
فيلاهروررآح!رب

سنهابوابراهبممحيمد:بمكم

دفعتقدءمةالمصكالتواذاالتفهـ.وبدا،الصراخاهدا

معتصمين،بالفراربعضهملاذفقد،لعاصفةاقلبالىاءبالثر

شهواتهمتحتالكامنةالبسيطةذولتهمءنمفننشين،الكاملبالياس

بالع!ئتريات،صدئةبسيؤفوالبرقالرعدبعضهمونازل،الصفيرة

،الرووسوهزوا،الحكص4ادمموااوالكعيرونوتعلم،الخائرة

سقطت،ثم،ذائعةشائعةلحقيقةاوأصبحت،معارفهمكنوزوفتحوا

الااظنولا.واحد؟نفيوخنجراجرحاالش!رواصبح،وابتذلت

يأشيكم،المبالثرالحسصرخةالاا!إماا،ولىالفطلرثودان

الذيمكانهالىكل،والقلبالعقلبعودة،اًنظملءالبطيالزمان

الاحس!!اسمنعمهقبدافعمزقواالذينتعبلقد.اللهلهخلقه

ولطخوهابا!تهامات،ونكماشعوبا،العربيةالامةوجهبالذنب

المعرفتىواأدعاء،العهقةالحكمةلهبةاحترفواالذينوكعب،بالعار

بادارة6العاصفةيواجهواان-كليلىأصرواالذينه!ؤلاءوسقط

يتجاوزشيء،الاعما!فيآخرشىوبدا6احتالىوهز،الظهور

اليالاولىالكريزةيتجماوز،القد،مالتسليماو،المطلقالرفض

الهزبصللشاعرالصقيقيةالروجبدأت.الروحمعقلفيالدكول

كلالحقائق،أسعلىالقك!رةلنفسهاتسيلاال!تيالقصائدفيقتفتح

الذيالملأقهذايكونقد.الحقيقةفىلمىالتعرفتحاولانهابل

وقد،بالذنبالمريرالاحساسول!،الجددةالقصائدفييولد

.أخيراجاءقهـدولكنه،الاشياءلحقاققالعميقالفهموليديكون

،بالاحداثللانفعالالغروءالاستجابةمجردهوالصدقمعنىولر

القدرة،بالصد!اقصدو!ني،صادقينالشعراءجىءكانوالا

ببروقزائفتائوثون،والمضهونالشكلبينالانسجامخلقعلى

يختبرلممراًهقابقلباًلدنيايرىنحلابطموحودون،آخراوشاعر

اثواقه.ب!د

انقؤكدحقيقيةظواهعبرتدوح"ا!داب"منالما!يالعددوفي

وعاطفة،متريثوعقل،حساسبوجدانيتاملبدا-الهربيالشعر

الرؤيىلاحهصادهىوا،ضياعوالانكسارالحزنكانواذا-.عميقة

الثاعرانالاطمئنانعاىيجث"؟فان،اقعائداهذهؤىيهالشص

المحي!ل!كثيفااحلامرعمقادرانهءمس!دوداطريقايواح4لاالعربي

نض،الثاعريجدانىاالعاليةالاسواروهذهالعربيةالؤيةفاقب

الهـههـبيالوضعرغماجهيولاالعربيالشاءوفان،جلأرانهابينسرءضا

الىالرحيلع!قالراًنمه.مس!كوداًطريقاافنرديفييمعنالذي

خلالمن،ةالراالشاعراصب!.والجنوبالشمالوالى،الاعماق

البسيطالانسانكانواًذا.الرياحهـ+زةلهتكونأن،الخاصةاجنحته

خلقفيحقيقيأملولا،شاملوعيثون،الويمةيواجهالذي

يغر!انالفورع!آثرقد،اوبىد"كأابالاحلا!التهلمقمنيم!4موقف

بارفطءفليقنعاياسامنوبدلا،الخاصةأهوالهبحيرةفينفسه

..الحقيقياليإسهوهذاانباللإعوينمسى،ابسيطةشهواته

!إسكلهبر!

يئرقان،العجزبحت!"واجهقد،العاديالانسانكاىاذاأؤول

ثواتهمءنالخروجالعكسعوآثرواقعداث!اؤ!ان،نفسهفي

الاهـ"لان،البلاءسببانهممدممين،الشعراءالبعضهاجملقد

هرلاءونسي،القتالعنبالقصائدواستغنت،بالشمعراكتفت

الارفي،يحررواانوحدهمشعرائهامنتنتكرالتيالامةانالمهاجمون

وهؤلاء،انفسهم؟لشعراءمنالمهاجمينبعضوكان.واجبهاتعرفلا

حب3و...بننبهميشعرونلانهمنفسهم2لهاجمونكانواالوا!ع!ما

شتصثولمانيلايمدونلا،انطيةافيلا؟8!الشعواءعنادافعان

العامرةالامةبهذهيمرمابكل،وأملا،وأ"ا،وحزنا،حماسا

.لخبربا

لكالنداهذهان!كد"ا!داب"منالهاضياالصدقصاندان

هولاء،امتهالأحداءالفورعلىتستجيبوالتي،العساسة

الامة،رحمصميموي!خلون،الضيقةذواقهم!نيرظلرونمراًءالشص

ظاهرةوليست.وينتكرهميتظرونهالذيالغدملامحيعرفونلعلهم

خإهكلمننفسهاظرحفقهـالت!ئيهيواحزانهاالامةبجراحالاهتهام

افني،االنض!مش!صلةبل،القصلالدمنالخمسبال!ددهذا

يئقصهلأدلهلرالاحرىهيتعطي!هاحيرقي،ا!اهبرةوالمعال!!

كلرولىوسد،تطورهملىإ؟مونالشعراءهولأءانس!لى،الوضوح

يصرونفانهم،الجمهورعنالحقي!يةعزلتهمفرغم،ءستحيلةشبه

ليكانواذا.تفسهالجمهورهذااتجاهلي،الخلا!التطورعلى

النفس،هـعالصدقانفهى،كراءتىمناساسيةبملاحثةاخرجان

ملامحامهبحتقد،للقوالاءلاصى،الضيقةالذاتمنوالخوويم

المرحلة.هذهفي،العربيللشعرحقبيقية

خميس"يسري"هشهاعر"واالصوصاا!ظ!جأغئمة"

التقليدياوهجامنوخالية،البساطةبالغةتب!وقصيدةهذه

تشصوقد.ا)خلي!ةلقاتالمهعلإهادرجتالتيالموسيقيةللفصاحة

الشاصلان،الشههـوالنثربينالبلبصلةلمحىووقعتخ!دحعتانك

المرتفعةا(وسيقىصوتفىىيبتعد،منهجهوهذا،"خهـهءشيسري)ء

الذي،اًلمحكمءالبئفيتتجلىاحقمقيةامهارتهانالا.الا/قاع

،-التوترارىفجاةبكتصرحتى،تتآزربل،مقاطعهتتداعىلا

"خهجهذاخطورةورغم.المعنىوأخيرا،الاساس!،والإ/فال

الموشقىلدوركميرااعت!باراتقيمالتى!ذنءنعؤوفا،جدفالذي

تجولسته،داخل،بكالاحتفا!فىأيمجعرإنه،اثمرفيءالمجلجلة

حوآ!كاننصشة،4تدغدالتيالمشهياتتاثيرتحتبكيحتفظلاوهو

ومنه،يلاوضعنبجداكلمحاق،الملونةالسحببكبتخطىولا

الىكصللاوهبى،الحياةتفاصيلوقشفله،كتيرايفكرشاعر

يخدعك،لمبانهيخنعكال:هايةفياوهو،بهقلهتصرانب!دالا،كلبه

،-4بفكرتىعلإرسيطرفقد،لخدرهاس!تسلمت!دتكقام!واذا

.آلاحكاما!الباعالمهالىاـلظادخاءلى،البسيرالانساك!واًصراًره

بركولد"بعالمملامحهمنالكثيرفييوحبىالذيالمئهجهذاان

نالرهانوهو،الخطرالاحساسهذافياحهانايوقع"بريخت

واكتمى؟ل،الوضوحلشدة،القعيدةبناءفيكييربجالديقوم

.البنا،واخدام،المضى



((صعبر،اهـء-ءهخاهغرغرتا)ء4ؤولوهو،بهااكويخطوثمة

يقولكما((ا&رافيثاكلوني)ءلغةءلمىالا"عرعرت"والصحيح

،اخاصاجم----اللاخلقفيت!نجح-بةالقصهذهولكن.النحاة

اهـطرةؤي"ص!يسيصري))افعر!ارةمني!بعارزياو،أئيرها

الثمرإقى.ر؟إنجهعنامرعلى

((صادقحبيب))لاثاع!((االرصار))

الذي،الاصراةلالعا"!حب،تلااهاديةاةالقصإهدهلستمد

،!الر!ةوزحفالصدقوطنالىمعبراجسدهالثاءرفيهيقهم

نابلالعهيقةإحاناةبايوحيالنيالتوترهذامنالقصيد!ةوتخلو

المنهع،وبنالس،قدمتهاانسبق،القإد!تقدعهاالتيالصورة

،متوهبةتكونانبرنجبغيالتيالافتنن!احيلآونرى،كثيرةقعائد

يستخدمهاالتيالمتواصعةالغةاتعدولم،الفتوروهدةؤيسقطتقد

هـيانعسعيةاالوحدةفميهعلىقادرة،الخاصةبطريقته،الشاعر

تمل!،الي،الدياميةالحركةمنيدةالقصوخلو.اقصيدةا

.اجدوىوا،اافاءلميئلفقدانتعرضها،العميقةالمضعريةا!ورا

-سة،اوحيااللفظةانذلك.مراوغةاشعراادواتأكبرمنواللغة

واخلاصسا،وحساسيه،جهداتطلب،ؤكمكانها،والضرورية

الاسض-"لامهـنبدلا،وحب،طواعيةعناثناعريبذل!،ان"صنبدلا

العملمب"مقتمضياتتلبكأاجلمنلا،سلفااثهـعدةو،احاضرةاللالفاظ

الفرقوهنا.ميكانيكيةاداةءجرد.بىالتعبلمجردبل،الابداعية

دءئاميكية،لغةفالاولى.الننعب!رولغة،الاررراعلفةبينالحقيقي

كا.مبكافيكبلآلةوالثانية

مصطةط(عت*هـا))احهدللتناعر"المجيرااًلحزندؤذرفي15)

فصي!كأ"فيهوتصب،العربيالجرحمنتنبعجيدةقص-ررة

الواصحة،الشاعربم!موةتوحي،"بصعاحظالتبا!جم!حدالى

ب-"-صأصبعفدباقحهافرحهاىيبرواًلتي،أدواتهاقلاكعلى

ونبرتهما،المسضقيمةبلغتهاتتميوهي.امهااسضخد-ءيافبالاسر

الذي،اورمريالمذهحهداالىالوافهحةالذمولهجة،العاليه

وخزتحت،!نههماتعتحالعربيةا!بقطةلجعلاطاراالتقريع/حتمد

ابيالهاوا.بسعاظ،المتدفقهبموسبقاهاتهجبانتستإعانك.لابرا

ردبفالالمبوكاةيرشعرلمالشاعربأناحسا-ايمذحكالذي

تشيرالحقيقةؤكهلأوهى!.الاخريررزالمعنالتعبيوبمتعةيشهصرما

الشاعر،هذاثحرالمتتبعيلا*ظها،الننيالدائمةالملاخظةهذهالى

هذهتجعللدرجة،شعرهفيا!خرينالشعراءاصواتوضوحوهي

التراثمناشطادرةواهـ-ل.لهالمميزةءلاماتهابرزمنالسمة

الاطارمنتقتربا!تيالعربية،جةللدبواجادته،العربيالشعري

معاناةءنبسهولةرلتعيبر،الشم!ريمةالطاقةتمنحه،كيالكلاصي

،4اذصمستريحالشاعرانتحسالذيالاطمئذانهذاولعل.أمته

يفج!دقي،واكثراقتص،دااكثريكونانور"نرجوي!لنصاماهو

كاملا.انتماءاليهتتميلغةعنالبحث

1((المش!ئلأظليقحتحوار))

جهاد"كفم"!قنمياعر

قزحقوسكاءشحةيذبثق،اًلحقيقيوالجم،لالسحرمنعالم

لقد.اشاعريةوا،والجودة،الرهاؤلأالبالغةالقص!دةهذهمن

العالملهذافاستسمت،عالمهااىاأخدثي،القصيدةهذهفت:ضني

كلي!تحالديهوالحقيقيالث!معربأرينتهركالذي،المتوهجالحء

اص-ورةباالاوللبيتاممدملهئةال!يدظ.فبلمنتفتحامدادا7

،الصاعى-س"الموسيقىءنمهادالىترتكزا*نيا،المعجزةالشسرإة

ابعدافقأمامكفيهضحتىأبياتهـ،منر-توق3عه:،كعبرانوما

انتكلهيثلماعريننهوجودة،الشعاعراةأصاولهل.جديدومجال

اباًلافى!تستحة!.قصيدةانها.مثرفامستقيلالهأنتظرتجعلني

والضهنئة.والحب

((!*ن6لقؤجداريهتحت))

((!سفوءيهدسه))لث!اعوا

النا!جة،الث"ري"يةالر*شء:،صر،الممتازةاقهبةاهذهتحمل

تونرفي"برفصدةانهـاورغم."يوصفءلصمعي"شعرتميزاتبم

صوتانالا،الههـا!همومعنبلالعاملةاطبقةاهمومعنشعري

الف-افدنمناندون،الثهرركأالمناورةام51فيينجحالشاعر

.،هنواصءنبى،ث!راءلمرناوصراحرنةعليهيلاحظارمنالقارىءاو

اتياالحماماتهـرزهاليهاترمزوأمنهاططأنتضهادقمتا!واحاية

أدرعتهميعرضونالعم،لبينما،البنادقيتتبهها،الساحةفيتطير

،الهماراتبناءارهقهااالتيأبدانهم!ةغيريملكونلأ!ما،للبيع

،،ال!ماراتاجبمالذيهذابينواضحةاًلمفارؤكأ.يس!ونو"لاالتي

القلق؟يرإج"لاالض!يامراقىاروخع!هل.الارصفةويفترش

و.ص،ؤيهاتنا!ئ":اك.،عرءخاطبه،اك-مبالعراقروجهيوهل

ءث!اىوتهـوي،الجنودالهيالمكوي،تيالمقاول،الرصيففيهنا

؟"لمةالمقصالوفى

بس-ل،لث!اعر.،ت"أص،اةعاىفقطيتوؤفلااث،عرنجا"ان

اتدلقد.عملهابداعسبيلفييبذلهالذيوالجهدالاخلاصعلى

وآلام،ال!راقبهموم،القصإةهدهفبم"يوسفسعدي"

فييتاذيا،ثمريابالاطاراعيىاوظلالاندماجهذااكنو،اقالعر

،للشهر"سهصدي)ءاخلاعىولعل.الجوجلةقصيدتهالشاعريخه

حصيقياشيئاالاتع!-نيقدمان،مناكهايهفيمكنهالذيهو،وللوطن

.القصيدةهذهفي

((لةولسياهمحي))االشاعر(أ!ء""بىحوار!إ،ةتطءبئ))

اهامية.والاهجةاالفصحىبرينالقصيرةهذهفيالشاعريمزج

ولكن،اللغاتنينسا?مابنفمرهو!بمايمزجانشاعوايحقومن

((الفنيالصدق"يكونانالاول،شرطينظلفيذلكيفهلانينبغي

هـسرزااىيعرؤ!ان:ثانيا."كأميةضرورة"المزجهذامنجعلق!

برااننىاًاحقيقة.هـ4يطلبهاذيا((ثيرالط"لهملهيضمن"العمل"

او!هظ،امنعميقانوع،يتطلباذياالشهريالاحساساناتصور

القدرغبفسالاستمرارعلىقالرااًلانسانيصبحولا،فوراينكسر

خلالمناصوتيةاصورتهاؤهـثكلتالعربيةاللغةلان،التلقيمن

مستوىخلالمنصورتهاالعاميةاللهجةشكلتبنما،طويلتاريخ

يكونانبدلا،به:"ماءمزجالذيواثناعر.الوجدانمنمختلف

الملا-ظاتاهمولعل.لهصهيدةافبىمطلوبانالممستويينانمنثقةعلى

-صاناةمهتحمللا،سطحيةبلغةكتبتانها،القصيدةهذهعلى

وكأن،نكستاادءبابعن،المكررةالدمماوىوتجتر،الحهـقيالشعر

الثاهـرعكىان.انكسةااسه،باحد"زوزومنبالكخلي"فيلمم

المفاهيميخ!برانعليهبل،الفنيةأدواتؤقطنايس،يفحصان

من،اأن!مننسخراصبح!ناحتى،جباتنابهاازدحمتالتي

اكالية.،ئدالقصفيكبرتوفيقاللشاءروأرجو.شيءكلاجل



و(المنيل"الزمنبينباطنيحوار)ة

((اللمشقي))كل(ياللشاعرة

العربي.الوطنيعيت!هاالتك!المحنةبذورالقصيدةهذهتحمل

،الاصواتتدفقخلالمنووتن!،بالاملتتفجر،عذبة!اجاةاف

يرتفعلاح!قة.مغلقةالدروبؤضرىطرو:،القكليعذبهاالت!

عادية،فلغتها،الشهرياتوهحاءنجداعهـاليةذروةالىالتعبير

تع!دساعدوقد.الثقيمابالحملتنوءالقصيدةجهلواستطرادها

وان،با،كأصمالاتامتلاءواكث!ر،اوسعالمدىبرملفيالاصوات

منولعل.كاملبكلالمدىهدااستغلالىنتحمهلمالشاعرةكانت

ديخاميكيا،خطاتتبصعلا"انها،القصيدةهذهعلىالملاحظاتأهم

وابئا،.الاداءفيواحدامسشوىتش!ل،الاصواتتعددرغم،ؤهط

تأكبصدمنبدلابالشجنتكتفيانقررتالقصيدهانهذاومكلنى

الفعل.

"افحبه"ةوانتإهظارالفارسر!لبين)ة

أأالدينبهدرعلي))!شاعر

،:جررتءهلناةءاىي!رصامباءروجودالقصيدةهدهنوكد

ويبدو.خر-ن71عنمحتلمفايبدولكي،الوفتنفس2ي،ويرورهد

!تالشاعريبصرهألمكلمنرجبقهيمتصةآلقصبثجنان

العصريالفرحيموتالقدسةكم.الؤحموتيعلنإ"ا.أرفه

والموسيفى،سليمةللغةاكانتواًذا.المتجولانعضبينتصبو

الجديدة،البلاغةباء+حةا!س!لمحوالغضب،موضعينفيالاتخفقلا

الىالحاجةتنصمهاالقصي!وخامة.جيدشاعرعنكلهاتملن

الشصلانداك.اثعرفيحتميمطلبوهو،والتكذيفلأ،التزكيز

ف،درةالنفسانلمجرد،ل!كبهافيالافرا!ب!بغيلأ،لمينةمادة

الكتابة.علىقادروالقلم،الحزنعلى

((ءغرناطهـةعنالبعثا))

((الدلىشيسدليمعمد))إالشماعر

يمصورونحين،المغامرةفيينجحوناًلذينالشعراءهمؤليطون

يعرفونالقليلونوهرلاء،ومألصوفثائعهومانطا!اينجاوزوان

فيالعربيوالث.ر.يقدموناكأهم،بالاخطارمحفوؤ"مغامرتهمان

،المتكررعنوالابعاد،والابداع،والمح"ولات،للمخافرملحةحاجة

غرناطة"عنالبحث"!ميدةاًن.والمدهتئ،الجدلميىءنبحثا

القادرةبالرغبة،بالمعافيالمتخمةبالد،لات،الجيد؟لشهرغنية

يملكبئز"يؤمنالشاعرلان،خاصةولغة،خاصثكلنحتفي

برغم،جديدعالمالىيدخك(انو!الشاعرنجحوقد،خاصاعالما

السيطرةانالا،شائعااصبحؤدإستخرمهالذي"الت!كنيك"ان

تتحىولهل.الاعجابتستحقالسكلهذاعلىاظهرهاالتي

الاحتمالاتان؟مم!نالىام،لمستحياىاألقصيدةؤي"غرناطة)ء

زصفها:سم"يدتنمو.ليماك)).جداغنيةالشاعبريقدمهاالتي

تنموداًئما.للعبادةيصلحكالطفلونصفها،للرصلييصالحكالموج

طيبة.قصءدة،حقاانهـط."سماول

((1القريةفييضابيطمؤ،افلات))

((البابفتعحسن))!لشاعر

الاداءفيلمنهجهمذلصا"البابفتححسن"الشا!يزالما

والاسى.،والر!ة،بالوضوحيتسماًلذيالاداءهذا،الثعري

الهمبق،الاسىانغير،شعرهلخصائصطيبنموذجا)قصيدةوهذه

ي!صفالفيالرثاءهذا،النفسرثاءمنلونالىالزهـنمعيتحول

يقدما!تيامزوفاتاوهده.للبةالمفضلالاونأصهحانهالثاعر

الصرواحساول،والانطللاقالبعدفيوالرغبة،الشلطانموكبميها

الالواللأ.رانطفاءاك!يةفيثم،نفسه/يروط!عدلمخى،بالفياع

؟؟السلاسل6ءمدابيننتخبطالتيالرحلةهذهتغلفهشفيفأسىاي

مق!حزنا،بمنوان،ملامحهاأبرزهو،القصيدةهذهحزنان

متس!الذيال"هو4مرفي،ا"ثيةمنواقترب،التوترمنالكئير

.الالوان

((لعالئياءبدق!رزا))للشاعر((المئاؤيف!ييمفرا))

الشاعرلكويكشف،بكوتسافر،مههادةالقصهدهتحملك

نضحك،وكيف،وولوكيف،نرمضكيفع!لمنناالتيالالزيمةءئ

وعبر،اشاعراعالموعنر،-لمةالقصءبرتسافراًنك.نبكيويهف

التيالضوئيةالاشارات،وتكشفهاالغموضبهايبتعدحبكأعهضي

.القاهرة،مصر،نارق،لدخا-ريئارولرفيالشاعرينثرها

جعت"التيالالزيمةفيالوطنداخلكل!فيانكاذ!قءسانك

ان!دق..الكلماتءنمنفىفينقيمجم!يعاانظرل..وءوهنلزغي!

ضائه،.مسهرىفه،4محبوبرت!ينفبمنفسهيشآملجعلهقدالشاعر

تشع-صلافأنت،هـةالقص!طولوبرغم.وهسهوح،هلا،مج!ولا

ولكق،اًاشعرلا،واءيست-لممشاءوامامبانكتحسبل،بالكلل

ءلىالسيطرةءهـى4بقدرزمعهوألتوتحس،الزماميفقداندون

يل!لأوانمهـا،الصراخاو،المناورةاوللحيرةيلحآلاانه.ادواته

جيمة،االق!يدةجاءتولهذا،ومهدنا،معهويسافر،للشهرمبال!رة

لجالكثيبر.واعدة

((ا!املعادل11للش!اعر،،أسوارهازفادرالحد!قة))

يتفجراللي،باضالجيةالقصي!هذهنشرابتمتلىء

ولكهن،الصورةخلفيةفيوالموتالحزنيقف.واغنيات،دعا

تقد!عسشاالتيالشعريةالصورةفيالحقيهيةا!ركةهوالتحاوز

ىف،الفرات!وقالموتو5ا(ةدتمالل!نكانوادا.الف!يدة

الذيالتفطلألان.الاف!يةالىكر.!قماس!ببقيان،ا!"ءوا،الزهر

مسنتلتقطالتيالتذمعريةدءائمهمنء،ريئليسرالئنص،2لنايغطي"

الجذوريد-5التيالفصولمعالمقبلوصوتهـا،ادحجمةرموزهاالطبيعة

العدإفة.الىالجدتدة

!إللشواءوتحيتي

لينهابوابراهـمممم!هد(!اهرةا)

ابراهميمعطيماج!ل:بقام!

بالتعليق،"الآداب"منالماضه!العددقصصانناولانقبل

لقص"رنقدهمعرضو!عادىاضلىلميمانللاستاذبرأياسثهداناود

الاخير.قبل((ا،داب))عدد

،كالفك!ر،!غمىة9ان!يبدو:))(!سليهالاستاذيمول

العفن،4فييدب،حياتناؤطاخرشصيءككل،كالنقد،لمالمسرح

منعدداانلمطيبدوبل...اـصوسافيهويسري،الصداويغطيه

دف،افضلبصورةيكتبونكانوالزرينوا،المتمرسينفصاصينا



نفسه.يىساليتوقفلماحدنهااًن.وعيبغيروسقطوا،فيااهتزوا

لحروبوا،والاوبئة،اريمةوقتا!با،كلهالعالممناقرازلقد

،ث!ضراقصا،ادبا،كلهالوفىوان!االوهـنمنفطص"لادمرتالتي

معوالناسللبيوت،الفعليوالاحتلالالمقاومةعزفيحهى،مسرحا

اكثرنحواجشبيايبهبهرالنيالقرف،بهذانشهرولم،سالارض

ونحن،نحنبهنشعروالذي،ومسرحهوف!ص"لفهره،ا!نادبنا

ثلالغير،انمننخجلونرن،النشرالىبهنبعثونحن،؟كتبه

."قرافيمارايهعن

،ضفياسلىملنقنلز!مةكاتبمنالادانةهذهتصدروعنمصا

بعد؟وماذا،انفسنالنثلنتوق!فانفعلشا

نقدهحجازيالمعظيعبدالاستاذبدا،الشعرمجالوفي

هده!ك!اخاصةوالشهرالعربيلالبايحاول)ةةقائلا،للقصائد

الفلسف!ةتشاركهانينبغيكاناًلذيبالعبءينهضانالمرحلة

محاولةهوالعب*هذا،بهاكهوضفيوالاجتماعيالسياسيوالفكر

!جرتهانبعدالراهنالعربيالواقعالىوالمعنىالنظاماعادة

والتفضيستالاشياءفيهاتتبعثرمهـساحةفصارالشاملةالهزيمة

وتختل!،ضرورةاوراب!بلامتراكمةشظاياوالحوادثوالاوقات

افتغارفيالمتململةوالاجنةيدفنهامنانتظارفيالمتعفنةالهـجثثفيها

."النورالىيش!طمن

حجازيالم!طيعهبدالاستاذشاعرناقالهمنابيننربطوعندما

واحدةامامناتقفزالافكارنرى،فياضسليمارالاستاذوقاصف،

علىنعقبانقبلحقائقعدهالىالاشارةعليناوتفرض،الاخرىتلو

القصص.

(لم!داب"منالمأضيالعددفيالمنشورةالقصصمعظم:اولا

أغلقتوقتالي،الحقيقةهذهالىنثسرونحن،معريينلكتاب

العزلقراراتالىبالاضاؤسة،معرفيالادبيةاجلاتاخيرةفيه

.ةالش!

الوحيدةوا،قصة،قرىفياحداثهاتدورالقصصكل:ثافي

قريتهبطلهايحمل"اليتيمةالجمعة"المدينةفيس!نفيتقعالتي

وضعالقرية،/أثقلأهمقدالعربيالعالمفيالقصةكتهابوكأن،داخلهفي

قالكما،عنهايكتبوىوا!سدةدفعةفهبوا،الاونةهذهفي

ينبغيكانالذيبالعبهينهفون،حجازيالمعطيعبداحمدالاصتاذ

بهلنهوضافيوالاجتماعيالسياسىوالفكرالفلسفةتشاركان

الواهن1العربيالواقعالىوالمهصىادظاماعادةمحاولةهوالعبم!هذا

...لشاملةاالهزلمةفجرتهانبعد

""الجفافضتيقراناانبعد،ا)كلماتهذهنتثبتانرأيناوقد

،مكاويالغفارعبدللدكتور،(نسيتنيلماذا"وسويدآحمدللاستاذ

يندرجلامما،الو!اواعالةوالاكعت!صداداسةالس!فيالتدخلمنوفيهما

فيفيرةفنيةلعيوبوذلك،الاحوالمنحالبايالفنرايةتحت

فس،؟السيساسةفيالتدخلؤءالهيبورلمي!ي،القصتينهاتين

ذاته.مد

***

:الكلماتبهذهوتبدا،سويداحمدالاستاذبقلمقصة"الجفاف"

الدهريةالسنديانشجرةتحتالحلقةاكتملتلقمانالشيخبقدوم

اصائلمناصيلكلعندظلالهاالىيفيثواانالقريةأهلتعود"لتي

الطارئة.ومشحلهمالحيلاليةهمومهمليتطارحوا،الصفه

علىكلياقضىالجفافان،ذلكبعدالجالسميناحديطنثم

وففاالقريةرجالآراءوتختلف،قشاتالهظوتدور،المزدوعات

نايلبثلابال!بةملفوفثقيلصمتالحلقةيسودحتى،لطنقاتهم

يف،اخوانيا":يقولالذي،سعفانمحمودالطدالبصوتيمزفه

أدويةمستودكلاتهاوفي،يكفيلكمقليله،كثيرقمحالدونةعغابر

الارضبطنمنلكملاستخرجتبكممهتمةالدولةكانتولو..فعالة

وقمسسارفيالمختارلهفيتصدى"عطتم!االموتمني!نقذكمالذيالأء

عملوهو،سةالسبفيتدحلبميياكلامك"ةوحزمهالسئطةممثل

الديالسمهذاما،باللهالهيماد6-القاؤوىطانلةتحتيقعصموع

.،،الارزاقمقمصم!هوسهذاياساللهان،فيالمدارساياهيجرعو.كم

بهلحصاجمر،الم!ريالعلاءابيعنبمفارقةالقصةت!هيمثم

محمودكانو!ت!ما..المحقونةأوردتهتنفجرتكادحتى،لشيخاوجه

واحسم!دايلحقونهالحضورمنكثيركان،منزلهالىيخوجه-عفان

واحد.اثر

المختاريفتحانوقبل،ومهروفمعاد6القصههذهميتذيءكل

ولان،قبلمنالكلماتهدهسمعناقدبأننا،داخلنافينحس،فمه

قراناسملتويةدروبهوالفن-اهـهلقالطراختهارسويدالاستاذ

يكونانبدلاوالطالب،الكلماتهذهيعدن،كالمختارمعادةقصة

مصلحسا.

السسساسيالفكرفيومشاركته،الطيبةلفالم!نيةوتبقى

ولمخم!مر،الفنمنالاقترابعنفاصرة،القريةلاصلاح،والابخنو!اعي

النقطة6هذهالىنأتيوعندما،داتهالفنهوهامالفيئااًلقصةقارىء

السباسيالفهممستوىعلىفحتى،لطيبةاالنواياسئمناقدنكون

الم!قد.القريةعدالمفهمعنقصورهناك

***

يذهب،مكاويالغفارعبدللدكتور"!نسيتنيلمأذا"فصةفي

وياخذه،اتبندعنسبنعتمرغيبةبعد،والدتهقبرلز!ارةحهـم!ء

عليه.البابويغلق6المقبرةالىعوضعم

أم!ى"صوتهو-يناديهصوتايسمع،والخوفالتعبوبعد

عن-المتوفداةسوالدتهالىالعديثفيحسنيويندا!بالطكيد

الخ....القريةوميكنةوالاقصصادالتخيظ

التغلإهـعناصلاحدكتورحسنيالالستادبهايلقيوكلماتكلمات

ي!ءلمالخبيرهذاوكأن،العمل،العهل:يصرخوهو،القرية

.المتوفاةامهسوىشهاداتهعنيحدثهأحدا

،مكاويالغفارعبدالدكنورقصميببعضسدابقاعجابلولا

..اخرىبنوتالقصةهذهنعتقدلكنت

**،

محمدالاستاذبقلمقصة(،الشريفلديرو!السريالتاريخمن"

منذالقارىء!يلىبطر6خاصمذافىلهاارقصةهذه.مستجاب

تاريخهها6ورا-سويوهوالكاتبخلقهااعادقرية،الاواىاللحغة

وتاخذخ،،تشدناالتفاصيلبئما،شفقةفيوتارة،تهكمفيقارة

ماساتهم.فيالقريةشخ!وصمعنحالقونحن

،خرون3بهيلحقثم،فجآةبالخرسرجالهااح!يصابقرية

78



فيكالوحش-مألوف!فيرحدث.بالالسشةيفتكطاعونالخرسوكان

الخلاعى،عنالبحثنحو،القريةاهليد!مسالاغريقيةالتراجيديا

طب،ئعتتغير،وتستسلم،الداءهذامكامعهعنالقريةتعجزوعتدما

ت!ثحتى،ميزةالخرسويصير6ميهمالفسادي!ب،شخوصها

وتندثر.القرية

بالصراعمليئاوعالما،ودملحممنشخوصاالكاتبلناخلقلقد

يف!طصعالذيا)حديثالطاعونهذاضديجاهدونوهم،والرغبة

الييالاشسملامطندولكن.يرلجمهمالذيالوحشهذااو،السنتهم

وصففيويسرد،41حنورلمحييقعالكاتبنرى،والخرسالصمت

.معاعرةأحداثالىجراتجرنااننيموالمبالفةالفساد

وقفلقد،الجيدةالقصةهذهفيالوحيدةالسقطةهيوهده

ا!تي،للقداقونالمذكداتالايضاحيةالىينبروهو،رزعقبينناالكاتب

أجهزةالىيشيروئنه-حواسهموتدنمدغالمعصيةعلىالناستجبر

منرخيصنرعاىاالفنينقلبحتى-صراحةفيالبربيةالاعلام

الساخر."الفارس"

النفص،وءريقة،عمومهافيالقصةهذهبهاكتبتالشاللغةان

اتاح،عنهدلايرويالديالحدثوبينبينهبمسافةالراويواحتفاظ

بها6الافصاحعنيعجزسوم!كان،كتيرةباشياءلناالايحاءللملألف

للقص.آخرشكلااختارلو

يكونماكأشد،ومكتملنهاضح،القصةلهذهالفنيلنناءاان

الكاتببهاغمزالتيالكلماتتلكولولا،ونضجهالفنيالعملاكتمال

انضحمنالقهـصةهذهلكانت،العربيةوالحكوماتالاعلاماجهزةقسرا

ال!عولفيالان"موضة"أصبحالخرسبأننعترفاننا.القصص

عربيةثولةتخلو،فلاخاصةبصفةالعربةوالدولعامةالمتخلفة

القصةهذهبهتوحيعداولكن،قويةامنأجهزةاورقبمنواحدور

التيالمباتنرةالكلماتتلكمنخيرهو،مناشرعيرقبطربعموكل!افي

اليها.أنئرناانسبق

الرحمن.عبدمحؤظبقلمقصة"الالغازيحبونلاانهم"

!ف،مستجدابالاسصاذقصةالىبالاضاكةاخرىجيدةقصة

؟لرحمن،عبدمحغوظالاستاذفيهاتناول"ا!داب"منالسابقالعدد

بئحوالواسعةمعرفةعنتنم،ودقةبوعيمعريةقريةفيالهلاقات

..وقوا.منها،أناسهاوطبائع،الممريةالقرية

،المهابالقويفالههدة،ودملحممنبشرالقريةهدهاناسان

فيءطامعلهالبلدوشصج،الدركغفيرزوجةخديجةاماميضعف

.الع!دةزوجةمسمغلانفوذهيوطدالتلإمونوعامل،يخفيهاالقريمة

فقمواانهمالقريةاناسيع!ن،محفطتهضياععنالعمدةيعلنوعندما

للصوصمباحيناصبحوااذ،مفاتيحهمفقدوروعهم،يملكونمااغلى

البارحة.

،تسرقلم،العمدةحفظة5ان،البدايةمنذالقارى،ويعرفط

حتى،الاوررتبحثكاالاالقريةانير،خدثجةدارفيمنهسقطتفي

ل!امامالايقولهانشوثضوانه،السريوفا؟"بلرالولديعلن

ناد"يتأصىكيفاذ،بدرحكايةمنالعمدةمجلسويسخر،الناس

القريةاهلكلوكان.الحكمةاهلوهم،جميصاعليهمغمضمايعرف

ونظرته6الجارحةبسماتهوتلملوا،ببدرصدفةاوءمداتقابلواقد

ناوما،بهخاصا،ماشيئاسيكشفانهتاكدمنهمكل،الساخرة
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اصدداهذافيالإدابصفحاتانالكلراءيلاح!

الورقازمةالىذأكويرجع.صفحة16انقصتقد

اسعاروار!فاعالمسوقتعانيهاالتي(عالميةازمةوهى)

اجمالا.الورق

رفعالى"المجلادارةلستضطرذاتهالسببوبهذا

،الاشتراكاتقيمهوزيادةالادابمنالنسخهثمن

التالي:الاساسعلى؟791الجديدالعاممنابتداء

يعادلهامااو.ل.ق025:الاسواقفيالنسخةثمن

السنويالاشهتراكقبيه!

لبنانيةليرة.4:وسوريالبنان

لبنانيةليرة05:العربيةالبلاد

3*دولارا.:فريقى،وابااورو

لاراود4.:اميركا

العامه:والمكتباتالرسيميةالمودسسات

الاشتراكحالةفيلبهـالطانيهلرةتكاليبرتضافأ

(الجويإبالبريد

وفي)حك،"ال*راكلـ،منب!فييسبحبدىك!ا!حتى،المعماءأتى

اختفى.قدبدرانتعلمكلهاالقريةكانت،واحدة

نهايةفيفجأةبدرالولدطهورلموىالقصةهذهيهيبولا

القصة،علىمفروض7مفاجيكرمز،السريعرفانهمعلنا،القصة

القصة،وطااوحيدةااورخصيةهيبدوفشخ!صية،!هان،بعوغير

محفوظالاستاذمثلمقتدراكاتبا،نالغريبومن،المرسومةغير

فيتبقىلاحتى،الهامةالشخصيةبهذهالعنايةيغفلالرحمنعبد

بالحيوية.مليئةقصةؤجميالساذجالعقلانيالرمزحدود

"الالغازيحبونلاانهم"قصةتظل،الهنةهذهمنالرغموعلى

فصصاحسنمن"الشر،فلد!روظالسيالتاريحمن"وقصة

العدد.

،طيه*

.الكفراويس!يدبقلمق!صة"اليفمةلجمعةا"

مثمىساعرحسث،سجنفياحداثهاتدور،شاعريةلغتهاقصة

وحيثجصران،ءضطربعالمبمثابة،الشمسضوءعنوبحثهالسجين

.ا!العاجدرانلكلمغايرملمساهاالسجن

بطله،مساعروتكثيف،كلماتهاختيارفيالكاتبوفقوقد

ولكن،القصةفيتردلمالسجنكلهتهفحتى،الشوائبمنوقن!ضها

.الاولالسطرمنذيفارقنالمبالسجنالاحساس

ابراهمي!عطيةجهيلهرةلقاا


