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وان،القلبالىتنفدانعلىؤ،ثرةافمارات،ترشاشتعدلم

ورشافي،واصرارصمودالىالعربيالثهبفيالنكسةاثارتيم

اثمر.ناياتمنتنبصتانجديدةلانغامبدلا

مفح!نجذريبشكلغيرتقدالنكسةارزقلنااننغا!ولهـسنا

لشر،للشعرجديدوجهالعربيالعالمعلىاطلالدوآنه،النغمات

،،يحمرالملامحعريبفبدااقمتهكلسفطتالذيالقديمالوجهذلك

.الالفاظغيرالعرييةالقسماتمن

القصاندمنبعضا"7291-!لعو"الادابمنالماضيالمددويضم

علصىشاهدمجموعهافيوهي.وسورياوممرالعراقمنلشعراء

والتمزقي،الضياعسراديبمنخارجايتحركبداقدالعربيالشعرأن

،ق!بابمنيكتنفهمابكلالحقيقةعالمالىواللامبالاة،بوالى

عال!فيلشيوجودهانيستشعربدا..مرارةمنمذاقهفيماوبكل

بالرغ!الصلبةالواقعلارضبملامستهيئ!كدوجودهولكن،اللاوجود

يوابالمخنلةالارضشعروقفهكذا.تتهددهاالتيالزلازاطمن

الفدائيينةجانبالىثمهيرقيالمعركةارضعلىوقف،التحديات

عليهاةوصموده،!رضبحبهوالتمزفىالضياعشبحنفسهعنويلفع

اجلها.منوكصحيته

وبداقى،العربيةالارضعلىندببداتجديدةآقداموفعان

بشييالشعريحملجديدفجرخيوظالبهعيدالافقفيمعهاتتجمع

.مولدهبافتراب

القاهرشعراءاننجد(شعارمنالماضيالعمدقدمهماوفي

بنمجاربهـالعراقشعراءخرجحينفي،بتجاربهموكلنهمخصوافد

اشعارهماًلتعل!علىغلبفقدسورياشعراءآما،بلادهمحدودخارج

واث-."كريديالدينصباح"فصيمظفيكماالتخصيصلون

عررملموسا.دفوقااحرزوافدا!راقشعراءأن-البدلأيةمن-

المدد.ذلكشعراءمنفكلهم

:ارقاهرةبشعراءولنبدا

الىد!الوصولفييجد"سنةابوابراهيممحمد"فالشاعر

...حلماحبهكانوانحتى،الحبدرجعلىصعوداممرحبيبنه

سواهاهاني!رك،مصتهامعاشق!و،مستحيلاىنوانحت!

."افيقى"بئنمناداتهاعنيكفلافانه،ولهذا.الوهم

وكبؤاطعاماتكونيالايمكنزالفما

وفبراوساماتكو!الايمكنزالىوما

النزيفهذايتوقفأنيمكنزالوما

وعمرا..عصراجمالكويبقى

لح!ى،التف!حيةالىطريقابالحبتفتحالثاعرتجربةان

صىيجرحلوويود،الطر*قوحولفينائمةيراهاأن!رقه

تارالشعبلخصلقد.تسنفيقحتىالمماءبخيوطعليهاويلقي

،وحر،دفيقانحبيبتهاستثارةلحظةفي...حبلصةفيوطنه

الوحدةالعضونس!مهمةللحبيتركاناللاشعوريةاللحظةهذهفي

هـ-علىدليلاتقوماتياالموحيةبالصورمقاطمهاونلو-ش،لنجربته

الصمت!لدايحاءاتولمل،بالاسمعنهاتفصحانلونبمينهامأساة

.الاكرة"سنةابوة)اثمارفياًلجديدالشيءهي

آفرنفسيابمدانجربتهالىيضيفانبامكانهكانولكنه

،ف!الغائببضميرعنهواستعاض،المخاطبضميريستخدمانه

فييوحيالداخليبنانهاطبيعةأنولوخطاسارلاالا.ر،عل!عا.اضض

-

ضرسشضطعشسنضطكل(بسش!

الاعمااديمضيونهاوترسب،همسهافحلاجديدانفسيابعداذلك

قبل.ذيمنأكثر

ا)سقوطبغصيدفهامرتؤنخد"العزيزعبدملك)،ارر،عرةاما

الصدقهائمهحينادي!ءمعرعالاولىفيشاهدتا،مرحلتينعبر

هنتصبميس!ونودكنهم،السيركجبالعلىالمتخطرينوسقوظ

.الراسمرفوعي،القامة

ارمطعالمفينطولوهبمفامانهمالثانيةالمرحلةفيوشاهدنا

المي!.ساعةفيونقاءبراءةكالطؤلالعاري

حئسقص!رةشعريةمقافيفيالمرحلتينارو،عرةكتمفتلقد

11ادونحت،ذلكسبيلوفي.الطرقبافصرمرماهاالىتصل

داضللاف!ارلفرلم!م4الهندسيىبالاثواتوامسكت،جانباالشعر

ا!دسيللافالا،اللممنطقملالماالتناولىاسلوبياتيخىفيهاتدور

.نطرحهءلماوانركاكاالبناءهندسيةال!ناولطريقةجاءتلهذا

.اكار

الرأدمرفوعيوقوفىالمشدودالحبلفوقمن!لاسقطئا!د

،ارنقوطأترمنالظهـرمقصوميزلناماولكنا،67يونيو9في

الصمهكلعرىالشمستحتنتالقحتىالاستارتعريةفينجهدزلنا

واحا(منياتمجردهوالشاعرةاليهذهبتماكاناداالااللهم

تتعيقق.انهالوتتمنىمستقبلية

هـالغنيوالعدق،الحقيفةالىحتمايفودناالصدقان

الهيكونوبقيره،الطريقللحقيقةفيضىءيشتعلالذيالوفود

الخفراءالحمراءالاقنعهذاتمرتدياالاسواقفيمشفدالفني

هـذكاءميهمنجدكاتا،المراقشعراءعلىعرمنامافاذا

عضوتتنممعاتتيالاشكالانسبعنيبحثونفهم،التجربةتناول

.،سداهالفنيالبناءلحمةالا4شانليصبحالمضمونمع

الرقيمكهف"فصيدتهفي)الحجاجكاظم.."فالشاعر

ي!ولم.،الكهفاهلقصةمنالاستفادة!يالتوفيقكلوفقفد

!ابل،اهاصراالحدثعلىظلاالقديمةالقصةتلكمنيضفيبان

الفديم!"الحكمتينمنليئسحالحدثميدانالىباةقصةدفع

"ن،الغاياتتباينمنبار!مقلاحطواحدانسيجا"والجديم!

!لالنسبنمنمئاتلبضعنامواقدالرقيمممف!هل.حكمة

رغبةهلا..ناموافدالمعاعركهفنااهلولكن.الخالقأراثما

"لىالطيفانىظارفينامواولكنهم..ضياعمنهرباولا،النوم

!(مناقوماسادةولقن،سلاحاويمنحهمنوممياخذ...يوقظم

رق!هم.من!قظةلهميرجونلامحموعتكل

عمومنهميرقصبأبناءحلمواوكلما،تزيداوصيفاعثرونويمر

حلمااممومةااتاءرقص.لزل،للمباكيلأليعودرسولابعثوا..

النأبفييق!تمفصةوأن.حلمالاحرلىهيرفدتهممنوال!قظة

الذ-شاكرالناسبىكاء!*مةانها،احدبمشيئةرهينةلشعت

.النومعلى

راعبابعلى(تينا

تبكي،وهيشعرهابنتهلنافقصت

حببي..الفقبلقصهفقد..خذوه

.الاعاديجنداليومقصةوها

قصةث..تذنردثبلقصةكوعاءالرقيمكهفاستغلالىان

فحسبفهذالشي،ذكاءمنكميرفيه..واشنراحواأناموه

معاعرحدثايعالعوهوالدبنيالقصروحمناستغادفدالشاعر

لاال!ي"كاللات"الروحتلكالىافربهيرموزاواسنخمم

لممهـذكيةاشارةوهى((الداعصست"اد،الحمءار،كئفع.!



مميبفاروقبفالم

نأالآدابمنالمافيائعددفصصعناتحمثأنفبلأحب

يععبالمتئافضكاليومالعربيفالواثع.القصصهذهوراءماماول

خطوطعلىيقفونالذينالج!وداطرافهمنطرفعلىهـظلث.دهيبة

للخلاصعنيتحخرون،الانتظارملليأكلهم،دواتخمسمنذشار

المقاومةابطالىالطرفهذاعلىيفبعوايضا،والعارالهزيمة،

كنفانيفساندماءولعل،يومكليستشهلوناتذين،ملسمطينية

وعلى.عربيةارضعلىيقتلأنالطالعسوءومن،بمدتجفا

حدود.تحدهلاالذيوالرخاء،الابديةالسعادةنجدالاخرطرف

ملامح.منالحياةلهذهمابكلالوسطىالقرونحياةيعشونس

يناصبونناس.المالىهيمقيمونعيم.والوجدانالاكارفي!يعطف

.وبينهذينالمستهلكةالمزيفةبالشعاراتيلهحونوهمالمداءضهم

علافة.عديدةاخرىلمتناقضاتوقمي!المسافةتتسمعئقيضين

التيوالفجوةالكبيرةالشعاراترفع،بحكامهاالعربيةشصب

حياتنا.فيالصادقةال!بسيطةالمثلكياب،تطبيقهاعندمدي

وبينالعربيةالثورةفيالمعلحةصاحبةالشمصيةالطب!قاتبين!مراع

نأبعدالسمياسيللعكلجديددليلعنالبعث.الجديدةلطبقات

.،المثالسبيلعليممرفي)واهمي!تهدورهالسابقالدليلند

الكبرىالدولوالشراتيجية،الموليةالسياسةمنافثصةفيئستفراق

هلىهعيسناتعلقومحاولة،قضيتناعليالس!اسةهذهتآئيرووى

فضيةبهتمرالذيالبارداننبفى.الاستراتيحيةكاهـهذه

علسعربيوطنلكلالداخليةاًلمشاكل.الايامهذهفيلعموان

بعيضعف.للاسعارالجنونيوالارتفاع،الفرليالدخلقلة.فده

الحكومعةكموقف،مذهلةكرجةاليوخاذلهاالعرب!يةلحكومات

لهولكنصغيروحاث!.البلادجنوبعلىالملأوانمنللبنانية

الاسراكلييقاحدسلمفدلبنانانالصحفنشرت!د،كييرةالالة

تصفالذيالوفتفيهذاجلور.اللننانيهالاراضيفيوجدلنبم

السمورسن.الكبارالضباطا!مراليلليه

هذهفينمسترمسلاننريدولا؟ذلكيعدتخانلهناكهل

ممرورة،و!لونفسى،جعيقلبنعيشهافنحنالبشعةلمتنافضات

.إيحمثمايصدقيكآد؟

أ!سواأ!يفعلواانوالفنانونالاثباءيستطيعماذاوانن

الن!ىطولفى،مبث!رونانكلك!.الج!عهذهوسطيانونشا

المناعزالوما،اقلاههمعلىتفرضالرفابةزالتفما،طحنهم

ار!تدلمفة،فييمملونزالواوما.امانيهمأعزمنمطلبالديمقراطي

والفنافون*دباوهؤلاء.الباليةالفهـريةوالتقاليدالعاداتتنارعها

مسارهم.يبينفكريوضموحدونواليساراليمينبينتجفاوتون

اليساصي.وهكذاالمدعندالي!سارشعاراليمينررفعأنالطريف:من

دحا!التيالقليلةالاصواتبعضالالمهم41،الساحةارفيختل!

.(المثادسبيلعلىبهاءالديناحمد)الواضحوطرههااستقلالهاللي

،ليهالندلمفاالقصعيمننئتظرفماذا،الوافععنلمحةهذه

عنكتحع!قصصانهاالمصصلهذهالرئيسيةالسمة.كبا!ثرة

فصةفبالستثناء.اليهاأئرتالتيالمتنافضاتبعضوعن،النكسة

كيفينظرمالهزيمةواقعحولىالسبعالقصمصباقيتدورقصتيناو

ازربعالىهأيحاولونكيفثم،الواقعهذاالىالقصصيونامم!ائ!ر

الهزيمةأهذهنتيجةيتعملونهالنيوالقلقالاحزانمدىسا

عسنالدفاعفيوا)دبابةوالبندقيةبالمدفعيشاركونوليت!م

يتسملا،جديدادبعنطنايتحلقسوفالوفتهذا!ي،شعوبهم

ه

طريقلنايبيمنربها.والا!زان!الكمدمنالمرارةاللائلةاللكمية،

ثرى،كماوالحالة،اماالهرافعو!فالرصاصطلماتبينهـمن

تفور،ئم،الاصاقفيتضطرموالانفعالات،سنةيالمياهركودول

!ثثنقيخرجواانالقصصبنمنننت!رفلا،الداخلالىنرتد

سيع.وكتفيأو،بب!طةجاجة

منالماضيالعم!كصصمنالملامحبعضفلظخذ،هذاومع

.اب

النماسيح:دمعمنكوبنصف-

التاررلخبحركةالأشتغلينالأء-لملاءشبابناآحد!سىصلاحي!د

يدهـوفيالاتقابلهلا،مكربتاريخمجنونفهو.المعاصرمي

كلفي!اهفتبع،عرابياحمدلدعيمهاشق،للتاريحب

نصف)ءوقصته.التار-فلبفبموهويحلمانه.حياتهحل

الواضشعزيفوسطصادههصرخةهي"التماسيحدعوعمنأ

*خصا4ليالاجتماعيهناك.العدفةالشصصياتمنمجموعةتعشهي

فقشرانبعداررتمثمفياتاحدهيالعملعلىمطافهرسة؟ي

خمسةيكسباني!مورعلمايذيالانتهازيالتاجروهناك.ي!ته

يحسبهماتلفونيتينمكالمتينسوىمجهورايدونواحدةدفعةجنيهط

الفقيرالم!قع،المميحي،الصعيمديمسعودوعمإ.امسعبأصل

اللطيفة،الزهرة،وابنته،الغليطةالمدينةاحشاءفيصاكن

،والعواطفالباردالعقلصاحبةودادوالطبيبة.بالقلبيضة

الىلترسلهبحثهات!ملانيهمهاماكل،الانسانيةمنجردة

حالة،نظرهافي"سكبةالطاللة.لتنشرهالامريكيةالطبيةدلة

بدقائسق.تهوتانقبللقلبهافيلطلهاالتقطتانفرحت،نه

منهيحدلنافهو،رياضعبدالمنعمذكرىفينايثيرالذيبدويلم

الىبهايحتفظ-فىالما،سيجارةرياضاعطاه،الاصدقاءكد

عميفت!ح.رياضعبدا!لنعمالبطلبقيمهنشعرخلالهمن.،

انتشرتالتي!وره7لذكر.الراحلالبطلجراحوجداننافيإي

وفيالبيوت،ا!بقالةحوانيتوفيالحقولفي،الممريالريف

الشعبية،ا(ال!قةصالونات"وفي،الهشباللبنالمبنيةوافمعة

.االمعريالشعبقلبفيتعيشاتيصورتهكلهذلكبل

وفلبه،ممزفا،بعقلهالاجتماعيالاخصاهلييعيش،المناصأهذافي

بقلبصعواطفهويشو،.المرفوالشعاراتسيركبعينيهروى،ئرا

صراعغيرمتكافيء،فييدخل،الفقيرةالصغيرةالمريضمهمهانةتجياشة

البنتحارةمنقررايكتبأنالقصةفيمهقه.اعدائهمع،ى*

معاصدقائه،موعدعلىوهو.بحثهافيالدكتورةبهلتنتفجيضة

العواطفتبتذل،الويسكييعبونحيثهناك.المجيدالميلادعيد!ملة

عندويهتف،ثرشاباربعيئالواحدةالكآسي)،.والنفوسلعقود

ايهوةترى."والحر!ةالمدلعنويتحلث،ال!ربسقوطسر

!إ.الالقفونهؤلاء!جوتهفييقعوتطب!قهاًلشعار.

فريب.اريسكيطعم"،الاجدنماعيالاخصائييفيقالنهايةوفي

التيالرديئةالمنناقض!كقنح!ه!(،اثورمالينوااللييزولمنصط

نهرالكوثر...ياالوداع":الزيفوس!البقاءيستطيعلا.انيها

مالت.ابنتهلانالفواجاطت..البايب!وهذه..هفبمتي.ه

."التماسيعفيها!سبعفلكيالبصفةهذها

اركاتب.الفكرةقصصنعد.من،بالحياةنابضةقصةهذه

،بالمتناقفاتلعحالتيالواقعيةأرضيتهاراسما،فثرتهوراءالث

المختلفه.دروبهاومف!مراط

لنسعتةجم!يتركئاانا!كاتبيحيلا،موفف!مةهيوأيضا

أصبحتولقد.لناهولهانبوضوحيمرانه.ي!ولهانيريد

لشخصييقمنا،وطنيتهالذكليفقدلوطنيوا،الانتهاريالتاجرخحسة

.لقدادبنامسرحأعتلتوبالننالي،مجتممنال!طحعلىقفرتش

-19سالصفحةعواًللنتمة-



يلادالطمنالماضي؟لعغ!لمحرات
جمجسسيي

صيسيممالقصص
سسسد!حصغم!مبحممه -15ابصفحةعلىالمس!نورلابع

..والرعاةرعاةالاصلفيكانواالذينالسماويةالرسالاتاصحل!

.والشرفوالامالةوالوداعةالبساطة*عز

شامثيلتهاعنالخالدةالكهفاهلقصةتنفصللاولكي

القصاسلوبعلىالشاعرحرصفقىد،شويفالبفيممبت

الموسيغىافربذلكفيوهي،المتصلةالتفعيلاتموسيقيباستطدام

الغاءالمسافات:فيوفئفدالشعريبحسهانه.القصاليلشعرية1

ثونو!سمقىشعرايديهعلىالقصةصارتهد.والقصةالشعربين

منشيئاالشعريفدانلمحونقصةالىالشعروتصل،صاعبة

!قوملا4،

راضيجعفرعبدالكريمالشاعر!ميدتيفينراهنفسهوالمستوى

بينجمتجربتين.تصمعالتياثتركةالارضيةكبررهمعا؟لقصيدتيئتنثمر

ارادقدالشاعرولعل.مضمونام!كاملتان،شكلامستقلتانمما

يح!فما،الواحدالوطنابناءبين-الماساةفي-يوحدانررلك

جحاءوقد.كلهالعربيللوطنماساةحقيقتهفيهوعربي!دتي

؟لتجربتينمحورهو1لماءعنفالبحث،اصيلاجديداالتناولاسلوب

وجهعملةالاولىالقصيدةفياللهماءمدائنا!فالراحل....

الزفافليلةحبيبهاافتطارفيو!م*لمالثانيةالقصيث!؟كمااليروس

المقابالةفيتكمنالتجربةروعةان."ئورقاصوتهكلالماء"حاملا

ا؟فالراحل".النهايتينفيوالتطابق،التجربتين!يالعمالين

البعراعاد!د،العروسيبا!نإ-،،اماثعه-منالقعربدولهبصنع

بثثوبوجههالسكارىابجنودلارك!يئانبعدعطبرةمنفارسهااليها

.؟لعرسعاتمالحاملةكنهوفرجوأ،!رصاص

واهـتلماس!وجهين!وظينللتحربتينالشاعرأرأدثعد

فلاحط3،السودانفيخره2والارروفياولهجسربينهماسوب!

الهلمف.وتلتق!أ/ليالشكلفيتختلفوذيكهذابيون

بخمىفيماوامدةنهايةفيي!ياأنايضاللتجربتينأرادوقد

:والعروسواكارس،اللهماءمدائنالىالراحل

الراحل:يقول

الصئعقاتوسث!..كصسالليه-هناهاني

الحبا.عنبرءوعروسي

بالدم:المضرههالفارسيدفيالعرسخلا3،ما

.فبئرهفيرورهصارقد

للمتعئين.الماءر!ث!بالتيليابفيواختفترفرفت

وتمكن،طرحهاالتي*لكادمنوامحمحاموظايقفالشاكلان

فالميل..معها*خر.قىكعاكلفيستهدفالذيبيسلوبقناولهامن

التقاءيلتقيللمتعبيناملاوالطما..الماء"واستخدام،؟لقصالى

موقيكهبالذاتالعطشعلى*.س!انفصبر..اكضمونمعموضوعيا

الوا!عالعربيصميممنهيناضجةتجاربالشاعرقلملقد.ومحمود

واصثة.نضجااكعربرريافلعها...

اللشل!رالثلها"فصيدةتفاجئنا،المدصفحاىعبروبانتقالنا

الذكطالانسانمعاناةيعوراله،"اسماعيلعبدالوهاب"؟لوصلي

وهولارادته.خلوداالمعالاةمنويخلق،حياتصوراارادتهتقهرلا

ئوبهعنبحثاالفنيالابداعابوابيطرقسذلكالىالوصولىيهعلى

منويستمد،ويصلهاعناصرهامنفيقويالتجربةالىيقميفهجديد

يصعدوعن!د(،شللمنجتممناأصابماليجسدخصبةمالةافثل!

يصيالدذء.01ثلجياتمثالاالمنتصبوهونجده،الاختن!قمةالىبنا

قطب!ثلاجةصاروقد-هويصبحانالمهم..الجهودبمضيذ!

!فيتحولحشما*سماكحتىكنكلهلا..مفيدشيءثافعش!"للى

ميالاطفاليقومميث،الميلاديمدليلةمناشطعريسمعيرهامعر

به!ينبركونا(نويللبابا)ءالثل!مننمثالبافامةالباردةبلدان

للاجةالىجرحهيتحولوعنمما.النهايةفيثطعايتقاذفونها

للدممة،الارضلديدان،للاسماكالدفصكعطي..البحرالىوي

...فتنموالاشجارعلىتسقط،

بناهالاكرينوبينبينهالتفاهممنفوياج!رايقيمالشاعران

...مباشوغير،وجديد،وافعحاتجاهكبمالتجربةمحميفى

ذلكمنوبالرغمالثلحمنتمثالاىاالثلجيةالريححولتهلغد

و!ضه-الظروفكلتخنقه-الانسانوهكذا..مصاءكانند

.يكونانيجبهثذااًو..عطااحرلل

"حمكل"الشاعرهوالعراقشعراءمنبهمنلتقبممنوآخر

فهو،فلسطينماساةالىدطولا"عكا*ببيل!حين"حميميدي

ذهـكفيطريقهيجدهل.الذكرةالىالطريقعنبالبحث!ا

يجدههل!الشرقدتهالحنايابصيحملالمدنفبابفي-،ئح

وهل؟!الجياعالتالهيناجلمنالصلاةفيأالصديقانهزام،

تس(كللف!وثريبةبعيدةاحداثمنبذهنهيحوم"4كلومع001مل

النهاية:؟

؟الناطرةالفمفةالىالعبورمميف

؟الذكرياتالىاودجاوكيف

بتنئيماتشبيهبصوتانهاها،!صيدتهالشاعربهبداماوبمثل

،الهاءحلمسمثله-تاسر(لتيللصاديةتغنيرالية

أافكارهمنالشاعراتخلصاالمواقففاي

التناولفيمحايداأسلوباوالبسه،منهامحايداموقفاوقفلقد

لميصلافكارهمنالشاعرموقفاًن".بكيف"وينتهي"بلو"دا

كدفعالتيالنفسميةالازمةحدالىبهيصللم...كوترلحظةالىا

التجربة.فيكلياستغراقثمومنكثرمعانبمى

واصالة،عمقاالعراقشعراءتجاربمونخربتهجاعىلذا

لحظة(،كريديالدينصباح"الشاعرلنايقمم،سورياومن

عبر..عمبرهنغدالذي*نتثادساع!كلفهاكجمعتل!ة،قة

التناول،سلوبهيالقد..وكسابقهاوالاعهااملماتكلاص!ا

احدتيعيشونالقتالجبهاتعلىالرابضينكلان.الل!ة!

كلوتدص.متباينةومشاعرازماتمنفيهاهالكلهذهشوتر

تجربةعلىاضفىالذيالاسلوبكانالصمتل!ةمنالحركةوان

موقظاالمندفعالنهرتيارومن.المط!وبالنفسيالايقاعثاعر

صورمصفهمنالشاعريخربملحنععاوعلوبةهموءفيينسابيممت

مساداالل!ةكلكمنالايقاعويتعذ،حبهليمازحالماضي.مس

كنلفا.

وافعيشاركهمنتنع،واقميةافكاراضيدكهفييغرحوالشاعر

ذاىمعنى...احلامايعلماًنه.الل!ةقلقمعهيعيشونالذينكلبه

يعيشهالذيالواقعصنعمنانها..خيالهصنعمنليستحلاما

.يومل

يحدىاىوعمتهاالكلماتببساطنتمكنفدالشاعرانشكولا

القوأفىعلىالحاحهمنبالرفمهذا،ويلاسلوبالفكربيونمالادلا

الفني.طبناءالصويلأنسجامالصورتلاحقعبئهامنخففلذي

رواد"الشاعرذلكبعدالشعراءمجموعةمن(مامناويبقى

روماسسيةمظصهافيتحملشويةلوحة!نايقدمحيث"لخشن

02تقدميةأفكاراجوهرهاوثيا،"طهمحمودعلي"بروملألسيةمبيهة

قتغنىانفبكلعموهرومانسيةضيران-نظرهوجهةمغ-حاولقد

الورد!لأالمهابةا"بتربتهتتغنىانيمثئها،الطبيعةوجمالالثرقسحر

قديملتهزالمثرقبيددعلىتهبجديد"رياحفثمة،"لثقوب

،انفسهفيهااًلشرقيرىشفافةمرايااًلىالغباومراياوتحيل،لصور

اسلوبإههبينتخلملااحدثتقدالمقصودةغيرالمحاولةهذهمن

فيحاجةالتجربةمملالتفقد،نفسهاالتجربةوبينالتجربةمعالجةي

التقليدية.روحعلإ"ترفرفالثيالاسلوبلذلكمغايرأسلوبلى



دلن،ومع.احربرهالايعصو'،حر'صيئ!يس.-'ص--ص
عنوتفضحالتجربةمنعطفاتفيتومضمتالقةنجوممنبعضافان

اتجربة.اطولعلىاشاعرابهايستفدلمظلص"شعريةامكانيات

الدروبكانها...خنادررالىوانظر

والسفر...المضيءال!حولمعابر

الرماحأشجارهاغابةلو

التدقمحاجروزهرها

الثقوبالورديةاللهابةتربتهامنتطل

تستجبل،الدراقلشجربراعم

.قلوبأزهارها

اسلوبعلىوالحرص،لايكفيوحدهاالافكارعلىالحرصان

*ثض-رزبينحيتفاعلالاماهوفالشص..يكنيلاوحدهاخناولا

لهيهيالنضحامنملةاثعريةوالتجربة،حقيقيةمعاناةتذكيه

التفاعل.لهذانتاجحقيقتها

ال!ي!محس!نالقاهرة
كحيمىحم!عير

-16الصفحةالمنشورعلىتابع

(لالصائد

حيمير*!همممم!،
نافيجدالولا.الشخصياتهذهمحفوظنصباستاذناعالج

تفردموتجاربهلهيكنوان.محفوظنجيببروحت!لرفدعيسىصل!ح

اجتماعيااخصائياعملعيسىصلاحانعبرقىسامااذاخاصة،التفردة

العملية.حياتهبدرفهصا

فحسب،الواضحالموقفاوالاجتطعىالمضمونتعطينالاوالقصة

يعوضهاالتيالواقعيةللتجربةوكنقية،بالحباةخبرةتصيناوانما

فهو،وعظامهالواقعلحمفيقلمهغمسقديكنفان.الكاقبءلينا

ومزيدا،صلاحيالكفتحيةا.الراي!والحلمالخيالشفاليةيعلمملا

.إمعاوالبافىالظاهرعلىتدلالتيالمواقفمن

:الرهان-2

منكعد،ادموزمهـ،مجموعةعلىتعتمد،تجريديةقصةهذه

،أحد!ماشخاصثلاثةحببرحيدرأختار.السياسيةةالفيقصص

.مصرىوالثالث،سودىالثا.ديو،فلسطيني

دمحموعةيستنحمهم،ءلصهملمةغ!مدشةفهـ،دردشةحلسةوفى

آلسة،بطريقةبافكارهلؤمن،متطرفىطيسارىفالسورى.ي!فكارمن

بخناف"ياخذن2الععثفيكادالفلع!طينىاما.قلبظهرعنيحفظ

فهمتمااهـلىلمأنا،اسمم".الا!كارعشىفهو.يقولونعما

ماكعرثه،/اوق!ح؟ناريدلاوى.نا2اللتهماعلي،تردلموانت،كت

."يبدوماعلىشصمئانعرفولانعرفوفت!؟نا

وكما!،،خرافة!صبجرلماالارمىعلىالحباةبانيخمنوهو

.إالانسارزوكذلكدةورخوالتاريخلهسم

حورالنقاكلأثدفينكعةصاحب،باردمحالدف!،المصريما2

الحربقيامولمصفة،النقاشلخ!4!كحل،الرهانيقترح،ضراوة

إ.ألاأمارابعهالله)ةواسرائبلبينالعرب

فتحت،للتعبييخر2مستوىالىبرناينتقلالكالبانغير

فتاتبنسائحتمنلثايصور"الذئاب"رر!"القصةمنمقطعانعني

و*خم،الفناد!فيحيالهمصمقضىأحدهط،رجلاناغتصمهما

فىأخرىمرة،*واًلمسوريالفلسمطبنيهماف!.الصفاتمحهول

.أجديدةثياب

ف!ةفيحيدرحيعرويعدثناأ(.السائحتانالفتاتانهماومن

فمندما،عبثيةحربهيالحبرب.وهذهالحربعنالقصةمنثالثة

زميله.المثرطييسال

جريمة؟الامرهـيان(تعتقد-

ي!خر:ثال

دالما.وكحعثحدثتمراهقينطايةأنهابدلا-

بالحارر!ضبطتحرررمنبدلاولكن-

"

انضياعانفتوهذابمثلالعربيةارراحةعلىالدائرالنقاشانطالما

والفلسطيني.والسوريالمصريبين

حيمرفصةان.فيمهمصئاكونربما،استنتاجمجردذلك

الايام.فيهذهالعربيةامتنا.كعيشهالذيا!قتالواقععلىتللحي!ر

بطلعنالبحثعليليدل،قصتهفيسرفاتيذكرجاءوربما

جديد.

-:الاخرءللشغصمباغتنحوعلىالفنادقنزيليقول

تفكرأبماذا-

سرفانتن.اسمهبرجلس

واكلمتهيصينالا،القصص"نلونفهذا،حالكلوعلى

ممهبذلناوكلما.مجهودال!ش،يحتاجفهو،بس!لةفنبته

.اأعماقهاعطانا،الجهد

والرمل:ا"اءبيننمشياللإلمة-2

به.يتمسكانيحبالذيالاعلىالمثلعنيبحثالكاتبهلا

بدمما6قصتهيبدا.الشفافالنقيالطنولةعالمفييتمثلهانه

لسنالكبروفي،وغداالان،الطفللابنكاجعل،يارب"فيهيقول

ذكرتهفيتفسحلا،قدرتكوبفيض،طويلةمركبة،المملوأرذل

."عدأكليارب،الابديارب.الماءلآيرمكثا

اثمرالىأقربهواسلوبفيأإ.املالبمثلتحققفهل

رمزهناالمأءاًنإ.الاخرىبعدواحد!آمالهقخيب،النثرالىمنه

ومنهذا."حيشيءكلالماءمنوجعلنا"...والحياةالنضارة

يفكانيلبثلا،الريماويمحمودقصةبطليستعيدهالذيالمأضي

يديه.بينمن

فيطفولته.شلالخاالطفلاصبخ.نفسهامامعاريايقفهووها

فماضاعهمنثمة،ملتاعاخائفاناحلا"*خرفلاله،الصصاما

."االطرقي

الممر،حلقاتمحعملبالرجلبالطفلالصبيلقاءالناءوفي

،وجمدالنومقرارةفيبعيداف!بقدكان،حضنيفيينامالضل)،

"4غامضةمسرةعنيشفوجهه

باممية!،معذبة،وحيدةحياةالبطلحياةمملايتلقد

يكاألا،صغيروهو!دهمالانهأبويهعنيفتشزالماانه

ملامحهما.يتخيل

.الوراءالىمسرعافيعود،الطفلرحلةتفشليةالن!وفي

النهـ2يتركهوفها،الريماويمحمودبطلعذابيكمنوهئا

سوىالس!الهيبقولم.دعائهفيالحياةما!يجف،طهرهوراء

يسو:هو،الحالةلهذهيصلحرعاءايولكن،ضميكهبهيختم

أوفيضلا،هناكطوفانولاماءلاولمما،الصيمالربايهايا)ـ)

فمتفسحلا،فدر!وبفامر،فالصارملافاجعلها،هناكغرق

الرمل.لغيرمكاناذيكركل

.والفمياعالمثمدليلامحبرمزفيهناوالرمل

علىعلا9يظلانيولسانفيهايحاولالتيتلكحياهمنويالها

.،آمالهكليسدالرملفاذا،بالمأء

صيانجتهافيوجعدهرحيقالكلالبيمتص،ذاتيةقصةانها

الاتسافيلوجودهلممنىيحتفظحتىيناضل،الصلمقمنكبيرةبدرجة

يقدلا!وكيف،لماذا.للضياعيتعرضالنبيلالوجودهذاولكن

شيئا.يقممباننطالنبهلاونحن.هذامنشيئاالكلالبلنا

11.وجودهيستعيدأنالاسمؤيستطيعفهل

.إالعاميةأمثالنافينقولكما،يعودلايمرالذياليومان

بكىالحياةلتقئل2ئفسشانروضانعلينامحمودعز-نريويا

كضتافيفعلتوقد.تريدكماتروضناالحيل!أنكما،ابعاد!ا

ولكس،الماضيمنعميقانفساأخذتفقد،القبيلهذامنشيئا

ءعبرتانكفعزائي.وقسوتهالحافرلهيبوسطكالمخاناحترق

فيخةتتوهواكنها،فيركعاكثمهاربماانسماليةحالةوعن،نفسك

.إالعابرةاليوميةالحياةنهر



ولم.واساوبهاالمكمفةودلالتهاتركيزهافيبقصيدةاشبه!وثمه

ابووخادصد،دحبور؟حمدشعرأبعاتبعضصتضنوهي...لا

؟إ.القصةبطلعبداللهيحب.منجوانحهابين،خالد

الاسماعيلية.منفتل!يحبهوع،ثعشقمنفتاةجب6له

"ليزفوه،عبلابو"وعمالالبقربحراطفاليستيقظ،يتزوبم

العطا"علىقاثرهواحدكميتصورلا.الفلسلإنيانه.عروسهالى

طىتفحيرطافةفلديه،الاضطهادرغم(.الاملواحياءوالمودةوالحب

المبعثر3الاملاطرافيلمانقاثرفهو،الفياعورغم.تنفدلاالحب

:لأالفلسطينيةالشعبيةبرالاغانيروحهو!نتشي.الطبيعةب!بيدهيملا

لوهنابالبئدقلوحناروحناعالقواعدروحنا

،فنقوفىالمملهذامثلالىننظرالذيالممرمضلقد

فامر*حبحالةانه!إ.لاثم،القصيرةالقصةملامحيحملهل

الشعرمنو!ه،استش!دالذي"رباح"حدوتةالقعةمنفيه

بطلوهو.عبداللهالفلسطينيالبطلليهيسبحالذيالحبفيض

جميعا.والدفياالناسيحبلاله،محارب

فصائهاليشبابناايديعلىا)"ومتتحولالقصيرةالقصةان

.إعيمالقصيرةللقصةنصروهذا.شعر

.الحصص"ن-5

شيءاهمهوالقصةهذهعليهااقيمتالتيالارضثراءلعل

الانسانوال!وان،الداخليينها!كلفي!نةعناصرتدكلفهنا.فيها

.لمكصدالقصةفيوظيفةالعنامرهلىهمنواحدومل.والطبيعة

نستشصهالذيالنبضهذاوانما،ميكانيكية!ةاكاطبعاالكاقب

فهناكإ.ن!"الوفتفيوحيويتهاحرارتهاللقصةيصالليهو

،السباقميقديمابطلاوكان،مكاسبه!دالليالعبمزالحصان

الصثيرةالطظةاما.خاطرطيبعن!يهيسلمالليصاحبهوهناك

مناجلهةقلقة،بهمهمومةفهيسالحصانص،حبالعجوزحفيدة-

يخيلانما،نراهارياالظاهرهذافيلشمتالقصةانعلى

قيمةنعرف.فنحنالواقيبعدهامنالاهمهوالرمزيبعدهااناثي

الشعر.فيوخاصة،القديمالعربيأدبنافيالفرساوال!ان

يدخلهاولم،الحدقةبابمندوفففدال!مكلههذا،وايضا

الاللسطينيودالكعابعودناوقد.البرتقالشجيراتالىينعروفف

السليبة.لارضهماليرتقالباكممج!رررمزواثق

ينقذها،اناحديستطيعلا،كثميخالعربيةالقوةهيفهل

حلالالغار،6ةهومنلستحالىكلعلى!.الحعانهذافيمتمثلة

الانسافيالذوالمناخهذاالقصةهذهويكفي.يلادبيةالرموزحتىلو

مهديقصاحها.بهاالمكنوبةالبليغةوالدغة.نفوسمنافياشاعته

الانسانيهوالطبيعيااللوحاترسمعلىفالقةبق!رةيتميزالصقرعيسى

به.يطالمناطويلمملفيتلكمقمرتهاستفللوحيذا

،القاص-!يدهاللبمالأسمانيبالمضمونالنهايةفيوالعبرة

،إللقصةالبسيطال!اهريالبعدخلكلمنالمضمونهذاوصلناوقف

لأ:الممرعلىأ!نية"لمسرحيةطبيميةغرونهاية-6

الخمسمينازمنذلهنقراكناالتقدميينكتابنامنكشبابوعاكل

مسربالىالنبضلاعادةمحاولةهن!وقصته.الوطنيةالثقافة!مجلة

الايمبهافعلتوماذا،فيمتهافيجيدالنفكرسالمعليعديقنا

ا،مربيمليونالمأئةفيثورة؟حدثتأنهاعالليقولكماضاهل

ثمانتهت!،للتحذيرطلقةكانتأنهااما،المتخلفةالنظماسقطتهل

الل!الكلسرالحامل،المسرحيةشخصياتاحدىاماتبيختار

أحياسمصالمؤلففعلكما-!موتأنوبط،أبطالهاأحدالفه

معالاضداداو!طدم،قدميهعليويمضياليناليتحد!جديدم!

الداللحنلرليذيعال!حشدةفيوهوالاذاعهالييل!مبهو

طالعوسوءاملخيئة!.يواجههفماذا.الشهيدالبطللهاعطاه

؟

!هى.!هـءجمهس-ى--.حا-!-.-يمش--ير--
فىمماالدنياوتظلم،الاحنحاملالبطلىيتورط.بصلةمعركتناالى

احكا!ة،اهمأيلاولينت!الفصل.والتقليديون(يقولالكتال!)كماعينيه

بمدالبطلحياةفيالقصةمؤلفاوالمسرحيةمؤلفيتدخلانثون

الهزيمة.منسنواتخمس

افعيالاحداثفينفكر،تجعلناالطابعمرإوةئرىكماقصلاانها

11.تجاههافعلناوماذا،بمامرت

العلقم،طمطع!ها،نفسهاال!يمةحزنحزيئلأقصةوهي

.ماذالممماخنةوالمفونلأالزإفنهروسطالصادقالفنيفيدفماذا

الفثةالسخميفة!إلمالمضارباتورو!ض!ولممطىلةالقلبالاصواتتفيد

رسما!نخونأننا،وجوهناثيبقفازهيرميشنصابوعادلىان

دمصيرتلأ!!لواصلانوصادقينجاديقكنااذاوعلينا،شهدالناواحن

افاعوايلتشتتلا،الايقاعبتوحيد،بالث!حعاراتلا،بالممل

هذهثصاثولبم!تإ.والاستخفافبالسصيةلا،والمعلالاةبالاصالة

.وليالعميقةقصتهورحيقعصارةهيانما،الكاتبعلينايطرحها

تاريخهشحترموانبدلا،تاريخعماحبفقلم،عليهبفريبهذا

النهاية.الىمسيرتهيواصل

.الخ..32221رقمحزيران-7

!،الادابقصصكناباصدقائيرحلةفيالاخيرةالقصةاما

الدكتوريوسفصدقيقالهابركلمةالقصةهذهتذكرني.مالكلذيروز

لزياحتىفوجلاشانقرباني!نمبغيلاأنناهو،الهزيمةبمدالريس

انتابفالذياحعفالندمهذاعلىالحكمصددفيولسحا.*رها

أدرلمسيوسفكلاممنصوقفيهامالكنيرورقصةومن.الهـزيمةبعد

والمنا،جنمسياعامز!فالبطل.تجسيد(شدتجس!دههيبل

مفااي،الارزقباللونالمصب!،الزص؟جهناحهويحوطهالذي

!برقماثحفروالايابالذهابرحلةفىحزيرانوشمو!ا.الحرب

والتارحم!!والارضالرجالوجوهفيدكم

كحو"هتىتفعل؟انكسمتطمعماذا،برمالهاالمعذبة*مةوهلىه

'4.لهاوالاخلاص،عنهاللدفاع

الجي-تدفقالىبهايرمز،الحئسلحظةيختارالكالبان

الاحبصهبراثنفي،الح!هذهوقعتفاذا-والئماءوالد!ب

و!مهـالتيالوحةهذهالىولننظرإ.8شالل!افمن،المستد!م

هـ"فيهيعي!ث!الذيالمعذفالخببطهذالنر!لثطلهمالكئيروز

يرسووحزيراًن،يقتلهوالعجز،*دبهوالجنس،أذنيهيصمالصخب

ويداء،القاتماثهررقباللونبيوتها،جابميصبعالمدنثوارءفى

المقتوالنداعبلإالصدرالىضاحكاويتسلل،العاريةالافحا؟

الخنا)علىويه!،الئام!ةالحليقةالالاطتحتولختفيعبالرع!ة،

"!والتاربغوالارضاللحمفى8المحفور

صوهذه.العجعزفايةعاجز،*حماطفايةمحطلكلانه

ا!س!!إ.ايجابىب!طلابهاهطالو!عسفين.كلوط،امك!رؤية

بداابرهافىالمحتالتيالمتناقضاقمنص"رةه!،ا!شهتةءاللوحة

اثصص!لهذه!ديمى

سلبلمجستالبطلتحوطالتيالفظمعةالسليةهذهومن

الساحة.منواسعةرقعةتفطىعامةسل!ممةهىوانما،وحده

رر!لكى،ثمفافيةفبموبرمزيشيرمالكت!وزكانواذا

فيها.نترثىالتر،ال!ةعمق

اهـ،بالواق!يب!رناان،الامنافبمبااكلالبا!اماحد!-وص

.لتجاوزهيعفرنا،نعمشه

.الادابمنالماضيالطقصص!ابلاصدقائي!كحياتي

منيبهفالمحوقحلوان


