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وكنية،ممتعةبرجولةالقيام"71داب))منالماضيالعدد)خااتاح

العربيالادبسوالتجديدالحداثةفضايامنجوانبمع،وم!خوعة

(والعراق،وسوريا،والسودان،وممر،فلسطينفي)..المعاصر

مضاياكلهانطرح،ومقابلة،ندوةاودراساتثلاثخلالمنوذلك..

تنافش.واننمزصبانجديرةهامة

الجديدلملامع،جدالريعاوالسعواستطلاع،هذاالىيضا!

،اي!ب،انكلترا،آلمانيا:اجنبيةبلدانعدة؟دابكلوالنجديد

وا!سويد.،اللابميةا!ركا،المعحدةالولايات

.جداواسعةاذنالجولة

.وحادة،متعددة،المكلوحةوالقضايا

.العطاءوكلالقيمةفيمتفاوتةالمقدمةوالمواد

فلسطمنفيالعربص4الاقصوصةمع-ا

لأ،حال!صبرييقدمهاا!ة!يفيةالتصالدراسةهدهتجاه

فينفه4الموضوعحولاليهاتوصلتاحكاممناتخلصاناستطع

مجلة!ينث!رتها،جوانبهابعضفيايضاتهريفية،ليدراسة

(7191شة12والعدد7191س!نة11-01العدد)((اطر!قا))

وكانت،،(المحتلةالارضيقصصفي..والحضينالارضمعنى11بععوان

حافظصيريالزميلتناولهاادتي،نفسهاالقصصهذهـالدراسلآمادة

بعفرفيتشابهمنالدراستينهانجنفيكانواذا...مراستهفي

الدراستيزموضوعكونالىيرجعلاه!اولعل،،جاتوالاستتالاحكام

وفميةالفكرالمنطلقاتفيتقاربالىخصوصا-كلجعمابقدرواحدا

كدلك.الموق!فوفيايلنهج

طبيعيءوهذا،الاسا-ةاموارزابعضيحجبلاهذاانعلى

لهذوأعهقاوسءدراسةسبيلفيملاح!اتبعضاباءمنيمنعولا

واحد.وقتكلالكفاحي-الادجمرالموضوع

لحلسطياداخلالوبيللادبالكفاحيالمورعنعامهءثدعةب!د

أدرلا-(مقاومة)ادبصفةلهالادبهذابأنوالظكيد،ا؟حملة

الدوا!اخصوصيةخلالمنودلك-البعضو!فهكما)معارصقى)

ا)عربللسكانالقويةاشغصهلأاسحقمحاولاتضدبهيقومافىي

الطتب:يقولالمفسةهدهبعدالصهيونياضممص!طاومقاومة

عليمحصلالتيالفلسطيئيةميالقصمنالقليلةا)نمادجان"

6791حزيرانحرببعدالثلاثالسمنواتخلالكتبتفصة33)

قصصبحركةهناكاراولاهما:حقيقتينا:،.لؤكد))المفماذجهذه

المشتركىسماتهلهكثبياتياراتمفكل،لمةالمحالارضفيناضجة

الاقصوصىب(راتمنآخرالمححوصبا.ليارأيعن-ئرةالمهوملاصحه

الةكرهـ-والارميالمثشركةالس!اتانوئان!نمنهما.المعاصرةالوبيه

قراءالذينالمشرةالكتابمنكاتبكلثطيزدونتحلا!المثمننركة

."...المشتركةامممماتاعنيالحديثأولاولنبدا.وتؤدهلص

الدرا!تبرهناىالمفروضمناستنتاجاتعدةالفقرةهدهفي

الذ،حافظصبريانلحلي.الملاحقةاوقراتهافبمصحتماعلى

،

5!هملراكلراأ

--حم!ححح!------صحححر
وان،أحثا"ديسرر،،إبمون،ان،لهسه،بالةدرا-اتفي،ءودنا

مرعا،هنانرهـه،الاحكامبهـدهاقناعوفيقةدراسته6لنارىيقدم

النضعصماتمنالغصصبعضيحملجعلهالذيالامر،ومتصمسا

كما،واحدكيسؤجمما33ا-االقصصكليضعوان،تحملممااكثر

هذاكرادةلبه،ن،بالظلبم،ينسىوان،قيمتهاتفاوترغبم،يقال

القصعرلهذهامنيةاالخصائصعنالحديثيختزلثم،ذاكاولكانبا

.عامبكلاحديثةاايعربيةالوا"كأحركةفي،الفنيمكانهايحددولا

ةهذهاحكامناعلىذبرهنان،بالطبع،ملزمونونحن

حركأ!،ك"بان-احكماتعميمذستطعلااننارأييسفيا

تعرصراقيالفصصمجموععلى-"المحتلمةالارضفيناضجةهصصية

فرروهشاك،تخت!لفالفصصهذهمستوياتانذلك.الكاتبلها

وغبرءجهشانوونبميبخاصومصمدنفاعمحمدافاصيصبينحاسم

العرببللقصةالبسيطالسرديالطابعذلكتعملتزاللاالتي)

نمنح!افينستطيعفلا،الخمسينياتواواللالاربمينياتاواخر!ي

تدخ!التي)في،ضتوفبقافاصيصبعضوبين..(الئضوجصفة

الكسودحصثمنسواء،القصةفيالحديثالفنياللعبمرحلة

ورمزيروافمية،ابمادعدةعلىالقصةاخواءحيثمنامالتركيب

وبيمكياضتوفيقافىصءضبينكذلكحاسمفرقهئاكئم..(مما

الغ)"التةالايامسداسية"ؤكاحبيبيلاميلالقصصيةاللوح!

بنائيسوهي،الحديثةالههـبيةالقضيةالىجديدةبنائيةتضيف

التوازضروراتومن،نفسمهالموضوعضروراتمننابعةاصيلة

البنابوهذه-الجماهيراىاهدفالوصولوبينالحداثةبينالاصبل

يساءانارجوخاصةتفدتقيدراسةمنلهابدلاالجديدةالفنية

،(بهاحافظصبري

الوبالقمةحركة!جهوعحاو!صبريوصففيفان،اذن

ررماكسحواسبياتسرعا،ناضجةحركةبانهاالمحتلةدلسطينفي

افني.االت!قييمالىيستدمماباكترالس!ياسيالتقديرالىيحتكم

للقمى"المشتركةالسمات))امامطويلاالدرالةتقف-2

الع!-الاحهاس:الاولىالسمة):الم!لمةالارضديالعربية

هـوالمناؤحةالفداءضرورةعلىاررع!يد:الثانيةالمسمة-بالارضر

حزررهزيمةبمداليدعد:الثالثةالمسمة-فوقهاوالبقاءالارض

فلس!وعودةالاهلعودةبممنى،العودةالىاكطلع:الرابعةالسمة

المدينةاعالمانغلافي:هيالخامسهاسمةا-الاحتلالمبلحالهاالى

اوو-الريفلمحبموالبغاء،المحتلةالارضفيالفلسطيننوجه

فب-!ادليفاغهـ،وتوفيبالطبهمةاشد،إداالاحضفاء:هيالسادسة

السمازهذهتحديدخلالمنونلاحظ..،...اخرىفرعيةوسمات

اقصصالوذهالمامبا(ضمونترتبطسماتانها،صحيحةكلهاوهي

الكفا"للدورالعاموبالمفهوم،لكتابلاالكفاحياليعاسيوبالموقف

الخصاءعنالتديخشالدراسهةكاتبيحاولاندونوذلك..للادب

كتابهامنكا؟بكلولاكاصيص،عامةالافلصيصلهذهالمه؟نرةا)فنية

الفصص،لهمذهوالاجتمائهطايسباسيالمعنىابرازاطار!طفظل

الم!ؤلسطينفبمالقصلآحرلم!ةانعلىالبرهنةالىبالتالييصلفلم

تبايعنالممهذةوملامحهالمشتركةسمالهلهءفياقيارانشكل))

!يولم..((الممإصرةالعربيةالاقصوصةتياراتمنآخراقصوصي

للقمىالمامةالعركةفي-هنيا-القصصةالحركةهذه"كانلنا

س63الصفحةعلىالتتهة-



فيل!بباهـراب!كهـبيث!

الرويهو!أحطت)نليي!ي!!عبرمانن!رياكدماطبوديكان

ابحتوان،ا!ددالالصاندنغدي"نم!نخ!كيلط4ا!صووجانبت

لريدهـااءبه!اواللعه،لم!ه!ءأا!!لر!رهالمم!حرعن!ناون!ماعبر

!ج!س!!يهل!تهان!.ىانتيواثفردةوم!،!صهه!صر،ل!ملامقكا

يفالها!مكيوير!ونر!ارو!روا(ر!ريصرن،كايعر!يناحيا!انفسنا

بها.

لهاذننانحركاندياف+رهظء*ن!نآفىدأاكأقى!نةبودكطوكان

ي!ثافنوجودلامعنىعنا!!مناكيركلس!ىضبلحملهأنلونطربا

الجدهمف!ملمحيلم...المطدقكي،نوان!المو!وعكيوانمانالذات

منجا!لادمودمفص!دة،!ميةشعرا!حامنااكنيرينمعاصبحتالتى

يصيرانخشيضاخىكبيراو!؟ءراتبهراميوكال!فدمهاذنيه

لهاعن-انأي!صاالننهءرغيرفيورلمجما"رالمتثيكيالضاهوالزيف

فهر.بادعممالأاء!هاءلى،صيلأ،مز!الان!بسوء

طانلكت!رالمحولمما!راءل!كونلم!لكنمسصياو!مانيجبوكان

ضحتااودكاههاوملحةلريدهلاوال!كوالىكرمنغرضفالبيانفي

واكن...يفهمونلا!لكلالك!ه!قجأ!زةاكالهم!يرماونمنعلى

لكوليسقصيمدةعترةباحدىالعدداتفخوووذلكالىالمممبيلكيف

نالنفسمكارلضيتقددمتماتلكءلمى/*لىجولاووكأهعندتقفان

هيبر،لتىدظلأدفعانن،الغصال!دمنلمددلأاومددلقصانددياناتكون

كيها.شاعرهاجهدخلالمنالمحاوا"ولافكماحسن

ولكادجيدة!صاندهفجل،دعلابالشمرحاورذ!بعدوالعدد

ج!ءشاواننعمهواللهوتلمك،التجربه!د!"نهاكروراءتلمس

المم!منين.منالفوبعدالاولىاياظمنبكلاسيكي

حاويلكل!ل-برو!وضباب

عنيتميزالحد-ثنى!رنارادةمنواحدا((حاويخلأءل"عرؤنا

لانذلك،دصيدةلا?لئعاعرمسضوىنتماعربكوزر"!م!همراءنىغالبية

وليقةكصيرعاطفيةهعائاةخلالمننفهاتطرحلاعندهالقصيدة

ذهنيةرؤيهخلالمنبل،الوهوفيا!حبفيءمره!لمنساعرقيرح

وعيامعهاوتحركال!رجيةالعينفيالسمافطةال!اهروراءتغوصي

.والجواببالسؤالالمتحكمالجاردالعممنوبكثر!ستفصياباحثها

ولااًلم!سبدفءصونهدييحمللالف،ءرا"خليل))ابقىماوهدا

يكونلاوقد،الجرحلحدالانئمياءفيالمحد!ومحيبلالمغنيحنبرة

كذلكنريدهذلكواؤكدولكنيالبعضمندالشاعرمننريدهماهذا

.المتميزةالوانهامنلونهو3الشعرتةلتجربتنااغئاء

المقهىضجه

التبغضباب

الض!بابفيتمول!اواشه"،حمصماح

اثممفليشمفتيؤكطرعشةويعشي

ووجومهوجصصمتويغشي

البوما!خ

النسرومات

الكريمةاعنادالذيقلبيفي

وبرينينكحا!"كثافةيم!نمحيللمضباباالهنجغمعالضبابيبدأ

ديبؤرة!اليممصتصورؤكطهعناهكتحلااني!تلاولذاك،الاشياء

ي!سىفكيفوالا،ا!ئفي!ىبل،فيهاتحدي!دهايمكنا!ن

ركامانجعلهلمءاا!سفلىثهتهيمغشيالذيالضمابن!وكانلنا

ال!ضفقادناوخلال.اثفةفيوادراكهاالاشياءطعمبينيفصللونيا

يلدزالماالبمومانهيوتلك،ثابنةواحدةحقيفةثمةبالاتفصاءعلاالتنا

وجوهـامنوجهاالهزيمهاع!دتاانب!ريموتاهـحلقال!روانذ!،

لضم!ءيخصافي(1خ!ل))و.صباحكلالحيعاهبهانسنقنلش

كلالأنعدارنأكيدالىيقصدانماعليهاالمتساووبالضبابساللى

انعداريا.هبوطا((السفلي

ممااز!!!دهاكماحارح!اقوألن!و11خلعل))محردوال!كره

علىد!فونمف!سك!يالمعا!دردبال!)).المعراءمنالكبار!

ل!الاس!رلامول!همميكاهبمانل!سو)دل!"لط!الأل!ماهـ!ل!ها7

ذلرى4ا!ماصدو!وراتيصوت)هاي!لاذ،المضمويال!ره!ر

و!سهوأ!ول!مالىالال!الةلعذ!االميسهال!طوراءالركضمنمنعنا

ايمالى،رض،اوقارهصحيحبننهكلله!تلصحوناعليناينىضل!1

وان"خاهابر!ادض!يغىالموس!يحر!أطعاىثادرازنناعرن

تكوربوس!ىاقييتحدثانلهتتبحمان!فتهمنوم!"ائيمه

اووبصحوايؤكدظانيريدولكنه،لظءاوالصوتيةبالمدات!ى

اسق!كبننيو!فوطالىبر"ور4بداايذيهذااندفبيقظنكسرك

بن!مهارالافوعيمنبفيكلاوان،الضبمتيهذافيالاثياء،

.الضبابهذاكلبالرحيلخذ7"برو!

ا)صعبابطبروارى

السابيؤيه...البحرانكليبحرتبحا

اتبغاضبابكلفلتقيه

الضبابيتميهااتباح

فعوشه،حلايمة.ناكثرليس!بر!،،اذن،للانهظارمعنىولا

نرىنعدلمانناهو،الادلعلىبوضوحواحدالفيئاثقررانللعهـنا!

يما.

دنقللامل"الحجريةالكعكةأغنية))

نايحاولمنهماالاول،رئيسيينصوتينببنالفصيدةتنوزع

المذبحة"حافةعلى"ا)واوفينوبينبينهالفائمةالمسا!ةفينفسهبد

الموسه""الصخجرةذات"ا!يبهامه"وبقبفهاخرىومرة،.ة

اكأ،ر!ةاهـوربينرائعلداخلبرمواج!قهارضيصورمنهمالثاني

واللامبالاة،واقىمنتااقسوةمنكليلغيرشيءعلىردا.لغوملني

صفراءخريفيةورفةيممهفمذتممدوبصعارخاينفجرالذيسوته

دعونهبعديفقدلمكانواتالخائنةالصحفبعناوينوملونةكزينة

امنازلمصارتانبعدنخسهاىيمكنمسءكلا،ألاسلحةيرمنواط

ارفعوا..الاسلحةافارفكل))افرحهومداناافرحهورنازننا!رحه

."!سلحة

.لماسكبفضل،الجددث!ائناكرالىمايخصةءنالقصيدة

تصدلاالنىالكعكةهذهفيالناميةبؤرتهاى-كيدواندفاعهالرا!ها

القائمةايحاميتهاوبفضل،الحجروجفافالحجروقسوةالحجرير

بتداعضاتترفدهوالتيالقارىءذهنتناولمنالقريبةالعورى

وجمجمسه"عملى،نراي!ي"للىجربةافيلمماويالمناختؤكددفة

الصباحميظلا!تنعارعنالرايةلال!رقوهكذا"الصباحشعاري"

.المسمومبالطعمالموحيةالرايةهذهلفيرممدا

لرجمعءلميكئمرةامظن!ةذاتلا!ةبعينيتميزدنقلاملا!

القاسي!ةوالساعةالمتعجةالساعةفبين.مختلمفةوابعادباشكالصور

الزمنمعنىيجنبمنظورالعباحننعظرح!ت"الخامسة"الساعة

ومستقبلاوحاضراماصيىالساعةعقربيمعدالراالفناهارزياتسطيح

الامهدهوكذلك،العامالقصءثقمنطوقضمنمعينةخاصة!هبه

نراللاوالص!للغدكتاباكتاباوتعدو،جوارتاترتقتزاللاالتي!طيبة

اوطانفاهي"النجربةوراءاللهبان))انتكارهاوعقملو!تهاففف

ا)-ىت!نناجلاالميالفسهوةهذهثم،المؤممةوعفويص!االمحي!!ساطرلأ

دقبقةكا!راعدسةمناكثرعليهالألة

المتعبهالهـساعةدقت
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كريمفوزي:بقلم

ب،نلوىاذ،عادةالعربىن.اوفسبد41-عرعادما-ا

حتى،شاعرةلغةدالوبية.ض!االشعريتأملونانماالعربيةاللغة

العربريةوتعرفت.النثرمعالحضارةنسربتحصثا!،كأ!مر

-صلمج!هالجاهليهدعاركتيلمحبلمن.يألفهانمجديدةضروبمحى

صتصا،بحياءبل،اطلوبةاالر؟ضيةبالروحلاو!بلتها.لأنت

واذا.الاحيانمعظمووهميةخارجيهوبمحاذيراخرحيظوبركووط

السكلمندليس،الحضارةسماتاحدىوالرواية،الغصةكانت

هـذازرتديان،متعضرةغيرسبالنبعة!خةوءلمى-امةعلى

.عثراتدوناللباس

بعداًذ.الكعابمنالجديدالجيليجهلهوريماذلككان

منذاكاوالضربهداشالبلانهيهالعربيةنستأذنانناالعهد

للفصهلينرك،بالايماءةالشعري!فيوان.الادبيالابداعضروب

وبارعة.جديدةمهمة

،واستطاعتالفصةتسشطيعحيت:ذلكمنيجدالتباساولعل

ومعوضةمح!ه،منهمستفيدة،ذانهااثعرمهماتعلىتستحمودان

بالنالي.

الموفف.سيدالشعرعادما

مجلهتنشرهالذيالقصصيالنتاجعلىاطلاعهيتسعفمن

على!يتعر!،الشعريالنتاجوعلى،بالذات"الاداب"

الىذلكمرديكونوقد.المغلوبوالشعرالغالبةالقصةظاهرة

الدقىوراننعرفهنحن.ايضا،-الشيءب!ض-ا)نحرنررئاسة

واذاالاولىبالدرجةقصصيانكاتبانعايدةواهدةارريسسهيل

والتحريرية،الادبيةالمسؤوليةمهماتمنمهمةلديهماالتنعرشكلما

الدفة،شئناواذا،اختصاصهمامنطرفعلىشكدونفسببظل

كانتطالماالمسطلةهذهانوأذكر.الادبيةدؤياهمامنمبعدةعلى

ادريس.الدكتوردبينبينيعديدةلنقاشاتمحورا

ببصنمتصالحةبمستوياتالانطمعلا،حالكلعلى،1اننا

سلبية.ظاهرةالاآخرطرفعليطرفغلبةنعدولا.والقصةالشهر

المطوبةوالشكلالغالبةالقصةظاهرةتعتبرالا،ولكن

بالإاسالشعرعمرتأملنامااذاخاصة،صحيةطاهرة"داب7ا))

القصةأعوالى

الموفف.سيدالشعرعادفما.شكدون،كذركانها

وواحدة،القاهرةمناننتان.قصصاربعالماضيالعددكي-2

قراءتيمتعةتجاوزتبمتعةقراتهن!الخرطوممنوالرابعةبرفدادمن

اثحريالرالدذلكالىالاولىبالدرجةي!ودالامرواعل.لدعر

منه.وتستفيد،عليهتستحودانالقصةاسمتطاعتالذي

التفمرية،الطاقةتلكاوالرافدذلككانالاردعالقصصفي

الكم!ابب!ينللعطاءقابليتهاحيثمن،،خمنلف،التعبيرصحان

.(زروقالمطيب،خافاحمد،اكياطاادوار،فب،ض!سيىط)

هدا،"والصمتالصوت"فياضسلميماىقصقيفيؤتط

ؤنداالمصريالريفمنمستوثينزوجينبينالكابيالتقاطع

كليبةلمعالذيالماردالليلاوالقدرقوةوبهنالمجرىفيولدي!ما

ا)!خراؤيةحةالم!ذاالتؤاهـ-عهذااو،الهلأفةهدهان.شيء

.لدورا)ديالقصةءحوريشكلاولالانه.اثمرر4الدلالاتآبرزهو

الرنسنياالريمياهطيرألتاداكرتنافييمثل.ثايخأولانه،حوله

يؤ!ا)مللاقةهذهطرحتانسبقولقد!المارداوباللميلوىلاقتها

مدهل.برثكلالاخيرة"البيتضو))صالحالطيبرواية

لسليهلان((والصمتالصوت"قصةؤىالتقاكلعهذامعيتوازى

8-

سرفيوهـوارالزوجينبمنثفهـ،حوارهيبنائننقاطع،هياض

ذاتالشكليسةالاشارةالابينهماماصللا!صلملأنوالروارانداخلي

بحدينثيداخلالزوجانبهيأخذالذيفالحديث.للدلالة،القوسين

اسهابهوبسبب،الغالبكلولكنه.سرية"غامضسمةذيداخلي

القاضييباشرلاالتيالوحشةامامعثرةيشكلوبرودهوتكراره

.الاشياءمرا!ةعبريضيملأولكنه.دصويرهافي

اعوادوانحناءة،ال!واءبخفق،حو!هطا،رءىتتموج"

عشآوراقللتمع،اضفادعاتقى.الظللألولأرصح،الزرع

في،الراكدةالمياهصفحةعلى،كاابون،الفوسفوريةالفراب

حيوافاتت!وق،لرىلااربارروداءالارضجت،ربنعر،الفنا!

بينوتختفمن.جسرالىجسرمنقافزة،كالقطط،الصهيرةلليلا

عنلميبئم،دهسةؤياًلكلبتلمح،لحظةتتوقف،الاعواد

."الاعين

الحركة:مرامبةعبرأو

ملتهبوجسدها،اتبول،المزارعبيتمنخرصت...))

ا!ارد.الماردرأله:.اياه!يهاوانحبستعرخت،الحمىحرارةمن

.مرخت،الارنفاعشاهق،السماءالىمرتفعاءريضا،عريضاالليل

فيه.لتبولالصديالقديرمالشايبكوز2جاءهاطهاليهافأسرع

وتخايل،محمومةبانهايتهمهاراح.فعلتحتىطويلاو!اظلت

كانيصددما..يصدفهاانهوتعلم.رأتهولكنها.الظلامفيماردلها

"...الماردليمرفسرهفيالكزسيآيةيقرأظل

والمعاينة،وبسببهالخارجيبالفهرالمتحدةاوحشةاان

فصةقيمخالفةوثفىتقابلها،فياضسليمانقص"فيالريفية

وخشعةهناهياد.خراظلاثوار"والتنينالضيقةالسلالم))

مدفيية.ومماينةوبسببهالخارجيبالقهرمنحدة

حيث،اخرافةا-الريفطرف:مختلفيزطرهينعلىانهما

حيث،اًلثقافةسالمديمةوطر!،الفاجعةاخارجاقوىمعامراعا

.الاخرىهيالفاجعةالداخلقوىمعالحراع

عطشية،متفجرةمثقفة،"ذات"خراطادوارقصةةفي

يشقهلاؤيهاالشهريوالرافد.معاضانعةوقلعة،الخلاصالى

السابقة،فياضسلميمانقصةعليهبنيتالذيالتقاطعذلك

شانثذنه،باللغةيلت!انبذاكواعني،مبالثرةيتفجرهوبل

قتوفرالتيالطوهاتحدالملاصقةهذهلتصلحتى،ذاتهاثمر

الرومانسياللغويالجموحذات"النثرية"الخطابيةالصيغةفي

حرنم،تحلمالصمتشمستحتالمسفوحةالوجهعظام))

ق!راعءلىالملتويانالذراعان.وجنتكنعومةعلىتتمرغانايىس

والعمود،تطلبانكنهديكلدونةالىالعطشىاثدودةاالضلوع

المرتعس،الخضلءالدفعتمةفييغوصان؟رادةالمتوتربالعنل

بالصخرالسوادالطاكة!اههاترتطمالثقبلةوالوجداحنواامواج

خطوطهالملحبهمايئق،ا!جفافبهماطالشةةاي..،و.لمتليء

"..لسانكورولشفتيكندىالىالمحرقىوالشوق

القصةمجرىحدودفبماللغةهدهلجمعلمىادوارفدرةولكن

الاولصىللوهلةيبدولاوربععماءاللأورةيكمليجعله،ذاتهوعالمها

واضحا.

ولعل.متهبةولكنا،.!نضبلامتفجرةقصهكأادوارقصةان

البحثجهدو5انما،قارىءآي،ا)قارىءرواج!ةالذياجهداهذا

وعو،تنطفيءلاصرخةانها))العمقفيوانطالاتساعفيلاوا!كشف

جر3،كل،حفهرةكلنجوة،كلتملا-الاهمطرؤ،،وهو-مص!ومحة

البطل.لسانعلىجاءما0003،(والسماءالارضفيثغرةكل

ولكنهما،أبديا"حاماالىيتوقانطرفان.وامرأةرجل

،(،راسهمنشيءكليمر"رجل.ذاتهالتوقهذابقوةيتباعدان

-71الصفحةعلىالتتمه-



لمالادابمنالماضيالعددقرات

اهلابكاث
-13الضفحةع!المئشورتابع-

ادراسة،اهذهلهي-جداالهام-النقصهذاوان.المعامدةالعربية

هيءناتحدنتالنيالملامحكل)ء:بئنالكانباعؤا!منهيخففلا

ا!داصيص.هذهكلالمبنىبعالممنهاالمعنىبعالمالتص(دااكثر

نهايهوكلبرعةالافصوصةلهذهالفنيةالملامح.شاولانوالحقيفة

ليستاهـألةانراييوفي.."..كبرراجحاففيهعملالدراسة

مسكلابناءمننحنطالما،بمراحةوانقل،"كبيراجحاف))تلة

اعطاءالىادت،سياسيتعاطفمهألةهياتلةان،واحدتقدمي

مجموعةكأنهااليهاالنفروالى،الافاصيصهذهعلىعامايجابيحكم

بيقالتفريقوعدم،والففةيةالفي،والسماتالخصائصموحدة

المف!علىالسياسيالكفاحيالمعنىوتغليب،ذاكاوالكاخبهذا

التقبفيالنفديةالدراسةانبر-مترابطانرأييفيوهما-الفني

اهاالمسياسيالمعنىيخدماًلقصصاهذءالذنيةللمميزاتالمريحة

الفلسطينيةالفصةلحركةالهائلةالفنيةالقغزةمدىلناويكشفويعمقه

الطابر-عمن:حزروانهزيمةبعدالاربعاوالثلاثا)صنواتخلال

جديدةلحنيةبنابةيحملالذيالحديثالركيبالىالبسيطالسردي

خارج،العربيةالقصةفطعتهامرحلةوهي(خاصةحبيبياملعسن)

هـترتبياناًنإ..سنةثلائينمناكثرخلالفي(المحتلةفلسطين

للعدوالمباشرةاليوميةالمجابهةتسهمحدايالىيوضح،الوافع

في،وللئنعرللقصة،والاصيلالسريعالرو!الانضاجفيالصهيوني

اهـءا!سمضمونهاالفنيةالصفةف!سبوبهذا.المحتلةالارفي

درالسته،فيحافظصبرياهملهالذيالامر،الكفاحي-

دراورته،خاتمةفي،اشارفدحاق!صبريانعلى-3

المحتلة،فلسطينديللقص"اًلفنيةالملامحبعصالىبرقيةاشارات

تسيماراقيةاالبنائيةالاساليب"هذهانعلىنيرقكيدالىووصل

اًلمالموصولوكلالوصوحفيافلسطيشاالفنانرغبةجنبالىجنبا

الاستت4هذاامامهناطويلايقفانأتمنىوكنت..،(الجماهير

تعانمالتيالمعضلاتاهممنهي،بالذاتالقضيةهذهلان،الواعي

ةبحدةمطروحةوهي،المعاصرالعربيأدبنافيالجديدةالحركةمنها

اعو-"الاداب"مننفسهالعددفياخرىدراساتفي،شرىكها

لاقص!لمالفنيةالملامحالىالسريعةالاشاراتهذهبانالقولالي

صهادتحديدخطأ،كلهاللدراسةنفسه4الخطفينقعالغسطينية

هـ-،كتابهابينوما،بينهامارغمالافاصيصهدهلمجموعواحدة

الاشارالمهذهانالىبالاضافةهذاً.ونوعيةواساسيةحا-مةموارق

نذسها.للدراسةالبنيويالتوازنلعدممظهرهي،جداالسريعة

هـنوعؤت،اخربنائيفنيعملكأي،الادبيةاارراسةا!همفانا

العصمضمونعنحديثناانبمعنى.الداخليةوا)وحدةالتوازن

نفسىالوفتنريرنبطانبدلا-السياسيمعناهاو-الفني

ثهـ-اقيماهذهلانالممللهذاالبنائيةالفنيةالقيمعنبالحديث

.ذعنءأئبالمفهومهذاانأعتقدولا..المضمونفيا-اسياجزءا

كاوان،الس!ابقةالقيمةدراساتهمنعددعنولا،حاتصبري

ممنى"عنالحديثيشكلحيثهذهاحاليةاثراستهعنغائبا

أ!،"مبناها"عنال!مريعالحديثمنبالمئة09مناكثرالقصص

ولعى..-الادبية!لدراسةالضروريباننوازنيضلمما،فعبير.

علىيوافقئاتجعله،العال!قىورذيش"،حافظصبريموضوعية

درا!هي"المعتلةملسطينفيالعربةالاقصوصةإ)حولثراًسقه

عرةوتقديم،والمواضيعوالقصصالاسماءسرداليت!يل،تعريفية

ولجوانبلمختلفجديتحليلدون،المضمونيةملامحهالبعضعام

الحر!وضمن،بذانهاالذنيةاقيمهاو،كأ،بهاولمهزات،ارفصص

حاؤصبري؟ننأملانالحقولنا،المعاصرةالعربيةللقصةالعامة

؟

فيهوجدتالذياثوضوعهذاعلىجديىةتحلإلميةاضواءيسلطسوف

نفسه.ا!وؤتمبىكفاص"ومهمةومتعةعئاء،تدراسلدى

اللااملةالدورة!!رحىفينيالشارويوسف-؟

اساسيةمحناصرالشارونييوسفعنهذهخنتصبهساميدراسةوي

فاة.ا!لسطينيةاارق!ءكأعنحاف!صبويء"درا!اليهاامتالرت

لدخولى!"دةمعاواكأاىاالومفطابعيتجاوز،هنا،خشبةسامي

هـ!1:اطودا،رداخلهامنا"اعماذفبرومحاولة،الثارونيعالم

الفنية.فىالبنائيتمهاخلالوممن،المصريا"جتمعوحركةال!مرحركة

الث،روني-كتبهاالتيالا!اصيصفلةدرعم،الوادعوفي

تمتهوالتيحلالهاكتبارطالزمنيةللفترةوبالنسبةلغيرهبالنسبة

ور-،غنيإرونيالتفامعاةانهذارغم-عاماعشرينمناكثرالى

ولع!،معاوالكفاجةاهنيةواال!اتيةبالتجاربوتحون،ومعقد

بأكغوالا-تماءيةوالغكريةافنيةاالقضايامنتطرحالتذهأرونيلحصص

ؤ!وا)طليعيينالجيدلنالكابمنالعديدينقصصتطرحهمماجدا

انالشاروفيوالحعالفولهذايرؤكدماولعل.العربيةالبلادوسائرمصر

الاربعيناذاواخر!ذ-اعرببةاالقصةفيللحداثةاساسيارائداكان

هـساالطمسمدةال!ربيةللقصةجديدةفنيةأبئيةابدعجت

مو،كلهالعصرحركةداخلالعربيالمجتمعلحركةكذلمكجديدةرؤية

او-ا(مالمز-كيكأالحديثافىقصةروادابداعاتمعاصيلتفاعل

الحدا؟رواداهمببنالخمس!يناتفياستمرالشاروني

عاما.عشرينمئذيبدألمانهلوكماالعربيةالفصةفي

العاهـهذاجوانببعضبنايرودانخشبةساميحاولوقد

يعرتوان،للف،رونيالفنيةالقيممنعدلاايبرزوان،الرحب

وفكرفنبا،اكثرالاستمتاعلهتنتيحاًوتشالمفافيحمناًاحثيرالقارىء

لقصهممبزةخامةايىالكانبويشير.اًلفنيالتتعارونيللمءاداخل

سوالنسخصياتبينال!لملا!(تشبكةتعقدؤيهأيتجلىاً)قياثاروني

احاءليست،دلكمع،القصصهدها)انفيقولوالاحداثالعالم

وا!8تواجههاالتيالعوالموبينالشخصياتبنالعلاماتلاكتثاف

فااكتشافنايحولالذيهو،اداخلياالفني!طقها،الفنيبناؤها

ورفبشاملنوعمنوفميةفكريةمتعةالىالعلالمحات.لمكلابعادالقراء

ؤعصنقرأالخمسبئاتاوانلفيبدأنافعندما،وبالغعل...

نكتث!سدبمافقطن!تهتعتكنلم،((الاديب)ءمجلةفيالت،روني

نكثذد!اكذلكنسنمعبل،اقصصياالبناءفيجديدمنفيها

الةد،رهاخلالمنفهي.حولة،ومنبتاامالماعلاداتمنخلالها

جد!رؤيةعليالاوقشن!ء،كذاكمعرفيادوراورديكانتالجديد

الواقع.لحركة

الصههـمنانه،للشاروننالمز!4فراراتبمخلالمن،ظنيوفي

العالم"ديا&اس))وصص:رئيسييننوعينالىقصص4تقسيم

الباحتصنعهاالبىالعصصففي.((الناسفيالعالم"وقصص

اًلعاشهذاًانهكاسنرىانالايمكننالا"العالمفيالناس)ءخانة

مئ!دماع"ؤصةبطل،مثلا،نرىحببنؤفي..الناسهـؤلاءفي

العهذانرى،منهوءطاردابهمحاصرا،العالمولمبفي"اللإل

وهواص،اؤكارهفي،ابةلاهذاداخلفيويتفاعليسكننفسه

،.كلهال!،لمهذاةررنف!ى"عنللدفاعوتحفزهوزصوراتهورعبه

والعالىا&،سبينالكتببكتةالدإالعلافةهدهءنجزياننمتطبعنحن

جم-اثالثةاومجموعتهالاوللمىمجموعتهفي-الشارو!يقصصولا

العالشفيالناسيصورال!همار،نيكان!نفغي...اتزا!طاونا

الاثكأاعماقالىيتغلغلنذسهاوالاحظةذفكلهاكأالقصفيكان

ءاؤ"أنبهجنكالههذاو،ل!"ور،الناسفيالعالمانعكاسيرصد

الدا.المصوتجلت3حدرنتةءامبواانها))بحقخشبةسامييصنها

تق!مناف!اناحبانئيعلى...((واحدوقتؤ!بماوالصورة

الداخلىا*إاماان،اثكلبر!ذاالننمارونبملقصصخئت!بهسامي

انهألوكمافبداالس،بقمناكثراغتنىقدالشارونيلشخصيات



أغرىمما((ادناسؤيالعالم))يهءورالثالثةمجموعتهقصصبعض

و!صص.فصصبينالو"!ميالخخرهذايضءبانا)بانت

العميقةالتحليلاتمنالكنيرعنارجد؟رزالىاملإ"هناولست

حت!ى..وعالمهازرارونيلقصصخشبةساميدراسلآفيوالنيرة

اخرىوفقرات،عليهانمامااوافقهبكاءلمهاؤقراتنقلالىاضطرلا

دراءانيوطلاحظانيادىالضو?حرريدائرةفي.قعلمجوالبليكمتفت

وو!فىاعنررال!ةمنا!ههااعخاءدممانهاومن،الئصارونيله!عىعلى

لحديمة.االعربنةللا!صةالنهضج!اجالرائد

ناوهي،الدراسةعلىعامةملاحخلةأبديأناحبانثىعلى

ساميا!دتادف!هيربما،اروروفيامعاالىالدكولمحاولة

الحدينهال!ربي!للقصةالفنمارونيريادةم!ىتفسيرفرورةعنخشنة

ايضاواخسرماتجاريباصاحب"الن!ارونيانجازاهمشةوابراز

الخمسييناتواوافلالاربعيناتاواخرمنالفترةتلكفي"بالتجريب

والاهمية،والبناءارؤيةاحدانةحيتمنالفبةللأهميهوأعي..

ا!ريالمجتمعداخلاهراعاحركةنصو!صءتمن،ايفاالسياسية

ووافعالعصربحركةالحركةهذهوربط،اخلاصاالىوالتطلع

ا!ثمارونيكوناهميةكلههذاءلالومن.العالمفيا،مامالمراع

!ف!-ط،الطليعةكأببين!زالولا،ادطورخطمنمنحركا

.جديدةاشكالافمراس!وعلىالاكتشاوطعلىوالقدرةالرؤيةينضارة

يصودالذيالضبهذادائمايممسعكلمالشالونيانعلي

منقرةفيوانرلق.والريادةوالاؤشاحالاكتشافالىباستمرار

السهولةالى،،(امراةالىرسالة"مجمومحتهفيانعكست،الفتراق

لاضافةالتقنينسعلىالاعتمادمنباكثرالماضيالرصيدعلىوالامتماد

هذهالىووضوحبموضوعية،خشبةساميأشاروقد.جديدرصيد

.الفترة

المربيالأدبيالنعدممسائلمنجديةمسالةامامانفسنانجدهنا

ذاكاوالفنانهذااههلالحبمواكعمناحياناالانطلاقفان.الح!يت

عتيحجب،ذاكاوا،دبيايىارلياالسيا!ه!افنفديرمواقعاو

ونحسب!نجةونوافصسلبيات.نالنيارهذااوالفنانهذاعملفيما

..صحيعغيروهذاإ.كلها!ملا)ىتسيءقداليهاالاشارةان

عنثراستهفيحافظصبريالزميلبهوقعما،ظنيفي،وهدا

ر،لنسبة،منهمانااكونوقد،غيرهبر4وفعوما،الفلسطينيةالقصة

وفى،ب4الضروريوالاحتفال،الفلسطبنيينالنعواءشصلدراسة

مابأكثرعوالشطموقفا)!.ل!بلاش!راهذاالىا!نؤةج!بشكل

نفسه.تمرهفيالشاعنلموففالفنيمالنجليمدىالىتم!ل

للقصمخنالفنيالتفسيرمنز!قفياذنخشبةسامييقعلم

ان!ا،المحبالناقدبوعييقولهوبل،اثارونيعندالضعيفة

مجموعةلقصصعرف4فيهوبل.الضهفهذايفسروهو،صعيفة

الحادث!قيهذهومعنىحادلتلابعرء!يكلننيكاد"امراةالىرسالة"

:القولالىيخالصخن،الفنيةلخننمهاكحايلدون

،"صحى"برفرضكن!بف!دالمج!عةهذهخنصاكمرولذعن)ة

حددبممصمتوىالكاتبإبتطااسبو!يةصحا!ةفيالعاجلللنشراي

لتصوراسيراالتذعارونيفيهاومعفترة!يوكتبت،معيئينلقراء

يجعلهالفنيالنبرطبيعةعنولت!ور،الوافعيةالنزعةعنجزفط

منكجربةلاية"جدلن.الجزئيالواقعيتصورهبعدودمح!ودا

احدال!،"منىالمباشرابعداغيراخربعداالمجموعةووذهق!صتجارب

."باخ!عار-الاحترامفا!مع-الاخبيارنشرة:قمهصبالممىضناء

ل!رصةه!،اثكلك!ذا))اً"ج!وعةهنىءان:اروات!طيس!ي!

كذلككنلموان،صلأالمصا!كصيم!الق!محال!فيالاثرمحعودة

.((نفسهالشا!وفيلهطور؟لنسبة

هذا،فلميىنوافقهلااواحكماهذاعلىخشبةسامينوافققد

أحبب!ستماوهذا،نالسهاالنفديالموفمفهواًلمهم..هنايهمناما

!ه

واحدلوناعطاءالىيميلورالنفادمنكئيراانذلث،عليهالظكيد

اكثروالؤ:يةالانسانيةالصورةانخينفي.اسوداوابيض:للوحة

بفنانيتعلقالامركاناذاخاصكأ،اتنينلونجنمنيقاسلابماغنى

كبير.

هـ!طبمنيلفيا!بما!نيال!ملمواجهظفي،لالناوربدلا

ا!معصالح!اخماطفااوالم!صيالفد!مسالة،والخ!رةالربح

الإربي!فىا؟!رك!ومعا!المامععلافته!ا!عملويوا!،الف!انمع

وه!ا.مووضوع،ووس،لي!دففيراهماويقول،ا!ومع!مع،

اءفيرامص!ةؤ!،ا)عهايةفي،ي!ونانطالعط!الئقديالموفف

موفف،-ط-ب!الفلانه..الفه،نمعالصعيالصبالتعاط!اوالضخصي

.علمص!

اموهذا،ال!دصصةالىف!محهحركأ!الكونهان/!عماهدا

.يحوموهانالفنانيني!رص

الهمودانيالاث!ياقفعا-3

ا!اجاللهح!بباءدهاندوة((الاداب)).نالعددهذافي

الادبجةالنمواتأهممنهبم"اسمودانياالادبقضايا))حوليوسف

حي!اف،عمنسواء،العربيالعالم"ج!تديوهناكحمنانفرأهااقى

اركلرةح!يةحصتمنامالندوةفيالمسا!صنيثهرهاالتيالقضايا

معا.النكلةه!هوج!ةالقضاياهذهالى

الذيناض!باباارروراني!بنالادب!ءمنمحددالندوةهذهفياشننرك

صديق:هيم،ب!الحجديط!اسما،همالمربيالعالميوفلم

مدنيمصهـدمحمود،صديقالهادي!بد،الحلوعشمى،)1(مح!يسي

.جلابعبدالله

ماصختلفن!مسفى،المنمبابهؤلاءيكلحهاالميالقفمايااما

11،تنو-فضايا)الاخرىاصبيةاادلمدا!فيالشبابالادلمجاءيعانيه

بالجماهيياجد!داالادبعلادة-الحدانةمفهوم-القديممعالصراع

ش!لا،اكئرانهاا!ولاطيعالهةالقضا؟هذهالىن!ةمع(الخ..

بالداذوكيالثم!بابادباءعنت?!رمما،الجماهيرن!اهمسؤو!يةواكثر

ال!ديث:خلالهذاببا!وبالي.اصرىعر!ية

خنسأزمةيجابخونانخمافىنموةخنالمساهميجميعيقرر-ا

كط!فا!معمودان))الداخلفياما..خارجهامالسودانداخلسواء

ارتم!ر.أزهـاتمني!انييزاللا-محمسيءحديقحديتفيجاء

الارضيةةالكلاخنراقؤكااخديرباأشبه،كتابطباعةفيوالتفكير

با!ثمصمةالنتيبهذهالننمرأزمةحدةمنيزيدوالذي،(..بسمفودسكي

ودهـكلف!ءكلعليل!صتراللاالتقاليد!ةالمموسة"اىواقع

افرايمارسالوافغهذاانيرونوهم.."..الرسميينبره-اءدة

انتشارهوءدم،هحل؟،الجديدالسوداننالادبانث،رقلةفيكبيرا

هـنخسلبماالطئيرالواقعهذاأىإمنانبل.خاصبشكلعربيا

الجماهير.معتقعلهويمنعنفصهاجديداالادبتصرحركة

البلدازمختلففياًلشجابالادبر،ءفم-جابهانماالقضيههذه

هكالاسيبعلاالمووففميرالاكلصمو.بالصوقمرتبطمثرفاله.العربية

اشباباللادباءصدرهاتفنحلاالرسميةالثقافيةوالمؤلسسات،المعروف

مطبمخطهنا..صورتهتحتجاء3ما،محييصد!قأو..)1(

الاخطا!منمحتر!ةبك!ةاصطدمتلقد..فقطهناولببس...

الص!هولم"وان:ءن!لبرشكلضدهالى41منيتقلبالتيالمطبعببة

لشالمحونبم!ا!كنخئنصمهلصام!دراسمةف!س"الفنانعفدالفكري

اًم!!.م!ال!إور!،دوا..عمده"!كريق!مور"الى!لب

فصبم،نف!ورفيال!ددا!م!حويرلممكر!يرةيوج!نهااقىالالرا!

بىقمعزاءهذاوفي..ا!هيةايلاخطاءهذهمنكميةباكبرنم!نع

اخطاخالمصححلتركلاانوارجو!..الاخطاءهذهبمثلالمصابين

.إالافلعلىالحانسيةهذهفي...



شدبدوبحدراضغ!اتحتهذاتفعلانما،تعتحهوعندما

لهمبدولا،اننشرعلىويتعاونوايتجمعواانالشبابلادباءبدلاهنا

الىنتاجهمايصالفيتسهمأقنيةلانفسهميوجدواانخصوصا

عنتعبكلاالنتاجهذافيتجدانبالتاليللجماهيربدولا،الجماهير

حتىالادببهذاتستممتعان،خصوصا،لهابدولا،تطلعاتهابعض

اخرىصعوبةوهنا..)بالطعالمتعا*نجماهيرهنااعني)عليهتقبل

.الشبابالادباءيجابهها

الاحرينمع-انصراعمنبدلاالتي،الطرقهذهجانبالى

آخرطريقهناك..اجديداالنناجامامفهـتحهاأجلمن-النفسومع

الشبابالم!ودانيونادباؤنايتصوركما،تمامامسدودغيرانهاعتقد

العربية.الادبيةالمجلاتفيالنشرطريقهو

عنثيئاتعر!لاالمجلاتهذهاًن)ءيقولالشبابهؤلاءمنواحد

تابين،حفلةوكأنها،المناسباتفيالا،والمتحركالمبدعالسودان

صيدايصبحالمعلوماتوراءالمجلةتلكمحرريلهثوحين،ذكرىاو

وايسمعينةمجلةهناالمقصودانافهمانأحب)-"للنصابينسهلا

المجلاتفيينشرمابعضان"خهمآخرونويقول-(إ.المجلاتكل

الوانمنواحداجانباالايمثللاالسودانمنمعرووةلاسماءالعربية

!ث...الشبابالادباء!إخنشرتغفلالمجلاتهذهوان..الابداع

الصمتمؤامرات))وانبالحصارالثصهورثرجةالىالشكوىتصاعد

الصوتو*ستفع..،)تنتهيلابلادناكيالحار!ةالساخنةالاصواتضد

صديق:الهاديعبدف!يمرخ،"المحاصرة"الثبابمدشةقلبمن

المجلاتمحرريمن،اصدقاتحريعلىالحريرصبنكلاناشد))

."الجديدةأطرهفيالسودانيالانتاجلنشرحملةينظمواان،العربية

منلعددبالنسبة-الوافعمنالكثيرفيها،الاقوالهذه

الكي!رايضماوفيها-الرسمياوالتقليدياطابعاذاتالعربيةالمجلات

التقليديةغير،الاخرىالمصنلاتاستعدادلمدىالخاضيافنصورمن

منالاتيالجديدجاكظهذا!نشر،التقدميةوالمجلاتالرسميةوغير

.اخرىعربيةبلدانومنالسودان

عندماخارجهامنبافىصائحاكرزولاا(حركةداخلمناتكلموانا

الجديدةاضماذجابروزعدمفيالاساسيةااورؤوليةان:ا؟كد

،،ةالتقدمالعربيةالمجلاتصفحاتعلىالسودانيالابمنالشابة

الاولى،بالدرجة،تقعمابكثرالمجدتهذهعلىتقعلا،خصوصا

-المجلاتهذهتست!ءفلمكي..أنفسهمالشبابالادباءهؤلاءعلى

اعتقدكما"مواقف"ومنها،)الطريق)ءومنها،مثلا)!*داب)ءومنها

لهايرسلانبدفلا"الجديدالسودانيالابلنشرحملة"ننظمان

!لايمئلانه-بموضوعية-يعتقدونالذيمنتاجهمالشبابيلادباء

لاالمجلاتهذهمحرريفين..السودانفيالمبسةالشابةالاصوات

مناًلاسجدابدهيوهذا-ذاكاوالاديبجدار!ذاعلىيتعرفون

..نتاضأمنلهممرسلماخلال

ذلك.."،رالحص"عنتحدثواوبمدها،اولاتاجكمارسلوا

صفحاتها،علىونشره،هداجكم4تالىبحاجةالمجلاتهذهان

!اابدااتقدولا..مهـما!،اهماحدىهو،منهبالقيموالتبشير

الادباءبوجهجديةعقبة-كلو!اىي!كمها،مقرسةصارتاًلتيالاس!،ء

عقبةيقف،مثلا،هحصظنحيببأنالقولصحيحاوليسي،النسباب

وتأثر،النقاشرجاءقببماقالكما-العربيةالروايةتطوربوجه

الط!ببجاءفقد-ابماالحاحديثهفيصديفالهاديعبدالقعلبهذا

نجيبجانبالى،بجدارة،الخاصيمكانهواخذ،مثلا،صالح

انطبفكلو)ن،الروايةفكطالمعامرةالجديدةطربقتهحاملامحفوظ

الابداعمجالففي،الروايةت!ربوجهاخرى،وهمية،عقبةاحصا

ابداعيحجباىاحديستطعلا-الاعلاموسائلخبثكلورغم-

الارضجوف!منباصالةالمندفعالقويوالنبع،طويلةلفترةالاخرين

،والحجارةالصورورعلىالتغلبصعوبةاولايجدانبدلا،الشعب-

المجلاتصفحاتوعلى،الشهسيعينت!توينفثمرحتماينفجرولكنه

!!

،دال!ساجثمكارسرو'..وك!وبهميو'ء'ها!!'!يو.صربي!

حديرث.حادث،لكل

فضية،الندوةهذهكيالاساسيةالقضيةالىالاننصل-2

الفنيوللعمل،للعالمالجددالادباءدؤية،نغسهانجديدالادبتظور

الندوةهذهميديلماانالطكيدواستطيع.الجماهيرمع؟للعلاكة

كقسررجع،هذاانظنيوفي.المجالهذاكلكيلماانضحمنمو

عنالعميقالواضعالتعبيرعلىالشبال!لهؤلأءالذاتيةالقدرةالنى

هؤلاءتوجهمنيبدوماالىحصوصايرجعبل،وتطلطتهمامكارها

بهاالارتباصضرورةعلىتاكيدهمومن،الجماهيرنحوالشباب

وبالضاياها.

التجريب..السابقةوالاوعيةالاطربكلالتقيدعدم..الحداثة

وب!رالمجهولةالطرقوسلوك..جديدةانواعوأبداعواحتشاف

الىالمجماهيرالتوجهاطارفيتجريكلههذاممارس!ةولكن...الالوأفة

خاصأدبلكتابةالمفتعلالتصديولا،الجماهيرعلىالتعاليلا

إ..المستقبلبناس

في،الخاصحسابناعلىالالارئةقواعدنالبنا،حاجةفياننا"

!متدهناكومن،والب!وت،والمصانع6والمزارع،والمدارسالشارع

التقليديةالاصواتعننختيلفافنا)،-"المجتمعيغزوخىالوعي

كمجرى..الشارعديالهادرة،هيرالجملحركةشرعيونابناءباننا

الهاديعبد)-،)وا،حادظالتمليديالصوتضدهاتفة،التاريخ

..ايضا،(حديثة"اخرىاقوالعنيختلفقولهذا..(صديق

وهي،الالعازهيالحداثةانيتخيل"الحديثين"بعضكأن

نادون.."بالزمنوالضلأعب"رالعقطيع"المنتجة"كيبراعةمجرد

ال!لوصول6:أصيلأدبدكلالاس!!سيةلةالمتباعتبارهميضعوا

هذازماننافا،القراءجماهيرالىالوصول:بلادناوف!..الاخر

السيوصلتالغالميالابءحنوزأهمان).!دمةأزمانفيوليس

.)الاولىبالدرجةهيزمانهابنالس،هيبزمالهاالمرورخلالمنزماننا

حديث،بتكنيكروايةكتابةاىول":مدنيمحمدمحموديقول

اصنعط،خاصةتروطوفق،المجالهدافيثقافتيمنفيهاستفيد

هذأفي،القارءهوالذيافىلقييكونبحيثالكتابةامارسوانا

شخعصليسهناوالقارء.."اثتبواقياهموميأحد،الحالة

السؤدانهـالقارىءهو،معينشسبكيمد"يئزمانابنهوبل،مجردا

عليالقفاءاوالحريةاجلمناامكفاحوواقعالتخلفواقعفي،الان

نفسه(الحاضربهذاملتزم،الشعبمثل،فالفنان..التخلفهذا

،ااصلمنوقدراتهنتاجه)يوظفوهو،فكرياالحاضريتخطىولاله

مالم"..لهذا..وبالفعل،عمليا،الواوءهذاالشعبيتخطى

وصلاوابداعا،،خلقا،المودانيالأدبتجظجالهـه!الجديدةالحركة

منىموقق"يحددولا،للحاضرولا،5!علنلاالذيالفنانانتعتقد

كادحيسهصغوفأبينمكانهيأخذولم*،وواضحة،صزيحةبصورة

.،(.الولاءهذامثلالمستقبلمنحسرفلهيكونلن،وجماهيره

الذلم،السودانيينوالفن!انينالادباءمنالمجموعةهذهانويبدو

هذفيتسيرزمنمنذبدأت"أبادماك"اسمتحتعامتجمعيضمهم

وقصم،شعر،اعصروبئ؟لث!صحبملتزمفنابداعاتجاه،الاتجاه

الداخلمالنظامكي،يعلنونوهم..ومسرح،ومقالات،وروايات

11منحازوفنأب)ء:والمعاصرالصريحالخظهذاالتزامهم،لتجمعهم

الشعهحلفصعوددويعنمعبران،بلاشافيالاجتماعيةللحقيقة

والجهد/والابتكاربالتجويدمدزمان،مجتمعناصدارةالىالعامل

الانساااستغلالبروالالحقيقيالانسا،مهافر!المجتمعومستشرفان

)؟(."الابدوالىنهائيا،الانسانلاخيه

ملة-0791!؟ب-تموز8-7المددان"يقاًلكل)ءمجلةعن)2(

السودا-والفنانينالكتابتجمعفيالشباببادبخاص

"ابادماك"



الشبابادباءيجربم!،والفنالادبلدورالفهمهدافنوانطلاؤا

وو؟لملأتنجدرائعهتجربةءنيخبرونناوهم.مالجديدةهمتجار!ؤإلاء

نحوالمحجمما!ر،بالمسرحانطلقواهقد.اخرىعربيةبلدانميل!لليعية

يالولى-ذلكصولناالم..الشاسولى!كيافى"سععحوار:اجرإء

تسجيليةمرحيةاولفيالسارعمسرحوددمنا-صديقالهاديدبد

يتحركباشارةالبطل..اثارعهووالمسرح..الجم!ورهواًلبطل.م

رومانينمث،صءجرديةهـالممرحةم..رايهيفولىانلال..الهتالمحاتو

علاحبصاصربل،الفردويحليمص،اد!ادةمرلامنالنفسلغسل

الفلاحين،منفرقةوكونا..القريةمصرححاولنا..للداء،مصادمة

كانت..الحريريةالمسرحوس!ائر،القذرةملابس!همبينعلافة!عفدنا

نجهيقومالذيالموريمثلالفلاح..العربيالعالمفيراندةنجربتنا

البهدو،الع!لبينالفوارقلمحومحاولة..منهيعانياوالحياةفي

ف،المقريةوويراربطالم!مرحيةتدرواخيرا.،الغنيتالتمل

.."كاملموسمفيافقطنزراعه"نربحهميتجاوز

يولسفدروةالمجالهذاكلأذكر.بالفعلرالدةتجوبةلعلها

..الممريالريفمي"السامر))احتفالاتمنانطلافامعرفيادريس

بعضتفاليدهـنانطلا!اسوريالمحيونوسسعداللهدعوةواذكر

هذهان،هناوا!!م..السور!ةالقرىفيكأالشعبالاحتفالأت

منالمجموعةلهذه.شاحاىوالاهم..الافراحنطاقفيتحةدلمالتجربة

وتتلبد،ذلبلمناد!ااغيوموسطنجاربهامواصلةوالادباءالفنانين

.الغيومبديداجلمننضالهاومواصلة

والابداع،الطضرديالعملعلىاًلشبابهؤلاعتركيزانعلى

المستقبل.الينكلرتهممنجدلا،الحاضررراسالتوجهاطارفي

الارتباطضرورةمنساالطنابعةالمستقبلالىالنثرةهذهانبل

،خاصبشكل،هنااشيرانواحب..تغييرهضرورةوكهمبالحاجز

يحدثماالىاشناداالمستقبلادبا)ىصديقالهاديعيد.لصورا!ا

الحركاتبرخاصة،ععرنافيوالفنالال!انواعبينتداخلمن

سي،الحركاتلهذهالعامةالسمةان"ةيقولقهو،التجديدية

..الشعر،."الرواية))..القصة:الفنونهذهكلتجمعمحاولة

الزمنفيتجربةعنالانسانبهيعبرواحدفنيثكلفي..ا!رح

لااوانت-.الشعرقيالحركةعنتلحدثاننسمطيعكذلك.ا!!

الحر،الشوحركةبدايةفمنذ..الشعرب!قبلنتكهناننستطيع

اثمر،انيعنيهذا..يتوالفلا،و!ذيوده،اغلالهوالاعتدا?لى

وعندما..تاريخيشكلمجردالىبتحيلسوفالقادمةالقرونفي

قدالفوارقهذهكلتكون،افنامنواحدالثلألملأ،نالانشيصطلح

فد..."وم!جددة،جديدةحقانقالوجودأىاوظهرت،ذابت

اليالاخ!رةدعونهبفانلادونيسآخرتصورمعالتصورهدايلتقي

ادوبسمنطلقاتانهواسا-يفارقمع"جديدةكأأبة"طشيس

باعتبارهاقيخذلاالذيبالقدرورقيزيقياطار!م!تبقىوتفسيرانه

الوصول:جديدةكتابةوكلصوكلادبكللتوجها!فروريالافق

!و،الاقلعلى،الجماهيرهذهمنالمنقغيناًهى..ادبماهيرالى

...الاتيالزمانفرفقطوليسي،نحنزماننا

الجب!يالسعلام!صدالدثنورمعادببلآم!قاب!ةس4

الاحر،الطرفعلىنقفالعجميليالسلامعبدالدكتوراؤوال

وغير،الشبابادباء.نالجديدالجيلتطلعلتمع،اتوافقكير

منفمعهاننحبن!نلمبشكلوالمتعالي،جاربهممعالمنسجم

العربي.الادبلاغناءص!دمنبذلهماونقدرادبهاحببئاديب

كلىكأفيوردتعجيبةجملةعناتسالاناحبالبدايةوفي

مسجبليقول،منهاالمقصودافهمولمالعجيليبالدكهورالتعريف

اقابالاصالةينصميأدبياالعجيليالدكتور-ميزسممةأ!م!))انارويث

،الانتماءشروظهيماادريولا.."الاصلم!علوتراثهاالعربقىامته

م(،العرقبمالاصلالىتعودهل،العربيةالامةالى،الاص،لةبا

ساذاالىام،عقيدةا(ىاًلقوميالانتماهتحويلالىام،ارمصب
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فعبهيسعركروصبطربي!.ب-.-:.يم---اى
العتيقالمفهومهذاالحديثكانبلييفسرافياحبكم..لامانيه

الامةلمفهوما!عصبيةبرالصياغات،مابشكل،يذكرنيالذينميز

الاثم.الطنهذاميخصااكونانواتمنى..لانتماء

منذ،ففسهيضءالذي،العجيمذبمالدكتورحديثاىاالاننعود

منبعضبايرادهذاويبرر،الجديدةالقصةمواجهةلمحي،بداية

ارر!و!رالقاهرةاواشضنع،؟لبارزةاو،التعقيدالبالغةنماذج

صبايعر!ا)،يجيليأهـكتوراانفلنيودي.الجديدالادبهذا،

منحججاجابهت،بداياتهادي،الحديتالوبيالشعرحركةا

ذجالنمابعضالىي!ستنموىكأنواالتجددحركةاعداءوان،النوع،ا

،لمالجديدالشعرحركةعلى)!لتشنيعالجديدالشعرمن-ليئة

همالاعلامالاناعلامهوان،ا!ةصرددالجديدا!تعرانجيدايعرفإ

هـ-وانهكذلكالعجيليويذكر..عرالمطالعربيللشعربارذون

و،(الساحرةبنتأ)منذ،كصص4ديالجديدببعصاقىورضا

هويأخذهماعليهأخذالعتقانقدابعصوان،"الملازمس!عة)

الوقوفمحاولة،انن،دلماذا..الجديدالادبحركةعلى"ن

نفس!ه،العجيليعلىاحنمس؟..اليهوصلالذيالحدعندلادب

فيوالمراوحة.مكانهفي،ادبا،يراوحان،هناموقفهمنثلاقا

هذافيواشحجرالجمودسوى،استمرتاذا،تعنيلاكان

نفسصه.كان

ع!ى!حكمان،الاطلاعواسع،فصاص،اديب!والمدهش

نفسهيكلفاندون،السماعمجردمنبالتقليدالادبيةالنماذبملض

ليحكمالنماذجهذهيقرأان-المنتحالاديبنثاطاتابسطوهذه

بانهالعربيالادبفيالعجديدحركةلهى4يحكمفهو..ليها

توؤ!فالحكيمان،اقراولم،سم!ت":وي!لالتقليدعلييللب

المبدقيءالناحميةومن،النوعهدامنقصصاكتباقدمحفوظنجيب

إ..إبالتقليدعليهمايحكمثم.."الموضةيسطيراانبهما.بئ

اعنرافهرغمالجديدةالانجاهاتهذهعلىبالحكملنفسهيسمعثم

..."فليلةالحاضرالوقتفيألعربيةللقصة"فراءاتهن

اهـىو؟لأستكانة،افيمالينزعةمنالعجيليالصديقعلىأخشى

بالنالي،من،والحنق،المكرسينالكبارعرشعلىبالجلوس!شهور

والننشدالنقدءنحديثهلهجةمنآتيةالخشيةوهذه...لنقد

الدينان)ءيقولاول!فهو،الجامبةالرسميةالشهاداتلغة

"..مبدئونكتاباغلبهمفيالحافرالوقتفيالادبيللنقدشصدون

"هم،مبتدئاالكالبت!ونانبصاورس،صحيحاهذايكوند

ناعلى،.وداكهداقبلوئوفا،وثقافة،نقديةقدوةيملكن

شقدولعرضيحرتواذا:"فيقولهذامنابعدالىيذهبلعجيلي

نافيجبإ()إالرسهـيينا)لنقادغيراعنبئ،ممتهنغيرنافدادبيتاج

واستنت،ج4ودراسهكعلمالنقداهـ،"يضيفثم."بركفاءتهمعرومحاكلون

بالدراسات(4يتهياونالذينلدكفاءالايحتاجلاعملياؤأنه،حصلات

يدرسان،ذوا!كأ،مالنلقدصحقالا..!ولو.."لجامعية

ونقاظومميزاتهكوانينهويشخلص،العجيليالدكورنتاججموع

؟..جامبلادكتوراكاناذاالاايضاكمعفه

على،هذهائ!الةعانزعةانالعجييللدكتوراقولاناخشى"

الجامص-يئ،غيرالنقادوعلى،ارمحضاريواقعناوعلى،الجديدالادب

عاىمتعالياؤ!يصبحنفسهالادبيشاجهعلى،سلبيا،تأثيرهاتمارس

،واتمنىهذااقولىاناًختث!ى..الجفافعصرويبدأ..والقراءالحياة

فيه.العجيلييقعلاان

سريعانتعليقلن-5

ازصابنيانكتبهاجيدةدراسة"الاداب"كلئالمددهذافيم

الىالعودة:العانييوسف)،ب!نواًنالعراقفيالعانييوسفمسرحعن

ا!لاسيكيةالواق!4منالعانيلتطورمكثفعرضفيها،"ا)نبع



انشريعة""مسرهيةاًلى..المءبربءيئالوافعيةالى.."المباثرة)ء

طرحلبعضالدراسةو!ي..اوحلتينهاتينمهـ،لسبضفىت!نطويالني

بحرهـصةالمسرحهذاوارقي!،العراقفييدضالحبالم!رحقهمايا

قيلتاةط1انقديةالاراءلبعضوصجبحةواءكصةومناقشة،الجمماهير

..الاخيرةالعانيمسرحيهفي

الكاكب،استنتاء،تمنأكثيرامعبالرأيمتفقانفسيوأجد

لانس!يوالاستنناجاتالاراءلبدضتفصيليهبمناقشةلنفسياسمحولا

لستالنقصوهذا،العانيمسرحياتعلىكلكافاضلاععلىلست!

عنه.المسوولوحدي

الإدبدروب"بعنوانطويلبحت،كذلكالع!ددهداوكي"

عايدةالمجئةتحريرسكرتيرةالعربيةالىنقلته"العالمفيالجديدة

عمكتها،مكثفةصغيرةمفالاتعدةمنمؤلفوهو.الريسمطرجي

البتهذا.العالممنبلدانعدةفيالجديدةالادابعن،كتاب

الادبمنملامحبعضعلى،ب!دمنر!و،منهانطلبناؤذةاشبه

السردالىتميلالمفا/لاتهذهلانهذاافول،الع،لمديالجديد

انيستلإدالآدابهذهعلىالمطلعغيرعلىيعربحيثادتمثيفالشديد

اهـىمنهااقربالسريعالتعريفالىفهي،المقالاتهذهمنكثيرا

عنه.الكاتبيتحدثالذيألادبيألانرعالمالييدخلكالذيالننحليل

لدراساتبترجماتيدنالزوتواصلانالمترجمةعلىنتمنىانناعلى

الننعوب.هذهمعالثقافياذؤةعلبهدفالشعوبمحتلفادابعن

اصعلدمناممااقل2طبعيةاالاخطاءنذونانعلىتحرصانعليهاوورمنى

البحث.هذافيبه

التحويررئيسالىكلمة-6

اركتابة،ميداناثىعائدبانكتبشر،الجديدة،)شهرياتك"

مسوولكلتطلعاتعادة،تعرفلاتطاالمعوفاتكلرعم،اننواصلمة

اكحرمر،عنالمسؤولحيت،مجلافنامنمجلةايةفيالتحريرعن

افواردءالموادوفيالمطبصةفيوكبيرةصضرةكلمتابعةعنمسوول

ام!غيرةاككل!ةان..تنشرلاوالتيننشرالتيسواء،المجلةالى

اث.هـر!ت،عتيمتنصودوترعلىفربت.."المفرغةالدائرة"

الكنابيهاثإريععنلمحقطمناالواحدتبهدلااليومهـي!ةالاعمالان

ءالهادىالاستمتاععنايرضاتبعدهبل،اليهاتمرفانيجبالتي

4طبعةادولابيؤرقهاىدوى،مثلااولادهمعالحديثاوباللعب

الدائر.

عناللرالاتلكتا!ةالعودةالى"ياتكشص"بكتؤدياىأنمى

قصصاىاالصضرةالكل!،تهذهتتحولوان..العربيةالقصة

وابفى.خيرفهذا..وروايات

درهبمح!د

***

القصافد

41الصفحةعلىالمنشورتاكع

عتها...الطيبهامهرفعت

المركبهفيالبنادقكعوبدفعنته))

المتعبها-اءةادقت

مكتبهنس!قت،نهضت

((النجبربهفيالا"يدادخلته..يدص!عته"

الى"بهالساعةدقت

جوربهرتقت،امهجلست

والاجوبه"الدمجلدهمنتفجرحتىالمحققمحينوخزله))

المتعبهالساعةدؤت

'-

لأدامهـاحقيعيازمناالساكلهبرالدالر'ثزمنيعودلا'كلس!

...معاوألاجوبةواندمالمحقققوتح!شالطيبةالامصبرغيرلنايحمل

الأنيوالزمنالمحققمعالقاسيوالزمنالانتكلارمناتعباالزمن

.الصباحسياايبماذاولكنالخمسالدفماتمعصباحا

نحن6ممريامداوكلحن:يغنون"واه))الرصاص

مخرسهحنجرهوتسقط...

الارضكلممريااسمكيسفطمعها

حسينلراشد،اسفرعذهثورة"

الفت!قد،حذيقيينثوارالسنابكونناندانانجديدالشط

لمحهـشعراثمنواحدوغيرالخيبةشعراءمنواحدعيركيذلك

فروو.؟لأ!رينهدينضمنحسينرانسدوكصيم!.المننطرةالئورة

يدينةانمبعد،اخرىالىمغرةمنالمتواصلةحركتهيعتلكجيداعملا

البنور!يوحساباتومقالات"وليمةاثار"اسه!اد!باتنورات

مسزلوبسببارضلاالذيالفلاحمن.شطهـقاذ!التورةينتظر

هسالثورةهذهصافعوانالسجنوالارضارفيلهاندبالمئرطي

والاعصيالكاكب5الامييقرألهاالثورة.لصنع/1لث!رورهبهاالوعي

تئ*"كراعتنالصونالمكاكلبغضبنا،الانلتهبلنوالي،(الحقيفة

عندمناضعفتلمحالد،(تشتهي)ءلجنبولشه(،عضبلصاتالثورة

الثانر.الغضب

صسارفيومعهعميقاالجرحغارثلمد،مي!ريبة؟ييهوالثورة

آخر:انساناانسمانهاوصاراخرىارظارضنا

رفاقياصدفوني

وبيالروحقولاارفاعادماوطني

ثورهاصبحوطنن

ملاحفمنالشاعرمعهيعرىلامارشبمجموعهاوالق!ثة

احيانا!ي!لمباشربشكلانسانناائارةوهومنهاالرئيىالقصد

وخطابادالحماسةمقا!قلأفيلوفاولالنثرحداخرىواصاناالتقرير

المنابر:

حبالىمقلاتجيىسو!ظلالذيما

البنوك؟حسابات

(1وياثاجفا"ولولتانمطربةسوىظلالذيما

القديمةالفدسمندنانيرلبنك9عرقي

لاكتيمالغثرةخصوصيتهاوفقد!بعيدزمنمنذبهتتصور

والادأ/البراء"فيسجلاتنااوردقاماولدرةالمتهمةواقلامناالس!فنا

واب!كتامةاكثرصورالىمنهاينتقلماسرعانافساعرانغير..

غنيةد*توذا!عمفا

طفلا.كنت...ماذانم

الكهنةجميعفدامالمسوقفيطفلةولدخني

هناكزالتوماالسجنالىجروهانم

ممتهنهطفله

اتمزقي..شعرااكتبحينماولهذا

ميارحممنودم

يتدفقوجهي!وق

مبمارسوكهنةطفلةعليهايثورطفلةثورةولدتهالذيالطفلفثدا

وتلطزمزقهعنوهومزيفهوشعاراتا-هاءالثورةكلمننهنيعلىويثور

السجافيوفيالكهنةوفياطفلةافيالخونهعنيبحثبالدهاءوجهه

اقهص.ىتجعل....)ءالتيالثورةالىالانتماءفيرغبتهيؤكد

ثائر"....الثوار

ال!سياحمد"فراسعنللحديثكلماتبضع

هـفيءنارحبمجالالهىوسعبالحديثذرعاض،قماليته



للفكرةجزديةملامحغيرنفدماندستطعلمانهأاذ"البضع\)الكلمات

معالمتمامروالصمتالمتساللوالحارسالملعومالدربعبرالرئيسمية

يتتكرالحديتظلبينمل..ا(الدمسيولفيشاركوالصمت"القتتلة

مرعننابعنيفصحالهامش!يسطرااخ!اسفطحتىالقصيد!خارج

ايها...لمحال!كسمطينيالورعننرونالايهلدلمكلىطينومي"

جساءوان-شعرادشهووالننا!امشهداولو،"النمسعراء

دلكاليولاهذاالىن!ر!تول-الن!م!رحد4بآلمننطعرمننحونا

تفسيرااوللقصيدةاطاراالهامشيصيرانوساعة،الليليالحارس

قصرتلمحدبانهاعليهاالحكممنبدلاالأنصالعلىممساعداعاملااولها

كلااليمهتصلاننسشطعلموالهاادقارىءلدىلمحصدهابلوغءن

...متكامسلا

برا!جددشعراؤت/يلتمسأنمحمدعزررييالات!واني

القصبدةاماالهامشهوفيهالاصليكونجديدااسلوباهامشك

واسعة.الشعرفياللهوارضلر-دكملفلنسرح

الحزينةبالايحاءاتغيف؟القصيدةمنالأخيرالمقطعكاننقد

تلوينااكسبتهاالتياتداخلةالاصواتاستخدامميالشاعرجاءوقد

ثانيةاليها-يعودالقيسياناملوكلي،الصوتيالأداعمسئنوىعلى

.كبيراعملالت!ومعليهاوللصبرددتااثرهي

كريملؤري"اخرىفراءات"

تزاللالغتهانهوالجد!الشواءزملانهعنكريمفوزبمييميزما

لموانها،الخارجوبكبينهالمبادلةعلىكابلييتهاقيلهااليتحكل

التوجهش!هدييلمسالفارىطلولذلكالاحرينبلغةصلتهاتفقد

التواجدحدالىاحيانايصلاقوجههذاوان،الاخرالىالضروري

العرايشعراءمنالاوفىالرعيلعندالفناهااله!العاكفيةالشاركةفي

.اللغويمسط!فييسق!اندونومنالمجددين

الحنيسشيوجههعنا!"حثةالثلاثةالوزيلوجوهثلاثقراءات

نومهخظلومنالخارجفيسقوكهعبرواستفهاماوحواراسؤالاألقائما

..العنكبوتوبيتالحمامةبجناحتهـهعبرنم

معليصيربردىاًلىثقيلاارثابغدادمنحملةالاولوجهه

ءالةشفيرعندوقفةفاسيون

الماءتحتالاخروجهيعن

اجبملم

كاردينيافياسكركي،بكستوهكذا

والثورةالخمركؤوسبين

المرهوالقصة

الم!ا!اخرفيتنيتظرهماالتيالمرةالقهوةئموالثورةالسكر

الامواجتحركهالذيالاخروجههعنال!سؤالمعاخرىمرةليستفيق

تارةوبالثورةتارةبالسكرالهربثمبملامحهوتتلاعب،)المأءتيحتيلأ

.اخمرى

مابشيءايمانهاليهليعيديسطمرهرباوجههشحولالنومومم

داخلهفيفوزيءويذفي،"الدافىءحلمه"و،الصفهـ"رمانه"

.وكارنوم...كرمانهايضاصبرافرحا

لستروسيلةبهفوزييسمىسيدالالتسييصيرالصباحومع

ومضللاهاربا،وعنكبوته"حراء"بحمامةالاخرىعنالحفيقيعريه

يلمتصقاحدهما،ومتباعدينمتطورينجديدينبرمزينمنهماويخرج..

معالموتفيالسقوطيعنيوالثانيالحمامهببن4حبالهروب

هوولاناحي!ةمن"يستجبفلم"الهربسبللهتتوفرفلاالعنكبوت

هوالتسولويظل،(استحبفلم"اخرىناحيةمنللموتسرضح

.ال!إةوبينالموتبين"بينالبين)ز

فيالسقوطعدملهيكفلرموزهتطوررعلىكريم!زيق!رةان

منتنبثقالتيالمحاولةفيجديدابعدابهويدفعللرمزالجلازاالثكل

ول

الذبم!"حراء"الجاهزالرمزنحللعبرررتفعكعلالعالمكيجوده

فيمةفيهاتتمثلاتيهيجديل!رموزاالقارىءلثدوسيلةتخدمه

ايتمدتفرورةكلمنفحررتفد-كلوىالتجربةلاى،الحقيقيةعمل

..الخاصةغايتهاط

نحتسقطوالاالمسعفةللمخيلةدائماعدادمنبدلادلكولتنمص"

تاريخيا،المحصورا)رجعيبمعناهاالا-طورةاواجاهزاالرمزءة

.تصيءمنالتاريخ!لأالقصةبعدنجبروليس"حراء"كارعليهانغلق

خضورلفائز"يابيدبرعندصلاة))

منالنايعةبالرموزالاستعانةكريتىعنوجهنالاستردأدمخأوالأ

فيالمجدرينتجاربغالبيةبهانمرمحاولةوهيوارفت!اشا

البلدانالمتطورةادابمناخ!لمعانبعدأنهااذالمتخلفةلبلدان

وقيمرموذاليهايتسربماكميراالادائيةاساليبهاعنهامتاخذ

يسعىثمعتدناالمجددينمحاولاتفيالاولالطوروهوالارابله!

وتاريخهبلدهقممنهوليتهاكتسابالىالفناناوالشاعرلكالب

المراحلهذهمثلويصف،كليااشزاجاوافعهكليمتزبمانلبل

بالنسبة"الارفرفيالمعذبون"كتابهفي"دانون،ءدفيقااإصها

الزنجي.!لادب

الىينتهيثمالسومري"لاداد)،بنداءرحلتهيبداخضوروفانز

ومعالمقاكعكلفيتتكررلازمةال!داءويطلاليهاسلاميوا!عاضافة

الفهواقممناستلهاصورمعئموالصحراءوالكعبةوالبردهعائشة

الكاكيمعطفهمنيطرو""الثكناتفيالجائيالوطن"فيحياة

يمكننالاانهالابايحالي!تهاغنيةبمجموعهاالصوروهده"سلاحراس

الرابطلايجادمنهسمعىدونالرموزبينالمزبمهذاعليهنأخدانالا

فالغصيمةالقارىذهننننسنيتيجمنبهالكيصهرهامنيتم!تالذي

لهايكونانمنبدلاالمسومريينعندالمطراله"باداد"قبدأالتي

خاصيتهالهليسرمزكلستطردفانهاوالاب!االخساطارها

بادادعاسث"الصاقاناحسستفخضورقصيدةمعحدثكما

كمابالامهايهتملن-اداد-والهتربتهسمنينبعلممعطنعالصاق

خالية،اوملؤىبفاعةمسرحيتنابماتفكانتانيهمهلنانه

وافعفيآفرواقعمنلصورالمححامالقص.ةمنمكارغيروفي

بحيتصحراويمناخبمجمو!ا.ذاتكالقصيدةكليااختللافاعنهيضتلف

كانررا:وان"الاحمرالثلععرياتفيرحلتنا"تبدأانمعهيستقيملا

الرمؤوعبرلانناوذلكاليهث!يررمزيواقعوالاحمروالعرباتالثلع

طبعيبشكلكهيتحركانيستطيعالذيالجونعدنلتزمهالذي

لابعا)دثلاتالههنيتسلحهانفبلاولاالعينفيمنظورهلمظكد

.اخرىفكرية

عيب!داكرةيملكوثاعرها،شعرناجيدمنكمقاطعوالقصيدة

فك!،الجددشعرائنامنغرهلدىحساسيتيمثلتجدانقل

وتغواالرائعالتمكنمنبكنيرالعينهيتننشبثصورهامنصورة

وانم.وايماءاتتداعياتمنتحملبماغنيةاحاسيسالذهنفي

كبيرمقدرةمنلهلماشعرناجيدمنالكتيرفائزيديعلىلانتطر

الايحالية.اطاقاتهاوتفجيرالصورخلقعلى

عبداللهكلصار"متشردحياةمنالاخيرةالمحظاتا"

القصيةقوافيتواتررغمالفكرةنحركفبمببطءتسعرالبدع!في

القصيهبداتالتيالمطزمةالنفسيةالحالةورغم"الرمل"حفنةورغم

..لكيساعات"احتفاءفيالتكلفهذاحركنهااثقلقسد،بها

محاملهافالنفسيةللحالةدحققانقبلقولهالشاعرقيرفقه

الاوالمقطععلىالحركةفرضفيالتصنعهذاثم،القارىءمخيلة

بثمهكلمتلاحقالقوافيوا-سادالافعالاسنخدامطريقعناخمارجامن

الطبعيفمجراهاالىاهتتماسرعانالقصيدةولكن



قبلمنلتوقيفهالرليسيتانفالصورتان،والئالثالئافهلأمقطعيها

دلتاقصاتهومخاطنته"الوطنشاراتيهمللاالمبممقلبك"الشرطي

الىمنهاواحهـقكلتوميالصيالجزئيةللحركاتابرازهحس!نعلى

فوتغرافياتثبيتاالاولىفيثبتمتواصلكلفيتليهااقيالاخرى

يوضعلمماعلىكنجريرمزيةدلالةذاتذهنيةبصورةيردفهأثم

اليه.والمنقولعنهالمنقولبينحسميشبهظكي!دبغيةوذلكلهـط

رفعناالتيمستوياتهاتهبظالقصيدمنالافرينالمقطعينوفي

خلاصةغيرالرابعالمقطعيكنفلمالثالثوالمقطعالثانيالمقطعاليها

بلاوطنلي،اًلخلاصة:.الابتدائيةالقراءةدروسبخلاصاتتذكر

فيهالتضمينكانفق!دالخامسالمقطعاما..وطنبلاوقلبقلب

قلبهباشلاءاعقبهانبعدخاصةلهفرورةولابا!سا

طيالبيدطويالاظعانسائق

قلبياشلاءطىعرجمنعما

عليشئتماوافي

وصبصةالاظعانلسائقحملهاالنني،)المأشئت"هذهولاحظ

لها.مبررلا

الشعرابولايمن"الضائعالوجهعنالبحث"

الذيالوطنوجهولاكريمفيزيوجهلشيهوالضائعوالوجه

الحب،غجري،السماتشرفيوجهانه،قصائدتسعفيعنهبحثنا

للوجهصفاتمنهناكمااخرالىالقلبمذبوح،الهمسع!مجروح

وعميق-كوينهبديععنلكيفتريزاللاالذيالمحبوالقلبالحسن

الغراميةقصيدتهفيايمنمنيةهماالقلبوهذاالوجهوهذا..لوعتة

الفنان()حالعرض"الاولمقطعهاجاءوالتيالأدابعددفياليتيمة

قرونعدةقبلالمتأوهينشعرائناعندمثله

اخضربحرالعيناهايا

البحارينكلا!رق

عنبر،شهد،ألنهداهايا

النممرينمنالمطرسكب

الضصىقىالشفتاهايا

فنحسالقصيدةمنالاخيرينالمقطعينفيوجههيست!عيدانهغير

بلالسديةوالمفلالنوالعنبربالشهديكتفيلنمعاصرشاباماماننا

اخضاءهتحب-اجدادناعلىجديدوهذا-تفهمهانثىفيهايريد

وعنالقصيرالعمرعنتتحدثانيخولهاالذكاءمنشيءعلىوانها

..الموتقتلكيفية

شيثااللفظبهامالانجافةتقريريةالقصم!ي!ةتظلذلكومع

الدهرافمسدهماتصلحانتستطيعلاالتيالاستعارةغير!رف!لن

التي"ال"الوهذهالمنبهةالياءاتهذهاطربتهالشساعراًنويبدو

علىيصدممنهاينزفلموالتيوشفتيهاونهديهاعينيهابهافقا

عداهماشيءكلفنسي،وشفتينبنهدينانساناوحياةوجود

..مناسبةوبدونبمناسبةيررهماوراح

ولكننيتريدمنوبينبينكاتدخلانليليس:ايمنعزيزييا

القصيدةبهذهتقبللن)انسانياباسمكتهتفالتيالمراةبانمةعلى

ورضانارفاهالفلاهلوافتبغيرهالهافاسع،ومحبةولاءصبون

التهوين.حدعندحيفكيقتصرلمان

ترشحانيلعصام"المقاللةالعيونفيالسفر"

غيرهافيعرفتهقدوكنتالقصيدةهذهلعصاماقراانساءني

وانهاوخاتمهمطلمهابينقصيرةكانتالسفرةانفرغم،محلقاشاعرا

اللموببس!وكعصاماتبمنيفقدالشبرثونبينهماكانتالمسافة

الثانيواسمهمعناتركالذياسمهعلىاتعرفاناملعلىمراتثلاث

)،عصام"انالااعرفلاوانامراتثلاثرجعتانوكانسلمىفي

!+-

قليلالتفيبهعنرايستميحناوانهالعمدوللهمعناوباقمعافىسليم

تغيبانعليهمثربةلابانلهفقولقبلهاشباباجربناونحنسلىمع

السن.هذهمثلفيبالسوءامار؟النفسانيعلمفكلنا

احبائيمعكمانا

الصمتفيتدورالظنونتدممواطلا

غبتمااذاوكلعنرة

سلمىمعالوقتبعض

عنوانجاضيعتولااسماف!ضيعتفط

اذكركمزلتماانا

الثانياسميوسلمىالاولاسميفانتم

داوديوسفحمدلا"ماشيئااضاعرجلعن"

ولاامناليسستالطبيعةبان)ششترتون"بقالةاحديشكلا

القخظايامهـدممواتهناتسعتجبلماناذنغرابةفلا،اختنا

نسعىفلماذا،الاليمةالفقدساعاتفيو*منال!موعناولاوالجفاف

واسطارها.ورياحهاغيومهاعبرهويتنانكتشفلان

تعبرنا:افصولواليقال

توالدهاعنال!،ة-.طفلن)ء

مطاردوحبيوهاجاقلبييظلظماذا

ا!فل..53

الشعورهذاكابت!هيعززحزينبصوت،احمد!يد"تبداهكذا

الاستمرارهونعلىوقابليتها،الحياةواستمرارناحيةمنبالمفارفة

كد-9الجرسخافتموسيقىاداءمعاخرىناحيةمنمابشيءابه

فاذا*شياءتغييرقابليةلهاكفاالتساؤليصيرثم..العاممناخها

القلببينالتواصلولكنقنحنيالزروعورؤوستنساببالغيوم

الثاعريؤكديلاتصالومبرالقاطعةكالشفرةحادايظلوالقلب

."مقثوع"و"!وع"بانتباهالألفصال

يمدانالاصيلالشاعربو!داوديوسفاحمدامصطاعلقد

!بيوجدتواصلاوانغاي!تهاالىبهساتجريالتيالمناصرلقصيدته

وفدالصورتلكاثراكوبينالظاهرةاجزائهافيالمتناقضةصورها

طبيع!بثكلوفاميامتكاملاهجساواستقامتتناقضاتهامنتخللت

عبرالتداعياتاستدمماءطريقعنوذلكالذهنيةالقارىءخلفيةفي

حركنيضمنالفرةموسيقىيؤكداناستطاعكماالعينيةذكرتنا

بدلاالكثيبةلنزعتهاالموانمالبطيءلإشميابيالصوتبهذاالداخلية

تواجطبذلكارادوكانهللقوافيالخارجيةبالموسيقىالاستعانةمن

علىيتغاعلممااكثرللقصيدةالعامالمناخمعيتفاعلحسميامجرى

يل!ولمالمكرورةالصوتيةبالمداتاستعانوهكذا،فيهاالقصدوضوح

الناهـ*.الحروحركةعلىالائمةالقوافيالى

الابواباقفلت

صوتهدونالبيوتوانثدت

الاقدامثورةتحتالطريقوانسلت

فاللامسماءكان

يدانتعانقتولامفتاحمزلا

التخدأ"عنالمتلاليةالصوتيةالمد3تهمهلىهلمأبلاضايةهذا

المم!ملازمايظلكئيباجواالقصي!ةيكسبحزينايحاءمن"الالف"

فاممنلمالتيبلطئيعةاخرىمرةالافمتهاء!تىالبدايةمنذ

اختناولا

عنهان!قب...يعدلمبعدها

الولادةوخيطالهوىكتابفي

تساكها"عنالحياةكلفلنلأيمرصدىالالشي



مطاردوحبيوهاجاقلييظلفلماذا

علىكبيرشاكلربميلادوعدا!كونبانخإيقةالقصيد*هدهان

،الصادقوالحسالفنيةالاصالةمنكثير

المقالحلعبدالعزيز"يزنذيبنسبفيوعياتمن)ء

بوحدةكلهاتتسميومماتخمسعلىالمقالحالاخفمحيدغتقوم

فيهابيتاولمنوتؤطرهاالخمسصةاًلاصواتهذهتإزماننيالارض

تبدولهاسياجاارادهاالإتيالحدودهذهضمنوهيبيتاخرالى

بدءالماسويتهايحققاناثاعراستطاعوقدومتماسوإكأمنسج!ة

القائمزمنهااليإأئسبالتساؤلوانتهاءالتفاؤلعنالباحثالرحيلمن

.يزنذيشخصيةمصيرتشابكفياللرةقسوةرغبمالحليمفي

الىقصدتهبرموزدخرجاناستطاعالشاعرانلواودوكنت

شبمءالىتشدنااض،فةبرعدمن)تصيرمعاصرتهاتؤكدجديطةابعاد

ا!اعر.لها.!رخما!!اةمن"كبر

الحيالرىبلند

*،*

القصص

51الصفحةعلىاكنشورتالع

الفاجعةحسيملكو؟ها،الاش!ماءحواجزلكلالاختراقحاسةيملك

القائمة.

!ؤياالىذلكيدفانما،يرىاتيالمرأةيواجهحينف!و

ئحصرهياذ،-سىالتيالمدبنةشأنشأنها.يحبالتيالمر(ة

،النورساطعليليحلممدينتنا"ديهايقلإلالتيالمدينةتلك

انهما."العتيقةالعالمجدرانمنمتقطع،الزمنعنوخارجقديم

،تجريداتالىيتحولان-الخصوصربإجهعلىوالمر؟ة-القصة!

البطسل.-الذات4رلحص،اتعبيراصحان،مساعلمةوعوامل

،الضوءالقاء"ستوىعلىحتىحميمةعلاة،يبينهماوليس

.احساةباالطافحبهوسهليتفجربهمايتحجعانما،وحدهفالبطل

جامدة،احرمستوىعلىكلأرها،بعيدةبلهـجة"قنجيبهيحدثهاهو

الحارةاعترافالهكلبهاتتلغىالتياللهجةنفس،جداومهذبةهادئة

مهمتهليستتلكالسالذجةالحارةواعترافلاله،،)..الساذجة

وصماهولؤياه،وبصيرته،وحدهفداخله،الصاهـقةقيةالحقه

علىالنوملهايقلفلم":الحغإيقيةالمهمةوحدهاهي،الداخلية

المبرإولترابهاريحواستثاقالبريةبالحشائشالخضراءالارش

وطعنةسعتهاعلىالسماهعينتملاالصفراءالرهرةوورقةاكتوم

تلقىازيزهاوعدوافيةمابشكلميررةالمتفحةالنعومةقلبفىالنحلة

يفوصىالنيلجسرعلى11؟عمالترابحسلهايقللم.غالبافبولا

تقاومالتيالهينهالصلابةخطوةكلفييلقيلكياق!ميناباطنفيه

علىالمطرمياهصمعكلهايقللم.الدافئةالصواتوطءوتقبل

الشوارعاسفلتعلىالجريصرخاتلهايقللم...الجاكتةدإاش

العحنتبجانبالساقطينالجرحىوتوتر..المتوحثةالبونبين

الخ"..الحدبديةوالجنازير

طرفوعلى،كمانهكلفعلىتقف،ذلككلفى،المرأةان

طرفا،لاسبباالقصةمجرىفيتبعوافهامنوبالركم،وفاجعتهتوقه

،-

خط5لىالعالممعتقفحجه.نجبرلاحجة؟لاايستيةالنعإفيلنها

حقاانههـظيإينعلىسالبطل-يكنلم"الذيالعالمذلك،احد

."معنيادنى4

تحديدفىاص،بيحشدهالذيالالحاحذلكهذايزكدومما

لعرلمحه"ولايعرفهالذياجإبباالجسم))فهيإطلهامامالمراة!ك

ى؟،هتاكانها"دائما.بحسالتيوهي،آنفياًلبببلةالقريبةهي

يفسيراهادائما،بابهلهاسيفتحدائما،زمنكلفي،مكانل

له،لىضاتيدائما،تنتظرهسليجدهادائما،بهستمردالما،ريقه

"..كاننيثما

له.نهايةلارواقطرففي،المضيئةالفتحةهيهناالمرأةان

احببتهما.،الماضيالادابعددفي،قصتان

للطيب"الوردشجرة"و،العراقمنخلفلاحمد"العارة"

رإذا.الفتيةالشابةالقصصمنوكد،هما"السودانمنروق

الجارءزالمرهفةوالحساسيةالابداعيةالقدرةلمحيهتلتحمالذيلشباب

الىولامجزءةومضاتالىلا-الشعريالرافدذلكليستحيلدتى

مئضبطةحساسيةالىوانما.البناءفيتقاطعاوبالغةلتص،لى

واحهق.مرةوالتقاطعيلالتصاقوذلكالومضاتتلك

معنىظرحمااولخلفلاحمدالرائعة"المفارة"قصةتطرح

الوسطيعشلمفالكاتب.الابداعيةاكمجبربةضمنالانسانيةلتجربة

النظامعنفوكثوريكؤديواجهولم،وواقعيتهجزئياتهبكللفدائي

التجرفيتلكيعتبرثإوذلكومع.11"وداءابلولايامفيلقاهر

رؤيإاهخلكللامنالمسافاترغمالرؤيةعلىقمرةو،ملك،نجربته

المعرفةخلمنوالفدائيالثائراستبطانءلىومدرة.لشاملة

.للانسانالحوهرية

!يهالذيالانسانفيوالضحية،الفدائيواجهخلفاحمدان

بطلاًذ.ابداعبمعمللكلاًلامحهىالبعدوهو.أمامهالذيالانس،نإ

ولاوالاستشهادالثورةيفجرحيث،شيءكلعلى"المذارة"قصةني

حولكتبالتيالقصصأغلبشأنالاطراءتسجيلحدودثيبتوقف

.الموضوعهذا

هذه"لحياتهمعنىالثورةفييجدانسان"الظاهرمسعود"

مخلصاالظاهرورعودفيهايكونانيستطيعالإتيالوحيمههيالحياة

الظاهرمس!عود،احتمالىاقلعلىلنفسهاجل،الاقلعلىلنفسه

والتبوعالرخيصاتالعاهراتعنيبحثحزيرانقبلمافترةؤضى

غالبايلارصفةوكانتالاصدقاءومقاهيالرخيصةوالمطاعمالمهربة

فههاوشعرالحياةتلككره"الظاهرمسعود"،البومبموملجاهملاذه

.حزيرانجاءحتىتنفجرفلمالدملةقنفجرانبانتظاروكان،بالملل

الظاهر،مسعودياحسناس:لنفسهثيال،دملننهكيحسالوحين

)،؟تنتظرماذاو*ن

،الثورةودخلحزيرانتجاوزالظاهرفمسعود،قديماذلككان

الثمائرتفاجبمءالتيالكبيرةالوحدةتلك.ايضاالوحدةدخلولكنه

ولذلك.النظامكقوةوكاسحةوحشيةقوةاماممعايقفانحينوالثورة

وكالبحث،الفاجعةقمةيشكلالذيكالموتشاملةانشانيةحقاءلقفان

ابعاداالابدا!بماالعملداخلتصبح،والعزلة،والخلاص،الذاتعن

منظورمجردمناتساعااكثراغإاوالمبالثرةالمحدودةللواقعةتعطيحية

تاريخي.



الحياةمنهربفدائىفمسعود،المفارة"فيتجسدماوهذا

اصتحيث،ايييولاياماواحرفيالواقعوالموت،المستعيلة

فىوظاردهالزوايافيالظاتلتتصيدالب!ووقواتالملكيةاتالتى

صحراءفي،لهملجالا،وحيدا،جاةنفسهووجد.الفلوات

،قدماهتقودهاتجاهايوالى،يسيراينالىيعلميكنلم"مظلمة

هوجديداشخصاالكاتبويضيف."طريقايهطعانهي!لمهماكل

لتشكل،الظلمةوسطالهاربعليهايتعرف،)رحلقوم"منا"رأة

وحدتهءنخوفهجانبالىهواذ،جديدةمتاهةاوجديداجدارا

ان!اقربانس،نمنارتياحهجانبوالى،فى-هاامانايجداسما

والعدو،الصحراءتلىحموبذلك.جديدينوارتياباشكوكاذلكءضيف

لفد"،الوحدولاسمهاواحدةدائرةفيالداخليوتمزقه،،المبرأة

تماما،وحيدانه،رفاقهعنومعزولوحيدهوكمالظاهرممس!دشعر

ن!وبلعومهالىيصعدالامتعاض،العالمعنعزلتهفيمنفرد

الضد،مساريتخذ،الاخرالجانبفي*نيقفثىءكل،الحنجرة

مسهـودضدأصبحهوحتى،وهو،والعدو،والصهحراء،اثرأة

."الطاهر

داخلالملثهونالبدوعليهيتعرفحينالنهايةفيمسعودولقتل

الكالبكلفوهكذا.،)الكلاب،سواهماحدموتهثهدولم"الظلمة

يضيفهالذيالعابرالتساهلنفس!"يكلفوا!،يقةالحظمشقةنف"

البدوبيدمسعودفللقد.الناسنفوسفيالاملزرعبالسماصافة

حقيقسلأوهذه.!واهمأحدموتهيسهدولم،والظلمةالمتاهةبين

ننساها.لاانبجب

ولف،عرية،وشفافةجميلة،زروقللطيب"ال؟ردةشج1"قصة

تحملكبانتكنفيهيبل.مفاهيملكتحللولا،يداتعطعكلاانها

فاءانبمعنىذهنيةغيرتبقىتاويلاتولكنها،محيرةتاوول!الى

علىتشجعكلامعاوعموصهاوشفافيتهاالعابروحدثهاالبسيطالقصة

النظرالىتدفعكبل.كرموز،واًلاحداثواثخوصللاشياءالنظر

.!الخاصوعلاقاتهامنطقها!ها،حيةواحداثوشخوصكاشياءاليها

ابيهفراثنمن،(عارل)ءالطفلعودةفهمتماماالممكنمن،ط!بعا

اشارةانهاعلى،"طارق"الصفيرتحننضنحيث،امهفرالضاىا

التيالصضيرةالوردشجرةوكذلك.اوديمىلتعلق،سايكولوجية

رعاير.ها:علىالطفلينبتعهدالابزرعها

.يومكلبسقيهاانا:عاثلقال"

(،.الشمسمنبفطبهاوانا.طارققال

بالعود،الشجرةكسرويرتبط،كرهامالرعاناحدهماولك!

اف-بريدلالاتتمنحقدالتكعالاشاراتبعضمنبالرغم.الامالى

المجهورهذا،المجهولتصيمالىوالنزعة،الكشفالىالتوقتمني

،).،؟الاحمرالوردعليهايظهرمض!"بالحاحيتسماءلطفلامامالصفر

عاووجلسالد؟وانالىمشىثميديهوذصلذهب.كثيراياكللم"

).((شدير!مهحيرةوفيمشدوهااليهاينظرالثصجرةبقربالارفى

19ر،الددوانودخلملابسه*ب-القادرعبدارتدى،العصروعند"

وءيناه!،ايديهماربعاوقدالوردشجرةامامجالسينوطارقعادل

)،..عنهاتتحولانلا

القمىهذهصبقىوالدكللأت،راتالالشهذهكلمنبالرغم:أقول

!ف،الادابمصواحدةصفحة!جاوزلاوالتيالصفرة
الخاءاكقهذا.حدودثونالخاصومنعقهاوشفافيتهابشاعريتها

يشك!الذيهو،طةالبسهوالاحداث،البسيطةالشخوصلعلاقات

.الشعريرافدهاالنهايةالي

كريمفوري
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