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بقلم :الروائى و الشاعر  .سٍد الرشٍدي

المطيرة األدبية للكاتب
قت ددددد لددددد
عندددددصفا تبدددددامل بلدددددا قعافدددددد الكاتدددددب ال دددددا ق مدددددص دضددددد
فددددد ردددددلق راأتددددد ل ببدددددم قيدددددم فددددد ال يدددددد ال دددددص ددددد ابدددددة ال بدددددة
ال بددددددديرة بلدددددددص تصددددددد ر ال بدددددددة ال بددددددديرة فر دددددددا بمرا دددددددد الك ابدددددددة
ال ص ر ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة.
دددددا ال بدددددة ال بددددديرة ف دددددد
قيدددددم عالدددددر يدددددد عمال دددددة األد اللربددددد
دددددد
ضددددددا د ددددددص طددددددا عدددددددص ال ددددددص ش مدددددد
ضددددددا الطددددددداع
ببم ق لضيك الك ابة.
ي يب فما ظ ذا اض

م ال أثر
دددددد بدددددد الكاتددددددب ت ددددددص ال ددددددأثر اضدددددد ظددددددا ر بال بددددددية المبددددددر ة
األلدددددديلة فددددددا تلاييددددددم دددددد ياتوددددددا ا ماعيددددددة ا بدددددداد ة الصم ددددددا
اآلفدددددددداق ددددددددذا قضدددددددد دددددددد ببددددددددم ف ددددددددد بددددددددة كا ددددددددة عنا ددددددددا
المممددددددددد دي ددددددددد اددددددددداي اددددددددد أ بينندددددددددا ي دددددددددا ة اي ييدددددددددة.
ل ددددددص ضدددددد لنددددددا الكاتددددددب الميدددددداة المبددددددر ة بر ددددددة نددددددا فدددددددص لدددددد ا
تبددددد راع بدددددص لا ع ب لمدددددة ي دددددد لندددددا األ اضددددديص دددددا الم مددددد فدددددا لاييدددددم
زفايم …….الخ

بة كا ة عنا ا الممم دى
عنددددص راأتدددد لوددددذ ال بددددة اددددلر بددددأ الكاتددددب فدددددص لددددلع قيددددم لددددا ب
ؤ دددددة أليدددددم علدددددا الدددددرف فددددد فلايددددداة عنا دددددا ددددد ف ددددد ا ياتودددددا رددددد
الكاتدددددب ال بدددددة باألفدددددد الدددددذي ايدددددل تدمددددد عندددددم عنا دددددا تملددددد بدددددم دددددذ
الملايدددداة لدددد تل ددددوا عنا ددددا ددددل بددددد ميدددد المدددد ظاي الددددذ فدددد بصلددددة ددددذ
ال بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة.
ل دددددص قبدددددص الكاتدددددب ددددد ردددددر ضدددددصر فددددد ال بدددددة ددددد ق عنا دددددا ال ددددد
ددددا طددددل فدددد الميدددداة اأ ددددا
اتوددددا صددددا الددددس األ ددددا بلئددددل األ بلددددي
األفددددددد ضددددددلص تس ددددددل عااددددددل نيددددددة ضددددددليصة ددددددذا األفددددددد قعصددددددا
لل بة ف لة ت ق.

لا ب قضل

فداار

لطدددددداة رياليددددددة ت ددددددصي
تل يددددددص يددددددم ريدددددداق
قضددددددل
الرؤ ددددددددددددة.
ب دددددددددددد أ بددددددددددددد ضدددددددددددد األضددددددددددددل
ل دندددددد ددددددا ىأ فمدددددددا ع لل بددددددة ال بدددددديرة
ددددددذا الطددددددل
ل دنددددددد عندددددددصفا أردددددددذي الكاتدددددددب للدددددددال ال يددددددداق الئيدددددددر
ددددد النوا دددددة ت دددددرأل فندددددم ب ددددد أ فايدددددص
ق لددددد ق الالطدددددا
ت دددددص للكاتدددددب دددددصه علددددددا الدددددرف ق ندددددا فددددد ال ددددددراأ
ل ددددددم علدددددم فددددد ا رافددددد لوددددد للك دددددا الدددددص ك دددددد ددددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددذا الم ددددددددددددددددددددددددددددددددددداق.
لطددددددددداة
ا لددددددددد فداادددددددددر تل يدددددددددص
ال دددددددددا ق مدددددددددص دضددددددددد
المدددددددص المكا دددددددة م دددددددا
ا دددددددة بطددددددديل الاكدددددددرة الم ضددددددد
دمددددد عددددد دددددد الل دددددصة ددددد
ددددد
ال دددددا ىأ عندددددصفا دددددرق لدددددم
ببم.
ل ددددص قبددددص الك يددددر فدددد ددددا ال بددددة اللربيددددة دددد
دددددد
اللمال ددددددة ال بددددددة ال بدددددديرة فددددددنو ميدددددد
ضا د ص …….الخ

ددددذا األضددددل فدددد
ي يددددددب فمادددددد ظ

ف مك ف قد اتم
فددددددد مك فددددددد قد تدددددددم األدبيدددددددة البددددددديافة
ال دددددددا ق مدددددددص دضددددددد
لي دددددددم
اددددددديق اللددددددددا ا
المدكدددددددة قضدددددددل الطدددددددرد المددددددد ا
ال ربددددددة األضددددددل األدبدددددد فدددددد مك فدددددد اللئددددددة دددددد ي األلادددددداظ
دددددد عمددددددق ال بددددددية المبددددددر ة تبدددددد ر ا
دددددد الئدددددد
بددددددا
الددددددد ا ل دددددددذلم فددددددد مك ابصددددددداق ببدددددددم طددددددد ص فندددددددم ددددددد
فطيرتم الطرد ة.

المدكة عنص ال ا

ق مص دض

ل دددددص قبوريددددد ددددد دكاتدددددم ال ببدددددية الم ماضدددددكة ال ليص دددددة الكلضددددديكية ل دددددص
ددددددا لددددددد
تددددددب األ ددددددصا طددددددب ال طلطددددددد السفندددددد فدددددد ال بدددددديا
لدددددددددددددددددددددددددددددددددا ي صدددددددددددددددددددددددددددددددددة النوا دددددددددددددددددددددددددددددددددة.
تبددددد عدددددا عددددد الكيايدددددة
ددددد الم ي دددددة دددددص قعصايدددددا ال دددددا ق مدددددص دضددددد
ال ددددددد ر دددددددص ق لدددددددلوا لندددددددا لل دددددددا ىأ فددددددد ردددددددلق المدددددددص ددددددد دددددددذ

المدكدددددددددددددددددددددددددددددا الص افيدددددددددددددددددددددددددددددة بدراعدددددددددددددددددددددددددددددة.
قيدددددم لدددددا ب ضدددددالة ر دددددص ت لددددديلوا لل دددددراأ قيدددددم فومددددد
لة.
ص ف

بدددددالم م

بمدددددا

النوا ة
ق ددددد ق ق دددددذا ال دددددا لددددد أردددددذ دددددم األدبددددد فددددد ال كدددددر ا اددددداأ بمدددددا
ددددددص فدددددد قعمدددددداق ف م عاتددددددم ال ببددددددية عنا ددددددا المممدددددد دي ال ا وددددددا
يددددص عالددددر اللمال دددددة
لددددصليد قضدددد علددددا ايددددم اتددددب لددددا ب لدددد ددددا
ل ددددددددص رفددددددددة األد ددددددددب الدددددددد ز ر ضددددددددا الطددددددددداع ريددددددددر تكددددددددر .
دددددد بمكايدددددة عددددد قدبددددداأ ع دددددا قثدددددر ا الميددددداة األدبيدددددة ب ي دددددا و
ق ى قيدددددم
األدبددددد الاكدددددري علدددددا الدددددرف فددددد لدددددة اي ا دددددم األدبددددد لكندددددم لددددد أردددددذ
م.
و أقيمتتتتا طة طألتتتتل يث
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