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الايسعهلا"الاداب،(منالاضيالعددقصائديترامن

اس!-عرابصمتقبلالثقةعلىتحملجديدةموادفيهايكتشفان

بينتعارالتيالشكوكمنالكثيراطراحوعلىالعربي

فمن.الحاضرالنتذعرينتاجناقيمةحولوالفينةالفينة

فيالشعربانالتصريحفياترددلا،القصائدهزهخلال

خير.بالفالعربيالشعروان،عافية

التعميغ،هذابمثل،الحكمفىبالتسرعاتهمقد

بمستوىمجلةمنعدديضمهاقصائدبضعالىواستنادا

قاسمية.غربلةلعمليةيردهاالذيالشعرتخضع(،الاداب1)

ومواطن،مصادرهافي،القصمائدهذهتنوعولكني

يجعل،اساليبهاوفي،الهامهاينابيعفىوتنوعها،قائليها

قولحدعلى)الصدفةسبيلعلىاخذتنماذحمنها

العربيالشعرحقيقةلتمثيلصالحةوبالتاليالاحصائيين(

.اليوم

فمنها.القصائدهذهمصادرتنوعالىاشرتلقد

وسودانيين،لعراؤيينومنها،ولسورييناردنيينلشعرلء

علىبالجديدذلكولير.لصريينواكثرها،ولتونسيين

الشىاللبنانيةوخاصةا،دبيةمجلاتنا"وعلىداب71"

كلفيالبثوثةا،قلامنتاجمنالابداعىعذاءهلتستمد

العربية.الاقطار

اللبنانيالشعرغيابهواليهالانظارالفتانأودماولكن

هذأعلىفقطيقتصرلابالغيلوهذا.الجموعةهذهمن

انهأقررانليؤسفنيبل."الاداب"مجلةعلىولاالعدد

الشعراناعتقدفدنا.سمينمنذثابتاإصبحلواقعظاهرة

الحربحتىلواءهيحملظلالذي،لبنانفىمفقود

منىزلبنانفيالعربيالشعرصوتخمدلقد.الاخيرة

تالقتالتيالوجوهعنتراتوبين-.ألاقلعلىسنينعشر

لبنانيوجهأينجدلا،الجديدالعربىالشعرسماءفي

البياتنجانبالىمكانتهويفرضوأضحةبصورةيطل

والعنتيلالصبوروعبدألخطيبويوسفواللأئكةوالسياب

والبغدأدي.القبانيونزأر،وألفيتوريفارسلدين1ومحي

هذااسبابلبحثالانمتسعاالجالأجدولست

أكتفيولكنني.الشعريالعملميدانفهـبأللبنافيالتخلف
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هذهطرحمهمةلم(للادأب"تاركا،الظاهرةهذهبتسجيل

العناية.منتمستحقهبمالمعالجتهاقرائهاعلىالقضية

اجوائهساتبايق،إعددأقحسائدتنوعمنآخرووجه

والفزلىاوجدلنيا-عرالنتحدودمنتمتدفهي.ومحتواها

عن-بعببديقاصبحناوبذلك.النضاليالشعرلهبالى

العربيةومجلاتنا"الاداب"اعدادفيهاكانتالتيالايام

ءبالتفاهات.الملياًلواقعوأ!خطابي،1ا!مما!ىبالشعرزاعخوة

الحياةبواؤعاتصالمنيخلولاألاضيالعددفشعر

هذاولكق.فيهاتضطربالتيالوطنيةوالقضهـاياالعربية

رحرارةتمده،4مفت!ابحسورةالقارىءيجبهيعدلمالاتصال

وانما،الجماليالاحساسحسابعلىإلاالوطنيالاندفاع

أطاراالوطضعيةالعاطفةتبدوبحيثوحيياخفياتلويحايبدو

ويزينهيمملهبل،يعطلهولاالثسعريالدفقيحجبلا

معمتدإخ!طبيعياانبجاساتبدوالعاطفةهذهلان،ويغنيه

.الروحوفلذاتالقلبينابيعفيالتولدةالخلجات

.وغناءوغنىوصفاءشفافيةالنضالىالشعرلزدادلقد

ؤوليةبالسواحساساوعمقافةكثاألوجدانيالشعروازداد

علىالنوعانفتلاقى.وحيانهاالامةبواقعولقصاقا

عامة.الشعرلأقضيةلخير،للطريقممتصف

اغان)ءاهـمتحتالخطيبليوس!قصائدبخمسالعدديستهل

."فلسطينمن

احييوانئى.الشعريةوعدتهحالاتهاكملفي،هنا،شاعرناويبدو

على،فهو.؟لسابقشعرهحثربالنسيةالقصائدهذءفيالباديةوثبته

استطاعفقد.والشطورالتجددلحىقدرتهكلبعديستنفدلم،يظهرما

وضب!شعرهتكثيففيمحموداجه!ايحققان"فلسطينمنأغان"في

علىيوخذكانالذيالخطابيالطابعمنيجردهوان،اقدفقفيضه

السابقة.قصائدهمنالكثر

اللونالىاقربانه،اكثرومركزااكثرطمومايبدو،هثا،وشعره

الخفيفة.بلاوزانالاستعانةآثرالقصائدهدهوفي.المهموس

بالمواصيعالتعرفمحلىتعينهطيعةنسعريةاداةذوالخطيبويوسف

والماشي،الفالسطينيةالنكبةحولبكثرهاتدوروالتي-تشفلهاقي

الشعريالعموداطاريعيقهاندون،القديرتصرف-عنهاتفرعتالتي

التجددفيرغيتهمنيح!او-ضمنهالبقاءيوثرظلالذي-التقليدي

.المحتوىواغناء

عبدرثاء"قصيدتهالىاشبرفاني،التخصيصمنبدلاكاىوأن

وبالطريقةاللفتةوبرطرافة،الموثرالانساننبالنبضتتحلىفهي."النور

من(لموتماساة-ا،نسانيةالأساةالشاعربهايبررالتبمالمبانترةغر

والمظاهر،الفرعيةالسيبتصوير-فلسطينمنقتىممرعخلال



ميونل!ح.الطبيعةفيالكبرى0.االحياومنشعبناحياةمنالجانبية

الانسانتشدالثيلودكارومنطيقيةمنسماتبعضالقصيدةهذء

كلفيوتنريكاشاهداالكوفيالهيكلهدامنوتجعلالامالطبيعةالى

واستشهادنا.وعذاباتناجراحاننافيلنااخيراوملأذاوصرخاتنافواجمنا

الاقاحبراعمموتهنسهود

السماحوالنسائموالسنديان

الكفاحمريرةجبهةوشاح

الشاعرلر(ئعةيوسفسعديترجمةقراءةلاعادةالقرا،ادعووانني

ناالصدفشاءت؟لتي،ميخاسسانشواجناسيومرثية،الاسبانن

واقعيموضوعحولتدورفهي."الآداب))منالماضيالعددفيتنشر

؟لقصيدتنقراءةاطلبانني.الاندلسيةاسبانيامنفتىمصرع:مماثل

لابينهاالمثعتركةالسماتبعضعلىللتدليل،فقظوالاسبانيةالعربية

لو،العربيشاعرناعلىضيرفللا،حالكلعلى.شاعريتينبينللمقارنة

ارفعمناليوميعتبربشاعرنقيسهفاننا.المقارنةهذهمنخاسراخربم

الانسانية.عرفتهاالتيالنسعريةالقمم

ناالخطيبيوسفيحاول"الصغيرالراعيموال"قصيدةوفي

المواويل9فن،الاصيلالشعبيالفنهذابساطةالفصيحالشعر؟لىينقل

الصيغبعضالفصحىنطاق(لىيدخلاناستطاعادتجربتهفيفنجح

والتي،السنتهاوعلىالعامةنجالفيتدورالتيالعاميةالتعبيرية

ينقلانفينجحقدفهووكذلك.وعفويتهاوبر(ءتلابساطتهاتستهوينا

المواويل.بهتنطمالذيالبحريقاع1بامانة

منحالمربيعيجوالىتنقلنا"نهادالىاغنية"قصيدةكانتوادا

المدرسة"دعيتالتياللبنانيةالمدرسةباسلوبيذكرناالذيالغزل

وانغامهابتعابيرهاتحملنا،(الخيام"نشورالانجبرةالقصيدهفان"الرمزية

الفلسطينيةالمأساةادغالالىالجهمةوبصورها،السكاكينكشفراتالحادة

وضمائرنا.حياتناعلىالطريقمنافذتسدالتي

الىتصللاالجيوسيالخفراءلسلمى"العزوفالىدعوة"قصيدة

علىيغلبفيهاالقصةفعنصر.لهاقرأتهاالتيالسابقةالقصائدمستوى

ووصفبطلتهاقصةسدفيجهمصاالشاعرةاضاعتوقد.الشعرعثصر

المتسلسلالمنطقعإهىكميرايعتمدوصفابهامرتالتيالمواقفمختلف

الفكرةجوانباستنفادبمحاولاتهافأخمدت.الشعراوراءاعدىهوالذي

الشعوريةالطاقةحرارة،القصيدةانطلاقنقطةكانتالتيالصورة(و

.شعريعملكلاساسفيتقومالتي.

طريقةيمارسالذي،الحديثشاعرنايجدهااقيالسهولةولعل

تدفعهالتيهي،العسيرةوالاورانالقافيةقيودمنوالطليقالحرالشعر

صورمندرنهفييحولىماكلعنالتعبيراعراءاتمع-؟لانسياقالى

هندسيةبصورةوبنائهامنطقياتئسيقاتنسيقهامحاولاتوافكاهـومع

والبلورةالاصطفاءيتطلب(لذيالشعرمقتضياتمعدائماتتفقلامئطمة

يكتفيبأنهالهـلأميةالغنونبقيةعنيتميزوالذي،الاقصىالحدالى

؟قول.التنوعوطرافةالمفاجأةرحمعلىويعتمدواللفتةوالايماءبالتلويح

ناكثيرالهاسبقفقد.(لقيمبهؤهمنياخبرشاعرتنااناعلمواناذلك

السابقة.قصائدهافي،عمليا،بهاتعلقهاابدت

بنشرهااثارتها"الآداب"احبتالتيالقضيةالىدلكبعدوننتقل

الطبعةفيوردتالتياالاولىصيغتهافيقبانيلنزار"ساقان"قصيدة

ستظهركماالجديدةصيغتهاوفي"السمراءليقالت"لديوانهالاولى

القادمة.الطبعةفي

لم(83-6!8

كاناذاطهـمرفةهي"الآداب"تهماحسبهااقيالاساسيةوالقضية

والتحوبربالتعديل،شرتالتيآثارهيتناولانالمولفاوالشاعرحقمن

نثنرها.بعد

كتبه،علىتعديلاتيدخلانمولفلاييجونركاناذاانهاعتقدوانا

ونموها،المعرفةتقدميقتضيهاتعديلأت،عئهاتصدرجديدةطبعةكلفي

التيالعباراتاوالكلمات،قصائدهبعضفييغيرانشاعرلكلكانوادا

تعديلايدخلانشاعرلاييحقلافانه،العاموطابعهاجوهرهاتمسلا

قباني.نزارتجربةفيهتطالعناالذيبالمدى،(لمنشورةقصائدهعلىجدريا

منيخرج،(لجمهورايديفييصبحددماوالفنيالشعريفالاثر

؟ساسيتعديلكلوان.و(لمجتمعللجمهورملكاويصبحصاحبهملكية

تزييفعمليةيكونانيعدولا،المميزةملامحهوفي،(لا!لرهيكلفي

،الناساذهانفيتقومانكما،صاحبهوحقيقةالا"لرحقيقة،للحقيقة

وحملهصاحبهمعوتجاوبهمالا!لرعلىالناسفاطلاع.بهمعرفتهمبمجرذ

والذصنييالفكرتراثهممنجزءامنهيجعلوصودهموفيوجدانهمفي

.والفنانللنساعرمثلماعليهالحقوقمنلهمويبيح

قباني،نزاربهاقامالتيالتجربةعن-اكثريصحالتعديلعنيصحوما

ليساامامناالموصوعانفالا"لران.تنقيحاتسميتهاحالبأييمكنلاوالتي

تماممختلفتانقصيدتانهماوانما-،واحدةلقصيدةمتقاربتينصيغتين

ولا.الاولانوالبيتانالعئوانالابينهمامشتركارشيءولا.الاختلاف

منقحةنسخةالجديدةالقصيدةتسميةعلىقيارلاصرارسبباادري

عنواناالجديدةالقصيدةيعطيانبامكانهكانفقد.القديمةالنسخةعن

وجوا.واطار؟ومحتوىواسلوباوروحانصاالاولىءنتختلفانها،اخر

مشدودايظلوانه.الشاعرنفسمنابداتحربملاقصيدةكل؟ناعلمانا

.جديدةبحياةيومكلولمم!الصقلهارعبةوبألفوتربالفاليها

قباني،نزاراليهذهبمامثلالىللذهابمحاولةافهملاولكنني

علىاليناتقهـديمهاثم،بنائهاوموادبنائهاوطرازالقصيدةمعالمتغييرهفي

)*(؟التزييفهوفأينتزييفاهدايكنلماننفسمه.القديمالمولودانها

فانناالمعروضتيهنالقصيدتبنمقارنةحاولنا(ذااما.المبداجهةمنهدا

قبانن.نزادعندالشعريالنهجتطورلمدىمقياساتعطيانناانهمانرى

الاالعالميواجهكان-لاعندماالاولاسلوبهتمثلالقديمةفالقصيدة

للموجوداتالافيهمكانلاعالمعنصورةشعرهكانوعئدمانهمةبحواس

واصابعو؟لعطوروالحرير،والاناملوالنهودوالعيونالشفاه:الحسية

قرائه:احدشبههكماشعرهكانعندماأي،والقمروالشبابيكالحمرة

تجميل.صالوناو"نوفوته"مخزن

شعراليهايتجهبدأالتيالجديدةالنزعةفتمثلالجديدةالقصيدة؟ما

نفسها،الاشياءمناهميةاكثرتبدوالاشياءمعانياخدتحيثنزار

لتنفذالخارجية(لمحسوسةاشكالهمنالواقعتعريكلماتهبداتوحيث

والاصداءو(لانطباعات،الانفعاليةالرعشةوحيث،وقلبهروحهالى

التيالملونةوالتشابيهالصورجانبالىمساويامكاناتحتلالداخلية

الجديدةالقصيدةاناعتقاديمعهدا.المعطروعالمهاالمرأةاعضاءتعكس

اجزائها.مختلفبينتجانسعدمومنالانجرقسمهافيتفككمنتخلولا

الذيالشكليالطوقفكعلىاقداماالجديدةالقصيدةفيفانواحيرا

قصببدتهنطمحين،بهنفسهيقيدان،الاولىمحاولتهفيالشاعر؟داد

خاضقدسعدعيليالدكتورالكريمقدالنلبانالقراءنذكراننحب)*(

-)الاداب(.إ.لبنانفيالنيابيةالانتخاباتمعركةمؤخرا

ا



وعالى)الرجزطريقةعلى،مقاطعهاكلفي،يتئوعلاواحدرويعلى

.("نازحون"قصيدةفيالخطيبيوسفاتبعهالذيالنسق

قد،فقظالبيتعجزفيالواحدةالقافيةالىالعودةكانتواذا

مادتهعناكثربطلاقةالتعبيرلهواتاحتاتنيءبعضالشاعرحررت

الرتيبالايقاعيحدثه(لذيالمدوم،المخدرافىلرافقدتهفانها،الشعرية

الىواحد.الرويمنالمنبثق

للفدائيالطعانهاشميهديهاآلثي"الاسطورةمزقالذي))وقصيدة

واقعنااغوارمنينبعالذيالثوري0الشعرمنصادقطبنمحمدالجؤائري

ولهبهاالجزائريةالملحمةحرارةبكلتتوهجفهي.الجزائرفيالثوري

ىالقصيدةهذه.منهاالمصعدةوالموتالدمصرخاتبكلوتنبضوجلبتها

تبدوالتيالارضتلكفيالصراعبوحشيةالجديرالعنفبطابعاذنتتسم

ؤالصوروالافكارفالانفعالات.الانسانيةونسماللهرحمةمنخلتوكانها

البكر.الادغالفي؟لاشجارتنموكماوتشنتجروتلتفوتنمو،فيهاتتلاحق

ترافقالتيالطبولودويالاقداموقعيتعالىكماالفاجعالنشميدويتعالى

النفسيالتوترمنجوفيالشاعرليضعناذلككل.بالاعدامالمحكوم

الهياكلسهذهبكلواذا.لمشاهدتهيهيئناالذيالداميالحدثلتقبلالملائم

ينطلقعنيدماتئهارالكلماتجسدتهاالتيوالجلبةوالشخوصالاشياءمن

الكبير.الفدائييدفبىالمسدس

تفتحالتيالجزائريةالملحمةمستوىفي،الطعانهاشمقصيدةان

منها.صغيرجانبعنكوة

منلونا"الصبامنحكاية"قصيدةفي،البابفتححسنلناويقدم

افراحهمفي،العاديين؟لناسحياةبينالجسوريقيمالذيالنضاليالشعر

هذهتجمعاننيالكبرىالوطنيةوالقضية،وحبهموحنينهمواعيادهم

.والحيواتالعواطف

منوالنقلةالقصفيوبحلأوةخاصةبنداوةتمتازالقصيدةهذءولكن

والشاعر.الاطفالحكاياتجوفيالامثيلالهانجدلاببراعة،جوالىجو

علىتلقيالثيالجريئةوالصورالغريبةألاستعاراتالىاللجوءيخافلا

سحرية؟داةشعرهمنوتجعلالمحببةالسورياليةمنمسحةقصيدته

معرفتنا:تصنفهاالتيالموجوداتبينالحدودامامهاوتتضاكلل

السوالعنكفي

السسكونحوليتشعلانعيناك

المساءخيمةتطوقان

يطعمانطائرانبديفييداك

الفوادحبةمن

لا0(لصغيرفراثمسنا

مشانقاعوادنامنالطغاةويصنع..

مناجلرقابناومن

..الربيعارضنافيليحصعدوا

الصباحوجهويحجثوا

الفاجعةالحقيقةايقطتهالذيالشبابحكاية"الصبامنحكاية"

الجميل.الصبياحلممن

غيرالشريفللطيب"الخامسالبصد"قصببدةفياجدالايوسفني

المبهم.فيغوصاالاتزيدنالارموزلكشفبمحاولاتها،تنجيمعملية

الشعرمنالغزيرالفمضمستوىففي"المديمةعشا!"قصيدةاما

لهاويشفع.مجاهدالمنعمعبدمجاهددومابهيرفدناالذي

عالمالىتنقلهاتالحينلممليةيوهلهاوالذكطمنهاالمنمعثالراقصالنفم

.الاغنيات

على"الصيفقطرات))قصيدته.فيالرحمنعبدجيليويحافظ

الرصينشعرءفيأحبثناءالذيالبريءواللعبوالعفويةالطفوليالطابع

."السودانمنفصائد)ءمجموعةفيالفكردارلناقدمتهالذي

بوصفالمتمثلةواقعيتهالىيجمع،هنا،نراه،القصائدتلكفيوكما

كلمانهموباستبارة،المدينةوفيالريففيولعبهموهمومهمالئاسحياة

الغريبةالتعبيرية"لشطحاتاستخدامعلىقدرته،وانسواقهمواندفاعاتهم

الس!وريالية:منتقربهالتي

حبايا..الصفصافظليا

الصيفنجبومكلواطرد..فروعكمد

بالعشباثصمارعهداوافرش

.د...النورمنالحيطانواسق

..حبيافاركض

وراعكالغيمالىمد

شعاعككالشمسوابذر

للسحب!وتصز

الجهمهالارضءلى،الصخروراءهناك"

الرحمه!سحبيا..الئاسقلوبتنساب

الرحمنعثدجيليشعرفيكلهيفوحالذياترابعثقفينقولومادا

شوارعفيالمضيع،الشاعرعنديرتويلاالذيالطممافينقولوماذا

يطلانالظطوهذاالعبقهذا؟البعيدةالارضنداءالى،الكبيرة"لمدينة

فيالذكرياتنداوةعليهاويفيضان،(الصيفقطرات"قصيدةفيايضا

:يقيولكما،طفلاينفكلاالذي(لقلب

الشارععلىيبتلقلبي

القلب000المذممورالطفل

الفادغالحبالىيستاف

سعلىعلي

-ثاة!طإ

شرارهعبدالهطيفبقلم

الجانبحول،وتفصيلأجملة،الادابمنالماضيالعددابحاثتدور

القسممنهاالعربيالمغربويحتل.الفكريةالعربحياةمن(لقومي

التيوهي،الملألكةكنافيالانسةمقالةفيحتى،لتجدوأنك.الاوفى

حديثا،واحاسيسوصورافكادمنالعراقيةالاغافيفييجوللماتعرض

شائقا.قوميا

نا،القوبيةالفكريةالدراساتهذ.جميعفي،لاحظتانينجبر

بينالملأقةيغفلوناو،والحاضرالماضيبيئ"الرابطة)ءينسونمنشئيها

التبمالخاصةوالاحداث،العربي؟لتاريخفيهيجريالذيالعامالجو

بالتفصيل:البيانوأليكم..هذاعصرنافيمتجري

مغربيةشروجوه

رحلتهعن-السياسيالباحثوهو-النقاشمحمدالاستادتحمث



ثلأثفيالرحلقتلكعنحدي!ثمهتلخهصويمكئ.المراكشيالقطرالى

السيالسة-2.المغربفيالوطنهقالات!جاهات-ا:اساسهةنقاط

.الديارتلكفيأميركامواقف-3.هناكالراهنةالفرنسية

النقاطمختلفبينانطباعاتهفييربظانالئقاشالاستاديحاوللم

ومع،وصفهالذي(لواقعوراءالكامنةالعواملئاوصحولا،لهاءرض(لتي

الراهنة-امركاسياسقفرالماوبقحجروهي-((الاطلسية"دكرانه

تسلكها(لتيالمسالكبينولا،البلادتلشفرتمثلأتهايوضجلمفامه

محلامريكاوحلول،الغربيالنفودعلىالابقاءوهر،اغراضهالتحقيق

والاورويبيئ.المغاربةبينجولةآخرفياوربا

((يائذس!اأفبمجتأرون))

فرنمحمالمهنمكالةس!ارتربويجالففههايعرقزاالتيالثانهةالمرةهيهذه

تقفهالقئي"الاخلافيالموقف"هي،خاصةراويةومن،الجزائرفي

ضمائريوقشانسار.نريحاول،مرةكغيوفي.المشكلةهذهمنفرنسا

الطربقجمطالسيرنحويوجههوان،"الخفايا"رهم!فان،مواطنيه

مستقيما.يراهالذي

سارتركهاباتفيالسلميةالنبيلطالروحهذهالىالاشارةمنبدلا

بالبرهانينهض،وحدهسارتران:القولمنبدولا،الجةأائرقضيةحول

سواءويهدونها،عثرتهليقهلونرجالىورنبعدتطيلم(ورباانعلى

..الانحلألمقاومطعنوعجزها،الراهنااتئبطفيالسبيل

المشكلةلواقعددسهفي،نئفحاسارترعنهيضربجانياهناكانالا

الجزلئر،اه؟ءفرنساداخلفييجريمابين((العلاقة"وهو،الجزائرية

سارتراناي.الجزائراجيمن،فزأنسماازاءفرنسلغبارجيجريومل

يساروهاحين،سوءمنبفرنسايرادمايتلمسان،تخربتعبيريحاوللم

وحسباخلأقيةلستفالمشكلة،الجزائرفيتعملهماعملعلىالاجانب

وا،اجرلمهمنيكلصاو،يستيقطحين،الفرنسيالضمييرليحلها

الاتحلولا،حضاريق،دولهق،سياسهةهنيوانما،((نطهفا"يصثج

الاطلسية.النزعقمنالمطلقالكاملالتحررعلىالافرنسيينبتصمش

بالجز(ئر،تعلقتحينالعملحريطفقدتفرنساانهي؟لمشكلة

فيفأصبحت.الاطلسيطاغراضهغهدمةفيهداتعلقهاغيرهاواستثمر

مطالفة،للانسانيقمعاديق،نفسهلعنغريبطالحرج؟لسياسيموقفها

تقدمماكلفيالمتحدة؟لاممميثاقنقضالىمضطرا،الانسانلحقوز

المتحدةالاممالاستفنا?نعلىبقادرة،نفسعهالوقتفي،هيوما،عليه

منواله.علىوالنسج،هتلرنهجعلى،النهايةحتىوالسير

فيولنالداكلفيان،هتلر(لمانياغيرمولليهغرفرنساانالمشكلة

الىتضطرولكنهل.-الحضاريالاتجاهفيوانالثقافةفيان،الطقرج

..الجلثلئرفيوجودهاعلىللأبقاء،مناهجهواتباع،بهـننلرالاقت!داء

.يجريعمابمجموعهافرنسمامسووليةبينسارتريعقدهاالتيوالمقارنة

كانعمابمجموعهاالمان!هلومسووليط،وفضائجفظاعاتمنالجةب(ئرفي

اليشيرقىلاصحيحة،وتنلهيواضطهادتعديبمنهتلرعهدفييجري

بمجموعهخ"الاطل!سيون"يكونانمنتمنعلاصحتهاولهن.الشك

ولا.نفسهلالمسووليطمعهاويحملون،الجريمةفرفرنسعامعيشتركون

عليهكانتمملبأوضج،الشكةاهذاعلىظهرتقدفرنسماتكونانيبعد

الاسرافيعضواولصثحت،الاطلسيالجوفيانساقتلالاا،قبلمن

الاطلسية.

نا"يقررالذيالاطنتنعيمبدتن1الاخيرالتحليلدييعنيهذا

ومخدلف،الاطلننيوجمروافريقيااوربافيالاطلنديسواحلرلاك

قبيمن-طارقيجبيومضيق،والمانش،الشمالبحر-الاطلننينافذ

المسلة،علىكطرانجئكل،المهحداللولاياتمعاديقتكورالىيمكن؟لق

البلاءعنالمسووزىوالمبداهذا،((الامريكتئقالميحداالولاياتامنملى

بفرنسا.-اجمعوالمغاربة-الجزائريونو.بعانيه،فرنسماتعانيهتي

الهدمملهقمرعمقئلاحباطبمدالاوانيفتلمانه)):سارنريقوتا

اللأمسوولثالمسوولهقلهذهالجهنميقالدائرانحطيوممكنازالوما،قومي

الحقيقةالىفلننطر،معرفةهوالذيالجهلهذا،المجرمةالبراءةذه

نهبناهاانواما،المقرفقالجرائمعلنانشجبان(ماحنا،لكلسننيحالي

."و(عوننحن

فيللقوميالهدمملتتئميعمي"الحقيقق"تحبطانيمنركيف

اطلسهط،بأسرطوالقول،الاحباطهذامثيالىسبلهاهيوما؟!نسا

اين؟الفرنسيطالقوميطهدمالىحتمليودي،اجلهلمنالعميعنفلأ

ا!جزائرفيفرنساواعمال،"الاطلسيةالالرة"فكرةفيالحقيقة!!

؟الفكرقدلكمقبعط

مفلقط،تظي،الاصجعلىيطرحهلكمااو،سارنريرلهاكماالمشكلط

الكاملق،وحريتها،الصحيجفرنسااستقلألفبمالحقهقيمفداحها

غيربمصرربطهليريدالتيوالداكليطالطارجيطالقوبمن.نطلصهل

صيرها.

العرأقيةلاغانيفي،لاخرينشحصية

شيء)ءلديهلكاناذاالانثرا،بالقلكلهكنبالملائكطناجكالانسطنمسشلا

ةأي،طرائفمنبفكرهاماهنناويهنثر؟دفهي،طريفموضوياو"هديد

حولها،منالحياامجرىفيدلأحظهممادسدقيها،حلوايانعقتئواطر

الحياةصفحاتفيالطملبعدالمنرفالغئيئ!ثهااليهاينهيهمما؟

الكتب.

"النقداو"وا"وتالنسعر"موضوعمثلأنتنلوزالروجوبهذه..هكذا

يعرفها"ظاهرق)ءعنهحدثناوالهوم."النفسيالنحلييعنفضله

((العذول"و"الوانئي"حكليطهيعيرهفيمعرفهاولاالعربيلادب

العراقهط.الاغانيفي"النمام))

الجذورنلاحطلةانهاهو،مهملاراهاعهرالقهذاحديثهاعلىولي

فيالمجدمعيجريماهربطادفهي،نصفهالذيالعراقيللولقعليلريعيط

اسطوريطبحكليقوالعذلزالوشلقعلىونقمدهتئالمحبينشكاوجمنلعراقي

دلاليذاتالاسخئرقانوهي،الكبرىالحقيققهذهعنتسهو،صاذجط

فيه.ونتهار،بهنشمالذيالمجنمعفىالعقليالبناءعنهبيريط

الاقدمين،العربالىالثقافيطاعراقهفييحربالراهنالعراقيالمجهمع

نجدها،البابهذافر،وهنا،القدلمىسيرقفيقائمطالدلبىبطيق.جموره

الرمقوذيالالئليطلهلىعند،ذبىببابنقيسعند،ليلىمجنونثد

هـ"العشاقمصارع"ابطالهنوغيرهمالاحنفبنعالعبلس

العاطفيط،الحهلقشرونمنلديهمماندرنم،هولاءالىرونااذا

اوقفي((العذاق"علىوقعنا،مشلكتأمنبهيمرونكانواما.ليحرلئ

شطصهط""علىوانجبرل،والنمامينالوشلقملىثمقومن،.رجو

.وينظمونيقولونماكيفيلاخرين

ميسااهتئوهتئ.اخرهاالىاولهلمنذريجوابنلبنىمأساقهرتلش

القائي:الرضتئالثعريف((غرلميلت"فيتطتكالديهيوهر.لمجئون

الوجلالطائركنرب،للرقهبىوفقبيمن،الايلمعلىسقنا،:كم



:نذكرهانمناشهر،المجنونوبيت

أتانيا،؟لرقمتينباقصىوداريدارهباليمامةواشانولو

تربيةعلىمتوقفحلهااناي،اجتماعية،جوهرهافيوالمشكلة

بالمسوولية.والالتزامالحريةبمبداوالاخذ،المراةواحترام،العواطف

الىيحتاجوتحقيقها.بدويمجتمعفيتتحققانيمكنلاامورهذه

فيانارحبآفاقالىوصرفهم،الناستثقيففيواستمرار،جهود

التفكير.فيوان،الاحساس

التيفتاتهعنباحثاويدب،الموامرةالىالنائمالامير!يفطن"ولن

يرادماالىيفطنولا،يناممجتمعثمةدامما"..تهسب4منانقذته

..كاسوءبه

والقوميلاجتماعىالترابظفي

جملتهافيتكونتكادالقوميالتجمعحولافكاراالمقالهدايعرض

من،ثابتةولااجمي!دةغيروباتالي،نها"ليةغيرانهابمعى،جدلموضع

الآخرين.لدىشكومحل،اناسعندايمانموضعكانتوان،عالميةجهة

علىاخنلأف،بشريةمخلوقاتمنالارضوجهعلىنرىماكلان))منها

منالاتصحلاقضيةفهذه.،(واحدابالىيرجعونواشكالهمالوانهم

السماوية.الاديانولدى،الدينيالنطروجهة

العربية"الجزيرةمنخرجتالمعروفةالساميةالموجاتان"ومنها

وصف"السامية))انوتوكد،القولهذاتننياليومالعلميةوالنطرة

(عطاءثمةمنيمكنولا.عنصريةاوسلأليةدلالةادنىلهوليس،ثقافي

مثلأالارضكجدب،يحتمها،واحداشببااو،وحيداعاملأالهجرات

.السكانعددازدياد(و

وما)الاستقرارهوالبدائيالانسانتاريحفيالتحولىبدايةان"ومنها

)،ظاهرتشوشالفريرهذاوفي."؟لبدائيةالانطمةتكونمنتبعه

(

وفي،استقرارالىاستقرارعدممن!انانما،بداالذيفالتحول

هوامالايضاحبدلا.بدائيهغيرالىبدائيةمن(لانطمةتحولتالاستقرار

ا!-حول!انن(لقياعدووضعالالسستري!منالفكرةهدهفيغامض

البدائية.والانظمة،والاستقرار

الحديثالتاريحفيقومياساسعلىتوحدتدولةاولان))ومنها

قومياساسعلىتتوحدلمفانكلترا،صحيحعيروهدا"..انكلتراهي

الوايلزاوبلاداسكتلنداتحضع-(ن"انجلند)ءجزيرةاس!نطاعتوان!ا

تفعانحاولتوح!بن،والارهابوارةمغظ،ا(سلحةبالقوةملكهالسلطة

المعركةتزالولا.بلديلقهلم"االمقماومهمنلقيتارلنداجزيرةاليها

.و؟رلأنداانكل!نرابيناليومالىمستعرةالقومية

العهودمنالتاريخفيابعدفانه،العربعندالقوميالشطورنشأةاما

اكسقية.لةالمسأونتتوء،الععمانيةالسلطنةمنعهداواقدم.الحديثة

الىدعمدتالعربتفوقساءهاالىتيالاولىالشعوبيةايامالىررقىانه

ودعاةلهاالنةوالشمعراءالكتاببعفىمنواتحدتوالازدراعالتشنيع

الامينونزاع،البرامكةنكبةجرائهامنكانسياسمبةحركاتفيتألمتثم

..بعدفيمابالانراكالمتوكلواستعانة.والأمون-

واخذت،الحينذلكمنذ،العروبةاطارفييظالرالقوميالشعوربدأ

ويقوىيضعفامرهيزالولا،اكتعورهداكتقاومالمتنوعةالشعوبيات

متأخرةجاءتوقد.السياسيشكلهافيالاوربيةالقومياتظهرتانالى

..ينيفوماقرناعشرباثنيالعربمحن

؟ثبقاءارادةلأامالحياةطاقة

هدا":هذاموصوعهمقدمةفيالقصيمياللهءبدالاستاديقول

الذيالالمدائماهوالفكروقلقفكرياقلقافينايطلقفدانهقدرتمقال

."ماشيءبميلاديبشر

الاقدمينالمفكريناولئكمنواحداهذامقالهفيا!ستاديعداناخش

وهما،*أ*ه*3!أ؟أ"الاسميين"نعتالفلأسفةعليهميطلقالذين

طاقةبينفرقااجدلافأنا،والكلماتالالفأطازاعالوقائععنتضيعفذة

الحيوبم!مضماونهازاويةمن"ارادة"كلمة(واجهحينالبقاءوارادةالحياة

يريد،فيما،ويمضييريدماعلىويعزم،البقاءيريدفالذي.الاصيل

ومضيهبعزمهولكن،يعبر،يرريدماتحقيقالىختهثاسعياويسعى

موضعهالواقعيظلوبذلك.ارادتهفيتتمثلحيويةطاقةعند6وسعيه

بقاء.ارادةاوحياةطاقةبقولنايمنهعبرناسواء

العواطفتسميةالىالشهيرالالمانيالفيلسوفشوبنهورسبقوقد

عنيسدرماوكل،والاحلاموالامانيوالاشواقوالرغباتوالانفعالات

الشمهيرةنظرتهووضع"الىادة"،مختعربقولالعاطفيةالحياة

والى،الارادةمفهومالىالقضيةترجعوبهدا."ونمثيلارادةالمالم))

فروقمن،المفكردهنفيالمفهومانهذانيتض!نوما،الطاقةمفهوم

شبه.ووجوءبينهما

يثرهاالتيوالامموالشعوبالافرادبينالمساواةقضيةهناك!نعم

المادةنشاطفيتأملأتهخلألمن،جدءدصعيدعلى،القصيميالاستاد

(*نسالمحلم)والجيني!تيكالبيولىوجيا؟نظنيوفي،الحياةونشاط

فيووضعها،اصولهاالىالقضيةهدهبردكفبيلة،الوراصكأوتجارب

.مجالهناللفلسفةوليس.الاطمئناناليهيصحالذيقرارها
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نشمخلاانعالينا":قالالذيبرغسونرايمنالموضوعهذافيوانا

لمانهمفقظلنقل.همجية:بقولنانصفهاالتيالشعوبالىالنطرفي

عإ".نعلمناهمايتعل!ا

الجزائريةوالمقاومةالشعبيلادب

يوجهاناستطاعفقد،سع!يعثمانالاستاذعليهيشكربحتهدا

معركةولوج"الىالنخوةفيهميحركوان،جديدافقنحوالعربيةادباء

عنشيئانعرفلا،لبنانفي،هناكناواذا".صميمهافيالحياة

الادبهذايعرفونالذينهمفكثيرون،الجزائرنضالفيالشعبيالادب

نهضاتفي،العراقانتفاضاتفي،سورياثوراتفي،فلسطينثورةفي

التوالية.مصر

علىينظممايلقيانءملهكلكانشعبيشاعرالىتعرفتافياذكر

وكانوا،27!او36!اعاجمطفيالمعركةاحتدامابانفلسطينثوار

قراانهاذكر.المعاركاحدىكلشهيداقتلوقد"نوحالشيخ"ينادونه

بطاقةومدهم،حماسةالحضورفالبالشمعبيةمنظوماتهبعضعلينا

هائلة."معنوية"

،-الجزائريالحدبيقدوريشبهالذيالشعثيالفلسطينيالشاعرهذا

؟..سيرتهيكتبمندهل،مغمورا-شهيداقضالذيوهو-الاناصبح

؟..اشعارهيرويمنوهل

الجزائركفاحفيالشعثي(لادباثرعنسعديالاستاذبهيتحثماان

عربي،اديببكليهيبانخليق،والعسكريةالسباسية:الناحيتينمن

منالغامضيجلووانالموضوعهذافيالاسفاريضعان،قطركلفي

ناالفصحىادباعيستطعلمعماالخاصبادبهيعبرالذيالشعبحياة

له.انتبهواانلهمسبقولا،يقولوه

وألارتجالالنطريةبينالثورة

الىسبيلمنارىولا،هذامقالهفيمشوشعلوشناجيالاستاذ

جاءت،الفوضيصررانارادفمن،فيه"التشوش"جانبايضاح

.فوضحتماالصورة

تعرففلأ،العربيالمجتمعيعيشهاالتي"الثورة"عنيتحثتراه

سورياعنامالعواقعنيتحدثاهو!.ئورةايولا،عربيمجتمعاي

والنظراتالآراءمختلفبينيقارنهوثم؟اليمنعنامالجزائرعنام

خطيرةتقريراتويقرر،العربيةالبلأدوكل،العالمفيالسائدةالفكرية

:يقولماويرر،ويردد،منظمدرسعلىتقومولا،وقائعالىتستئدلا

تحددالنيهيالمعركةطبيعةوء)"هدىعلىالشعبيعشهالمالثورة"

هيالمعركةهذهانيرونالعربالاشنرايهون"و"النطريةالىحاجتنا

.(،والنموالتبلورفيالآخذةالقوميةمعركة

العربيةالثورةموقفتحدد((نظرية"علوشالاستاذيريدماوخلأصة

.والنطرياتالمباديءكلمنالراهنة

الفكرةانالرائمعبدالاستاذرايمنكان!نتفاهمانيجب00هنا

"تفلسف"انواجبهامنواصبح،الاستعمارمعصراعهامنانتهتالعربية

وجودها.

ولم،كملتالعربيةالنهضةانحماديسعدونالاستاذرأيمنوكان

يرسمعلوشالاستاذهووها.نظريةاوفلسفة(لىتتحولانالاعليهايبق

تدعوالتي؟لاسباباو،وجوبهايحددانبع!د،المرصوة"النظرية"حدود

انشائها.الى

منبعدتخلصلمالعربيةالفكرةان-يزالولا-كانورأيي

فلسفة.فينفسهاتحققانيمكنفلأ،الاجنبيالضغظمنولاالشعوبيات

علمية،موسساتمي.متمثلأواقعاليستالعربيةالنهضةانورايي

حضاريمطهرفيولا،راقمجتمعفيبارزةهيولاوالنية،ومدنية

.والافطاعالجهلمنواهاساسللثنا?لىمعنىفلا،واضح

وليس،ثورةهناكليسىانه،علوشالاستاذمعاي،اليومورأيي

."واحدعربيمجتمع"هناك

،والتمدن(لرفيمنحظوظهاتتفاوتعربيةمجتمعاتعدةهناك

القوميةالاصولىغيربينهايجمعولا،الثقافيةمستوياتهافيوتتباين

0والآلاموالامافيوالمشاكلوالمطامح

فيانها؟نظريةالىولا،فلسفةالىحاجةميليستالمجتمعاتهذه

.ومزارعوطرقاتومستشفياتمدارسالىوثواء.وكساءغذاءالىحاجة

الانتهاريبن،ويمدهابمياهالرلمجوالشفةويحميهـامنالبطالةفيهايقاوممنالى

والمتفلسفبن.السياسيينوالمحترفين

تومنانلهااتيحومتى،العربيةالمجتمعاتاليهتحتاجماكلهذا

فيالسياسيبالاستقلألالادلكلهايتاحولا-،الاوليةالحاجاتهذه

النظرياتمنواخترعت،حلواوكلامافلسفةالدنياملأت-درجةاول-

000الآنزتصورهاننستطيعلاما

تنرارها!لطيفعبد

11-ففقص،

إدريممىمطرجيعايدةبقلم

طرابيشيلجورج-العيدحناء-ا

الذيالحوارهذامنتنبعثانكبزنينورهافةبرقةالقصةهذهتمتاز

قداحبرالاخكانللعيدحذاءاتجارحولالصغرينالاخوينبينيدور

عبرالولديننفسيةتصويرعنناتجةالرهافةوهذه.لهمابشرائهوعد

.بالاطفالوئقىصلةكانعلىمنكليدركهواقعياتصويراوعيونهماكلامها

لاكلهالعالمانذاك،تهمهمالاالماديةالاكبرالاخحالةفياللامبالاةفهذه

المنطرفةالذاتيةناحيةتبرروهنا.بهماماهومتصلبقدرالالهمعى

يف!نصبالذيالتناقضبهذاهناالكاتبويصورها.الاطفالفميزالتي

والتفكروالوعيالمسووليةترهقهاالتيالنفسيةةالمتقإبلتينالنفسيتبنبين

ولاالوعييلونهالمارتجاللاهيةوالنفسية.القادمةاللحظةفي

يستطيعلادلكإجلمن،الحاضرةاللحظةوراءفيماال!تفكيرولاالمسوولية

ين!مكاىبلتحرقهالتيالئفسيةولاالماديةاخيهماحالةيعياا!الطفلا!

يحصلأنسوفبانهمااليقيناشدعلىوهماالحذإءلوناختيارفي

عليه.

فيباعثةفيهاتتغلغلانسانيةنزعةعنناتجالقصةهدءجمالولعل

هدهتصويرفيتتمثلالنزعةوهده.المندفقةالحياةحرارةكلماتها

خاليةوالجيوبالعيديقبلاذالاهلمنكثرضحيتهايقعالتيا!ساة

بطعمتتلمظوشفاههمالجميلةبالهداياحالمةالاطفالوعيون،النقودمن

طالماواتيسيرتدونهاالتيالجميلةوالثيابسيمتصونهالذيالسكر

بشيءيفكرواانيستطيعونلاالاطفالان.بهايحلمونالمراةاماموقفوا

يمتازمااهمولعل.خيالهممنجديدةاشياععليهيضيفوااندونمن

وفي.العقلعلىعندهمالخياليةالحاسةطغيانهوتفكيرهمبه

وشكلهلونهالىينتقلانثمالجديدحداءهماالطفلأنيتمثل-القصة

وخطوطه.

الكاتبعنهعبرماوهذا.يصدقونهثمالنسيءيتخيلونالاطفالان



بالحذاءالتفكيرالىبحاجةيعودالمانهما":يقولاذتعبيراصدق

صدمةيص!مانالطفلينجعلماوهذا"كيانهمامنيتجزألاجزءااصبحاذ

يصدقا،فلم،نئبمءعلىيحصلالنبانهماالاحفيهماصرححينسديدة

اشدهمالذينالاطفالعلىحتى،نفسهيفرضالواقعولكن،الامرباديء

به.يقرولاالواقعيرفضمن

اخرىنفسيةعنليكمشفالاالطفليننفس!يةبتصويرالكاتبيهتمولا

نايستطيعولاالبطلتتأكلاقي؟لفقرفكرةتمثلنفسهفيوتحزتهمة

شيئا.يفقهالنبانهماليقينهالطفلينامامعنهايعبر

يلجأبالذ(تالداخليالنفسيالتحليلهد(علىتقومالقصةوقيمة

قنسيءكليبتسممعينخارجياطارضمنالبطليموضعاذالكاتباليه

الحياةمعينويسرفيوالاندفاعوالحبوالسعادةبالبهجةوينطقحوله

وحتىوالشعراءالعذارىوقلوبالاشجارعروق:العروقجميعفيمتدلمحقا

همهتستقطبحتىويعيهاالأساةهذهفيحسهواما.والمرضىالشيوخ

لهمايشتريانيملكلاذلكمعوهو،اخويهيصدمانيريدلاانه:كله

والضيقوالقرفالفيظيتأكلهعالم،بذاتهقائمعالمعالمهان.احذية

الكاتبكانما..الفرحمنتتراقصعيوناربعسوىبهيحيظلا

منوالخوفبهـاالتحديقفيتكمنالثطلمأساةتكنلملوليضعها

عبرهاالكلماتتنثالالشفاءتلكالىالاستم(عوفي،امامهاالانهزام

الت!فببىفرضهابقسوةسيطيحالذيالحادالسلاحتشكلوبساطةبعفوية

شرائها.منالفقريمكنهلناحذيةنتراءفي

تحليلفيذلككانسواءالتحليليةالناحيةمنموفقةاذنالقصة

التفاصيلالتعرضلبعضولكن،الاخنفسيةتحليلفيامالطغليننفسية

بعضالقصةافقدفقد،السيكولوجيةالناحيةمننجحان،التحليلفي

اسعتجلأء-منتنبعثأتياللذةالقاريءعنديقتلانهواعتقر.جماليتها

انهما)):قولهفيمثلاواضحالكلالبتدخلفان.المستحبالغموض

الفاغر؟لحاجزهذاعلىيدلكلهالقصةسيران"عالمهعنجدابعيدان

ولكان،التدخلهذاالىبحاجةالكاتبيكئولم،والاخالطغلينبينفاه

هوالفنانالقصاصان.يستخلصهللقاريءذلكيتركان؟لافضلمن

والعقلية.منهـاالحاسةملكاتهجميعيألر-القاريءياسرالذي

انهما":قولهفيايضاواضحالقصةفنيةيعيبالذي(لمولفوتدخل

منءشجزالاجزعا(صثحاذبالحذاءالتفكيرالىبحاجةيعود(لم

ولكاندلنعلىيردلالطفلبنبينيجريالذيكلهالحواران."كيانهما

نفسيهما.الطغلينشلا51عالىويبسطهاالفكرةهدهيعمقانالافضلمن

القصصمنتظلالقصةفانمقطعمناكمرفيالمؤلفتدخلمنوبالرغم

لا.الموفقهالائسانية

الشريقيلخاللى-الصفببرلايدس؟

هدهتمتازوالمبعهولةالوضوحمنالاولىالقصةبهتمتازمابقدر

ناكاتبهاارادماتعيفلاالاولىلالمرةتقراهافانت.الشديدبالغموض

القراءاتهدهعليهاتضفياندونمنمرةمناكثرتقرأهاوقد،يقول

قدبسيظموصوعفانه،الموصوعفيالسروليس.كاشفةانوارا

"الآداب))من(لماضيالعددفييقاربهماعالجوقد،مرةمناكثرعولج

فالفنان.الموضوعفينناقشانلناوليس.رضوانوجيهالاستاذ

تناوليحبذونممئكناواننفسمهفييوثرموضوعايطرقفيحر

نافييكمنوالاولىالاساسيالشرطولكن.القومية(لمواضيعهدهمثل

،شداالقاريءاليهينثدفنيبنسغمشبعةوهيالقضاياهذهتخرج

..وافكاروعواطفاحاسيسمنفيهبحركلما

المخافربعضفيالراويبهايقومحراسةحوليدورالقصةوموفوع

سه

حدثوهويبديهكانالذيالحماسذاكرااليهوريةالسوريةالحدودعالى

ثمصغرءفيبالجبنيتهمءانانهمنبالرغمالقوميةالقضايالطييد

القصةفيهاترورالتيواللحطة.كفهعلىروحهبسطااهله.نرككيف

قبلمنسيشنهجوملردانتطاه(،بهانيطتالتيالحراسةوقتهي

.اليهود

اعتقد؟التعقيدغايةعلىالقصةيجعلالذيفما،ادنبسميظالموضور3

فجأةينتقلالكاتبفان.القصصيالتكنيكاضطرابعنناتجذلكان

فهو.مبررالهيجداوالانتقاللهذايمهراندونلحطةالىحظةلمن

وبينبينهيحريالذيالحوارويدكرالحراسةمكانيصفالقصةاولفي

وهنا،عليهماعتدواالذينهماليهودانذكرعلىيأتيثمالرئشى

الجوفيبتريأتيبلالقصةجوعلىنسبمءفييزيرلااستطرادالئيعمد

كانالتيالمواقفاكثرفيحتى،يتبرمتذهمد(لقصةفيوليس.بترا

الىمنزلهمثلاالبطلغادرعندما:القاريءعاطفةيحركانباستطاءته

اخوانك،-ارضعنتد(فعلمان))لابنهاالامقولفيفليس.الحربساحة

ليسى،"؟الصغاراخوتك..؟اىوك؟انا؟يقاتلمن،واخواتكانت

الممكنمنوليس.ينفعلاويهتزالقاريءيجعلماالعباراتهذهفي

نا.رجعةلاماالىولربمايغادرهاكثدهافلذةترىوهيبهاامتنطقان

الامتميزالتيالحقيقية(لبثريةالعاطفةتفوقمثالتةالكلماتهذهفي

تتشبثانها.اجلهمنوالتضحيةالوطنحببهابلغمهما

وبينبينهتحولشعوريةلاوبحركةالاقلءلىالفراقلحظةفبمبابنها

الكاتببانللحكمكافياوحدهالبسيكولوجيالخطهذاكان.الفراق

علىيوديهبانالفنيسعفهفلمالموقفهداتخيلقدو؟نهقصتهيعشلم

اغراضياحملكنت"تهزلاالتيالجافةتلكعبارتهمنبالرغمحقيقته

."تبكيوهيتقبلنياليهـ(ضمتنيعندماالقليلة

لبببرانبلهو-لكو!بتهاالتيالحياةس3

الاستاذالعربيةالىنقلهاالعالميينالمسرحكتابانسهرمنلفنانمسرحية

اريدولكنني،المسرحيةهذهانقدانهنااري!لا.الصبانراتبرفيق

الوحيدالضمانهيالصحةهدهلان،فقظالترجمةصحةءلمىادلان

المسرحيةموهبتهعلىيقفونبالعربيةبيراندللوقراءيجعلالذي

الترجمة.موهبةيملكلاالمتربرلممبانا-تهلهاولمقطعمنذ،بىيبدو

حكملعلهاوعليهاستعصتلعلهاعباراتاوالغاظبعضيحذفمثلأفهو

ذاالفرنسيالنصيشوههوثم.شيئاالعربيالقاريءتفيدلابانها

الىيسيءتعرفابهيتصرفهواو6عندهمنعباراتاحياذ!إليهيضيف

مناترجمةمباديءفيهيالتيوالامانةبالدقةويطيحالاصل

.البديهيات

يقابلهوماالفرنسيالنصللقراءاقدماناوداليهأذهبماأثبتولكي

الىتكونمااقربانها(عتقدترجمةاوردانمحاولة،العربيالنصمن

الاستادترجمةفيالواردةالاخطاء?اىالقاريليقفالاصليالذص

يعمداندونمنفنشرهاالتحريررئيسسمحكيفادريلاوالتيصبان

بهيعملقلممنبيراندللولرحماذن،النصينبينقصيرةمقابلةالى

)*(الحقيقيللأصلاهينةليستمسرحيةقراءةمنالقراءولاعفى،تجريحا
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شعورااليهالناظرنفسفييتنيوالقديمالا:لاثمنشيءيحيطهصعير
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