
"!صذمه-51
والوافعلحلمالعبة

الحكيمتوفيقأدبفيدراسه؟و

طرابيشيصرجب!م

ييروت-الطليعةدارمنشورات

نتميز-الحكيمتوفيقأدبحولكلصماكثرةمه-دراسةهذه

اعتمدواالذين"الحهيم"دارسواليهايلتفتلمجديدةبظاهرة

دراستهم.فيال!سيكيةالطريقة

فدطرابيشيجورجالاديبصاحبهاانعلىتشهددراًسةوهي

البذل.حدتجاوزماوأيامهجهدهمنفيهابذل

بعضموا!ه،فيالنافدمع6لفقأننقديةلراسةكلفيوحالي

.الاخرىمواقفهبعضفيمعهاختلفر(ن

نبالناقدانفهيلنفسيكون!نهااليالشاملةالملحوظةاما

هـوسماهصاأو،الحهيمأدبفي()التناقض"ف!رةلهخطرت

منطلقاتسهجمعوبدأ،الفكرةاستهوتهقد"والوافعالحلملعبة"

عنها.يحيدآندونالحكيمادبيقيمراحصلرلهاومن.منها

الواقعيريدهوما،لنغهالحكيميريدهما:"والواقعالحلم)ء

الذيالواقعيوالمنطلق،الحهيميجذبالذيالفنيالمنطلق،منه

الدراسة.هذهموضوعهو،عليهنفسهيحمل

الحكيمأادبدراسةفيالناقداتبمهاالتيالطريقةهيما

الآثاربجملتهاهي،سعددةآثارا2.لارهمعموعةمنانتقىانه

ف!رته.علىتبرهنأو،كساعدهالتي

الكهف(اهل)والشرقمنعصؤر"و"المهرزهرة"أخذ

المظسىوالرباط"بجماليون"و"الجنةمنالخروج"و(شهرزاد)و

و"مرصارمصيبر"و(،الشجرةياطالع"و)المعبدرافصة)و

افتبسهمماجملةالى"الار!افكلنلالبيومي!"و،(الورط!ة)

."الفنيةوآرالهالف!ريةحمبهمن

في!طكونالتيالمراحللتوضيحتمهيدمنبدلاكانانهعلى

الحكيم.الب

،وشارفىالمسرحخشبةعلى،أحبمااول،التمثيلاحبانه

باديس""الىانتقلثم،عمرهومفهوم،الاولمفهومهبحسبفيه

شاهد،الذيالتهريعذلكمنهأين،للوحآخربمفهوماصطلممحيث

سرأمسارحضه

معبودهالحقيقىوالفن-،الفنآفاقلهتفتحت"باريى"وفي

متجعلتالتيالاوثىالشامضةلهمه(عطىالفنهذاوحيومن

عربي،وقب،غربهأوعقل،يونانيفن:ا،مرجم!للسرحالاولالرالد

نفسمها.علىالحكيمنفستوذعتاللقاءهذاوفي

وصسود،البعيدالماضيصوت،الاولالصوتبهاهابثم

دحضه!فيفنجح،بيدمنالوافعيالادبممارسةالييدمموهالواقع

تالقا.احرالفنيةآئارهيظلفيأنهعلى،بعضهفيو(خفق

الواقع؟خانهام،الفنخانهكهل

نوبيجري،شيءكلقبلفنانهواحكيماان،الحقفي

يه!ولمانيمهنكانقد.فناتقطرأناملهكانحتى،رمهفيالفن

الففموهبتهلان،كاتبايهنلمانموسيقياأو،مصوراأو،مثالا

فيه.تنفجرانمنلهابدلاكان

م

"هـ!د!كه5أبخااوءلعهالعطموهبعهابندلتيعون!د

لرالافيهاكخاق!ض!هذه!مروما،الفنيةباريسمتاريبؤىتلقاها

جانبءكلمننجاذبتهالتيالثقاؤاتهذه

،وبيزفنهشيطانمنالحهيميطلبهمابينيبدوالاولوالتناقض

بنفسه.منهراشهوما

صة،فافيالضاية"و،غايةيكونانفبلأسلوباالفنيفهمانه

."خالدوالفن

التجربأعلىتفنمدلاالتيالذهنيةفلسقنهممونت،هناومن

الاساطي!وعالمللغيالترجيحهاوب،الوافعمئخوفهوظهر،والحياة

.عندهانطلا!ااكثرالفنيكونحيث

احلمأافتاةلا،الواقعوفتاة،جداروراءمنفتاةيحبالبطل

!دونالخيالثوماهيالحقيقة)9الحكيموعد...الواقعيالحب!لر

.بالخيالالواقعاصطدامعندينبثقوالالم.الحلمدونوالوافع

يقولببمااذ،المراةالىنالرتهفييبدوالثانيوالتناقمض

في!ويجدالعداءبناصبهابهاذا((ذنيالهامهناككانلماارأةالولا"

فنه.علىالحطركل

رفيابولونلانونبذها((ايما"هيامرأةاولالىالحهيمتعرف

الحب.رمزف!نوليمنأفوى،الفن

القسدكانلوآه.الحباحبانني":يصيحلماذاولهن

الهـالحبمنالهروبثر2ولهاذا!"واحدةلصةالمنحةهذهاعطاني

؟السمماءاىاالارضومن،الفن

عقيمسهاالحبتج!بةوكانت"ساش؟"ثانية7ةامرالىتعرفثم

للفنيعيشأنلريدانماوهو،الننصعيدعلىعقيمةلألها.ايضا

.وحدهوللفن

بالننأذلكويملل،ذلكيصطنعهوهل

خاوبنف4لان،لهذااصطناعهسببان":الناقدي!ب

."كالصحراء

.نساللالمأذا،ولكن،ثأءكماذلكلهلملانوللناقد

معاضمنيجفليج!لهماطفولتهوفيالحكيمماضبمفيهل-

تلرتهـ،(بيهموهبةحطمتالتيالقاسيةأههطيفهوهلأالمر،ة

هنالاانأم؟الفنيةالموهبةقيمةوجهلها،الشاذةومماملتها،القلايمة

هـيتعاطفلاالذينفسهالحكيمطبيعةالى!عوداخرلىاسبابا

أالمرأة

لق!-آه"،الاسلوبقضيةعلىالفنفيالحكيمويلح

بمساطة.بكلماعندهيخرجأنويريد"4الاسلوب

ه؟*سلوبفيالبسماطةاختيارالىدفعهالذيما،ولكن

بالبساطة8ايمانهمجردهو

"،مثاامهفأهل"منالاولىمس!وداتهاننتذكرانلناينبفي

عب'وفد،والنصيةاللفويةالاخاءمنلهيصححهامنبهاكلف

ير"انهعلىيمتمدتعييرهممنتضصهفهان،الضعفبهذاالنقاد

الف،بطبعه،يحبكانذلكمعومنه"التعبيرفيالبساطة

خلق.كلفيالسليم

الحكيمذامنجملتاضياهيالمعقدةالبسامهذهانوعندي

التعبير.فيالمتحذلقيناعناقدونهنقاصرتالذيالهلالب

لات،فى!يهالفنخاصةيحطم،المجتمعيخطمهأنيخشىوهو

كا7لوناناردتلقد":فيقول،فنهالراًريعركانمنأعجز

."و-"كون

لهالمجضيريدو،شبيئاانذ-4يريدموهوبكلعلةهوهذااليس

الشرفالبطلنجد((الشردمنعصفور"روايتهوفيأ؟خرشيئا

-لمجن،حلمهيت!مماسرعانولكن،ثحربعةامرأةحبفييقع

ومس،الحلمالىالؤاقعمنالهروبفيعاود،امراةعلفتاته



التالى.صثمهمح!ا،السماءاويلارش

تفسه:يعودالاال!ىولكن

افنسه،"صعيداالحبارادألانه؟نحيوهالمراةه!هآئرتو"ادا

الوالهع،هذا!بببدوهو؟بهاانصمالاوواقعاالحهـبهىوأدادت

الادل!مهـنكانت-تحليلهايعنثىولاس"الكهفأهل"و!لى!

ث-"راى!وكفىرائعفن!أثرانها؟التقدميالادبمئام،الرجعا

!الؤيترفهيرضىماا!كيم

وا!ممتعبربى،وا)واقعالحلمبينا!المالمراععلىتقيمانها

رجوعابببهيعلل،آخرحلاللمرجةي!لقأنالناهدمئانا

يطونمبةوالرطة،انتهىقدال!مراوابئنهماكهفطاا)ىابطاله

.اهـلملام

بيقالدائمالعراعساثطالمسرحيةمن،ح!الحلهذااكق

ول!بهط.وبهصةب!ئةييقالكامنال!ظوروصراع،والزهاننالانمط

.امراحاا!توراءمقاح!ق!امعرفة

معى!بلااصبحوجودهملانامهفالىرجكواانهم-

فيص!ودالكهفالىالحقيقية"برإسكا"عودةفيالسووأما

حياةتحيا.بمشاصهاوأصبحت،شحصيتها!قدتانهاالىعئدي

بحي!حياةذيكلوما،الموتىأولك

المراةتظهر،وليلةببلةالفمنأسطورة"لصهرزاد"وركط

والعبد.وقمرشهريار!اهاكما،موزعةبشخه!ية

ا!حمب،الىباعادتهجدبداخلقاشهريارخلقتاتطهيانها

حب؟أيومن

نتحر4ر.قمرفىالوز.لر،شهرلارتستثيرانارادتلثمهرزادان

هـ!شهرياربيمما،اهبدانأحضطفيبشهوةتتقلبها2رلانهالوذلو

يعجزحتىوسيرحل...الرحيلآثربل.ها2مرزر5شيءقي"يتحرك

السير!عن

ذل!الالفمرباروما،نفسهشمهريار5ئىبانها)جكيموبعترف

عبثا.تهبجهانشهريار6را،لاأتالذيالعاجز

عا-يشبلمولماذا؟محبوبتهمنالهروببارشرءآثرلمأذا

بحبماةليلةكليوديكانالذي!وهو؟حقيقةخاتهالتيشصراد

؟علصراء

وزومتى"مغتار،لفئانقصكأ)الجنةمنالخروج)ءدرايةوهم!

الفن.هووالبغل،اقصةانفس،دكما..عمنان

جديد:منيبدرالورال

("ا!و(ةأيضايتزوبمانيسشطيعالفنتزوجاللبمالفنانمل"

،وحدهالفنانءأ.الحيمنفسفيالراسميةارهق!ههيتلك

."الفناءومعهاالمراةواما،الخلودوهعه

علىفنه،اشفاقازوجهاحيل!منايضاتنسحب،هنا،والبطلة

الحكيم.عندالاعجاباستضتوبذلك

ا..كضحيةلا،مهزلةافها،طا

الفذاناحي،اليونادطالاسطورة"بيجماليون"عسحيةوفىى

حبهنتلان!لبضلم،رايعاتعئلالهاوزحت"جحبا"تمث!و،ثاة

صراعفيسهنا-والننان.العاحيالتمثالا!ياووب-التمثالمن

اثمثالى.هذاوحقيقه،ثمثالهبر،ئنفسى

يخلق،فيماالا!ةوينا!سيغلقاللبىللفنتمحيدالمسرحبةفي

مملوقالها.مونكملؤ*لهمخل!يجعللاله

بالحلمو؟ذا،امراةليكون،الحمثالفيالحبا3سرت،وفجلا

فلسد.؟خرفتىمعهربتالمر*لان،يس!طوبجماليون،ينحص

والو؟قع.الحلمبذلكبيحماليون

لهايبقلم،تافهلأامراةهيفاذا،لاذيةاليهكعودجياتياولطن

:الفنانفيصرغ،خلقهاالليبالحلمصلةابة

كمثالاار!ما!!مموخلواعمليعلي.ردوا!*لهة،يتهاس

7

كانت.كماعاجيا

الاتعدلملانها،18خيمالعلىتغلبحقجق!نهالكن:تمالاوتعود

نفسه:السؤالويعود.هتحيبرةجثة

الفن؟أمالحياة؟ا،جمل؟لههما!

.وءندالعاجيا4تمثاخصركماالحقيقيةالمرأةبيجصعاليونخسرلقد

اليائسة:الصرخةهذهيصرجالموتيدوكهما

صياتي...الحقالفئايةهوتمثالاأضعأنقمبل؟موتلن-

نفسها.الآاهةمعوصراعا.وأسلوبها!نلامتلاكصواعاكانت

فة!سه،ا!ب!ماموخةهيالعر"كأهذحانال:،9خديمتبرلمازا

طلؤبهر!-ؤطرا،!*-زرةالمسو!داءتوما؟بمججمايو!صرخثلا

؟الطا!علىخلالهامناولفايطلأن

ااهاىرثةررداحكببمانرى((المقدلسالرباص))ررايةوفي

.ازوص-نابيئصيالجفالانسجامانعداما!االزوجية

نفسه.الحكيملشخصيةعنجبحطلمفقاعاكا

عسرثىاىاز"جتهيرفعأنيريدأديب،الق!كأفيئ،ال!طل

شخصيةعلىتطبقالاديبهذاشخصيةأننظريوفي،مثلهالادب

برعدماوطقه،ؤف"((الفكرراهب"يصفجبنوبخاصة،الحكيم

."بروجتصلتهضع

كص،ويحركهالفخوص"-،ثيويخداخلانه"الناقدعليهياحدم

هذااولا،ولكئ.الهرائسمسرجفيئنه.تر،ءكمالا،يشاء

نالنااشا!تداخلهذاولولا.احكيماهذالديناكانلمأالتداخل

حقببقة،لاحلمالهاوت!ليهه.المراةمواجهةمنالحببمكلو!لعرف

الزوجية،واجبأجلمن،المرأةعندالنفسجماعكبحظنواًعتقاده

الزوجية.السعاثةيمنحها

ضعيف!تعليلمنلهيا

انهادعواهالمجرد؟يخشاهالماذا،وللأن،المراةيتمنىالحكيمان

تجلانطام،واحدقلبفيمعبودانيسكنولا؟الفنعنتمرفه

غريعزةتناقضالت!اضعليلاتابوثهالمرأةتقئىهلوإكن؟لدتضليل

للهراة،حبهمبينجمعواكبارف!نافونهنالكيكنلماو!فيهاالطبيعة

المبدجمبن؟منوكانوا،للكوحبهم

يرفىللبطلصديق..كانلماوافيةتتمة"المعبدراقصة"وقصة

.الالهاممنعوادأة،المو،ةعلىناقملانه

ولكنها."ناقالي)ءبطلراقصةابطل!علعبةالمديقاختلق

واحدقعرفةفياجضما!ماوكان.منهلتهربالابهتجيتمععدلم

منها.الافترابعلىيجرؤلمالبطلولكق

؟لمساذا

ويصيح:احكيمايتململ

الانفسيهزىامر*فيهاصادفتمرةمنما!الفنالهيا"س

"'لماذا.النهاية!اتلككته!

الفن.الهلا"'لمافا"نفسهيسالانبالعكيميلاولى

بتوله:نفسهتعليلالىيعودذلكوعئد

الفن!احضانغيردائمااىليس!و"سفاه-

التيزوجتهعلىرادا"فكري"الزوجبلسانالقائلهواليس

بيته:وعنعئهاانىراوعليهتاخذ

"الملعونالفنلهذامباجفيئاشيءكل"-

يفهمدملانه،الملعونالفنهذابهواجحسالحكيمليقنع،اذا

.المر*

أرادهاتحربةعنديوهي"ا!جرةطالعيا"مسرمية،وهئاك

."اللاعتولفياف!اوكتب"عنهليثال،لثفسهالحكهم

تمثل،الفننطاقعنايفماتخرجلا؟هي"الورطة"واما

انسانا.وضمي!ه،فناناالحكيمضميمر،المزثوجرالض!ورطة

هـ.،،ءثلهلتالقطعةهذهعلى،ح!.تاحسه..الناقدلا.م



هاد!خل!الانمص،نض!رومن،9نيالذادبهخلقالفنانلمحمير

.للناسوالثايي،لنفسه*ول.الاحتهالي

،لانالذاتيفنهالىيلحاجمن،القمهفيهنديالصيمو!ظل

الفني.*ختناوحسمل!هلىيعيشالاصتماعيادبه

اععح!الواقعمنالفضيالعولخلقان،"!موقط"يقللمأو

)الضيازفيصنمهضامرة،لف

للطانال!م،"؟اواقسا(دبهمناو!كيمأطىهد،ذلكومع

الهريلااتي"الناعمهوالايدي،فملكلالغطم،الثل!بئك،الصاتة

الايديتمجدتزاللالاكا،رجعيةمسريةبلا!االناف!المرماببف

..الغثنةالابديبجلالبالناممة

ايخنيالناءمة*يديمنيوماخلاهل،الاشتراصا!المحتي

والادباءارفناننايرلكلكاتتووول؟ا!ة9كاروتبدع،ت!كرافىممها

ثضة؟ايدياوالسيمابينوالمعورين

لهاكاناذاالناعمةبالابلميبأسولا،الحيا!هيالحياةا!

اكحتمع.فيالتءكطها

،واقهشااديبااًلحكيميبدو"الاريافمننلالبريوميات')وفي

ناعلى.الفاسدةالاوضاععلىثائرامنهاكثر.ساخرا،!عورا

فىوان.4كبوتةاالصورفيالادصاءمطية!الولاكالتالسفركة

الحد.عنيفشما،اميالا،الس!ئرية

الذاهـمم!كطالحكيمبادباخذءالنافدعلى2خذانمن!أبولا

الافي.كلا!ايتممويلاثبلم!،*جتماعيالواقعيلدبه،امماله

:؟لؤلانياكلد،ول!فى

علىدراسفركزقد،وفرئيلثوقيمابرغم-البافدان"-

نالون،المهايةالىضوئهاعلىلارحشفهاحين،واحلةلكرة

الطربق.حلأل!لرى

فيالاولالرائدسيبقىسكلههذابرفمسئف،الخكيمانعلى

متطلبماتمعولمتطوركعبميزاللا6لهمكرهومن،الحديثلأا!رحيه

.ل!عبرواالذكناحميرفنبهخلاف،كصه

هـدهت!فوان"نفسهامماقمنيتمئىنفسهالناقدهووها

."؟بهالموتم!قرعل!،نهايةلاماالىالل!

الحلملصةاصكل!اليك!لذ،كيتمنىلا،الضفي،وهو

المسجر.بهبلغ(!،هسراهليكملبر،رالوافع

اهبةمنيتغلصأنللحكيملالاففكلانالنثدرررهل،و*ن

يلعبهاأانلهيختارالتيالاخر!اللعبةهيوما'والواقعاًل!م

..اتي.اللىوأسلوبه،الذاتيبفنهالذا!لا،لعبتهسشكولاسانه

.)1)العبقرييريكمن،منا

خس!!جىمت

بحلبالعربامتاباتحادفرعندوةفيالمناقشةهذءطرحتإا)

الهنلاويظ!ب!
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()الخشبيالطائر))

جعفوحمس!الشب!خشعر

عنصدرتالضكأ)((اللهدخله"الاولىالشعريةمجموهتهبعد

جضراالشخحسبالعفابالعراقيللشاعرصدرت،ا؟دابر

الغائ!))رت،انالماتبةالثمعريةمجمومحتهالعراقيةالاعلاموزارةا

."غش!

غير،"اللهضخلة"الىنادراالاترتدلموان،اةالمقاوهذه

الطائر"بئنتؤمن،اليهاتوصلتالتيالاس!ننتاجاتخل!من،يا

الىالانصانالنظرةفياكجريءو،للشاعرمتطورامتبداد"خثسبي

برهانهوبلالعامالتقييمخدمةالىينتهيانبدلاايضالعالم

اليه.عسيالة

عثىق"الثبياطافيا"فييتملكهجعفرالشيخحسبان

بالخمرةولههفينواسأب!بصويىةذكرناربما،للجسدوفي

،(حسحبثصا"ررثيالشاعرهذااسمترديدمناستنتاجاهذاليس؟

فىضائدبهتغلفناالذيالجسدالىالصبوةبرعشاتالمزخومالحو4

الامربر+بعينتضادلاانعلىالتحيدالىحاجةلاوبالطبع،ث،عر

المنكاملبالنرابطاقللمان،اثموةولله،اات!صوفموة

.إن!ا

الشاعرذكرياتفيأساسايتمثلالذيالمراةطراوةعالمالى

!.جعفرالشبخينزلق،صباهمغنى،الجنوبوعن،موسكوا

ويحاول،الرتيبةواليورهوالبارات"قاهيبينالمجدبحاضره9

كلفعيالعربيشعرناعلىتطغيظاهرةا!مادمحلمالشعرا!هن

انيعبشهامنوفععجز!ابل.ذكرباتل!طدتهيعجشان)أصث

."حافرا

حس!بقصالدالىشيرانالمهممنارىحكىفي!لضحولكي

سابعةقارة)القصالدمذهمىفهو،9691عامبعدالمحموعةهذه،

كد؟مماتخلصفد(والثلاليةسلىوالرباعيتان،!المتسولنمة

والسيابالبيا-كي)الاولالحرالشعرشعراءببيلتاثرمنمنه،ل

نايمكن"صوته*وبدأنبمد،الثدعرانوامسب،(لاصلأ

التي!صي!ثهشكلخورمناطمالىخطواتالحدي!ضعرظ.فع

التع!يدةموسيقىبزخم،الرويحررترديدموسيقيةعنفيها!و

!"سابعةلارة"منطتطعهذانذكرو!للاستثيد،لورة

الهالع،اتعدارءفيكالقطيعالمعلولىدمرهاانحدارأعر!)

وق!ه!هاالاخرىافرف!اعببور،مفتوحالكماب،الوحيدةغرفتي؟

باثعديين،النليالمنزلل!*؟لتص!،ممامهاضهالغروئا،واعدة

ربابلأامر،ة،لونالسرير،ا!حال!خلفالل!،الملكلرةصيحتها

(...يوتارنالوعة

في!خرجأنينبغي،ارلىكما،جعفرالشيخحسبعنما

افدةليستيلاعال!فان،اخرىتحاربتنرلالىالتاليةمايده

حييلأةفيالمركزسبالتجرقيايماممامنبالرفمهذاأقول،الشعر!

بامكاماتهوايهاني،الاولىتر،ربهطرحفيحسبفابداع،كمانل

وقفكما،فبقف،نفسه؟ووانضشيةالىيدفعني،لشعرية

الاولى.اًبداماتهمغراء2بقيودآخرونمعراء

الحدسبمديهكأملومن،اثمريحسعبعالمالىالدحولفي

الملاضاتهذهلملمنا،الذكرلاتوالماضيلجلمب



الىو(تربهرمزابرزيمثل-لىبداكماسالشاعروجهان

يظهرالوجههذاانبلحفرهتمسوة!ثيلفيالشاعروذهننفس

لحظاتوفيالممتععالمهداخلمضادكمعادلالشاعرذكرياتفي

أيضا.التمتع

صعيرة،صنبةمثلجفانممرهميكسلديكترضهالذيوجهي

ما-صوتااوتعيرخطىشاملما3وجهييطير-الظهيرةوفدةفي

يديهاعلىالكرىاذقلم،مقلتيهاظلفيبالئدىوجهيابتل

منتصف،المطريغسلهشارعاوجهيوامتد،(وا،لصروينسالرافصةأ

ابحمث،توحديفيأغوص(عتنرةالرابعةالسوناتا)،!مربلاالليل

،وجهيالعصنورمثلماا!يهياويقد.لمومسجدنخلةعن،تشرديفي

كان،طفلناهذايكونانالجائزمنكان)الكنز)ال!يتيمالفانع

كان..وجهيتقطيبهيحمل،جبهتيصيفيحملانال!نزمن

اليابس،وجهكفيهتدكنامراةلف،ل،الريجفيالاصفرالور!وبر!ي

مد!مهجورةانجفالوجه،(سابعةقارة)المقاهيكليهرمنورسوجهي

غريى،نورسابتهالوجه،الريحفيضائعةسفنابتهالوجه،قميح

وجهككان؟زرق،)والمتسولالملكة)اريحافيقثف"ابتهالوجه

الحائصسيمتص،المقاهيكيصيهرمالقروك!وجهي،الريحزجاجفي

هـاتنبيوجهسالحانات.تمتص،القانطوجهيفيهااقررطوبة

وجهيغيروجهاابعرلاسالبارفنضاءأغزوملكا،(الاولىالربابمبة)

يلمونها،خساورافىاوقشوراوجهيأبمر،(ليلية،الثرابفي

كنس)الرباعيةالجرائدوجهي،البراميلفيبهاويلقي،بارموائدهن

فيكتبتمرثية)الليلةيعرفهمنالمفجوعوجهك،)؟ه(الثانية

.أمهى

سبعمطالسعقىجمالعناانهنذكرالشاعروجهحضورولت!د

.(الخشبيالطائر)فيعشرةئلا&منئد4فص

ناالمقتبسةالنصومىمنلاح!انبدلاالقارىءانواحسب

جدوانهماوداخل،الشاعرحاضرجفافمسرحهيوالباراتالمقاهي

الريهحطريدالمقىالىالمقهىتقذفني)الحلمومتعته،الماثلعذابه

انتزعتوالمقاهي،المقاهيوصلبانالثهـرالوحشةعرفنا،والمطر

.(الجوربينرعكماجلدي

والهشيمفالقشالاكرىاثاراكهللشاعر،ذلكالىوبلاضافة

الحافرالقمرازاءضعفعلامةشعرهفيالريحمعتجتمعاذوالورق

فياقشكاياحبيبتياليابسالزمن،الريحفيفشةقلبيأنلوا

تنفضمطر،مطارارضايفيفمالكقشالريحفيلراعاك،اصابعي

(1الشتاءواورادالريجوجههفي

،فديواقحسبشعرفيوالوحدةللفربهبهـررمزفهيالنغلةأما

عبم،الوحيتالنخلةمثلوحدي)-اللهنخلةسبهاتسمىالاول

صحواورافيايغكلالعجفاءا)نخلةهذياتحت،المدي!ةالوحشةثلوج

جبينمفوقويركمي،القفلرنينيخبو،الباصاتآخر!مرحين-

.)النخل

مئشه!حلماالذكرياتتمتثلجعؤالشيخلعالميلاخرالبمدوفي

يفنمالعراقجنوبف!!وقريتهموسكو:العالمهذازاويتيكلتاونن

شك+لا-حسيشاعرانه،معااحبيبةواالجسدللمرأةالشاعر

مثلاأقبلالينزاراوربيعةأبيفيبممرنقرنهأننسشطيعلاصننا

الشاهرلمعكسعلى،اللذةاللصةوابن،)متنقل)غيرحسبلانلا

غبمجلوبشاعرنالان،ذلكبسببوربما،ايق!ابلالمذكورين

!يتفزل-ولايتوله،برىولايحس،معجب

2

المرأةثد!ان،قلتماتؤكدأخرىملاحظةوهذه،طىوفي

علىإامتحه!القدوةفقداندلااكأ،الشاعرصبوةمجمعيصبحانعنمما

بميدمناثارةالاغراءاتاكرالثديينمنيجعلالمرأةجسمطبيعةان

حسب!كانوكذلك

بالثدييونالنديالمنزلثوبالتصا!،حمامهامناًلخروج..)

العربفخيطتسحب،متعبةخيولمثل،ثدياهاقميصهافييلهث

خافقبغيثديعلىن71ارتكر:قلتسالثديينيلثمالمثاراللب

.)يديتحت

مركبذ،أخرىثون،لل!ةالشاعراختيارانشكمنوليس

برلاغتناموفوعاتعنموضوروهذا،اجاءمناللفظةلهذهبما

كثيرين،شءمراءعكسعلى،حسبان:تقولذلكوعلى،الصبية

ل!فصةلانربما،الغزلفي(الههدان)كلمةاستخداميفضلون

مرأالا(النهد)يذكرلمانه،بلامومةا!يهمتوحي(الثديان)

؟ا.لم..(فبرهنهديكان)لسانهعلىلاامراةلسانوعلي،واحدة

تدكلفالملاحظةيكنمهماأ..أولوبيةعر6مثفأهي:أجزمن2اريدلا

اننذك!باسولا،ونهحهحسبحسيمةمنوصورناتصورنامافممن

تبق!انبدلا..طنلهاترفعو!الامالقرويةالمراةبعورةالقارىء

..!القرويالشابذهنفي،المشبقةبايحاءاتها،الصورةهذه

-والعمارةموسكوفتختل!،ذكرياثهتتوحدحسبعالموفي

الجلبعلىالرقصعالمموسكو،قصيدةمنحرفيسحيثثب

وبرديىوحندقوقهابنميلهاوالعمارة،اشقراءاوالقطةوالموسبقى

الخبمباشتهاءالمرأةاشتها*ارتباطولعل،الاولىالقبلةوطعم

وهل-،الذكرياتواختلاط،العنينتوحدالىاشارةالساخن

خبمرغيفالتهاممنالجائعالمتعبالقرويللصبي"اسخن"لذة

مضن!نهارتجوالمنعودتهبعدساخن

مثلالثهرءالمفتوحجسدي،كالخبزاثتهيككنت'؟تبرفين)

والرشاالخبزطعم-رفيفمثلساخنةوانا-شفيفثوببركان

،(الاولىالقبلةصسشفتيفي

واقعف)طلالعنشه؟ءلا!،ذلكبعد،الواردمنوربما

مقاافيرايتما(رىذلكعن*جابةوفي،ح!سبشعرفي)العام

الشبان،الربيعيمجيدعبدالرحمنالعراقيالقامىعنكتبتها

الوافبتعقيداتصدمواشبابنابينشلالعةوكنماذجكالرببعيجعفر

يستطيم!لم-تموز14ثودةبعد-والعرافيالعربيالسباسي

فكس،سلوكيا،(يلايديولوجية*التزاملالهمعنفتذلواالمواجهة

والجسىالخمرةغبريجلأواولم،ذواتهمعلىينكفئواانبدلا

."الس!قوظهمبس!ببيعانونمماهروبطريق"العالماحتقار"و

جعفرءالشيخحسعبشعرتناولياناشعرفانايكنومهما

الكليلبنائهاثراسهالىتحتاجعندهالقصيعةزالتفما،تجزكئيا

موضوعاطرحفيابعادها،الموسيقيزخمها،المتداخلةاصواتها

املبالنظرةسبيلالتجزيءنظرةقانحالكلوع!ى،الشاعر

لاسسهأ.وكشفلها"تعليفى)ءهوبل

س!-س

ذييالبنمريوسفبضداد



"لطريق"علىمر؟يا))

عباسعبدلألصارتأليف

لش!مصيفايكونانالدارييالناقداليهيتطلعمااهمان

والمتتببن.الادبي*ثرصاحبافادوانه،النقديةللعمليةجديد

الئريق!أعلىمرايا)فيبجدارذلكعثاسا،جبارعبدضقوقد

تماماتدلوهامةيديمرنظراقالعرالىفيالادبيالنقدلفنوامماف

لتشرييلعمللؤوباكدلااستعداثاو-كلشف،ادبيينوثراءخبرةعلى

النهاقدهذالقافلأبعمقتشعريجعلكبشكلجوانباوتحليلهالادبي

به.نصرالل!ي

اعتباطاالاحكامنعطيوالا*مورنسبقالاالخيرمنكانواذا

انوذلثبهالوفاءيجبالرجللهذاعبم.ديناهناكباناشعرفاني

فيعكليمه(عمالمالتمافكيرا،لل!فمسهذاالجيدكتابهاعرفي

واض!"ـدلالةيطيناالذيالهملهذايموتاناريدولست،الظلام

يمسحونكماالبمضقبلمنشطبهوانبخيرالعراقفيالنقدانعلى

نرتكراساسا..وبقلالهدلمومتهسوىشيئايعنيلنسبورةهلىكلمة

.هذاالصفيووطنئافيادبياالمنتجة*عمالىكلثمقييمعببه

الضخمةالادبيةوالدراساتالمجلاتف!(المرلعالنقدطذىلقد

الشعرتاريخمنواسعةفتراتمسشعرضينالدارسونيصدرهاالتي

بالعمطيهتمالذيالنقدبم!التقييمعلىعراقنافيوالمسرحيةوالقصة

.عباصالحبارعبدف!لكمابالمجتمعاياهرابطاذاقهالادبي

وجودهومثمالعراقفيالنقدجدوىبم!مالشبابايمانوطنى

ارتباطسوىيمنيلاالذيارايابهذاالتامللايمانتمهمدااصلا

دعواعبكلمذ!زملابشكلللعملتمهيداالامبراطورملابسبقصة

فنيا.يلادبيالممل

عباسيالجبارومبدالطاهرجوادعليالدكتوركتاباتوجاءت

كتاباتوربصا)ئامروفاضلالنصيروياسيناليمريالجباروعبد

نقديا.الصإفيلالملتزمةالرؤيا3وجوعلىالديللتعطي(الدارس

ومهدياحمدالالهعبدامثالالدارسونحمبهمانر!يولسنا

وعر،امينحسمنالقاروعبدكتبهوماالعبطةومحمودالعيدي

مابقلربالنقدارتباطلهاادبجةثواًسةكونهافيلراسثهمكنحمر

التاريخمفلسفمنهيفيدبشكلالتاديخعرمرليثورمنللمؤرخ

منه.الحفإريللجلألبوا!تناول

فيشيئالنكونوالنقد،الابتار!خ،للجناحينبحاجةاننإ

احترامنمعموضعهمه!،شيءكللوضعبحاجةومننإيلأدبيالعرافى

وفعخبرات!ليالدارسونلعبهالذيالهامبالد؟رواشادتناللجميع

وامارور.الناقدامإم

الأالىهنااشيراني!ب"الطريقعلىمرايا"يخصو!ا

ادبالجمللأالمعاصرةوالقصةوالروايةالشعرفىنقدايتضمناحل!

عرفلستالشانهذافيدورهلننخصصكانوثا.عربوشعراء

اتنياو)ولن!ارىءيلأالشعبرفيالنقديةدائه3لمناقشةاستعداد

.امتابمنالشعريغيرالجانبالاهنا

منه!امامووضعناسممبقاآراءهدرسلوالئاقدمنجميلاكان

معيئةجمواصفانوفقادبيمحملايالساسهعلىيقيم،مقساوافح

ذلاومع،النقدلهبحوثسطورببنمنهجهعننبعثيتركناأنلا

.اكقارناًلتحليلبىالواًقعياكقدس!رسةمنفالناقد

ع!يعرض4العراقيالقصةعنيقهمهاالتيالدراسةففي

ثقاهـ،مصالربينهقارنا،وخلالهاقبلهااليدعلىمركراالاربعينات

وادنفيفرفافيجد،قدموهماوبينالاجتماعيوواقعكلكمابثا

؟

الىويخملص،وآخركلاسبلمىوهبو!مصدايتدر!ا،؟اددوجة

قصةكلأتب-التكرليباستثناء-؟لعرافيالقصامي)ء(نهينتيجة

جودةانمؤكدا،122ص"احيماناويخفقاحيانايبدع،مسشوىلا

القدرةلاالادببمالنصاتقييماساساكانالكاتبيقدمهالذيالموضوع

الاحسداىنحريبعلىيركرونكانواامنابعكلواق،الصياغةكل

.القار!طءلأنتباهالجالبهوذلكانظان!نثلقارىءويعرضونها

ممااحرمقالةالقصهتجعلاننيالعمليةهذءالناقدويشجب

ايوبباعمادويسنشهدالقصصيا!كنيكيالعمللمتطلباتحاويةهي

ذلك.علىدليلخيرباعتبارهاوالخليليولطفي

بشأنعباسالجبادعبدفالهماعلىئواصانالانملكلاونحن

إلقصاصينلكلعامهكسمةيتخذالايحبذلكانالا،العراقيالقاص

الرنممعلى-"بابانالمجيدعبديحي)وجيان!واديعيىفاعمال

واحد.متطورسشوىوذاتجيدةسالم!فىتبعثرمامن

مرالرغمعلىسعباسونزارسليمفزاراعطلانكذلكونجد

عوحافظوانجديدامضصنايركيواعممنيكمنتنطلق-اللتها

الصيظذاالشبيالواقعواستلمعباسنزارعندوتازمهاالمديظتيه

شخصياقىمتخذاالواقعرلضقضاياوعالعسليمترارعنديلانسمانية

جواد،ويحيىجيانعندعامبوجهعمالياوفلاحيطبقىمستوىذات

فمنوريالملكعبدمورفيجديدارايايقدماهاتبانونلاح!

التاريبقىلجموكلالاهيئان"يقولحينحديثةعراقي!افصوصهبناء

بالتجربالموضوعاستبدالهاهيسواهاعنميزتهاالتيالارصنشيد

الدارسو،يرددهمايفيدناولا...البعيدالف!يبالتكببرالمبامثروالمغزى

اقصوصالىروائيمنهعنقليمكنلاأو،بجويسنوريتأثيرم!

."عضيلأكة

والاقصوصالروايةبينالفرقعلىوتثيدءالرايهذاجر2ةورغم

ثقافتموفاءبحكم،نوريالملكممبدانالتولىهنيمنعلاذلكأنالا

وفيادالت!لبمسليمنزارمثلالحديثةالعراقيةللقصةالاخرينالرواد

اليوتموناهـمنوال!بيرالمصيابكاستفاثةجويسمناستفادقد

البناءالقصصجوعنالشعري(لجو،طتلافلطبيعةوالمعرل!،حكمت

طر"عندنمانيمكونالمنه!نقلعمببةوكنذلكعلىيواهنالاقد

نقديا.مقبمولغيرذلكانولوالاقصوصةفي!رمميز.

جو-مثه!قصاعيطبققد(،الارفي))ـنشيدانييعنيلاوهذا

ابطامحندالداخليالمنولططريتةا!بعومنهبكامله(عولس)لي

ييا،عدثوجعلبرلوموالسيمهللمستربالنسبةجويس!لكما

الاقصوصعثهاتبتمدكانتنقطةوكلك،ساعةوعشريناربعءس!

ملا.الناهيالدينوصلاحوالخليليايوبعندالعرافيعة

"**

لش!كرخص(قاسيةحياه)اقصوصةذلكبعدامثبيناقنر

محفوظلنجيب(ونهايةبداية)برواية-حديثا-اياهامقارنا

لذلك.راضغيرالاحداثبينالترابطعلىمؤكدا

منالنقاعباسالجبارعبدلغيربالنسبةجديداكانالرايوهذا

فيدرا-بعاملهئ(قاسيةحياة)لمجموعةتعرضتضدليوبالنسبة

ثيريبخلديصرلمكها-ذلكالحظاندون)العراقيةالقصةفي)

الوافتلامساحدائهاان"ذاتهاالاقصوصةفيللقولوخطصت

شخصيقشمناكفليس،بعضهاممدابلانسافيملتصقةوشخصيالها



الق!؟فيهطلقلا،اكلم4معنيبكلضريرةولاالمموموجهعر

امى(،المضمونسليمةيجطهاماوهذا،حلومهاخيشقصيةمد؟

الحوارلمحبمهناتبعضلولاللحد!هساوفاكان!دالعرفياسلوب

.11("وإلضحالشعبيبينالغلي!

قصاصيناانيعتقدللالوأيهذا!رىلافانهالمحترمالثاقداما

قصاصينااعمالمنوحم!ير"اماصمموجودفهونموذجهمفييتعبونلا

ا!صحففياخبارهاوفواىبالفعلحدلتلوفثعكسحيلا*ليست

.21("شخميأامثبعلالاها؟و

ممنببتددأنمناعجزكان-الناقديقرركما-!صاصناوان

اىاكض!كما*حداثقريبقدمبلوامتياديمالوفبسرداكاثوف

وليمىوافعية؟لتعليصالقوتوئمرافيالتسجيليعتيبرالذيايوب؟لك

ملإ.متفقالمضهونانباعتيارالعكنيكيناقثيانيلاالناقدطى

مواهببروالقصةلوطيفةالقاصرالفهمان"الناقدويؤكد

وحدهالقصيكن؟لم..لمباثر1لنكد1والتمليميةمساربفيكطبنا

ا!تاريخعةالمرحلةطبيعةاملتهبلالقصورهذاعنالوحيدالمسرولهو

.)3("العراقيةالقصةفيها!هرتالتي

يثول:حيئذلكعنمدافعالطفيا!جيدغبدالقاصويبدر

بصراحةنقولانوالخمسيش!*ربعيناتلقصةبالنسبةالمررمن*

هيمبنةف!رةيحملوهويكبكانالعرافيةاهصةكلاب(ن...

هاهصة.هدفالىويوجههاال!رةفييالققثهللقصلأالعامالببكل

ا!يبرركم،)"وهد!فكرة"قصلأالمرحلةكلكفيكلالتالعراقية

ال!ليا!يالمرنفمالولان3المقالنفسفىباثورايوبهوزميلهعرفه

!ىمالسيايمممةالمقالةيسعثطصكانامبرىالوطنيةالثغ!اياأجلم!

مؤضرةفيكالىكلالتالثصةفانالمثبر!المنبريةبصورهالشى

بى!ةوامحانثهمؤويبمديبدعانالقاصطى!ان،*دبيهالمئون

)4(،"والمشعرقراهـالمقالةم!وينيعهمالقراءمقكبرصد

بانهالكتاب!زمرةافىلانعواطه(كورطه)فب!ررا،بذنوناما

))ـرخبمصةكتيباتيصلرحعلهاصطداماندد2احكمارحالىمحأصد-

وهكذا5بالقواء)يئبرىماممهاالافهيالىقىي!ةالتداولس!لة!ثممن

لاسلوصهـقصصر،وارائي6نطعاعرواففعح!،اسجلاؤ،الطسبم،منكاق

وحالاتجفملابلافرارراكعناوللا*قدببصوهد.وفلال!لأمتعةهيه

.)15مسلأ

عماالدفالم4فموائفعالهماثعدلهـماكي4وايوبلطفيمصررورفم

فانالعرفىوطربقةافاصمصهمامادةكتناولنقديةهجماءمنينملاله

والفمسمينات*ربعيناتفيالعراقيةللكصةالتطويرياهـباد'اثورلهما

ضخهساهي!لمالذيوالردوالتهبيية6ا!باك!ر2فى2قع؟لوومن

3)دراستىفي؟!الىاكثرىوقد،الئقديقبلهالا؟مورمسطحة

القنديل)فيواث!كرلييه!أيوبقعلكما*حداهقريبعرفىوكذلك

.)8،،أكن!فىء

؟لعرا!ية)احصةفي)من43صانعرأا)

الطريق)على1مرايامنا27ص*)

013صالسابقطصدرث!

اثكارمممديث:لطؤالم!ي!مبد:البغدادية!ت!مجللأ)4،

91الاحربران5الس!نةالعهـ44لأصي!صصبم

الأ.ص:البفداديةاكتدمجة)ه)

71صحمودكيلباسم،العرافيةالقصةفي)اثظرأ*

5891مايس*د؟بمجلة.فينامنقصصفياكربةيه!

*صالصاقية!صهق!181

يا

النافمدقبلمنضصكأدفضهاتعنبملاالتجربةفيابةانكما

وافناا،دبيالعمللتي!-كلفيلاوحدهاالعر؟بةانتعنر،مارد

فنيا.ادبي!لايلتبريرالغرائح!منكركتاج

السشينيىفيموجتهعلتالذيالاشكا!يالأدبانهناوفلاحظ

المحاوال!ترضىماق!ركاملارفضهيمكئلاال!اهرةهذهمعتمدا،ندنا

راضةولاالجنسسوىضبلاقصص،اكثرهاوما..فيهص!"

المجتمع.كلعلىوالح!دالقبرفرائحة؟

***

داالراوفرورةعلى*!االحادةالثري!دراسصتهفيالناقديمصي

القصصي،للمملالجديد!الاشكروممارسةللقاصالشاملةلثوريلأ

للاهتمامبولمىسركونصهـمعاولةوقيفهالعان!لثجا!الناقدعلىياخذ

باعتبأده،العالمامإمللاديبجديدمو!وثقهـديموالموتالميتافيز!قية

نحيباهملاشموليةمؤكدا،الص!عراقيةعنابتعدقد-هنا،

لمالطبقيالتباينجلأوران،\مفادههاماراياطارحاوسواهمقوظ

معاولتيالىمثيرا"السياكيالال!راما)ىبالضرورةيديلد

دوايتهكلحسن،كيوالسي(الثا!الشخمي"فيولوفرنفى

مواضاحمابالخذعالمفييلالتماءيرفم!ناللذفى)السحين

بشكلوشار!ااكمالمواضعة-الاقلعلىمراقيهستوىطى-يه

السميالسي.بالعملاهماعيكصبه

الالي3الى8مرود!دبماطبقيااكبايئجثورالطرالواقع

بقدر2لالتزامأهذاالكاملالتقليديبالشكلليسافما،لسياسي

3صياواهالباليهايئتميالتياطبقةاكجاهبالمصووليهشعووهوا

للفنائ!ةالفيالوريايوقم!امرالفكرىيلالعو!انكها،امارها

ذكه.الئا!دبه!لبالذياث!وريبا!م!كللبدء

موففااصبكعذيمني1ثهذ،لسيالي7المراللا؟نكما

منذالئقا!شتمداهكدرايبمفيذلكو؟3،اثعضيةلحاهلمتزما

!ي!.حعيواأ!صتايملابديهةو؟صبحلطمسعيئات

ف!:طذاء!معماسكمام"مبرر؟لبس؟لكقاقنفالوقت؟!ى

صلىءا؟للىينالعرورفىالتبميبىالاشكالى*دب:إبفعلما

الحديثهالقصصيهودؤ؟همالدرىالسياهـ،!همببنكنا!ضهـمخلرر

!"اول؟ممتبواصةءاصرلى!ادمبعداا!نلادالبهها!ئ!ادثد

المنبعثتال!ريةالموسيثى:المعيم*دبركن!(القلهـلة!صهفىح!

.137ص7)؟حص!!ةلصنعة2*نو!امبعيدةافوار3

وريادلسهالعكرلىهئدا!صصيةاكتجربةنضيمفىنثاثسولا

الذينالتلاميذمنلبعفىأشاذااراهوحي)ال!جمود4ممطهويمى

اثمباربم!،ل!2فكلمو(فاقصنصعلىالغئمهجمربته!موا

هارفةمو!بكلهسمتهينين-؟ستاذهمحتىسمىءكل؟؟فضيى

اية.والبرو2لاقصوصة!واعدكاملا!يماالتجدبدمئبرن

لمينا!واانهم-العلألىك!جاععدا-النقادعلى9عاكبوي!!

هنلاابتعدقد؟لنقادمنا!سرانوالواقع،الشكلىفيلربيعى

لائهمالستئ!قصاصيكلعنبلبا!؟تاأربيعىالرحمنب

وكنيبوجههاالوقوفصسهللاالتياروصربعةعاليةجلأ2ا(نحسوا

"*و،حدطرفمنقصصي)لسباباهد!امثسروهلىذلكخلت

ومحمعدلعرا!جما1و!ضلالربي!!كلوالمفممونالث!كلناف!ستميث

9691سنة،ع*ثلاممجلة)9)



بكللسام..المقالماتثم،واخوبنناصراًلستاروعبدالمجيدعبد

بالصت.م!

***

ابدعهالذيالجيمدالهملالناقديرقيم)اظامئونا)فصلفي

بص!دةخفيةظلالا"فيهووجدالمطلبىالرزاقعبدالشاباأروائي

وبعفد"العريىالرإفرواياتوخاصةالواقعىالتيارشوامحمن

نو)ع!4الربسليوسف!الحرام)و(الظامئون)بينمقارنةا!،ور

ف!!ضائعةإتار؟االمطلبيجعلمدتبرافياضلسليمان(لاصبايا

بؤمانقصردتلوءالقصان"وفاهللاالمواخذةبستوج!امراذمكانلا

،ت؟الشخصالاحداثفيهتتلونوافعيااطاراكت!مصبتلامعيتينومكان

الجبل()و(يلار!ىافينجدهالذيا!ومميؤمحلىبلون

.")العرام)و

،القرونعبر،دالماشامخة،الجيدهالروايةاننراهوالذممط

اساساوجعلهاظماامناقشةوان،ومكانزمانلايتصلح،والدهر

السالق1)فصل؟"،والكتابالنقاداأن،قدبهاطالبأةمساللروالة

سركونشخوصعراقيةلعدمر!"العانيشجاععأيععابعندما

الروابلةومناقشة(اظاءئونا)ربالابطالمحليةورغم،بلإلص

درطلبى4اانثمرفاننااماؤ5العراقصةالارضءطشىلارمةذاتها

للدهشةمثير،عرلىمناوسعمستوىالى)1،كلامئون)بففز

أطيب.االعملبهذا،رةالفخ

هـ!مورابرازهمنللاخرىعماسالجبارعبداراءجاءتوقد

بمنالكائناتالحدودوازالةاحيا6واالموتوى8ببنالتراجيد!الصراع

(والماءوالارفر،اليد)بمقارفتهاوكانتصائمةالروايةفىالحبة

واقعين.اليخلالهماكتبتالتىا"حلتينلطبحعةمدركةمقارنةلالوب

طي**

(الايالايلغةاعنالناقدقدمهاالتيالدراسةذلكبعدتاتي

بالمجيو!سةقغتصلمالدراسةهذهاننراهاهـيوا،الريسليوسنة

ماهترصلمهلكاطهااثريساعماللتحايلانطلقتماقمرذاكهاالقصصية

نحووهلىمناثة،المعالمالواضحالكلالبهذاعنكعيروننقادكتبه

وغيرهما.غانموفنحيمعفوظاعملامقارنتجريبى

فيادريسيوسفلشخوصالداخأيالناءعلىالناقدركروقد

لاكاملصفاءحالةمجردالشظصيةكونانراالضا،المجموعةهذه

للخيرالمحبوالطيبحسنا*4كشخب،ماصراعحوانيتهايحتمم

الاخرىالميأودراإيةالشخصياتالوقتذاتاليمستقلا،جميعاوالناس

الحدت-ديلشخصيةالزاجيديالفنيابناءاطريقةعلىومعترضا

هـلمىينبطحالريمسجملهحيث،،ح!اتيايريدماعلىحصلالذي)

كماالصفاءالىعادانهظاناجميعاالناسعنوطالبا،بثياالمطبخارضى

بذلك.القارىءافنعانهالريىاعكد

ظلعاتومامجت!علايالمأضيعودةمحاوللأعقميؤكدالناقدان

الفرديتمناهاامورالاواليوءللامسؤوليةاهو:واالانسانعندالبراءة

حسنالعمإعتبرفهولذا،تتحققالايحرص-داخلا-وأكنه

3

لدىلشيثايح!مانلافاشاليننموذجبى)جممااجم!لغةافيوالحديدي

ارادفىيا!الشىءلكنومنطقيصحيعكلهوهذا..ادريسيوسف

النهايةفىالحديديهزيمةأعالم)وحسنالعمفيتحعيقهالر.سى

نفسه.ادريسيوسفلذاتتاكيد

قدمياانسالابدأعنرماماف"الىيعودلانيتطلعادريسيوسف

قممال!!الكاتبمعودمبذاتبمدتلفهلمالشصاجلمنيناضل

حسنالعممنفاتخذ،الصفاءحريةفقدانهبسببلنفسهمايرتضلم

الادباوروبوا!"ممل،ذكهءيهواسقطلهالموفوعيالبددل

التجربة.بهذهيبهبرناكىالقصةقواعدمنتمامامتحرربشكلالاشكالى

منصفتبدومسالةوهذه،مقنعاشيئايقدمانيستطعلمانهالا

ادريس.مثلالادبىثقلهلهقديركالبطريقفيحادطربق

نحوعلى)الفرالير)فر(البرائعةالفنيةقدداتهاستعلقدوكان

بشكلويفل!مونهاسيصاتهميقررونابطالهتاركا،اأتلعلىيقفهازل

ويسخرشيئكلاللاذعبلسانهيسلقساخرفرفورالىليست!حملامقنع

ر؟يتهعنبذلكمعبراواًلاخلاقواأهأوالقوانينالقيم:شبىءكلمن

اهمحاصلاحمقابياسبشبهماومجسداالاخرينقضاياازاءالجديدة

الناقد،يقولكما،المسرحيةتطبرحهاالتيالحلولكافةو!ل

اأرابعالجداريسقطوانساخرايكونانفياًدريسنجحأر

هذ،وليست،الأنسانلمسالةالحلولبحثفيمعهالجمهورويشرك

جايز)ايونممكوينحوعاىذلكيقدموأكنه،كاتبيفعلهامرةاول

.)حاجةايجايز،علي"المجنيهووالظالمالجانيهوالمظلوم

3**

ثرثرة)محفوظروايةءنتتحدثذلكتليالتيالثلاثةالفصول

كتسابعنوالثالثشهكويلغالبم(المنتمي)وحماب،النل!فوق

الفصلينعنحدشبموسيقتر.المثارونيليوسفاادبيةدراسات)

بشكرمعجباضماقدا.الشارونيالال!لتاذكتاباقرالملانيالاولين

ويصود،ا!حياتيةومواق!مالثرثرةابطاليئما!شوهوبمحنوظواضح

انشوحولجميعاوثورانهمالهفمةالداخل!شفصيثهمظوربصبر

محفوكلرواياتبابطالاياهممقارنا،وسمارةالشخصيةالمتوائن

.حيرةيلا

عدا-عئدهمحلتقدالثرثرةابطالاناسقخلصهالذيوالرأي

عناصلأ،وبوئوا،الاقتصاديةالمشكلا.ذاتهامصرتمثلالتيسمارة

مجتم!،شموأياوضمايعطبىتماماخاصمجتمعفيوموحودةممكنة

ذاتيا.المنطمةالسه،سيةا)حركةعنبعيد

مجتمعه-كل!ونوهمالذاتارفماءمسالةسوىلديهمتبقلم

انما،الياسلدافعلشى،تهزهمقصلأولا،هذابانغلافهمالواسع

الحلورابسطفاختاروااحدابمفعلثمهـيثايحاولوالم-ا!ماس!اسإم

البوناني."لزورمفوهةصوراوكانواواسهلها

رواياتافضلليمستالثرثرة"انالقولفيالناقدمعونحن

عمرهيممااكثر.طويلةخبرةذيفنانصنعةعنؤكمففانها،محفوظ

،((ررياناويعيقوجدانناالىيضيفنف!



الناقدياخذش!يلفالياالمنتمي)بدراسةالفاصالفصلوفي

لابطالاالاجباري)تقسيمهحيثمنالنقديةدؤياهقممريةشكريلحا

فيمحفوظتجاربعلىوتكيدهويسارويمينمنعمولامنتمالىنحيب

.الموتحومةفيدائماالساقطالبورجوازية0البطولةانسانخلق

لأتجربشبحمنمواقفهفيينطلقشكرحرغاليانرأيئاوفي

وجدانيا()فيهاشاركفانهنجيباما،شخصياعاشهافاشلةسياسية

اليسادية،المجلةتحريرفيكماللماركةروياهمنيتفمحبشكل

الشاب-!هميموتعلىنجيبقبلمنالتركيزهذافانولذلك

ا!ليلي"خان"فيرشديوءوت"القمرينبين"في-الايحابي

اخته،ابناءوجوهالىالثلانيةلىكمالوجهمن(الكاميرا)!انيتقالى

به.يشصلماالرمزهوانا

لراستهطلكلشكريفالينطروجهةاختلافالناقدويلا!

الزمزءالتتابعملىالاولىاعمالهفييؤكدفهو،عحفوظلاعمالالئفية

.والكلابللصثراستهفيذلكعنمتخليا،للابطاد

عوضلويساراءعلىشكرياممنمادكثرةعباسالجبارعنويؤكد

فيثكلمما،التاريخيةنجيبرواياتعنالحديثواغفالهوبرادلي

.هذهالهامهشريلمراسةالنقديةالنظرزاويةفينقصارأينا

التحليلىحطوصبرهعباسالجبارعبدشموليهنؤكدختامااننا

خعميلأث!لار

لمزتا

دح

مصححاحص

شم،6891ايوفيفرنساهر.ت!تيب!6ح!معكلمثم!

الابيرار،!لابهااحدكحبب!!هادمرى،اللسي!ا!مى

؟لحب.ا!ادلأوبلاصا

والسوداالحمراءيلاملاملحتالعمذل!؟لحريهربيعوتلتح

!عبمامص!حب،نثكل،وهيى؟رلعلأنيالبالش!بةذلك

خرينا7ان:وحدهماالعاشقانوبقي،الحريةانعكستلم

ودانبجيراراما.العغيرةبحسابلاهمويقومونالضواب

مالأ!نحريكونابايستصاانلمريدانولالهما،الصفالى

واهـويتحالف،مكانكلمنعليهما!قضاضويجرى

ثانبويظل.،)القل"الى؟لعافقينليعيعوا،!معييننفس

تتان،النزعةالمثاليةالتفسالرفيعة!ك،دانيدتستطح

حي!يسضوالاليكجاءكلمننا!رويحكمهالليالنظم

كياأانمر*اضربااثيالركةالروايةهفتورهطهلا

..."هع!قصةهفيلممكالهثعدين

؟،

منمكنتهالتيالواسعةوئقافتال!مرلقغطياالايجابيوا!ستيعابه

النادشدوجدناانناالقوليدكلونابشكلالعديدهالاعمالهذهمناقشة

الناقديضعهالذيالتحليليللبرنامعواضحتحديدعدملولاالنموذج

وفيلوجيااخردحوهـالكولوجياتارةاشتراكياواقعيانراهبشكلامامنا

ئالثا.

وكد،روياهتورعفيالعرافيالناقديعانيهاالتيالمشكلةان

ثرحربشكلالينافيقدمهاتوزعهذايطورانعباسالجبارعبداستطاع

)01(.ومتمكنصثقف

حموديعبدالحميدباسمبغداد

الف)مجلةاعدادفيالمطلبيومالكخضرموفقمقالاتفيلعل).1(

صحيحبشكلوجودهموعدمالنقادمناث"كية7191لسنةاباء

النقدطبيعةمعالمتفقالافضلبالشكللواجبهماداءهمعدماي

؟رمحتنبعثذلكومنالنقدوجودفيالبمضشثعلىدليلا

عباسالجبارعبدكتاب

أ

505خمبما

تاليف!

صحثحامش

التمرييفيتمتهنكمرهامنالحينفيشابةامراةوهي،يال

.القثوننعرفيفاصروهنه،رحلانظرهافياصبحقدان

وكد.اعف!الرمماشمونوعاد،راشدينيكونوااناًلاطف!.اًد

الصاجز.يع

الىيصدون،واكافجن؟لمو!فين،الثورةومؤيديالنظام،يدي

يعوداانيرضعفى!مهما"الفف!يحة"،الحميعنظرفي،شمن

روهما.

وعلماءوفرتضماةمن،الدرولةخاثعيمع،المناض،رار

هلمن!.النهايةاثىمعركتهمافيالضي.!د!مصممين!يرار

هذاكحتملهلأكساعهمابكلالبثريينوالشرالفباوةضث!اف

افبا!ينافسطيماافب!وج!اهدالعالماتحاءيحنيطوفصا

كلهاأالحي!سحى

ؤ.لأ0.3الثمنصدرحديثا

أ
يي!


