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(لثهإابللشاعر،اعطثىرمال"شعرديران...اكأهـاعلينااإبم

المجموعة.وهذه،سإهـوتهلبإممكتبةمنشورانإمن"العيإىسليمان11

لهسبقالذيعرالثلهذالدىوغزارتهالانتلجفيضعلىتدلالشعرية

إاعر"و"اللاإسزإفىأعاصير"و"الفجرمع"ا.لاولديوانهاخرجات

هذامعاصرعربيلئاعرلدىنجدوقلما.،،غفارفتى"و"النظلرةفى

الطريق.بدءفىيزاللايبدوماعلىثاعرنلوانلاسيماوالخصباتإدفقا

افإاعرهذاجانتلتطورعناتحدثانالجاللضإيقا،نليياحلن

يحتلجهذالأنالديواتهذاظهورسبقتالتيالفترةالىبالقارنة

شعريامذهبااتبعسليمانانالملاحكولكن،إالبحثفياستفلضإةالى

فليإرإ،شمرةقيدعنهينحرفلاءليهوإارالبدايةمنذبهخاكا

اعإىطروتسيوالاوزانالقوافيتستعبدهمءالذينالمقلدينالثعراءمنهو

الشعراءمنليرإانهكما.جيلعنجيلاالتداولةالتعلبإساذواقهم

الوهابكعندالشعرديالجديوةالطريقةاححابانفسهميسموتالذين

كلنفاذا..الصبورعبدالدينوصلاحالسيابشابهروبدرالبيا-ني

متإإابهةتكوإنتكلدو)فعانيهمالعرودةالاوزانتأإرهمالتقليديونالغعراء

(لقافيةهوضإعيفواحدخيكالالديهمالقصيدةتابيلبينيجمعولا

فكريموقفأيلصلحبهاوليرإوالتجربةالغرضوحدةمنتخلوعىاذ

بمقدارتجربةعنتصدرانكاحبهليهمولاالخطابةعنهص!عليهلوييطر

بالثمرافضنإماوهذاالاستملراتوتزدحمالالفل!فيهإاتتفجرانيهمهما

والجدةالاكإللةالىوا،فتقارالقديمةالازيلءعدالجمودالىأخقليديا

سليماتالشاعرفا--الناجحالفنيالعماتبهايتميزالتيوالطرافة

سرالبدعلالخيلءأجواننوينطلقالقيودهذهمنيتحررادسإ

وطردوتحررهاوحدتهلعن،اعتهقضإيةعنمرهفواحسلسبصإدنى

.،بعمقالتجربةيعلنيانه.الكبيرالعربيالوطنارضعن+جنبياخر

العروبةلجربأننسإ!واملمريربألمويحيلها،الطفولةمإنهذويعيها

كلنتولهذا،القريبالغدفيستتحققالامةفاهإداواتسينبثق

مكلةيعانيلأنهنمسهالوقتنيانسإانيةتجربةهيالخاصةتجربته

بقيودالكبلالمعذبالضطهدالانساتكرامةقصإيةوي!ادجالحرية

اإبوليدالعربيللفجرالاولىالاشعةالىيرنوانه.والحرماتأفإاقةا

.الخمأىالعربيةاشمالعلىيتهادىالذيالغضالموكبجمحدوبهنإذأ

،81

..ث!9.--.-هرمع
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!صص-!نإنإنبإ!نإبإر"همنإ!بنإشهـصبإربإ

والعدالأوالحرإيةالوحدةديكبرىرسالةله،ملتزماديبسليمانات

عإنينفصتاخذالذيالعربىالتنعباهدارإعنيعبرفهو،الاجتماعية

الذيرالجبلكالارداعماقهمنلينطلقالطويتإالاضطهادءبلرجنإ"

يقصرالذيبةالكبيرالفرضهذاان.الصاعدالعربيالجيل.ناريخيكتب

عاتعه،علىاللقىالثقيلبالعبءينوءيجعلهتحقيقهعلىنفسهالشاعر

الصدقات.عنهالاتجلهـوالتمبيرهذاللسبهـفيمحلولةالاادبهوما

الصياغةفيقصرمااذالهيإثفعلنفسهرسمهالذيللمبدأوالاخلاسإ

الافكارإمرتبةيبلغلنلاقدوالاداءفللبيلنالشكليوالاسلوبالفنية

.الكبرى

يفنجلحهمدىهووماالثاعريعالجهاالتيالواضيعهيفما

نننقلالثاعرنجحوهل!الفنيةوالصيلغةالبيانمنحقهلالتجربةأداء

احيانا؟والصورةحينااللفظةأعيتهأمنفوسبلالىاحلإإيإه

العادلالتوزيععرالثملفيهلتوخىقصيدةعثرونالديوانهذافي

وكفاحمصرتورة-الجزانرنضلل-الاردن.فحرر:العربيةالقضإايابهيئ

تنوعرغمالانلئيدهذدواسكن...سوريهعنالجلاء-سعيدبور

النضإالتجربةهي،واحدةبخيوهـتجربةمثدودةكلهامواضيعها

ووحدتها.العربيةالامةحريةلتحقيقالقومي

الجربةهذهعلىوقفلبمجموعهاالقصائدهذهتكونانبدعاوليرإ

الرقيق،الغزليالشعرمنوهي"بووزالى"واحدةقصيدةعداما

الوطنياقضملمنالايجابيقفهومواللتهبةلدىالثاعرالقوميةالعاطفةتغلباذ

الظلمعلىوالثورةالانبعاتفجرديتاريخيةمرحلةأدقفىيمرالذي

فبىتتفتحبدأتالتيامتهأمجادالىالإثاعرحنهيئوان.وا،ضإطهلد

الإنسانيةالىرسالتهافتوإديوحيويتهلاحالتهاالىلتعودابنلئهافمتإ

قصيدة!يفلنسمعه.الشعريمدهبهتميزالتيمةالخطوهـالعلهي

الناكر:عبدجمللالثائرالعربيالىالهداة،االمقدسالزحف"

الضباءشلازإفيهصإوإسإسإوإنإانإ...المسإاءنإانإ"

بالذداءوإقلبي،اعصإابيبالمدياعرإشددرنإ

الكبرياءدمع...الدمعخلالمناصغيوجمدت

ألاباءمبإذوإرإيهبإ...الوإئبدالوإزإرإالىاصإنإي

((بالبإنإاءوإ؟شرسإ...عادنإاسإ...غإفإليوإاغإم

معالعربيالصراعزحمةفياللتهبكالمادصيهدرعرالثلويظل

له:قولىارستعمللاا

غيبي.بةاليومبمدالليلتطبنإيارإ..العرإوإبةشمرإ"

"غروببلاتضيءشصسا...لاهـنىسنصنع...غيبي



الشهيرالبظلالىالمهداة"الخضىساءالمنارة"شحسيدةلينسمعهثم

:جمالجول

حمراءوبقعةيتحدىلواءالعبابأزرقعلىلي)ء

دماءتجرهنددساء،الدربهوهداالمدلجورايها

الفضاءبالشهاباذشندكما،الموحصهوننعلىزورقخطه

ظلماءريي..صباحويذراح..النسسددممردفقة

(نجداءوللربيع..جديدتاريخللعطرة..امتيولدت

لألاءفوقهللفجر..الاعماقفيقبركجوليالاتزحزح

((الخغراءالمذارننواذت..الدربعلىفالرفاقلاتزحزحه..

ينبوعمنسبحاتوكأنهلحرةالسلاأترانيمبهذربنظلقالثاعرات

:يقولانالى

الفداءذحن:.بلتفوروهمصغاريحديثياالجيلهولىيا))

الخيلاءالصغيرةبالتذفنتالتالدتباسمكهتفوا

((دماءالعروقوفي0.زنادعنيمينتفكلنالساحفينحن

ينفحالذيالننعرمنجديدةنسمةللىنحنوبناالقديممللنااننا

والتحجر،الفراغمن)منعتقلالتعبيروبساطةالاداءوصدقوالدفءالطراءة

نفسمهانسانكلليجدالروحمنويتقطرالقلبمنيرشحشعرا3نريد

+-ش---إنر--خالنفسىخلجاتادقعنيمبرشاعرناوهذا.فيه

-+-يمة.،.المنتحونةواللفظةوالحماسبالزخملامليئةبعبارةتهلونأمل

!.-.":!!+؟تميلاد"قصيدةفمي.والعذوبةوالرقةبللحرارة

،"ي+.:بقولالجزائرثورةالىالمهداة"شعب

كا!--؟!،0001/،خاطركلفى...اهاتذافى،اذت،رنيفي))

-....سالجزائرقلب!...السراءالصعيحةدوىيا

++سشائرجرحاذيلوتمذيت...تعاتبذيلا

هادرالنشوارفمفىلحند،جسواءطلنشة

وبنسائرعرسالموتحيث...الثمالهضابفى

حذاجرالمجدقصةرعى...الذاربومض

نساعر"الخسلدذفحاتيمسليالذاربودض

راهـببمانوللاندماجالعاطفيوالصدقالتجربةذروةيبلغانه

قولهالىيصلعندماالمعركةجوفى

الصنشور:سإممثمسط،متسليالراعشايسسا.

سدرالم!غربفيللطغيانفاذهار...دمدمت

ريبورهول،الادصفيامسةيزلزللم

الذسورلانفهل..البغي-نرلزلذامتنلما

تموروالاعاصر...نزالفيهدانا3هل

قريرطرفبيذذافيماللظلمغفاهل

ينشوريومروعاتهعلىالنسمبيولد

حربةمنفيهاماخيرالحديثةالواقعيةمنيأخذسليملأتاسلوتهذا

كلفييبدلهابلالقصيدةفيللواحدةفيةالقلتالرهلافهو،فنية

كقصيدةالواحدالعريالمقطعفبىقافية)مناكثربستخدموربما،مقطع

لخفتهاالدبواناناشيداجملمنتعدللتي"الهرموللقهىالجسر"

اختيارفيالشاعروحرية.فيهاتثيعالتيوالمرحالدعابةوروح

كالقوالباصبحتالتيالمجمدةالاصظلاحاتنبذالىتقودهاسلوبه

الشيءبعضللغنائيةعنببتعدانهكمامعينةاشكللوفقالمصبوبة

ولكنه.التكلفوعدمالبساطةعلىويحرص،الداخليبالجرسليهتم

متقادلدبهدجدهلاأتيالشعريةاللفظةمنبتحررلمبخهرماعلى

وأكن،أصترياكسبائكمصاغةتمرفةعبارهفصمنمنحوتةمهذبة

لا!نهررأفالالفا!.نظويععلىالقدرةفلديه،ظاهرينفوالكلمفالصنعة

مستحبة.مستساغةتأتيخىالثعرية

كالكائن-تدريجي!تفولالديهالقصيدهفاتالمنموتحيثمنأما

الذيالعنفبنفستبددانها.وحرارتهاوتماسكهاوحدتهلرغمالحي

واعتفد،مظلعهامنالخارجيةءبموسيقاهاالاسملعتقرع،ليهتنتهي

التمعب،دىاشعارهانثادعلىيعتمدلانهالناعر.منمقصودذلكت1

الخظابيةواللهجةالنبراتفيوالزخمةالعاظفيةالموجةيتظلبالامروهذا

كيدلعالناضلالشعبمسلمعالباثهـعلىتبراثمناأشلعربتمكنلكي

اللهيب.السنةعبرفينظلقالستمرالدائبوالكفاحالتمزتالىبه

يقظةا،نسلنيالض!!ديهيستيق!الذيالعصرهذااتإعتقدوانبى

الثاعرفيهاصيحوعمقاشيولاالحياةالىالعرببىالشعبنظرةزادت

كسورهل.اعمقفيشعبهقضيةىنبعبربانمظالبا

لهيبمنمستوحلهفانها"ظفولتي"الدبواتقصائداروعمنولعل

قظعةبهافاذاالمقدسهبنلرهالنضاليلفحهاوالتتردوالحرماتالفقر

التسبابامالبينوملاللاعبةاللاهيةالظفولةاحلامبينماتضمرائعةفنية

ومسؤولية:وعيلالمكتمل

معيتتسرحلم،السو(لحلوننيا...طفولتي))-

مدمسسيفىاو...السوالدروبعلىبسمتيفى.2.؟،.-في

متشرحنشوبدولالرفاقمعجلستسيفى.

الاتسعالوجوددبراذطلاقتيفى...السجنفى...7؟!

((يدامعي..طشدلتيتزللمذبضكلفى؟؟!ط

الاقتاحيةالقصيدةالىاكأاالاشارةمنبدلا

تقليديةقصيدة!هي،(النورموكببا"بعنوات.--

والابتكارالجدةعنالبعدكلوبعيدةومضمونااسلوبا-بمط!

كقوله:القديمةالصورفيهاتداخلوالتجدبد--"

شفتسىعلىفاذهالت..بالشسسرهتفت
!!3.-

والكلمالنوومات...الضحاياخطى

مطلعذاالاللغا!...الذورفوصتيا
...جسى

الرممقتسرهامنرأسهاواتلعت

وليتالاخرىالقصائدمتوىامنأدنىالقصيدةهذدمستوىان

لهليشفعلم،591لسنةنظمهاحدانةلأن،الجموعةمنحذفهاعرالثل

وبينبينهاالفر!ابعدفماللعباليمالتعرمنتحهشفاتيمكندامتما

والدعابةوالمرحالفكهة-بالروحالليئة"الهرموالقهىالبم"قصيدة

الثانية!ياستعملهالذيالمحدثالبسبهـوالبحرالبحرب!تكالفرقانها

!الى:اذ

الذرجيله"))يسنك...اجلس"

جبلهسستد...عدذانوابو

التنشعيله...يدبكولذسد

فاصطبرذارك...وزذق

إ!تذليله...سرفلنشل

،اعتقد.يخرهادوانالقصميدةهذهفيبتجلىللفنبللفنالايماتات

ودمالارضبترإتقلمهبغممي!مابمقدارشاعرابكوتالمعاصرعرالثلان

فص!فيعمامعبرةافكارهوبناتقلمهلساتتخرجحتىالشعب

-تكوتوبذلك،الافضلالىتواقةقع1الوعلىمتمردةحيلةمنالانسات

سعادتهفي،وقلقهابملنهفيالضميرلهذاتجسحيداللفنيةتجربته



وامله.ألمهفي،رشقلئه

الثاعرانالييخيل"جوفجانبييرقولشاغرنانييصكحولكم

بدمهيكتب!ليملنلناجل..".بدمهيكتبالراهنعصرنلفي

العربي.النضالقةطلتفجركيالظطىلالرملواحةهيمستارةعاصفة

سعودالمرغرتددغسو

--ص+

صهبسلأ*

صحغيرولكتأعا

شثبابولعادلقصعىمجموعة

،

فىاحسهلمثا!رثمة.شخصيانفعالعنبهاصدرلكتبهماكل\)

قصص،حورةعلىفأكتبها،فيهامناكحرتثيرني،ةالحيلاحداثمواجهة

هو،بةالكتلغندبهاهتمفلوكل،بعينهافكرةعناكدرلافدناولهذا

إنطنلعيتخدمالتيوالحركاتالحوادث،واحراثهدمملاصطفياني

فكل0الاكبرهميفهنا،بةالكتلطريقةعناما.بة.الورقعلىوأثبتهل

جديدعرض،جديدبثكلاكتبهلانيجباننيلييخيل،ابدأهلقصة

".فلنقةيةعنلبالتكنيكاغنياننيأجل...

الكتابرابطةفىالشابالعخو،شنبابوعادللناقللهماهذا

بمناسبة،بكثس!عمرهمنالعثزينيتجاوزلمالذيسوريافىالعرب

."صفيرولكنهعللم":الاولىالقصصيةمجموغتهصدور

غللم"كتاببهايتميزالتياليزاتمجموغةيثكلالواقعفىيقولهوما

بللصنعةيفجأمااولبالكتلويفجا...حدودهوكذلك،"صيرولكنه

الذي،،،التكنيك"نفسهالكاتبيسميهبما،فيهالتيللقصصية

.الاهتماماوالاعجابموضعابدايظلولمكنه،ينحرفوقديسموقد

الىالتكنيكيرتفع،(احيانلبلهتةامسيات":القصصاحدىفى

"ارض،(،يطلالسادسالفجر"الكمالفىتللثربوتقل،حقاممتازةمرتبة

المولفليكلدحش،"الدموععلسهبيهر"،(،الانسانفيهليموتلا

ويشعر.القصصيةالكتابةمهنةبخيو!،المسكيكونماافضليمسك

انه،فيهامهمةاشيلءيتوقعلاوهوالمجموغةقراءةبلشرالذيالقاريء

.الكتابيحبوبدأ،يقرأبماوتعلق،أخذقد

كيفيعرفالكتابةئطريقةعلىيسيطر،حقيقيةقصاصملامحفهنا

ماوقتوئ،التصلقعلىويحملالأهتملمفيثير،القصصقللبيعطيها

وراءوجريه،القصلاسلوبالثميقةمتلبعتهفي-يسهورىءالقليكلد

يتحدتونالتياللغة.وفى،الخوصهؤلاءفىعما-وحركاتهمالشخوص

.الاحيانبعضفى+تغتفرتكادلا،مأخذمنبمجموعهااجوائهموفى،بها

من،الحياةسلمفىومرتبتهمنوعهمكانمهما،الاشخلصفهؤلاء

متقاربة،عقلياتيحملون،حورانمنالقادمالفلاحالىالمتمرنالححفي

ذلكهوالذهنيالعصص"ذاتمنهلييق!،ادمغتهميعصرونعندماوهم

كلفى.شخصكلوراءيقبعانه.تهـهأحدولاالمؤلفبهيتميزالذي

الحوادثواقربصدقلالقصصاشخلصاكريجعلماوهذا.قصة

نفه.الكاتبلظروفمثابهلمنهاكانما،الطلاوةالى

قصصمنبعضاتضمالجموعةدامتمابمستغربالامرهذاوليى

تب،الكليكتثهااقيا)قصصاولاننعلمبناوقد.الاولىلثنبابوعادل

غلهومثملحياتهسجلهي.الشخصميةتجاربهتعكى،كلتباي

رلمفىصادقةالمجموعةكانت،الاقلعلىالناحيةهدهومن.الذهنية

ويفكرمجتمعنافئالصفالبورجوازيعيثةيعيششابلحياةصورة

83؟

يتحدثشنبابوفعادل..ذاتهالمؤلفكورةالامرآخرهي...تفيهره

الذهنيةلثلبالصحفىمثلغللبعضتصويره(مجالفىنفسهعن

بكس."فىخطواتهوقعونصمع،"يطلالسادسللفجر"فىوالنفية

امسيات"فىفتاتهمعموعدلبلوغالانانيئتيلهغهفىونراه"الدموععلسه

نعد"التيا،عوام"و"والعبيدوالزنابمقالله"فىونراه"احياناباهتة

الىالجنوبمن"فئذلكمناكثرونراه،"القلبمنشيء"و

علىوهذا،قليلةحسفحاتفىكتيرة2اشيايقولانارادحيث"الشممال

فيهاليقولكثيرةحفحاتسودحيث"صفيرولكنهعللم"فىوضعهعكى

"دايجست"الىالاولىفانقلبت،الهدفيبلخلمالحالينوفى،قليلةاشياء

هوليى،كتابىاللوبئتمرينمجردالاخرىوبلتت،سريعمختصر

دومل.الاساليبافضل

نااذ.كا/ملةليستفهي،صلدقةكانتاذاالصورةهذهانعلى

وثيقةمجتمعيةارتباطاتالىيفتقرون-الحوادثوكزلك-الاشخاص

وبينها،بينهمالتيالصلةوتبين،اليهاينتمونالتيالطبقةالىتثدهم

،معزولون،جذوربلاجميعاهم،الحقيقيينالحياةشخوصوبيزوبينهم

معي!نفسيةولحظةمعينوضعفىالكاتبياخذهم،محيطهمعنصصولون

قصته.ذاكمنولموغ

مبطنينغبر،نفسيافقراءيولدونانفمفىلسبب1هوهذايكونوقد

..ودملحممندمىمجردمناكنرانهمعلىتدلجانبيةنيةاضلبحواش

النفسيالفقريظهر،"احيانلباهتةامسيلت"عنديالقصصأحسنئ

الاشكاليحلانوسعهفئركلن،بموقفمواجهةفىيقفثاب:تماما

الكتابتعطيالتيالقصةوفى.يفعللاولكنه،منهصيرةبتضحية

مغلقةغرفةفهنها:اكثرالفكرةتتوضح،صغ!هـ"ولكنهعالم"اسمهل

لا،ينتهيلاحوارفىالاثنانويدخل،القصةراؤيومعهلمومطعلى

الرأةارتباطاتفيهيوضح،عرضانيلانتثاروليلةالكاتبيتخذه

الىبهادىوماالصىذاكالىبهاادىيكونقدوما،هووارتباطلته

نفسيةئعمودياللغوصوسيلةعدههوبل...ذلكشابهمااو،لقلئها

علىتطللامغلقةوالنوافذبعينهوخسعئوالنفسيتان،هوونفسيتهالمرأة

ينعثرمدىعلىبل،ثلاثاوصفحتينفيلا،ذلفىوكل...عالماي

تزيد.اوصفحة

الفقرذاكغنيعوضان-شعوريلانحوعلى-الكاتبويريد

الاضافلتبعضللىفيلجا،والعزلةالمحي!عنوالانفحالالنفسي

محببليكونقدغنائياسلوبفىحوادثهيقصانهاو،الرومنتيكية

الكش"ة،تالمجليحددولكنه،الموخحوعاتمنلممعينةضروبفىستلغا

ماخذايكونانالىالفنائيالاللوبوينتهي،الوالسعةا،فاق-يسد

التجميلذاكالاخذويبقى.حقايفرهـفيهلالثنبابوعادلانعلى

لدىللدمعيةالغددتحريكهناصفاتهواحدى،للحوادثالرومنتيكي

الابطالىانخرهـجميعالقصصاحدىوفئ.منتظرةغيراوقاتفىالابطلل

مرتين"وانتحلببكاءالقصصكلوفى..متراوحةفتراتعلىبالبكلء

تقدير.اقلعلىمرةاو

القصصبخاانطبعتالتيالصفاتمناخرىصفةالىلتينافلذا

تعمق،دونالحياةمنجلنبيةقطاعات-للأحيانجلئ-اخذهلبب

مااسوأالمجموعةديالحوار.واقعيتهولاالحوارفقرالحفةتلككانت

المللحكيمتوفيقطريقةعلىذهنيةتجاربعنويعبريبسفيه...يها

امينمصطفىالصحفيبهااشتهرالتيالكتابيةالبلهوانياتحذويحتذي

ممليكونانيمكنولاالواقفينالسبلاالحالينفىوهو،وتلامذته

عندماالاثحنبابوغلدلفيهيرتفعولا...النل-!ألسنةعلىيجري



.الالتقلءيتمما.ونادرا،لك!حوس!النفسيةبا،حوالائحواريلتقي

ا!رت!صلكلىلالىثانيةمرةفيهواعودنكردمسبدلامثالوثمة

الوندولوجطريقةالىالكاتبيلحأالقصةهذدفى.صفهـ"ولكنهعالم"

تسيءدرجةالىبعيدلبعيداذلكفىويذهب،رالحولالىمضافاالداخلي

الونولوخراستخدامالحواراستخداميفرهـفىاذ.القحسةالىحقا

تحهرفلتهيى.اقبالوأمدغرفةالىالبطلذهبكانملليبدوحسالداخلي

بهاتتلفغداتيالجملوتضحي.الريبالوضعذاكفىالشخمية

علىجملةكلتنركه،اقيللانطبلعاتأكيمائيةأكواشفمجردالمومى

المونولوجعنهايحدتاالتيا،نطباعاتهذه..البطلنفسىفىحدة

الداخلي.

،

وهى،"صمولدنهعللم"مجموعةعلىالبارزةالمآخذبعضتلك

اهمية،كبيرنوليها،خرى1ةصفمعائبهناكاذ،لماخذ1كلىليست

.اتنصمولكغةتحملولاعرضيةتبدو،نهاار،-بذاتهلمهمةفلانها

قصةفى،وخصوصالواقفبعضفىاحهطناعاالتقدميةصطناع1منهل

علىللمآلي.نكدب!الىالقصةانقلبتحيهث،مثلالأ(،الورودغمرفى"

الصرية.الافلامأسوأطريقة

مادهخلفهليكنلملوالاخذهذهعرضفىلاتبسدكنتمااننعلى

دصم.ت9ذ

استخلحتهاالتيالمعائبوليست..معاثبكلهلالمجموعةفلشت

علامةثمة.صمتئالرفعلىلوفعتوالا،المجموعةفىعنصرابرز

ابوعادلان.للمتقبلعريضةامالاتبعثجديدةروح،المجموعةهذهفى

قليلةحوادثفمن..شهيةأكلعنتفصحكتابيةتجاربيعانيشنب

وتداعيالداخليوالونولوجالانطباعاتيجند...بتمامهجوايخلق

الىيضافجديداماخذاليىوهذا..قبةالحبةمنويخلقالافكار

يرلمكما،الخلقعلىشنبابوعادلقدرةيبينهوبل،سبقهما

.حدورهله

الحياتيةتجاربهلغناءفىالتمرهواذايقدمانيمكنماوسنرى

بينالموازنة(لىسيوفقبانهجازماأعتقد،نلحييومن.هماوالكتابية

اساليبفىالتجديدوامحاولتهالتعبيرفىجرأتهوستقوده،الناحيتين

القمةبنلةقبلهبهجاءمالافضلىطيبلالهـتمرارايمثلانالىالمرض

سوريا.فىلجديدة1

دهنيصلأح-دمشق

*لا-صنلأ

طاخكيةم!صرع

رشادلحسنطويلةقصة

ص016-بالقاونم،(اقرا"صذلة

*

فى،السذاجةحدتبلغالتي،المحببةبالبسلطةالقصةهذهتتسم

.21لعوحدعلىواللفةوالتقنيةالحادثة

لملقد،نعم.حياتيقصةلاكتب"مكتبهالى"تبركليوسف"يجلس

منحدريفىبهاحتفغلىبملافضيوانصمشعناخرجانايخرا.أرمعت

.(الثامنةالصفحة)0..اماميلمكدلة1الاوراقهذهالىخطيرةالرار

ابناكان.الغربيةمديريةفى"م\)قريتهفىطفلاكانيومفيكروانه

"لا-484

وهوإدرسةادابو"لدخلوقد.خلقهلدماثةالنلس!يحبهفلاحلفقيه

الاراضىمالكباشا"محجوب"بن"كاظم"يصاحبفكان،الوراشرةفى

انجنتل"ماجدةااو"سي"ايضاالصححبةفىكاتكما،بالقريةالمحيعلة

بنت"يةكأ"و،المركزستشعىحكيمباض"رأدت"للدءنور

يجعلهماألذكاءدلائلامنالمدر!ةفىيوسفويبدي.بك"مهرا-،1

س!.نحوويح!انهالاياممرفىلهبتدىكما.الدرلين2ثناموخع

والعجر!ة،أحليةللار"-تقرمثالافكان،كاخله!اما.1بوللاعجالحبةلبملطفة

هانم."ثسةالمهيفهـكسيةاممنولد

ص!-الاتدائيةعلىيحصلانليعدطنطاالىيوسفويرحل

فيها.الحقوقبكليةليلتهحقهرهالقلللىينهدومنها،بالبكالرريايفوز

كانتالجاممةوفى.بللاسدندريةالطبكليةسههـالىتنتسببينمل

افديدوتعلقي!ء.العظيمحبياولهما":ثلاثةاموراحلايمهتدغدغ

اف،ساعجاتموكسعأءدوبانالثديدهيلميوثانيها،وبدكرياتهابها

،(بهموالنغوض!تهبوفبا!ليحدمةكأالقويةرغبتيوئالها-،واكبارهم

اكفاقمهاجه،،المقالاتيحبروالإلأتالصحفعلىويقبل.(33ص)

.بالفلاحهنوالنهوفسالريفباصلأحمناديا،والاقطاعيةالسياسي

يصطحبانمنبدايجدلا،بالفلاحينللنهوضفكنزة-عليهالحتفاذا

تصطدموهناك.زملائهمننفراالثالثةالصيفيةالاجازةفىبلدتهالى

الرضوطأةليلتهاعليهتثتدانلولا،باشاامحجوبرضةبمعلامانيهم

منسوعهم،فىلماعدتهماستعدادهاليهملينهيالفتيةطلبفىفيرسل

ويبدوبةواجبمنبهانيطبمالتقومقريةالىمنهمفئةكلفتنطلق

منلهرفتوافيه،نفسهاقريتهفىيعملاننصيبهمنكانيوسفأن

الابتبنيعلىوامهكاظملاعتراضأبهينبسمعهلتعملالاسكندرية

.لفتيان1شروع

للاقطاعيةتحميحكومةالجنفىبهتزجأمعةالجاالىيوسفيعودولما

منليتزوجكلظمالفرحةفتواتن،ارهابيةجمعيةئالاثتراكستهمة

سهير.

شهادةلمجلىخلالهلحصلوقدسنواتاربعبعدالجئيولفويفادر

ماجدةمنويتزوج،محاميافيعمل،الرحالقريةالىولد،لليسلنى

بماجدةكلظمفيعصل،لهلحملفىسه!ىوتموت،الزواجمنهالهيطيبتلا

-فالطلخاتمةفى-يولسفبعلميتصلانهثم.باحسانيولففيرحها

منسفاحطامهبهحملتوانما،باشللمحجوبابنليكئلمهذاكلظمن

مغلدرةالىكلظمفيضحطر،سكوتهبثمئيطالبجاءوقد،الباني-جل

.قطار"معتصادمحلدثفئيصرعحيث،لذفضيحةدرءالبلدة

منبهتزخرلما،عس.تجدامر-الحقفى-القصةايجازان

يعال!اننفسهعلىالمؤلفاخذولقد.وتداخلتللاحقفىتترىخوادث

فبعلىالارضفىيكدالفلاحبؤسوبينالطاغيةالاقطلعيةبينمللصراع

اصلاحفىدورهالشقفالبابيعطيثم،تلكعسةالتلحالهتبديلفىمل

ناالىالوصناونمالموصمعواذه.فلاحيهاحوالوتحينلريف

.واخلاصوصدقوعيفىوالمعالجةالدرسمنحقهبايفائهابناوهاقوم

القصة،علىبنفسهاضنتقدالواعيةالخلصةالمعالجةهذهانعلى

تطلكلنتوانما،الظهورلهلينبغيكمامسرحهاعلىتظهرفلم،يبدريما

بداولقد.حينالىبعدهالتختفيالعابرةالتهيبةالاطلالاتالمصحلى

مجردبهقصددخيلاعنصراالاكلنماالقصةفىللاقطاعيةالتعرضاننا

والتثويق.والاغراءررعاوة

رفلقهمنالمثقف!نالفتيةأولئكقادعندما-يوسف-البطلانذلك

منكبرىباعمال،العجاببللعجبسيقومبانهالينااوحى،بلدهمما



ديل!!هافىيحيااليالتعاسةلوالفقراوالذلوطأةمنتخف!انشأنها

...مصرريففىالفل!حون

وجه.قلبهسبيلفى(،يكافح"جعللقد؟يوسفدوركلنفملذا

لحخةوقنيت"-الاسكندريةمنعادتوقد-الحديقةفىيوماسهيرلمح

لهضتانلقيولمانجنسامتهلفبهرتنيهيوابتسمت،ذهولشبهفى

؟سهر؟امامأنلأ!أرىماذا:اقولواناغل/مرفرحفىعليهاواقبلت...واقفل

يوسف؟يلذلكفىانتشكأفي-

151)"عينياصدقلكادلاانني-

فىلهابس!هـو!سحىتهتدلههفيكفاحمنالقريةفىلهعرفناوما

شاطيءعلىالب!صيدالىوخروجه،الباشاقصرالىالمتواليةالزيارات

الشبابدوريكوناكذلك.وماجدةوسهيركاظممننموكبفىةالبيم

؟إ..الفلاحينحالاسلاحفىالمثقف

مكتبالنفسهيعتتح-الحقوقئالليسانىءلىحصلانبعد-أنهفم

ولا،باشالحجوت،(القضائيةالشئونعلىالشر!"ويغدو،للمحاملة

الولرينحذويحذونراهوانما،شيئلالاقطاعيةضدكفلحهعننسمع

فيل!،فئالصيففصللقضلءالاسكندريةالىفيسافر،صنيعهمويصنع

النرفمظلهرمنحولهاوأما"فيهاملكلطابقينمنفخمة،كاظماعدها

منان.11221"والصفاءالسرورالنفمىفىويبعتالعينياخذوالتراء

بسبسزفىالمذارنشرفيعطىانمناهزلهوالنزمطاهرعيذهتاخذ

القصسةفىللاقطابن(لترضاننؤشلالم.البائسينالفلاحين

اكف؟حظاالفذيوالصدقالوعىمنيذللمسضذعادخيلاعذصراكان

.،الفلاحيناجلمنصنعبمايذكرنالمالقصةخلتمةفىالبطلانذلكالى

أملكتالتيالمشكلةوانما،بالعلىسيةالاسلالقصسيةهذهعنهولاخطرت

بز3فلمل،والنساءوالحب3الجامضملرفىلكاظممنافستههيجميعاعقمه

السعيد.الختامللقصةذلككانعليهوظفر

منالتوفيقمنشيئااصابتقد-ذلكبعد-القصةوشخوصئ

علىالؤلفخلعهلالتيالصفاتلنبيد،بعضعنبعضهلتميزث

متالى،فيوسف.والغلوالقسرمنتخلوتكنلمالسبيلهذافىمنهاكل

)114"ءلمهالقطرفىالابتهدازيةالتههادةفىبالاولوية"فاز،والذكاءللنجابة

،)31("لمه5القطرتلا)ميذعلىالبكللورياامتحانفىبالاولوية"فازكما

الدرسةفىوهوالفقدالسادرةللار.نقراطيةعتا-لاكاظبمكلءنحينءلمى

"الذواتابناءجمعية"سماهاطبقتهعثلفىيراهمكلنمنتخمجمعية

بهموثيلباموالهموالتفاخرالدرسينعلىوالتندربالطلبةالمسخرية"عثها

.311)(،والقاهرةطنطلملاهيفىاقي!ةبالمغامراتوالن!اهيوسياراتهم

حينفى؟للمطالعةوحبوذكلءملاحةذاتكانتفقد"،س!!وكذلك

فىالناسيكوناكذلك.والمطالعينالمطالعةتكرهالعرجلءاختهاكات

عمنيكونواانعنبا،بطالبعداوالافراهـقدالمغالاةانلنايبدو؟الواقع

والسماتالملأمحيهمبانللقصاصان،نعم.العاديةحياتفافىنلقلهم

شنانيذبفي"التهذيب"(نالا،الواقعفىعذبعماهملسوض

تشدنالاغريبعالمفىجعلنافقدوالا،يتعداهالاالاستساغةحدودفى

الىصنوتدذو،الفذيتأثبرهسلطانمنونخزج،وتببنايماايى

.الحياةنبضيعورهعللماتخلند(ن

تنسجملااقىللمبالغةالىبنهانهافىالمؤلفعمدقدعواففالقصةوفى

ومن.القصعةحوادتتهـفيهللذيالعامالعنيارمعاوالواقعمع

الفتجةيخبررأفتور3الدان:العاماقيارمعتنافىاقيالموافف

نفوسنافىالكللأمهزاواتار"الطعلمبالوانمحتثصدةلهماعدهاوليمةرأمر

.درهـالسرورأمنيحونتصلنعدوونسنتركباهمانلبثناوماعظيمادرحا

واخذناعليهاؤتواتبنل،الاطعمةبلشهى-فلةمائدةفعلاانتفارنافىوكلنت

منقليلا.(!5)"كلهاعليهااتيناحتىالاطممةمنعليهلمانلتهم

للفقرتركتمفماذاوالا..الاصلاحاخرةلمتقفون1الصفوةايهل،ا!تماسك

!؟وحرمانمغبةبعدمنيبصهـبالطعاماذ

عندما-يوسفان:قمنها،الواقعمعتنجملاالتيالمواقفواما

منبينرأى-الامتحانلطديةمعةالجلالىالسجئمنحلرللهكسحبه

زميلاتيمنكبيراعددا"الجامعةنجابههفىءليهالتفرجالىالففولدفعهم

،بالحرجاستشعروقد"،(عليواشفاقلالىالدععيذرفنوهن

وينطلقخثرنةفىالسيارةمنالنزولالىرلينالحلاحديدفعش"و

.()19"حرارةفىلىوتصفقتهتفكا؟تاليالطلبةحفوفب!نبي

الدمعيذرفن"تالفتيلمنظرلناتراءىوقدرالصسحكبرغبةلنحىواننها

واوناسىنثفقانالؤلفلنلارا"دحيثمن"واضفلقلاسى

بعيننرىاذذلكبعدلنعجبوانناإ.العنىبطلهعهلىالدمعنذرف

منالحارسنفىاخلت،بحشمونةيولفيدفعالحارليناحدالخملل

توار!لناهاقدالرطةورجال"للعسكر"كراهيتناان؟انانيمعنىكل

افرطياصبحانبعدمنهلنبرأانالستطعناوملالاستعمارعهدمن

يستقيمكيفثم.والروحالاللناويحمىالبلاءعنايدفعواخللناابنا

صفوفاانتظمواالذينالطلبةاملمبخشونةيوسفرسالحليدفعان

الحراس.يرافقهمطلبةلىأيناقداننا؟ا"حرارةفىوتصفقتهتف"وترى

طالباتنرلم-الحقفى-ولكنل،الامتحلمنلتأديةهرةالقلجلمعةالى

الماسوريدفعحلرلاول،يهتفونورننجمهرونطلبةاو،الدمعيذرفن

وفظاظة!بخثعونة

نا.جميعاالفصولفىمبثوثةوالمصادفاتبالمفاجاتغنيةوالقحة

،اخرىالىحادثةمنبالقاريءتتقلانيعييهعندما-عادة-الولف

الانتقللعذيهعرماالاحداثثنايلفىيدسهالفاجاةعنصرالىيعمدفانه

الىيأتي-متلا-فيوسف.المقبولالمنطقيالتسللوليدالقنع

الالسكندريةفىعنهبعيدةوهيسهيريطقىلوويود،بالاصلاحمللقيلقريته

الحورلهؤتتراءى،فيغفو،ليطالعالحديقةالىيومذاتيخرجولكنه

عريبةبحركةاحسللسياثرعلىفجأةاستيقصنانالى"،الرقة

)151."سهير"علىبصريوقعحنىعينيافتحكدتومل،منيبالقرت

شر.نزوجلنبعدالاسكندريةفىشلطيءءلمىللتريضيخرجيولفوان

ثم،كلفةف!فىالظلامفىبس!انوكاظمملجدةلحت"وهنلك،ماجدة

ويعرف(،...تسألهماجدةلسمعت"و،االعيونعنبمنأىيقفان

يمضيوكذلك.(23)أثمةءلملأقةمنوكلظمزوجتهبينملكليولف

فىسيما،للقصسةتصساعي!فىهذه"القدرمصلدفلتا!ينثرالؤلف

الذيكلظمبمصهـعويختتمها،.،42،126،133،1ةالصسفحات

.إ(158)لش!لاءفيبعثرهالحديدالعكةقطلريصدعهانالاابى

عنهتحيدلأالفصحىعمود.تهـءلىتظل،سلةهينةالقصةلغة

نفوسفىالتفلؤلويبعتللمولفيحمدلامروانه.واحدعلميبلف!

الحديث.العربيالادبفىالقصةلغةعلىالفصحىسيطرةعلىالحريص!ن

فيهبدابل،الطبيعةعلىيسريكنلمالحوارانيلاحغدمملولكن

ا،ؤلفاعوزتوانما.حالكلعلىليى.الفصحىذلكو.مرد.التكلف

بالعباراتشخوصهالسنةعالمىالحرارمعهايوردالتيالتجربةمعاناة

الحواريكنلم.الجماليةاللذةفيهوتوريالفنيالذوقتلامىلقي

المنرويالعقلعنيحدر"عقلانيا"كانبل،الحىمنينبع،،لياانفعل"

.الحوار-ايضل-الثسدقخا.تهناومن،الستاني



وضتاةأيخذبل!؟-ة!ا
--!ئرثمه

ملغمفأ555!وبغسستم

النظرنعيداتعلينل،الحياتيتاريخنافيجديدبطورنمرونحنا،ن

بوتقةجديدمنندخلهاوات..وعلاقل.ننلولسلوكنلوثقانتنلقيمنا!ي

،ويبصرنلقيمناويطور،حيلتنليعمق،جديدبشيءنخرجلكي،الفحص

..نسلكهانيجبالذيبالطريقويضوونا،منزلقبكأط

ونحتبرها.،الا"نجلهاتوشتىفاتالثقلكلمننعباتيجباننا

..وينميهلحةالخلفتنانقليلائمإمامنهافنأخذ..دمنالحمنافيجميعا

للاويجب..وحياتنامفاهيمناتطورمعينافىاوبةلقدمنايعيقماوننبذ

وننبذ،نكاقشاتفنرفش..وا،تجاهاتللمذاهبعزلبعمليةنقوم

كا!بللستيعابونفهمبعمقنقرأانعليناوانمل..نقرأانقبلحتى

لكي،حمةالخلتقلفتنلونطورلنعمقنقرأمانصفىثقافةوكل،تراث

-..ونثريهاحيلتنابالتهاليونطورنعمق

الرررمةفعللةاداةهوبل،الوقتلتمضيةترفايعدلمالادبات

فضحيةمعالجةيعالجهلالنهيبالقضاياالنلسوجداناتيثريبان،الحياة

بللتعى!ملتزماالادباصبحلقد..المحشوسةبللمورالبناءطريقعن

يفخي.واياتبهـتاريخهاواينبموقفهااياهامبصرا،الشمستحت

***-

.املاليخرومنونىف.منالرديحسنروانيانفساللمؤلفوات

عسفعلىالفلاحينثورةحادثةسردفى.-بخاكة-يتإلمىذلكولعل

.الابداعحدوالتحليلالوكففيهامحارتفقد،(!13-135)كاظم

حكى.المتكلمبضمبى"ليركاتيرسف"بطلهاالقصةروىولقد

واث.محاميلغداحتىكبياكاتمذاحداثمنتخللهاوماحياتهلئاقصة

ين.الثستناهزطويلةسنولتعلى"الزمانيلهلمجل"انسحبهنا

ويخفف.الاحداثحرارةمنينلللانه،ظننائالقصةيعيبمماذلكوان

تفلصيلهالمرويةالموقفانالدركوهولهاللاستجابةالقاريءحمالةمن

"اخزال"الىيميلالحدتوالاتجاه.بعيدةسن!تمنللبطلوقعقد

...اياماو،شهوراو،امعدودةسنواتالى،امكئمانيالزملالمجال

تنلولفىالؤلفحريةعلىايقيدفيهللبطللسلتءلىالقصة0سردانثم

منوالتنقلالرحد.مجللىفىالراويالبطلتمناقدرفالؤلف.الواقف

ل!لقاريءيرويهلاتالنطلمنيستحبلااموروثمة،اخرالىشخص

منوابديت"-الراويالنطل-يوسفيقولاتذلكمن،بنفسه

الناظرواعجابتناءموخعجعلنيماوالمنابرةوالحبالذكلءد،ئل

ويحدثنلالذكاءنفهفىيعرفانللنطلتاتجيفكيف(11)"والمدرسين

؟الوثوقحديثعنه

اتسعب"انا"قصمةبينمقلرنة-بالختام-نعقدانالمنالسبمنولعل

لغة،واحسحجدالقصتينبينفالشبه،هزهقصتناوبينحديدلابو

تنكر،اتمناوضعللثمبهوجوهابطليهملبينوان...وموضوعاوتقنية

مكمغنم!وغب!ترأ

-صصا.

لمج!مجاهصعبرلميعاه!

فيالالتزامدمحوةتتبنىالتيالفنيةا،نما!احدالوجوديوالادت

الدعوةبهذهتمسكلالوجوديينا،دباءاشدمنسار.نربولوجان،الادب

عنهصاللحدتنعرضطالتي-)1(،،قبوربلا..موتى"ومسرحية..

..المنلتزمالادبقضيةفيهايمارسالتيسارتراعمالاحدهي-هنا

غبعنيختلفالوجوديالسرحاتفنقولنبادرانيجبولعله

بهيئصراعاليىالمسرحيةحولهتدورالذيالمفهوماتفيالمسارح،من

ع1الصرهذاوراءمنليتبيننفسهالمرءبينحراعولكنه،وقدرهالرء

1ءللورارجلعهااوتطويرهافيامافيساهم،الحياةفيالحقيقيموقفه

اقاريضوبتطوربداتهجهةمنالرءوعيء(ىسيتوق!وذلكخطوات

وعلىت)2(التساؤلموفعنفسهديهالرءسيضعالذيا.لحدثوعلى

و؟هـسارفرروللجات"قبوربلاموتى"مسهـحيةيناقطالقالهذا111

مطرجي.جلالوالالستاذادريىسهيلت3ورالدللعربيةترصمها

فيهانرب!"والتساؤلالدراما"بعنواتمقللاعدادبسبيلنحن121

لدىوخاكسةالتسلؤلوفلسفةالسرحيالفنبينفلسفيةوجهةمن

الوجوديين.

لنفسهاتخذهالذيالايجلبيالدورفىاو،والخاصةالعلمة!مازعهمافىات

مثالي،مكافحف!!:"ز!!ليد11ف.فيهيحياالذيالمجتمعفىممنهحاكل

فىلتطرفهواضطهدالحكمفىالفسلدحارب،اديبصحلفي،ريفابن

صبرفىلفتلتهحبهتباريحوتحمل،اعواماالسجنفىوقضىوفيته

للريف،ابن،مثللبمكافحفقيركذلك:"بركاتيوسف"و،ايوب

كما،ذلكسبيلفىولسجنألاقطاعيحلربانعلتقهعلىاخذ،سحافي

..المحبوتعاناهمالفتاتهحثهفىعلنى

شيئل؟التشلبههذايعنيهل

نا:"طاغيةمصهـع"بهلاستهلالي"القدمة"فىحديدابويقول

وقد،باسلوبهعلينايعيدهاقديمةقصة"لهموضوعلريختلقدا،ديب

."نحياهابةالتيالحياةحقلئقمنشيءفيهايبدولاخيلليةخرافةيختار

"القدم"مناصبحتقصتهانيعنيتر(5فهات..(الخاعسةالصفحةإ

يختلرالكاتبامامنسيحالجالان؟لسواهاديبروايتهل"يعيدبحيث

فهالنخالكلنماوايا.وقلمهولبهموهبتهيستهويملالحياةوقلئعمن

تتلبهولكئبةاعتراضفلا،كيرونويعالجهعللجهوالاقطلعالفسادضد

نظر.فيهلمسدلة،للاحدلتسائروفىالسماتفىللبطاير

التقدير،،(طلغيةمصرع"صلحب،رشادحسنالاستاذوالى

صحبةفى.امضيتهاطيبةسلعلت-الحقئ-ليهيافقد.والاعجاب

المنع.كتابه

السباجم!فاصلحلب



الوجوديالمسرحفيفالتعخصية..البيئيةوالظروفألاجتماعيالوضع

..بالاخرينوكسلتهلوضععهالتنبهيئالتسماؤلموضعوجودهاتنممادائما

يهملالوجودياررهـحنجدثمومن..تتخذهاتيمكنالذيوالمحيم

واشحا،اتاذسع!حيعغالبيةميالكلاليبشكلهاالمسرحية،،العقدة"ميهلة

ف-،،،انفسهمإ،فراديجدالذيالحرج"الموقف"او"بالأزق"يهتبم

يمنحو!انويحاولوتالتعاؤلموضععحريتهمبمقتضعاهيضمعوتوالذي

..معنىالحريةهذه

وكذلكالوضعوحكلواضحةليستللوجوديالمرح!يوالشخصيلت

قالتهمااساورهرععلى،الاععاميةمن2شيفي.ندورهيوانما..ا!حوادت

منحالةوانهاوالمعنىالدلالة،مرعدوجةالحياةانمنبوفواردىسيموت

المسرحهذااكححلبولعل..ومكلنتهوضعهالانسلتفيهليتب!نالفمهـوضع!

يطمقاتيجبانهمن"كجوردنع"الدنيمركيللفيلسوفبقولةصتعدلرون

فتدوللافكارلعناتل-وجودهيعثىالذياي-الوجودياتعصخرع

..الاولىخلقهلرشةوفيبكارتهافي

*

منصنظمةإفراد،1قبوربلاموتى"هذهمسرحيتهفيسارتريصور

فيالالانيالاتعلالتقاومت13اتعيالمنظمات

!)9كا2+!-سارتربهمويبدأ...الانيةالعالميةالحربفىفرنا

ة.+.!:لسارترعزلهموبهذا...الالماتقبلصنعليهممقبوضا

نمأعنالعزلةتماميعزلهملمحقيقة...ملضعيهمعن

؟".اتالحوارصناستطعنلاذ،الاضيةالخاحةحيانهم

!ا!:..عزلهملكنه،المتطوروماضعيهاشخصيةكللونننبيز

(.؟.؟-!"3افىرازفى"مقترا"فكات...الاجتملعيماضعيهمءن

*ترذ.؟دفيوترك،لمحةللاعنهيعطنافلم،الاجتماعيالحدتع

ث--!؟-.بلضسبلبامليئا(،مبهما"ا،مر

!!حي.إير.م!هـهموات،هللكوتانهمالمنخمةافرادادركولقد

ومن-..سعيعذليونانهميعلموتوهم...للموت

عخ!عنمرتمعفكريحسعيدعلىبينهمنقلنرعيدورتم

--!!+بر،حيانه!يطوةمماالذيالعبتوعن،وجودهممعنى
حىخهي!؟ك!"هـ!ط-!ك!

كلثويهددهميعلفهمالذيالعدماوالموتومحن

لمبوعلءإعرعالفلاررفةبهاعشفلسفيةمشلكلوهي...لحظة

الحياةبمشكلةترتبظعلانها،خاصةيةعنلالوجوديون

هذهيوظفوسارتر..عنهاالحديتنغفلاتيجبفلاثمصن..نفسها

..المعقدلمسفيالكلالنطاقمنفينقلهامسرحيهفيفنياتوظيفاالقضسايا

الوقتعنفىفيوالعميقالمب!الادبيالنطاقالى

وجودهمعنسيكثعفالذيهوسلدتر!يهددعهمالذيالأزقكاتلقد

التيالعبنعهوةمنلينتتخلوه-معنىالوجود.لهذايعطوااتحاولواوهلع

...العبتبدلءةاولهيالتيالميلأدواقعةصعنذالوجودفيهايتردى

...المسرحيهثححخصيلتمنشخسعيت!تبيندارتكماالمثكلةوكاسع

"سوربيه"فيجيبه(الاعداء)"نخشعاهمإلاينبغي":"كانوري11يقوزع

تواجهاليالنفسهذههيالمثمكلةات"..انلنفسياحعىأنما)!

اسنادا-وهي..انحصارفيانهافتجد..خارجيةوجبريةشحغطا

هذانطاقفي.لظا!كانتاذلماستحدد-بالتاريبعامهلوالماوعيهاالى

منتخرجأم،إلانحصاراسع.ةوتخذلالخارجيةللجبريةو!ذهالح!حغغع

محمليةالنحرركلريقءنحرينهابهذافثبتالاغلألو.لحطما!نحصارهدا

الحوية./افع!"طوالذيالعمثلطريهنعءرع

،8731

كنت.نفسياعرفلواود":المسرحيةفي،(سوربيه"يقولهنا

أرانييوميأتيسوسعوانه،عليالقبضفياكأ!للينجحونانهمأءلمم

المنافذ.وجهيفيوسدتللحيلةاعيتنيوقدنفسياملموحيدافيه

هعوجسديات.الصدصعةتحملاستطيعكنتاذاعمااتلءلوكنت

.النساءاعصابليوان،يرامصلعلىليستبنيتيان.يقلقنيالذي

ناعع!منوسأصوت.علياعلاتهمفيهسيسلطونللذيالوسعحلوقد

".نفسيقيمةاعرف

الوت(مشكدةهيتلك."نفسهقيمةيعرفانعع!صنسيموت"

لأن،الحياةلمشكلةيعرضالوقتنفسوفي..لسار.نريعرضعمهاالتي

نيلنسللاشيءوهوبة.لهصعنىلاالوتات..معامرتطعاتالممنكلت!ت

ذلك،معشلوجودهيعطياتعليهفيجباذت..ا،ناتحياةيطوق

وهلىا..الموتولحظة،اليلادلحظة:عبثلحظتيالنح!هـبينا!وجود

يمنحأنيخرمنالمرءيصوتوان..فيهالحياةتتدفقاتيجبالوجود

لا..عليهوالتاكيدالعبثصضماعفةلهوصعنىوجوده

لالازصعااكوناناتمنىكنت"-اخرىشخصية-هنريقاللقد

نا..لازصايكونان.."مالاحداوصعافيءبالنسبةعنهيستكغنى

هذهكل...قيمةذايكونان...معنىذايكوتبمة-د،7-؟!."

التمردعنلتعبر،واحدعقدفىتنلكواحدةالعانن

..صحاليتهولاالوجودعبثخمسد0/1!!..

منعليهمفرضالذيالتعذيبالافرادهؤلاءواجه

وكان...زعيمهمبمكانليعترفواوذلكالالمانقبل

المعذبة،ونفوسهماجسلدهمفيريحوايعترفوااتعليهم

...اجذهلصندافعوااتعهيالقضسيةسيخسرونلكنهم"-"ص!د

ويتمكت...تاريخياقضعيتهمفيحققوايعترفواالاوانا

..احرلرفهماذت...التحررصنالفرنسيالشعب

مضسمونلافلرغةحزعيةالاختيلرقبلالحريةهذهلكن-عخههلا+حميح

حريتهمواحالوااختارواصافاذا...اجوفطبل،لها

فستصبح،والعملالفعلطريقءنتحرعرعمليةللى

...نغمالىوتستحيلمعنىذاتغنيةالحريةهذد

يصع!اتاما..الاختيلرعلىالنغمنوعيةوستتوقف

الفرنسيواتعحعبالحياةنصرةاختارواانحلوانغمااعرعتعرع

الحيع،ةصوتاخاروااتصخابهالتونريعصعثتنغملاو

...لفرنسيلوالثمعب

الوجودية"نعلبهفيقولنهيطنقالوق!هذافيسارتركلتلقد

استثئيعلاولكننيهكذا،نفسياختهرولماعاهةذوانا"":انسانيةنزعة

فقد:عاهنيبهلاواجهالتيالطريقةاختاراندوتعاهةذااكوتان

برصتنفى،او،للفخرصدعاةاواخفلؤهايمكناومذلةاوتحتمللااراها

مغمورانفسهالرءسيجد(،الانحصلريالأزق"ات.."الدائملفتعحلي

..معزولايى!الوعيهزالكن..وعيهعلىتخلصه7وسيتوقف..فيه

بنهرعوفهنفسهالحدتعارضع!دييتحركوهو،ريحيةالتلجذورهفله

..والنفسميةتماعيةالاحع

كمايرونكانوالانهم.بةوالموتالعذابالمنظمةافرلدارتضوعلقد

انالوتاقولانا"سيليزيوسعانجلرعالاللنيالفيلسوفلثاعرليرى

..."حرايجعلنيالذيوحده،نهالاشيلءجميعبصيئمنلثيءأحسن

تاالظلممنات"سوربيهزميلهمرأينفرعالمنظمةفرادلرأىوفد

".بكاملهلحماةلافسادكافيةواحدةدقيقةنكوذ



الفلسفاتفيالملاحن!ومن..بالحريةالموتسارتريرر!تمومن

وا،نحطرا"بوالموتوالعدموا،ننحاروالقلقالعبتصتاكلاتالوجودية

الوتنرلىتموصن..بالحياةوتيقاارتباطاأحراترتب!كلهاالجرية0

الموتاخهارواالذيناولكك،وحيا.همالافرادصؤلاءحريةعلىيقضي

اعلىوهذدنفهاعلىتقخيالحريةانفنجد..الحياةاختلروالانهبم

هوانه،للموقفعبداالانساتيحسبج،هذاوعلى...الحريةدرجات

ولكت"،موقفهيحدددلاالنهايةفيانهحتى،موقفهقيلممهمعلملنفسه

..الوقفهذاهويحدد

يريدوكات،وجودهمضعنيتساءلكاتالزيهنرينجدوهكذل

عديماننياحسبكنت":يقولنراه،ماءلثميلازمانهيشعران

حريةهوءالغيهذأ..أ،يححاجنيشيئاثمةانالاتلرىولكن،النفع

هذامفأافرادنالءلمىحرينهلسنتتوقفالذي..الفرنسيالثعب

..القاومةحركةفيالاعخاءوصولاءالزعيم

حركةفيالمشتركاتاحدى-"ا!وسي"علئالاعداءاءتدىلقد

انهم":هذ!بعدتقول-بهازؤمنالتيالقخيةبحكبم-لكهاالقاوعة

بأيديهم.اشعرولم،حجرمنقطعةكنت.احديمسنيلم.يمسونيلم

الوقفات..".شىءيحدتلابانهوافكروجوههمفيئاحدقكنت

وقد..رجيةالخلالظروفلمواجهةونقسهالرءبينعلاقةهواذت

يجبلذيلالانسلنمثالتبدعانمااخنيلرهلفيلانهلبهذالوسيرضيت

وانه،الجميعوعنذاتهعنمئولالمرءبأنسلرتريقول..يبعان

كنم!لذاتهفباختياره،رديخنلالذيللانسلبئمعينةصورةليبدع

لن-نفهمعكادقاكاتلووللرء..ايضاالانساتريختلللسلوك

..يكونهاتاوللانسانسيئامنللاريختللتيرضى

-فرنسول-اسمهالنفسيةضعيفغلأمللنظمةا!رادبينكلنلكن

للمقلومةبلنخسملمهانهيعنقدكانلقد،ذهنهفيواضحةالقضيةتكنلم

لي:قلتلقد"لسوربسهيذكرفهو05اهلوتالىالااكلربهيتددىلن

واناابطالالىيحاجةانهاليتقلولم،رجالالىبحلجةالمقاومةان

الاسلحهونقلتاثساتوزعت:ليقيلبماقمتلقدإ!بطلالست

."النهايةفيينتظرنيبمايخبرنياحدا.لمولكن

خرين71لكن..موقفهلتواجهانتستطعلمالضهعيفةالشخصيةهذه

واخلزميلهم-الف!ميقنلواانا،أمامهميجدون،،ا!-ؤولينا،حرار

لهقالتلقد..عبثااقناعهحلولوالقد..القضيةينقذوالكي-لوسي

انتهكواقدالحقيقةدييكونون!رنسواياتكلمتمااذاانك":احته

يبتسم!وتسوف..بالنتيجةبهمفزنالقد:يقولوتولسوف..عرضي

.."نخجلهمأتاينبغي..خاةالكللممعهـزحنالقد:ويقولوتتهميللذكر

لسبياطفيبأخيهاوضحتلوسيووافقت..قتلهعلىتجمعوالقد

قبخسةمنالفرنسيالثحعبتحررفي.نرىكانتلانها..القفية

..نفسهاهيومنهااخيهلومنا،فرادمناسمىشيئلالالمان

..اعمقتحعيداللحياةتصعيدالىالافرلداحدموتينقلنلوهكذا

يعودواانهوفحسبواحداشيئالتمنى":تقولاتالالوسيتملكولم

والقلءبهموالاستهزاءايضاالصمتمناتمكنحنىيضربونيوانلأخذي

ارىوأنبالصهمتالوذواتاحترقاتا.نمنى..قلوبهمفيالخوف

..."بللمرصادعيونهم

بحيا.نهللافراداحدوضحى..الجسمانيبعذأبهمالجميعفسحىلقد

وخمتتاهـهـ..وليبقىالعذاكبمنلينجوالنلفذةمننفسهالقىاذ

سةلخللبمصلححههنريوضحىبة.!فهاثايضاوكتبأخيهالوسي

كا-6""

انقاذدارادواالذيالزعيمكموالحبكبمغريمهوكاتلوسييحبءطخققد

ننحققوكي..للشسعبحريةتتحفقوكيئالحرية+نتحقتىكايهذلكل..

حىفوت!روكانوا..بحياتهمفصحوالقد..تماش!بأتالجديرةالخلة

موتىكانواوشدل؟حقاقبوربلاكلنوافهل..قبورلهمتقاملنانه

حبنا-هيرحمتكناوات؟قملوبنلهيقبورهمافلشست؟(قصورهماخاعوا

!إعنهلدافعواالتيللقضيةوتقديرنا

*

او..متدفقةقةفوحيةمرحيهيجعلاتفيللرترنجحوقد

الشخصيةكاتاذ..واحداخلاقيخ!ا-!ةالشخمياتيجعل

.شهزغانا،رتأبئ..لهلنفرفهاتنحاولالذيالنطلقمندالما.لفلت

وتدفق!اوحيويتهاحريتهالتثبت،الزجاجةمنوتنطلق(،امحبسولةا!)

المستقبلى.

يمنحهماكا-،زمنيارابعابعداشخصياتهيكسواتسارتراستطاعلقد

ارصخصياتدرسةاتالا..لنفسنافيعكيثهامماوالدفقالتالور

النمخحصا!فبدتعريضليهـافرشاتفرشلموا،جتماعيةالكانية

إترىاحيانا،1تعلق"القضيةوكللت،قنحيتهلعناحيانامعزرلة

..نحسهاولا

*-

نأخذاتالايسعنا،،علينااعتدتقدفرنسلاتمنوبللرعم،اننا

وند..ومفاهيمكنلحياتنابهالنطورتقافنهلمنالحيةالسويةذجالنمل

والاحنلالالالستعملرضدالمقاومةفىحسنامثلاهذهبروايتهسارتركسرب

عنقهضيتهنتبنىاذونحن..الفرنسيالشعباجلمنذلكوكان

ومن،لفرنساالحقيقيالوجهاجلومناجلنامنفذلك،القاومةروعة

جميعا!النحعوبحريةاجلومننفسهالفرنسيالشعباجل

مجاهدألمنعمعبدمجاهدالقاهرة
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