
!ؤأافسشلمد8!
صممزممبر!بر3تربرص!صصصص!صقيممربرصمموصص!صصصصص!!صصقيص!ر!صص!!ه!!و!

لتجمديداعنكلمات

يالمبم!كما?!:ورلأبر

ا?--د*داءنكا/مودف((اكلمةالكذهءضوانااصعانأر)دآضت

الدفاعكاناكاه،تالهذهالا!،سياحادزا،نذلك،((القصةفي

اص!سلام((وصه"عن.4يقدمانثضبابروعادلا،لاور"ناذص،ولالذي

الاسعلةبهضوجاهةرغم،مقضعاا)د!اعيآتفام((اصفراساعة

علىىالحلأمدبملأل!درجيصلاصطامو)*لمه.عادلالال!،ذطرصاالىكا

رئشءفي،اتضا!ضقىاعه،صرهام!لفاستجم،عومحاوأقي،.ؤصته

ب--ل،اسصريةان!،دص4عنا!للموانا.ي!ىءقمام،واحد

بهدوء،اءرباالكن!ابنحن،ا:،ضنانقرأا.إئاويا)نمامابالعكس

وعثساتاصفحاثاهئات.سموب-دعنضفء"،لال!اذنيه،بوباست

برقصتى4!!ىانبءطعدماندمميبوة.وحفل!هقد(اغاالوصوه

دالوصبالمجالهو،رأيي!!بما،ذ)كوكان،ألاسطورةمسنوىاىا

لكن.!"صمونهامنوشبءا،القه"ةبرضاءبقيدانسةطيعارزي

الصفر"ساعةاحلام((عادلء،ذالاسؤصهلآالىالعودةليرموضهوعي

يى*ةدء!الح؟افالادب،جديدةدنتصةوء:لمتعمقومفةحقت!متلالانهالا

،4ؤاعدتعنداجلوسايس!دعي.ايتفا!ةمنواكثرودفةمناكثر

اب-!اءفياة،ؤداحقمعهـذا،الدراس"و-،تل؟.خيلفودرال!ضه

وتلاحسههونالمفناصب!منذاكاوالر،نبهذاحول؟حفطات

القصىنم!ءعاينهايةفيانصهل:ء،دلألاس!ء،ذ**ؤاداماا.اث-كلبا

ام!طوكن،مطآنفي،وضدها،مه،،انا:له!مولضدهااو

.ا!ددبقالبهإفوبى،-،انواراداإجراديابراهيمفسهاكما

لمد95افيالمئشور؟ورإيقهفيملادشنبابوعادل،ذالاشاكن

الاسهةاذبجبنتلدي!ئيو!و،ا!+،س!ب!ةا-4صىألىا"ابا!د((منالاخير

التبهوريالةقل.بىياسرديا"فهـوميحبث*ن!يماالعحبلاًاسلامعبد/

يةطباخلاصيقرأانيك!بهوكان.للق!هلآ-براد!العليه،ورلي-

عبدنسيالذياربرلا"ه!بفابو.روسفوصديقهزمبلمه!صةحللت

ساهـ-قىاحلام))عنفيه،تحدثتاقياالصفحةنفسفي)ا-بلأدا

اصتراء!هاتكرارمع،عةل:ظاتلكمنالستاننييىرى((الصةر

وتاوج،داركه5اتمس!تمهـماناؤديسشط!بعلااذياالعجيليلص

--صةالقصساء4منأسلفتكمايمسحهانالحديثهءما،يمهزخم

قص!--ةالىبء،ئدشنبابوعادلألالمهء،ذلانونطرا.الهربهبئ

متىرر"اةنشرتالةي"الخوحولهـاذهبمنسريرعاى.دنامحييبة!ه!))

-!وبره،كثيراؤيهااراياواختلمفاللت،.ءكأ((إلاخض،ر))جريدةفي

فازلنيافنااض"ةءنهوذبافصةاهذهيةتجرلفبابوالاور"ضاذان

لاحدد،بالذاتافمهةاهذهمنانطاقان،الاستاذسمحاو،أر!

،وحده-ا،الإةتجارركاءلىاؤضصرو!ن،بالةجد-دمفاهـءهـكما

ءوراهب!اىاساستنددلى،الا-فافىمحدودة،العديدةكثرت!"رغمفهي

ا)قه"-كأؤنءصتقيبلؤ-بقأورلا!!اف،ءا!يستكونتء؟هـاني"ب"فلأ!

ا!.لاعمااتمدهاناريداذياارر"قضلررحيماولاالعربي

لتكروفي.المضهون./جد.رهـفياولا!واكجدييانرأبريؤي

ؤ-يثم،امههقةاأهـه-"االص،دفةبهككرو،حوا-نةاحيماااقض-،يا

ءمود،-ةاكاتتسهواء،ارؤ/بئاهذهؤجه.كدرجفنيدععادلعلىعمورك

اطسارفيواحدرطلحتىاوابطالثلاتةاوبطلينحياةتعالح،عميفة

الثضببخ)((،سواجنتيسبنعنىددينسوؤيتشا-!ان)يعنيمأساوي

اؤفية-عموديرصةكانتاو(اهمضفوايوالص!راثيخووةفي

تعمي!قمنينئعيمابكلالابطالعشراتءصالىحلعالج،اجتماعية

وؤتبانحسناوات،شولوخوفالهاديالدونابطال)وملحمية

.)لبرولست((الضالعازمناعنبحثا))و!نابنوادباءودوفات

الاخبار"))صريدةفي-لمسلةالمهروايتيلمكتادةدفعنيشيءاولان

من"اعتبرهابل-،تفنبابوعادلالاسضاذتعجبلموالننىاللإ"،نية

ثمول!،،جديدامضمونااودعهـ،انلتحاواننيهو،((المتاعسهقط

تس)اللبنانيةالجم،وريمةرئاسةعهودمنكامل!دحكايةهو

السردي((اسلوبهاكاناذأذا!لاستكر-ذكما،بداتلاو!د.)سنوات

هـن،منهاصلقتيناوحل!لأءناكنربمظبعةلهسمحمد"التقريري

داوسووالجالهينوالذكنجبةالح!،لبنبنءن،اثعباءماقاعمق

سريراسطورة،الحقيقة-الاسطورة.بواسطةارنقيتثم،الثعب

عشاؤهاو!هةقبللبنانيةصسسناءتقتب4الذي،امض!ابونابرتلويس

بءتهاكالذيالجانب،اللبنانن*عبالنهمنافتانيلحانباالى4عيى

تختلفمناخاتفيالعائتذىالمقاءرالساهرالراؤصالجانب،يعملولا

كيسللناسثقب((لانهسجنالذيبنابوالعتالاح!!مناخاتعن

حمطبعلىسكراالناسلظكلالبلدملإوبريةاحدمخازنفي((سكر

.حبنبوا

سوىالانكأىاتجلوزلمم،انصقعلىالانحتىشنبابوعادل

مينقرأهاؤدلاخبارسدلكنه،الاصبانبعضؤيالمؤثر،العاديالسرد

المجتمعومشاكلمفارقاتحوللهضانيرءبورتاخاياو،جويدةا"ة

-ءنالمضهونشموليةهونقرآهاننمتطيعلاالذيواكن.اللبناني

وت!ت،ؤوق!تماهدرزظوبوحين،ا-ديداطريقهافيا)قصةنهضي

هذا.صراءانهاثموحقالقهاوءخازيها،واضوائهاانعكاساتهابمختلف

ثهـبيوا!ع-ا:بالذاتلقصةاهذهفيؤصدن4الذياكجديدهو

شموليصرا!ياأ،لاحأ9هـلا-3ل،أص!هلاجتمامحي-لمدولي-وطنيس

ءاىمعنيةعطفةكلوفيمعئنية"رحلةكلفي،ياةفواقهكطرسم-2

لجيمعاوروحاجوومقا،تراجيكوميديةمأساودة-3،افضكباومادله

.الاحداثفيهاتلمورالتكبماايمالاؤافيسبما)لاالردبسبم،لثضطرهاللبناني

المفصودا)تجدسب-جديدالة"عرضفي&متوانا،جهداآلولم

اسقطانولذلك،لاباليعلىيخطرمااصرهو،لهالمخطط،المفتعل

كتابةفيتنشمطاخرىلممدارسفي،ربماثئبابوعادلمدرسةمي

مض!دةزواياءنا&ظرفيجهـ!اآللماقول.العردكطشرة:،فيالقه"ة

لضقديموذلكو"جديدهالى؟وراط4نقاطنءخ!لفومن،الواحدالحدثابى

كالجب!اة،ؤدصتهالانني،تسلسلمهافيوالوقائعالملاحداثلاكا"لمةاظءة

كرونولوجبةبصورةمتسصلمسلةغير،افناوعينايى،،منطورا،نفس!ها

دطل)كلانعلييخفوام(وتواليهالطبيعيالزهـأن)وازرحسب)

الهاممباقبالىالمربطةجةالنفوففبهبتهالذانيةوتبرتهابابطامن

و!منالهاالروايةهذهفدراتل3ورغم،حالكلوعلى.للرواية

مماكثيراتعادلثطاياهامنشطبكأكلؤان،تواضعبكلأؤولهاس

كاهـلملانجاحازرجحلم-جد،دافناقوهناكهنا،ايىومعايهيطاق

هس!توى،الروا،بئفي-نالربا"-مؤبنبينالقصصيالجمعفي

عامةاي)"ءتوءستوى)المولةاوقادةوالوزراءايالركام)فوق

القصة،ووذهاىاالاسضظداكن.(وكسبةاجنوحمالفخبلمةمن11الي

القصة،فيجديدولةمفاهبمي.ءديدمعرضفي،سواهااىاأو

لي،أعول،يقرأواانل!ميتحامأتينا((الاصداب))قراءكثيرايفيدلا

هئى،ك.المبئانبهـناالت!قد!-نصحافةفيؤقطتنشران!،3ررإانجاا

به-د،دالاعضطفينبفي،عليهااطاموافق!اسور/يناالقراءبعض

معترؤ،/،يدالتحبءسالة،ا،صألةهذهلصياغةا)ةجريدعلى،الآن

صءعبارة.،كونأنالىيطمحولااق!راحاتسوىاجمهـىأقدمهء،بأن

يو!،امالعا!بىالميدانهذا!!يحدثء،انمع،ودحثدراسة

72



"ول--اذالا!حييوانيريردكوا،عا!*غرييلأاءس،ألهرد"فيابادانأ

بء*-هـكلمبما،،/ت،و،اا-ويىقافهايحااما4لىلىكلص"عص":انتحبادو

حياهونبض-اتحم!-.تمنينثهن"،ءإىبرهادلىانص،ولمت،رب!

"رلبهـ-،الحكمذاك!ادبرحب،ةداصرءنل!مدهوما!صضهجمط9

.ام!اكف-،

س!**

مجميصف-،!كبماكاناذاانهوبد"ه!.اولاادنجديداةا"هـهونا

ص!بولا.توربم!ءصى-وناله*?ءر!داي!برت"صمون)*جممارءا

ال!راراتبئدبالنوريبلمض!ون!و!تايعرنح!نار4ا)نقادبهص

وزنعنىووصا!تكأبأتمافياءلمىنولدلىو!،الدد،بىتوجمازير

:ورزفولحدإة""فصمةنجعلنم"المغي!بوس!محلىارفلكايهالم)

وزخمهحركنهأوجولمياولبنانناثجصهع.((ا!هاالمعبب!لكوسك))

هـ!،ا،"-4انبصع!ءاهـياهوالقويلع!،!!وا.وتا!صا!"

هـف-س،ن!ن،لتطورءبئ49حرذبركامل،ولوا؟ز4أ!اضءه-"مجموعه

دبماالكاملحفهااء،مهابل،احصاليةنيىت،تهواء4اةأمحماوأ"أم

هداالىمنهاتظرات!لأاا)زواياو!*يينوالنمذجةوألاتقاءالاخنيأر

يب3.لرا"نالجديددمهأصلم--ويريد"ا4"ت:!،أل!اصجهباااوامع

ل!سن.أمكن*اأخاذ!،مصيرقيأي،مد!4،جد،بةأل!طوررة

.ةفيطعلاانين:في،التوريوانجلهه،اوامعاحركه"عرحم11صله

معلكسة-آراءلاصرينكانوربما،وه"صيبهانؤيأ!ودربراهذاس

غرييهروبالاناهـ4اوصلماأىأيرءملأن.لويتادياالؤ،ن)*ن

ناأولابرأعتبارهم،درفافياءا9ا!دامجهوءفئتم،أولا

اللونوان،وريمةاكوضكأا)ض!ميلاكحلبوان،لازمغيرا!:طل

زائفلآ،روءطيقيكأاءسا-يةاوان،أواز"داتءملفوءكلورا(حلي

عةشانا!طبه،احيأةاوان،ؤيه.مبا(غكلاما)ضراجيديةافىساويةوان

نايمكناهـةبا"قيسيوجدحين-،نالافلأ/خاطبلانة3ساص،".4

-؟وصلم!االقصةلا،كلهامنامنبقيماذااذن-وارر"،ة!ا4يفاهـول

*-اذالاساليهايدعوناافني!لدعوةللبيمة،الفنانإرا!صءبئارول

اقيع!-ءافي،جدثماالحسبانفيناخذانضرورةا"نفض:بابو

وطسنعربكهبسثيناؤخااقيؤلاا:،يثق،لمطوراتءناله،لمهبئ

ومناس:،)وثورياوتطوريا؟اير،رنجدهء،نأخذبرأناح!ا)ةابنتقدرو

اتعالمهبئ.اخطوراتاتللامن(بمةردهاد/بعل،توابداعوبرولمناخ

تجاه!ها،او،الن!ياراتت!عنبهعزلبا)!اء،جهـقىمن،لناحقلا

ءجددون:عنالبقالبحذاؤيرهالاخذهاا"-ررولاايةء،لناحقلالكنو

ءمثراتان!ا:!-سحوااةرحاان!للمهامحاداهـم،-ونطليعنور.رون

!"-دايهونوالعراقاإوسورءصرؤطاقآدريناءبئالهصصا*تابا

ا)جد،بىةاوص-كأافيووتالمثكلةل3لكن،لتجديرديرةاارتالىوهذه

الةنونابداعاتس،ئرفيام،اقه"ةافياًم!اراتنؤطلىواء،جدا

امالمياالا.داعءهـء-!عاكاجداًهامة"جاربأولاهناك.الجميلة

ءارميرءرفكاظ.كافكااةءسأءثلاكأخذ.ب،لمرةهـكوع:ةفير)كنها

ارةا::ؤيا:اشراواساوبه،ا)-وداءا(أس،و.،بئوهجاربه،ا)رعبدكاكا

الورربفي،4رالمتأثرإنءناعد.لدواكلؤكاانفيشكولا.ا،لاشرق

دء!ةمفا!يمؤ!هرتن"ظماالتيأ،وارهبرعضا)ىلمواوءفد،اتذرقوا

اءت-س"،عل!،1روادقانالفضراكي)وا!عجمايمكنلا،وايدإبر!وبريمة

ءواحى-لمنحق!ف!صادؤة"رحاكأهـك!ما،طا،يخ!ا!إ،،انعبءت!لا

ء-ءوق،،ى!ارأء-ما!اامالطؤي،الانسان:الاز"سازءةا)قضيةتطور

اظك!!ةاا:هـروؤراطيةااةا)حىس*لت!ا!قىفيض"،ئع،ا*راءقىامهـلمور

رزاه!.يردهافىانه؟ذايهدحدو?ر.اللاروةت،هبقىاوسرادير:!ا

ا*-،اماؤبى،بكاؤوليتأنرونالذينالكصابانأولا.كاؤبهايستلخلض

(ارأور"ها)ياا)ءإ)مفيء،نالاف)ع:ارةؤوس-نببن/ض!ون،ا)مربكبما

ح!اىاءآءوا:.روأ-توبب*إوزكه.؟وه،تتعمهالىيصلموندحيت

نا.الانمم!انيد!وراةواإعد*"بئوااله:حثادبءمنوفيرهم-كبير

،نف"!وعاش!،حياةمنعلي"وشهدرآهما،رصدقوصفكاؤكا

انهرعنيلا!دأ.ين،5وزا"،ن،معينوظرما،مه-ن"تخفي

ا)ضعيممفنبف!اكنو،لاؤكلاعاتاليدوك!اضعمهم!ايستحيل

دكا13لادبيعضردأناك،ؤدواجبمن،حألكلوعلى.الاصضراس

،ادث،و-4وروء،ة،اةت:واوءه!،امصويرايصرق،المباشرةبقوة

سبسلوضوحع!م،الخلاصضوءانحة،ءعببهخذصبخان)5كنلكنه

ا"باللأذلكومفاهاتساديبفي،"هـ"كيما1االبشريالمستقبل

بكادكا-الادتداءعاىودصاصد!ه،صافأضتجعؤلمماذا.((المريض))

شنبابوكأ،دلالاس!ة،ذنعلقان؟الحقبقيضوئهديمهوعرةنقدهجمل3

لغربا2"تدرجوةمة4بكل((جددأالمس!ن((الفصاصصنوأصدلمحاله

لها،الانحناءيجبالفنكل!،تمنماهةوآخرءسخةأءمدقواعبلرها

عندضلا،هو،فهآةامواءفوءدطأرداءاور،بلركبو،و/قليدها

ادعربية،!صتنالتطورال!صةالنوعيةالمسيرةعنابمعاد،سذاجته

اكنصابساىا4فيرحؤنوللمأجدرنحنزمنكللهكل-ررلا((تفرنح))و

منرويى!،الاساله-ةءهامناليمنأي،ةبزالح!فيالحضار،بئاقي.ما

افصةتقال!بدءاآصرانعادقالا-ت،ذيهلممو!ل."!اكفه"جزفي،لها

ولاابطالهنلك"-ىوان،ا!بطلهياأ*صفىءاطتان!،ايةا)كلا

نصلاننثعنبابوضاذالاسيريددول،ون/بئءءن4وا"ء،نولاا"،كن

مدةمئذأدونيسىبدأمقد،وبرا)فهل؟اط!يعيات!-؟!دا!ي!االى

هناكوان،اكأاطاتامنخططهالادبيةالالواعانمجلتهفييشيع

التعالمثوباللأبر-!ةاالتخريفاتمنوغيرها،و-دهاالمكنلبةلةة

.الفارغأدوءمآق!اوانولمحارالمضحك

**،

ننت!!ه!.رء،اواولكن.للىكلىا"ضمونتبعيةهيالبنفيقىالحقيقة

و!زتءوو-قةوزوءهـلي.ت"هدأ،1والشكلالمض!ون،المفوورو-بئهذإنمناولا

وساللدطمصلعلالمة"مونهوالشكلاًن.ا)جداطفكيرالتانطط

يا،بززةالمه?،1،،لهارثونانيجبالصهياغةهذهلكن.تعبيريرة

ات.عجميااف-8وناءكأ/فصحانتستطيعاكي،الاسالىتركأشكليتها

ر".صهب!ولاالمة?ون.ه"لمحيإعلياؤه.احاالصراعاوالاتلعياو

وألاكنشاؤاتالمءفننمناذواعلالمضا"ينزواياعلىالاشو،لادورانان

إصىع-4مرا!همنضؤ.إلملأفوعاأبرح!زفاصالابلايحسلاواللقيات

،عهءق.وجدمؤتربردءفلووزاتخاقشكايةملاحطةأحيانا.اهصةا

اشعدب-صةاا!،،ةاتجاربآيا".!وناأواويةءع،العكسوأخضلنا

انت!عبأمض-عونوعئ،البىء،رءفيالحياةءننتكلمنا3ولما.الجاذبية

نجبو،اءوبااث"قائه.؟ورةان!اهنةممى!كب،ااةحركاًلثورياللبئاني

"-سنمتئعررةحفلرةودكو!نالاررمتلملابورهخوالا?لملاءالةقدمصياة

هـ!ىاركزانؤقيهـرايف،اجد/"3اوالأست!ماراص!بوفي"الى-طرة

له.د-هـةلادواكلورا"بئا)ط"-ءمنطحبسينالمىبعضي!نبرءـ،ؤدمهامرة

طه*،ووضم!!،،اقد،5"اابى،هـو..بئبئا(شع!ص.،تاشخهار!.مو!و

شرشء-منت!رطؤالمع،ءرة.الارام!ذهلأمعاركو!ط*،ةحدإثاطرفي

واهـ،الاذاعةء-ور.لاتاىاعهنر،والا،الثخصياتتلكحيولمقى

و!-ون!لهزاءباأزر!"او((ءلرو!روا))و(("مدءلبوا))شخه-يات

،ء--ودء،رونبأدطالاأننحعب!بونهـؤلاءابارطلديرنءو.ا"-قيدورى

ء،روننءرزول.ءات،ب،اء!!.وها؟لاولنجد،هـ،منثهلآاتفحول

."تطقيامد!وا،افةأطضبو،()وانرآأز!ىو،م،زصامثر":دو!ود

ابئ!اءاالقروإقىعهودء،رونشءص-،لطؤب(*وصودةاصفاتاهذهكل

ح-اةؤيرءخدرصونادكلالآنيلمءن(-ص:هلابرلاد-وجوارءـ،كفاععين

ث-،ء(ر/إرآةاشحوارا*تء-ةاوصهـارأ،نورواا)وررا"حياةمناكبر

إ*--لى،الا؟م!فهابطال،ا؟زمن!تاابر:اءابأيطأ.البطريركمع

اءؤرروازالار/ء،ك،الحهرةالارر-ءظث.ة*هـص-،ةالمارء"ثورتهمدفايا

نحئواتوابط،اب.الم!"لىم!-وننااا*!ءافلمدوالحرباءارونولعع

؟وإ-لملا،،وراءهـمست،رهبروت4(?ه"ناشوارعابرناءمنومئات
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كل-صلىآلهىو،،ص،ئرهـمءنوأسءآل،"ث.جاؤ!مارا،ب،بلزاكمثل

المحبقىالتة،?-ل،اياهاأ"ضحهما(قيور،اة!اءمبل.مصاؤبهم

اماكن-داخلاو--درأطهـزهم3رو?بئاطبماوا،طة-"والعوالكلامية

اؤناعا-اكبراشحهماناحاول،مجهـولةاوا:يرو"بال!واطنمهروفة

بأري.اجل:يقولونالقراء؟ذاكوينجحتأهل.أصدقوهوقي

أطبىصعلمالملألىفويااكأةب.راء!!م7إءطواأنوالادر،ءقادالمتعلى

فيرفي،اىاءهامنروايرلةآيةولأوصصءكأا"جهوعةايةألاقخى

.والمرلاتالصحف

***

وبعثرة،الاحداثوتقطيع،وفبرادر4،ا)مئكلغرابةفانوكذ)ك

ةذنظاتجاهاتوفيالاتجا!،تجه.بم!يأاكاء.بىااوت!ر؟ن،السيماق

منتعإيقءفأمكما،ذاتهاحدويغا/"لاكلهاتكونانيجب،أحيانا

كذلكاو،اسور!ناالادباءمنهـقا""اءبهةىقصصعلىالجرادي

ساعةاحلام))4قه"تءندفىعه!)ب،ثتبابوكلادلالاس!،،ذكامةمن

اوؤعالقصة،تبعا،!،1واكئر،كل،1؟كونانيجببل،((51"فرا

القصة:سياوأبهوبربثم،ا-"ء،وأامنوموضعلا،قىاللقطومأدان

دوث-سةوسط،اخيراتمكن،برا"ء.،ض،ر،أ!ور.ومأ،خابرمالا

لاؤيني((:لهاايقولالقاببرحه"بئالانفرادءن،الجاء*ة5*ةوف

9--ائقد!لملأثبعدالجردرالافقفيلمظ!راثراء-ةااجميضاءاالسفن

به-!د،الاء-دؤا،/ءبكانولذاكاوؤكانالتوص-بىيح!،نارو

قدالاؤ*ارواكاظرهءـتء!بعفيءأ.(("ال!هـول(("ق!ىؤباظ!راا

بعد،وو:ا"طاوبلكن،نانيةالمهاا-إءعؤافياشاأطأابالفيخطر

اةتيات"لابسالوانأو!ئات،4اطلبا،صركة،لصفولىاضبأة"صوكادر

لاقبب((اقصةاربطةنعقدافينيا)عه،رةالىالوصول،والفتياق

وامثالهلبستبابوضاذالاسكانفاذا،((اةتدولامقهـىفيالظهربعد

العبارهأوان،تقريريورردجردهذاانيعضبرون،()الطليعص"ن)!من

نالتصاوا-ةركوا،اىالاواعبارهأاا!لهي!عتمدو،دالمرامأوفىالاواى

يفب:تاحكهاالقراءركولنت،وأش،ءنحبما3اقصصيااافننانبنبم

البثأرإبئ،اءهـائرااعماق"نيرسم"ابهقدارهوالفناًن.النهإرة

اث:ابيككا.افيزجاص،ويكعأد،حجارهأمنصجركمابمقدارو&س

***

أصرأطحين،وانا.ضفىءنكذللثفما.ءعةدالعالم.نعم

ؤاص-هـااو،51+ءفاأفرأت-5ا،مهىقاأصدا،منزليمنصثلصا

دى---وقفيوأءرس،"للترجهقيأنباءوكالة"فياعهل!ثعملي

ؤعبناي،اضجاتاو*لايبنالاء-واتلالافاذناي.وتخضع،الخضار

اصوراناردتاذا،ديامامإ*ون،اوأثرات.وااصورامنيحصىلالما

تحسيناجلمنوالمقاتل،معيشتهالىامصاعيا،المعاصرالعالمهذا

استطيعلازلتاما،اساس!شرطيتوسطهماسطريقان،مصيره

منه-!كاكا

يريدهـ(شحوعاى،طلمهه"قىف:يةطريقاعتمادهـيالاولىالطبريق

أ!لأا،مداأ3!أطبيايطأعريقوهى،ثخبابو-!اذالاست

افناصرخاتمنصرخةخر2تشكلانهااي،4طليمهاذالاتويظنها

بعدهـاا&ب.تقفلاارهأالسي.العملالىذاهبانا:القصصي

فرنكاتثلاقة.سرفسأسه،رهأتقفوأخ!راً.واحدهأايض،.تقفلا

يشتمهااًلسائقبةضورتكألابأصبنت.للشرطيثضيمة.نزلة

اث"راهذاؤ-.كل.الاث،رهأؤرباًنتألار.ذ!:4علىيسيلواعابه

ااكوفي"اطماالستنراتيأج!ة"ءنمقالا"كتبفي.إدفعلم

اء.لمح.ارياضتمثال.العملعنايضامتأخراًليوم.4يئتلم

ا)صلاثيالا.لحاد((ينادونالجرائدباءة.هارمثالحولا!بازصجبباعة

ستةاوخمسةوراءهاتجرامئصورتاتلبسسيدهأ."باحثريةفاز

يكملهل.الشرطييتبعهاثم."الرعران"ينهرالشرطى.معجب!ين

.يدؤءلمالبرادقسط؟((الكوننا)علماسترالميج!لأ((مقالزميلي

)هـنجتي."!يوفهلااللهاجراتضههـءولضرهـسونيزءرتابارحةا

.ءه--زاءالاث،رة.زءرانالرمص!م؟نفونةابة؟قىنقاةبة"!واما

"-ألةؤبانص:اؤثروروف؟هـ-.اءبناهدةاةقيأهل.وفىرالفت!شتالم

!---يالماضياللقاءفضصأ،.هالحزرق2اًلبحر.افبمالاضالعمل

."؟نف،ةآخذ،ل!،ردافيتهل،الىة،ذياوصلت.الدردشة

،بصه3-م،ا:هـايةامنفي"ابىدءيمكنالاولاكرإقاهذاطبعا

ز،1.ر-قىى1ارهونتإجهاء!ودهأوا،آخط-رهمنثم،وسطهآخرمن

هـدأابة/-"أصةأءكن،اءةتاطا،هكذاامهلميأ"اكانتؤ،ذا.اغاالبداية

اق"ءميارافباذااءا،اطبىا?:-طايهيؤنروكأ،طأطليعفأنا

يضصوره-،طوكية،1.1"مخصالهفياأتءيرهأ-"اعألالحقيقيالمسرى

اووماءكأ،ا!تهعندإضا"-قىؤكرةذ،!ي?ورةءن4وابرطوجهأروععلى

الف-نهـوفذلك،واعواقعي-خيا)ب"وللمم!لوفقمنتقاهأبلقطات

برشش--4ءورههاإأ.إكوناكأ"،ء،د،،لمرأداجاءواواح!ءقياءفياالطلب

كل-ا-نكلرافياًن.افنيا/الههل"سبرةفي!"،ردلان!"ء"روحية

جوهـراإأليوموأتباعوماطلأب!يينابعصأإحسهبهاذياالملأءعاالزبر،طأ

ارأجابرهـب!ةا*حقيفتلهءلمىق!ليماليعدا،ميئأشةءسوؤط،فنياومادء،

.اور*-ث-"

*7-**

ن5ؤهـ""-وهـ،1رؤ)(5*نولا،?قدهأا)مصر.لةهأا*يإااناةولاأعيد

؟رهـ-!كان"ما،واحديركأراوبإسسانيرهازصوولا-واحدهأ،بئزاو

،ف،أه-اآو/:وع،ا-وماحيإ"تاتهقد):"ضرهذ05ا!فاقو"ةعدد

ن"هـ.إد10ااا-4ياجعأالذياوأطالال!فان)ذالمث.مجبر.إ،"،،وتباين

،اقء.ةاار،،لمنبطلاكلىاكلامااءولاءمن،اعربااقص،صأينا

إكأارواالمجرىاو،اتادزةامند".إص!لمقاذياوومللقصرويتهايقدم

وروحاخرىب،يأناء"ا":أر-وراأل-رىانكل-ىاترىنعودثم،كلها

يواءزرهدتهء،اهـف.!"الروا""ءاءفكثبويرات،ءفي!ه،أخرى

ؤكبءتءلمأصإةأسستالتي"اخااخاسر،يرعلىتئامصبيبعصأ!((ؤصة

از!--احظ!-!اسصوءهـنهـ-طنوا)"--ك!،نافي-ةالمها((ارالاخه))

بطل!،--،لاناصور.ببنا((جنالطإ-ء"اكت!اباءنالهدإدتعجبلم

ويأ-ناو-ءلمةاهذهؤكونء،تجبرا3واكن.جمهوربربئم!أرورفيحمال

فالسميع."ءتئابهةإبئعاداء.ورقطة1.اكامهرا"جرداقصاص"نايديأ

.الانفعالمنا"توىاونفم!أرا)توترونفأط111،ء"بهة"رأصأكلمون

ونحبه،نالفه،واح*يرقىراوءلمىؤلنبق؟الروايةتغيير"ذااذن

.الادطالر).وروناتدؤ"روفي،الاسماءسجلفياضصاعاءنأةة.ل

***

م!عفيهثتركوهئالأقصلأافيوالاهمالاخيرافسيءويبقى

اكنشافاايس.اكثاؤطاًلفن.اكتشاؤطا(قصأةان:كلهالفن

خطيرا،كففا،كوناناطبعاوالاعظماًلافضل.برالغرورةدانماخارقا

و!ن.وملاحمهاالا؟مهذه!طائععن،ابوكاليبسة،هامةوشهادة

شبرءوهـل.واةءورةوءةصخيرهأ4انسانياضاءهأتقدماناحيانايكف!ه!

لعديردباالانسانيكأا-ء،هأاإضءبءانتشبخو!طاس"طاعلقد.بأسابه

الكبرىءلمحمتهتوررت--ويورسم،ال!عأيرهأاللمس--اتهن

المال!-غوركيوصور،جبارهأفووسربضربات()والسلاماالحرسأ"

لأسبروستواعطانأ،والتطورالتخيرنحوالزاحفالبروايتماري

ادهربةاا--يباتوا1،-اقاذكرياتمن3ا"لء"لمعلاؤاتتفاصبل

-لىو"اجويسجيهسلئاوروى،يموت،لااقو!اينتهبىلاصالوناتفي

ءجائبفوق"تراء-تءقيريرلآبأةة،دبلنشوارع،أعببرلبطلهعج!يبا

3:رؤو6كوء.ور،!اومسماتاوحركات،امثهوارعاوكلفارؤاتايتراًث

رهـ-دمصائرهمعنوصحهرحقدفيلء(حثينالء:-وبااهلملاحم

ءآسكطءحفوأرنجيبلمناور!هـم،اًلا"يركياثهالاهـلاولمهمهزيقيخ

مصه!-،ئر-دىامنع!.قىالممريرلأ(لثورةوءشاملاله"ث.رةالبورجوازية

حائرينو-ركتهم،مللقبم!لمنىكلف!لرهمفياحب،ةاشردتابطال
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ءث--"ولاكثرل!رزا،تجسعافنا،الاماما)ىقدءاز--برثورةوى"ظ

الا؟تتنه،لى:هو،افهرةاهذهبدارةفيأسلفتمط،4!مالكن،بكث!ر

!وهـالىتطءان،جبلا،ابى!عاؤئطنوا،ابىدعالفضاصبوصلمة

((،ا!لهلمجببن))ورفاقهنضةبابو3.كل،افرببىاالعجيباثكل

يسضطبعاذ،قىالعالمهافصةاثة،ؤ""ناغضذىمنعلىسللضضكبءقورا

انن،)ءو،((اثطارا((قه.ص"ناءاب!د،وثاءبهبهه،4قصتإكأبان

اء97ا!لىومجموءةسولرزوؤ-لماءبساروتأيز،زادضجارب

دوارةنربة/كوناناًلمهم.ووافافرجبت-اازرا"يابالثوارمرورا

،او!هـسادةاعلىاو،بالمكلوراءاو،اك-،رعفي،بشيءألرت

وربما-وجديدحم.مث-بءءنا"وكثمت،ا*ت.با!دثااذنفي

.ا:،ساالىعنطإضهإممهاق،الابداعرقيلة،4ورجض-عظم

نريلمازوة!!دهر

!حيم555هـ!!3!ه5وه
العديرمقالشعرروادحول

يودممف!الطجاللاحمسبةق!

!يو

حرهـ-"،وئثرا"ءعراً:اعهـبباالادبفياءب-دبرراحركة

وا"ءزة،-"اةوور"!قى،كونظاهـرةهوحبثمنوالتجدد،إةاستممرار

في4تبرز،الاجتم،ءياكائنا،،!ر-ءأهممنوصءعببصة،وجود

.اطب!بهةو"*ط-لمت،ا*وناهـخاؤ!"تءنأ4ا-وؤ"ما،بروز!مناكثر

،واص!ةصفبةالاذهانؤكبرور.ختسئواتءث!ءناًكثرو*نذ

الاوزاناتقانأوزار"--نوازةلا"،هراءادمس!اًلحديرثالشعرانهي

طبيه-قىفجرت"ثورةهـوء"بئدر،اةوا؟باطرصةواجادة،والبرور

اكأ"-رةااعقباتاوب!رغمالاياموبمضي.كأالهربهةالقصبدفيالضمو

عا!ضءتقدابخربةاءدان،اًاحديثاورعوطريق!بوقفتاقي

واتاص؟ءدوا!،ا)ضمط!تاروادمناًلشبابالشعراًءأيدي

الجاءحانداءاهذااسكاتعلىبقادرة:كاروالاسوالا?جاجالئ!ا

اىاا)عربىءبئاؤطارقامختلففيعراًءالمثمنبصفوةحدااذياالملح

واكلت"دةالقصءظام.خرتاتبىا،اثابتةايةالتقلبدالقاعدةزازللأ

!افالساالننقليديثكلهافياعمرها.

نؤ-دعامالتياقضبفاواكن،ء:!امفروعقض.جةهـثهاناذنء

اماهاافياًلحد.إثاثم!!راهذارائدهومن:ؤفيةهي،بعدمنها

العربي؟

)افطس(!بشهرفيدرا!طااضامنا((الاداب))مجلةعددؤب

اهـ--عا-بببامحمدم!هودا*كضوراأجراهحواراقرأز،،7191

علىالردفياتقاماة"منمنقالت،الملائكةنازكا*بيرةاالشاعرة

ةدؤص-سقبلنشرتاتبا!ب((ا*واءراً((قهبدت"ان:أسعلته

دفكثبرون!اك)):اخرى،رةوؤاات.)حاكانهل((السياب

افضاعةاىااعنديالواؤفهذهوتعلم!ل.بدرلاالرالدةأنااننيكتبوا

بدراًويقدمونإكن!ونفىإن1ابر!ضكانوان،للكاتباثخمصبة

((.اًلخ..كاملهالحقائقيهلمكونلا

إسة:تبمالحوارسب،قو!وردءماوغيره،احديثاهذاومن

لث"وررصاتخلبوكرةالىالا!هـقهبىكانتؤازكالاستاذةنالقارىء13

اقى،اسه-أهذه!باقيل"،ختلف5الىارجوعباو!ن،اهمودامن

رحىاجة-"القضاننجد،ا*ديثاالثعرهذارائدهومنمس،(ة

تقولىالملا!كةنازكالاشناذةازحبنفيلانه.نظراعادةالىشديدة

قصيدةنثمرتمناولوانها،اًاحرالتذهعرحركةبداتالتيهيانها

ءراث،آترقرار!توقفئا،7؟91س:ةاهربيااما)عاؤب!4

)1(((!،ؤثكأ((ءعرضفيقالالذي،اًاصبورعبدينا!اصلملأحضاذالال!

ا-ءفمالابهأونئرفاياءس)):ءالىهـيابليدروببنضن"دارت

وايس،الياثرإطاذلكخولىيرئهبئط،ذالال!ةيئ-!بوام،ارجزا

اشنعى!-الاما،تهامكط/مو!ارصزفا،أ!فااكا)نترفهذا

عوضاورسىةور1)هـ43الهسب!ة،ققدحراهـاعروضنفكلامستةملن

(لم9391)4س!لنكضوبة41"!إ،اءبونكبرع))ل-م،ةاتهقصبفيا"!ري

بلو.للاند:دإوانفيررءنواتبهثرذلكبعدوا!شورة

أجمب.أبي

اكوكباهذااحزان

..اغا((اص:يااقلإيد،،راء

فيجرىالذياجدالا!يروالى،اجدالاهذااىاوبالاض،فة

،ا)مس!قؤ!ءبرنازعاجبث،اسبابواؤازكضاذةالاسبيناعراقا

)3(صءودالدينننورالتونيمالاد/ب-للاةوت)؟(نا-ب!هـلالقام

ا"رو--سذاتيا،براكثبراحمدلمي4ايمنىااكا!طااثرءنبرال!ف

نا!واليهانض!بااذياارأياوكان.المضهببرالحراثعراا-بأسا

سدداًلمجىا)ثم!،عركبرهارةمنوأول،ا)ءهنؤيوا!المرى-لاثعر

رو"يى-و((شكسبيررالعةتعريبهفي،براكثهرأءمدعلميالاستاذ

الننارإغمناءوامعنترةة:لأي،3791عامفيوذ)ك((وجواجمهت

لمأالمرسالشهارهم،الملائكةنازكصاذةوالاساسبابا4فيضب3الذي

التطور"عنوانتحت((الاداب))بهءاةارأياهذانشروؤد!المنطلقة

اكلإبا"قالفيوردحبث،ا619ء،م((اليمنياثهـءبراوجمطا)ة:ي

بى،كثبر((ونفرنيياخط،!ون((ءممرحب"مقدمةبقرامنوان((:قوله

،؟91.عامنفئرهاسيالضوا،المةطاقالمرورءلباشغرئهـ،،واًاتي

هـنالضوع)ـ،داا!تىمناولهماليمنشعراءبأنهدركشكلا

."!والتجديرددةالريافضل-ؤظنفيما-بذلكقلهم،العممعر

هـسنأولانإزءمخر3راي!!:،كانبل،وسبهـتاببس

افئ!مااالتطور؟ة،ث"جمطا*بربركباالإشعريدةص-سبتراكببخلققام

((الةكر((ءجاه-فؤي،اضونسيا.-ومالاور"ضاؤهـوربجة51ا!قص-دة

هـءم!دالاور.تاذ3،ب)6791"ارس،ا-،دسااعددا)ا)توف-ة

استثهد((اءرااثءروازحن((عنوانتتبحضاالجابريالصالح

)(الكون((عنواذ،،ونسياتاما:يراًلحراثءراءن.ءبةبرقهفه

33961/ونيه16ةفي/الصادرةالتونم!-ة((ازء،نا((بجريدةنشرت

:اةصه!ةا.ضيرايوفيمل

!يقناأبصرتهمابع!من

انانفسيفيا)كونانإقفتأ

رلرههااللتانعبضاي؟اكونا

اضواراأبمرلا

الاشجاربه!4أو

الغبراءدكضقىفي

الزرقاءفوقهامن

اثجراوراقخلف"نالقمرالاعمىيبصرهل

ا-ودعقدخلفمناغيدظبيكنحر

***

!هعى:
الحنوالوتررنةمامسهعيولولا

الثخونالمحركالدفونقرة

ا!ادرا(صدظء،أجووواكنت

اثا)ع!4ااررضة-الثامنالهدد((ا،داب((محلمة)1)

.68عي5591

(691نو!و"الاداب))ءجلة!2)

.6591يرينا-لتونممبقىا"لفكرا"!جلة)3)
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الصافدلصدايبوا

؟ندؤهطاًنا-لالاصجةاو.

معاهطو!واطهاطهالارنةأو

ونراءهاعر؟نهامنت!حويهرهاادفي،اولكانت

وديوكها،وأناسها

خاوتفيخافت!بااوخرساء

اله-،مت1يلسكالثرأو

*طه*

:ادلاد-ةوىعةهـيالا؟ةءوأولاأنفي

والر،حانالفجل

لدصاناواكسهث2

ا!جزاروباعنفي،اخضاراىءوفىفياله*هاكولغثمشبم

والالبلنالمحما

منضن4لحما

.أزاأنفىفياكونا

***

والى!اشمتويهء،اذقانفيرهايوماذوقي

كل!،!ةالهرعاىا)ءةاءفؤلاختارهالرط(!)اث-جمطءا

اجمعينا/يأموبنيوص،اداكمبخأواوعهروز!س

أنا.ادنياافانما

***
ا)ءهساءواسياو!

اولاها

كالقصارسهااكان

كاللرا!فجروكان

كا)ثحوالهفروكان

لناإض.حفي"تيرتافياوالاريخ،-دهالقصهذهصلملألومن

بدءاقىناجبمهلالأؤرهالذيالشاريخالىؤتالرجوطع.أخرهطحةهـقة

اةوؤ-عهبئا((الفهر))ب!جلةصمودا)د./بئذوراورهاذيوا((ا!داًب((

ا-5-ديفعانؤ:لىلهرت،ونسهياةاريرممحهـودقصيدةاننجد

و!و!،الاولىعلىسهنواترخلاث()وصويي.تروءيو))ء"سحيةباكثير

"افرااث?وا)ولادةا)ة،ثءسفيوفتمها!كلبارها"لفثولازاربرخ

لثجبابازمااتءواهذاعاىاذكلرياتارسءاءء،ن"اإذا،خصوء

افى،-كماؤدا)-"هـ!و!مط،الاترةقجمما،الاؤراًط،لللأدء،ءءتاواقىكل

الحؤهةقىعننيحثكؤراءنحنهسا"،انفير،وءحوودا(سس--"اءا

ةكطالتوا-?را!زرارائد-الا-نحتى-هومق.مرؤطان!ووحدهـ،

اقضب--قىالهـتها:آ-ثونايتصرواننرجوونعن..ربي51االوطن

ويه،ف،اكل-وناءن*:آىثابرت!،)بفياءقازقاعيوفىبحبت

بر-لط(آرر-قى)وأأول)بوبئاطاتمظرضءللاا!رليكطاالادبريخ/1

وانصصوء.(،المرردةا-ور-ةقىاا?ت!،5وتقصفي""وضو!ي!ب--كل

،!4---ىاًص:،زه،ء*اءراان/*رؤطانا&وماص"ظثرغبززر!اهأءصفر

ؤ--بر!دءا!ابو،ة.إتاجدالارهرا"ءاكتشهسرو"،اوكوؤطو"خر!

،-د،291(له":ةالاولتشه/ئ13ؤكط،عنتراغا!رااًلةرناواصر

رازدهون5نهرفانا!نصةى5*طصع0لاكلهاتربكيمااولننافيالنا

ىفاكأت.فاهـفابركونانو!ه:،لاوا""ونحق.اءد/بتااثعرا

اروروبرأ--قياولمارمن2*دهاؤبزااواله،نؤياوؤون!ىفياوالعراق

هـ-ناثاولم"،لئكاووء،!ؤلاءوما.311دقخق4ءكرؤ.ز،مةاء،برقدر

"ورفىاش"بعالاصالابورءواوان.،ءحثواوان!كأمثه"واانحاواوا

ا-ء:هـ--لىافيهـاوبجدس!،تحس!علىو،ممهتبقي!ا)!رببىالادبفيها

الاذإخانئى.اىا

يودصلأ؟اجالحااللهح!م!ال!ودان-اخرطوما

هطحىمسيممير-ر+مرمهيعي"-!مأ!ر.!ر. لمقصى-لأ/ال!وطم3!ول
،

الدداغغازمبئا!
إ

!-05كسهحييصكيي"

ح!ول(صءشتاللهء:د)ا!!"ء،ذز*"!ىإيبرآادليانةبمل

ليدلا،المجلةءكأة-بما11اآبعسدديوا"خثورة((اطوطما((قصتي

طرير---هطعناءصبهطاعء،بزلأوهـ)5ره*رؤ"خصضىلانه،فكرهمن

ا--اءا))قى!هلهأؤرصءبئ،"هطاة709114ءإماىاءودلإ((ا!داب))

!ا)مامؤف-!مناباخل؟ىد!يارنثورة((ا،،نب

طهلنبءن+يةحوار/*---!ون-ان((الطوطم))دمه""قأردام

ير؟تفه،نؤلاوالجه-ىوالنف-اطينالملا/كة)فئرا/،ماربديران/،ف!ب

ص-هـتدالمءرفةوىاءشاملمهماوتتض،مبما(اجسصطةاالرزئببةر،ا.ومة

اقترفاها.اةكباا-ريوقيا

فزا)وءاكانت،،نهايعرضاكةالاؤ*آرمون/:ولكبمالاالاءر

--ارةاحفارر-لملالمأءاىمتمصلةااو3،نردائ"،نالا.-هاذوونأؤرق

*وؤلمف-ماداعحائرةقةةواةصا""-الاول)هـثلمنخ!روارطفل-

9!اف-رواؤ"ةضهااوالم!قوعل!ت،،اهـنياشاإظا!رالاعراف؟لتساه

.اختيارالا،ا!-س

لاعص،ق،ءهـ5"ؤكطائناباالازسمانيمهثلانوهما،اطرو!ناوا

اإهاا:هـائبةاالمفاهبممنكثيرايقتربان،اظواهراوراءوء،الاث-اء

3هـ-رة.،ز!هـبقطعانو،لارض،اوهـومء،ا!ؤي"ءمحضه!بازل..ارله"!ها

ءادية.ءمورؤكيإقىءبئايىي،فيز41"ورواالمعانبى"جسم

مارع،،ءكنهاط"هءةااء،مررت!ف3(ناذهطااأكهـوؤءافه،نان

ؤ-ءبيةهمزال*،..ءاء،1اً.تهء،رهءصرؤفيا!نونحن،ا"بر--صا

،نزوالهـ-ويرتقي،والاءجارالذ!با)طبي!ةافوضىور*رسداخلنا

.اسنتوروبينااوررسا

(لس--أءو"حاواة،لط،ولامنوالشوفا!أءف!االنتوءوا!ظ

ترطيمهاو،كرمزع!نهفقءاو-ا".حيهةا-ال!-واقخلب!قي4هـيى

ا)5!المؤ:ازلانأالا،ايوماا)-داليقيإقسبازلابمض!زه،رس.هاكتههة

البوم!ي-ضمنهااحرباذحمنزهـخلوفد،كتسبرةوهي-المت!حضر

..اطواطها!لأفأسههـرة

اكون!قد-اخبرتالاسهإ،ذرأيفي-ا،ضهتكة،ا)رز+"،،فىعقاء،

اكهة--ك!،تقبريرياسردانجاءالا**لموبون3دي،!احدالى"مه

هـنمنفمسءلمة-الامامإىازمن!ةامحر+ة:قىدا!زةانخس3وان(-اعتبر!الا

لمه"مون)ت!يربم!4الملت-دة،3الالىاؤخةءاذافببها،ابداالقصة

صمة.وووعلاا

بءجاوزا"ضمهباوااهاما،المقارىءاتففالايكونلاانأربروو

صهءبالمة.حكةاوالمفهغلةا)همادةثه!اهانرا،تاذا،4اررءتهدفتءلم

رولم،رثهكلحبةمو،القصة)خائيةوكدة11الهلامةهبم،الناقدرأي

أهـكأعلىاليما/ئماواطوطمبةاعةلي!ة11وانه،ز4،املبماعصرنابثقل

.جاءتصورة

المهاع:دالملأسةاذ!نانباوثكرا،مةف،اكونانارجو،وبعد

.خيرت

الدباغظ؟!برفداد

ء7


