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الاخ!ير.(الاداب)ع!ددعلي!اشتهرالنىالابحاثلنكمفحوع!ة

،واحدةدكعةالهاانهـدخولفيممامرةيشكلكأنوانه!ذا،نغير

كليذيب،ادف!ئاالمحاولةلهذهببعطي-الوفت،فىكي-انهالا

،ممقنوحةصتلفةامؤنواعدةا!مالوقوف-عالة-يصاحبالذيكرددا

!واحدآن!!

***

،كاطادبياألجا!اتصبحازومفي،الوجودلةانملسفةنبحت

الخهاصةبها.والفنيةليةالحض،المشكلاتلبعضع!مليةحلولاشالمولنبل

الابداعية،الاعمالبعضتوصفانعلىالمواكقةا!مبمنانهغير

الغلسفي.لنيارهاادبيمةتطهـبيق!اتدمبربآف!ا،ديينوجيلء:،نين

!نقشبندياد)خاالا-ت"دمقدمةاستعارا"الفيالهولهذاان

،("صرةالمهالسورية؟لقصةفيالوجودلمحةالفلسفةتم!لر)عنبحثهفي

اثهير.(كامي)بطل(ميرسو"بئموذج!متشهد،صدرهابهتوزفي

صعوبة،اكئر،ذكرهبقالس!الوصفعلىالموافقةيجعلوحدهوهسا

إا!اقي!ضنى،كفبم)معيسم!رلا-تقديريؤ/ي-(ميرسو)انذلك

،ان"فلمس!نهمع19كامللتنافضااوضةفي،يصلكامي!بطلان

،شيءبأيمباليايكنلمالذي،ميرسو001الفعلالىيصل

حاءتةعلى-يدخلاقيكأظ،ينةاعلةاىامنجذباي!صنلم

لعلنانهبل،حولهمنالهـعهاهـ3مبادى*كانمعصواعفي-المخظة

.4وءو،ب!حه،؟4حولهمنا،شيلأءبهكل،جمنفسهئقته-القسخامام-

يفرمسابل،وحقيقهتهقوته(مهـيرسو)يعفيماهـوهذالعل

لةضي.اصدظ!اك!ارصة!(كامي)لةروا

الكا!نبلن!فس،أخرعولفىذلكعنيخنننمفلاالامرانعلى

رجل-اًيضاس،وهو(الطأعون)في(1ريب4)الدكوران،الو*ودي

ذاته،عن)بر،الناشعنفي-ببانهيحسلص"ة،ابداجمث؟ؤهنوجويري

فيالحياةبهتتحركوهدكذا..اًلطلاسونواباءضنسمناكأللىيحول

الصاعد.اتجدما

عنبعيمامخنلفمةبمساؤإتيتحركان،(رمنيه)و(عيرسو)

كلا!ما.وئملامسشقلا!بدو،!لاهمافلسقنهوعن،أكامي)فقر

الهاية.نقطةعهندواهـ!خطعلىمصهيقمفولاث!كامي)ميميربدا

!لىموا!ناعلمتاك!دالى،فقطيقوثنالا،دلكقاملان

ادديةتطبورأتبانهاوءوديون؟ظباأابدع،اتيالاعههآلىكلوصف

الحقة،الموهبةبانالقولالى-لاس،سفي-جمقودتىانهبل،لفكرهم

الخقيقة،نحوتضحبانمنا)ش،بكأفيفغسهاتمهعالىن!سشطيعلا

مععمليتناقضفووضعواالوجوديبنر-بئ!تالمو!وبينؤدانولألهةا

ي!بىهو-ا،فاأ-لغذاو،وبرو!حاء*:؟قضقىوحملواالنفتيهـةاع!م!لنهم

كي-داتهكاميفكرعكس-وول؟ورر!"لى4،عنهمسشقلاأكثي)بطل

الصالثد.اأ-*!اةتيارا!اه

؟لليل(ابراهيمى)(لنميمياخليل)بطليبدو-ايضا-ولهذا

الاخرأهالا-لجاالى،م!4إبطاه!ا،النهايهـةضعنى!"نمهب!فكرملشصقا

كمد".

العنوانمعحميمةعتمةصنىعقد(نقشبنديأالاست!ؤانعلى
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دإخلالوجوديةالمقولاترصدفيمضىلقد،لمدق!التمهاختارهالذي

نفسفي-هـسالكن،التطبيقيلبح!ثهاختارهنظاللتينالقصتهبن

الت!يالنماذجوبييالقمتينهداقبنبينط!ابقانهجيل-الوقيت

..بالشرقي-احيالأا-الوجودي!ة،تتسمللفلنعفةالاادبيالاتجاهابدمثها

ذلك:صحهـةعلىتاكيدامثلمناكثراضنبسوو

وبيسنأاللنعيميخليل)بطلبي!ئشبهاالمقالةعقتلقد*

يحتنئرفكطأبنديلنقشىا)نجحلقدو،لمترسالر)بطل(نتان3لمدو)

آلمتواه!ءفدها!عالوامنك!افي،أروكافتافي)ل!كن،الاودالبطلموطف

انه،تماقاذاليته!قهداناحساسهامن-اسا-ا-يرغأءليدكنه،وقط

ليستا"بالهـنسمبةوالروائحالالوانان،اقهذاتجاهم!بالنج!

1(.نفسهـاغبوشيف!اونفسهاابداانكنلم)ابلهفيقية

!!3نهأ!:،االضميت.نلطماافيخاكلهية،لديه!أنالا)كلمة

!!كاتو،يب!تجةلوبرودمخيرلوى؟نضان..اءول

وبين(الع!يص)بطلبينشبط،اخرىمرة؟لمقالةتكرر*

اي!تودوا(النعيمي)قصهبيئبل،ال!ضمإقي(افيامورا)بطل

.(مورافي!)

ازعاجا.اكثرالحسهذاعدندالأمرويبدو

ص!تهجيللممئسيكولوجيةقر؟هتقدم(اتم)روايةان

،واغتالتالنهضجيابهوخرا،وانهزامهانسحافهبكلم!تهوا،الفاشيه

الاعنترابوالننمؤ!لدو"فعكشفاققدم،ان!،روحهفيالفرخةالبطائر

آليهاة.حرارةوقند!ان

ولبينمحلالقصةعنيكبينقرابةصلة-ا-شكا-ا!الةققد*

.!موراميما)او(هـارتر)او"كامي)ت!الروالية-جمنيك

الداخلالىالانزيقىقهـصة،ذلكمن!يدأاحرالمس!آ)ـةلكن

الصاران،اؤعالواببمثهـياتولا،باككاناحساإسايأخلهارايونفلا

ايفرابةتمثللا،ت!ديداهذأكلولعلها،الفراغفطخلهادايتشصب

الو-وديةالروايةمعع!داوةتجسدبل،سارتراوكاميدوايةمع

عهـم.لمشكسل

الغريب،ف!،كاميبطلفان،وضوحااحرالامريكونلكل..

هيألاشياءخريطعةانبل،ألأشياءخريطةعلىتمامش41رؤع"!لىد

يريهدلانهلا،عرببباءيقتلميرسو،..اللالىوتدفعهتتسحساهألني

،وكلواثمسوالس!ك!ينوالبحر،الهاطعةالرماللانبليقتلهان

جعلميمهااانوا،جريمتهالىفادةالتيهي!لاخرىالهسو!ةممرظ!ات

..ضدهمتواطئة

وقط،يمسهاا!نيالاشياءمنطا!ط(ل!كانتاق)غثطنهانل"،ظا

جذر،القميصحما!ظ،البابننبض،بشسةعيونه.لجذبالااوانان

المتواطئةالبمئياتهذهت!فاصبلفيغارقالنهايهةفيوهو،لشحرةا

.ضده

والايجالأبي،العار(نقثسبنديأالاستاذدفاعفانجانجهأخر.على.

اعمالالىلا،وقضا؟هظروفهتتننهـف!س،عمالالعربيمجت!منااصنجباجإصدن

الرالسماليسةا!هجتهصاتهطالوءوديةللمفاهببمحرورم!ان!قلاتجيء

كنابيضعصطهقد-2مات!مادفداعهرايةتحتاقفوانا-المتطورة

،(ولسنلنكو)و(طمتجواي(،)مورافياالبرتو)،(سارتر)مثلى

واح!دة.سلةفي

بل،مننمافلةعيرالأؤلعلىالاولالع!ةالمصاكافتواذا

يحظسانينبنن-يلاقلعلى-،همنهـجوايأعالم!لثغ،ا!هلآمتمنا
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اإ)تتمةإ(منالادابالماضيالعددااقرأت

بنساثيلا

باهت!مامتسا.
عدمملي!مبدىوانحهـمى،عدم!ي!نلي!واأهمنجواي)ابطالان

رءلأعاوناو،.،وبحييناب!إلالش!واان!كىلأ،الموتاماما!تراث

..الانحهـناءعلىظ!ورهمتجبرثقيلةبقضاي!معبأةرؤوسا

،!اةاليمؤبجارفةرغبةتمون،!سطاء،إديونعئابطالانهم

وإقفون،ز،ءذوامعحميمةعلاف!ات-غالاسينتمكلورز9!مولذلك

النهاية.حتىحولو!منال!بشرجانبالى

.إكهـختلفجد.(ولسون)او(سإرتر)عإلمان...

3**

وافى!ثورة!ربةساةوافىالفرجوجوه"عنوانحملالذيمقالهؤلمي

عالممن(عيتانيورحمد)الاستاذ،يقنرب"كالبكاءمرهفةقصائدفط

الحبوهذا.جارفبحب(شمسالدينكليمحمد)الشاعسر

ادفء،برهضا/!حهاكاىوانالنقد.بةالمحاولةداخلالمتواصلاقىمايز

احيانا-سالصحمهحةالهنقبلمةمقدمئضهاتثمرانمنيحرء،-،انهالا

من،الص!حيحةنهإ!لجهـابعصتجيءانأو،ص!يح!ةقيمةتطب!"تائج

منأ/نجةمتبامسافاتعلىتقفيجعلهااو،صحيحةنظريةمقدمسات

الاجمرين:هذين

ؤ-كيارءزاحركةرصدمحاولتهؤبير!بدآ(بميت!إني!)ا،ستغد-ا

معنىبر"-،لميحدر،،لجو&اانكرلمةمفولةنصفإطرج،المجموعة

دعنالرإءرمزعلىالمبتورةالمفولةهذهلمطبمثانإحإولثم.،الرمز

ا!تخداممناضيقالنظرب"قواصة4اانعلىلصجوهـ!،الثاعدر

المقوهـةفيليلحمي!د،ذاكعلىلمؤكدوع!دمسا،للرمزاثغعالرا

.دطوسالشاعرانمؤرااهاف!اكتشاالىجديدمنا--ة!اناؤصابرؤءها

اقترإصص!-هويعطيثم.،الفرنسيالمفكرمقولةءنابعدصور--"

مقوهـ"حطمكما،ليحطه-مبتهجاسبعدهالشاعريسرك،،ظريرا

..وهكذا..(جودس()

الفكرتخلف،يثبتانيحإ،ل(عي!اني)الاستاذكإنهس

.؟ايضاسعموما-الفنياًلالراخواءاوادراكعنسعموما-الن!ي

منببرهنانيرهـدكانانه.اًم(في!صانالىيحتاجلاذلكا"ل)

ومى،)؟جوليامقولقىت!خلفعلىالمرمزالصاعراستخدامخلال

ره!للأهارزياالر*!برمحورز؟كارأؤ"ام،.!ذا!رافبماتالىا)روإص-"

-ت!دلدا!لأفيستفوه!اعلىإ-ةاك،1ؤييبرهـنآقىيحاول،للمجموعة

معكوس!ةفدوالمسآلةكلا!توان).لاحنوائ!،نظريا؟ارايعلى

.(الاستشدامابهـفى

وا%"،البدأيةء:!علب"ياحركااريا!وءرالاصالامراىأمحتقد

،،اتصاؤ"؟ادنظريةالقولاتبيهـنقىا-المتواانتقا!نهحددالذيهو

واوررءاغى":انعلىالنكهإترسةفيلبيببرهـ!،الشىإعر؟ت4ا،!-بئ

ايرسهوإوا((0الشاعربرموزا،حاطةعصيصبحإ-"اهـمزارهر،مات،

"اوسىعهوللمرمزالشاعراستخدامانمنالابرا*،طفكبماآعميم"على

.!"الاطقعلىث!رياتهبمهريسشصطيعهنطإفت

اقإمهمنذالذيالجدلذلكالىآ--وموضعؤبالناقديهود-؟

فيفدم،الفعي"اشاعراادواًتوالنظريسكأالتعريفنبين،البداًبة

التعريف،هذاتحطمألشهإعرتجربةيتبركثم،للصورةؤلسفياقعريفا

بهمزيدسؤمقط-يسممحاناجلمن،التإربفمنمزبربىتقديميعلودثم

لها.التخطيممن

اهـص!ورةابن-!ء!عنوب!ا-يخلطالموضه!هدافيلدن4

بب!ه"،المتحركة41سمافاتيحدداردور،الشعري؟آلا)قاعاثمر)4ا
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الصورة"انالىيتنص.اًنهبينهمإالمتباولللىتأثيرحدودايرسماو

الا.يقإعمزاجه)ءلهالشاعرانوالى"داذم(ذاتهاتتخطىالشعرية

إ،لالهـفاألاتهـاميالدمويالسييإقدمحلماتؤلىالساق!بلالمقإربالمجبن

حدعلى-السافط!المعين)الايقا/عهذايق!ئاندون،("والمقضول

نغوتاربعةخدلمن،بخطورتهيشعرناال!يا!سياقدي-فعبيره

كانوان)!م!ولوهـوقاتلوهوات!اميوهودصوي!هو،لهمتتالية

!ؤتنحصرتكاظالمجموعةاوزانبآنيعرفاصرموضعفيال:"قلد

اإسديعدشكأاتمدتالتيالا؟زانوهيا!جواوالخفيفالبسيط

.(لستيئاتاءكفء-را

والاثنببية()الالتباسعنحديثهفي(عهتاني)الالمشاذ!ؤكأا-3

البإررةالشاعرخاصياتبعضعلىيدهوضعاد"على،المجهوءةفي

خاصيساتبأنهآيصفهآوهو،احدفي!(يشاركهالايكا"دالتي

فيبسصاطة":يحدد!الم،،انهـب/الجوورتعددمنهـ،كلاتي!نبةطتبسة

لكنهـنيا-("الباهرالمضمونفيثوض)بئق!لعلعمعبضهم!ء،(،كبببوغنى

كبىالثوريةاًللعثعة)ءهذهمنثهئايصيءاطاتمىكأت،الاقلعلى

يضوه!ا"!شاعرفااحدفيهايشاركلاالنى"الباهرا(فمون

العإطفية.ميمإتالتعمنمجموعةبين-ومثا،درةبتؤدة-يتئقلالنآقمد

فدوليتهس(اشورياالطباق)عليهيطاقء!مستوىفطى*

اطبساقا)وبين.(الثوريالطباق)هذابيناءواصلالنارسم

يهلممكمصاالاخرلوجودشرطالنقيضيناحدؤوجود.،الثوريغير

الطريقةهذهفيالم!ف،فيو!شاعرهـنمأةإنه)ءسباينطك!بدهو

.إ"لفمسالد!ئعليمحهـمدمثلاخرهالىا

"مسنه!صيانحت،رواقصائدبهص"فان،ككلالق!مائدم-ضوىوعاى*

ايشهروثسبم?نيقللاءمل"وهبم"وتهكردقء!ا-حليلايعاى

."ر!دهجع4-!بماعا

4بئإثاسلوبؤب(ابعيتا)الاستادمعاضنفانليايس-لأ

قضيتهفتلك،الخاصكأ،جهاص؟يارهفيولا،اللغويرصةلتركيبإته

اكثر،ومقدمتهالف!ري،شهجهحدوداناعتقسدلكتكي!،شك"دون

لناضيءنتائجهـنايديى،ؤيتضء4(ممونضجاولفوؤ!إطموحا

لعبيره.هـدعلىخليآلدااستبطان4منتقرفيسااو،المتمبريالممل

فيوضدها،الموهبةهـعنضال-كا!بداع!النقداًقي..

واعدهكبرةمو!ب!ادينثهـساعلطمح!دوالشإعر،ا)وؤتنفسي

ب!صمذهتعاملالا،علبتح!منانؤولهذا،ومتجددقي.طاء

بمحد،لتهيعلممنأ(عيتافي)3الالستالكن،..اسماحةواالوداعة

منءواطفنا.،تتحررانفرصةالنقديةلادثات(نت!حانضر،دة،هذه

ىالاف!\،ء4ا!دواتهرهونودؤبنتا)خس،،تجبمءاقنطمحكأ،اذا

،**
الفرنستنالمأا:!إيئالفلاسفةج!نمن(هولباح)إسميكونقد

فيالكتا(باتلتواجدامننصيبااقل!هو،لاقرقي،هيلفيوؤء،ديدرو

فكرهاتصوغوهبئ.لتاري!لآاادحا-قىاهذهزورض!تاأتيالعربية

البرجوازإس--4الطبقةمصالحءسرته:-را،وتطورااتقدالاكثر

ءثمرءالئامنالقرنفبماالص،ع!ة

على-(آرسطو)منهء!انىمماعإنىقد(هواجماخأيكونوقد

العرب"لمقاهحين-طبعاألعربيلفكراؤيفنأثير!مااختلاهـدورهمآ

الغإلبؤطتلقي:صاهعئسا.خلاا4و،ن،(با"فلاضون)مخلوطإالاول

خلاله.ومنبديدررومخلوطا-ايضا-

ماضيق!ي!متاحمدد.بر-ث،"يطيالذيهوف!هذااسانهعلى

حدديي.امرفي9لمبموضوحاااكتركنعكسذلكفان،وجدته

الصحيحنرموضعهأهولبإخ)وضعؤدماضياحمد.دان:اولا

.لع!صرهوالفهـريةوالا!تصادبربئالاجننماعي"الخربطسلآعلى

الفرنهميعلىافهبسوؤطالافكارعبرص"ؤياعت!م*قدانه:ثانيإ

منتنلولهوبدلك،المخظرةولؤلفاتهعلىاشتملاالالذينالمجالدين

اإحا،لةهذهاناعيتقدفإنني،ذاثو"ع.مبالثراتناولاكتآبا+"خلكل

ثيحتانهالووفائدةقببمةاكثرتصبحانالممكنمنكانالجادة



.،فكارهفد"4الذيالعرضمع(يوازىهوبىاخ)لةكر؟فدا

مناكأرميذفسه(هولباخ)!!وتيسنهبرهـ)"(ضي"داخذلقد

يففدلم)!لحربفىههدانعلىوليؤكد،اصكارهصء"على!ممدللموصع

.فاعصرؤكطدلالته

واد،ابد،4إلةالحرخكلةاىمن(ماصي.د49ايقواء،صحياح

،اخرىالىزوريةحقبهوءن،صر3اىافيثمصوفدءنختلمفمالجت!،

"-صءإىللحريةكحليلهفيهبواسعوطور.صاؤءود(هواباح)وان

اهـاروك!ءن"-،"دء-ورهذلمم.ار:ها.دةفبم)كنه،الةللالمه!ةدسسبقوه

صحودهـ،مرص-لمةبضء!اتار.ت!!ىتكاارنيالبرجواريةاطبذنةا

،الثوري

ة-علاتاعتبار!بر،،جتماعبأاسلوكا-(!إرءإش:!ليالهـس-ئاولتد

إةجر!(اجماانسؤ*-لملابارهاباءتلاالمج!تيء،بسنافردابيسنأقسيةتعا

4،،!مكانء*،ولا،عنهـصاالمستقلالموضوءىالواق!عقوانينبين

بواسطتنأ.

،-4'ص؟ءنرء،رحداللحرلةالارؤىتصورهاملبماالفكرفدملقد

وور-أسيا.وافننصاد.بااجتماع!يا(للضرورة

انتبما،خل!ىةجمةالافكارمنكثيراضاءةالىبال!لمصترا-ورف!ن

نءبر؟هره!ؤى.لهيروأ)-ى،!كأوورتأمخنالفة!ربنيحمةث!راحلاكرر،لات،

أم-را؟"-ا،هل،الاتألارؤىن!وا(سمهةمروالدازب-لماننالافا.!حه!ادافى

هـلاطا:ؤى"ضساآناىا،الا!كارهده?نن!املصي!نصااحتياجا

ارحلااهـ*"ميالفكلاىابثلمةنستندو:هـ"الاجشماعي-التاردخي

ا!جدد"ة.االاجتماعية-النناريخبية

***

عبد)والاس.،ذ1،الانتما،وتراءعدياالمسافهـة)مقالةبقيت..

كيانون6فشعمللكلبلفنانلكلانتماهـ،ي!-ب!عباسال!جبانر

منالافتىرابواولملامسء!ىا"سرةاوءن،ع!دهالفون"قىللضرورةاعلى

لفني.6العملالحقيقيقيالقيمةرضبثق،اضرورةاهذه

ايوسف)4"صافةاؤدصةاًك،وهـ،بتأول،الناضبمايعياهطمن

الابداعمنفيهثصذنا03الننجربةابعاداعممقع!نكاتنه!فساأالصائغ

الجزءانمنؤوا"وب!،م!4اصةافندافب!.ال!دمنفي"ما!قون

ا-سدابطر/قةيقدمانيمكنكانوالاختعفاءالهرببحادلةاروهصنالاول

5دهؤكبمامسهاتفاكيمىنبرالرغم،الدرامياوجواكواقىلوؤ!القصصهبا

..اكللاحرن!ة

انن،انخقدولا،لكأ،رلناا&صائحابداءفيلم-كببرا-سرفطنحن

-الوؤتنفسؤكما-اعتفتولا.النقديدورنى،مى!بعض!نؤديبداصك

أ؟!الناد،ورهوذهـكاناو،الاصر/بئزبربررطوؤيفي-*ذلكان

.كانايااب!اع!عهلىء!يتعاملحين

حولالعزاوي(و،ضل)لسلارتقييمهفيمعهاختإفؤس/ايضا،فاننبر

داثاجماربفأن،الحلإبثنبمركأ،فيالمزدوجالرواراقيولرؤليسبقنه

بكثير.!بلهمفنلأة

عيد)ادالاسنفالى،الخاصةوالاجمتهاداتالاخننلافاتكالتايا

نحتاير"ءالذيلكفدواًضحسازموذجلمقالهفيا*طي(عباساجبارا

كاه!رةا

!يا؟ك!بة

ابهض!.ا،دابءنالماصيالعدتضمهاقصي!دةعشرثلاثة

،ةوالصالشعرتجربةهرا،لمنواحدة!رحاقىمنكثرعانترالشعراء

بدأوبعض!م(الهواق-يوسفلصععيفل)عرةالمطالوبيين

،فظلس،بقةمرحل"ةيالجا/نبيى"الزوايااحدىمف"رفنء!سرز"

7!

ابوابراهيممحمد"شل)لنجاوزهاانىبر،هدايحاولاث،ر!هذهء:!

،وتكادمرةمناكثربىاينهوزيتجلانتمكنوبعمضهم،(م!ر-سنة

الاص!علةداتهرهفدانيونتكباتهاتوحيانالاخيرةدصآلدهبعض

املمثل)هـوعةلحظاتهـقمعلبرةداتمناكثريكنسباناو

ادهىفيمرةلاولاثعر!ةاالمس!يرةيبدأوبضكل(مصر-دنغل

احمدمثل)الاوا-المهرةالقاريءالىبالوصول،راللىا!احددا

ء--انمراصلالىا،ودةبادحضهمو،بئأجف-،،(ءصرسادإ-نءزا

النتاعردلكخاصة،8،.ثر،شرصؤتأتعربياشاعواعهاء"اراصر،ض

"ثل)اًامرركطاثم!راء!/،ثناإوسبقىواافكلى9لكلحبا!يا

تتخلقلممرحلةورء،رؤطمنإ،تبماو،(ن4في-ربىوذبنهلال

وبصدق.(.لبناى-اد،يئف!خراجودتمشل)د*رالاصلنةمكوز،،ءإ-ا

معوقئ-برغم،الاولىالمبرةاورأهمرازنيبءرنيدررة-هـمارزاوول

فه*يد.لهتصبح،بعصنم(اعراقىاإ-اءلمابرياملممئل)بهبماجميدةا

...أ9!يآسه-الاسطةزكيمئل)حكلياليلت?رء!"ءبااكنضا؟ا

ءلج+باكتوعظجموعكأ41هـذهر،راحكماعلمىو،دراابدا/ةاممدو)ست

((ات،ءرا))انءلىذا-؟صادا-رحدوىهي8-اءورظه!ياندالفصمن

اقىكبرحاصة41-اهـ،كا؟اءد،تالشعير!ب-!جاورؤ!-ساكربر-فيا

و!فىصالمندهـا،كأرالمر،ة21"جارانام؟ا67؟وهـان!.برعرامتدت

دتاإلى3ا-ا؟؟ر:قي11ادف*ء:ى،كدس.اثصورةا"زره3برررا-ذي

ثصءايى11او.رهـا!شىءايلىلمى،اءعلبا.لحققؤها)ـت!،ور

4!لياختاالشهرؤئؤيلأما1-اتونء(ىلدء!منيدليكنا!انرتب-ر

مقداروعاى،حول"مغاحيماةااؤاءوحسا!ءبئ!ولةمنئمروجه

،وعلى،ةالحيهدهوبيناثاء،-برداتبصا-!سماالارتهاطصدقى

اهربياالشعربهوارإسبطخلقهالذياواعيواالملتزماكيارقوة

واالذ(تيالتهوإمشعراصبححننى،العامهمهاتبأدذياحدلثا

،ر"تبطاكاوالف!رالواقح!مومءرزا،*نجاعديقيااجمتافيزاالمتجريد

ؤ،كأراكثر،)،يسهاستحالةعمقويلاغتشف4عزكتزدادتيارا

.ار2-زرصربا

*،*

عيعيم-كمنلحطة)ابقصيدتهالارر،صطةزكيمثلنى،عراان

الوطنوكلن،عانفقالفسهمنيقيم-ينما،((دلسطب-ءنحلوتين

تصجحوحتما،"دم.ردنة))،((أةاصر"،"طا!را)ءةالأرض-

اطثةونوالومؤ،تنةسوؤى،بةوحبهوعدا،اوهنا،بيحةالمسالارض

حلم:4اجاومنضدهالصراع4يرتحققحاوحلموالقاهرينالغزاةمع

وعرمنفيهءاقيحققى!لا،شاءرهريق!سريقهرهفى،لاءهـوإستسلم

حر،-رؤيا*هـاعبا،لف"اثاع-راشقا*4اوكأةلولا،رالجربا،

-رببالحالااوكتاداتفيالارض-ا،رآةاطائراوت!ر/يرذا.ء

-المو!ةء4واصثن،ء-رمواص!كأفيانذنصانرىحضذاك..كذلمك

ايسيا-يا)راهئةبكلتعقيداقهافىـوركلهالامة!خافهـااكنيإكجربةا

عرو.هـمنءربةأااالموؤففىماتحويلعلىىدرةمواج!-4والحضارية

وءواجي،سقى،واصيماجديدنعمنشعريونع!بيررؤإ-4الىصداب

وجسارتهالعقلي!ةا)نتاعروصسانؤضحمقدارعناو!تاداتفىمهبرة

بساهـةء-نالقدربنفنا)تع-يرب"صورهخلقعلىساءدتهةي711

هرره)حملا*با،التجروقى-راهوقفالوافعي!ىالمهوتعفيدا)!هبير

اجدلياهوموقفلاسوراللقصيد!مالطا):سي!جيحملىواكي،الصور

مااوروريانتنأهـرايهـف!علانا)سسهانمنكان.كلهاالتجربة"ن

بالصورةحه!يكتفسان:عزالد.لناحمدالشابالمصرير،ءالشهفهلمه

،الارصن-اوطناؤفي!ببرى،الاولىاروما،نببغييئا!!لوفةافىالبسيط!ة

ترحيبيوؤ-،بلارضاصءزاجهفيوإرى،مةعادحبيبةامبراة

احمدعند.الحبيبةالمراةبجسدالحنسهبةللعلملافدةمدادلا،به*رض

لارنه،عاشقا:المنوقمةصورتهنجبرفىلمالوهـنلبدخلاعزالدبن

نئعقىالطلمهذاموائمصاتمدلانم!تحدة،لحبببهاءاسقةامراةاو

يت!دثكانلانهربصا)الاسطةزكيويكئ.غربتهمنالعائدالحلألع



اهـبيةلاكلسطينؤءرأىلانهوتبما،مصرعنلا،فدلسطينعن

دلسطين،غزاةغمراخرينغزاةابديءلىتسبىالننيلاقطارنارمرا

"ثلار-،وهاع-نأ(مجردة))طمصرؤيفكراناحمهـعزالديناتر!نجم-ا

:-طرأأد(لملأبمسات4اهذهزأس،اانرسمورنيوالضببقيهالاصتماعية

فيس!طرةوراى،ضهـهنواضوءايكونفداس!سعلاهـ!المغزوةالارض

ء.رهـ"ي9!-رة،يربرسأ،،كطااءساعرهأرقتستهب!"د!بهصبها

هـوا،-،بهـتعبهـوبهـحهث،((وسأةجد))نستع،دبحيثاسهعإدت،سا

يتجدد:انبهصد4/ف

افتريت:افولولست

دبتعديربأرلتمما

آرزهدت:افولولست

.،بن"قرنتاف!

للخلببفه.ضاتكماعنا(-دويةفراودني

تكتملين،ص-ندادمةانكاعلن....

زلبفة-توهـ-تحسسب-فادمةانكواعلن

ةلخليغةطاء؟يعنال:"هـأفجةفراودني

..البندهيةمثلما.،فاضح4

الوطنورينالثالرالمحارببين،واألارضاعاثتأابينالهثلا!كأان

وا-تبء--سادةلاس!ةبرفانرل!اكبهنعلا!ةلي!ست،ا-4وبا

--ربالحىؤبالوطن-الارصور-يىوز،احرباؤكطيخمعيرانه:حؤت

،رصاأداةلملأقدمبمولبت،هـت!رآلمفدماالحربوايست،لمإضاا

ء:،!"نشىجم!ءفيقيست*إدأ"-اواستكأاك!ا!"فيالتقاءهاانااكو

ا)تجربة.عدابءنالببروئةا:صاهـلآااصل!م!مبماالاالعشاق

***

طالاررءطةركاكتشفووارنيةبالحدلالرأدر-ةهدهكو!وفد

الكا"-نا-:باهي،1-.ىا4ودأوريناًاحاربرالثابينللمملا؟لآ

اا:كل!هـال-،-رامه،ني،-اتعى؟ملالننللصورةاركبات!ائهوراء

التجرأبةأس،طةأنشكلاو!كن.ؤحسبواحدبرانبءناوموابراسأة

اث"عراوبردانر*"ثءفان!لملاىالاشخأقيء،،فياتجردقيا،آوالاء.لية

ت-،ءأءفي-ء!لىسا؟دلم4اأنكطهيالبساضهاءلألم!ا.هذهءقدار4وعقا

نفدوتا،عىاتساقعلىظة9المحاعاىالقدرةالىمطمخنوهور9الص

ء.يخولببن((ث،ئة))-.،ةعاىير15،مد4از.لبناءاواكنم،لاوهتا

ن،كىالجارريء--لمواكن.اسطبن9انباءإت،ب،-وراؤزرير-نفرائه

التمزقمشكلة:وحدهر"خاءعقىلجربةدرا!ت،بي-رءشكلءبواجه

ء-ناور-ءارود"أكتش،?و،بهزء!هـاوبهبرهجره،دلربن

برء:!8؟دصإ"ص،ةرهـأن،8وانه،اكرخافيرانو!س3ا(رصاوفىر،ضاء

:الاهـلأنشنرالىيرصلىلم،افثأاوواج!!

:اكرخاقىر:سيدي

!،سىالرصا(ف"ليل

!اسهناهـكواءلي

أزثتوها

..ارودأايلكوبرتبب!طنبدأ

.51"ءلء!ردبر)ة،والكرخارص،وكأاوإببن...

،د"فية--ع،الحأونهنااجهدوو،الوأدأاكهـااء"روانه

:وظ،رهس-دهـه"ثطرد/))وبينىء-فينر:لببلهاغتبرار"،ويربدأويكون

..يجدلى

فاسسيفكحد

ؤء(سالردينيووخز

نحنيتامالكتيو

صمننسأدنساءلتوحين

ع!نياجابوك

شاخسةعيوهـيوظلت

؟..موتياختاركيف

عشفين،بينمونهيختارانللشاعرك!يف:الفضيههيوهذه

فهوسوياورجرههمشأواذا،صلمةعأىكلويفظلانه،جميعايهواهما(

وادبيتمجردلطهاو-ا!ضنهوها؟اجنونواوالغربةاننفى

لاستفقهاو2دهالستعالىفياملد!لىالمخفقالثلمماوالمحبطال!

العالد،ا،م!اشقالمحاربلأسفقبالجسدهاسةصحعآشهءآمرأةيعود

صياعن!ا-اكلحربها)نماعرإء---دالاحوال?:!يمضهامرأيأسودولا

.اوالحب!الحريةجديرررئمعايكوف!لكبم،ع!ا-،نة--4خلقوي!عيد

ثائرانهيط!جمي،من"لم!زكادجاذبر؟4!اردةو/!ةإىايتحيل!وها

وتدثاد،وا،"،فىاوالفهم!اتأسشأعبطباحث"جردوازد-،:محارباو

أينهاية:نهارلمالا!(سعقا!ب3ونعزس،وءا'يصة-ولىاىا04ا!ه

وو؟فت

لي:وخيل

(يساورأضسحأداان

بكيت!اأسكبفير

ايالمساؤ"رهـأتوكنت

انتهيت.فيهـاني

"يهبهس،)ءاناشاأدرايريد،صي!ة3اخهـصاباهـ-خة.لجربةانأه..

باستثناء،"ننتكأكاش"ضام))جمرايوبهـتهصابينناوأنولا،لنا

النن!الئاؤةوبفاء"الهـهفبقوادي"هـنالقصوةتلماتالبماهذه

ووخر،2أنلأمو،لالرصيم!صى&فلاا!دأم((41صطلح))نأهحأزفت

النجربة،عنيالحىا(ت!ءبربينيربطلكبمأ،اظهرالمحيإ(ايسردلمبئ))

.آلقصءسأةبدابلآ!ئينفسها-9لذنجربة"اأنءهـيدي"ا)نقد(،بمور.-ن

رغم،از؟رو:يبرؤفياا*سأبةابسا؟-كأاهسأهلامتى(عرلحقهتاسأنورن

اخامم!ةا!ورهت--بملان،ءرالشهإء،راورعم،آتبر!فياخصوء"-هة

)؟؟هـةاا":!رهفهـة41/تجررز"3ر؟تقلص،ص،-،زسيبم

سهلم!!ص!يدةثسععرحهمنبدلاانسنرىماءـوال-ؤالنفس

التيتالكب!لقيقةابد(1ؤببهـ!يبسوحلاالنن"ائجديسهأبعداد)):يوسف

حوالارؤيقةهويةنحدور!ردو-ثمعواكأءلآ.يسمبهاحوالاهمهلاتيه

هيالمثكلىهأ.ا"نأنكلهأهي!يأستل!،معر!عنساانرغم،الشاعر

بأناحساسهفع،دلا"!بماا،ايض،الحصوءلمعم!هانبااقة،ارتاءرتجربة

يا،أأظلاماوأحرال!حاوالسكريحاصرهصببنيغشاه"نزمة

ال!ريوصهـووشهخرعص!خلق9،اواثيالتأسرامحلىافدرةايففدصن

آ،إىارأسا.-،ءللانتىأ3ألذوادغدءتروا)واززثكأاحسابامحفالءن

معوحر!ها،9!-،رلمهص!!.ومج!صهـطق9ك!ففى--ب!!زاندء-ر

اكثهـشونة،1ا)فآخلةجه9.و،از".اكسورأكأ!شانحيانرحال!عهىذلك

الغلظةبهذهصس"الئهموراقيملانيريدانت!،أرروا)الفقرمع

اشموارعا،س،--صإحبا*فيو،كاكبئلدا:كلور،!اسهتخدامهكي

والشا!ر)امز-ر،1المووبافىبر،وأبالىةالفتصزوا*4وهيء(اطيأت"ا

الى51*ارله!كي،!ضاأهيةأ(ولههبعت،،وب!ا*ص*،سايعولاىا-تير

الاصرةوالى،ساءأءاء*حيرز*:!،ؤص-ا)-?و؟ا*نلامآلمغنأنوتدأال"!رق

ايضا،ن!".(9،اأ!هرثر،ن3جملأ3ز!نتىاتنا:،رألاوالىةالمغبر

اشهبلماءادأى"اشارميافسوةالى؟ذهمه:ولهارةء،-ا.دقلانيرير-د

الطفل،كمةتيثيالحلىب)المسحوقةصن!برتهعمو-،برتاخرى

.(.)ىالموصئرو،اءراةو!رر"لاياذالشيءوا،الةيتبوؤكط،يئاأبر1،

فيبئسرهصاالمد،ضةص!باةكيانهؤىلجسدتالدي،(انفحأنا))انها

نهايةفي-إطوةطارريا،وا(!:ى((الشخص،)و!كي،اثاعرعب:ى

،رأبيه-اكلر"ووو،اد.رةلم!النأ-لمزلكلعياىالفج-ركبما9-دةالفص

ا-نمة.الخاال"ءوارعا!اآلاؤ!ولدوء3بم

ؤيا!ثماطردات،ؤحمتميالك!صيد!بهورنجت3الذياتكاماضميرهـع

الوبودمنامماملىآحقووارؤب؟ا-ا)?ورةءحؤكورغبة.لواضع

محاكوةؤبأالرغبهـةتاك،اثاعرداترو؟اخةتوؤد.الموصوعى

ليءضاًوكلهالعا/ل!لأداق-4اكات!هادضاتهووةء-"رة3صذهلاوامال!ا



واحدو!تؤيدؤيماهوعمقتعبيرهبساطه،ئنبع.المنامضاتتلك

ضوءرختيضمهانرريدآلذيالعالمازاء(،ادئواضيم"هذامن

الذيالفه--راي!،لمههـذااننمانلمألساةالص!يحوالادراكالشصر

امكانيةايضاي!ملوالذي،لأالحزيةقيررهـتهالان!مانيط!مهلهالمهيمنح

التير.هذهوامكانيس"تعحيره

ك!-ر)يةضحهاحبن-طينيهيةصح"ا.درزلاملثدلكولشي

برىلاودكن!ه،كثرءإى(؟زانهنواسنبطلاننأملكثيرام؟ا)نوم

وكبؤ*هـننااذاا،لمدرءجنمظتبل-الناسمنالملاييىندترات.احدا

ليحناصداالعين!ينالمغ!ضالمثناعرمنهميرىلا-للملأمةالماضيالتاريخ

((اةوريا"ءهوص-4ير!هىاو،الم!رونا!لمبه"كبنه،دةا&يغرسان

..وكرومو!سقياتنئر!اتورأءنسعاءسوىلتضانناريخافبم:الغظيم

الحاضرو!ي،للمقدميرارنسليميصاحبها،والغبادااصوتوطبقات

اهـواقاآلمحننرقالاودمصىالممهجدعلمىالاسىسوىالاولالجيانبفيليس

وليمس(!انئارالاغالبلا..مولاي)الغاشمةالقوةتمجييديقابلهو

لسقوطاوشكعلىءنجهفيوفي"سنحان"سوىال!انمهاالجانبفي

لووصى،3فيديروبرت!ت!لالهميا!نيشك،ب(،"،سبةسص-،ئ)

ا)ءإ"-سايعص!افىرةرءزهوا!ني!ونانيوكنهل!ؤ-!"قدكطن

وء،او!ونهـار/،ف"وفةبربرلاتغزتاةياافيااإقهل..اروربيةوا

الهـيسنانام(؟!)السقوطثفاعلى..الخ..سافويوفندق

الثالتالجالمنبولمحي،(؟مقلوبةاوضطع!كأالانتباءتريانالمغ.ضتءيئ

ا!)سي!ناءاسم!ا"كان"خريطة،!داالصزبلمنحاضرف،من

(ء.؟يستهبدهانيمكنفمن،ضاعودلانوان؟اذنالانا-مها

ين!كسوندندنلاملددانئ(سكاناذاحمأر"زريدهانيهدننمن

يكونؤد)9نهكلاثيخلحيةؤي!المشكأسذان،سوالسية،جميعا

وءن،سجلهمانجرالناريغمنامامهلينكلذسا،حقابذلكمقتنهسا

سرحانغيرفبلالمتصازكهـةالراهنالواؤعت!ناففعاتمناواثورةا

يالصصحالئهاب"ؤيوو!..(السقوطوثكعلىالماللإ-نوبندقيته

...الاطة،لوولادةاهطاءابردىولاالضيماقسألبالا،ما((واحمة"

ا!وضااعرالشهولان،الاء"هذهكلمنثشالساوياحصدلالانه

ا)-ءد،!ءهـ-.س-اه،كلسفىىفرها2وحاتاريخهافييرىلااله--.ن

العاجل.الاندثار

في-اءمي(بهالظنهكذاأو)المحكموالتدبيرالماهرةالصنعةورغم

اكثير!ايوحيالذيالاصر،دنقللامل(4عرببمبهوؤءرسوم"قصيدة

شرتس!،اثىعرواالواة-ءهـنواع،،موقف"و!الموضوعيةعن

بر-،لازات4واالاستعاراتورغم(والمعاصرةحيةادئاب)برلمالصورالتعبير

اءلكفلمتههـسث(عراينفئهاافنبمالممكئ!ةالمهاراتكلواستخ!ام

يم!الفكرةاسنفزازبهدف،اوة-يجواحكامآصيانم!ةااممبكدنقل

يظنلالصمدقؤلمأنذلككلرغم..وجدانهفي،والانفعالاقارىءاغل

واؤعرديء،رفضاىاالملأتيوالوعي،بالوعيابطاهرالموقفلاربممفقودا

غاريالىلآبردا-اتصارعنالوعيعجزن(9الئهاير-ةفبم/سيتئنف

،الواعيللفهـوآلادراكممصدرا(ىرالشاعترويلءنوروؤوا(واؤع

الوجداف!للشمعورمصمدالىصتىولاأاملارادهمالأهووهذا)

((هجاء))ءجردافتاعروأصبح(يولصفسعل!/4اتكىما!!ووهذا)

لكي،وتا-لأ/يخهـ-،واءمهـنامن(ابىدكبءاالرزء)برزءايت!"ر،للامة

،ء...اشاريخاوؤياواقعاؤيسصيء"كل)ء!-وانهعاىبهيعم!"-"

يفالجذألطالاببكارؤ*مةوماهناوالئنجالصياءةفبمالمهارةقيمة

؟ال!دهذااىاوللحقيقةللوعيمضادا"اًاءتو)ءكيانا؟ا،البئناء

.؟ال!الة!زهفيشكلرهفةلوفياثاعرا!ميكونومادا

فيؤم!ميدولدت"ابريابرراهيممحمدؤطههـ،هوفابل4اكا!ريهطا

،(ا!ؤنباضمهرا))ءو،حفطاتخذ.الذي0((الحلمعننجعيداتموتلمازا"

الفاضلهالذيبالمدينةالحام،"حلمهعنبهيدايسقط))لأنه،لنف

المديرفلان:ايض،اضفنصه"المداح))موقفيتخدثم،!)جلاراوده
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هوهوانه!لمولا..،(الحلمعنبعيداتموتوان!ت))..*.تولد!ن

وجاءالمدتقيلولدالتحلمهعن"متخليوبقطد!وت،شخصيا

ءضظسكاويسعتيقمظأطفياملينال!،ائنحسنا..المخاضلتأريخ1ا

انف-صادويتم،الحلموي!حمققالمدلمئهلمحهفي)ء،الروحبربء"ترداو

ط!اما،":للفقراءيذ!-بونركهصوتهر!عاءادامس!نقلإ"س،

يصبحلماذأنفهملا"ال!يفؤ!ونحن-،(وموتا،ؤامنا،و!،دا

ئوىماداطعامالهمل!يصبحانهجانبالى،راءللف!((موول))!عوته

ا،ت*اليةالذاتيةان..ومو"ون""بئسيرئيهـم4الميرقصد!عله-وا":،

ور%"،وابودنتلأءلؤ"-بىقيؤيوا،".ماسيالتورردررف*2صسنبرةالمه

راإمصاًوسيرؤد،"الؤيالمزفىاحفي!قهاشاعربناءنلمخجبما!جم!

مع))الحقيفة((اللقاءامكابكألهـتاليباطعنه!فت!جب،!هوتههصط-ير4/وت

الش!عر،ةحقيقى:شهاألصصحاإنفطفواقخاذبواالوء!منه،خبعلقاء

نحوبقد"--،وا،لتزاماليهاا-وص4اس،!اراونرك!ا--اةاوحقء!ة

..ل!لاو"حربر-لا

فسنل!.ثاأ!

نث!رتالتيالسبعةالقصيرةالقصصهيالقراءةلناتكشف

القصكأ1يحكماناللذينا!تيارينانعنالأدابمنالماضيا!ددفي

اهو-منشورةقصيرةقصعرمننطا!ه!واقعمنالعربيةالقصيرة

القصيرةللقصصنافنياابىنهـاءلشكلال!يالتياراتمناثنانتياران

الت!محيالقص!ةعرضكيي!ننمدوافعيتقليدياحدهماةالحديثة

الذيالحدثعلى-اجذنماعيةتكونماوغالباسالتافبلهايتصدى

الصرامية.لحدثاهتاف!هةهينهايةالىبهصلويطوره

الحديئئتةالقصيدةشىكلمنيمتربفهـوالاخرالهـتياراما

اسلوبويممعهخدم..الشعريةالننركيبات1منالغهـنيرجدامسته

قصيرةلرظاتالىالانسافيةالتجاربت!ودلفيا*،نناتداعي

ولصكصهاوحدهنا*هنىبلاتبدو..زمنيلتسلسلنخضعلامنفمصلمة

ائنكي!ل.باا!تةيصرعنداللونمكوناتالىافربوظت!ااحسا-،-خلف

السبعةالماضيالمددقصرفيالتياربنهذينبيناغصلاولكن

"ءويتداخلبقلأرالاخرمنيأخذمنهمافكل،جائزغررذلكمع

و)جهإ،--ااصي،نا،(بالدوتة"يست،ين2وكلاهما،منهص،نبفني

سندناقحمامهاحدالىالقصصنبعضوتصل،الحثعنفييلا

.ا-طوريطابعاضفاء

ناقال!-و!ن،باساكطالرلعزيستخ!دمالنيار،يئ*نوكل

هـنهاعنهاهـريربدمايرم!اللىناجحاتوظيفاالرمز-وظف!البه!ض

وال!وتالقمر:ف!مصفيكط)..للوافععوار/"صورةخلال

الاخبرالقطار،زؤفىا!طلمحمدلعجزوالقوةا،سولدلاصهدوصابر

.(الدبيهكيلصباحألاصيرةالمحطة

كبديلأحيانافنيةضوورةبلاالرمزلمستخدمالاخرالبعضو)ممن

هباث-راالرمزيأتيانلطبيعيامنكانولذلك،حقيقيةفض-4عن

!-ءقسبرمطاهوةترطهاالتيالشعاراتبهـعضىىنهوصطرص!

،ا!رق!ات

الواؤهسيا(تيارأن71دابمنالماضيالعدد؟لصهراثبتتوقد

كعنبرزتوفد،وقويامؤثرايزاللاالمرب!بةااقصيرةال!ه"في

والوتالقمو":هماقمصتانالضلياروواالىتم!ننميا)كليالقهءص

جا،وفي،ها.صبيداويلجواد"الصرقة"و،سويدلاحمد11روص،

ادبهبرفبمبسيطواؤكياطاراستخدامالكا(فينحصمعلىى-طاالحدئن

ةخاص!انانتطاعالانهماموؤقنانالكا(نبانكان،وكمالحدثهذاعن



ج!ميمخللباحداتكفيلاكانمماالغامضةاللفويةال!ركيباتوضمن

إ،ددرسسالمدالحىعاىلتويشوااقصصهماا!ياالترك!بفي

.18ذاالفنيالابداععملية

بهكث،اجاوقد(لتشكيليا-اشهريالتيارا)لاخرالتيارااما

تكثيفخلالو"ناحياةانسيجمنومتفرؤكأعا/هـةلءظات4اؤتطاالى

وي!ؤجونصتفبلوالىوالحافرالماضييفدمونالمفردةالاحظاتهذه

تي،رايتخدامهودلككل*قي"!!كماادوالهمواعظملمالحلمالواقع

الفصص:من*عهراجماعاأسلودابداالذيالوعي

الغربة:ترنيم"ء،آه،الخليليعلي:الش!مسؤالت،بردانةانا)

.(الرببيعيلصباح:الاخيرةالمخظةالاخيرالقطار،ا)ـهجاءأبونواف

العددؤلعصفيبارزامكاناكرمزاصتلالقطالىاننلاحظكذلك

توانهما:فيعراحةالقطاراسمفحملانقصتينهناكانحتى،ا،اضي

الاخيرةالمحطةالانجرالقطار،لدينالضهصعلي2لمحمدالقطار)

.،الربيعيلصباح

منهـلعندالقطاردورهنانتأملانالمفي!دمنيكونولعله

دارربحصدللقطاروهل،اختلفافيم،اوصشابهاهيمالنرىالكالمبين

.الهربالغصةكابمنكثيرعندخاصةدلالة

ترى(الدينشمسعليلمحمد:الالطار)الاولىالقصة!ي

ا!تصاديةضفوظتدمعهكابياسنوادعيطاردهيغدتهفيابطلا

هـرزافاذا،الحلمالىالبطلمنهيهربفاهفانمرؤاعاىا!اسية

الواثعويمتزج،كابوسصورةفيحلمه!يأيضاايطاردهاديرالوافع

عندئذمفرولاالكابوسواينادوامعاينحقاندريووبالكابوس

ءضخسشفمجتمعفيالجبارةالجه!نميةالاداةهدهالقطاريكونان

ا!طلينقلمهو،مدةددراتمنيمثلهلماايضاالقصروهوالمنقذهو

!روساهـضدباداهـخايحملكمايحملهوهو،وكوابيسهاحلامهعيبر

القظش-صارحارسوحتى،الامانرراىابهليصلالسحيقالماضي

ا-يخازهـصحلمهفييى!هحاجزاكابو-"مضللبطليونراءىالذي

هـنالعلميااهرجاتاالىوالقفز(اثالثةاالديرجة)الطبقيموؤعه

يقضيانا-تمأءنكانبحيت(الاواىالددجة)الاجتماعيالسلم

يف--لممالذيهوايضاالفطارفان،احلامهيعوقلاحىعليهالضطل

ءمرحهـ-نبعيىهـاوآلسرا4هويحملهحيصمت"من)"الخلاص

صميعا.بهمويهربالجريمة

لصباح،الاخيرةالمحطة-الاخيرالقطار)الثانيةالالصة!ط

منبدلاالمصوععالمه،كلهعالمهلدطلبارن-مبهاقطارايمثل(ربيعي

حلمهمكونات؟لمع"ويس!عالبطليسعانه..كليةفيبذهالذيعالمه

و!يح(الىي!،جلاالرمزانهناونرى)الحمامةكييتونتلالدي

اكم-،4-!4ؤطوقمنوأطلركبتهالىيربطهاالنتيالحمامةهذه

ااهطاربهابوبركالحمامةيحهـلادنفالبطل،الجنودفييتمثل

روضيحالىبضاجلااذياالمنظماحتذداهذاومتل،الحضودوسط

رر---صارعلىبقو،4فسهارالىمحتاجآنهذاكمعالكاتبيرى

علىاكقطيضصعوهو((1،ربارزا5دمثلتحلموانتعاممضذ))البطل

لكضرث،.ولالمش،رلاكنت"حلم"عنالبطليقولحيناكئرروفال!

اثر-زالركليصءحئم"تي!تكننوثلاصدركالىوالحمامةكنت

(اروض-وداءنبء-را)اثازيةاالعربةاىاالبطلينتقلفىدماوضوحا

واحاوا-الىربةهذهوؤكي..-!وؤيهاازيةالثاالمرجةالىأي

عربةالىمارر،إهورهو4اكواف(الحام)الحمامة!"يشترواأن

اقصةازهابةفيوضوحهاكتمالآلىاومرايصلواخصراً،الجىود

،-غباابحضواليهاونظرت،ؤمهضكبينمنحماءضكاخرجت))

انىرفعتهسأاللتكينيديكبكلت!ابها!لمسلىوكهـنت،نانجيتها،قبلتها

صافية،اررماءخلالها/مناحمت،الصمامةعلىكانتوعيناك،أعلى

ارتفص-ت،الاعاليفبماالسربوراءاًندوعت.اطلغلإ،!كفيكفتحت

زءوها،مرتف--عورأسكالجريوكنت..تبه-!كانت.م!ها

.((!العاواختفيضما

المنطقةتلكأقطار(،)اوتركبطلهفدجحلالكانبآننرىنحنوها

يرط!-قوجعلها)،رب!ضقة،والواؤعاحا!أر-نا،-ل:صةلمةا،حا

.ر"م!سيكاوراءهويجري(احمامةا)4لحلممالعنان

..المرموزخدا"،لاح!ثاستمنالماضياددداوصص.يث،،"وكما

هاربونسابونؤ،ع..الفالبديازهسههـمء4*عىصابطالىيت،به

لاحيثالداخلبم،عالمهمالىامامجتمعا!مومناده،امءنمطاردون

عالمه-3الىواما،الءقيفيهالاحلاماواءهظهااحلام!وىلهمملاذ

والهـ"يان..حتىالمةلبينوس!!ةطقةاىاي!ررونحي!تالخارجي

يخفسيانبننأام"الاخيرةطةالمحالاخيرالقطار"9ص!ةبطلان

ليسثفهاللقاريءيتركهـ(اناباكايسأ)م4احفيغافئاوازمته

في":البطللسمانءلمىفيعول!ياتنرةبها.!ص!مهاىائرانمابنفسه

اتعلمام.ومح!بطامهـهومانضىوجدت،"نرعرعتالمرنبكالبت!ذا

زهضيآنالمعمولغيرومن،بالاخرإناهتماوأهـرربييهتمان

ل:موذجاوهذا"ممه!كاعالىالمنحر!اثكلهذاعلىحياى

آىءتثضنطءسوىلهليسجذورهمنالمقتلعالمطاددال!اربللا/مسان

واليحق.سويدلاصهد(،و!ابروالحوتالقمر1))قصةفبمنراهوحهـيد

،ايجابر!يهةط!ين4ررطعن!دمانمامااتوفيقاحال!هقدالكانبان

العرو،اماموالهربآلاز-م!صابلهشضىلااكياكض،ليةوروحه

ساعةالةلاحه-نعلمىتحتمكاتتا)?ا!لفلكاوررلآ4ؤ.ريتايد،فاوبين

اكءاسى---"الاواننور،اتاد!كجدتهاي!إرعوارزالزومرخسوف

كأىاحوتايطاردءنوجمثللونالق!رلبكاعءاءال!-تانمتصورين

القمر.ويئرد!هرب

دالم،بر-"كلالصورةءهـهح(يتلحولدازهاداختيااوريلاالا

به،-م؟أنكلما،إر5افاكجدة-،يه-ونو!مؤرقيفياهلصورة

إغرعوء---،فىاةلأااواحوأالضحاساوانيالىنهدونفقي،الحصوت

،ءالفضأفبماالهيارات6،ورو!طلقونبادؤأ،/ماىا،يهرعونا،دثدة

عاى.لرص!ه-وهاناىاوطلة،نوممر!ور!1116،"بئال!وتيلاصفونوإظلون

.11القووا!سقالهـرب

ع3دواوايدةا"سستفطبريرةتلقائيةايجار-ةحدناابىطلايجابيهان

فىسبززا)دياتءه:يابتراثهمرنبطةهى14واز!ثقائديةاونلر/بئ

.ال!وت(طاردةرت"فربنواهـب53،لحو511لمطاردةي!بانه،وصداز"

إتحدث4ق(نو،ة3ا(ءرؤيو*ت!مالناذال!ا!يهعنيرةءل!جبنماوهو

ويقولة-مهنننههيها3،*(ملا-ا)فريرةءنللابم3يرةت!ت83،عف!ما

بلدفصيمنالح!نوبؤبرالىامخهلىمابيكأعلى،!ضاكنجرلستلأم،لهـقد)ء

.((ثوباكغر

لش!ءلا..ررعهءشاذلملأ!-انج!هـثكم!سافبيهعنتءدثاز4

هوء،وكل..الارضاجلءنيبذلا،طاددهية"ءعشيءولايفنى

الايا9بتجددتضجددداه/كأص"اةازرعوا..ررعالاهـضؤيمغروس

...،لوالابر

بصيدةفجنوره..جذورهمنيقتلعابطلاانابداحسبألا!،

.اؤتلملاء"ايم!نلاراثائهاءمتزجةا،رضرحمفيصدا

نبصرزالماضيالهددف!صمنالمنوعةاباكةاهذهوله!وفي

وبق!سوة،ءحكمبى-يجمتميزةرؤزافلمحمد((ءزوالهالغوة))فصة



.لمكسهءلداعؤيالمتفرفةاتكورير4االلحظاتلكيفعلىالهكيمةالهـان!

ءعورة2!يبط!لم!دنايمطماذ،حوو،و،ة-ءتقبلالحاضرلىوص!المهاصءكأ

!ةم!صورةانهالنها،يةؤهـفيأقىشذيداخلالامطلاهدافصاق

قي11القفهبةصاحب،نالاف،!كهـ(نز"،طكلب9عهمو!)إلانمس،ق

ت!-اردهالذيآلاسطوريوا،نسان،بهنبطضىانيالرىنطار!ه

ا،س"،ن".ء-االرء،سبننجعلاالاء("كأرتى،قش!أر2وا!هذارلملىى)2ألم!يلهنات

ءةت!نركأذ،ءبللاسف-ا؟هـر،رطإلان،إث3س-ادتلص،ي!خقىا!ياكلو

.""!نف،،،ءنفيال*،سوا

وابزممانتربطهان.لص!!اسطو-؟؟وائت،)!صا!ويختار

بينالأبدب"،ل!علارءلمةءسص،اما-،ةيخت،هـاؤ"و،3بنمهطدتيبمكان

واء-ل،"لي-وا"ةربر"!ى)"ا)؟!!د"نءبئومحروالم!ا)وس.:لىالإل

ا؟?ءت.ل،ورء*-ةأ*،ماأمحدواور"كأرريىفىكل!هـطقياجاءالخابركأاصتي!ألى

ئجلالغابةاشمبهلمها3والدنجابلاحي!اةا

ال*ونفلبفيحا-ب11يض!أصءتدراءقيبىا؟4نببمومن

أمه?ا.فى/اارالا!ظملأضاسفيمنئلأ"كأامح!جيبرلةااته-و-،.ثنتا.!مبئزة

ذراتؤ-!يانثاريءآ)ء!:ء!لىا!"!ماا(مائ!ي!بضىا(ننهءأوراجواغا

--اغكلأرء؟ا*طلابه،لاةاك!او"و!،كتفاشتورالخالقولز،،هـفر!"

و/*روطمسبالا!دره9ءي!را،فيالما-،نذنت،محامشوج!أ*نس!اى

!لمان"ءلمبمقضكهرإ،"ايمفط،ءر!،،ل!:4ءدمه-رهمنل"وكاكلىانه

-ا!الم!نهاية!ي"اخودآنهي!رفدورووص،ىكلتةقأ!وكبماي!-ارل

قهـوة..4حركأءمسارؤء،تن!لكمان!(رهخانانؤي،ففض)ك..كل*العئ،*

اصاارربرالىتصعهاخرىوقوة..كل!"،-"-هءن711؟"-لبهالىلم!2ء"

يصدقيذئ31يطارداثنهمناء،واتيسمءوهولائهمصيرهمواجهة

ءحكوبمانهوتر،رؤ!نةيى"صماعر*لالفكاكبحاول..بد!كا(!لمةيانه

ىراخىؤوةكللككان،"ورلىؤ"--تبسسدهيكنرم"اوربباع!ليه

زال،الاهـس،عودل!الانثريلاهخةتلككلاعستهالنيتلكهيأيعر!ألا

صتىيجريرالفعلوكاىذ!ايةلاماصتىيرريا!اصكانهفياذ4

."أيةنالاما

بأاحا!الاحس!اسي!يكانهبلبالوا!عال!4!رث!مهفييخنلص

ومط،ردةتربصمنلهرضعرصمآهلشفريفلاالوا!حعنيىحدثو!و

ماذلكبكلالممصودهووهلواوهيامهخيالهصنعمئامحقاواوع

؟يجريما،راءصدمةهناكان

كا!حاباجواءدائمايدكركارزيااككذفالاحساسويصل

الاخررةانفاسهيلفظوالبطلالقصةنهايةكيدرور4ادىوشخص!بنه

واهـ!ملباللعابفمهواهـلوء*ورعهوتطمطارديها!مسقطونحد

.((؟بالإمرالمعنيهوحقاهـليس،رر3انذ)كومع"والمسا،

رمانكلفيب!،هةالاف-،ن!قضبي!ةالنن!واجةالرويةهذهخلالومن

ون!"تهامداؤهالقصهادستمد،فسحسبتيالصروط:خاؤ!سسورقيوم!ن

ي!،صلانقيونجاحهواصالننهالكاتبفدنرةمئذالثمعالم!اية

..بالمعانيكلوحيةبمئمحناتءجمار(ص"

التيهذهالجيدة!تهلمحيزفزاقطمرروانكاتباسنطاعووت

يجمعان،8الدصيرالعربيةالفصصعنؤهـاتماانة*بم،ئاء*برها

كمامحنسجاويسجهايهـدهفياضداخلهاالرو*مةخيوهـال!مل

يشما!ذىإور!ج!دىال!لمولى"ئءنملإمغرببة!صاشكأؤجمماكلصرابط؟

أءملا/يلرم%بأ)طىانالىذأكهـهـحىعولهلى.المطاردةبروبه

4!تافصريرنمياا!ابعيعربر"ل!كما،ل!طلأ"اذاتيةاألاستبطالىبر*ملإات

ل!ظيةتهويطتفبم،؟وهانالىيهالجلا2التكدلقضية"التجريدبم!

تائيره!امنلكلماتهحملهالمالتييةانتعو؟االشحنات.لقرغ،غامضة

بصورةاتساؤلال!تدفعنابالذلإتالأ*كلهاهذهولعل..الحكيف

اوضح:

ءلمم!طبتاستخدامفيالمفصمع!يبرنالعبربال!ابيعرقلمأدا

ف!نصبح-احياناملحةضرورةبلا-ال!.يثة،?نتة،تهالصفس

مناكثرادبر"لموبب!له3:نجتواص،ماءيةنفس!يةوئانقوفيء/لأاقص"صا

تماعيةالاصالجي-لههـذاافضاياهـ-نتعبر!:يةغثازق،*وقان

ا!ضارية؟وااضف!يةوا
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