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1!سحإاير!
ثلللايالةلهميط.رر

الاصيواكددؤصاكد،بامعانقرأاو،عجلىنظرةالقىمنكل

توارد،"وجيدتكما،وجداتهبدلا،النراء"الاداب"من

،والاجواء.المفرداتبعضفيالتوافق،منحيثإصحاب!بين"خواطر

الدثنورالصديق"2الاداب"ءميدمنكانتاذاهـاالريواست

اليهواهـهباذهبنمابؤكدلكي،"..رمية"،ادريسسهيل

،المفرداتمنواحىصدمعينعلىالانصبابهذاانعن،ادائ!

ي!ن31ائ،العربيشهرنطيقتليكاد،احيانا!والصيغ،والرؤى

الاسلوبية،لفراداعتبارثونماوذلك.فعلا4ورجواؤباقتلفد

.4،مبشهكلالثفعريةوالمشارفى

يغسمنها،جبرانلكابغةمقالة،ا(جالهذافيوت!فرني

،والابداع،بالتؤدينصلما،!اسإعرةنف4ولواعحخواطره

ا-ماههـ(فيافكارهحفروقد،الفنيالصنيعؤكاووجوبهما

."والانفرادالوحدة"ب

الظواهرسبلعنبصدمنزل..اخيياحاتك":جبرانيقول

م!ل!االمنزلهذاكان.بنباسمكالناسييالثوهااله!والمطاهر

لاستطيعفانت،خالياكانوان.غيركبسراجتيرهانتقدولافانت

لافانت،صعراءوىمنتصباكانوان.سواكخموراتمنتملاهان

جبل،فمةؤ!منتصباكانوان.!واكحديقةالي-تقلهانكقدر

..غيركافداموطئنهوادلىالىبهتهبطاند-تطيعلاؤانت

انت،انتاكتتلما،الالؤادوذاك،اوصلهظاهذهولولا..)ة

راي!توان،متكلمطكلننتنيصوتكسمعتلكن!تان..،(ناوانا

.،(المرآةفيناظرانفسهءاتوهمتوج!

عواملالىبدقةيشير،نابغتاانالقولهذامنوواضح

بمراجينارلاالمظ!لمالمنزلبانم!كدحين،العملفيالابداع1

حديقةالىينقلانيمكنلا،صحراءفيالقائمالمنزلوافى،الفير

بالتالي،،الفنيةاللوحةوان،سياجهااس!نباحةبمجرد،الفير

رسمالاكار،بمجرد،ابداعهاالصناعالريشة!اتبدعان!نلا

كانتالهملية،والا..الاخرونوقدمسبقمماوالوانبخطوطوالمجي،

سمعتنياذاوكنت،التمثيلتضارعوهل!،كاة،اعمىتقليداالفنية

.مرآةكلانظراننيكلترايتكواذا،متكامانفسكظننت

فيالشعر،الابدا!ةوالجمالية.ذاتهاتكررلاعمليةالفنان

،وطبقةالعاملىلآالطبقةتثقيفالى،ترميفيه-اترم!،خاصبنوع

مصلحةلهمنوكل،الثوريينوالطللابالمثةفيصوفئات،الظلأحين

ؤضاياويفهمونيحسونجعلميماطريىعن،الاجتماءكع!النحولفي

وان!(6وحسبالبور"وازيالتراثلا،الجديدينوالفنالادب

ءبروكلياتهبجزئياز"،ووعيه،الواقعتمثلمسعالةمنالفروري

.الثوريظورهاخلالومن،الجدليةعلاقغت!ا

خلالمن،جديدةمصطلحاتايجاد،بالضرورةيفشضوهذا
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!هلري!ضرشلا.!

با!ثاًلا.!لان!نلاالنريالامر،جد!!ةالوافعروية

،ن'ستبط!عالىو،درة،ايضاجديدةلله،بهـيرادواتعنالدائم

ية،حيالمنا!جاهـتسامافشإ-خلق،متفحهـة،دينامي!ببةحركة

ابدعتمرثرومنيظكياتمافي،البورجوازيرلةوفرضتهعرفتهعماتختلف

والفن.الادبصعيدعلى

ىاعلى.الحدءثالثمر-حتاجهما!بالتعبيراثوات،افن

تحملبماول!ن.اللفظيةصهياغتهامدارفيا،فقطلغةون-لا

،الينطافىالابروفط4دثالياوا)ضضمين،الخصرثوائبمنالمبدأةالمفردة

ؤل!رب!هاومحاولة،صميطاوضعوا،،لةوال!،الحسعنتعبيرهـثا

حديث.حفاريوعي

وؤك!،اصبباغةاؤكطالتفردمنزوعاالابداع"كو!،المع!ىبمررا

واًلفن،للش!ريكفل،عددهاواشكالهيتباين،الذيالتعبيريالاداء

ايضا،والفنانرلقنصاءويضمن،ذانهتكررعدمامكانية،باط!فى

الذاتيالنقدمحكعلىنتاح"يعرضانوحباهـ!اذا،مهييناتفردا

"رآة.فيينطركمسن،غيره؟زاءشانهيكون!لا،والموضوعي

الابتكار،وجوبعلى،التشد!دمنالقدربهذانكمفي،هناالى

احديئوهملاانءلى.مؤداتاوتوا!طا،ورؤى،وصمياكأقى،تعبيرا

هذاهم!بال!قصير"الاداب"منالصددهذاشعراءاؤملاءاؤضهماننا

لعلعهللتذكيراثباتهافلاثرنا،جاءتناخواطرهيوانها.المطد

:فلنبداوعليه.يئفع

هوكما6هادلةنصرةذات،هي"محمدا!زاهي)?زرعةقص*لح!

عنعزوفك!أنهيظمسرالذي،يوسفسعديشهصرفيدازهـاطحوظ

طغيل!انؤجم!،اخرحيناورغبة،حيئحياء،ء،)!ياالصوترفع

.اث.ر--ابعلىلاث-؟نافيضيع،الموضوععلىالصوت

ارهارمنالقبهة))هذه2انالىالاشطرةمنلبمبدلاوهنا

لطرفة"م!مدالزا!"زرعة5اثاعربهايستهلاقي"الفلظ

لفجرية،ا(ئده،وقصهاوركازكهعةالادهانالى.لعبد،حقاشعرية

باسباز!يا.واحناءوا،البرتقالاشجارو

كأس"برفعتلنذهسعديالم!جاغفراىاش!لاافحمرالا

"بصورفالحسندىهاائتاقى1اله!ي،ةالمزرءنحباليشرب"الوحل

.فىرعةا)دؤيتهل!ة،فياف!رانقيلواربما،الوافبسكأ

كأس"يرفعانعلمه-حتمممانف!فيوضعفيكان"مح!دالزاهي

؟لىتقله"الفلفلازهر"لعلاو،يفمىلعله،يشربو"الوحل

ناالظن-لمىي!!لىه!ذاولغنالخامى.عالمهمنا؟ضلهسوما

فراىاستيقظالذيوهو،لوضه"اعدارتلمسمجالفي،الشاعر

ي!اقشى.لا4م،شيئيصبحءدوو!صوحاالمزرهـقىفى

فيالشعر،يئ،!تىلااو،يناقشماحولجدلفيهحاادخلولن

قانوزا"ذلككانوان،حتىال!:يةوالمهطياتالظاهراتمنسواهوفى

ينافش.شيءكلانالظنؤ،غلب."الاحهروللمعنب،للعشب

وتبسق،اصولهتثبت،حتىيناقشانا-نبعكه!ش!ث!كلانواليقي!ن

.لخلاقاالتصورفبموالروعفيوتجئ،فروء

فيث!اءمنوليس.سعدياخيا"البكاراتكلافنم!ضتفلقد

ونحن،شيءكلعندكمت!اقشواانالاءلميكموما.حرامالشعر
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3.ءا!.-
9،بو!ث!أ1،نغلأد

بالكت-944لمجذالذيؤالجهد.م!ؤوليةالادبيلةالاءمال.زووم

يد!*ناالايجبالاصترامهذاولكن،اروترامهجباقت،؟جهكانتكل!ما

رأفي!انقولانأي:ضه!رنااراءإفمناادطإءبرلى،ا،!"ماكأاأى

.ثوراناوافطولونبصلمق

وصحفمرلمرتبعضفيادبيكمحرر:*اكبمااخى-لألمنضىولك!

صاصهات!لفالمس!ولةالك!ابةاى،وءرطبأسفطتاكتنفالمقاوءة

كأتلذلك،والفنا،ينوالقن!عراءالكتاب"عا)ودقيالعلاقةفقدان

وجهةبكنابةادرسطسهيلالدكتورتكبيفعلمىأواؤقا،ململوأود

."ا!داب"منالماضيامدداقصهصفينظري

اعلنثمأسكتجعلتنياكأصيرةاللمق!ءةوم!بتيحما-كالكن

موافقتى.

والموسءقى.والدرامااثمربينتجوعالقصصرةافقصةاًنوارى

بالمسؤولب!ة،شعورمننابعة،بةالقىتكونان!هـجب،بارر*ؤول*قى

.والجمهـوروالناقدالكاتببينالادبيةارونحةس!لمةانكوتوالا

والموسيقى.وا!راماالشعربينتجمعالقص!رةالصمهانوأرى

الن!مسية،الانساطحمويةايقاظعلىقصرتهانى،رمنطخذاها

الحوارؤنالدراما"نوزأخذ،اإركزةحو"المشاللمةخلالمنوذلك

،املالاواطالةدونوالاإحاءادتفواال:مويحق!!الذيالب!

اممررة.االروخبتلكالموشب!قىمعوتتشابه

،وايقاعأصواتالىتتحولثم،تكضباخةا(ولههقىانصهحم!ح

الحركة،تت!بعؤ،لحركة.تكتباق،!ز:م!ىالموسي!ؤىن!ءمعحيئولكضضا

ارض!ي.نجبرمدقنىلىحريعالممنفيلآ3كأنها

و!كأط.ال!.دةالصة"كأبكيفأحدداننسننيعلاونحن

نستطهبملااقناالا،بهاواءجافيل"حبناق2ؤدحربقصهفقرأاحبانا

.اجيدةااالقصةنكنبصا)صهـكصفتنحددأن

فنؤهي...م!كودلا..القصيرةاًلقصةعالمدؤانهنامن

آخر.فنمعقي?،بهولاالفنونكلفايه،صورب

العلاقةعنيكتبونالادبدارسوكانالزءنءنعقودبضمةقبل

س!-ءطللااوصفاانرأير!مو!بماا،اكصيرة4واوقمها،قالةبن

،تقهقرتاسعاذجةاالنظرةتاكلكن.والمقالةالقصةبينمشتركة

وأخدت،تطورتةالقصيرالقصةلاندلى،فقطسإدقيلانلاليس

لحقيقهبئ.امكانتها

الادببقىمكانتهاواخدت،ونمت،القصيرة1القصةتطورتلقد

انهالافباعتقادي،منفصلكفنالمقالةاما.الكتإبعشراتبفضل

وهذا،مختصمقالةكاتببأنهزصفهمااليومبوجدلااد،انتهت

.عهدهانقضىثم،لفترةظهوالذيالادجم!الونذلكءجزالىراصع

الخارجياوصفاعهدانش!ى:اعنيفاننيع!هانت!اقولحين

تواجىس"التبمالرومانتيكيةا،لمثمائي!ةءهـحلةايض،واقت،ت،المساذج

.بالرموعالح!باةتحقيدات

احديثة:االقصيرةالقصهلصالحء،مهجمنص!ت-بئأستخمصوهنا

الكتاببمضايديعلى،ئةالحدامربيةاةالقص"بىاقصةاان:اولاهما

ال-!ذيالمفتكلالخارجبمالازفانيابالوص"طتهـتمحدلم،وطنه!ي

لم.الكاتبيح!هاالتيا"حةمؤداتيستوض

تعننمدت!عدلمالحديثةالمربيةالقصرةالقص"ان:ثانيتهما

مهـصطفىا(ر"وم،إفعلكانكه!6والشفقةالدموعاسصزررارعلمى

ممثلا.المنفلوطي
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الاممرلديزي:ايم!ع"،1االببي

اها.أقديمةاالقصطريقةعلى(كان)بالقصهتبدا

الحكاإة.روحفيها،محبوكةؤصةاليت(ستنقلوكانلالئاتوحي

تقدمبأنالكإتبةاطا)بلااًزفي.حكاقيبرلملاا!صةاننكت!"فولكننا

بذلك.أوحتاقصاديطربرقض!اواكن،حكايةك،

نقرااذ،بالدووةالاحساسفرح"طينالاالقصةفانهذاومع

ءـ-دالفرأ.تضدنادصووراعةوؤنطرافةفيهاإ4لحكانصعبماو

:الةصةيةبرداوبطالحوار

اذهبسي،اكتبةاؤب!ضءمةعندك،ةوحيد-:ي!ذنولجاءها

اليهما.

هي؟من!!طصهة-

انهاالرء-!ال"عاجلوساتسضطيعلا(رميق)صديقنازوجة-

محجب!.

محسجبة،"زوجه؟أ)حقد!يايرقناصد!؟رفيقيقنا!دجةزو-

!؟ميحجبةذوبخه

انهابل،المحادثةلطرحالمىسدعلىقصهافيتعتمدلاالكا،ية

براءلة.ولافيهحرارةلاالذي،الضافرا،هـواربهـدامحليناتهجم

فطدةخلالمن،الش!نعلىقصرتهاءداتأتيا!صقىد!راميةان

ا،!نقد!ثيافكاربينالمفارفةطرحوارالحىلكن.رهووالحوار

ورلمكيتهولاالتقدميدلكهويةهيمانعرؤطلااننلرغم،ومسعلبينه

.الاقمناععلىالقالرالفعلصلالمن

المفارقة::الزاويةهده"نقصتهاتكتبانالكاتبةبامكانكان

ع!صعاجزانه.وكاذبمنافقفهوذلكومعتقدميانهيدعيرجل

فيا،شاقوررحملويصمدصكي!ناضلفكيف6لزوجتهالحريةمصح

الاخريئ.حريةسبيل

اقها.الفراغفيض؟عتالطلقةان:أفولأىلنف!مااسهح

!ؤاإفىنادعلىنضغط:اطلقةكاالةصة.قتهجةت!وامتصل)م

صحيحة.زاوقيمن،!دفباتجاه،المناسبةاللحظة

اكاببوبين،يكتب،الذي،اًلمتلقيالقارىءبنوالفرق

فنه.لالرار2"رفا،وواعيماورظطاخاتباكونمنات

ار!طلفيطافضهاوشتت!تالص!يحا)فربزاويةالقاصةتزثت

الىتكوىمااقرباقصةاجعلماوهذا،مشهكلةمناكئرىافو?4

وآكأف،العرببقىالمراةياؤظ-!،لجسوسيولوبريةلكراسةمىودة

بىلرتلى.!اعلاططبيعة

علىاصرتمحجبةارققد!يينأصدزوجة.و!دةوا-ض!ساهت

جبات،الم!أهـداتمعالحديثتحسنلاالتمي!كط6وهى..زيارتها

ش؟الاولادعنتحدثصهل،ا)ضساءهاتهمعالحوارلغةتعرف!لا

حى!صفضولبهـاش؟الجيرانلمشاكءنتحدنهـنهل.ولدلها

ئهم.ماسأ"ؤلمعر

،حضوربلا،شخضء"بلا،احجبةا:التقدمممااروج!لالمقطاذا

لماذا.فعاليةولاحضورولاشخصيةبلا،وحميد،الزوجةكأيضا

نفسهعلىيكذبالتقدميكانادا؟جباتالم!معالحد*ثت!نلا

الحمجابوبرودتس،،جنالتبماالبطةفانالمجتمعوعلىزوحتهوعلى

،ابجى-اليتهجنتمىاًنها.ودعبيةمنافقةهيالمرأة!اك9وصعلى

.بجيرانهـ"لهالافة2لأاستملائهةف،يذلكومع

بأنهتها!افانها،الضقدميالزوجكنبقىالقاصلناتف!تكي

نصلي.امهوان،لامهخاصح

سافرةالجديدةالص!ة):غيرهميجيءالضيوفيخرجواذ

بءت.توترااكثرمعهاالحواروكان.الجامعةمنومتخرجة

ابيتافيتركتلقد،بطنهافيوثالثوددانومعهاالضيفة

.(سبعة
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الادابطمنالماضيالعددفرأت

!هائ!داكفشولدم!عاأأ!ميمي

القه!بةالعاؤ!سةالعربرصألشعرنىاي!ورلكبم،شيءكلهظننا!ثى

تسطع،حينتحبرقيوحد/هـ،.،رمنث،ممهادنيإنماكييدحربمبجعله

ه!ذافي،44:،ينئهااناحدلايتوهمانعلى.تصدىإطوتدعر

ت!ور!لمادضجفف،أهابداتجفا)تي،العقلازية،دلاتاالمههي،المجعال

تسعىاص!مااالمهرفة،اخرورةباات!ياوانو.للخيالتجلنيعمنبه

الواقىصعىتكوالتبمال*صلافاتواكنتت،ؤط4الواؤ-عاكشئحافالى

.8وظور

وغيربىا4ش،س3مبلبشكل،المد:كالفنانهوامثه،ءعراانوب!ا

3-لؤجمل،ذانها(وجبفهمو،الاخر؟!الىالمفضبالسمب!بلمعالم

وبيى4،الاخرينوبينبينمه*فةئ!فىان،ايابالتاوالمدرك،!ثنء

نااي،باك،قشةيتناوللأاان4.وعلإوالاثء،ءالظاهراتوبين

وولبالةءجدؤقطوتدتذ.بالفر،رةابر!ما-ض!-!بمثابةي!صءلها

،لفكأءب!ل!هلارصحجح،اي،الهتاحة،الامكانياتخلكلحرية

.لثىفيءهـلونا!دا

،،*

الناعم،ا*ريمسبدا!لشاهـو((الصلمحانهوحاوكم))ق!لمة

ىاص2الثسااكتطولا.دخيلعليهاالطوفاناىالا،وحلوةناعمة

-موصاقصيدةاسهمتؤت،مرات!ثرتهافيلنيا"ئم"النهده

لكن.الماؤجةتت-د"لمقالمطبوابه"على،-(وتركض،بر،إليةناحية

!رت،ا!حياةعاىالاقيلف!بمامكانيةاص5ل:حااعربت(بعدورالقصينه

لاول!ب!رااثاعرنظركانوبعدما.الحرمانلجةفيغرقتكإنها

هذهالحرمانفهن!-!اة.خاويتيناصبحتا،ممتد-انويداه،وهلة

لناتنئفت،اعوار!ااسيرنناذا،حتىاطدقساواعب!ةغيرظهرت

مي51مثلاساساكانت،صوراؤراراتهافييجدارراهـرانعن

ا)يهـسا:يعودصافيةباردةطرير!ة،النهو

.((قلبيامواجعلىأرسمهـا،صفاءاىااعود"

ير-دهو)ورد.تطريلااًلاغصانو)ء،ا(ياههذهقرارفييؤقثم

ضح!-قىاممصفي:لهافيقول،زدهالاغصانلكن.الحلالالثهرالى

.افرى

الشاعراستطاع،حرهـإنحالقىعنناجمةاتجربةوا،ظ5الى

الفن!بةالثفاف"،الاحاسيسمناطارفي،كلكيأبصطقعنهايعيران

ميق2ألمبنازعةنفسهالانؤ!والمتصاصة،العبثهلآعنالبعيعق

الضاصكة.لا،المتبسمةالبههـجةبىديليممسحهانالشاعرحاول

القانعل!ركلانيعالجو!ىافيايظلانيئبىعبدالكريمانالا

الحلم:الىالموإرور"صمنتقلا،عكسيزر"لملعبرفيمضي.بلغبما

فتضنحك"

اسكرثم،اشربنم،اكثربثم

زواياهاالىالعروبقحملنيثم

"..اصعحىوولا

:التمةىحالمن،الامل!لهيكونانيمكنماكلعنمبتعدا

.1(الرطبااللمببلةفكونني"

،الصوتشءإ-تخرج،داخلهالىلشاعرايئكفىءولهذا

،محالولاووؤيتهمكنفب،،الالممجانبا،الحبركةعن!خدا،براررهد

افاعرتحملمقدراالننجربةهذهمنالقاركيءيخرجبح!يث.ايت!اءه
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المؤكد،البناليةالحرهـة1د/بئميةفى،اصورةواقاعالانىقة

.ءارغبةتحهيقمحاولة!!ماالتمردمناهمالصبوار

قصيدته،لص؟قؤ!،النغسبةفاالئاعمءبدالكرير!ويحت!ظ

لوحة،ؤس!لوحاتفكلالتي،الجؤئياتعاىالهامألا!ارمفضلا

ؤطبالى!بمنيعبرهاءار،و-لملالدائمتناغمع:رصورهـساتتقاطع

.ا!واءاعلىةاءسواالاملويتنازء"،اخر

***

املكلم،كريمفوزيللمشاعر(،الهصوردوار))قصيدة

يتىركلمر4الشالانذلك،؟تحركؤصجدةهنا:لقولاالابازائ!ا

:هواهف!،تت!!كالتيالعشبةتلكعنا)*حثمجاللنا

هوايكانتتتحركالننيزلمك))

..".هـ*-\وظهئناهعاواف

ابداتعودا،الماثواك،ززحرك1)كي؟(العشبة"هذهففي

والتمهلالحناناىا،والحاجةا!ث!رالاملجانبالى،دور!ا"مارس

المتخ!لة:المغامرةالىيسعبصانالافيبن

إبما)تباروحديوعازقيت"

"..بحبيلخليقاءـذا؟ا--جاعةابتلىيهف

ء-قحالفن!وكأنه،ني7ابعدهفيظا!رؤ-،1الانسازبا!سفا

،الواؤعفياثاعريراهالذيالوارنهداءثل،وا!ةلما!فافيةا

ما.بكارةاله"يعيداً!،في،ئهف!ظأمتعبادويو،هواهوب-ن4بيه

سشقبر.غبر،حميمسحرياننتأمنشكلهااولءمبدةاقيو!ست

علىت-هـ،ارادة،بناءبارادةيرر!ررثر،داتهاوؤتاؤكطافهالا

:ا:ورااتجاهقك!داتهاالواصدةا&إميةا)خبتة-بمونماةحو

المجاهـلس،داافلمتئمالخطىط!يت))

((...الخريروالحننينصرت

الاولى.الشفافليةالىبعودة،الجديدنكلامهالتحقيقتمحى

:البراءةقلت

وءينايالسرماءائن!ناناق!ول"

"...تطمقانلا

داتمنالتحولثمومن،الاشياءوعربة،بالتاروانطهر

:عبورهوباهـتالي،الليل"جابهةاث-بئالى،اكثراىافردإة-

للنذرالاصابعإفتتحون-ينولكنهم"

للنذيرافتحها

...الملحغر.ةمنواشضح

حزفيصديقةياسلي

"...بيا،سصرإءةاخوةاءن

بالخيبة،يمنىوكأ".الدئيويطلبانما.4ااثاعرعرفلقد

ويقبل،لتتلاشىح!تىنبراتهفتتدل.مطلبهفياعمباانهمدركا

(،العصورثوار))قصيمهان،والصاص"."للبكا؟ءقى2سا":بضراًعة

ضمن،والقبولالرفخنفيهايتصارع،الحلمخطعلىفخعةتشكل

اقياال!ابةمنجوفي،،جديدمناتبعث،الموتؤصصولمنمدار

.تثورولامسننسلملا

**،

عونالله،طاروللشاعرأ(نفسهوءدلإتطينيموال"قصيدظ

ف!ها،ماشفاتالشعرلموضوعكاناذاانهاقولاعلىصماتتىا

،تطرحوهي.الاحياءولرفلآه،ناصركمالاشبهبدااىاموجهةانه!

التيوالئكبة،وفلسطين،والفداءاضهادةاء-ألة،اخرىمرة

:والساةاغربةباالشهورخلالمن،توصفل!

بالودةاحلمهل"



للداخل

"..الخارجفيسبي(وازا

،النبراتمتواري،واحدصوتسياقؤجماالخصيدحةوتندرج

لتستخرجالحسجوهردخلتقلما،ظاهريةخطوط!الايقاعهاملتمسة

.ءعا!اةدونماانئشافلاسرهنامن.تشءيياعالمأمه

ناخذانالالغاد!س،ال!ياغةءنال-حوهذاءاىدامتوما

الارفىت!تاببهطمنناع،أفى"ب!مشر،اظنماعلىوهو،بمفادها

الص-سموومن،احاكه-نواالزءه،ء!يانمنوازسازهااهـلميب

اقارنةااقامةاثاعربالعن!هربولا.واءالع!علىافلميالاس

عليه،يتفرجالذيوببين،القتالساحفييهوتالذيالفدائيبين

و!ول."الدفءفيؤابع))وهو

واحدفدائبمفحداء"

منياطهر

واحدفدائيوسلاح

."..ءنياعظم

ر-رىالا،اـكن.الشيةحسنم،الاناىابهيشفعهذاكل

ثورته،اةولولا،الماءوظغف"4برغم،ا)كلامهـرزااقالشاءر

القالىالجهـل!بمفهومهاي،الفنىبره":إهالتتمعرم!-توىدثنيظل

افئرباالممسكوم?ليوبالت(الطبيعهمحاكاة)هوكيااواؤعاةلألبعدم

اجمالي،اا!قلام!رديةجاورمهصىبتقديمللش!ري!محا)دي

القائمة.بالص:إؤضاتويلم،اواؤعاؤيا)كبرىائئشو!إتيىبلغ

3**
،الجراديابر!جمللشاعر((شعبعلىهوامش"صه!ة3اما

محومفاريص،1،مغلقةبانهامسبقعلمعلىكانصاحبهاانمعيبدو

ثقتئاؤمع،ز-ناًما."الجلدتحتمايعرف"4لان...صديقه

4فات،ا/ةماو-ئيه،ال!لدؤيوما،الجلدت!تومارمعرؤضنا

ب!قبصتوادلك.الصرةهذها،جلدحتماولوجعنعاج!زينب!ءا
برتمتنفرجوا-م،عليئأةمغلف،مقاطعكااكثريةؤبم،لقصيدةا

لها.معال!نا

علىهواءش"وكاع!بتناقداشياءتكونازليهت!لاهذاولكل

ومنها:"شغب

باهظةاًمراة...)ة

كبيراوطفلاؤتيلاصلواو"!لك

بيتوملح!

اسالداخليةحوائجهإابيع

"...وا!-ا

؟كونانجباهـاخليةالثيابهذهان،اضأكيدامنبدلاو!ا

اشهخاصر.ثلالةمنإللة2بىودتقوماكي،الثونغالية

:ومنص"

-5سرقمبياى"

فونداجين

قديمانامدت!انهاتصرح

لهومبارسوا..وا)كلب..الثميخمع

"...الفراشؤياصبعهامعا،توأ

ومنها:

الفالراحمدفالزدكصورانتم"

ادريرسسهيلد.

اجمئديعبم

حبسج.د.

هيفابوعبداًلله

!أغادربداكرتكمررتم

((...اليماجنونانروالتعقلزمان
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مقاط!ها،بعضفي!لزةكانتا)فدهذهان،فاكرراعود

ا!ى.ر2الئطمنهارمىربهسا،التبئا(م!:!ابر!وفلستمتعلمب!ث

خطير.شيء

***
)نطويفهي،سمعانالفريدللشا:را،رمنبقا-،))قصيلأةواما

تن!كسها!اجل،عا،الواؤعؤيأي!،دالذيللانسانرؤيةعلى

ه!!القص!كبح!و!لم!.كثهكبماءكلىال!يومظوقا)ضيالحد-!اطواق

رابط!،والمكانالزمارفيمحدرا،والاثارةبالفعلالحضورهذا

نغه!ةعلى،المنتعسالا"ليحهل،نورمنكجسو،بالا-ليالراهن

و!ماوكل،ا،راة،لوطنا،الارضراف-"منها"فوحغنائية

وحهيم:حبيب

صحاريكاصوببرحدي"

...المواورلحزناحكل

اسابئا.رواتفياحدق

العتارىدمعوالثرب

"لشجونواناا.00

مني!ظرماوبر،لهـ،وب9علإ"هوماغيراوحلهةاتبدوبحيث

يدالعرفالشاعر.ثككءلااىاا،ففيالرمزمتاهاتؤي،ودوارتيه

و!زرلغلاقر،تن!فاؤةدؤ/بريةيغلفوهو.يرصبىمايهرفسمعان

،لمفردةاوبينببهاالطباقتقهـيم-،معاؤاةانها(الا،ي2الابداالسمو

صمنءن،الشهريال!طراطارفي،عاطلإقىشحصناتمنتعملوما

.لى"مالقصجمدةامخطط

احاضراووجوه،بةوال!م!لالايتلقىالشاعرارمنالرعموعلى

،الخلاصيتصوهـهنافذؤ!و،واحدآن!طوالمرفوض"،المؤ-كة

ا!ا:/أةدر9الىالقصي!ؤيهاتصل،جطعية

!دالاناثوقع..الدفا"ر..ا!االلياعالمتما"

الضهاررفياذالنجومان

يأتيسوفالذي

(،...ارر،صفةاذرعفييورقىالفضاراتلثراعوان

الانسالى،اببورفى،ولصفة/1الرعفيالث!راعهذايورقا!أملشا

اثمر.ويورفى

تبسرو

!!ااقر

!عيبصد،ط3لحماع

الفلم!هولءميزي!"كا

نت"ورأبرورشهاد

الفلسهـطينيينثرينوالصحةا!كتابات!ادعن



المئشولد!ص!ل!فحه!كعمبعحي!حر!تا!عأحع!!س

ضيهـو!ياتيثم.الضيعفةمعحوارفيالق!صةراوي!ةتدحل

(خرىالىكبيرةدضيةمنبل،اخرىالىمشكلةمنوهكذا،جدد

نتحمل.انوعلينا،القاصسةبناتئت!قل

،احهصطمادخل!:الضمعيوفءنالتخلصبعد،اكهايةوتكون

الم!اءرراذ.فيهواستلقتالحوضوتفية،ا!وشفخمف

.الصلاة18وصلمصإء41كرءومن،يغطيهايعلوا"ءوعلىهايتمساقط

تحديدمثلكبيمروةؤضاياطرحتةالق!انارىكنتاذا-

صاكالاسىعنوعجزت،التقدمبيئلالرببعضوازدواجيةالنسل

ولا!-لادلالةلا،مهؤت!لةالقعةن!ايهانارىفانني،واحدب!

اطروحاتها.منوالانتهاءالتوقفأراتاصةفالة.مص:ى

،حيرةفيوأنا.ك!عيرةفصةتكونانعنبعيدةالقعورمذه

نؤاانأرجو."الاداب"فيالجيدماالق!بعضكنبتفالقاصة

وتركيزفنفيها،القديمةقصص!ابمستوىجدي!هجيلأةقص!،لها

.والوصولالاقناع،لمى!لمرةاي:و-ه،ة

الدفي!مقلم!د:لوايةم!ط!

المنظمة،،الزوجيةحياتهرتابةمنمل*.كاتبالقصةهذهبطل

بفتاةفالتقىصديقهعليترددكاتمطعنروايةيهـتباكذ.الطدية

وؤدرته.الناقدبثقافةؤصصهعنوحدثتهاليهتعرفت

جديدامقطعافيكتبيعود،الحديقةاليين!بيومكلؤك!

كتبيهن4الغبارتنفضالتيزوجتهاًما.العلاؤهتلكعنروايتهفي

وصيقية.صادؤهـةالقصةوكانو"شعرروايتهفتكتثم!وريومكل

ست"مسرحيةفي.المسرج!يالمسرحبطريقهمكتوبةالهقصة

الواقعبنلتمييزانستطيعلالبيرندلو((مؤلفعنتبحثاشخصيات

العلاقىلأهزاجلمنجاءفالت!ثيلالقصةهذهكياما.والتمثي

عروؤها.فياإهياةودفعالفاترة

القصةبطليكتب،زوبخنههـعحواروبعد،القصة!نهاكسة

الىتاتلم..المفاجماةحصلتاليومهذافي):سالكاتب-

هذهامراتهكاذتمنزلهالىعادولما...!طويلاانتظرها،ال!عديقة

مكت!مثوي!اتجا!فاحس..وكلاء،واندؤاعاجبويةاكتوالمرة

.(عاماء3سينمنذ

الجملةهذهيضيفالقاصلكن.هناالقصةتنتهيانيجبكان

..بالوجاحسولكنهامامهاالدينةعاطقنهينرغانوود:الباهتة

ثبالفرقان:اوكونور!رانكيقول،(افىفردالصمت"كتانجهفي

فالشخصي!ة.الشخصياتبينمر!هووالروايةالقصيرةالقصة

وحيمظفىعسالقصيرةالقصةفياما،كليرهاتمثلالروايةفي

.منبوذة

غيرهسا،الشخصيةتمثللا.روايةمخلط:القصةهذهفي

ءضبوذةليستا.هاذلك،ففسهاقمثلولا.ومحوودةمبتممرةلانها

كماالري!فيالمدوساو،موباسانديقصصفيالعاهراتمثل

.تشيثوفقصصفي

م!ترجحةقصةاعوامبضعةقبلقرأتاننيالقصةكاتبواذكر

يشرع.بطيئةمملةحياةزوجتهمعيصشيكاتبعن،الفرنسيهعن

الفصلالىيصلوحين.بيوميوما،اللاقةتلكعنروايةكتابةفي

اهـصاتباانثم:هكذاالقصةولنهيمكتبهالىزوجتهتدخلالاخير

زوجته.الىوعادالقناةتلكءن-هلى

انسهذلك.الزوجببةالحياةدفءالىاء!يقياالكاتبويهود

تكنولمعليهنثقلانتودلاانهاويلمس،بهزوجتهاهتماميكتشف

ءتبهيدة"كنلمذلكع5ولكنها.خصوصياتهفيالهدخلتود

يتوهم.كانكما

ف*لأ،هو:افووفي

الذيالسببهوهذاانوأمتقد،جزائريل!تبالقدةهذه

."الاداب"صفحات!لنشرهاالريسسهيلالدكنوردفع
وطنهيكقحعملصقىهيوالمئربوالجزائرتونسفيالعربيةفالكنابة

العربية.ونبذالفرزسيةباللفةللتمسكالدا!احجاهازاءوقوكل

!فاتسكفاحيةوسيلةهيبالعربيةالكتابةكون-المنطلقهذامن

لثميعهم،المفرباعرباخوانناقسعينشرعليارربسالدكتوراواص

.وال!مودالمواظبةمنوتمكينهم،الادبيةاعمالمواخنضان

القصىسةتعور.الرمزعلىتفكىءانتحاولى"الصروب"قسة

!فكاناذاسيزرءهااني!،ول.والدهمنرجل-كلثهاشجرةحول

كانتهل؟!للزرادقيتخناجانهاولممالأكانتىينوالدهعنورلمها

زرعهاواذ.الرمليةالاوضفيتنبتلالكنهاسأالهواءفيمزروعة

ها2زرثم.المطرلماءلحاجتهاجتورهاتفربلماخرىارضفي

.وتءواخيرا.الشصلضوءتحتاجلانهاتنبتفلمغرضهفبئا

الاشيى،ءانيقولانارادهل.الكاتبيريدماذااثريلست

الى-!ديبالاوهامالتعلقوان،طبيعيةطروفصمنالاتعيشلا

ذلك،القصةهذهاستيعابعنعجزتياأ!ياصرح.والجاءالافلاس

الا.ليسغامفعةخاطرةانها

ا،دينشهسعل!!مد:بهلادرصيفعكا!ت

لئويتكثيفخلكلءناليناينقلفالكاتب،طيبةقصةهذه

،الجنوبهمياأوافىطشاة:متؤنرةومقاطع،وسريعةحادةوجمل

اوبإلقد،تفيدلاالم!اهرات،والهوانبالعزلةواحساسه

هيوانما،ف!اةمجردليست!"وليلى.ليلىوقتلوابمجنزراتهم

بردسدافىءواسمكليلىاس!يتك:ايعممص:الوطن:نفسهلبنان

ي!صعد-الحارالفزررال!3هووهايسحقطا)يىللكن،كالليل

يصعد.-يصصد

الغرضصخطم،حمف،مقتضب،بمهارةمكوبالحوار

لضبط:با

عباليجايوالله،الجنوبعشأنمظاهوةفيهاليوميقولون-

الدولةبي!ولوا-،ال!اذياسا!اهراتبتننىشوبس،قيهاامثي

.كمانفيهاتمشيبدها

هاسح!اة2!ىنتعرلىالسائقلسطنعلىالشميطارحواربهذا

.بيروتهممااللاه!يةوالسلطةالفقراءبين-العلاؤ"طبيعةوعلىالبوب

الفحل:يهـكونانيجبماوبرز(التظاهرات)اهـلبيالصلبين

الوطن.وعنليلىعنالدفاع،القتال:الايجابي

دمشق


