالفمثولباءقدا)مناءووا،للمالم

3اد-رزإصبا:واوجابا!اوبكتبتا!ةكبما،الفصيدةهـتهانوالحقيقه

نفسبم4ءعخماضةسدا!شماء-رهـانفلو.الفكرةتفاهـ"علىالامثلة

راث-5او!يس،وا"اناانفعلكانمعنايخوضهان/قبلالجدلهذا

"بلفصتافىياكهذااجةتالسبا)صغعقيمسوثسطاليجدلمجرد

مجدداصزئياموؤفا!تأ"لانالشاعرعلىينبغيوكان.القصيدة

تقولالتيفكرتهايبرزاواواؤعباالالتحامظرورةعنخلالهمنيكشف

ناهذارغمب!فوتنيلاواكن.تور!اصحراءايجعلالذيهوالدمبأر

ؤ-ىنطهـح-جعلنىاالتكماإطلأواللغوالموسهقيةالشاعربمقدرةانعوه

وءعن(هـ(((اسناءا)،كلمةالشاهـوملاستهوقد.الهضلهـقبل

وتأتي.اضوءاهـو؟ه"صر((ام!"ناا"اخطاوهذاالضوءبمعنىالثرق

!سصفاذاءهـ،دقوصفبمعبرلاصط"الاخهروالاولاءالعف))!صيدة

ا:دا،4اونعةرضفي.وا)،:فامثضتالموابالغضبمليئةجريحةصرخة

.ؤنثة،والفاس"الرأسعلىالفاسسقط"اللغويالخطهعذاعلى

ه-ذاع-نمبرربلايخرجاف"الااًلمتدارك4ءرمنيدةالقصانورغم

:يذطولحيقالبحر

سادةياارفمتكما،نراسييصلحهل

العمطبوللرعاقومه

"المزادمواندعلىالانسعرءما

عنفضلملاالمتداركنحيراخربحرمنالاخيرابيتاانووا!5

وهـاناللغةؤواعد"نالصحيمعلىتزدلمالتي((قرعاتكذسةء"

بلالذاتيلأاقولولابالمرارةالق!صئيدةولقطر.((ؤرء"يقولانتنبغي

ناهـ"3تبررؤدابىرحةاثاع!اكلامبانالاعترافورغم.الشخكلمية

هذاًفقطايسالفناناتصورافكبماالاالمرارةهذهبكليقطر

مبوربلااقوللاالناسفو!تقطرالتيالمرارةهذهفقطليسالهجاء

فجائ!اعلالااحريةابراهـلملأنيبداالشاعراًن.فنبماؤف،عدونبل

)حمانهوواضح.شيءكلءنت!خاىرأ؟4الاهـللانهـوللناويسوع

فهـ--وصةالحرإطاىاطريقااقهرايكونثكيفؤ"رانهبليتخل.

:الحادةبالشتائموبلحقهطامههزيهبهلمنحي-نبصدؤهيقننطا

الصبدكلابفرسسانيا

الانسانراسعلىلاءاللأااوحلاتيجانيا

ديعافوبآنهبالافتعالاصصءاسا:ايعطهحربتهيعلنحينواكنه

ور!علانحاهـقىفيكان(؟حفااحراموقففي3!،نؤ)و.!قور

هؤلاءبهافذفات!بمااا)شتالم"نالمخهفالشرهذابكلصيد،4

اضطهلوهررفىن

راير-ات:الئطيارفعاني

القصرعبيدأولاديا

العصررصيفلقطاء؟

.نؤكدؤص،ند4واءوهـوبشاعردقصاوصنياشاعراانبرسكولا

اعةبعدايقنعناانعلىاقدرةاافقدهالجامحالغضبواكطن،،اك

احداتدبنلاوهجائهاذاتيتهافيالمسرؤةالقصيدةهذهاًن.وففه

.؟!ؤلاءوا"ن؟لماذاللقارىءيقولانفيهايملكلانالشاعر

يحاول((افصولابداياتفيص:بقياؤوالمن))فصيدةوفي

ازمةوبينالذا.نيةتجبربئ"بيىنإمزجابئسرفهمبممحمداثاعرأ

تحققنئصاعريتةانالمحاو)لمةهذهمنويته.ح.ر4يح.إط-الذيالواقع

ادواف4رطىيسههـ!ان،هبىةالقصطوالو،ء)ول،ملحوظاقدما

لصضرهاتلقالببتهضديكافحد،نهانطباعمااهـفياليتركحتىإمشاعره

لتطاقافيتدخلالطتمراتبعضف!يه-اتلمحكرو(ءسارهـ-آتحدبدللى

واضحةعلامةجمدةالقصهذهان.اتهاصاوهحيطفىءلاالذيأثروع

سند.ؤ،مبئمحمدالشاعرادىالشعررةالمقدرةت!وركلى

"خليفعبداللهعليعصللإط((الماءعلىاقدامآثار"ؤصيدهأ"اا

وابداءبتحيتصهلابدأواننبم.العددهذاقصائدوأفوىاجملمنثهي

مق!ف-لوبمارشمابكانتانان!(اتصورا)تكبمااقيصيدةابهذهاءجابي

خهصفهيكبيرفشي!خكانتوان،كبيرة4دثأعرإطتنبى،فهيالعمطر

.عوض

الشعر.رةاء"ورةااصطيادفبمغتبطالاالعذبةةافصباهذهان

اىاتفتقرولا،اللغةمعاتعاملاوكما"خهاونولاح!وثا،بناءتفهحلولا

زبدأالحيويةشديدةدفق-"هبوان!ا،الجمهلمةالقوقيالموبقى

تكىصونحين.بكأنطمنل!،اإو...بالاشتطللتتهياثوقبا

حقا.شعرووا:نصيمانبدلاثاننا!الال!تعالهيا)نهاية

"فجروهيالبحرينشهداءاحددضالصورةالقصيدةتتضمئ

وفد.اجملعالمخلقاجلمنللصعوبراتوا)تصديالاملمنتاريخا

الموسبيقيةامواصهافو!والقتبمالقويةالقصيدةهذهلفةاخذ*ني

4.واصالت!سبصدفهالنها/قىفييقنعكاذيااثهربصوتالتملؤن-كا

الحماسلمانليدركا)قصيدةهذهؤراءةلاء،دةالقارىءلادعوواننبم

شاعرب-صةعلىاصيلةشهادةتظلالقصء-رهانبل،عبعايجرنط

خلههة.المهعبداعليالشاعر

الناؤصة"اللمسة"هيواحدةثصيدةالعددهذا؟صائدمنبقيت

يتركالشاعرانعلىةالقصبهذءوتدلئاالممريئشاتللشاعر

شيء.كليقولانيرمدانه.العنانمقدرته!فوقالذيلطموحه

فييورمااخرالىالعورةفياحضارةافيالواقعفيالتاريخفي

الباريخاؤنعهفيالواؤعيسقطانالغالبفيوعيبرل!م!اولاخاطره

اةءطواًبااضطبربت-صدةالقصولكن.اواؤعامجرىفيوالتارإخ

لماثاء-!نربر!وون!ن.للمغزىفاقدةممفولة-صةجاءت9ثديدا

ور،عرهواستيضاح/الهركيزءصبمزيدالمفككةالقصيدةهذهيتجاوزان

..اًاشراءللاصدؤاءوتحية

سنهابوابراهممصد(القاهرة)

*ء*

لقصائدافيآخرراي

الخياط!امحسنظم

فى-يللشعرلغطةتضلحتئدلى!للمضعراكقليدإطةلأاللغطان

65



الضقوطوتعاظم،الاجواءوتفابك،الحياةفتعقد،الحديث!مرنا

ترموء"راقبمأالحقياشاءجرامنجعلت،الانسانروحعلىالنفس!بة

وصعودهاهبوطهـ!فيمتلاطمبرحرامواجكحرسهجعلمته...لعصره

..حارجها"نالحياةواؤعيرىاناأثطعرعلىالموهـنمنيعدولم

.لعقيداتمنفيهمابكلالوافعماسرمنيفلتانمقدورهفييعدام

.وضتوط

الاسر،هذافيوموعأالشعراءاكثرهمالمحتلةالارضشعراءول!ل

اما"هميصدولم،جراحهامنورضعوا،المأساةرحممنولدوافقد

ما!اتوما.فصالدمناحرقيصبحواانالاا"امهـمي!دكل،خيار

العاصفة"يس:قلاالذي11،دوء))"عنالقال!مس!ء"وؤصائد

،هيالماضيالهددفي((ا،داب))ؤصاتدمجموعةضمننشرتا!تي

هو،حرارنهطدرجةانخفاضنمعالهابطالفلىطينيةالعورةترموورر

ولذلك،،اثورةاصىهرةتحوطاتيااسوداءابالظلالالشاعراحساس

فاسطينيدقترمنمذمراتءجردهيالجديدفطارهـامن"رحلهفان

:الىساةمنهبدأتالذيالموؤعنفسمنلبدءعوداًنه..تائه

لامكان..مرة

الفنادقجميعفي

ا(وحيدالغريباكونومرارا

الفنادقجميعفبما

و!نهـ-ا،حزينايقاعفيالرخ!ةتعبراشاعراازمةكانتوان

-فتغوص3انمناعدانها،للطساةموضوعيام!ادلاليصت

مظكب!يرلمثى؟عرعميقةرويا.لأ-ونانمنوابصد،ا،زمةاعماق

اقيا،نترةالمهاللغسة.-فيلااحزينةاالايقاعاتانثم،القاسمسمميح

نادون،التجربةورورتمسانهما،للشعراجديدةااللغةتعدلم

.اقالاعه-الىسدنا

الثروط"صثرطالقارىءآ)ىالنتساعرمن،ناةالمعاذتقالان

ما،اثاعر!صيدةاتمثلانني.ا(فنياأعملفيتوافرهايجبالتي

الئنهاعر.يعانليهءمابعضطاعمافيفيترسبتمااًذا..هـ،موضوعفي

جزءاتصبحاندون،المخ؟خلاببقشورالتجربةتمرعنصا،ولكن

تة.!ءل،اءمراءاكراته"نبعض،تصبحاندونالانسان،عصبمن

نابدل،اثهعرالهواطىءعلىشيطانيكنبتوتقف،اأتجرقيؤيمة

المتلأطمة.دحارةاعماقفي!اوةتكون

ذلك،ءنالاهـمواكن،الموحيةالايماءاتل؟جربةافيتكفيولا

*مكنلامتطورةغيرابعادا)ى،العمقالىالايماءاتتلكت!شدناان

اقةالعاالاتربةءكلدأءن!ايجلووان،سصرهايمزقانالشصرلغير

"حكبما)قيالاصواتاننجد،ذلكعلىاسوفني.الاصهليبمعدنها

المعنىهذاالىتفتقر"فأشطيفلآنكتة))و((التاريخفيدرساا

.4البنقصدافىيا

ؤصد"العاصعة،:قلااذياالهدوء"عنؤصائدفياراهوما

واحدعولفيزظرةولكنها،القالصملسميحاخرىؤصاندفياراهلا

اخئررآيافيهاارىالتدبما،الثعريةتجاربهمجموععنبمعزل

.بالذاتالقصبهذهفيآراءمناوردتهعمايختلف

وزميذ!ا،ايوبلدآمل"ل!نائهقىاةالمدينومساحلةا))قصيدةاما

ا"دؤيرومنإخرجاندما!.وثلآلفاروق((ؤديمتاريخمناصوات))

هصوللاحداثالتارينجي!الاسقاط،مختلفهين.جربتيناىاونتهيان

"صريشاءربردية5ىالحاضرتسقطالاواى،القصيدتيننسبج.

ء،ضرف-،على1،لملأءااببى!حكمةفيالماضي"سقطوالثانية،قديم

منسمةنكوناناوشكتخيةالثآرالاسقاكلتانوالملاحط.الحديث

علىىمصرسومن..العربياما)عافيوالفنيةالادبريةالاعمالسمات

الاديباواشصاعرا!ءلاحقرإبلوؤتكانتحيث..النحديدوجه

فكلحرب"وىاى،انطلادض4علىالمسلطارؤابةاسيفمنالافلاتفي

تلك!ثلفيالشاءرونجاح..سوياتعبيرانفسه!ناءلتعبير

في،بالحاضرالماضيجزئياتمزجعلىقدرلهديي!ونالنجارب

فيهنجحماوهذا.11عكساوالطضرثوباولضيالباسعلىاقدرةا

انههـاالتجربةكيمةمنيقلاوهـن،كبيرحدالى((ايوبكامل"

الذياهـدفاافياوالبنىفيسواءمماثأةاخرىلتجارباجترار

وقد..واحداأجوهرو"كنالاضكالتخ!اففقد..ايهاتق!د

معاتةقىلاوفد.يشلمفلاالياقيالاثرو)كنارموزتختاف

بمثابةاًن4عليها-..د!لااعتبرهدانا،الاخيرمقطعهافياقصيدةا

هـانالعهلآن،ا)ثعرلغةتقبهـطلاتوض،محيةمذهـصة

عدىالقصيدةخظمجا،ء-ااذانوفيفااكثريكونانالممهـنمن

:تقولحين"نفرى))لسان

المختاررحلبماعنفيكملابحثجئتؤدانن

المقفلا(هـورنحوفيبتي)جريءنفباههةووأنا

ابرياافنمص،حهذاشهوةمننيويخلص

كالاعصارانطلقتثم

عرفاونصببئأطردنا...احدمنايتحركلملكن

الليل.صدعتصفع/صفتهاسمعنائم

اأ"،04ءعوتيشلهم()شوثمةفاروفى((نجدالاخرالجطنبوعلى

شعريةت!جربةليقدمايهـ!ااطريرقهقيحسسحينوهو،اعلاءاابيفي

في!ختارراحةز"انناعلىاعلاءاابوفيهصطل?*مفنيقالبفيجديدة

ابيالعلاءحلأهـةان.الزمانمهحيةفيامنقباالاتمزاليخت،ر..البصر

سؤ.علىدائماوهي..لثءعاعكاحاضرنافيجوب

صارالالييقاباهاالهلملا،ابكبمافالبصيرةقظةوالبصرراحةان

ال!ك!11،ملمحورهوهذا..لعمراهذاانسانفيالبصيرةوضئاع

تكونانمنا)قصيدةتمدنتلذيوا،شوشةفاروقيقدمهالذي

.41جيداموهـ/للأ

الجبل"الىانطروأنا))قصيدتهدي"فيولىسعدي))يجوعو

اقصيدة،المحيالء:ينءعوتويتصدل،وءموميتهالحبخصوء-ج!ببن

نجيهضوان..ايى-لاؤكطتآته"انالمحاربثب،بفيامراله-نتظدانه

اسفن.افيمهكأاعلىالصواريواكن..الجبالفوقارمادياالفيم

اوؤسودواواأحديدالفيذنافلاتمنالبادياوحي!داالضوءهبم

حتى،الحبينبينالموازنةمنيأنيا)قصيدةنضجاًن...والبطالة

الت!ماا)تكفكس!اةء-نبع-دالثكلإ-"اعنبعيداابعادهاتعميق

يصوغانه،ابىشرالفجالتعبهرعنب!دا..اسطحيةالىاتقود

العصر.لضههي..جديدةثعريةبلغةالعب

1)والاضزالاولاعئماءا"فصيدةنن.ن،ذلكمناعكساوعلى

هعالجةفي8المباال!لالىكن!بكالىفيهايل!انه،صادقلوصفي

لأوانجمتر!انيريمداله..نالاسآفيصالداخليةالصراعاتاعمق

الاورالقصيدةمقطعفيالاعتراؤءويتم..اوؤتادفسفييعترف

الواحد51ءوتايحولبذلكانه،الاخيرمقطعهافيعنهويمىك...

تجسدقير.ثهانيدركالمو!عله،صوتينااىمراعوحدةمنالنابع

فيمراعهماو-صلان،مه؟ن3يبد..ضدينومراع،داخليةدراما

!-ءاًنه..الاخركلاهوما(ينهىلااوينهيوؤد،اقمةاالىمعا

ءعاناته"فىمع،لجةنمطياسلوبالىبلجوئهالصراعءضمونأفسد

الفعالبة.ؤيفنهامنكبيراجزءاالتجربةففقدت

)ا(فارة/هـدء؟))عه"ةورمحمد/قصبةتآتيالنهجنفسوعلى

:هـر4اعماؤفيالحائروالهسعلىجاسمردالىيصلانيحاولفهو

رة-،ؤالىيعودام..والصفاءأصوفيةابترفمتنعماالمغارةفييبقى

تم!طيحاًاصراثفيسابقتهامعتتوىتجرقيان..احضارةواالكفاح

9تئدمط!ماكللمحوني!نبينالواقف،نالافبرةتع!قوعدم

اليها.
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ووس،ولاتفي)(المعريونشأت"((سندفه!محمد))وي!ثرك

..الفه.ولدورةخلالمن4حهءتاقوالالاولفيقدم،جديدةللتعبير

باهـلاما!وار،طدشممزبم،الادوالعلىطقوسمهاتعكسالعامقفصول

ءنولنفض،اللاهتاصيفاحربهزاتموتخت!ق،بدايئ"فيالربيع

لببلفيبالعار"وصومةوتتنقلب،19خر!ففيالانسكارغبارحروفها

و؟-ا:شريةاالطبيهكأبرءنالمتيادلالفعلائراًن.الملولالشتاء

فيهيجديدةابعادااحبيبةالاقوالأعصقمدلالفص9جفرافية

صالنساءيو!قوأن.الهدفهآصابالشاعراها1ق!دماراحي

ا-صهاهـر،قجارب"ب!يقدمجديدةولغسة،جريدشكلالمي

عليه.اولهاالادبيالنصعلىالحكمفياهميته

اخطوا،نالاتمكاولاتفيييحث!و((المحرينشات))اما

جدتهدصةي!تخذ"الجديدةمشو!تهفيولكنه،المحاولةتكرارثم..

اسضخداماثانوفي.ا!تخدههاولكنه..اعملها-السيامحوراالمكرورة

:مكرورةقصةتحبكانتفجدتي

الامدموعسعتمراتسبعكا

اصمساصرحجروالرمل

والمروةالصفابين

سرهابان..الحصىفانهزم

فيمزمبئروكاضي

قطرةمنهو!بث

(اضجربة،فيطرقيتضيءكشافةانوارهجردالقصةالضخدمانه

هانفسهافصةاءصالتجربلمةنوريشعانالامكانفيكانحين

.والاسه،سالمحوراتخذءـ-،لو

اقنه--رءوسص*ى(--ريه-يمثىمزآلماذاكجانبالىوهو

الموسيفصوجرله-هاالقافيةثقلتحتزجرلتهويرصتع،الخارجية

اثعتي.حملهاوطةتحتفضئن،الصاخب

العرا،تذاكرتشاب!

!قاءاىا،الاسىعلى،وانمرفوا

الاناءفيالقهوةفارتدت

الخرساءلمقاعدأعبرمساءكل

االواءااصافح

البناءانقاضارسيت-تذهلا

ولم،نفسهـلالضجربهعنورفلمةتعد!ممرالنفموسيقىان

زكاطه.كه!9الفنيال!ملعنبهمزلع!امرهاقحليلنبالاملأطيمد

عاكاالساعر))((الماءعل!اقدامآتار))ؤصيدةانهايةافيوبقى

بف((نبمءلبدالله))البحر/نشهيدما-اة"حكيوهي"خلي"قىعبدالله

غيرذاك،اكلاهرافيبداواًن،المضمونكلأسيكيا&ناءتقليديقالبء

ولكنط،"ضألهةفى-عريةوصورمشاهـدوا!خبراليمنبينتبرفىوقد

هـاوكل،وإم!قهـ،التجربةلىؤصعامجوزورعبممع!لملأهـزليت

ايجسادمنالشاعرسببلواثلهداله"ورتلكنكونانارجوه

رو-ءت-ةءنبع.دااعامواالخاصا!شفصيبوالجوذاتهبينالتلاحم

.لشعرياابىخاءوبخلخل،1التراكيب

الخ!باطمحس!ن

القصص

س16سالصفحةعلىالمشت!رف!تمة

..مرهقةلافتات،سرة3!لمرةوراءءنمرحوءكأر؟ب9مراءنرما

تييعر!امبن!د!حتثوءإر!ق،!ليلمحعبهس،"ماردو،لخب!يد

اتفا!،مشترمنومابض(ع!ةنعرضزاعقةافواه،بعدالعابثين

كه!اهلصآبروصديقهالدهننمانعمر(0001رفىفيغرامفيلمةعلى

ىهـلغريبينليس،ان!ما،حسينأ"ولدودتالازهرحياكي

وهـاذا،نص!بنآزحاماينشقهم،،ا!ضاجنوكأنولكنهمااكهف

مواكيهمودورالس!يركأنكم)ءلنفسهعمريقول!!:أيكتشفان

..((القبل"نأشهك،الحبةمنآحب،والروحافقلبنشوةيوما

حدثمأسنراتعفنيوزاوجخلالىمناالات/*،،ولىهكذاواكن

يتسادطون!منهـموصديقههوكأنالمذينالأبطالكل،الانيحدثوما

نفسهعنافعليونهيلةونفندقفيحلميويقف،واحدبعدواحداالان

كتقولء.؟!رغةشطراتمجردوهذه،تبرجزتاننييقولالبعفي"

فحياتنااذن،يقولماصدقلوو،فارغاالكلامكلاصبح))لنفسهعمر

."ذاكبعدالاحلاميصدقمنابوملصون،هازلصةلعبةفيفماعت

منفوراتدطبعكانتلت؟االمطبعسة،يىقطونالذينكقطهؤلاءلشى

ابهتوا.((لصباهالشيخرجوع))فتاباخيرامعتالسوداءاليد

فيرجلشرفةالىلصلمةلللم!قفزالقصةبرطل":زلامام.تس!كنالتيم

الهبضذاتالقصةهذه1لوحاتونتتابع..و"كذاوهكذا،اللجلظلام

،الدهتنعصرلهتعرض"وكفقلبصدالنفسثي!تخلفا!بم

بلسانه.يحسهـ(انالانسانيم!تطيعالتك!بالمرارةشعورا

ووهعلىزائدةنبدو"ألنوم"أوحه،الاخيرةاتلوحةولكن

وافنعناالقصةاولفيالمؤلفاتبيةماتنفيلانهـ-،،لةماسكةاالقصة

وراءهيجرياذساذجةبمغامرةا:طلايقومالاخيرةاللوحةهذه!.به

عليهويمحبرمويرعيهيتتبعهاذياالشخصالازهرنت،رعخىالميزةمن

راباهمالذينالناس،الناسعل!يهيسنعديبكأات،1المحيثم.اكوم

هـجميعايشهركونبل،بتوبيخههؤلاءيكت!ولا،اق!قىااول،ثي

كحلمحلمايكونانيرمكنلاةحلم؟هذاامهحيح.وبالمركوب،فربه

يعصرخمرا،انهاًحالهماراىحين،المسجنبررريق411يوسفزهـلاء

ففخذق،"ئها)طيرتاكلخبزارأسهفوقييحملافهالاخرورأى

واضحىقىالاءوركانتالبعيدةالايامهذهفيلانه،بالضب!حلمهور

كيت،طحل!مجرد،حاهـاؤرىيوسفوكان.واةءحةالاحلاموكانت

فا!تخطضهـيستمباحدثالان(ما.اعوامسبعةالمجاعةمنالبلدوينقذ

ءسن-مونونام!!صاافبماالناسملايينولكن،النهارضوءوفيالاجهزة

اصاقادناث!،كخلميوسىفزطلاءحلمالمؤلفاوردولقد.الجوع

/ضجس،وزاك!ه!المستججلاتمنيووفاذا،الحادئةهذهلنرىالواقع

اب!تيقعالمكانهذامنلالقربانهيعر!المؤ)فانشكلا.النصور

ناا،-مارادالذ!صولعل،وياسينوكطلعبدال!واداصمدالسيد

ارزيدما،ياسببنواحفادءبدالجواداحمداحفادهمالرجليضربوالم

؟هؤلاءمنيرجى

اقصةاف!رزه-انىخصء4الملاحطةهذههـنوب!*ا،ذلكومع

ا)قصص"ناماحااالنوع"!رزاذهنيالىاعادت،القلب،بذوبمه.وبة

لقد.ووء511القه"ةبفناجلأ!امنو،-ث!قرأناهـااصياالقصيرة

"،علمبوؤعالذيالكنؤهـتاعلىالموضوعناحيةمنالمؤلفحسهدت

،هوا!علىذفس"رك./الفنانباحساسىوجدتهحينثانجةمرةوحسدته

اتيا،راءاهذا،اءةنبقىغا!-واثياالدافىةاراضهاووافيجري

ء"!ىانألىءطمح!انكلان،ا)ضلىصدوويعدىوالذييكذبلا
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المطابهـفىاتح!قفيونيفل!الذينالفنابنعددكمولكن،قارئه

العسيرأ

اح!رةافيالربرل))البساطيمحمدقصةاىاالانوسانتقل

،تماءاعيسىمىلاحقصةعدتىانهاالقارىءمعلإلاحهظ((المقابلة

منذلك."فرلاول!ن،قطعاالبسماطيستظالمالقصتينبنوالمقارنة

احجرةالمقارلمة،أ/بخلاخربهاشخصافيجدلودآندةالى1يصلإرجل

رضفلالموكاندةاخادمويقوم،صاحبنليرفانهالاخرهذاويتوهم

هذاإموتثم،القصةبطلالىالاخرهذامرضوخبرواراءافكار

فيؤعلمتماخلا!علىالقصةهذه*تلخيصالىعمدتوقد.الرجل

نثرتوفد،في،1ء-اكل!وف!لاهذالان،السابقتينالقصتين

اواحداالخبرلانشيئاهـهااسقطلمولكن،واحدةصفحةفي

.مرةمناكثبرالصفحةهذهفييتفرركانالواحدؤالموقف

،القصيرةالقصلآبهاتحنىمهعددةاشكالاهناكانيقالوسوف

قصقىفيك!،مطاردةهنا.قصةالنهايةفيهناكولكن،باسلا

برشكلومزيفةمصنوعةهنىاالمطاردةولكن.،مطاردةعيسىصلاح

النذخوصتهتزام،مطارءداودمطاربآنهاحساحدهـلملا،يثيرويحنق

ف-يالفارىءيستهيعولا،الاحداثهذهصنعتالتياالخشبي!ة

ربرلموت!دمثلاؤالهلاؤما،سؤاللايجوابايجدانالنهاية

خادمواحضاركاندةلوفيوجودهوبيىن،اًخررجلايعرفانهتوهم

ديظلواحدءر!للخيطدامماالخ..وحجراتلوكاندةوصاحب

هذهاختصارءثلااق!ن1منيركناتمبزيدهفيوهوو!توحدهيده

ارجلاهـتاجلسلوئ!ه!ءسيتغيرهـانهل؟،نصف!الىالصغحة

قتيااتوتاشىجرةآلىمتلاوانطمربهو"اتوهمهوتذكربيتهفي

اءصن،اة:،فذةزص،جعلىالمقرقطراتوقعالىصاسمعاو،المطربللها

.ءصنوعر،نهاشهاركالمؤلفيتعمدغرببجوداخلانك

إبرهقابساطيامحمدالصديقانالاخصرةالفترةفيآحسانني

ونتحدثطبيورتناالىفعودصميعافيهردأناالذيالوقتوفي،نفسه

الرعبهذافدرةداخليدورهوظل،معهمنعيثرالذينالناسالى

،اكا!اتاغمضت،كلمآفهظانا،لهمبررلاالذيالناقصالمتخيل

وكلماالا"،كن،ار،صتوكلما،اجابةتسمعولماسئلىةالقيتوكلما

الحجرةداخلرغروعسآ"مت!دكانتالتوتشجرةانمعلاالانسانتخيل

مصةدراءةا)ىسأدعوهو!ن.الفنيالعمللمصلحةهذاكان..

برالارؤ،مبالانائءبىالقرآنميهااكألمطالتيالقصةناك،عيسىملاح

الاخربننوهماوجواخلق4انالفنفيعليناانبنفسهليتاكد

وهوالب،طيم!مدانشكولا.ناقصةاشياءنصنعانلا،بذلك

الموفوعهذاونثببرنلتقيتوحين،جيداهذايدركالمتمرسالكانب

لاادركاننيمنيسخبر":!ايسخركانانراه،رأسهيهزاراهكنت

؟ا!تعقيىداًلشديدالسطحتحتالبسيطةالاشياء

ؤرأت!ا!فد((المغلقةالليلدروب((الشرقاويضياءقصةاما

يعودالذيالحزثنالشاعريالجوهذاهيهاواعجبني،تنشرانقبل

،-رىلارجلاقندينمرالمدرسان.الموضوعطبيعةالىشكبلا

إ*ملانيريدلانهالطاولةيلعبانز"-ليهيتركانه،الواجبالاامامه

رحطةمتردداوففاتبيتالىعادفاذا،الاولادكراساتتصحيح

هذهامبآل4منمتوقعهـوكمااسكتثمزوجتهفخذامامواحدة

ابنت4كراسةفيحمراءبوردةيفاجاولكنحه،عملهالىوهـ،دالركبة

جادرجلقلتكماهنآالبطلاًن.اقصةاوتنتهيثورتهفتبداسناء

لم-اناذلك،بناتفيممرسةمدرسىذلكفوقوهو،ومخلصوحازم

ذلك،ؤديوان،افئورةهذهنحنتوقعوان،يثورانالطبيعيمن

كانارجلاانرغمالقصكأبهانتهتالذيالخافتالصوتهذاالى

ذاو!كني،القصةلهذهالشاعريبالجواعجبتانني.قلتيمرخ

ناعلىالتنرفاويضصء،ءالصدصقاوافقلم،تهافراعالىاليومعدت

متخلفومشكلتهرجلانه،الصفحاتهذهكلافندينصرلمشكلةيفرد

لاالتيالنماذج،النوعهذاهـنالتيوالنصاذج،قديهقىاصبحت

يركونوان،و-تاساهاالفني!تجاوزهـافي"تعيثرولاعصرهانرى

الكاتب،رو!ارةكلفيهاحياةابعتفيتونلافنديفىمرنمطيااطلا

امثلمنالنماذجبهذهالقصصفينلتقيطويل-كأسنواتظللف،وقد

،صتالرصيمات11وىوبناتالاشرارالعملواصحاببينالطهالعمال

الشكل.بهذااناساتنبتتهدولماحياةااجدتانبعداطلاصابنا

نمر"شاعرىتجع/فيالفالفةا*آلباوق!رة،ش6ءهذاولكن

ا!رؤاويموفقضياءان.خرآء،ورمي4وعواجشكوكهو.لنم!بةافندي

بسببذلكفليس،النهايرقىفيافندين!رانفجرفاذا،مامافا

بسيبوانما،ابتةكتابفيوجدها؟آقيالذارلمةالحمراءالوردةهذه

الت!كمعلىمدرتهواو!تارهقتهالمة!الاخرىالاشياءعشرات

نفسه.في

بقدرةهيسآيستفلوهو((الطوطماةندبراغاغانمفصةوتبقى

اةمه!ؤظناالصنديتلكوام!رهموهخأوفهمالاطفالثمواغلواضحةؤةية

.كلي!سألانصفيرانءفلملأن:لفنافبهايعرفونلاانهمن!ن

لبسن،وااشياطينواالملالمكا"في؟راءلهصاو،عليهايجيبانوالاسئلة

امركليقلباانبدلابلالبسبطةالجزئية/المعرفةغيانيكلولا

،و/قودهمااصصرتقه!هالعقلهماويمكنيتجسدالمختلفةحتىوجوههعلى

يقضىخنىا"صةازكاي!ممةديبثىول!ةمتقجريمةارللأابالىالا!ئلىقى

مشعلالمهما!،-تاالجريمة"متوحين،بهم،سيحيقالذياننترعلى

.الف-ورعلى

تمكيفءولمبرتفصيلؤصحانبع-دادباغاالاستاذمنغريباو؟ان

منتفخة،رطنهاوكانتؤطقىآنت3،فتاوكيفالسكينالحهواندراجاست

لقصةاتنتهيانغريبآ+آن.بطن،،و!مالممغوداالطفلادخلبئنوماتت

حبكةالمؤافيجداناجلمندماذااجلومن،الض،حكالموقفب!رزا

عايلملأحطانازوحبةواالزوجانهـوالض،حك،اوففوا،لقصته

ازوجان؟ا!فان!ماومن..ا!رانان41معتلهبانهاادنته!،

وقتلاهاال!ردابالىا)قطةاستدرجااللذانالمجر"-أنالطفلانهما

التيالاسطرهذهالىحاصةفيالفصة.دكنلم.مثلاسنةعشرينمنذ

ص-وارااقهةااولفيز3المرالذكبماءواراهذامنوجعات،قلبتها

نتطعفلن،ءة:ولة4اث*لابهذاحتىالنهابة:عدوام.مكاهيا

الحادثةهذهانلنهءدق،واحدةءرةةسهعثمرينالمؤلفهـعنقفزان

صلبهوكانالجريرمةتصويرلان،سنةعشرينمنتمتالبشعة

مقنعةغبرتقريرقيجملمجردفكانتالضماحكةنهايتهااما،القصة

.الاطلاقعلى

..وا،ن

احكاهـصاواصدرت،اشركافيوؤهتاث؟اكتشهفاالاها

ص--ذريرغملادن!ه!ء،ذ)كفياصاحياةلاولكن،نصائحيت!واس

،واكننيمسبقةافكارذهنهوفييبدأ!لبقديتعرضانسانكلاناعر!

المجوهـةبهذهالاست!متاعوبهنبينيتحللمالاؤكارهذهانواثق

".العصصمنالطيبة

ص4رتا!هعبداصلا!اهرة

يممالىوأةا!ءةء-!

العاميدالبرتجاه-دمشق

وكبزىالادابدارمنشوراتوكيلة

فيوالعربهجةاللبثانيةالئشردور

.السوريالقكل
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