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ك!بة!لعأبو

الاىبزقفاتءاألعربيةاا"دي!ةؤها.دورهطنأخدديمروتهيها

نابىيصوتير،!كاناحدااناظشول-ت؟بيروتوراءالصهففي

والوهـصاكضاللقمائدعا9تصبحءوضلكياللهئ!لىاكلقدفع

مفيرح-:الة!-"ك!ثلا"لنارئاعي!-نلمانوا)والرثاء..4مر!ةوا

و(ا!ريةاءدلالمه:ىاكتشافااصياث!يمارظءاهوها.الموتى

.!(!خال!،هجاء؟ص*يمقيا?،راةواصغع!والظلم

هـىا"فيالعددهذاديا(ديروتكمهالد"2راءثهنولمجى

و*ولءبئرر!ثرومحمود.لب!وت-بالمولد-ار:،كسانمنا(الاداب"

وثلارته،!م!)السمودانمنالفيمتوريوم!صد،فلمصطينمنبسيسو

يصيلبيروتمنهمكل.ا!كويتمنبهـرابود،و(ب!بروت!يعيشوس

كمايتحدث،بكرابو1ولببدان.وجرفهاافنيمجردلا"يف!،أ"التي

كااحب،مدينةعنهـن!ا:ا!ذباالكوي!ضيالىازحقيحطثانيميعي

واًلطغولةالجهـطلتعاينش.وهيقلبالفينبتؤيهايعرفهشارعوكل

كى)أتقنجيئها:ابهاايذوووهو(تعايىهما!للاسفتدولم)

الحب!ورصتى:الشديدالملا-فطويالاناماا.؟.ال!بلا!:ا!ا

ا)!ممتيمهـض!نوالأ:،س،الثزعمنفيهاقختص(..حبيبتييا)

..الفرجتعانقترلمايضا،و!بةوال!

.هذاكلبيروتاكيعرففدوليدالاستادانشكلا.حسنا

ها-توههكما-بيروتكانتاذا:-ءسه!اءلانيستطيع3صانول!نه

الجمالوتعابفنىالقلوبشوارء!طت!يتالتيا،تحبمديرضةمجردهكل

انه-ا!الب؟..المميتاأ!لاإهدا7صلاءابنن!،.والطفوذ

منصصيسثا"عزولا"الاء؟ثياناأ!نساالىؤال!هداف!هنهعاىطرألو

وعلىامرهمالىشاقعلىيفسورانهؤرروالحبوالطفولةالجمالاعددالمء

،والمدافع"موت"مجردبيروتفيإوتالان.ءاهو!م!الصغارالمحةإ

مدافعهثلاقا!رامدفع:!الاي!لونلااول"ئث!ةوالرعا،ص"الثقية

عتاذللدفانهذاومع.المأجو!!كرصامةافىإفلالمقهوهـورصاصة

احمدهقدوالنعي،فيهشكلاالذيالعاط!يلإفسانيحسهوليد

.بووتله

***

ناينبغيهكذااو-كالسلالحبيروتفى،سسلاالفيتوريمحمد

،،،افريقببااغالىااءأشاصيعثهاانينبغيكمايعثهاانهشوفيم

الىىط-4؟ؤحباالبميمدالفقراءءفالضلرثحولاديالشاعروا

بكلبولكنه.وا!كلوالحريةاكورعمالمبمجيءونبوءةوعىاغنية

4بمهاهـف!طم!ساحا"والعمهـاراو،دةاز!2بمؤبحيووت)ءعنقصبد-"

الوصف،بهداأساعبرااستيحدم!-ااذايرهكنا&.ي،لقديمة6

حتى.حجهاص1زلخونان،ؤص-بم!تسىءةا،مهارات"بالثتبارها

ابداعئ/.؟ذ.سشحد"9،لمادا،روحاحسشه"!هفيال!رةك!اواكي

8

!ث!!!!(!ح

فربرما،اكامانادةفيا!كامنينوالمعئىالش!عنكشفوول!عيلة

هذاالىالامريصلولم.نفسهصاحبلاوأصمابتحركتهـاطاشت

هـوقفيتخذانعامبشكلي!ملايضطاانه01الفيتوريهـعالحد

بير"ف:اليتيمالسطرهمذاباستثناءتجربنتهمضمونهمه)الحياظ

اجلاوواالمجالور:بنف!4ههيممممي!ممنبينأافقرالئهاعلىفابلآ

صراثع!،عنا،ءشألا-رىوتلكخانتالتيوالبئثقوالهـقاتلوالمقتول

نتب!جةيكوىاىيمكنلاآلمع!ى-ا)وقفتتكيلى3ا)!عميمهدال.زقا.،

ا،نسافيحمخنى.بيروت!ء"المعذبةالأنسانية"معالتعاففمجرد

-طنهفهـقراءالىوانض*مبطلهلموضفطمغايراموقغاإ:خذتولسعمتويالكبير

ورالامريك!نولم)الهـقراءالفعاان!مرغمالغزاةضهـج!ودوجيشه

ةورحروبال!الال!بتوزيعحربلنقلب:ءرح!فألىبعدوصل

إؤ"ءذف؟ل!بر-ق،--ريخ!قيخخجو!نط"حم!؟ف'.،نغ?لحصأ!ء،ى!و"!ار!-أحثعئ

ء،شإ(عؤفرير))"ن؟ةإت؟،ووذأي!!9ءوالمف!يتوركب.لمورينالم!وبين

احيةزءخثاسننتا:لالفصيد!قىيمن!قايعماىا!لائما!رالتقسيمطريئ

فرءكب:عنوانثم.لعذابهاهو،يآسىيمعانب"عامة)،بيروتعن

حدادووأجاربانصجمببأئع:انالعض!وتحت"لحواحزاعنمدمجهولون"

ذن1فمن؟الضحيةبيروتهمانصأمأ؟اذنبعيروتضحاياهمهؤلاع)

ال!،صاعرا!فصيالاحيرالسؤالعلىحههـالابرابةالقاظةبيووت

را،5فهوالفعلياقلالكااما"):مسؤولاايسا)قشاء!،لكن.للفربسة

ا:،1،!اتآتيفى.((المضحيةبروم!ءث!،ويضحكيرافبئي،ثس!عنه

..الخ..والمقتولاقلوالقاوالمجلودالجلاد:والض-الطبالتممببمالمجلاة

للضحبمة؟وبوميءيصحك4شرفةافياوا؟!طاهد؟هوؤمن

*،*

،سام!،بيروتفييعينسلااكهايضافالمغروضبسيسومعيناما

بنالفرقيبعرفهلاالذي("واقفةتهوتا،شجار"لاثماعو)هوولا

في)إ(الخارجيةالشر!كلتأثيروب!الداخلبمةإتالتناقض!ور

الذي1،(القلباف!يفلسطين"شاعر)!صولا)بمالظاهوةحركة

الطر،بئ.ر!قلفكأوبي!نالمعركةصديقلغةبينالفرقيعرفلا

الؤقيوفلاالذي!..القدكمالواحكم!هتقلصاحبأهوولا

المضمونوبين،للصراعالفوقيالايديولوجي،الطائفيااًلشكلبين

يسمعمعيقفانهداومع.الصراعلنفسالتعتي،للاساسجما،الطهبمقبى

لخةش،(الاهرام"ولغة"رش!ها7":لغةثلاثلظتمنواحداصوتا

،جلقالذيهو،اللغاتالثلاي،الواحدوالصوت.."العمل"

.إوع!نهابيووت،علىالرصامسبيروتفي

اينقضاهس)بيروتاغتيالعنبوووتقضامسيحدثالقاهرةوقنامى

،."يو.سو"((دوزا")بر!ينللمحبةدعوةواًخميرا..ا!!اب!بتل

لكنامرودالقدوساحسانو(ان،كرويةالارضانمهلينيثبتوهكذا

ممخطئة.كانتديانيهـائيلولا.."محبةالها"كأ!بصشمخطتا

تركض"غؤلانقيبسيم!ومص!!حفي9ا،خطفننحيكأ"اذااما

لنقدالس!ت!دادعدكضماوان)ذنبنأالذنبفليسى،،(الشمسنحو

كانربما..(المصحيحالفهمعلىاحدس،عدنما(ذاعالنعاانفسنا

،سدىوما6خطوهـ!لهمدىوما؟هوما:بيروتفىثورلكقا!ل!ة

؟بيبروتبماساة،خارجيكشرط،4باشرةاًفيواواكباشرة،ع!لته



نطدحولكننا،أاخردورارسرها:ورمزها)ابيبلتلكانوربما

الاسئلة.نفسعنها

،،*

مر؟الصعنفتحدورونحنالاى!ئلةهدهمثلفسالانيصحفهـل

الاجاب"انؤجلأتحد!شعرايعن:ثلانايضاضن!امن

درويش.محمودقصيدةنقراحتى

!ويشمحمود-الغ!بزقصيمه

ةاحر!بايحلمبيروتالى-"ءالذيالفلسطينيالشاعوا.لوف

فىالانوقتلاانهيعرف.وامتهبلاده!صيةفيالحرةوبالمساهمة

ولاالثان!بةالتجاربلاستحهـمرارةولا،الباط!نيللتماملالشعر

.يرهرفالخاصة"لرديةالاستثصاراوالكشفلح!اتامامللتهللحتى

فعدى،اليهالجاالنيالبرببةالمدينيةتثلالنار-كهونحبماانه

ايضالالحما،!.زاخرةبالوعىمحملة:فصيدتهمثليكونانالشعر

(،الواقع"ولان،للتصيلفيهمكانفلا،الشعرهوالثمعرولان

انسبمجاافان،التحليم!لغيابرعميتكشفانبدلاالوعيموضوع

ثماركلخيوطهتشارولتصييحملانعلىاقادر،الكثيفالشعري

الذيايضاالشعريالمسيجهو،الحيالواقو!د!لاتبكلالوعي

مثل!ابجمالهلختالانفارثهوتطيع،الواعيالشاعرلستطيع

.الوهاجنورهبشهلمةيسشنير

وه!هـد!داشهيديناووالدالصمحفبائع،ثرويشخليلان

الشاء-!ريتحهـدثواحي،(ايضامحيمد)الثالثالشهـمصدوصهر

ناينبغىكمااساسايتحرث،القصيدةمنالاولالجزءؤيبلسانه

اوطني،واا،جنتماءئي؟الوءبصرة!حاملا!ثورةوقود،الفقيربتحث

لعمعارالوطنبالسميئالمأجوروالقتلةالقهربارج!4مدتهـحتريحثمأ

احقعقية.ابيروتط9،مركانعوالحريةبالحدليحلمبرعيشانه.المقهور

جر-ى3؟تلىاوراقها!ؤتكل!(ممثرتبيعثدوالجرا،اًلميناءفيقمحلا

!الأخرىبببروتنا؟،:المحلموسندام!رراالمعر!"هذهوكان!ت.وموا-د

والثارالقتلىءاصفةولكن(.ءوتجيئين!مطاحواخمنتحيثين

المعرؤة:وعلىاحلماعلىالطريققطع

!عرفكان

كأالنظيفبير!دتان

،صورفىال!م!ميمرجانمناولادهطردت

ال!ظبفة.بلإ،ومن،ال!ببمثىك!ومن

!ه!فطكان

الفوار!بر+شوتاى

حريىمحط!51بير،ت!ب

ا!غ!ز"اثاطىءاحاذون)ءو.موصهرهاهالىويموتوتما..

اصقيلدا-ر"لت!ارا4ء.قيمر-؟-لآالمهر،تحيما،لهد(طاة!همميءنافبرسبوا

ولهـكما!تاجوةامذابةص-)فهجثخظبحما،،،.ءوبفوالىلأوعراىا

؟!عر4لار،!مو*،ايهملم1إبجمملن،."6ال!راءومجبر!تايىده

العدلل!سكنهلاالمدو،قصران

العدالةان!علالخبؤ3وان

هـ-"يشتكلوهواسونشهدالذيالرسام،مرزوفىابواهيماما

فيدرويشمحمود.لتحثفبلسانه،ماجورقناصبرصماصةالخبزمن

الفنان،الرساملأن،مختلفةبلمشةالقصيمهمنالثهانيالقسم

وطنهفيواقلهروالنارالمذبحةتجربةيع9يشانبدلا،اثيقف

.القصيدةمنالاولالقسمفيالجرائدبائعوء!انعنمختلفبوجدان

ينتظرالطابورفييقفانقبل،مرزوقلابراهي!ميكنلمربهصا

لهتكئلمربماالقنصرصاصةتقنالهانوقمبل،لاطفالهالخبز

الص؟دفة،اوالمصطنعةوادملبيرالعاديالفنانههـموممناكثرهموم

مدينتهسطحتحتيتلطىكانالذيبالهمركانالصلةالمقطوعةولكنها

والقهرالموتلا،الجمالسوىيحوي،بلالهالمتطهرا"السياحي"

يشعركانربما،مرزوفىابرا!بم"سص"كانوكذلك.والغثسب

وبمطا،بهيشعربماحتىيكنيهتملموربما،كثيرةأبمثبياء

اكائية:لوحاقهخىتنقله

..برقيةانا!وجهى..

؟الانننن!!كيالماءقرأونهل

.المساؤاتاحتلالال!ودالبياس

..الالوانبينالعينقميزلاحينبشاوىانيم!نش!بيأالكل

يوميءلاالذيالوردانا

.(؟فحسسب"زين!ةكنان)ءانهيكنأكان)

)تاأ

لعجزااوالغوضى-الحريةمنيماتيالذيالقيد

البويىلى-الوطنشكليحذالذي

ونقيضهالن!*يكونانيمكنالعجيبألوطنهذافديمممواطنلمحهـو

."مائيفنان"أمجردانهبما،ول

لمالخاصالداخليمونولومه)ءهطبطلهبلسان)الشاعريغنيناثم

نافبل،الوطنمهنىعن،مبادمرةانناليالس!رفييتساءلحمنما

اسوالقنى،لحترقبيروتكان!ت،حينا!خبزانتظارطاروركلءغط

الىالجن!با"لعةالىلراديواالىالقصرمنيمتدوالموت،فيضظره

استيقضانبعد،يهمسداظهفياءصوتوكانالخضارسوق

داخله!هرصوتكان،الخبزلاطفالهيشتري4كيالموته!ذاكلرغم

:يتسا!:"النومالىعد"انيهمس

لوطناكانهل

صراعااماءطباعا

خلاصسا"اموضياعا

الذيارسولااو،الجوايئهيافاتلةاالرصاصةولشكون

!ينما)وللوطنللخيبزالممكنةالمعانيكللكتثعفالرصاصةومعيحمله

الوكل،هوالرنجبفصاراطفالهخبزمننصيبهيهـنتطوألابورافبموقف

مسيوحيلالهم.حيلا!مهواطفالهفخبز،2الصليبهوالقمحوصار

الرصاصكأاخترقتوحينما..(.والفنوالمستقبلواللهالوفى

بج!علخبزامعنىاندماجبهتنتفالموت!موذافى،صصرهاورأسه

،وكنطنكمثق!فتكوكاموسهكانتاننياشاملةواالكليةفيالمط



نا:وللاب،للفنانلابديال!لممداخلهفييحملكانانهويكنثمف

.انالمستقبل"غاليقيفتحالذيالعمليبدعاًن.ا!تحمةالوحةيتم

كانالكل!ةكلملالهؤاموسوان.الجري!ظنجيروت،الابىاعفييص!م

يمتزجانقبل،والرانحةواللونالطعمعديم،معنىايمنخاليا

بمجر؟ت\متهمغيروالقناص،(عاما"الموتهوها.بالثمالصز

ذات!كا،الحياةيقتلبانهمتهمانه:المقهورينيقتللمستئىالممالة

اكتمالاجلمن،والجهدلذاتهالانسانبتحقيقوالحلم،والوس

هذهكليقتلومن.والحريةوالمثلوالسلما!فالونموالائسان

"الشاعر،(والشاعر.من!اشيءايصففييكونانيمكنلاالمعاكبى

وبمبه،إىركهوكما"هوكما)ءالواقعكفرررمنيخاف*يستإع

الوعييجعلانيستطيع،شاعراباعتبارهأ،،نهالصح!يحالموضوعى

الموضوعيةالمهرفةيجعلانويستطهع،واحداشيئاالشعريوالتعبير

للضيقة.مركبةالخيالىيجملانويس!نطيع،ضنهـاملاكيالم"والجمال

حربكأواكنيالمدمنةاحرادمسالةالمسالة"لكون!ينسويستطيع

ابىاطف-ك!للتأملاحتياجهيتجاوزاًنسامةمستقبلوتهريرشعب

امامولالت!اللالذاتيةمراداتهواسنخبر!صتى)العاطفيةوالولولة

نايسننطيعأمنهانرعمبى-الفاصةالغرديةالوافضها!ستبصلى!ات

الم!لمقالتعبيرهذا،بالضيقمةومعركنهوعيهعنالجماليتبيرهي!جل

وا!تهالىللتامل((!الذااحتياجه"لالتحدلدهوالخ!يالاج!حتعل!

الشال!ريستطيعالتجربةهذهمثلفي:المرارةافوا/عكلوالستحن

ذاتهبينكامبلاظابقا-يحققاناو-يكتشفان"االشعر"

الرجصىوالعنفبالقرالمحتركةعذابالتسدينتهوبين،الشاعرة

بلنعم.ا!لطخ

***

فبلاجابتهاارجاناالتيالاسئلةعلى*جهبةحاولتقداحسبني

ثرويش.سممردفصيد"قىاءة

*،،

كلايلة:وقفاتتستضكنهتقصائىاضعا*خروالادابعىدفنى

بالذات.يوسفلسمدي"قهصائدث!"و!نقللاملا"دالالفسفر"

وعبدالخالق!رالدينوجودتالموسىوخليلإورالسكاممموحقصائدثغ

يالثرائنا:حقا)صكرمحمدوحا)تمدروصثىمصطفىوممحمدالركابي

.(اإضعوأهناكلكم!كلو

ليلةهخىتزالوما)تستضكانت،وقضلاكدعا،بيووتولكن

سواها!عنفسمعالا(اولكانون-دثسمبر

التالجرة

*أ.شف؟.:

رر.صيلما!المغص!ايم

القصةثنابمنثلالة(91لأ5!وفمبر-اكنوبر)لماضياالعرقمم

من.يوسفمنم!،خليفةعبدالله،القاسبم(فنان:هم،القصيرة

.للإول"لابعبنإرالبورجواريىون":هيقصار!عىلل!ض

للتالب."الموقىمدينة"و،!عافي،(؟الكلأبةايتهاتبغينماذاو"

تياتجرامنالانتهاءبعدالقارىءئ!نالىيتبالرمااولولمل

كل'ناساسايعلى:ساذجايبموقد؟لنيالتسملألهذاهوجميعا

المثبهرةتدخلهل؟ا!ج!ةصفحثتعلىابنشرفيالتوبهذامثل

وماالمسا.حمةعاملموهل؟*عتمارفيقمبلمنام!مبشمه؟مه

و!اهبمءاكبرعفرااحف،تمابحيتان؟صفحاتمنالقصةتستعرة"

؟لفهماتبىوالافربوضو!ر،الاكثرال!صذافيام!المحفىمةو?محونان

شصلحنىوهكىأ،أ)رهـز*!محترباتىتكثعنؤثمتوالاستيعاب

فيوضعتالفنيةالناحييةمنجونلةالافلانأم؟!الرمزيةالقصةالى

ول،41؟االاحسنالىبهاءىرج،متعمعظمسشوياتلنقدم،المقممة

ذهنفونيثار"!وافبرال!بهيىلكنه،جراساذج!ايبدوتساولانه

طرفايى!لانهربما.الورلصص!تءقراءةمنانتهائهبرميدلقهارجمها

يوضعمهماعاملاكانوان.هذهالرتشبعمليةفيفاعلارئيسيا

!اعن-،رثلفوقإكونانإمبهببن.الاعتبار!

منقبلل.ربيهاللهبخةؤىمافنانالقياسمانلقارىءيرل!حظأوسوف

المثرهـةهـنصصمر(ت(4،ى!مةاالاءتذماس)بعنوانفصصيةمج!وعة

منكتابتهـاانتهـىقدأنوم.91؟لأبال!جزا!روالتوريعللسالوطنية

نجفوانروايةؤسلأمثم.9691-7-14فيذلكهويثبتكما

.7491اعرافبيةاإءبا)جيموورالاعلاممنمنشوراتلازارة"العجوزا"

.7191ماتلى؟2فيببار-!ى4اتها+ة"نانتهىانهنهايتهافيوسجل

بل،ايض،باري!ىمن(الصغاراليورجوازكأن)قصةلمايقدمو!لان

!-"ذبوالفك،احربيامثى*اره4مرءامجهوعةإصوهـحيماةفيهاانه

،بر!ء!اافىأحةااو،ف!إمحيىثضا،بر،رإ!قوفيلىي!ت!ارفا،بخا/صه

الجدلهالحوارموط--نمنوقريهـبا.اثورةواالنضالارضعن

والحرية.والدإصراطي-ة

بفماحدالىتطورانه،يركالقاسمامنانلقصعىوالمتتيع

صف،"المهدومةالاعشا"ش"ءمجموعننهفيعايهكانعما،القصةهىه

،والقد!ةاسراميةاالحركةمناون،واضفاءاتركيزومحرلة،العة

القصيرةللقصةالحقييقبما،فسوم"نوالاقتراب،الشخوصتحريكعلى

لر؟ا!كأ،واالروايةاوالطويلةالقصةعن-بالطبع-يختلفكفن

الفنبةالناحيةمناع!موظور،اكثرانقمم-مهيداربما.القصيرة

.الخصوصوجهعلى

قد!!ة-خبرةللكاتحطاتكونانيهكنكيفاثريلاذلكمعلكني

لجةالمطقصي!تهانااطرحثم،الق!صيرةالقصقىبفحن-ماحدالى

كلأهلالقصةيثقلانلمهعنوكيفأأ،كافيالوضوجوذلكالمبا!ثرةبهذه

لهاداعيلاالت!الشخصياتمناتكبيرالىدبهىا-!ميرةوهي-

يم،،ت،فاروفى،عصام،صسمين،حمنا:شخصصات.الاء!على

بباريس،مشربفيالما،دةبحكمتلتقي،مصطفى،اسمامميل،،كل

فكتفاهات،كذاكالعادةوتثرلربخس،ايضاةالوربحكموتسهـر

ميرر،عيرومنيميرروت!ضمحك،داعبلاا!نكاتوظحى،عادبةوامور

يىهرك،عارراً،سطحياتئهـاولاالفلسطينيةالمقضيةبتنلالاخيراثم

المصطكما.انوفهماطرالىممطثهابخنحدثونلانهم،تهمهملاابلالها

قببها،الحرمثالىيىفمهمالذي"اسماعيل))قبلمنعليهمفرضست

اله-تببعضيننهمانىوبه،الخاصةمخاومهعنيتحالثهانبعر

.إطياردهالفرنسيليسلجمواوبان،بالتجسس

القهصة*علىومفروض4بل،انب-خصباتعاىمفروضةفاثعضية

توحولم،سلوكهسابشروله.الىورلهذاتهيألمفالشخصيات

؟حىالبداًيةمنذعلي!"يبدولابل،مظهرهايكشفولم،ا!الها

بياحر-اوبشكل-تسهم،نصاقصداوكاتبانالقصةنهايمةقرب

كب)ةانعنفضلا.للقعسةرئيسيالقضيظاك!وصوء،)هم

دفمما.منطقينجبربشكل-احببانا-تتراخلجطهاالشخصيات

الدوافعلمعرفة،ببهاف!لماالبربطعلىق!اثرغيرالقاروويخر

ا!الش!صقعد-اانكما.امبيرام!داهذاوراءالكامنةالحقيقية

فلك،مخلإلمفحةةرؤ!أو!راتحملمذهاكلابانيوحي،،بلألذاس



مصبؤ!ك!مسب،ومعروفواحدمنطلقمنتطلق-أكقريبا-انها

يكاداذ.بالمرةمهمغيرهناالاسطءتفييرويصبح.ايضامعروف

الكاتبحاولهدا،دنيمبرربلاجا*تمعاانه!ايدركالقاريء

ع!لإفيدل،سمنواتسبعباريسفي!ىالني"عصام)،بأناي!تما

((مم!اول"معيتفق،جديدكراسعيابفشلفشهـلاويشبرر،باخرى

ي!غىكلهذلكفان."اسماعيل"مندويننهفىيختلفوكلاهما

ثماكأياحتلعتوق!،الاخيرةالسابمةق!بلالصغحةميالقصةعلى

لهظمهدتقد-البمايةمنذ-القصةانولو.المجلةمنصفعات

ئذيوانما.مأصثمةكان"سا،الحوارلذدنارهصتلو،اووقف

ولثربهالهوهامجلسالمجموعةعلىا!نحم"اسماعيل"انهوحعث

طيعا،،وبعد!ا.للظقشةالموضوعهذاعليكلوفرض،وعبمها

الذيالحوارانذلك.حوارولشىحدلثدار،ابدا،فبلهاوليس

احتداد،؟الخطابريةمنعاليةدرجمةوصلالىالموضوعهذاحولدار

عناصرمنكمنصرالغنيةقببمتهافقدههما،الصوتوعلو،النبرة

مغروضصكأالقضيةاننرركهناومن،القصةفيواكطورالحركة

القصةعلىبعتفومفروضة،الشخصياتعلىصائراتعسفيافرضسا

.الصيرة

،"هوسلفاومعروفاوواضحامحمراالقصةمنالهدفكانواذا

تعيثر،المتيالعربيةالبورجوازيةادلبقةمنالفذةهذهتصو-سحاولة

الضيقية،المعركةارضعنوبعيدا،العربيالنضالواقععنبعيدا

وا،الابرلالبم-ا!يوش-الهربيالصر"عمعركةكانتسهواء

لم؟لصةفان،العربيوالتفتالت!مزققضايااو،التخلفمعركة

بامكانكاناذ.عنهاافي؟عمجبرداو،الصورةه!ذهاعلاءفيقنحب

نءيكثسف،الحياةهذه4ونالىررمزلأويدلنموذجاختياراملا!

تعربعةبستطبعخلالهومن.بقولانيريدماكلعناخنيارهوراء

رؤبةههثم،واخميارانت!خل!والهـفن.الطبقةتلك،ؤ؟لئةهذه

لثكلى.منءبثاالبن!اءؤيوتماسكترابضهو،ثمشهوموقف6للواقع

ليكونلانوحرصاكفية"حنا"شخضيةمثلشخصبة-كنالم

سورةمث!ضحكلا!،؟اكابايستهدفلمادلالةاوالشارةاورمزا

لارو-رهـصيئعاماعشرثلالةقضى.عاهرةضحكلاتبانهاوموصوفة

خلألها،الكونجوفيزمساقضىلكنه.الدولةدكتوراهعلىلبجصل

العارلة.النهودئواتالبربواز؟تللزنجي!استاذا.جدمةاست!

ممارلكلار،رينموذج:الفرنسىوالادبوالجنسم!الحرلةفيندوشايعطي

ن!قتلمه،علىوطبه!؟في،لع!لةرواير!ةكب.اهـة2ر!مئنر؟)يديه.فرلد

!غبرهلؤرأهاولم،واحدةنهخة"!،وبمولمم

فنى&ملجمببةخامةيركونان،دمكمكذلك،(حسيون"المسى

1ئاص.اهذامعف!،اليسي!بمبرلددطخلالهمز،ا!لبيكشف

،طد*رةاو،لمحا-لهكامنلم!ء،او!!اجاهلااو،وا-دةشفصبكلة

الؤصىة؟لق"!ة!كاهلونؤلان،وركؤلاموا!فجا،!!واحداموكمفاا،

لضخم؟االعددهذا،ثؤل!ا؟ك!

هـنهامىكلا؟كواءماهداءث4لفليقد!اتاداداء6نب!ما

"-.هذاءاز!؟ر/!اا+ا؟!عو"(.لىفصا،اطارداخل،عة13\صسا(:،ظ'

المشاهداصقعة!محهدحمث،الفصاع'لا،لامر8*؟لاكمثسكدا،41:ف

لائالالم!ا،-*،.*،القصةفهـ.ة*--ةوالغني.اـهصىءر،القسةو

تصدهـد،علي،ل!*صاهـىاالمرحهـ،بماكيدورلنف"،نخذاملاس

،الامسات-ض؟و،اًتهال!ىورلهء،?لحىافه!،،الادهاد

تنض.لاثلارز!ةاًلعملعناصر،فيولبه،العاملال!9والاحعظط

!طورانلص!ابىالةإمنذ.اكلاب!ةءلىاخ!رةملا!ةوثمة

الخهواري!نبعانهغير(،المهدومةاًلاعشاش)ءفيالفناهعما،فيها

الحمنلهؤهيثث!أماوغالا.الش!يةحركةتصفطويلةبجمل

كؤاويكثر.ا!فاواووأخرىالحالا؟ومرة،الواوحرفباستخدام

علىوتعببقا،الشخصيةصواراعقاب،ؤيملحوظةبدر!ةعنده

؟بينالقاريءبينيولقدوهذا.جديدةلحركةتمهيدااو،حركتها

القارىءيساعدلاانهكمامعا.والجديدةالقديمة:الحركنينتمثل

ابعاورها.ومعرفهحركتهالتتبعالواحدهاثخصيةحولالتركيزعلى

!عنده"الواو"استخداماضطرابالىبالاضا،كة

!م!ئعولاقأ(ليرتتبمليرةأءمثلجهققنسجمهلالريولسست

شخسةومح،ناحيةمنالقصيرة،ـلؤعةالفنيةاللف!كأمع"عليهم

!؟اخرىناحيةمنالفلسفةفيالدكتوراةطالب

خليفة.لعبداللها"ال!بةاي!تهاتبفينماذا"قصةتاتنبعدكذ

إقمسةعنكثيرانختلف.قدصيرةقصةالا-بمونانيمكنلاوهي

تحتف!انينبفىبحايحتغرانعلىفيهااماثلبحرص.السابقة

مع!هاالوصولومن.وموضوعيةفن!يةوحدةمنالقصيرةالقصةبه

كثسي*لا.معينفهـرياووج!افياوففسيغثيروالىالابتداءكلمة

بر.والصراعللحركةاهنطللا.فيالشضصتعددلا.مغروضهنا

!ثالىقادالذيهوولملهبحهـتا.داصياكانلوكماالصراء.لبدو

كلها.القصةصبعتالت!الكميبةااكابة

بثكل!؟سارت(نهالوتستلزم،مدنةبدايةيبداانشد

غندمافن.واًلخلودوالثورةوالبطولةالنض!لالىالوعولالطبيعي

وتفمحىي،اق!ضالىءيفتقدفانماكثيرااوظيلاالسبيلينحرف

!ي!دفي.لخلوادمبرريبقىولا،الثوريةوتفتر،الب!لة

،وفرواقمز!،الخيلالةالىالقويمالذضاليالطريفالانحراهـعن

*!بين.اقرباحتق!ارو،"التوازن

ساجكااخاقيالضعنالاف!رافالىالموافعكونو!نلحدا

رققكلانعستعدايكونعمثئذفدن/شان،!داذاتيةاو،نجريزية

منوالسعي.لهملبذضوا.رفاقهعلىبالحثقفببدأ،النضولحرمة

)ؤتلوااناىاذلكد"ادىوانحتى.يم!ونماعلىالحصولاجل

الفيرةولدتها.سوءبذدةهنالكدامتما،وخيةلتهم،نضالهمرفاق

لد،و!اءوطهصروصداق!وعنرةكراءةمنبعدئذشىءفلا.والحقد

.والدماللحمتثلالتيوالوحشيه،والاجرا!،الدناءةكل

والشف،الاعمررمنانفسىاتعري!ةالكاتبيستهث!وعندسا

هدف!هكانولما،صييناالوعيوقيحينااللاوعىفيبرورعم9

اسنخدامغيرمن،الثسضيةووجدانعقلفيلجرىمااستبطان

ناء-ت-هد-يبدوفببماسظ!له،نسنااحلليينادوات

خمددلمحهيترسبكاد؟للي،الؤ4ـلب-اثاضىفىالواممبينلمزج

اةر!غداى،حىءالل!من!اعكيرهنتم!!لحيث،اثضسة

هومارمعثلى،دهيضطربوماده،يعت!ملكلالل""/الحلمالى

!صفثهاث"و3لهةبفةلدفل!.ضرالط-محيصفبرمر؟ال3!طافىح!/

!ر1كض،.!يها"عقور،لدو"امز.ش!ئاو،لاحكا!او،اطالانفىطارء

م؟لثى!الفيراب!قىمماوو2ءالحيلدلن

دؤا"ث"اًص"دامتغفاله،/ا،ا)حا"..ال/.4القافهـ--الصاضراما

حا-ءتمة"الم،لرثىالاخرههكاد،سسط"ت؟،لبأكأا.-ا""اض

صا،مت!1هـتىحد!ظلفسىلمزءصاهنااررخص!-"،كان.؟لؤظة

2ةاةعهاله؟،معام:منناد"دا*ل،لعل.ةمكلوال-ا"غدواتبا!تاثبر



ورءهزؤ!-4،الداخلإةبلنايضاقهاكأالشخصاحساسننناج،هعا

وشعور!-ارل،واللمت،ثيربالفهإيىةالاحسماسفقدانهـصآثم،اكفسبم

ذبرابلمة.ؤملة.خرفةسوىفلستا-رقبي)).وا!انةبالضياع

."حفا4فيالثورتزعح

و!التداخلهيذاكانفلربما،اخرىناحهـيةومن،ناحيئمنهذا

الحدالىآلكلانبوصوقد.بذاتهالشكلهذالا-تخدامااوح!يدالمبرر

م!!.الالضحامشديدة،التماسكشديدةأبموالقصةجصلالذي

مرةالتفكيرا)ىدفحهوربما.وتبرماضيقاللقارىءيسببكالى

؟ليه-دفعا-كاموهو.مرةمنوررالقراءةةومعاود،وثلاصلاومرتين

قصت-"اكونانعلىالكافبوحرص.نفسهالموضوع-اعنق!دفيما-

التيال!ناصرباؤنثاص،مهتقىوفكريةونفسيةشعوريةوحدهدات

-اتالتشن!او،التفصيلاتعنوبا،بعاد.ذلكعلىتساعده

رو-ذاوعل!ع.الطبيعيةغبرالمواقفا)قعالاو،اللغويتاوالفكرية

"فدرة.وتحدلدادقة،اكثرهناالق!صبمبرةالقصةلغهيانالنحو

ئعوؤهـتكشف.جليةواةم!صةفدرالموحيةالفاظهاخيتيارعلىالكلالب

ا!لو،بنواليهدا!لالةاذاتالكلمةعنالبحثاجلمنعا،نملا4

"-فصفينوا"سهكأصاانناحينفي.بالتحديدوالمقصودين

الحرثية،اترجمةلفكأالىافرببلغ!(الصفاريوىالبورجوافي)

!ببتوردس،دةشدببأمانةاخرىعةالىلعنةمني!نقلكالذي

.لبالالعيركونانبضبغيعما-و!كرياوربماوحضارياشعوريا

وظهرت،عيتسرة،مبتورة"الصفارالبورجوازيون"لغةجا!توه!ا

صلىيساعدلا-بالطبع-وهذا.مقطعةوفقراتهاممزقةمقاطعها

المجرىفيصببحيثاًلقاري*نال!رواقتناص،الصورةكتمال

مسعهطراي!له،ثكلاليهاملالبيسعىمما،وا!شروعالطبيي

.وفكرهفادئهاحاسيسعلى

توجيهها.فيوقيحكم،عليهاويسءمر،لغننهالكانبيرملكوهنا

شيءكلانعفىاالىيضاف.الحالبطبيعةال!يةاللغهوالمقصود

،اءالبضف!الصرام!هذهوركم.برءسابومرسوم،بدقةمحم!وب

فسيافىوالافيإ،التما-فىفيوالحرصى،التركيبفيا!ع!مةوا

باف:ةاخرتاثيراالبناأيةالهندسةلهذهفان،ا،تداخلواالتمشابك

فيارضفببعر4طلوبمتهالجورراهذامثليز!هقدالتيالقارىءالى

ء!-ىعنإبجتوا،حيماوالتء&ل،هـ:،القراءةومعاودة،حينا

!!افرحيضاللرمز

موغلاو:دو(الموتىكع!قيأ-قىاقتالارولمهقىافيالرمركالىولئن

يجعلمها"بالوهـ،ش"وقفههـا،و-*ء*ف!!،"القصشأ،2!لةفان،وعريبا

لا.قيوليةالم!وربطألءقبلشا)تصورالىؤربابل،الفهمالىقريبا

.بلان!حارالاوالنالساءاناوافىظاموااًلزهـ،نمنالخلاصالىسبيل

اًلارض.وتضض-ققوتضءنصاءلماءال.،زخئقفختقىالمدإكة

لأهـ،،دلوغعروعااتوا؟!ظ،م.اتواء؟ا!!اءاخاسا.وتمهمر!!محل

ل!لا،ثوتا،بةلكلاا،:ل!فيا،لهاهوما،ق،حنألا،اق!ضلننناا

وتمين.-موتوالمدلنه،موتى

،ثئالمطالواوعمنباأة-جمقالاحساسوءنوعلصور!ءبئن!جربة

،الىوا،رض،اضظ!اموا،اساءوا،المكآناسرءنللانفلاتمحاولةفي

ا!--!واوالطل،لسىماءكبح!رةوأ،ءصمةالاسهواربركوطحيث

لكن.!امحنو،و"?،لا،"باقهح!ا-قهاوجمئاث،ةاالمساوو

؟زمر-2ذالمثلان.وء-"تءئرلكأ5رر!قيالقائمالوةءءللاجمم!اولقىتبدو

ف/يبر-،-ه.الىر-حو/تا(جتاجياءما4تمي!شبه،شاملاجدوياتغييرا

واسيوصهره4،سالاحص!دابلأورةفإيوفقتؤصدالقصةكانتوادا

يفا،ثقةأدا؟و*ررا،ا-صتقبلاعلر!ا(!تثفىوماررعقا!فان،بوقتها

أ-ءا!-رئزهذ؟3-أ--ك!3،أألىس،ا"ة-ءرواألهعلعأىالجما!-ركدرة

."لتشهاهيا

قىء--الط:بزصلمحة4اا?تإب!والمط!ونيئووالفؤراًءالبؤلساءان

مطالقالثقةاي!مواا!،الاشهتراً!-"وةا،1واررالهدلفيوالمشروعة

هـتها!لحتهراًروون!وتهـصات!وصوور!؟ةهموصروكنلهـمج!!حافي

شيئ"ار:و،الاعلىمتنلهـولفقدواانهماليهماوحىمهما،الحركة

قتسلاواهدسانولثامأثم،بالف!لرأوهقدبهيحلمونكانوامما

واضطربت،411هوراكألطتمهمابأيديه؟ان!-هميقتلوالن.وئداو

.تمالتيالتجاربوابيدت،التمادجوشوهدت،الرؤى

فنى،الاخنظفن*ذاضنابعبلكاتبايدعلىالشدانويبقى

اص!حا،ةاخيرا!فيويبثو.القصاهـالجهـيدةؤصصهمنمزيداقضظدار

ؤ-ماالاؤلء!لىبرلاءدصصطالترقيبهذاكا!)أذا،الانواضحيا

يثر.ا'عندابرضهلاكذ)ككانول!لمه.نقدمنحاولناه

هرةلقاا


