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!تنعبةساميبقلم
م!ماماكتيتجدكلها،المعسةوانعصةوالروايةالم!مرحية

عليتطبيقيةدراسا!فيتتمنلالاما!فا.الادابمنالاخيرالعملا

لراستنكلالأمالنونتمثل.وللروايهللم!مرص!!بالنسن!برمعنهااعمالى

التنطمبمين!راوح،الفصيرةنلثصهباالنسبة(،آلمنفير))الىا!رب

فمالتنظيرودغن،الجماليالمجتىعيوالتنلإرالخالصالاجتماعي

احبةوالوصفالذمعيوالتحليل،الطملعلىاساساكلتمدا!التين

للتحليل.اولكملتخضيماوتايعمقةمادةالىاشارةلون

-نيس!انعددفيالوحيدةالنظديةال!راسةهانهذاومع

انه!.الذهتيوانتحليلالظملضدواض!حاموكفاشف،!داب

اد-"ذكرواذا."الاجتماععلم!هالبليالمنهي"عنلراسة

كعد؟افىثوهـمسالةعلىطرحتا،الأجتماععلم"بمفرونا(،الجدلي

تطوره،تاريخها،كميتي،نوعيتها،مجالهأ،ماهيتها:"الحقيقة"

11للحقيقسةيمكن،ونحيرهاالجوانبتلككلخلالومن،علافالها

حعيةاي،"ال!يقة"وليست،"كذا"حقيقةانهاعليكنجكل

الوفتنفسميوتؤيبا،بالتحديد"الموفعاوالشيهذا"

مطلقة.ضيقةهنادليستاذ.المطلقة"الحقيقة"دليست

.الأج!ماعع!م!يالجث!ليالمنهع11

الباتكتن!التيالثريةالواضعةالمركزةالدراسةهذهفي

فيها!ك!ماركالتيا،وليالمرةوهذهـهي)الفصيراحمدالممري

الياصوعند.المنهعبقضيةاستنهتمانيمكننا)3للاداالكنابة

التطاكأذلكيتحى)الجدليةالمادية)العلميةالفلسفةكاالمنطك

العلىالبحثمنه!ان.المفكيرومنهعالبحتمنه!بينالنمموذجي

فاأ.البحثور!وعسبالضرورة-الملميوالتناولالتقسيميتطلي

الوفريضقاناستطاحايضاالعلميةالفلسفةمنالبا!تانطلق

داللنتلاءئملموضوعهررسمهاالتيوللصورةلبحثهالكاملالمنهجي

البداية.منذطرحهااقىالفروضتمحيصبعداليهايصل

!ابالاشارةاهتمامهنلاحظايفاالقصرراحمددراسةو!ي

العر.الاجتماععلمالساتذةبعضلدىال!ائدةوالاتعاهاتالتصوصات

الاجتماعلمعنالمغلومالمفاهيممنبداية،)خصوصاممرفي)

عىكتاباتهمفيوالمن!هجيةالفكريةالمغالطاتحتى،لديكلالماركسي

!تمدوالتيالمفالطاتاو،عامبوجهوقوانينهاالاجتماعيةالطاهرة

به!ف،الاجتماعيةالبحوثمجال!يالعلميالمنه!تشويهفيعليلا

الفكريةيالمدارساطارفياليحوثهذهعلىالمحا!ةسبدافعاو

وسمعتهىالجامعيةاوضاعهمواكتمسبواعليهافشاواالتيالعلمية

اساسها.ملىا،العلمية"

11يالتثيدستؤديالقصيراحمدثراسةلتلخيصمعاولةاي

العقل!"المفاج!ت"صورةنتائجهـافيوفعوبافناليالىمقدماتهاابتسار

المحةمنولكن،الرياضيةالبديهياتمنيطلقانيمكنالعلمانحقا

كشواصورةفيوانما،بديهياتصورةفييتقدملاالعلمساران

'

ه!!رت؟5سضسط

انهجي.الموكأوعيوالي!رسالعليالبحثخلالمندمفق

هاعلىساساسيتيننراهما-ملاحظحيننغممانبوسمن!اولكن

هـالحديتهذامارىءويسشطى-من!تنطلقاناو-المراسة

المض!عليخا!فةلمحظعلىخلالهطمنيحصلانإ،الماضيالمدد"

القصير.الاستاذلمراسةالعام

ا،الثرعيينءاالاركسيينانالصرو!من.الاولىالملاح!ة

كا"،الغمسيناتمنتصفحتيالسوميتيالالحاد!س!فةوخاصة

المار!انطالما،اجتماععيالحامهاليتخاءلااولركسيةا!يرون

ايدانوطالما،،المجتمعتطورأ)ـعلمهي،لينيئوصفهاكما،ننسها

لحرهـالعاهةالقوابينعنا!رمالطهيبالتصورتممناالتاريخية

الانعتاح"بدامنذ،المحدليمالماردمنيينولكن.البتريالمحتمع

السياسمحالاتفيالستالينيةالدرجمابتحطيمالمرتبطالفري

يمكننأالاخيرالمجالهذاوفيأالطيوالبحثيلا!صاديدالتطور

لهزن!العالمينبيندارتالتيالمنافثةلهيستالونموف!تنذكر

لي!ستالىتدخلوكيفالبورلوجيالتطورقوانيعحولدليتشورين

الت!العلميالبحثاثبتكيفئما!رفيياحهلصالحالمنافشة

الصيكمش!ااناةطاعواالمحدثينالملركسينانا!ول،)خياه

الماءالجمل!وانيئتطبيقاي)التا!يخيةالماديةبانالقاثلةالبسيطة

القواةسوىيتضمنلا"فكريمنه!"سوىليس!تأالتاريخعلى

الفالقوافينوهي،عموميفيالشري4التارلحركةالعلاة

تاحتي"هيجلعنالحقفلسفةنقد"كش!هنذماركسكشن!

مار!موتبعدلماركس"المالراس"امزاءاخراصدارمنانجلز

ال!يقة)هذهعليبناء)المحدثونالماركسيوناستطاعكما.نفسه

قوافي!انماركسراىالتي"الاجتماعيةالحركة"انيكنشصا

علىمثلنفسهالاجتماععلممنلنطلقفرعيةاجتماعيةعلومايتطلب

التس!هذهحلالذيهوماركسيكنلموان)المعرفةاجتماع

تتطا،)الاص!اعيةالحركة"انيكتث!نوااناستطاعوا،)بنفسه

الهمجالاتحسب:المغتلفةمجالاماتحد!انعلميةبعورةمعرفت!

والوانىالعقلهةالاهتماماتالبشركونوعياتوآلتحمعيكشاجي

)(الب!وانباكمحمد)التاريخيوالت!اىالسيكولوجيةوالتركيبات

مب!ببحوفميدخلوااناستطاعواوبذلك.الخ..اجتماعيةبعئة

والسيكولوجيوالسمكانيالصناعييلاجتماءعلم،المعرفةاجتماءعلم

مكاةنفسهاالمارك!ةتس!تعيوربذلك..الخ..الفناجتماعوعلم

علنمتاليالىالوصولفييساعدفهـريكمنهع،ونشاكل!الحقيقية

بو،وموصعثهالبحثمجالاتحقيقةمنقربااممثروموضوعية

.شيءلكلالجلانرةا!لولكقدمكوصفة

القصيرءاح!داليهيننميالنيالجيلان:الثانيةالملاحالة

والقاءالبصثلمناهعالعل!ةبا!رفةالمزودفاالاجتماعيينالباحثين

اهـفيفهـرهمبتكد-3طالبون،الملميةالفلسفةمن*نط!على

علأالتانيرفيالحقهكيدورهيلعبانالفرلهلىايمكنحتىقومي

او!او!ايض!ومطالبون.لهايكتبونوبلغتهايهةبونالتيالامةعقلية

وافللراسمةوالمنهجيةالعلميلأجوورهممنللاعظما!انببتكرشى

ود.والاخلافيوالفكوبموالعقائديالنفسيومحوكنيي!جتماعيامتهم

س7!هالصفحةعوالتتمةس



،،(الحديثالتونسيبالادبالخاصالملف)

النقاشرجا،بفهـم

بالثاعرالجعمرينان!انوفيذهيفيالتونمسيالادبيرتبط

الشابياسحطاع!د،"الفابيالقاسعمابو"الكبيرلعربي

الادبيتونساسميرفعانالقرنهذامنالثلاثيناتاوائلي

العربيةالجماهيرقلوبالىوالوصولالنجاحثرجاتاعلىلى

التجديدروادمنواحداالفننكانفقد،مكانكلفيلقارئة

صاحبشاعراوكان،المعاصرالعربيالادبحركةفيوالفكريدجميلا

عالية.تعبيريةوقعرةمتميزعميقواحهاسخلاقةخصبةيوهبة

هـانالذيالعربياوطنااوضاععلىثائراالوقتنفسفي:كان

الوطنفيالفهـريةالاوضاعوكانت،والتخلفللاستعماراسيرا

لذلك،والاجتماعيةالسياسيةالاوضاعمنسوءاتقللا؟رزاكالعربي

الاستعماروالتخلف،بثورتهعلىالقديمالادبضدالشابيثورةامتزجت

اليهااستمع،رائعةبقصاندكلهالموقفهذامنالشاعرتخرج

حسبفياليومحتىاليهايسشمعزالوماكلهالعربيالضمير

والادببل،التونسيالادبماساةكانتولقد.وتاثرواعجاب

فبسيميتاالشابيسقطعندما،مؤلمةعنيفةمأساةكلهالعربي

الفنيةعبقريتهبشالرظهرتانبعد،طريقهاولفيأوشبابهعنفوان

الاصيلة.

علىالتعرففيالحدودابعدالىحارةرغبتيكانتهنامن

فيالشعراليهوصلمامدىلاعرف،الحديثالتونسيالشعو

بلدانجب!صمالذينعنشيئاولاعرف،الجميلةالخضراءتوني

للاسفونحن.العملاقةالكبع!ةالموهبةتلكرحيلبعدالشابي

القيسودبسببوذلك،التونسيالادبعنواضحاشعئانعرفلا

الوطنثقافاتبينوالامتزاجالاندماجدونتحولالننيالمختلفةالثقافية

ومن.السمابقةالع!وركلفيدائمايحمثكانكما،كلهالعربي

القديمةالعصورفيالعرببينالثقافيالامتزاجيتوفرانالعجيب

وان،الحدودابعدالىومتخلفةرديعةالاتصالوسائلكانتحيث

عصرفيالاضطراباشديضطرباوالثقافيالامنزاجهذايتوقف

الحواجزعلىالانتصارمنالكيروحققتالالصالوسائل!يهتقممت

واحدثعبونحنبناأولىكانولقد،خلفةالمهالشهعوببينالصعبة

ثقافيوقواصلامتزاجبيننافيقمالعمريالتقدممننسشفيدأن

امرمنهونشكوفعافيهاهـتيالانقطاعهذامنبدلا،حقيقي

استكلداناريدولست،الارالممميمةنتائجهفيونعيشالبإمكوى

اهـمىيحتاجمعفدطويلموضوعفهو...الموضسوعهذافيكثيرا

الياشيرانثونالفرصلآتمرالااريدولكمني،خاصةمناقشات

نامخلصعربيمفركلداعيا،العربيالثقافياكمزقماساة

ابعدالىوالخطيرالخاطىءالوضءهذاعلىالقضاءفييساهم

حد.

المحاولةهذهعلىالشكركلتستحق"اًلاداب)ءانشكولا

فسيالعربيةبلادابالتعريفوهي،الانبهاتقوآالتيالممتازة

منجزءنفسهاهيالمحاولةوهذه،العر!الوفىاجزاءمختلف

الاقظارالعروفيبينالثقافيةالعزلةمشكلةلمعالجةالمطلوبالكبيرالحل

المختلفة.

الملفهذافيالمنشورةاتوفسيمةالقصائدالىنعودذلكب!عد

اخواننايتقبلانالبدايةمنذواود،كطالتوتالادبعنالخاصي

رحببصمرايضايتقبلواوان،والتقدروالتحيةكلتونسأدباءمن

يمكنالذيالنقدلانذلك،نقدمنادبهمحوليتأرانلمكنماكل

يمثلانهشكلا،الحركةهذهخارجمندبية3حركةالىقوجيهه

النق!دهذافيكان-مهما،الهدملاالبناءعناصرمنعنمرادائما

؟لاا

تعركلانيمكنالىالامراضأخطرمنفان،قسوةاومراحة

نفسهماوتصع،نفسهاعلىالحركةهذهتنغلقأ!(دبيةحركةأ

فكريةومؤثراتأدبيةحركاتمنحولهاعماوتنعزل،الخاصمةمها

الحركةذبولالىشكولايؤديالموففهذامثلان....لمفةت6

فرضتهااونفسمهاعلىفرضتهاالتيالعزلةجوفيواختناقها:بية

العربيةا)ثقافيةالحيأةالىتونسأدباءانندلإج،الظروفبها

تالرضالتيالادبيةالحواجزجميعوليكسروا،المكشوفهـةاسعةإ

نموهمعالىالطويلالمدىفيثر9قيوداحولهموتضعالعزلةبهم

بالنقد،يلااكونسميالادبفيالانفتاحيتمولن،انصيمدبي

لىعافرضولن.الاخرينمعالمناقشاتوتبادل،الذاجمطإنقد

انعيفرعم،افوسمحة؟ئدالق!أنقدواتامجامنةاوحمأايمي

ذ!ابصةفيأشعران!الأ،توفس!يالادبيةالحياةخارجمنفب

جميعابيننات!معوفكريةثظفيهوحدةير*ونالعربيالادبانمر

كشامهماالمعضبعضنامنقريبينوتجعلنا،اقلارنااخنلافى

.يساء

علىمجموعةالعامةالملاحظاتمنعداال!جلانذلكبعدأحب

:الادابفياورورةالتوبةفصائد

معظمتدورحيثالمختلفةالقصائدبينكبيرل!شابههناك:أولا

الاشتراكيالمجتمعوبناءوالتمردالثورةموضوعحولالقصاند51

الحركةانعلىيدلمما،الشعبيةوالطبقاتوالجوعىالفقراءلإم

ببعضهاتتائروانها،جداضيقةحلقةفيتعيشتونسفيشعرية

الطاهسرةوهذه،المختلفةالخارجيةاؤثراتباتتاثرانثونلنعض

اثمرهداكا!فلقد،الخهسيناتفيالمصريباثمر"كرني

هـنالانالتونميالشعرفيهايدورالتيالحلقةنغسفيكلهسور

عنالنضاليكنبونالجميعفكان،الأدابفيالمنشورةالقصائدلملال

فييدورونالجميعوكان،الشعبيةا)طبقاتومشاكلالجموعآلام

وقد،واحدثهريومعجم،واحدةوافكار،واحثهشعريةمور

الحركاتاردامنكانتشويةحركةظ!رالىالوضعهذافي

الشومالىالحركةهذهمنيبقولم،المعاصرةالعربيةلشعرية

الحديديةالقبض!ةمنتخلصتالتيالشعريةالاصواتأصحابلأ

واصحاب،الايامتللثفيسائد"تنتاك!اثعرية"للووضةأ

الخاصمةتجارب!معنيعبرواانع!ىامرواًالذينهمالاصواتده

عنعبروااذافكانوا،ب!خاصةشعويةولغةوأمانةمممنى

ومنتجاربهمخلال5نع!يعبرونوالنضا!يةالعامةايالقضا

والترديد.التقليدوراءيئساقواانثونب!الخاصةلمفتهمفلال

تلكفيا-،ئدةاالموجةعنتميزواالذينالشعراءهؤلاءمن.اًذكر

بهماخاصةشعر،ؤاصواتكاصحاباليومالىبقياشاعرينلفترة

..حجازيواحمدالصبورعبدصلاح::هما

ناعلىصحرصواانيجب.اليهتونسشعراءأدعوماوهذا

عنمنهمواحدكليعبرانيجب...الخاصةاصواتهملهمكون

ناشيءفيالفنمنوليس،الخاصةالشعريةبلغتهالخاصةجاربه

والصورالافكارنفسيرددون"كورسةءاًلىالشعراءكلبتحول

لقد...أنفسهمفيهايكررونمفرغةحلقةفيوينورون،أثمرية

لسسهالمعاصرينالشعراءمنغيرهعلىالشابيالقاسمابونميز

انيكونعلىالحرصيكلحرصلانهكلهالعربيالوطنوفيتونسفي

ولغ?اثمريةصورهلهتكونانوعلىالمستقلالخاصصو!هله

مكانكلفيصوتهالماسسمعولذلك،الخاصةوافدارهالشعرية

الآخرين،صدىيرررصوتاومزورصوتهذايقولوااننون

اهـصوعيونهمقلوبهـمفيشعرهوحفظواعليهوأقبلواالناسلمحاحبه

..اليعوم
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ئلارفاضلبقلم

منالاولى:!ق!اقصوصتانالهافي"الاداب"عددفي

ناطقالشابالعراضيللقاص"الثلجيةالعاصفةة)هيالعراق

نلقاص"الخاسإةالصفقة"وهيالكوب!منوالثالية،خلوصي

تنعالذلك--العددهذانقدمهمةانللبعضكبدووكدزعرور.ابراهيم

بصعوبة،اإثومحعلهذاخلاكا،أحسمممتانيالأ.للفايةويسيرةهينة

رالتراوهر!صصيلحصاداطمحكنتهالد.ومحدورديتهاا!مةهذه

اكبر.بحربةخلالهالنحركاستطبعتنوعا

انفاومهتجريةتستلهمانت!ورخلوصيكاضقافع!مة

الهامةالمسانلمنجملةالإامدامامت!حفهيولهذا،الفسسطينية

شرعيةمتلةتبرزاكسطنلهذهمقسةمي.تجاوزهايستطعلالتي1ا

الكفاحيةالتجاربيعضلتناولىالمعاصرألعربيالقاصنزوعواصالة

تتاحانثونالمسلحةالمقاومةحركةوداخل،المحتلةالارضداخل

بمضفيالاشتراكاوالتجاربهذهمعايشةفرععةالقاصلهذا

هوبهعنتبحثالأفاصيصهذهامئالنظلولذا.اليوميةممارسلالها

ومبردشرعيتهاتفتقدومريفةمفتعلةمحاولةاهي:محدودةانتماء

وتلقائية.وطب!عيةاصيلةمحاولةهيام،وجودها

ائتجساربهذهمعطمعنوسخريةباستعلاءيتحمثمنثمة

المشكلاتمعالجةمنالآفترابالعربيالقاصميهاحاولالتيانقصصية

جنورهاعنالتجاربهذهانفطاعبحجةالفلسطينيللكطحالداخلية

المحتلة.الأرضداخلالمقاومةلفعلالفعذةالثوريةالممارسة:الحقيقعة

ممنكبيرعدرقممهلماومنصفةوموضوجميةدقيقةثراسةان

هداخلا!وكد-خاصبشكلمنهمالشبان-المعاصرينفصاصينا

الفترةهذهخلال/العربصونالق!استطاعاذ.المتعاليالتصور

معايشسيةعنتكشفوناضجةجميلةقصص!يةنماذجتقديمالمحدودة

داخلالشعبيةالجماهيوتخوضهالذيالثوريللكفاحوحارةيومية

الجبهاتمختلففيوالعربيةالفلسطينيةالثورةوقوى،المحتلةالارض

الكتابهؤلاءاصالةعلىالاخرىالجهةمنتؤكدوهي،والمستويات

قضيةلهمبالنسبةالمقاومةقضيةوصعيرورةوالتاريخيالفنيوصدقهم

وربما.والقسرالافتعالعنبعيدالاوعيهمفيتنغرسويوميةحياتية

المحترفين،الكتابلش!وامنهمالكتابهؤلاءمعكلمانذلكسببيعود

بسهـولة،والسياسيةالفكربةالمواقعتغييرتعلمواالذينأولئكمناو

التافهةالموضوعاتمشلمففيالطويلةالصفحاتتسويدتعلموأممناو

الذيالمعنويالربحبمقدارتقاسلهمبالنسبةالكتابةاصبحتانبعد

يتمردواانحاولواالذينالجديدالجيلممثليمنهمبل،لهمتحققه

والنزيهالنطيفالثوريللتعاملمحاولة!،والمهادنةالزيفقيمفد

بالمسؤولية.عالوبشعوروجراةبشجاعةالعربيالواقعمع

المرحلةهذهخلالىالشابالعربيالقاصميلاناغنقدفانأولذا

جديدةسفصصيةتجاربخلالتقديمهاومحاولةالمقاومةتجربةلتمثل

ظاهرةيشكلسنضحوعممسذاجةمنالتجاربهذهبعضفيأمارض

والعا!،القومي-الثوريالواقعمعالقاصهذاتفاعلتعكسصحية

وطنهلاحداثالهامثسياوالمملبيالمراقببموقفالقبولورفضه

.وععره

الحماساووحدها،الطيبةياانالنواطبعا،،يعنيلاهذاانالا

منللقاصبدلااذ،القصصيالمموذجهذامثللخلقكافيانوحده

و!ؤيامتكاملاوتاريخياايديولوجياووعياطي!بة!ميةتجربةيمتلكان

وفي.كهذهحساسةتجربةمنالاقرابمنتمكنهللواقعانسانية

ه

العاديةالنماذجمنالكميرالمأضيةلل!معنواتالعصصيص!اثما

ضدادانةشهادةتكونأنيمكنلاانهاالا،ميتةولدتالنىالرديئةإ

مموما.المحاولاتجمعهذه

الاستطراد،هلىااليمرغماساقشالتي،خلوصيناطقوقصة

منهـذوحرارهاشرعيتهاتفرضانتستطيعالتيالنماذجاليننتمي

،ال!صاديالسردعبراوتقليديةبطريقةلناتقدملافهي.البداية

واحد.منظورمناكثرعبروتتحركمتداخلةتركيبيةطريقةخلالبل

متباعدة،ال!اهرفيتيبدوقدمتتاليةحركاتستخلالتتكاملفالقصة

ودلالاتهاالقصصيةللتجربةالعامللأهـاءققديمديتسهمولكنها

الز!سمة.

جةأفوفيبكمليقمطوناللينالمرسان)ء:الاوئىالحركة

فيتبدوحركةوهي.الثلصيةالتص!فةوبدرو."المطهمةخيولهم

.ءالقصصيالسياقعنمقطوعةالظاهر

المبنولةوالجهودالمدينةكيالثلجيةالعاصفة:الثانيةالحركة

.المحروقاتاسعاروتخفيضا!دافىءلتوفير

حيت،المخيماتاحدداكلالثلجيةالعاصفة:الثالثةالحركة

م!عذكياأة!مأ!حتضادالمثلوهي.والموتوالعريالج!م

الثانية.الحركة

عننموذجيادرسا!قد،و!والتاريخمعلمةالرابعةالعركة

انولائقيهالعو!ت1استخدأمعبررالعةبصورةالفلسمطينيةالقضية

ايقاظ!يتسهمهامةلمسمةوهي.الحيةالتاريخيةوالملصقات

الحدىي!مم!نا.المخيماتسكاناحدحسامالصفررالبطلوعي

.حسامالعفيرلؤ؟هيبدبئةلؤياعبر

ش!ارةوجههفييحملالذيالئ!ب:الغامسةالحركة

وهنانواجه.الجدارعلى،(عائمو!"كلمةبدمهكتبالذيالاستشهاد

نموذجين:بينواضحاتفمادا

الثصابدمئلهالذيالحقيقيالثورينموذجس

"وصابيفرضانيحاولا!يوالبورجوازيالمدكينموذج-

."البدينالرجل"ويمثلهالقضيةعلى

وعيتبلورا.تيالا!رةال!ركهبمثابةتكون:الساثسةالعركة

الكطحيسة.التجربةاماملوجهوجهاونضعهحسامالصغيرالبطل

.الثورةكنبةةجتازبانهاالنبوءةيحملهااتيالدمقطرةوتمثل

ال!حيالصغيرا!بطل!عييتصاعدالمنناميةا!حركةهذهوخلال

موقفمنتمنقلانالنحينالبريئتينعبليهخلكلالاحداثمعظمتطل

المقاومة.الىالافحيازموقفالىوالمراقبةالحياد

مئالقعمرهذهخلوصيناطقمصةباننقوداننستطيعهذابعد

نظروفيوهي.الم!ومةعالمتتمثلانحاولتالتيوالمؤثرةالئاجحة

لمأ؟"جتالذيالمفابالقاهيهذايكمبهااناسهطاعقصةافضل

التمتلثسواءا!دايةمثذالقلملةالقصصيةكأ،باتهتتبعفرصة

ففالواكعوفي.م!وطةقرأتهاالتيتلكاوالم!لاتفينثرها

هذيقفا!مئبخو!ا!نمانربمتلكلمعظمقراءتيخاثلاحسكنت

قد!ما!:ن.حولهايدإرظلوتقليديةضيقةح!ودعندالقاعر

!باءأ)ف"مجنةفيالمنشورة-،)اويارة"اقاصيصفيلنا

النقاف"مجلةفيالمثودة"الارضرائحة"و،البغدادية

ضم!يموركانبعدننثصرلممخطوطةوهي"الرأس"و((الجديمه

ونعنيبكثيرااستنزفتهوانالعراقيةللقصةلمممقواحدمناخ

والتركيا!حوقةللنماذبموالفلكلولىيئالشعبيةالملامحبرسمالاهتمام

نصسحيثالظاصةالدينيةالطقوسبعضرصدعلىخاصبشكل

اؤ"صيموبعضالصكرعيسىمهمياجواءمنالكير-حرر"الرأس"



ناك!ا،()العائلةطروصس"وخاصةسيدييوسي

نا!ا،خد،!يرلمحهد"الشفشع))بمناختذ!ررفاا،الزيارة)

كمسينيمةعرا!يةافعوص"ايةعنكئيرات!لمف،(،الارضرائحة)

.الموضوعهذاحول

كيجدورووبعضلمدالي-"افمف!*أ!صت،عهورأنالأ

عدد!ينترهان6ولدكقبسي!وال!ناءثشفاف!يةبئمئينةرمزيةجربة

العاصمدأخدرةعستؤكد"الفارسء)!وأن،"دأد!اة،)منمماجمق

موثع!اكراوحةوعم!أءالغصصلطلمه!دي!،لخوماكتشالىكلي

العاص!طه))الان،ال!اصيهدالكحواتبكذرانطفعكنتولئن.؟احد

وتالة.باملالفادمةحطوانه؟فاال!لعجعلتني"الثلحية

ابراهيمهواللاويتمنلداص"الخالرةان!غون،)ا!ميتظل

التيالو!يدةالأكصوصةهي!دهالكون؟نال!د!ومن.زعرور

ال!ص.روا!راتها

القصصيدثنيكهمنمتمكنفاعيعن"الحاسها!فعة))شبيء

عكل!ائقةو!دوةساخرانالدياحساذلكالىبالاصامةويمتلك

.الكاردكالوريالتصوير

ابورجوازيهااخلاالياتوافلاسشوطلاعلانالأفصوصةهرهن!مح

يتهدماذ.الكادحةالطيقاتونعاءبساطةاذاءانبيروقرأطيوسلموكها

يصطالمحالماالمتم!لمطوالاخلاف!السلوكي)سيمالاستاذ)عالمفجماة

شخصيف"عنالموفتالتخليالىلدفعهبسيطةريفيةخادمةبعالم

والارمام؟باتالح!لغةعنبعيداهـاذج.نلميذاليمتحولاالنيروفراطيه

حياله.امتصتالتيوالرابحةالحاسرةوالصفقات

لمنحخصيةالمعنطةانصورهرسماليكثيراين!عؤعرورابراهيماى

الذيسإمإذالاستدضخ!يةفيالمتمتلةافيجميروقراطيالبورجوازجمو

والتمفاهة.الرلابةبفز،والكبيرةالصميرة،أليوميةافعالهيمارس

براكةامامداخلياوتهدمهالنمودجهذاسقوطبتشف-رصدكما

الريفية.الخادمة

هزيمةالاليستهناالبورجواريةالاخلاثية!زيمةانليويبلمو

الحفيغي.الطبقيجلدهارلداءالىالبغلسيعودماسرعا!اذ،مؤدنه

يالاخلا!الاساسنزعزعلانكافيةغيركهدهصفيوةانمطفيكأمجربة

تدهعوركهدهتجربرةان.ا!بورجوازيةللعتمخصلآوافاديوالفكري

يمكنلاانهاالا،وريفهااخلاقيةتفاهةلاكندافبالبورجواؤي

اىاالت!ربةهذهستنحولماسرعاناذ،قهائياعنوةللت!تدمعهائ

المعريق.البورجوازيترالهاثىيضافصغيرة،،مغامرة"

نم،دجانأليقدمالمستقبلفياليهاتطلعيجعل!يؤعرورابراهيم

مدلولأتعبربا!كاريكاتيرالتصويرعلىالطفقهالدرتهفمهايوظفاجمل

عميقة.واجتماعمةفكرية

ثامرفئضلبغداد

**

الت!ونس!يةالقصص

حوراليةتربقالم

التونسي،الملحقاعدكمما"عجلعلىامحدت"انلإعاتهذه

دؤوسهمالجالوىاكقادلهايهـزثرالى!اكغ!اناريدكنتوقد

هنافثكركانالوقتانالاولى:لس!بببنافثل!مولكعي.ويحديزونها

ال!صووداىع!ندضملا..الم،ولةاوودمالعذاتاياماورخةحرب

'6

وي!6فصةكاتبوالمامصهلاكدلستور*اسيوهررلي.بر

فييضصانبهالمرءيستطيعا)رزي(الجيمبفتح!الجلدذلكا

،والباردةاللاهبةالخفيةبتيارالهااكفوال!الاق!ارمحيطاتكاق

ص!الا-ماكمناع!نافا!ك"فيجامعاالمرجانيةجزر!أب!نطلا

بخلم!مسملحا.الذيلالهمطوعةال!هبيةالسمكةحنىالبحر.طان

وبليخانووءومم!طرصوومار؟وليص!ودروماركسهـإتنص!!وي

رؤوكموع!بالموسكوبالاترصلقرأو!ينا!الوق!ربنالاص!اءزفقادة

والعرادحسهيئبطهطبطمروراالممسعتهارالبتمرهئارطالأفي

اءربى"..االا!للاموفيارا!الياووا!بةثا-!انالةا،رسيك!ولمجيلي)فصص؟!رز

الوجهضلىا)!ورنىعالةهـرونعلهلاكلالموصودا،رهبمب!ااو!ن

واطررح!،!صيدةبها!للكطبأفاكب.المعورالمصراىنحدراتنى

ول!!صاصالماالىارل!ملهامطولةورممممالة،صهفحةمنقصةبهاسح

يخريحبمجلةنحريررئيساصارع!طو:-قطا(عنوان!ع

انجا!ونالقراءؤلميعذرنيوهكذا..السريةأمب!كرةاحيماةعنولائتى

كنابا.امنقدةاكائوامىاء

*.

فالعالم.الموقف-القصةالىتنتمبمبمعظههاالقصصهذه

تستف3لبنةهجردهوارلمكنما!اللؤلاءالموضوعبالمحسبهمخارجي

دالمايقفبلويخجاهلونهيرتكروفلاانهم..انسانيخر3عالمثاء

لمحالي!قدمزاتنفكيلهويعيونيرحطوفهولدم،ع!فوانهبكل!"مهم

وحركةالمجت!عتجاهموقفهموعنعنهمويبمصنعهممناخراثا

نناريخ.

اللزجةبرالافاجميملىء،الرعببصمةتطبعهالمقدمالعالموهذا

المععفنة.والجثثالمفغورةوالمقابراكفنرسةالوحوش

املسوالجدار،بالديدانتغووالارصي،بالكوليرامشعا،لمهواء

اسطوانةفيالحشراتندوركماؤت"الناسيمور.الاظافرفيهتعمل(

زيتة.

القص!ه!وابطال،وجوديا!يسالفلإءالعالمهذاولكن

يحطمواانيريدونانهـم،بروميثيوسية!طولةالعفنهذاصارعون

/نبمالا-رالم!كةيخوضونوهم.الهواءينقواوالمقابريردموا،ان!لاس!

،يتأ-وىلاو!م.الاخرينبأيدييسقطوىوهم،الاخربناجل.!ن

وافهصأرمزوذلك،ياتنلاثونالقصصبعضتكو!انصدؤكأ-)يس

النصسورحمى)ء:قصصفيذلكنجدك!ااهراعاالمسمهواريةللى

الحثط!نىءخق"و9ظلوتياالعروسمية"الاصكاءفرفض"لممبئ)ابا

الثري!لحصدة(1فارغةجم!مة)ءوموادبنلابراهيم"لآا!اب

غييرعا(مضدالابطاليحارب.المباينييةلنببملة(،نارمنأح!!ة"))

انمافيةلا!بمهـةضلةفهي.روبه!تأفيزيقيةاصصهتمعقوليكتهوعدم،!عقول

لمارةالرجعيةالاجتصاعب"وا&ئىلبلنقار،و،.ئارةوطفيليت!لشرةا

بال!ملسلةلثدهومحاولةوتضليلهالانسانقمعوباجهزة،اخرى

لالثة.تارةاوفمية

الاجتماع!ةوالنظم،البشرعيشطريقة!يالعالممعمؤوليةفلا

معقوليةلاانها..فيهمالانسانوتقنلعليهمتمعمعيطرالتيالعفنة

يقهكأ.لامصضافيزاحتماعيه

الحدي!ثين،اكونمميينا!ع!بنالقصله!محقاباهرةاعلامةوانها

ري:حا'!3ا!حيالطريقتثة،اقغييرؤ!الععحجةبالرغبةملإئة

الاجت!اعااثكلبتحطيمالاؤسصانوبواس!طةا،فم!ما!لريرا!ال!تعيير

لض!هـر4ا،:قطةهدهءلىاًلح.الصقي!اوج!-"اللم!مزىاللااف

-78الصفحةعلىاًلتتمةس



يلادابمنالماضيلآل!ات

.!ييهرعى6!.عىة.!ممسحهم

بمئاثأملا

!،-13-الصفحةعلىالمئشورتابع

!ءع!.مم*مو.عى-+-،.لاحي...ر.!حيعم

نف!هاالعثوقيأ)فغةدفعالىانمممبيلهوالمطلبهذاتحققكان

.الاولا،!ثلعطؤ!ه!او4انح!تارقيا!ورورررمب!كانهارر!ل!ل

.الشجرةطالعلا؟(

ابحاثبويبفيالاولالمكانالملائكنمهنازكاهـبةمقالاحتل

ل!ذاوهو.مسرحيةعنيت!دثوالمقال.داب71منالمأضيالعد!

ابمصىيدؤ*نجبلقد!ةى.)كبالاطالةشخصجمااغراءيكونقدالسبب

نثمص!احذ!لك!ربماهذااقول.الموم!وعنغسعنافرمقالكمابه

.كثيرةتفاصجملإك!الدخولومنالاسمهابمم!بوضوح

وفء.((جرةالتفطاصعيا"الحهيممتو!قمسرحيةعنالمقال

نعالملاحكةنالىكتعدهكتابةمن!للايكونرب!ماانهبدايتهمننمعتثعمف

الادبفيالتجديد-"النزعاتتاثير!طاوالحكيمتوف!قعقىاثالم!رح

فالدرال!قيلاامالاحسطسهذاصعحوسواء..ب!الرالادبعا!المعاصو

جوهرتبئ.ابي-نسابص-!؟كأنجميز

كأ"مسري"عالمالىالدخولعنالدراسء"عجز"صمهيا!لاء*عا

سبيلفعلى.الدالمهذاررتوياتا)صحيحالتوصيفرغم،الحيم

في"الزمن"موفيموعسالاولىالسطورفي-ال!ثبةتصف،اكثال

الزمنمسشنوياتمنائمينيينمستوفيتقعالاحداث!انبقول!اك!مرحية

وىالم!متىو!دا-.بالضرورةاقىياديعيروالاخر،اعتيادياحدهما

وتاريخهاالغرييةعلاقاتهاحولالم!رحيةتدورالتيبالعائلة!اصىالاير

منكثيرةاعوامبعدزوبخنهالزوجيقتلانالىادتالتيوالاحداث

الثانيا!شوىكعاملانهذابعدترفضالكاتبهولكناًلكاملالهدوء

مسعتوىمجرداعتبارهعلىاصرتانهاذلك.ىاديم!غيرمىبوء!باعتباره

ءساديةولا،الزمنعاديةلا:بشملشاملامستوىوليس،للزمن

.ارولوكوطببهةوالرؤىوالافكارالتصوراتعاديةولا،ا!لافات

خلقهالذيالجديدالعالم،"اللامنطق))مم!!وى!مبلحالفو!بهذا

لامنطقيةمنوان!ا،الزمنلامنطقيةمئلا،منطلقاالمسرحيةفيالحكيم

نظرتولو.بينهماالقائمةالعلاقاتولامنطقيةثغسهاالشئصيات

بفهـرةلاعاديةقبدالمانهالواًوسالزاويةهذهمنالمسرميةالىاماتبة

عالمتلجانبوسمعهاكانفربماافن-الزمنممستوىمنالثلاىالمسثوى

ته!هلى)ء:نوعمناسئلةعنتاستهقدكانتوربما،اثسريمة

فيجالؤوءثلىاندونيومنالسهـاعةنصفطتنمرفكيفوالا؟غباوة

مثلىظ!يهكانتالذيالمحلبهانةتكنماذنلماذا"او"؟انته!ها

اومنانعلىامرتوقدالكاتبةانفالواضح."المتممما!حالزوجهذا

فظرفيالزمدلاعاد!ةئذعا)ا(صرحبيةفىي"اللاعادي"هووحده

علىايضاوأصرت(عنهملىكنفهانبرمكنوالدرويثىوالزوجةالزوصأ

بالفباءتتهمهم،طبيعييناثخاصابامتبارهمالشخصيماتتعاملان

حدوثفي"؟؟مل"احهـياناانهابل.حينابالعبثاواكذبوبراحينا

ىااحتمالمثل)مطلقااحتمالهالىتشيرلاالممرحيةانتعر!شيء

مفىوهربتافا؟تئمتهتولمبالاغماءاصيبتقدالزوجةمحون

"المنط!ي(ا)مثيءهذاحدوثيخففانعسى(ؤتلهاارادالثيزوجها

المنطقية.المثديدالكاتبةتغكيراسمثوبعلىالمسرحيةعالماستمصاءمن

إحسياوجودااولعالمللعلاقاتالشكليالمنطقتهديمفكرةتعاملالكع!بة
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حمطالب،نثنه"المشكلياكنطقاكمماسعلىتعاملها،الحكيمق!دمهااثتي

الفهمعلىيمستهممىوحينما،!لمنمطقيخضعبان"!طقيمخير"عالمأ

تميماو،فهمظعدمابداءاو،مساءلتهاو،بوصفهنكتفيافىطقي

كازوأوحى،مرتب،عادي،،عقول،واخيرواضحشيءحدوث

عالمه.وعلىنف!حهالمسرحيةجسمعلىالعرابةكلغر/با

الذوالعاما(4!الاد"المنهعا(ىفتشيمالثافي"الملاحظةاما

،،(مسرحعبة)ةعن"اددوقي"،قالهافيتمس!خثمهاوال!؟تمةارادت

19تراثوفياتجاهاومدرس*ايمن-الادبيهالانواعنظريرلةكي

والعرضموالدواماوالقصةشعروالرواية4ابينالفصليتوجب-امة

السينهعلىايضاتنطبقلكيالتفؤقةهذهن!دانبدولا..الم!رحبى

اًلمممرحية(،ءمعتعاءلمتالكاتبةو)كن.اًلخهـ.التلفزيونيةوالتم!ملب"

اًنه!.ملحمةاوروايةاو4قصبهاتتعاملانيمكنالتيبالطريقة

(التاء"وعن((الزمقتكلمسو/1"؟عن"الاحداث()عن!ءخدت

الممرحية"لقصةملخصاالكاصبةتسرد"المسرحيةب،ء)!ع!وادطوتحت)

منهجبتبدوالتي"يمةالتنم"وهذه."االث!خصيات))عنتم

الابداانواعمنالممرحيالنوعبقدلهاعلاقةلا،مانوعمننقدية

تدرسراتياالمدرسيةالكتبفيالطريرقةهذهعلىنعثروربما.الفني

قراء"مادةفيلروسهماوائل!يالطلبةعلىالعراًمامعاهدفي

العثواالى-وديلابالظكيدولكمها.،(التذوق"مادةاو"ا"رحية

ولثصصازالمسرحيةو!لعلاقث!المسرحيلالبناءالمميزةالخصائصعلى

تشل!،المممرحيةفيالجوانبهذه.المسرحبىوللايقاعوللتوتروللغة

بناخلالمنيكتشفهاانالنماقدوعلى.الروايةالياوالقصمةفىعنها

صمح!وكلن(المسرحيةفيالقصةعنيختوفضءو!وا)اثمصءفي

ف!موفى.والاحداثاثثمخصياتبينالمتوزعالبناءهذاايقاع

وتم9ارتباطعلىاًلبنا!لصبح"ةالشجهطالعيا)ءنوعمنمسوحية

طبيعمهوو"لموضوع.ا!ثخصصاتبينالقاضةالعلاقاتبئوعبة

وزوتالزويمبالادرهما"وا!عيتين"غيرشحصي!نينبيظالعلاقة

حتسممن!مأكلءلطتسفنولالةءالروحيةاص!وةاوطبي!ع،بهانلأ

بت.ق!ر!ةكلرغمواحدممعببر!ىوت!مع!ماكاملةتفرقةتفرقعه،

وبها.لنمجرةالحياةمصدرهيوبهانة.بهادرشصجرةهئيبهانة

ا،الجباةهيبهانة.الشجرةاصلفيالكام!ةالسحليةهيايضا

فوخلالومن.!براندهالثىمعناهاعنالكاتبةتى،-لتالتي)الخضرة

غمأالاخرىالشخصيماتجمة2نوتتحددالنحوهذاعلىال!قةهذه

تلهجمهىالذيالدورطبيعةولتعلمد(الكاتبةكعبيرحدعلىالمعقولة

عا)الىادخولاعناثكاتبةنظرةعصزاًن.الاخرىالمعقولىغيرعناصر

عهب)ءفنماعالماباعتبارهافم،اولامسرحبلآباعتمارها،ا!مرحية

يؤد"الذيهوالعجزهذا،ثانيماالش!طيللمنيخفحلا"هنطقى

علهروايةويلزورواية)لويلز"الؤمنآلة"معمدهشةمقاكأذاتأكماا

!واؤ!طافي!يسلننثؤلةعلىلمحمدبرحتعلميا!ننراضءلممع*ل!مم

الرجايحملهـاكاىالتياسماعأتابرجىص!ارفارو،اث!ننمأا)إ.ىلةإضظا

ا،رضمية"المراقمةمحطاتد!،محات؟دى!ال!ه!سطحعلتهبطبماالذدن

وهذ)ليلةالفوسحرةءظريتقمعصطمع.ظاى،مدهضة"قارناتاو

طفوقىفيالاز!ممانىالعقلىكانحهش،الخرافىلاتراثعلىت!مدقه"ص

ويحققفالغيبيةبال!وىيفهـمهالاطبىهيةظاهرةكليفصرالاولى

م!ا!ئا)او،(قحقمقهاعرالواقبية3!."صلهتعجزاتبىا!عللامهءورةالا!

يصبحييث(لكامىالغريببطل)سومييمار-لمعاحرىمه!شة

بهافبدافعشب!انفم!4عنالدفاعوعلممالصمتالىميريىودافع

الفكو"الفارقفيخضلمفيليهتعبيتالذ؟؟المكاىعئالافعاح!ء!بمالىصما

واللامبلاةالاغترابفلسفةبصن:والحكيمكامىبببنالة-ح!والفلسغي

فركله(بالوجودالاندماجالى؟حياليوا)نئ!بقالاحتمالوفلسؤ،

.والمعن!*المأد،لاالحواجزكل



الرالمحية.للمصهجديال!مو'كع.3؟

اًلم!ية.والملامحال!يبررةاثعصة.

دكلاهرةتعيقياتح!الغس!انيانورالعرافياماتبيقدمبينما

(نظرهوجهةمن)العراقيينالقصة3"،بمنالستيئعتجيلتفمصخ

بالكا؟يقدم،والتاريشالاجتماعيالتفكيربطابعمقالتهفتتسم

القعب!رةالقصةفيالمحليةالسماتلمصادرنكلياتحليلاالسوري

القصةبينالطقةمشكلةفيالجماليالتفكيرطابعمقالتهفعتكسب

عنه.تكتبالذكم!الموضوعيوالواقع

عندوقفإفدالقالينانالىالقراءةهذهبدايةفيالثرتوقد

الغسمانيانور.مهماكليتناولهااليللظاهرةالتامليالتنظيرحدود

مصطلحاتكلرغمالاكشافهذاعنعحزكيفاعرفولا-يكشفلم

يقعمهالذكيالتنظيرنوعانسمقالهفيحشدهاالىالعلميةالفلسفة

طيها!تمدالتيوالادلةالنماذجققديمشولأكلوقبلاولايتطلب

بعي!نهاجماعاتاليموجه"مفلق"ططابالىالمقاللتحولوالاكحليله

منوهؤلاء،ماركسيونواولنك،وجوديونف!لالاء:نفسهانعرف

كبير،هؤلاءطموح.فوضويونرابعةوجماعة،الجديداليسار

لغةعنالجنورمنقطعةجماعةعندواللغة،لهاوؤنلااولنكومنجزات

الكاتبيقصدبالتحديدمنالقارىميعرفاندون.الخ..القراء

الكاتبيذكرها)لماالتيالنماذجالىالقارىءبعودانيمكنحتى

خطوطالشىالتاريخان.مناث"منويتمكنالكثباحكامفيراجع

والتحليلاتالمجردةبلاحكاميكتفيانمنيطلبلاالتاريخومحلل،دامة

مثأالى"ررصة"مقالهفيكتبالفسانيوانور.تجزيدااحثر

يكتبهـهو.العراقفيالقصيرةالقصةكتابمناستينإتاجيلو!كلر

الجي!لىالىينظرك!انولما.الجيللهذا"تاربخنا"الحقيقةفي

التاريغ""هذايكتبفهو،وتاريفيهاجالماميةنظرة(موضومحه)

واول.الجيللذلكوالمعرفيالسوس!ولوجيال!حليلمننوعاباعتباده

البحث:موضوعملامح"!ديد)،هوالتحليلمنالنوعهذامتطلبات

بمصطلحاتالاولىالجنينيةامتلةمنتفرعلابعدباسمائها3!لجاه!

كليمثلمنابررثم،باكصديدالادباجتماعوعلم*جتماععلم

والفنى،والمعرفيالاجتماعىوتطورهلنشاتهخاصتحلبلمعاتجاه

الغسانيالوراما.الاحكامواستظصىيلاستنتاجدوريلاليواخبرا

افرزهااكى*!لجاهاتكللتحيث.العامةالصورةبرسماكتفىفقد

حينالجبلمنهاظهرالئيالجنشيةبالكتلةالعوامعلىتختلطالحإ

رس!متالفسمانيأمقالفيامتلةهذهوصورة)المقهىفىيجلسكان

الاجتماعةالتطوراتظلتوحيث،)فملاعليهااحسدهيرةشاعربلغة

فىصورةالاالتحليل3ثفلابالبعضبعضهاتختلطوالفئ!ةالمةوالمكل

انورخطابهيوجهلممنكلفمعجم.بعيدحدالىمشوشةالقارىذها

الضمةةالف!غصربالضبطلقولهانيريدمااستقواًءعن)مثلى،)؟ليهم

منالواقعهذاالىوالنظربواق!مهالقصةكاتباركماطضرورةعون

.ومحدرةواضحةوسياسيةواجتماعمةعلمبةرريةخلكل

الثلالةيلارلإءفى.حقاعحببثامرهاخلاصىولبديلاستاذاما

الذهسةللقواعدخالصاتاملطثحللايظ!،اثمصبرمقالهمر،الاولى

:،)4عمحد"طابعذاتالقصبرةالقصة3صمملكص!فرورةاهالرالتى

الالتؤاموقاعدة،القصةاحداثمانالمةالحغ!لالشةامالالتةقاعع!

الداخ!،"النفسىالعالمالىالنفاذوقاعدة،الاحتمادةبالشة

ا!،ابابئسطراكالباثيرالتحلبلهذااثناءوفى.لأالقصلشخصات

الرعد))محموعةمن"اولحى"!عهفيدامرؤكرياحقق4الذمم!3الئجا

مع)للبشرالداخلىبافنهءويراحتفاءخلالمنالمحلىالطابعبحتساب

عامبوجهالمثرقيةالنفرعالمالىالدخولعنيتحرثلحلملهفي،نه

نارغمخاصىبوجه"الحصض!قيةا))اك!فسعالمالىالدخولولسى

،)اخلاصىالاستاذقحلبلمنلفهمكماالمطلوبهوالمحلىالتخصبص

باعتبارهاالعجيليالسلاملعبد"مبانينح!ية"قصةا!ىيشيرك!ا

لأ8

القيوداحك!ام)ء:حلمن،(سوريه!ه،ءصيى!سبححو-:

."البشريةالنفسوتضاريسالاحداهجغرافية!ل

يلكر،تحببلايو!ونبرهحلةالمذكوران،!النموذجمانوهذان

القصةحولطمةاحكامالىالوصولفيالكا!باليهمايمستندمامما

فيالسوديةالقصيرةالقصةنجاححولاو،مامبوبهالسورية

.المذكورةالثلاىالذهبيةالقواعدالىااستنلا"محليتها،)!يق

نظحرةتكوينيمكنلا":الثانيخخلاصالاسفيالكادبقول؟مينما

كم"اقصيرةاالسور!ةالقصةهلىقا!عحكماليمنهانغر!ث!دله

وبشكلنفسهاالسوريةالقصةان":الثالثالاس!نصصىفيمميف

الموجاتتركبالاميانمىكثررفيوهيالتبر!طو!فيزالتما!ام

يعملهاالتيالجريئةالافكارمعوالتووم،اولاالتحديبفرضالبديمة

وانماالفنيالفرضاجلمنليسولدهاوالتيثانيانفسهفيالكاكب

الاخيرال!معطركحتوالض)"الاجتماميةالثورةفيالمساهمهابلمن

وليدالاسءتاذانكرفظانبدلاوذاكه!اضولصينما.)هنديكل!

بدلاانناا!ولواكاد،القصيوةللقصةسوريكحبنفسهاخلاصي

بقصةوخصوصاالعجيكلب!مةالسابقاستشهادهفيالنظرنعيدان

يضافانالمفروضكانالمقالانفيالشكليخالجنامتى.ثامرزكريا

وبين،الخالصةالنطريةالتخليةاثفدمةبينهوقعه،ناقصجزءاليه

الموضوعىالحظيظيالتحليلعلىنمصلحتى،الاشببرةالاستئتاجات

السصورية،القصيرةللقصةالحاليللوضعاخلاص،وليدنثروجهةمن

النظريةاحكامهفياخلاصيوليديعود،المذكورينألاستخلاصينورغم

القصيرةالقصةكتفعلى"التربيت"الىالمقالنهايةفيالعامة

العصهبانالقوليمكنالمقامهذاوفي":الايجابيقولهفيال!صورية

بالثظافهاركباطهادعظهاندوناثموليةثصثتجه6لهريثةا!سوريلأ

القصلاعلى"فاحعكاصياهييمكنلاانهركلهللأ".الم!ية

سبقكما"الت!ريبكلورفي،التما"القصةهذهانورغمالسررية

قل!بلةاسطورفبلالكالب!الان

*"

البنثري!.تاري!كثاب!-يعيدمح!ظثجيب4(

كاريخكتأل!يعيدان"حارتنااولاد"فىمحفوظنحيبارادهل

الروائيهذاهمكلهى"التاريخكتابةةاعلا"إكانت8حقاالبشرية

باحماع-الروامعلىلهالشافىالشغلكانالذكط،الكصرالعبرلى

الانسمانية،الحياةمط"نظرهوجهة"عنالاعىابهوستقريياالئقاد

نحببيريدهلألوطنهوالاخلا!ىاسياسىوا*حتماعىال!تاريخوفى

علىالمثابرةالهـعيلأسناان":طرابيشيجوربميقولكما،محفوظ

الحهأومق،الانب!بماذكرىاولىجهةمنفهناك.والاملالصمودنفسى

اس!مرادوالعلم.العلم:بنفسهاالشريةصنمتهالذى3السلاالثاذة

محفو!نجيعهانام".غاياتهاالانسانيةستدوكوبلالحاد!ما،للنبوة

زااراد9فء-البقرلمقالهنهاللافورابشى!والاستاذلعودكما-

مقا!نمسمىانال!لممنانها،حى'اجمماولكثسسرا*دلانيفسر

نظلمهـرركما،محفوظنح!بلروا*نقديةعمليةاسشى"8الاممستاذ

اعتقلأ.المابهذاانعئرذلكيقتضىما3،)دحث"لا"دهاوصفناعااذا

للووايةءكفسيريةقراءه"يهـقدمانير،دكانطرابثىالاستاذان

(يئقدهمنبصوتواًئما2"لعيلا"%كلمانهفىالسعبهووهذ؟

.الاخيرةالكلمةبعد4امقاهامممىفى!لهحدعلر،

الكادباليهاوصلالتىالتفسيبريةالئمالبممعنخئلمف!كئاالحق

نجبانعلىنتفقاننمافرغم.مختلفة"قراءة"منينطلقاختلافا

البشر!ابىآدموقصة،الثلالة*نبياءقصصاستحدممحالوظ

الشخصمازوعالبم،(،العلم"الىلتومبزخامسهشخصبةوازولها

نرأفاننا،احفاقذلكرفم،لروايتهالنامالمادةباعيتبارهاالضمسملأ



الذيالهدفعنيختالفبهدفوعالجهاالمادةتلكاسضخدمالمؤلفان

الاستاذكانوان)ا!ضامختلففهـرياساسوعلىالمقالكاتبحدده

.(نظرهوجهةمنللروايةالفكريالاساسنوعهةيحددلمطرابيشي

الروايةفييتكرراسالسيا)حناث!ةانطداًبث!الاسنناذيقولى

بين،وابليسآدمبين،واثصرالشربيناصراعا":جيلبعدجيلا

الخ!ربكلمتييقصدهلماوهمناربطناانناولو."..واثريسادهم

دف!ما!هموهو)وابليسآدملاسمي(،الضروري"بفهمناوالثر

فييرىمحفوظنجهبانيقولانيربدالكاتبانلتوهمنا(بالضرورة

لهياثابتين!فبنيجمعواحدلنمطءص!نمرا"توارا"التاريخصكه

يتغير.لاثابتمعنى

مسشوياتمحفوظنجيبروايةفينكنشفاننستطعالاولكن

لمعنىكيفيامتعيرةومسننويثت،والشراخيرابينللصراعكيفيا-"نير

وادريس،ادهمبيز:الروايةحلقاتمنحلقةكلالثعرفيوممنىالخير

يتمتعانهناوالشرفالخير:والواءةالخبثب!نال!راعمضنكتشف

صراعيدور،الفتواتوخصومهجبلوبين.محضسيكولوجيبمعنى

لآقبيلت!ابناءالاحولهيجمعلافجبل)جهـبل"قبيلة"بببنالقوة

اررلطةوعلى)الوقفريع"علىوالصراع.الف!نواتوبيئ(صمدان

،عيااج!همعىهناوالشرالخيرصراعفيكنسب.واحدوقتفي

كانحيث،وادريسادهممرحلةفيمتوافرايكنلمواض!حاوسياسيا

وحبه.ثقتهنعهموعلىالعظيمالابرضااكتسمابعلىيدورالصراع

ثمرفاعةمرحلةفيللصراعواهـياسيالاجتماعيالمعنىممرارورعم

والرقةوالتسامحالحبسحالىيل!رفاعةنرىفانانا،قاسملرحلة

الفاسدةالاوضحاعتلبثلاثممؤقتاينتصرالسلاحهذاولكن.والمودة

قاسماونرى.سطوتهوللاستتدلسيطرتهاالغاشمةللقوةتعيدان

وايوعهـعيالاكلاقيةبا!وةقوتهدمزجو!نالقوةالىايضاهويلجا

:جد*مستوىعلىالسمةمسالةويطرحك!الاجتماعالمفسادالمثالي

الخناجر.او"النبابيت"وليستعندهالقوةمصدرهيفاحثربة

ايضا،هوللاستمراريصلحلاقاسملدعوةالاخلاقيالاساسولكن

اوفساعلنفسفربلأعرفةيقعوكذلك.ها4مجارالىالامورفتعود

والىالموفة"مجرد"اًاىيطمحكانلانهوالاستفدلالقوةسصيطرة

فلاروحهتمصاسئلةثقلمنت!ررهالمجردةالمعرفة:القوة"م!رد"

والقوة،)ووصيتهوبيتهالجبلاويعنا-ئلة)جوابالهايجد

والقوةالمعرفةولكن،للفتواتالخضءوعمذلةمنتحررهالمصدة

شبمءالىيحيلهاماالىقدانتنةوكانهماعرفةعندتبدوان،المجردتين

الفتواتوسطوةوالخرافةالفقرقهران.البثرحياةفينافع

بعسورولكنالاجيالكلحياةفيالعبوديةعنصرامماوالمستمفلين

فىسم،اور!اعةاوجبلجانبمنالمقاومةوتظل.مختلفةوبمضامين

عنصري،مئالياخلافيطابعذاتمقاومة،عرفةجانبمنوحتى

وانافجاانتهازيثم،احياناالنيةحسي،اميثاعفوي،اهيانا

اتيوا،لمسيرتهوالمصححعرفةقابعحنشيظ!حتى،احيرا

الهائلةص*ضىقيمةالىمتنبهءيركاملاتناسياطرابيشيجورجيخنللاه

كل")ءالىد؟جهحنش.الروايةهذهفياً"لففكرممىارفي

يتجهولكن.قا-مفعلكماالحارةفيوالفقراءوالحدادينالنجارين

افيةرفض"عندهمنويضيف.جيبلوبقوةرفاعةوياخل!بالعلماليهم

المنتمر،الخامس"النبي"هوال!يقةفيصمثى.اصلأالجبلاوي

الم!ىالسابقيئالاربعةالانعياءالىيضهفوالذي،الاملطاقةوفاقح

منوبنجب:،خالبانضالهميجعللااهـياالمتىوهو،فمضالهم؟سيالاس

.الاسزخيبة

محةوظنجيبانعلىاصراًرههيطرابين!يج!رجقراءةمشكلة

التيالدقهقةبالتفاصلىمبالعير،"الانبيماء"حهياةتاريخكتابةيعيد

ولحياةمرحلةلكلالشفافةواضا!اتهالمؤلفاًكتش!افخلالمنيتمقدم

ءهليةتحولال!يوالاكتشافاتالاضافاتوهبى،يةلرواافي"لبي"كل

-

فيحقيقيةتبهـكيفيعمليمةالىطرابيشييرأهااليو'دساثم"سرأر

والحنشنسهيانههي-الظن!يةسطرابهشيمشمكلة.الحارةتارلخ

رايهافى!ايةفييثبتلكيتجاهلهفديكونانواخشى،لقيمتهتجاهله

واصمع.وووفيماسلمببمرايوهو،،)ؤضيا"الروايةفي

*م*

.لمعاصرةاال!نار!خ!ة!د/وايةن!ذجه(

((الفو!سيالضابطعشيقة"روايةبقراءةالحظيسصدنبملم

ربوا).ا(حديديه!متومقارنةوق!"هاءرقماظت!ممثاضا

.(بالمثلوالعاملةون!يدهانقرأهااياهاف!عارناالكاتبءيى:اتكرم

اوالتعبيراسلميبرا،!ةمنالروايةي!نناولانارادالكأ"با!ويبدو

نءيئناولهاانمنبدلا،خلا)4منالرواقينقدمالذيالسدضه!ر

الروايةيعكبمارزيمن:هواساسي!سؤالاالكاتبسال.البضاءزاوية

فيتبالشخص.نشخصببة؟خلفهالمؤلفبضروكأراوامالمؤلف

الممفكلة،)!ذهطريفةمناكفثصةوبعد؟شحصيةمناكثبرام،الرواية

"اثطصيات))نحواتحليليةاالعمليةآفةبتحويرلؤلفايواجهنا

لتفتيتطريقةاسهلهو)الشخصياتتناولى)الالجاههذالاىربما

يمصتخلصاني!كنحقىالمادةوعرارةالضخمامةبهدهروايةوتلحيص

جديرا!انالكاتبانتعتقدولكتا.مؤلفهاورويركأالجوهريمضمونها

ففبم،الفي"بنائه،"زاويةمنالنوعهذامنروايةيناقمثىبان

المب!ررهوالفن!،ءالب!يصبالحالكاتبيصكهافياالنوعمنرواله

دهشةلاحظ(لموضوعهاالمختلفةاًلجوانبوف!حالموضوعلتشكملالوحيد

فيتعاقبتاقياللروايةالثلاثللنهاياتالمتساللتقدروهاوالكاتب

.(واضحفنيتشوع

خشبةساصبما

القصلالد

-ا4-اًلصفحة"لماالمنشورتابع

ممظسمءعىسداللفةفيالفمعفمظاهرمناكثيولاحظت:ثانيا(

ظاهسرآوهذه...قصائدهمالآدابلهمنثرتالذينالشهراء

جابببلدهيفتونمى،تونسشعراءيعالجهاانبدولا،مؤسفة

لمحاولاتصمدالذيالمفربالعربىفيالاساسيالجزءوهى،الزيتونة

ولقد،عليهاوالقضاءالعربيةاللغةتدميرفيالفرلسميالاستعمار

فياحتةأظطالجزائرمنوافضلالمغربمنأفضلدالماتونسىكانت

معدفةتبلأولماذا؟صدثالذيفما...وقبفنهابمكاؤ*هاالهـربيةللفة

صأالهربيالالفاظتبدوولماذا،ضعي!فةباللفةاضونسييناالشهراء

ع!صمزالجددالشعراءانصرفهل؟وركيكةمرتبكةاقلاهمعلى

العرر!ية9اللغةانالمعضيظنكماظنواهل؟الاصهلمبلألةظ!مدراسهة

يحشوااندونركيكةبلغةفلي*صبموادلكوصلىى،قيمةولالهاأهمجم!ة

وجمفال!،تماماخاطمةالفكرةهدهاد!؟حممصاباولومأيذلكفي

المعاصريزالعربالثممعراءكباران!ونصم+،شعراءمنللاصدقاءاقولان

*بوص!لاح!مافيولزار،ا!بعاتيوادوذجمسالى-يمابامثالمن

معرفس!أالهربيةلغتهمبرمرفونهموصدروبثىومحموداصجمورا

قد"أدوثيس"الكصاهـوهواًلشعراءؤلاء5ءنواح!اانبل،جيدة

با-هالمعرو؟لأالثهيرةأراتهمختاوقدمالقديمالعوبيالشعردرس

اللامعأالهامة4دراسضايص"ؤدمثم،"العربىالشعرديوان"

..فليننخلص"العربيللشصمقدءلأ"و!ك!القد.ل!ا)لعرجمطالشصءن

الوهـ"هذامناإجديدةالمدرسه"4ءافيوخاصةالتون!ص!ونشمعراؤنا

هومظ!باتقانهاوالاهتمامالعرب!لأاللغمةبر(نل!يصورالذيالقاتل

9:فبيه!اجداللانماصمعةحقيقةاًنها...الاديررر!،افنخلفمظاهرمن



وكاهـة،د!يقةممرفةواصولهاالعربيةاللغةمعرفةبغيرديد

عبضايكونالتجديدفانوولميمةاللغةبهذهالمعرفةممونلانيث

له،هعنى

فيالجددالشعراءسظمانالفهـريةالناح!بةمنلييبعد:ثالثا

ف!ثعظمهم.اليساريةاطفولةبافسميهانيمكنممايانوننس

مو!،والثورةالتمردا!ىويدعونوالثورةالتمردعنحدثون

ساذبمموقفوهذا،خطابيامباشراحديثاالامورهذهعنحدثون

الصب،عنيتحدثوهوالفنانيثورانالممكنفمن...فاطىء

داثسرةفيفالبقاء.الحزنهنيضحدثوهويثورانالممكنش

بسدلا...شيءفيوالثورةالتمردمنليسالحلابيةاشعارات

محريصسة،ورؤياه،متعددةوتجاربه،واسعةاث؟عوأفايكونا

ولقد.وتمرده!ركهعنبممقيعبران!مرآخرفييمستطيع:ى

عنيكتبوعنصا،الحبعنيك!تبوهوالشابيبثوريةنشعر(

سبيلعلىلنايقلممكان+دهذلك.الموتعنيكعبوعنلما،الامب

والط!ر،والكمالللجمالمثالعندهفالمرأة،للمراةجديثةرويةثو

قلبولكنها،حريماوليست،اسلعامنسلعةلي!مستعندهلمرأة

شصريكونانالمسهلمنكانهناومن،وانفعالوكرامةبص

ممسرفيانطلقتالتيالمراةتحريرلدعواتوتاكيداتاييداشابي

الطاهرلسأنهلىتونسفيوانطلقت،وقلمهامينفاسملسانى

ليسيالثائروالثماعرشعاراتل!تائنلهالثورة.وقلمهداد

المتنوعةالعريضةالجديدظالرؤيةهيالثورةوانما،شعالراتتب

.والانسانحياة

يتاب!نالتطوراتلاالجددتونسشعراءانالواضحمن:رابعا

سبيلعلىوهيم،العربيةالقصيدةبناءفيحدثتاديختلفة

الق!هبممدظلاغنى،ء"الاساجمبراستخداميمكنكيفيعرفونلاثال

سبققدكانا)مثمابيانوالغريب.فيهاالرموزوتنمية،(جديلأ"

بينهاومن،قصائدهبعضالاهـاطيرفياستخدامالىسنةأربعينكأ

الىالاسلورةاشاراتفيه!استخدموقد."بروميثيوس"ميدته

عا"بتهحيتالمعرفةنار..."النارسمارق"عنالمعروفةيونانية

انئطب!اس:خدماوقد.العقاباعنفالمقسمةالسرقةهذهعلىملهة

معتتنالسبكانتالتي،الوام!حمةالبسيطةبطريقتهالاسطورةذه

تونسفيالجددالمشمراءنجدولكننا...عصرهفيالفنيةايته

الضيسظحققتهالذيالتجديدمنالاستفادةعنالبعدكلليدين

ثقافهشةعزلةانهاليهاشرتماعلىيكلالامروهذاالمعاصرة!عربية

العرببى.الوطنفيالمختلفةاقإراتعناد!يرءلا

افصل،ولن،أطيلولن،العروقصطئدعندذلكبعدنتوقف

هذهقراءةمنبهاخرجناالتك!الوئيسصيةملاحظالياجملتان!د

لقصائد.

قصيد*هيالادابعددفيبهانلتقيقونسيةقصيمهأول

اقولىالبدايةومثذ.المكليالعروسيلمحمد"المسمومةالكعكة

الوجدايخةالرؤيةمنوخاليةضميفةالقصيدةهذهانمراحة

نلتفصالقصهبظهذهوفي.المممهلصماالفبياقىركيبومنلصادء

وافحة.وعروضيةلغويةاخطاء

للشص،عسد"تحركات"وهيالثانيةبالقصببدةنلت!ذلكبعد

صيآخرمسمتوىتمثلالقصيدةهذهانشكولا،الرياحيلطيب

يطكهو،مناقشتهيمكنشاعرفهنا،الس!(بقةلعصيدة

مستقبلله!كونانيمكنلش،عرلايا!زمةالرئهمسميةا،دواتلض

والقصيلم!،ووضوحااتقلا،كثروالصور،اليه!نافاللغة..

القصيسدههذهبينللمكارنةمجالولا،اًلغتيبنائهافيشماسهلأ
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يؤمنصادقثورينفسعنتعبرهن!اوالقصدة.الممابقةصلميدة

والعدالة.!متراكب*

الخاصة:وصورهاغتهلهوالشاعر

.الازرقالعززخشه،تعنأنزللو

للمطلق!دوحيتصعداو

اآص:و(كشني،خالجيالشعريةالصورمنذلكوكير...

الىيروديمماوعواطفهافكارهمعيس!ترسلانهال!طممكرهذا

---!خالغصبكذهاثنت!إ،رراجعو!و،أكصي!ةانحمصجم!فبم!

منركلتوف"ءلانهبلردىءلانهلا،نصفه!منلم!و!ما!ها!

وااشماعر...الس!الجديدافسعريحتملهلامما،وافكارهاعره

العربيةالل!ة!وموجودةانهااعرفلا!لفافىيم!ةخدما!ضا

قوو".ا

نمشخن!!،5رورممح!تركضخ!.بى

فوله:برو

العاتمالضوءيأكله،الليلةو!جهي

اما...العربريةاللغةفياعالم!هالهاوجودلا"قمض،أ،فكلمة

.."معتم".كلمةمنهلواصحموحيةوغيررديئةكلمةفهي"آممما")،

!!مم!جو،ك!ع!شنزبن"،*ش3؟س!ءليمينس-ير،ش؟فى!ش!خبمممببمصيمكبمكأ؟6ضصيخبم،ء،:،ىبركا+-بر،

.ص!-ء،.!خ"س-كاء،2!:لالاشكأس-!ءبرسل!سدءكابم-!*3لأش33-6برشبر؟لا3-!صك!زر!؟*حمسبرمسء!ه!!غ!؟خمحم!

ئم!فئنثهتن!عكث!يريركا!3سور؟تجيهبزمم!بم-!33ج.+:"ضشس!.ش!

--حتئ!!برفيء-!-!كيبز*!!،؟سئر*لإدص،3يرس:!+!كاصء!ززبرح!فثئيط!يفي-!!غشسء،. ؟ف!؟كلننب!ه!م!بر؟بر+-قي*

ضس*بررشقي-بخيمير؟يهى!-لاد+؟!يزكح!بهرصخه؟زر?؟إش!.ضكي.بس!"!ص!كع!-3"ئي!فييربم!*صا+!-

ولالع!ص!كلثما!ظ

اأد!لممنىى!رخ..*!
!.-8.

المجمم؟كالهماشوطنسرطنر!قىلاذ
ص-.-(مسرحياق)لؤرا!د!حا

-ماكسلينفى.

وآحم!نن!نلىا

افلمسفطتإرغفيماكههصيهملؤ

واتذيروم-...

هواجهةالصعشيرفىالبورحوازجما!ور
ميالصضيرةبورجوازيض

رو-ص-

سة(لسادطحجة)لمج!شتتالملإا،

العطط-الاسن!اكلطإليعمت!رد!سكال
-4916491لأأ!كلميس!ميرمؤتواشه

.بهم؟!سقيكش!كئهغ!فينمئجىكاض!فئهر!ثسبرفه!ؤكشأ!م!ترشص!لمجنالهقنب!؟"!ى"!-7:لإ!في-د-



!بيمعجماياماميوليس...الكلمةهذهصحةفياشكاننيكما

ولكن...اليهلرجعتمعجماماميكا!ولوالنقدهذااكنبوانا

الايحاءضعيفةفالكلمة...فنياساسعلىيقومحالايعلىاعتراضي

الانق.علىثقيلة

وضبظ،قصدتهببناءالعنايةمنمزيداىاالشاعرانصرفولو

مشاعرهفيالمنغقالنياربينمنالدفيقوالاختيار،وعواطفهصوره

فيزيادةهووما،صيرهوماقصائدهمنحذفولو،وعواطفه

مستوىالىفيهاشكلاا!2يبشاعريتهيصلانلاستطاع،الايضاح

باختياريهتمانفيعليهاشددايضاكنتوان،وانضعاعلى

،مكشررةوعيرعامةعيرالموضوعاتهدهتكونانعلىموصوعاته

وعنوانوالمظلومينالفقراءعبنالدفاعهو.جداعامفصيدتهفموضوع

على؟!"تحركات"كلمةتمني!اذا...فيهجماللانفسهالقصيدة

التفتلوفيهشكلاشاعربنرةالرياحيالطيبفيان:حالاي

ومحدموالتركيزالايجاراصاروالرك،الشعريةبثقاهةواهتملنغسه

الشعر.فيالفضفضة

عنايضاتتحدثوهي،القديدياحمدللشاعرالثالثةالقصيدة

واضحهناوهو...والمظلومينالفقراءعنوالدفاعوالتحررالثورة

الحريةهيوالحبيبة،"حهيبتى"عنوانهافالقصيدة،الوضوحتمام

المظلومبنمطالبوتحقيقوالكرامةالعدالةهيالشاعرعندوالحرية

مقبولةرقيقةفمائيةوفيها،لسسةسهلةالقصيدةولغة،والفقراء

واعداشاعراالقصيدههذهوراءانثكولا،جيدةشعريةوصور

الواح!،المحدودةالفكرةمنكعيراتعانيالقصيدةولكن،آخر

.ء.الفقراءو!وهوفي،الاطقل!ونوث!االمزارعفيفالحبيبة

...الموهـوعنفىحولالمختئفةالصورتويىفياووةوتتمر

فكرةحولواستطراد،متكررواحدنغمف!،تنمولاوالقصيدة

ميم!وبةانهارغمالكلاسيكيالشكلعيوبمنتعانيوهي.واحدة

الشكلانعلىال!بهيديابغيوهنا...للقصيمهالجديدالشكل

،للقصيدةم!ملف!نيفيءولقنه،خارجيشكلمجردلشيالجديد

الجيدالنموذجهوهذا...منهامقطعايحذفيم!نالابحيث

فصيدةمننحذفانلنستطيعولكننا...الجديردةللقصيدةواًلسليم

مشاعالرهتصويرعلىبناهاالشاعرلانومقاطعابياتا"حبيبتي"

فيالقضيةهذهلناجسدانهلوب!نما،الحريةقصيةحولالمباترة

لحظاتمنلحظةاو،معينانسانيموقفاوصغيرةشعريةقصةشكل

انههـص...الابرطالىمنبطسل!ختاربف!الالنف

(لمشاهـرعنوابعد،الجديدالفنالىاقربلكانهذافعل

القصبةانعلى.الصورفيوالتكراروالاستواد4يماثمرةاالعامة

اطريقعلىالاولىخطوتهيصنعلثطعربميلادتنبىءجيدة!المصعلى

منفيهابماالاووىالخطوة!تجاوزالشعريةبثقافتهالشاعرارتقىواو

.وقوةتما-!كاواكثراضمقاخرىخطواتالىوضعفتعثر

نبالميداني"للشاعر"شهيدصيحة))هيالرابعةالقصي!

موضوععنالعاما*ءبهـمروا،المباشرةمنالقصيدةهذهوتعاني"صالح

الاشاراترعم،مكاركلفيشهيدكلهوؤي!افالش!د،مكرور

بطاقمةمجردليس"العربي"ولكن،عربيااشهيدهذااًنتقولالتي

...واعمقواثقذلكمناكبروالمهآلة،الانسانجبشعلىنلصقها

...انسعطنعنانساناتمشزالتيهيالخاء"4الانسانيةوالصفات

بلا،ذكرياتبلا"مالحبنالميداني)!شهيدهل:ادريولست

لحظةمعضاعتآهالبلا،حب4قصولملا،خاصةانمه!انيمةعلاقات

قيمتهالفنت!يالتيوحدهاهيالخاصهالل!مماتان؟2.0موته

ولذلك.عليهتقضيالفنفيوالعمومية..الخاصىوطعمهوعذوبته

ملامحلا،عامشهيدلانه،صالحبنالميدانيبشهيدنحسلافنحن

لناويرسمالمثهيدهذالنايسميانالشاعرعلىوكان،..له

لنارسمكما،فراقهعلىونماسىونحبهمعهطفنت!4ص*ى،صور!ه

.

رلعموكما،دسواي-ميد،1ر!را!"سحصيه'لصبورعب!مصح

صديقييافنننطلق.الخ.."الامارةعواد"شخصيةزيادتولمحيقنا

الانسانيالرسما!ىوالعموم!ياتالشعاراتمنصالحبنليداني

الصفيرةالانسمانتولتجاربهمعنهمكغحدثالذفيالبشرلملامحلرقيق

تظهرانلارجووانرر...ابداالعمومياتمميعيشلاالفنلان..

هذاتستغلانواستطعت،للفنالحقيقيالنبععرفتاذاماعريتك

لديكماواستلالالشعريخيالكواطلاقيقصائدكبناءفيلنبع

فيها.شكلاتعبيويةسللاسةن

الميكون!"ن!عر)ءهسيالخا!س!ةالقصيسدة

نارنمم،ودمالحماكقليديةقصيدةوهي،ماجدجعفرلشاعر

قراتأءالقصمدغمق!روقىفيالشاعريقولىحيثوممتارجديدوصوعها

الفيتناميينمح!لأب!ءحأياالقرىيدخلالميكونحنهرانلوموندجربدةبم

فريدةصورةمنلهايا..."!جاؤوا:متصايحينالناليلهيسشقبله

ماجدجعفرانتماعرتخيلولو،واعمقاعظمقصيدةتستحقثانت

عملالقدم،معهاوالنهرميالذائبعنهؤلا،ـاًلضحايامنواحدةحمصة

ومشاعرهخواطره)خايمصجلان+لرالشاعرولكن،وارفىاعمقتديا

مشاعرهوكلتت...الموندجريردغمنافتقطهاالتيالصورةهذهحول

اكبرزالماالقصيدةموضوعولكن.ء.واضحاسهلاوتعبيره،كليبة

حولاخرىثصمدةننتظرهلترى.نفسهاالقصيدةمنبكثير؟اغنى

لمشاعرصب"نظم"ف!الق!يلظهذهاًما.!.العظيمالموضوعهذا

يفكرولما!ملهولكنهالثفاعراكتشفها!لثعرنحنينهـبعامام...كليبة

ومتانية.ودقيقةكافيةبصورةفيه

،حمديالدينلجمال"الحديدقبضلأ"بقصيمةنلتقيذلكبعد

افساعرلان،المباشرالقبرريناسبها،مؤثرةحرينةقصيدةوهي

التعقيدالىفيهيقصدلاءلماماتعبيرابالحياةوصيقهوحزنهالمهعنيعبر

قلمه:يخاطبا!اعربقولجدانأثرتوقدركيبوال!

بنزيفيتآبهلا،اكتب

يديالقنهقدجرحي...

اورافينفدتان،اكتب

الكبدعليالخ!احلىما

الض"اناظنفلا...هناهذه"احليما"احبلاكنتوان

النوعهذاانيقصدالشاعرفلعل...الحلاوةفناسبه،(الهـبدعلى

آخر.ملا3أنفلهاالحلاوةاما...ومؤثروصادقعظيمالضمن

لهنتعريلبناءمحاولة"القادمةالازمنةثروبفي"قصيدةوفي

صموااث،عرئورالدينوا،وانغاممتعددةاصواتوفيهالداخلية،اعماقه

ولكن،ثقافتهمنالشيءبعضالقصيدةهفىهفي!ستفيدانيحاول

الجديدالشعرنبعمنكثيراواقترابهمحاولتهجديةرغم-الشاعر

نثريأفيوؤحعفقد،القصيدةهذهفيمحاور4ميينجحلم!ا!جيد

:قوا"مثلرديئة

الايامتلكاحلىما

الايامتلكارغدما

أرغدماارغدهاماارلمحلأهاما

مقا!بعضوهناك5شيءالفنمنميهوشردىكوهذا

!وصهاخالاءلهاانكماواؤكارهاصياصقنهافيمبتدلةتعلميميةمماقنرة

الشاعر:قولمثلواضحة

اوروبامننأخذلم

جيبالمينىلبسالا

..الخ..جيبالمكسه!لبساو

الالفاةلهذهومعذرة...سخيفوفكو،سخيفكلامهذا

الجديةمثمناعلىمستوىالىالشاعريرتفعلمفان،القاسية

شافلا،السهلةوالافكارالسوقيةعنيبعدلموانوالتفكيرالتعبير

!لفواني،الفكرمناوالشعرمنشيءتقديموسشطعلنانه



واررشيةانتنجطربهبوضحتثروأاكثريهتمانأ(صمود))للشاعر

اتحبي،والتنعرال!صيعالشعرفيثقا!تهمنبالاستفادةيفنموان

بناء!جهدهليواصلوالتعبيريالفكركيالابتذالعنيبتعدوان

ولاحضارةيبنيلاجيب!لميني،وادقاصقاررئمىعلىقصيدته

الهجدكيءن؟لفعلاقيهادالم!للهذهومنآفشة...حضارةيهدم

.الامورمنوالمفع!

شكولاهيالتونسميةالقصائدبينمنكرأت!فصيدةا!هضل

...خريفالد!محييأفشاعر"والفراعللمدينةمقاطعاربعة"فصيدة

تصيدولاتكرارولافيهااستطرادلا،صادقةعذبةرفيفةمعزوفهانها

التركينرلم!ىص؟دقاوفهما،حقيقيةرمة!،،ان...استعراضولا

بل...انتفاحولأكيهاتضخملاوالالفاظ...ا،نترفيوالايجاز

خريفالدينمحييللشاعرتحية...وصادقةمنمنمةدقيقةرفيقةهي

والاي!زالتركيزعلىقدرتهخلالمنبتفلاعر!خهينطنقانفيكنيرواملي

..اننقية.الصافيةواكجربةالوديعةالهادنةالموسيقىباسارومعرقنه

الصحيحا!مرطريقعلىيضمهانيمكنما!قللديهالشاعرهذاان

للشاعر"البكاءزمن"هص!يدةهيالاخيرةوالفصيدة.فليتقدأ...

حنانالفيض،عذبةرقيقةفصيدةالاخرىوهي،بوجمعةسويلمي

منهننتصولعلناوتقدسحباتحيةيستحقوشاعرها.ودال!ئا/وحنينا

وفنه.شاعري!تهعناكنربوضوحلنايففماالغدفي

الن!ا!تىرجاء

اليكلنسيةالقصص

!اس-الصغحةدلىاثشورتابع

هذه..مصراليالحديمثةكأصالقصبالحركة!كارنلافليلالاستطرد

ا!روتيني!ةاشداقبينمناكأفىاعامكانتهاانتزعتالتيالموهوبةالحركة

مجاليفينافذةورؤىحقيقيةفتوحاتاعصائهالبعضوانوالخمول

الانتس!يرانهما-تواضعبكل-لييبدوولكن،ا!حياةوفهمالقصة

متاهاتبئيتعثرالمواهبهذهبعضاخدفقد،مسمودطريقمي

والعالم،الحتميقمدوهماسيروفالابطللمشلولون،والعد"ي!الشكلية

ولامخمرونالتجربةك!واناتوهم،فيهومنفهـيهمابكلمعاد

ثوركنىوتحولت،الجراحمشرظضدانفسهمعنالدفاعيستطيعون

باكمله.امالمارفضالىانمصإنيلامتىمعبرفضبداتالتي

حضتمنولشىالعالمالىالقصاصنطرةناحيةمنالمقارنة

كسداجةالتونسيةالقصصفييفجؤناالحالوبطبيعةوالاصالةالموهبة

وتممد،نعرلحسن،(عنهتبحثالننيالصوت"فيالشكلقي

الكوليرا"في"مائيةالسيالطريقةعلىوالنقلاتالترتيباتفيالاغراق

وتبعثرالكلماتومقاومة،نصربلحاجلعبدالقادر"الاعلىالطابقفي

بنلابراهيم"اليابسةالحمث!ائشروق"فيالرؤيةوتشولثىاصورةا

!حهسودة"فارعةجمجمة))فيواللفظيةالذهميةوال!ركيباتمراد

الشريف.

مم!نالمخلصلنتعبيرمحمومةمحاولةكلهذلكوراءهناكولكن

3،

يهلمقصهالاولكنوتنعثرتكبوقدمحاولة،مالوفوغيرومعقدغريبالم

المميق.خلاص3

*م*

سريعةبلمحاتالقصصهدهولثستعرض

لمثخصطولانيرصهدالنالوتيلعروسيةالاولىالقصةهـففي

المجتوءمنوتفاعلاصدىيجداندونالمستوياتكلعلىنافل

ا!جهل،ضدانه.مج!ولمناضلكلرمز"بن))اله.بهلمحيط

اباليةلاوضد،القمعتمثلالنىاثرطةوفمد،السلطةمضد

والركودالفسادرمزالقبورليحفربمعولهاخيرايمسكوهو،لفقراء

العشراتوتهب،الريهةالروائعوقص،هدويحفريحفروا!يوتم

الرصيف،علىدمنقطةناركاالمقبرةمنبحياتهينجووعندما،لمذعه

جديلأومعنىمنالحياةسيتابع.التامبالخذلان"ننتهيلا"القص:لكن

المتعفنة.القبورديالحفرسيتابعانه:لك

الىكثيرااساءمما،والمناجاةالمقادبأسلوبمكويةالقصة

بمجمله.الىلموبهامعيتنادىكنائيكراروفيها،التعبيريةظرتها

نمربرلمطجالقادرلعبدالاعليالطابقفيالكوليرافصةاما"

المواطنعلاوةوهوجديدافديماموضوعاتعال!ان!عنفضلانهي

الناس،حياةالمسممةلهالكارهةالشعبعنا!بعيدةالمتالهةفالسلطة

اسلوباما.الكاملبعدهاتعطهالمضيقةنراويةمنالكابطرقهانقد

القدممةالقصصوحشوالمشاهدوتكديسالافتعالفيهفيظهرالقصة

تعميلعكفصرتهعدمجانبالى،داعلونبكام!؟الاس!تشهادات

.يقصدهالذيالحقيقيمدلولهاالمق!اطعبعضميالكلمات

مرادبنلابراهيماليإبسةالحشائشعشق.

،النالوشكل!سيةبقصةماحدالىالقصةهذهفكرةتتشابه

مليءبارعودالقصاصفهذا.وءتفجرةثرةمتميزةهناالقصةلغةولكن

فالقصةالسريعةالنقلاتورغم.الملائمالجويخلقانيستطيعوهو

فيالمجانيةبلعتالغاللغةعلىالسيطرةاحكامبقي،محكمفسي!

.الاحيانبعض

فيمافيها،جميلةقصيمهالعلانيسليملفاطمةاًلمقفعم

فلس!ن!قصةمعبررمزانهأ،وتركيزوايحاءترابظمنالقصيدة

شديدةبسيطةشعبيةصورةفيواعدائهاواقربائهاباهلهاالمنكوبة

ثيرلقا

يفهمهلاجديدنبيفصة،الثريفلعمودةفارغةجمجمة.

التقاليدمنولكنفارغةجمجمتهان،بهويكفرونويطاردونه،اهله

،المتحبمةوالاعتقاداتالمقدسةوالطصسالموروئةوالعاداتالبالية

سقراطانه..وذاكهذافينافشمكانكلالىالج!جمةووهيجروهو

للىإسلي!فتجيمعكلفيبنفسهويلقيحلبةكلفييدخلتونمي

والعلاقاتالمزيفةوالسلطةبالدينالمتإجرينيعريدهوالمرةالحقيقة

تسيلولاالتهديداتترهبهلاالبورجوازيوالاستلابالبوربروازية

.الاكراءاتلعابه



السوريايى!ةحدالىتصلالشكللتفجيرواكمحةمحاولةفيها

تبهـمووصورلجمالىيحتاجانفلاشو!هامتراجمةغيرالمحاولةولكن

الئصانسيابيةالىتسيءمفتعلة

التباينظ.لنتيلةنارمناحذية.

موهوبةقصاصةورا!اتقف..حقاالنظركستوقففصةهذه

.اف!الاوتقطعدونالنهايةحتىالمت!د!كالتيارتسري.متمكنة

وفيهها،ساحرعضوكلأامزاجفيوالمضمونالشكلفيهايتساوى

ا!قاطعبعضفي..المجموعةقصمىافضلمنوهيوصمقحرارة

.الانسيابصفاءيشوبولكنهخطيرالشىالغنائيةفيافراق

نعرلعسنعنهتبحثالذياًلصوت"

الاجتما!الكاتبحسيهمفعولا،مطروقةجدذاتهابحدالفكرة

تجاوزهاسلوبانه.فنيعمللابداعمطلقافيهأشكلاالذيالواعي

علىتقتمراقىالف!ةالمباشرةالطريقة..الاربعينياتمنذالكتاب

لم،نجاحكونالتشيكواليةمجاراةيحاولالذيوالم!رد،الظواهر

ليستفصة..النغماتفقيرصدىسوىالنفسفييثيراانيسعتطيعا

الوسص.اس!مهشيءالفنفيويىسيجيدهوليسترديئة

بلقاسمبنلنورالدينالضياعرحلة.

عميمقوتأريخياجتماعيوعيع!ت!لالقصةهذهانشكلا

فيهساوالرمز،للتغسممرروانماللكشفيسشخدملمالوعيهناومن

ولمح!ير9أ!هما؟

مي
الازالثورقداعيةءبععبرالذ،روبنىجيوي

وكاز.العبعيناتفي،لإملاسالاميركيجهعل41رهماء

ذهـ"قلبفييصهشبأنضهعلىالذكيافبطه

داالجيلهلا،بيان"هو"أالثوهـةالىهعها،

التيثالهمومجميععلىخطيرة"!!قةلارهو

وتصالجنسيالتحريرالىالدموةحشالفيتئامية

سرحاختادحين":بالعنفالعنفمقابلةي!بو"

لاميركبالسلطةثطرفطلان..البيضاء!عركيه

يماحضارةالىبحاجةثعئ8و"م..التطرف!الذا

وقتمنبقيماقيوالحب،الظهربعدايسيلى

مغالاةكاعئالييبيزنظردات"فيلكنومهماهـ

بهاعيواجهالتيالثورةروحعلىكبعرةدلالةذات

عديقولملعلىوهي،،بهكعصفها!لتثورة

فيروبينجيرييعبروالذي،والتمردارفص

!ص..الدقةالىالذفةه!ايه!طلىىء

..

قمصة..ايوماأ!ا!عاحالةعواسقا!سموىيحمللامفوف+مز

الذيانبويالمعراجاوالالهحةالكوميد!افيدانتيقماشةمنسشعارة

الكالبانورفم،الارضعلىا!ننبونلهايتعركلال!!الويلاتبصف

!انه،العالموالثمرفيوالاستغلالوا!لسقممارالووبيد!انماول

التيالرعبكوابشيكلانلمرجةومهولةم!ررةرموزالذلكاتخذ

العالمهذافيتتنقلعيونناواخنت،التاثيريةقيلرتهافقعالتوصفها

اكثرانهابل،الدنياصندوقفيتتنقلكماالخيالالخصبالعبيب

-وحيلالهاالتمهيدولكن،مظلمةسودا،!ايةالرحلةونهاية،حيادية

"ديكور"فيوالمئالغة،المشاهدبعضفيالتالويلانثم،بذلك

الذيالمضمونعلىبالذاشيئايضيفلااخرىاحيانميالمناظر

تدعلفهيالقصةهذهمنالكاتبعليالحكميمكنلا..الكاتباراده

تسصخدملم-لالذاتالقصةهذهكلسولكنها،خلاقةمغيلةملى

المناسب.الاستفام

*"

المهمةحجمفيليممهـتجداسريعةانطباعاتالقاركهرسىكماانها

وانني،القلبامحماقومنصادقةانهالهايشفعواكن،بهاكلفتالتي

اكوذقدالذيوالشططالخطاالىنبهتلوجداسعيداساكون

تقدير.اوفهمسوءمنفيهوقمتقد

ندسعب!موسكو

لوب!يينجهريبكل

شرريمونترجمه

واحد(الهيبيينصنهيروهيلالييبيزصكةصؤسسمو

فيغارابثئكوبافيليلتؤ"كيئومترالفمثرينقطع

هذاوكتابه.الاميركيةالمتحدةالولايات"لوحش

..واحلامهانومهااميركاعلىبفسد

الحربمناهضةمنابتداء،اليومالاميركيةلشبيبة

لأتتحققهيفيماتصنعاتمماالثورةان"..لمخدرات

القوةاسطورةحطمققد،كنديروبرتسرحان

مثلالى2اللجوالاللشعبيتردلاكنديآلىتسلطة

وبعض،صبلحماالزراعيةالاعماذبعضالناسفيها

فهي،التزامهامنبالرغم،والجنونالشصططاحياناحد

لممقبدلااًلذيالفاسدالاميركيالمجتمعالشابالجيل

عفى!يعيشالذيالجيلذلئهركابفيتية7،ألاجتماع

يشدأحذابساخرباسلوبنطريثهمختلفعقمذا

.،لق.م.يلأدابدادعنيثه


