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،-*!!"رلمح!ولييريمولمحظالعيىسلمانبتمشعريةملحة

مااص012وتبير،للملايينالعلم!دار

العمليةوهذء.للعانربالواقعالقويارتباطهاوفعالحيبثكلمعهاتظهر-لحظةوفي-لماذاأدريلا،العب!ىسل؟نالثاعرعنالحديثداركلما

تتطلبهماجانبإلىفهي؟للشاعربالنسبةومرهقةصببةعملية-شك.لا-معاركنالكل..المربيةنضالاتنالكلمتدافقةاحمةمشبصورمخيلتيممتلىء

والإمكانياتالتاريخيالواقعلطبيعةوملاحظة،للتاريخواعنحصبفهممنفيهمنثبركلتنلفنابضةداميةصوروكلها..القوميةومثاكلناوأسلابتا

المرادالتجربةفيتامانصهارثم،-الواقعهذايههبهاأنيمكنالتيالتعبيرية!والإسكندرونوالمغربفلسطين

الطاقةفيوغيةواسعةإمكانياتكلهذلكجانبإلىأيضاًتتطلب،عنهاالتعبيريملكفعالأانصهارأالعربيةالقضيةفيينصهرأنالثاعرهذااستطاعلقد

الابقة.ابملياتاتلككليؤديأنالنهايةفييمكنهبحيثالثاعرلدىيةالتعبيرالمعروقاللحمحتى..النابضالعصبحتىفيهتنغرسإنها..وجودءكلعليه

ذلككله.وراءمنالمتوخاةالغايةيحققوأن،تاماًوصحيحاًأداءتلمأنتستطيعجديدةيةتعبيرطاقةيومكلفيهيفجرأنيسنطيعأنغراساً

ذلك؟(كلغفارفتى)-ققهل.ءالآلاالسوالوءممواًأكرمجالالتبرزه،المتشعبةالعميقةالقفيئرلاثمنجديدآخربطرف

منبعمليةاحدثةيمةأواتها)قدفزةمنفيفترإيقمالعربيالثعرأن،الواقع-زريوواعشقمئأبداًدما،.يستمدالنموهذاء.السابقةالمجالاتكلمن

ثيدأ(عشرسبعةفيةللصغير)اللحمةهـذءفإنولذك،تلكللإحياءعملياتالانصهارمفهوم!طبيعةمنديناميته-بد.ره-يستمدتممق..القضيةمذء

تحمللانها،وذأاثبيالعرالملحميفيالشعرهامشيءكحدثكلرغمتقفتظل.أساسهعلىالتعمقذكيتمالذيالراعي

الث!عر!هذافيلىالأوالمحاولةاصميمتقطب،الثاعرلدىيةالتعبيرللطاقةالتفجيرهذابالأحرىأو،النموهذا

دفعةتحققأنالأولىا،حاولةتللثمننطلبلاإنمجب،لذلكوتبعاً:اثنتينؤ-احيتين

غرسو،للتجربةوإحياءكامل،للإنسانتامكشفمن.شي?كلاحدةو.العربيةالقضيةلطبيعةالحضاريالفهمأصالة-1

المعاعر.العربيالكيانفيلهاخلالتتكونالتيالأصالةهذء.القضيةلهذهالفنيالعرضاةأصا-2

وعلىالظاهرةهذعمثللبروزيمهدلاذاتهالعربييالشعرالتراثانمالىذلأثبعدلتصعير،القضيةهذهلإنسانخفيفبلمستبدأمتتابعةعمليات

التي-للث،الكونالىانظرةافجزئيماءالفنيوالإتقانالكمالىمنادرجةر:اثزتتمبصورةتجرتلكالعرضطيةيجعلالذيهوالكشف.هذاعنهبهشفصيق

ظهورعدمفيالأفىأكبرلهاكانوالتي،الجاهلىالفكرعلىشيطركانتاعبرمئالشايالتحبيرذلكمجعلمما،للقضيةالإنسانيةالعناصرمختلفمعها

العربيتسيطرعلىالشعرظلت،الجزئيةالنظرة5ءهذمالجاهليةشذا!ربيةالملحمةوطيهقضية.مخومواطنبهيقومهام!لذلك.في..أمامإلى2الدعوامل

العربيالإنسانفيهااصتطاعللتيو،المجتعبهامرالتياتاتمترأرقىفيحتى.كهده

الفلسفيالمذهبانشاءدرجةالىيصلوانالجزئيةالنظرةتلكمنيتخلصأن،م!زرةناميةوحدةالعيعىالشاعرأعالتقف،الأساسهذاوعلى

الال،العربيللشاعزبالنسبةكانالجاهلالثعرانذلكوأسباب.الثاملالواحدالوقفانأي..الواحدةالقضيةالنمو.خلالهذابعضهاإلىيثدها

ظلوهكذا!وقتكلفيويقلدمجتذىانيجبالذيالعربيةللبلاغةالأعليهذءبالتالييكسبهالذيوهو،للثاعر-لدىالنموهذلينتظمالذيهوالمحدد

أسلوبحولحلزونيةحركةفييدورالعربيالاعرلدىالتعبيرأسلوببالنسبةخطالدراسةلنايحددالذيالبدأهووهذاخلالها.منيتطورالتيالوحدة

شعدوافىترسمكانتالهلزونيةالحركةتلكأنوركم،ابخاهليالتعبيردقيقةمرافبة،لانطلاقهأساسيةيعتمدكنقطةالذياظظهذا،الصاعرلأعال

الذيالمركزلتاثيرخاضعةمرةفيكلتظلكانتافىالدوتلكفإن،ارباستر.المدروسالعملفيالاعرعندالكثفحركةلمستوىاعياًووتحديداً

الملاحظتخدعكانتالمتعةهـيةالداالحركةوهذه.إيىومنجذبة،خولهتدورللثاعربالنسبةليصر،الهامةدلاله(غفارفتى)يأخذ،الاصاسهذاوعلى

وهكذا..أمامإلىحركة.كانهاتبدوانهاكازنتبحيثالأحيانمنكثيرفي.عاع!بوجهالبربيللشعراوضاًبالنسبةبل-فحسب

تعجزببما،الجاهلىالإنبانتجربةعنمجلاءتعبرالجاهل!الشعرغنائيةرأيناوالثاعر.التاريخخلالمعينةنضاليةتجربةعائرقدالغفاريقبو.ذر

مذالعربيالإؤسانتجاربعنكاملةتامةبصورةالتعبيرعنالغنائيةهذءيشعرهذهتجربتهخلالمنوهو،معينةنضاليةتجربةبد.رءاليوميرعيئر

ممواقفالعربيالتاريخمرالطويلةةالفترتلكفخلال،بعد.وماللإسلامفيالأتصالومذا.ذرأبيوبينبينهالتجربةباتصال..الموقفبوحدة

إنسانيأ--يفتقوبحملكانبيالعرالواقعانأ!ط..خالدةوبارزةحضارية،كتجربةأباذزيعيئىجعلهماهو،بهيمانه.إالثاعرإحساسبى،4التجر

أومدبدورءالعربيالعروكان،الغنيةالخصبةالإمكانياتمنالكثير.شعرهفيالتجربةهذءعنللتعبيرالسبيللهمهدوبالتالي

الذيالشوىهذا-التعبيريمستواءولكن،الإمكانياتهذ.!كل.للتعبيرجديداًالشاعرتأخذمجالالدىالقضيةإنسانعنالكثففإنحركةومكذا

بعدالخربةهذ.ع!تالتامالعبنرعنعجز-الدويتجربةءنيعبرأناستطاعالمجالهذافيالثاعرعلويقوع!.التاريخيالمجالوهو..نجلالهمنللظهور

ارتكازنقطةالجامليةيةالعبيرمناتخذالعربيالثاعرأنلووائ!ا..إشمموهاالإنسافىوجودفيحيةذكبع!وزرعا،التاريخعبرالتجربةإحياءعل

ااثنترلكانإذن-حولهللدوران.مركزاً.لير-أمامإلىسيرفيمنهايبدأتمتعالتيالدافعةالحيوية،التاريخيةالتحربةتكتسب.بذلك،المعاصرالعربي

.الانعليهيبدووخصبهاًمماغتىاكثراليومالثعريعمليةالتاريخإلىالرجوعممليةتصبحأيضاًوبذك،المعاصرةالتجربةبها

الكبرىأهميتها(نثيدأعثرسبعةفيةالصنيرالملحمة)تللثتأخذهناومن.المعاصرالعربيالإنسانلدىبامرقكشف

نأكلكانالأهيةمن،ولكن.المعاصرالعربيالثعرفيالقويةودلالتهاب!ورةالتاريخنياتجربةإبرازأساسعلىفتقومذاكاالإحاءعمليةأما
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مالاحيثيمشيالنصربركابأنهيومدمالعاصبنأسكر!ليةتحةءحقعنالملحمةتللثتحداًناسحطاعتاًلتيالعواملمجموعةهنانحدد

وغلالازرعاًالجنبيندافقاأحفرمرجاصروتخطى:يلىؤيمااجماطايمكم.االنواملهذه،تامةبصورةالإحيلء

وسللايميناًالديابثرجحولىممايلقففاضانطلقتالنيالغنانيةمبللثءصيالقص!الشمريالسردعلىللغنائيةغلبة-ا

:ليقولفجاةالشاعرزيبروهنااتا!بطرخلالبثدة%ز.تو.لمحتوالتي،للبدويافيولىالشعريةللنفثاتمع

كبرأوتعالىالطرففاشاخزخرفهابهحفمنقلهذه،العربرالمثمرقيالتجيريةلهخفعتالذياقتياالتطورمنالطويلة

منسرحةعذبةغنائيةفي،الأحيانمنكثيرفيالقصصيالسردبانذو-خ!رينفيلذإثتباًتدخلللتيو،لديناالثمريأثالترتتوجالتي..الننانية

يدىوالذيالانسراحذلكيقاومأنيستطغلانفسهانثاعربانتحصتجطثأناًلعيعىالاعربوسعيكنأء.ةكييربدرجةالشاعرلدىالفتيالأسلوب

-..النبيإلىليقودهذرأبيإلىطالبأبيرنعليجاءمافعند..بإغراءوالمعقدةالطويلةالفملياتتلككلالنهايةحتييتجاهلأن..تماماًمنهايتخلص

والقمر"قبففىالض!شممي!الفتىهقال.تلقاهأنيدتر"إياهمسائلايقول-الأولى.محماولتهفي-عبليطع،للفنيوالتكوينوالتجاوبالنمومنمعا

منطلق:عذبنشيدفيالقصيرالحوارهذ!يذوبماوصعطان،الهصصيللملحميالشمريتطلبهالذيالمتكامليالشعربالأسلوب

أنفجرمظال!نبوعرتشفواولبالسنااكتحلو!الذيننحنألحناحمر"نءهلمطآ-راصاوب،زهأ(فىجإةسيلمشن-،خ!مجيث

رافهمرنجاالاولىدفقتهعذىبرتالفجراحتضحاخنيجدالتيالإنسانيةالمواقفنحخلف!نىبوضوحالتعبيروسعهفييمعلماأفنيةا

الزمرلسيوففيظللتناوتناذوابغ!ظأواصخعفتتحفظسليمةفنيةيرقةبمارعنهاللتعبيرمدعواًبالتاليلر،!اطانفسهالاعر

الإبرولعالشوكجكللىإلاإيمانامنذخطونافماألانقفي!العقبهايبعدمتحركإظقيجوفيالشمووالتطورالملحمةعناصرلسار

اط!الفكرةطغيانإلىأدىالقصصيالسردعلىالغناثيةطعيانإن-2

عاطفةأومعنىعنبجلاءيبرأنيستطيعالغنائيفا!سلوب؟الإنساقيالحدت.السليمغيرالمرضيوالتضخم

لو-"جهاويوضععندمأالمهمةهذهممثلاقياع1عنيعجزولكنه،فكرةأوىددةعملية!صونههاحيثمهتالإبداعفيذلكبعدتساهملالعمليةلجمذءلكنو

ههذللثاجايقومماوكل،متحركإنسافيفعلءت.سوكصشاالتعبير%مامالفنيألابدأعفعملية،لا..معينينلعنصرينمزبئصتمعي!اساسعلىتقوم

.-اتىرخلالتنتهـي،السابقةالممليةتلكلكنو!حيويةوتعقيدأأكثمرعملية

بشطكا!!اابرازعلىبشدةانعملو،الفعلذلثورأءتقغاننافطدرةالىزفاذهمطجزءأذ!خوأن!ثطاعرأرفنيايدطانفيتنغرسأنإلىالممارسةمنطويلة

حركةإلىألحدثحركةجكولبذلكأنهاي؟اًلفعلض1زلهستيتجلىمتحركالعامالكسيانذلكخلالمنضعيفةاًوقويةبدرجةالإبداعيعملهيمارس

!سان،للاحداثاختصارإلىالعيىالثاعرلدىءديكانماوهذا.ءةفكر9أ!اواةفترلىلماثإ"ر:-كأقا4عامةةبصوربطالعرالشاعرأناجلىليومن

تتحركحميعهاالشخصيات..الم!زةاطيةماتهمقوالأحداتتلكاعايفقد

-.ءلامرةالممارسةالمملية5هذنتاج،هـىكناوطذاةالعمليةهذهلمثلالممارسةمن

منإتتحرك"يالشخصياأضهاخلعليهاتفرابالنابمالسلواث،الإحرأقيليسراخلاخلالعلىالمنالىللأسلوبسليمغيربتضخميتميز.العيسىسايمانألشاعرءخدالأولى

؟-منهمالكلالقارييكونهاأنكلكنعورةأدة،ثلا.وعثمان.فمعاويةالالمرثالخوا-يفيواضحازيبراًلتضخمهذا!الهصصيالاسلوبحاب

....س:الاتية

كللإبمادحذرفيبص!ةالمتراصقوةالتلاثأنتطابقأتممبطابقتنتينصورمجرد

الث!ديدؤالتركيز!وعمانمعا.ية!مافيكلهووهذا..بالحقتفع:صوتالةيالعالماتحاممعاصعرياداصاعمليةفينفسهأمثاءراحثر-

ميتةءرموزمجرد..رموزإلىإفانيةشخصياتمن!تصص!اناسبطاعةللفكركأاوبإلىتحويلهوإقارئابينوررخما.التجاوب4طعؤإلىيؤديمما،للشخصيات

الشخصجاتوساش،والنبي،لب!"أبيبرنلعلطرافةلاالامروكذطاقفألثعريالحدثخارجإلىبا)قارفييقذف،نفسهأمثاعرأوبينبينها

:الأبيات5هذمجدده!اطابىصأبيبىتفعل!؟.الاخرىاكت!اتتلكوا!اعر!نينموالذيبالتجاولذلكجيلخاراأقبإراموةف

الحذرمسرىإلمعر.قالجسدفيصرىسؤال؟السرأ!تموالتجاوبألاندماجذللثز-!يقعلىالشاعرمملينصءانالمفروضأنمع

اظشاحلمعينيهفييومض(اسرؤتى)همط4أرطفيم-ايتو-"التيالابياتتلكذلكومثهال؟اتالشخصوتلكاقارفيأبين

والبثربهالكونواختصرأنفاسهالإيهانعلىصد:نف"قاللاذرأديإلىبالحديثالثهاعر

بنعليهو(الاسرالفتى)هذأأنإلىالصفحةهاشفيالثاعريشيرثموجا!لانجالاالماضيمثلكلمامثهليالراعشأ؟ا

رأنالشاعريمانإمنتانيالإشارةوهذه،النبيإلىذرأبيقائدطالبأبيالايوماكيففيإتارا2صاترىانمثلىالثاشأيها

أحد!إليهيفمانأندونالضبابغبثةفييمرسوف(الأسمرالفتى)هذاالاوهـزخواءإلاهـثأاورلىاغفران..المجدورثفاقد

ذللثيكونأنبإمكلنهكانعليغيراخرشخصايان،إلحقيقةوفيالرمالالدنسناوطئناكلوأجدادنامنا!يدارماليا

فلا?الإنافيالتمايز!تحمطالتيالملامحكلتنقصهكانتالذيالاسرا!تىانحلالايرويناخالتارأكابرإننيء!طروكحولي

عل!.غيرآخرضخصايكونأنبذلكيمكنا!ارفيصبر!لالأبانليعضفيالحادشةمنةللعبرالشاعراستخلاص-ب

إلأشضاحىر5هذهوأنالرمزفيللأضخاصبرالترحهذاريربرماأنيقالوقذماضيفرثمبخض!صرويى-)1الأحداثيتتبعالذيالثالث!!الخضبههـذايحع!

كان،لكنو!المفينةالاؤكارتلكؤيهازيبرألذقيبالمقدارالاصودةمغليستالثاءرتمحملءدمءلىاطليرهـأ.او؟اطد.ثءلض!تفيرحءهارضكندص-ةررنص)صع

،و؟لمقدارتللثالثخصصاتلدىالأفكارهذهازإ%لنشاعربالنسبةالمفروضمنمنينبععرضاعرضهإ!!يؤديتاما-تمثلاالشعرياطدثنبجوالمصظف

ءبدوربحققأنيتطيعمميز"طوكخلالمنوذلك،ا)جناء!ليةتتطل!هالذيبماًخارعرضاالمتهحثلةغيرالجواذبعرضإلىالثاعرليعمدذلكفعند،أداخلا

سابقةبصررةةمتماينمجردةأفكارخلالصنولبس،الثخصياتلا"رالتماينذكعلىومثالا؟العرياطتطبيعةعلىالمفروضإثيءالمحظ!رليظ"هـها

لهذدالخصباتتمايزأيتحقيقعنعاجزةبالبالىالأشخاصوسلرشىنخار.جةو:يقولفهو،اًلعاصبرنوعمرءن-ديرذأءذ
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العيىللئاعريمرلماذاأدريلا،ولكن،المختهبفةاالصوربينوالتساوقنفسهذر!بيبالنسبةاما!اخاريممن،باهتةوبصورق،ميتةتلصقعند!ا

مع-،النظمفيالتقليديةالقبودتخطيعدمعلى-اليومحتىلهقرأتسافيكل-فكرةفيينصهرمثرقحيإنسانهيةفيطوراً،ويتذبذبيضطربفقدكان

ر*مكازياتلمنأكثيرمجمل-الجديدالمتحرربكله-اليومبيالعرالثعرأن:إشراقهمنيدينانصهاراً

يخوضهالذيالمجالهذافيوخاصة-ةشباشاءكثيرةتعدالتيالغنيةيةالتعبرالهجيرفيالندىقطرةإلىالرملظمابيأنءه!رويات15

لاالتيإلقويةالشعريةالروحلهاتهيأتماإذاوذلك-اليومالعيىالاءرالمسعورلشوقيريكالمرخلوهايثربأنجاءهات

أعيسىءاكالأستاذأشاعرتنقصكالدهورساعاتهء.انتظاراالحي!فصلتمذلتز.ما.هات

ءدمالىأدثالتىوالأسبابالعواملتلككلمنالرغموعلى..والآن4
مصكريعنقاعدمنيالي...؟اللهورسولباًيرخلفتكيف

فهوذكمنكلالرغمءلى..نطرضولعدتهأمعساسكاملةأهميتهيالعمليتمتعلكنظلمرير-قتالعلىإلااطندصيوفتستفيقمااصحيج

أهاس!لىيقمدالذيالعربيالملحميالثعرفيالأولىالم!ولة-كونه1المقهوربغفبةورمتهناعداءقريشجنتأصحيح

الملحميةالأعمالالحبانمنيخرجأنيجبطذاوتبعاً!حيةتجربةمنصحبحيرانيأن(يمهتذع)إنساذأ..ودملحممنإنساناًنتلمسخأننستطيعهنا

أغلبفيميتةتولدكانتوالتيالمعاصرينالشعراءبعضبهاقامالتيالتقليديةلديهالإيمانيصبحالذي،الإنسانهذا..بالتقصيروالثفورواللهفةالقلق

!(.الأجبانقدميهعلىالمحرقةاصحراءااجتيازإلىيدفعهأنبإمكازنهشيئاً..حاراًشيئا

انط!قكنقطةالثعرياًلعملهذاعليهايقومالتيالقوميةالمثاعرإن-2ممافرع!،!ةعلىالماءمنالقليلةالقطراتيوفرأنوالى،بالركبليلحق

-الشعريالعملتهبأنبإسكانهاالماعرتلدانبوضوحتؤكد،للتجربة:منهإليهاحاجةمو-أشدمنهناككان

بيالعرالإأ-أنيمانإتستمدهـامنالتيةالحارةيىاعنأنهيئاًكثير-الملحميخاصةوياراد!هرصل-.يغلتينقعتواوبأنتبأبي

اللحمةأنيؤهنا.!وهـذا،ا!اهفة41تددةو-!اتهاور-"رقوورالمعاصرقدميالاحدوخلنيعهبهأعجفبعيرعنكمعاقتي

الاولىلا!تنهادنظرا،القديمةالملحمةمنخياةأكثر"تكونأنيمكنهاةالمعاصرضفتيابلتسئتلوجرعاًيتيراوفياًحبمىأزلأ

ماوهذا..إثانيةأيجوزانعضناليجماهيرييمانإمنناميةمتدفقيةطاقةإلىعلياالعدل.يؤفىظائبكممماكانر..أذقهالم

نأمعتة!ض!وقتمنتنطقالتيالآرأءبعضخطل-الثالثةللرة-يؤكدأصفرطئلإلىالدمولجط،الموتحقاللحميشحبباصبريعاً.لكن

الإنسانقوىكل.انمع،برقصيرليم!زمنمنذذهبقدالشعريةالم!حمعصر،بسكونحهوياًثيرشبحجمىدذرأبوويعود!الحياةعنيكونماأبعد

السيرباستطاعتهالفيلاالعصرهذاانتؤكدالمتجددةطاقتههوكل،ألعريةابيومقدعظنتلمسهماوهذا،للثاعررأسفيهادفةفكرةمجرد.أحياناً

نأطالما..باصتمراروالمتعمقةالممتدةالإنسانهذاًجذورمعوالامتدأد:مجلجلصوتفيوانطلاقه،ألثامالىذر

ال!يرةاءالاثزلكصن،جديداآخرشيئاًدانمارر!وعبأنباستطاعهالسماءتحضنهاتكادالحسانالثرفهذءما

!الإنسانهذاقلبمنتنبعالتيالخصبة.الشقاءالتاىآهاتالخضرفيأتصب

علىتاريخناكتابةإعادةإلىكبرىدعوةيحملالشعريالعملهذاإن-3الثراءحولكمويغطالطوىعلىأفتسهرون

سنالمطموسةوالحالدةالنواحيمنزبهيرإبراكلقدورهايكونجديدةأسهرالغطاءسواعدناومنالتاجمنا:لهقولوا

من!اتمتدالتيالصحيحةالجذورتثكلأنينبغيوالتي،العربيالصاليتاريخناظماءنجرفىأهلناعراةإنا:لهقولوا

الحديئة.انطلاقتتاوماءيغليحصىأكثركمطعامافتسكتون

العربللشعراءفيهايكتبطريق..واسعةطريقبداية(غفارفتى)إنيكونأنفيتلحفكرةمجرد!مجلجلصوتمجردهنايظلذرأباإن

،المرةهذءوسليمة.ءجديدةبطوليةأصسخوعلى،جديدمنللقويتارنجهمالاشعارتلكفيذرأبويكناوهكذا!لإعطائهجهدهميذلونلمنالنتاج

خلالسنالتاريخذلككتابةعلىسصسينالونيزلاالعربخونالمورداممامنوتغيبهبثرقإنسانوسفهاتلديناكاقبل،الناسيةبالحركةيتميزإنساناً

!والأعيمانالنب!ءواروقةانللفاءهصورالفكرةفيالتركيزوهذا..البدايةمنذالعرياالعاتنتظممركزيةفكرةخلال

للاعرحارةعربيةبتحيةأتوجهأنإلاأشطيعلا..ايومذكوصتكوينفيتاهمالتيالجانبيةالافكارساشذ.بانإلىأدىالذيهبرالرئيسية

تلك..الحياة!ليةفييسهماناستطاعالذيالعربيالأخ.ءالعيىجمانطوبالالي،ثرأبوفيهيتنف!الذي(ولا،)،3،ث!س!!اا11)الخارجيالعلا

لمعاصر.لكيانهمنذرةكا!بيالعرالإنسانءلىتملأالتيالصعبةللعسلية.وانكماثاالعاهذاشحوبإلى

ووذ!افىعبدطرطوكل!يظهرعندماحتىولكن،القصصيالسردعلىطغتقدالغنائيماإنقلنا-3

عاملانوخاصة،تقطعهإلىتؤديالتيالعواملبعضهناكتبرزافردهذا

صلأ3*0":اثنان
اكا.ا.زفىمختلفةمتقطعةأناشيدبثكلالثرمجيء-أ

.الاولللعاملنتيجةوهذا،الصورتلاحمعدم-ب

ة؟رهمبادةح:ا:ئهنزاضراالاحيانبعضفيتتحركقد،معينةصورقيثبهلالمجموعةمنندفكل

-.أضعامسإكيؤدينفسهاالاناسيدتقطع.لكن،أخرىأحيانفيتجمدوقد

بسيموسعدميالدتهورثاء!ف.!أخرىوصورةرفي.بالتالينثيد..آخربينالمشدةالحركةموتالىأحياناًو

صفحة128-حملب،الثرقمطبةمجققأن،واحدوزنعلىجميعهاجاءتالأناشيدتلكأنلو،يمكنوكان

اثمالبردفيوتثريدهمديارهمكلتعربيسليونجلاءلان-يبهرنمومنولكن،الصوربينالثعوريايطالترمنمنوعاًالموصيقئالانراحذك

فاذا،4891عاع!فلينعربصحالقد..!؟"اظيانة"حديبلغلاالاتعالوعدمللتقطعذلكإبرازفيبوضوحسامالانسراحمذاإفساد
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النظاررئيسبينمجريلمقابلةاستانبولقيالانياسفيريمهد..تميقبلو!الاالعراءيىويقيموجههعلىليههيماليهوداستلبهاانبعدالديارعنينرحمعظمهم

تركياانالديبلوماصيبلباقةالنظاررليمىفيعلن؟يهوديةجريدةمحرروبينالحقدفؤادءويتمضغ،والبؤسالجوعويعضه،والزمهريرالهجيريلسعه.

تفعلاءكماكانتفلسطينفيالثقانجبةوالأؤتصاديةالهوديةالمصالحعايةبرستقوم"...والكراهية

تنا-يرموؤفكان.ماذك.(2االصفحة:الكتاب)"تماماالماضيفيككللىؤطعواالذين،جميعاوالحلفاء%يطانيامن"خيانة"لكذلكوانها

فيهولاءجميرتناصنيعنرىاذبالاسىاليومنحس.كم.الماضيفيالممثرفالبلادمكلساعدةتقضيوالتيبعدهوما1591عاموللمواثيقالعهودانفسهم

مصاؤحةالص،اينةالىغدراخلفنامنتمدالتيالطولىواليد،الأيامحاضرالى1591عامماكماهوبئفقدكتببةمستقلةوطنيةلةدوانثاءفيالعربية

.!ءمانقةوباستقلالفتعترلأنمستعدةالعظمى%يطانياان":يقولح!ينالثريف

ؤولذ"وءفلسطينمأساةفيالانطلاقنقطةتبدأالحالنةانكلترافمناذن.،مكةشريفرسمهاالتيالحدودضمنالاستقلالذلكتويدوان،العرب

فلسطينلعربان5موداوالاخرىالفينهةبينالناسبعضمننسمعهنفتالاو!ال.عيها-"يقعاكأياعنداءاممههتجاهالمقذسةالاماكنسلامةتضمنولن

لليهوداضيماربغعنتوانوامااخهمذك؟المحنةوقوعفيموفورأتصيباوالتيةالحاضالعربيةالدولجميعان":1791عامبيالعرلل-فدشايكس

عا!.الطامعونالمستعمدونوجوههمفيضهرهااتيالاغراءوبفسشىلقاء"واستقلالهاوحريتهاسيادتهابكاملتتمتعانيجباحرببعدانثاوهاسيتم

ادلولاءوالتمحيصالدقيقبازاءيثبتلاعواهنهعلىمريالقولهذانالالخدلغاقيان":أفي1791عامظافرأالقدسدخولهفياللنبيواعلن

وضت"ـالذيهايرتقرفي-تصرقديةالانكاكز"شولجنة"انمنوهمهعلى".-ياحرةوطنيةحكومهوانثاءالزيراليرمنفلسطينتحريرهييطافيالبر

للتالمتحسصحيم!وطتيفدظينفيالعربيالفلاخان":بعد.التحقيقنمرةالىحاجةفيهـيطانياكانتماجزافاًتقطعالعهودكانتكذلك

نألاثبتفقدالمببولهذا،يرطافيالبروألاستعمارالصهيونيةضدالياسوع!ود!الوعودهاتنكرت،النمرلهاوكتبالحربانتهت.فاذا.العرب

ب!3ألمحيطةالقابةالظروفمنالرغمعلىباراضيهبميتمسكونالفلاحينصعظم"الاحتلال"حطعندتقفاوانها.والخيانةوالغدرالاوموجهعنواسفرت

."لليهودكأنبايعهاالتنازليقبلونولاشديداتمسكاالوطنانشاءعلىيسبباعدوضعفياليلادجعلفيغلتاووا.مما،فلسطينلاراضي

ماتالارأضيمل!ية-اذن-انتقلتكيف:نتساءلانلنااءىشفاذأصالاشطابصلثتض!سنهماالتنفيذاحسنبذكمنفذة،اليهوديالقوي

وضىمهتقريرفيوردماالىالجواباحلنا؟اليهودالىالعربمالكيهاايدي:فيالحيانةوتخلى.توصيات

ةرايال.الاراضيمجموع4تنإشبا03علىيدينماان"من8،91عاماءندجرا.لليهودومنحهافلسطينفيبيةالعرأضيالارسلب-ا

اجانبيىنملامنالاغلبفياليههمانتقلتالصهيونيينمنمملوكةاصبحتؤد.ا!داريةالامورفيالمحليةالحكومةلمعاونةيهوديةوكالةامجاد-2

س-إصةباا.مراكثريبيهعوأفلمالعربعونأرالمزاما.فلسطينحكومةمناو.دالبلافياليهودواستيطاناليهوديةةالهجرتسهيما-3

تنمئيلةالضالفبةهذهباعواوقد.(15ص:الكتاب)"الاراضي3.هذ.الاؤطارجميعمنالوافدينلليهودالفلسطينيهةالجنسيةمغ-4

بالديونمغرقةغيرعربيةقريةتوجدتكادفلا،والعوزللبؤسوالحاجةضغظبةالعامةوالاشغالالادارةفيخاصةامتيازاتاليهودمغ-5

ا؟بةالمواممفياخهمعنففلا،الؤادحةائببالضمئقلونفيهاوالفلاحون.رسميةلغةيةالسراللغةجعل-6

الأهالياصخ-ىا!قرىبعضفيانبقدشحوقد،محاصبإهمبغورطيعونلاكلىتستقبل-يةالانكليز-فلسطينحكومةفيهكانتالذيالوفت.في

.!52ص)اررةالمبادلاتطريقعنحا-ياتهميبتا!ونعودةتقابلممانت،حيببالتراليهودالمهاجرينمنالالوفعثراتعام

عاضاالذيرنفديىنابناءمن،بىيسوسعديالدكتور،الكتابمؤ!فواضوكان.الثديدةبالمقاو!فلسإنناصلمنهمالذينبينالمغترالعرببعض

مولفات"ونيةالصص،"فيلهوقدكان.امرهااستفحلمنذعاصروهاوا!ةعامفلسطينعلىانتدابهااضياءعلىعزتانبيضاءايادمناللادالىاسدتما

لىوافيفل-إنكارثةكأتفلما.الثانيةالعالميةالحربقرنهاتذرانتيمنالاثديمذهمحم!رانالاعيممالليههودسائغةلقمةمنهاجعلتانبعد8،91

احفوقكليةفيإقانونابتدرليسليقومبغدادؤصد،سكانهازص!فعنالفبار.ال!اراشهـىلتصيب

ءاكمهافيةاضبيعملوحلبفياقيارعصابعدهايلقيثم.سنواتلعدةنااستنصرالذيالغربذلك4صفقةتدانيهالاالنربمنللعربصفقةانها

ا!ىاليةفيشابهما"استعماري"بنيريبتليناهوفاذا،احتلاإممنالنبرالعمافيفيعلى

وألادبأ)قىانوننواصيملكذرالمؤ!فانمدنااذاكثيراوواليلا!لناوكلداد.-يقالوالحق-للعمانيينخالتارسجل.لقد.العمانيينا-تلالوجه

بةكلنملقالموضوعيعالجفراح-ومؤلفاتفصولذلكفيوله-والاريخفلسطينخضوعابانالصهيونيةاطماعوجهفيالحاسمةقفالولرالفتمن

تنصت؟صلسةهادئةمتماسكةبعبارة،الاديبإلاغةوالمؤرخسهتوالقانونييعرضعندما1091عامالحميدعبدالسلطانموقفذلكمن.طكمهم

الباطل:زعمهمويدحضبفإسطينا!ور3فيا!صميونيةدعوىي!قعوهوايىواهدافهاالصهيونيةمشروعيلدزؤمرعلىالصهيوفيتمرالمو"رئيرهرتسل"

منذالاخيرة!لمرةا!هودىادرهاوق!،قرذأعضارقيم!بيةعر!طين"فيزراعيةيهوديةمستعراتبانثاءامتيازااليهودسغالسلطانمنويلتمس

دوليةعلاؤةاوسياسيةصلةفحهالهميبقاالبعيدالتاريخذكومن.عامألفيفيقابل.آمالهويخيبطلبهديرالسلطانفاذا؟لهاالمجاورةلإداليوفلسطين

!كوهاا!ذينللعربوظأالحينذلكمنذاعبحتىدواذها.ذانوفيمركو-اوويكر؟ليتياسزجنيهمليؤيىمبلمغ"يديهبينليضع"ثانيةالسلطانهرتسل

بسبب،تنالانطائفةلأية!كنلاانهوكماءبههاواحتفظوافيهاوعاشوا!وا-الصهيونيينمنفريقاًانثم.الرفضعلىويعراليهيصغيلاالسلطلن

آخر،بلداغتصرابفيحقا،بلادايةفيلهاتتجرضقدالتيالاضطهاداتودونوسيلةبايةواستعمارهافلسطيندخوليرون-.العمليينبالصهيونيين

تخوالمحقوقايةالاضطهاداتهذهبسبباليهوديكتسبانمجوزلافكذلكنجالعلنيةلةالدومنحقوفيةضماناتايةعلىالحصولغيرومنالسلطانموافقة

.(13ص)"منهاجزءايامتلاك10فلسطينالىالعودة4نفالوقتفيعايموتحظرفلسطيندخولهمعلى!راقبتهاتضاعفهذهانالا

اليجمدةجذورهامنالفلسطينية.للمأساةيعرضالمؤلفمضىفقد.كذلكالصهيونيةبينبالوساطةالمانياتقوم!1691عاموفي.فيهااراضايةامتلاأن

الشذاذاذهانفيتخلقتمنذالصهيويةالحركةعنللكلامفصولافافرد.البعيدةقاسيةشروطاًالصهيونيينعلىوتعرضتلينلاشكياولكن؟تركياوبين
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أطب-.رشمرالغهيغظرشمرالكفاحشمر-باعدخنأفيبنتظمشعرهمهبظيبإبامةالمجاقهتفهيبنهلكجبمد.ئظورهاأحلمرمحتلف.لى.تتقلبوهيثم؟فغبرب

(الأحياراغلبفي)مكرجرينسخلالقناهعلماالمربنيالشمرثئانلذأولجلاءذلكفيان!ولممري؟والحلذاءبريظانياالعربازاتخذتهاالتيالمخزيإ

الجظلتسابهمئلايةالممرالقصيدةمنالمر.اقيإالؤصيدةتميزانةستظيهيلاصداقإفيايمانمهبحقادنلنؤسهفيلتر-لممنلغههممنهإنصعليسرللحؤيؤإ

ولا،!ث،الصادقةمصرهيالديوانهذاةميزفان،الشعريوالقالبوالمضمونومؤامرة،اًلتهديدسياسةضدفلسطينعربنضالفيكتبثم.للعربهؤلاء

الىتمتدولكنها،فحسبيةالمصرالمحليةالصورةتقديمفيالمصريةهذهتتضحموقففجهمابينؤصلهرقوافردء4891عامالصوريةوالحرب،التقسيم

الروحبساطةفيهاتل،حمتبلورةمطردصظاهرةفتبدوالشعريلبعملالعامالجوثم.الماضيةالسنةالفلاثينخلالفلسطينموضوعفيالتائهةبسياسحهااميركا

جخؤتها.يؤالمعرتبلدوالعدالإعننممنإونهيادوماالمونأيلالمليجنالعرباللاجئيبهناللهرض

الحنتيلفجسقعمفيحلا2يالمصالججتأنير."شءم-لى"الأرلعمعبير"حسلاننومنمن-علهتخاعهفعمبنفي-يذنأرانالمعنلخأيؤتوبئ.اليالمييالالهبمير

القانعينالبسطاءوأهلهبالريفو،وآمالهوح،احهالشعببيقظةتغنىالذيإلشعبخريطةليجققواالثانيةلاجولةيستعدونأ.كااليهودبانالذكرىتنفعه

الذياطبشعرفيقظ!رأتيةالزإكاعرليبنجارأماءالطبيعةوصورةالطيبينصر:الكتاب)"والنهلدجلةبينماالتوراةعليهنصتماهيو"ال!هودية

.الريجانقضامدماأبالطهبيرليسهدهاينتظم.(الجهجتعهءوريجنلبنيبمةصرمن،001

النهضذمجابهاًالصهاعتبالؤجىجانبالىيؤهأفالشاعرالكباحغعراما-اءتهنرلنمسه-بمدليحسعتبيالعوللؤارئهنهلاعمنيذ-التابانقفي-انه

لشأوالتيالماضيةالقليلةالسنواتفيحياتناعنهاتفتقتالتيالظافرةالشعبية.فلسطينمنالمحتلالعربيالجزءتحريرفيمعركةبهأنيظالذيالنضاليالدور

عنالانجليزبجلاءألاكبرأنتصارهاتوجتكريمةحرةحياةسبيلفيتكافحذكومن.ةاليسيرالماخذبعضمنفتيفييسلملا-هذامع-الكتابانعلي

فرما:يقرلالتيالثاعرارىمههالمؤدسإالارغنذثمانلهنلنالييمبلم11فلسطينعربنههابئن"الممنجنالذصاأقيالمولههان

اثمالمتربرأفقهاأرغنيالأرغننفعأالملةميإأللجتذوبهئلجنإأءآرمنمؤتققاتبسرتانهننئا!وا.مما4فلسظبمهرب

عظاإسمننرفاسبياأهيميمنحإجلهاوغبجقغظ"فيوترقلنا؟نحتاقؤأههفترفيللتحقهانفلسظينالىوفدبااللتيهت

طهاإسمناشرانه"يجرفيحينخنيلهايظانيالرالاستممارأبانإسننعنابسالذمنفلسطيعياهـاناعبجاننابه.كلانامللاحاظل

المستميتكفاحهفيالمصريالثعببهامرإقيأالاليمةالتجاربخلالومنجيوشنجواادصاهمتالتي11"يةالصسوشالحرب"ءن5عتهدالذيالفصلفيوكذلل!

المعبراللسانللمصريالظعزكان،طمأنينةاكأرونحدأفضلحياةأجلمنوقد؟4فيريثلاخاطفامراالحربتلكممراحلمرفانه،العربيةالدول

احمئمحرمالؤافللفيرحعانبالبارردالا،مرغهألشاعرربدأ.التجاربهقعءنبسالؤمنالعربيالجنتيبذلهمافيويسنتبظجيلايؤتؤاظبهاولىكان

هذاأخيرأو..هموكأننشاديابووأحمدالكاشفواًحمدأهيمأبروحافظالجندي-و،رعناسفرتانهافبحسبهاالمرتجاةالثمرةتعطلمانوتضحيات

عننحعلنماتهللمنجرهخلانؤالمنتيسدفجغلعلءبرلقدرمالشبابالؤممرا.منالرعيرنلرحبثاو.بقانوجحمرسنمحبلءبهالعلبرلوظنهيدأنهعمارامصحتاالربي

للغمب:البظجليالصراثهمنالمحرسهالشاهرمجقنأانرز"كماالتؤسيممننرربئيبينالذزنالمنئظطالؤصالبهثاللماللخلارمقكان

البرايامثلشقيتوس!سعدتحينااما.اليومبالفعلالمحتلةاءالابمشبصورةآخرونحططاًالمتحدةالاممنظمة

تجايايضيءفجراظلهئررحيلهأهيمابعمنئتاننيبؤهها.نب4ايربئانقتدبحسببمفقبه،"البانيإالججلل"فصال

استيتااأذجيالحيابعليهغهتسبرفجرأاليهجتاستعداهبائماءانافاذا،رامدنانياهيخمهيئلمهيالبانيللججللالعربيهيئه

اللحونالشعبيأشدوالضحايامهوجانفي"الكتابخاتمة"فيماءلبثالمؤلفانعلى.احتلواممإاكبرجزءلاحتلال

ظميناشمبيجحعانسجينأسععتيجحمان،العمانيةللججلإرالاشتعداهالمربيإالبلاهفييإالتحريرالذجميإبالحرقغإنجءان

الحاصدينامناجبأحصدتهاأيامهاهبايراسغتؤىببأ،فلسظينملانقاذمعئررسؤجسيلذيعطلماياأاًهأ-انهالا

يناصاغربههمتاغدإلهفنلمجمرعلاأجم"."..العدنناستعئمائمججبر":مبتاأمهمألمامإالعباراهمبعقن

اوصجوز..معابدا.قرانافيلهشدناتييين-منيخلوالاالنفيسالمؤلفبهذااحرىوقدكان،".ةالكلعة

التابنيناتمهيلوالضحاياهماءجماأ.ارمليباالجظبيجابسلاسبنرالجسائإنههير

وشقيناأفراحهربانافياخضوضرتالسياعيفاضلحلب

لاانهكما،المصريالبظنأعرابيينسرفلاالاحراريمجدسغؤابعمرالشاعر

السياسإ:فيمحنزمالالاذنابمادؤيظأيضاًينىعللأ3*
الحائنمناذلةوعرارحيمجدهأاهي

لعيناًوردأويثوكاًشاطنيهفيمحضر

حنليناالتخيضنعلىيظؤجعريانرالميضن

والمعوقاتالشعبيةالوثباتتصيبكانتالتيإلنكساتيرىحيماوهوالارصءهـير

يصيحوالرجعيينالاستعماريينبايديالشعبامامتوضعكانتالتيالكثيرةللعنتيلفوزيلهمدشعرجموعة

هابفاً..أحساسهأمييرمتالماًهعنأ561،الذاهرب-الاءهنعمظبمل

بالرجوعمجلمالتيهدروبفي!طشعورأيت

"أظضوعيعذبكأ1محبيرشعبييافصرختفوزكطالثاعرديوانفيالاولىالقصيدة.عنوانهو"الأرضعبير)ء

الوديمشع.ىيا..تعود..الشقيلماضياتعو!فيهجمع،للشاعرالا.ل.الديوانوهوالاسمبنفس+ديوانهسمىالذيالعنتيل
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علالسمروحلقاتالريف.خرافاتوالفلاحونء.والليل..الثجروالمنعالفعرسيدلتطربثعكيثيئارة

م"القريةفيليلة!ا.يقصيدةفيالمصاطبالصقيعقناديلبهتستفيمزيتأأتعود

وحركةحيويةالعامجوهاعلالقصيدةهذءفيالقصصيالسردويخلعالعاجزالبارمموقفيتخذولاالتثاؤميعرفلاهذههتفتهالمتألمةفيوهو

(1)اصبلةفنيةوحدةفييةالبصروالصوروالعلاقاتوالمظاهرالمتناقضاتتجمع:الأمامالى.يدفعه.الأمرآخربانتصعارءمؤمن.ءوقوتهبالشعبمومنلكنهو

شطرأكبيرأأمضىوانالصريةابنفهوعجبلاو..يفللرمحبا)عنتيلووالرعودبالعواصفوا!هوم!بالليلأقسمت

الىرجوعهالىالدافعهوقريتهعنبعدهولعل..القاهرقفيحياتهمنالعببدأجفانخلفالمذهببالفجراقست

.هديوانمفيسجلهاالتيثللثبة.الريففييةالمصراطباةومظاهرصباءذكرياتتببدلنوتموتلنوتحيدلنانلثأقسمت

ألامورتهدأحيماالقامريةحياتهفي.هو."الارضعبير"اسماهانهويكز،وطنهفيالد!اعدةالقوىمعووقوفهوكفاحهبشمبهالثاعرايمانومع

معر:صيدفيالوادعالريفالىضوقالفيجتاحهحولهمنفكل.ءجميعاوالناسالارضفتشلانسانيتهتمتد،يتهبمعرلزهاعثزو

اهافىذكرتاذاشوقألف.مجتاحني:الحرقلرؤحهموطنأرضوكللهأخانسان

قراهاحولالخضراءالفصولبنيتفقدأناجهوفيكل.فأبصرتالدروبخلفالناسفيوحدقت

فاهاتملاالبيهورتاقيحينربيمهاالسناور.حالظلام!و.جهالشعوببؤسواةالمكغرور

وصماها.فجرهاوسذاهاحبهامن.دناإمااللبللاحتضنالسهوبفوقبالفجرتوثحت

رباهافوقيالحقولتغفوحين.ليلهاالمنحنىفيالنهرفغنيتالغروبدماءبظميوسالت

الياهاحولىتنيريقظيالليل.اغجمالموطناارىارضوفيكلالقريبصباحيعلىكلنجم

ضياهامنتويليرحنينفي!تفيقالجاءفيومنالحياةتحبالهأنت1مطقلوصاءلت

اصاماوأفرا!ابقلبينقثتلقدمداهفسغ..صدا.عميقالياهور،ءصوتفاثرق

شذاهافارضعتنيزموريفيهاغرصتالحياءاحبالحياقاحبالصلاةعتيرهيبح!نون

يداهافباركهاكوزيفيهاوصنت:الصورةعذءانسانيتهفتلونالجريحالطاشصورةالفنانبصرةر!لتقط

هواهاضهيديماتاصيوهناكأبيساقهعلىدمافيفسالتالجناعذبغأط!رتوأبصر

رؤاهافيواستغرقاكتفيهاعلىماتاالعملفببدوبالتجربةالاحساسيفرضالاحيانبعضفيألشاعرولكن

ومجانبءالرومان!.الزاجذيالاصيلالعنتبلدربنهوالحبشعرإما،وقصبدقالانفعالتؤيدهاحرارةاندونالشعركتابةعلىللمرانةثمرةالث!عرى

واصالتهالمنتيلفوزيبراعةتبدوالأحياناكثرفيالؤلمةالمعاضةالتجربة:ذللثمئل."المعركةنشهد"

فيتتوفرقماميزقوهيالبسيطالتحبيزوالحلواللفظاتقاءفيودقتهالتحبيريةالجديدللصباحالافقمتف

معر.خصوصاًفياليابشعراءمنكثرنشبهديفياننامهفأريقي

فينفسوهوالغنيةالفنبةفيهتتحققضعرياسلوبالادافيالشاعرفاسلوبوقودىالعتيلحنهفيشب

يطالمناكلالذيالمتهافتبالاسلوب.لاالكلاسيكيبالاسلوبليسالوقتاعيديالنثيدهذافاعيدي

فيمتساندةبعضايعضهاتشدبالالفاظضروالخلاوقالبساطةفبجانب.هيومالخلودضفافالىواحمليذي

القصبدة.ممارستهالطببمىنفوجه...لعلبالامجاءغيةموسيقبةحمركةالممد.دظلكاًفياءتحت

.هذهالظاهرةعليهاتمركزتالتيالعواملاحدالحرالثعرقبلكتابةالكلاسيكيةالنشودر.ضكإحناءبين

الشعرركبفيالعنخيلفوزىمكانةشكبلاسدركونالديوانوقراءوسوديبلاديياالقيدحطمي

افريقيا"أغافي"إن:فنقول"اظالدالنهررابطة"مخنأما..المعاصراعيديالزمانمجدواعيدي

..المعاصرالمصرىالثرنهذةيمثلان..للعنتيلا،الأرضعبير(ءوللفيتووي.فيهجديدلامطروقاسلوبالاداقاسلوبهاو،التجربةباهتةقصهدةفهي

الرابطة.وبئرقاناظاطة"!وت!ثبه.مجموعتهمنالاعريستبعدهاان-رأيي-فيلالأووكان

نثهأمن؟لا!اهرة.فيهالبهلامقدكمزالموضوعانعنفضلا"المعركةنشيد"

.ارضناوقمضافان،المنتيلفوزييهبماأحلمن!والريفشعرأما

اطالد(الهررابطه)منءأعبرالذيشعر.فييتنفسالمصريالريفيحتويهماوكلعناو-.فلاحنا

أوضبهجامدةكانتالتيالمصريةالطبيعةشعرفي.استنقلة-الاتجاههذافي-

ترجعالنقلةهذهوقيمةءمذهماليهاالتفتمنقلةعل،الشعبراءايدىفيميتة

قلةعل-ريفناكانفان،العنتيلشعرفيتبدواناللتينواطركةالحيويةال

اوالفملاحالهدهد0االنخلةفيملخصاًيبدو-قلتشرانناكمامنلهتعرضمن

بة.لذخلةفوتوغرافيةصورةلنايقدمالعنتيلقبلالمصريالماعروكان،نفسه

ريفناالىينظرالثاعربيما0.الجديدالمصريللاتجاءبعضهمفيصفقنخلهأي

فنابياتاقتطاع،ولكنالقضيدقمنبابياتاستثهدانا.دكنت)1(مبتورةعاريةلتقدمهاأرضهامنالطيبةالثجرقتقتلعالتياصلزنيةالنملرةهذه

.شاءاليهامنجعفليرللقراء،عنهااقولهمليقربولاسيفسدماالعامسيا!ا..الحقولالإكواخ05.جميعاًظامرالريفتشتبكمرقولهول.ببئتهاالعلاقة
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يس!ض-----؟-
.*6!!لمجذيل!لمحتابم

!!فيما

حمص؟شبممر!3!**!*****!1
لو3.1****!*******!*!،***"+لألالإ

ء

"*******!***!***!3*لإ3لا**!لالا*،

:ا!تاعلىيجبهل؟لاجلهاويعملبهايؤمنرسالةللأديبتكونأنيجبهل

وإيمانيدفيفالحبركائبهتوجمستأنىاطببدينأدي!؟إليهوالوصولتحقيقهإلىبادبهيسعىمعينواضحذا-هدفيكونانالأديب

إلىاياصطلبء،للسعادةأساساًويجعلهالحبإلىيدغوحزمبنلوقدكانالتيجاتهخلالىمنأمبالأدليإنتاجهخلالمنالأديبعلىنحكمأنيجبها!

إلىالثعوبغذلمظعزاالذيرشدابنوكذلك..الثرفالعفةينشدواأنالأستاذفيهلويناقثشيطرحهاالهامةهذ.لاالأسئلة-؟معاًكليهثامنأم،يعيش

مواهبها..تعطيلالمرأةشانإهمال."للشعبالأدب"الجديدفيكتابهموسىسلامه

:يقولبهو،الثعرا.والكتابمنمعاصريهحميرلاالشعواءصملته.فيالمملبىإلى،مارسالةاعتناقمدعو.إلىالأديبأن!ىالمؤلفوالأستاذ

اظديويممدحنفسهشغلبل،المصريالشعببهموع!بالهيشنلاشوقيأنوبالمسوءوليةالمحنوية،المادىوجودهبطبيعةذكإكمدعو،ماهدفسبيلفي

:وفاروقعباسخيرأنأيضاًالاستاذىيرو.الأمممنأمةفيكلالمفكرينجميععلىتبةا!ر

العوبفيابم2.أرأبخيربنيافاروقءوعاملىالآخرين.تعرفعاشكيف:هوحياتهشفرهوالأديبييهبهسفر

اكبر..بيعرلءباظيانةواحمهطعرارديوسب.كليوباطرةألفاسقةوم!خ+أم-بينهمويذبعهاللناسيكتبهاالتيمعكتاباتهيتفقالحياةفيمسلكهكانوهل

الماضية"سةالالففيتاريخنافيشخصيةوأن،وفنهلادبهالاولىالصورةيكونأنالاديبيطالبوهو!يكنأ

ماساقيكونأنقبلإنسانيةماساةهويينالمعرالأدباءيختارانيقول.!و.يكتبهماومجيايحياءمايكتب

العظييالشعبالكاتبأحياتهبالتاليفعنامحمدحسينهيكليبد:فهذأدبية،بليريدالدعايةقأبواالاديصبوقاًمنننيكوأوكلـولايقصدبذلك

وحدةتحطيمفيعدليفيزيد،مصرفيالديهوقرلطيةكلكافحةينتنثمروسووالسياسةوالاقتصادالعث!والمجتمعتتنا.ل،معيت،محددةفكرةذايكونأن

ويؤيد،ذاتهالومماءفيوحلهظهراًلانالبرجمعفيزيورويؤيدالأمةشرطالفنفان،الاديبادب.فيالفنعلىالهدفيطغىأنيديرلاأنهكما

المازنيالقادروعدوطه.حسين.سنواتثلاثالبرلمانتعطيلفيمحمودمحمدولكن،اطرباهوالفنونفيالأولوالشرط.الأدبصروط.نإساءي

جاءالذيزيور،الشعبمكافحةيورفيزتخدميوميةجريدةيرتحرفياشتركااطسامياوبالفهمالممتزجبالفكريالطربل،العابرالىيالابلهالطربليمى

حينطهيتورعولم.كلصرالنيابيةالحياةتحطيمفيالاستمارركائبيخدم.والى!-ولة

المجلداتألفالذيالجارموعلي.مهشهفيلمعاونتهقلمي!ماتسخيرعنوالمازني!!الأفكاشيعبرانعميهفيجب،//لأمممناًمةأفرادأحذالاديبداموما

لأنفاروقعدلفيهايمدحقصيدةألفبل.فاروق"النبهـاسةتمثال"مدحفيوالقصةالمقالةيؤلفأنعليهمجب.الامةذلكأبناءنفوسفيتعتلجالتي

طلبةأمامفار.قحسينطه.خاطب.عابدينقعرإلىالمسلخمنفرجم!لاهتماماتمنلفعهميروحياتهممجصبأدباًالناسعلىويعرضنلشعبوالكتاب

بةقاروقفيلعزفنلفقال-العقادأما!عصرصاحبيا:بقولهيةالمعرالجامعةواحدكا!يحعسحتى،يةوالبشرالاجتماعيةالمشكلأتإلىةالوصعالشخصية

حافلنواسابيفمثعر.نواسلابينظرتهفيمرسىسلامهمفاهيموتتجلى.فشرو؟لةرسالةلهبمالأنهقرائهمن

يكنلم.نتنةرخيصةمبتذلةحياةنواسابيوحياق،الداعرةالفاسقةبالمعافي"؟هذامنأعظمالدنيافيشيءأي...وصرفرسالة"

الجتمعامامواطب.اظيرالثرففعافي.عناءبمؤوليتهيشعرنواسابووعلىالقدبمالعربريالأدبعلىموسىس!مهحملةنفهمأ،مجبنا5ومن

ويذمب.السامةهارالازيقببريكونمااسبهءاشعاريقبرو"الانسازنيةوامامفيعتروهو.كتاباتهمفيأمتهمواقعيستلهموالمالذينالمحدثينالعربا-لادباء

ولو.الجنسيةتهينغرنسدتانفصالميمجتمعفيعاشنواساباانالى.تحليلهفيجهدفصرافيأنىيرلكنهو،كذ"ءشوقيبانوعظيمشاعرافيبان

الانحرافالىالجن!يةبصيرتهزاغت،لانحتلظمجتمعفييعيشابونواسكانذلكأمراءمنوسواهالدولةبسيف:متمدحاًكاذيبالأظمفيع!ريته

هوالنقدللأدبالسديدالنقدان)ءفيقولللنقدقانوناًيضعوهو.فيهوقعالذي.عباسباغديويالتمدحفيعبقريتهجه!بذلشوقيأنو،.الزمان

والانسانية؟لثرلتخدعتههيما:الاديبننسالانيجباي؟الاجماعيالتيئالباليةالافغاريماديبل،قدماءلأنهمالقدماءيعاديلاأزنهيعلتوهو

عثرةا.ثمانيةانلهيؤصفومما"والانسانيةالثرفمنيخلونواسوابولاأمورفيأذفانهمطاقاتصرفواأنهمكلعنى.القدماءمعظم"أولئكأنتجها

ءةالاخيرالعثرالسفواتفينواسابيعنالفتمجلداتبالغاًوتقديراًاماًاصترللمعرييكنوهو.والاجتماعيةيةالبشربالهموملهاعلاقة

،"شاعرفاروقالأ.لل!اننا-!سفيغاشاالمعبريوالمتفيأنلواء:فيقولعمايها

نانطلباننا:"يجبموسىسلامهإن؟اذنالاديبمننطلبماذاالاستبدادويكافحالاستمارمجاربالإنسانيةداعيةالثانيولكان،حياء.بلا

المعلممقاملهيكون.ان؟.اهمامهاصتهدرموضوعاتالعبشونتكوبئسحجبأشد.هو"الاضطهاداتيلغيوالخرافاتيحطمويموقراطيةبالديؤمنو

يكذبفلا،شريفةرسالةلهتكونوانءالمليالمهرجمقاملاالمربيالذيعرديبنالدين!يللأندليوبالصوفيحزمابنالعظيمبالإمام.ابالإء
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المستقبل.مو".ويخادعينافقو

بيما،مربيغيرانهالعقادعنهوقال،بالشعوبيةيتهعهحسينطهوكادمنوكاحهمهوواءمماءعصيرهانتمصصخلوياتلي!الحقالادب

.فيلسوفاعظمبانهالثافييصفهومصرصاحببانهفاروقيخاطباولهماكان.الثرفاوالسلاملواظيراوالفهماجل

السجنفيايامه.يقضيفاروقمظالمفيهيكافحهوكانالذيالوقتفيمذابهنحارب-كفاحاًالعربيةوالاقطارمصرفي-الادبصكونانمجب

.المجل"المرضوالفقر(اعبارقموسىسلامةواوجد"الحكمنظامفلب"بتهمةفيالام!امهاوصساوالمرأةحريةالىفيهوندعو،المظلمةالقرونايبرو

المدذسن.الثالوثوسماهاالىوندعو،العصريةالحضارةالىوندغو،الرجلمعوالواجباتالحقوق

مصممر.فيانكاقولهفيمجلةعثرحققتحريدلنيابةعطلتفلمصلاالتحنرءللشعصناظاكممنالديمقراطيةنحووننجه،والخرافاتالغيبياتونحارب،والصناعةالعبم

...--.السياسيةوالحريةالروحيةالحرية.وابدادانماًالحريةنطلبثمءاكيةالاصتر

لا.احياناًقر.شبثلاثةيعيثونمنوفيهماليوع!فطجنيهكان(بالفيجد،وارتقاءتطورهوواهمما،رائعابيتاًاوبديعةنكتةليم!الادبان

تابة...لا.-01وملحبولوالاخاءوالشرفالخيرلتعميموكفاح

ديموبمصءيسكىمه2خرعيربعولهوادعيردبهكاتصنجالقاممبدلحالعمادالفقيربه!ا..واو"مرتبطاً"الادبيكونانألىبالبديههةيدعومومىوسلامه

الف!حين.منازءلفيمرءحيض.لابحادذانونسنالىدعالاذ"المرآ!ف!انالىيدعواق.المجتحبقفاياوثتاًاشتباطاًزبطيراناي"ملتزئا)ء

اعل.والتطورنظرية"كتابهآلفعندماوالغوغاءالعامةلسخظواستهدفللأديبيكونوان،والأنسانيةوالمجتمعللشعبلي،احياةالادب"يبهوبئ

"ء.الأنسان11رسالتهالنبييؤدييؤدممهاكمارسالة

ء!والاجماعالسياسةفيينغمسالذيذلكهو،هذهايامناقيالحقوالاديب"

ر!واتالعربرالعالمبشزونيهتملاانهموسىسلامهعلىيؤخذمماابلريمةتحدثالقالفقرواسباب،والعدلالحكمونظموالعلموالاقتماد

الىالذعوةهيمو!رسالةدامتماانهواعتقدءمصروشبمصسفياهتمامه"والمذلةاًلفضيحةو

اقطارهممختلففيالعربالقراءداموما،والعلموالخيروال!صناعةاطريةهوبل،عنهيرفهو،همرمهقارئهعنليسرييكتبلاالعظيم.المؤلف

مصرفيالادبلأن.واحدةالنهائيةفالنتيجة-محهايفيدونوكتاباتهيقرأون.جديدةانجماعيةتبعاتويحملههموماًيدءفي

..العروبةاقطازبغفيالعربيلادبلمنيتجزألابرءأثحراوظلجدشايرالذيالكلتابفومومىسلا!نظرفيالعظيموالكتاب

لن،الاجتماعيتطورنافيللبحثالمستقبلفيسيتصدونالذينانولعسصداحصاظيصيزالذيالكتابهو،والكرامةوابلمالوالحبالخيرمستوياتالى

معينبما"محصوحقأقدفيرهامسا)نليكنلمبهاصىبشاالتيمهاامالحما!لامحمددخاالدفيالىتقدحدإحذىفيهاجمانهواذكر.جدانناوواحساسنايخصبو،الاجماعيةبالمسؤلية

.اطبالرقيوووالقوةالتسايوالعحيحالفهمالىداررأيتجهكانبى،!ا!ةطابىو"تسليةولهولانيا!شكسبير!صبترحسينطهقرارمقالاته

موصىسلماوالمفرق-الاردنونجاابسنيك!كر"البيتلعبة"مسرحيةمنهااخرىكتبجمةترذكمنبدلا

.ءههءهءهمص5ا?ة"?ه.هه500?ه.ه!.هينانلر"المسغحياة"وكتاب.الانانيةإلىالانوثةمنالمرأةلرقعدعوة

+ناردلبر"مانوالسوبرالانسان"حيةومسربةوالإنسانيةالدينبينبطيرلانه

ائطولت!ام!باياسىاناناًيصيرحتىويتطورالانسانيرتفعانبهيقصد!نهشو

ييروت-دشبرالاميرثاوعفرعتفصةاعظمرأيهفيوهيلدستويفسكيكرامازوفالاخوةوقصةءمانسوبر

:،جور!مكسيمواعترافاتروسوجاكجانواعترافات.اديبكتها

27682تلفون-6ع6ب.ص-:ارولالهرجولوغانديوفرانسطولواناتولستويوسؤلفات

بيةالعوالنشردووعنصدرما6خولمتخضارتخلالمناداءهاالعقاديدعيانيمكنادتيالرسالةعنيتساءلفهوهذاوعلى

-كتابوفيءامثالهمواطكيمتوفيقعلىيصدقالعقادعلىيصدقوما،مولفاته

ادريسصهيلالدكتور..........المرالدمعقولف،!اءا!وركروألسياصنر-المنعددفيهتحدث"مذهـيهذا)ءعنولنه

اسدمخمد.......مكةالىالطريق+لاو.ضاعترلاوانتقدفلاللخالقالحلقا!عاني".مذهللزياتحسناخمد

بروفنالليفي..ء..الإصلاميةاسبانياصبارفي-ليتعشتلذلك..ا.لهدارخلفاذنيارهثفولا،الحجبورأءعينيامد

ار!ابيوسطيم...يخالقارعبرلبنانمراحلدليلت!"!اقثةفياحولا-دلفيأدخللا،الصدرسليم،الجانب

فريحه:اذ؟سإلدكتور......ء.رضايااسء-؟اصياةفيرساصنمذهبههذالأديبيكو.نانيمكنفهل

مصواياميخانيل.....ء.القدرمنهاربت*

د.ديهالفوذس......طاحونتيمصنرسائل-!كرولقد،مصرفيوالاضطمصادالعنتمنكثنرأموصىسلامهلقيلقد

معلوفرشدكي........مفيدنحتصرةفترموسىسلامهعلىمرتانهالدفاعمجريدةلهتعليقفيحنايوسفالاستاذ

قمحاويوليدالدكتور.........والبناءالن!سبة+مصركلها.فيمقالالهتنثرانتقبلمجلةأوجريدةخلاالايجديكناالزمنبن

بسيسصوسعيد....وعملاعلماًالأحداثقضاء-ومع.وسجنهتهالورةقبلماحكوماتوطاردتهوسيوعيملحدبانهاتهمالقدو

:بخلدق،الأولىالسنةمجموعة.ء......لبنانيةاوراق-رسالتهءعاماًخمبنضهدلنفسهبههااخذالتيالرسالةتاديةعنيتحولفلمهذا

.+انيفهموهو،والعلموالحضارةوالمساواةوالحريةالانسانيةرسالةهيالتي

.الأدبوالفلسفةللتاريخخاصةفروعاًانطوانمكتبةفيكماتجدونعلىواذحازامنصاسادباءفيهيتبارىكانالذيالوتوفي.صدفاحالأدب

الىءالقصبص!ووالب!بر+قيوالماضيكانوايستلهمون.معيثةفياهدأفييهبموكانلةاصزساصفحات
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