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نترإرهاللطيفعبلىبقلم

تموعهاغلى-جميعهاتلتقي"الاداب"منالماصيالع!دفصاتد

فيار((الماضيعلى"الثورةهيحدة1ونقطةدد-مصادرهاوتعدد

التيالعيسىسليمارقصيدةاشتنيناادا،الشكلفيوار،المحتولى

في،ذلكمعتطلولكنها!اجيانيااسلوبهافيالعربيانىصعرعمودتتبع

والظلأماتالظلماتبملىثورة،تصعورهالذيالتتمعري((الغد))الىتطلعها

القديمة.

خطبر،انقلأبالىتشببرالمحدثينال!ربشعراءلررىالنزعةهذه

الانقلابوهدا.الشاعريةومفهوم،الشعروظيفةهي،الاهميةعطيم

تظهروسم،الثانية(لمالميةالحربنهايةمنذ،رويدارو،إداحدثالذي

في،اخطرانقلابالىايضانفسهيتتصر،الانجرةالاونةفيالاتائجه

والطبيعة.والمجقعوالجباةبرال!وناجمالاالعرباحسالس

وا،حالةءن"تعيبر؟"العرينطرفيكانالمت!عرانالامروجلية

.ار،لباحتولا،لشاعرولا،لئاقد؟نولم،نفمسيلموقف"وصفا"

لالشاعرانفييفكرانلاحدكأنولا،يتجاوزها(واخظرة9هدهيعدو

احاسيسه.عنيرالتىءراخرىوظيفة

وصلاح،قرباننقولا:لدىالقصائد5هدفينطالعفاننااليومأما

المنعمغبدومجاهد،الحيدريوبلند،العيسى،وسليمان،الصبورغبد

وحسن،حجازيالمعطيغبدواحمد،صفوتالعزرزوعبد،مجاهد

.الى،((الخالق"اىانزعةنطالع-لبابيديوراميابىاب،فغح

مجاربماتحويرر(لى،الوجودمواجهةفيالنفسىتير/ليالى،2الانتنصا

أكمل.وبناء،اجملودنيا،افضلعالمنحووارتفكيرالاحساس

فييكونوالمالسابقالعددفي"الاداب))شعراءانيعنيذلك

الكلأسيكيةالوظيفةهذهتجاوؤواوانما،بالتعيبرليكتفواتلكقصائدهم

ماويحاكموا،الفلاسفةوجلابيب،القضاةمعاطفليلبسوا،(لمعروفة

وكونيةواجتماعيةنفسيةاحداثمنوخارجهاالذاتداخلجوي

وننتصعادم،وتتعارض،،ترتالفلحو/افاقانجبرابالناسويردة*وا،ولسباسية

الماضي،"ن"التخلص"هو،واحدشيءعلىمتفقةولكنها،وتتباين

:الامامالىوالاندفاع

مصرقصيدة

فهـي،ومتالشاهـداولقربانلنقولا((مصرقصيدة"في-ولدي...

التكبلقصائد1تلكوبينبينهاالفرقأعطمماولكئ،المناسباتشعرءن

ومطراروحافظشوقيعهـدلمناسبات1ءناءثالهافيالناس/!رقبهاكاى

الجبل!وبدويوالرصافي

-دعكسياسيةاووطنيةم!نالسبةكلينتهؤونالشعراءهولاءكانلقد

أ3-ك!ب!ه!بإه!ا"نه!يهيمشبم-ا.-1،8رلم،ء+؟-بر

تي..ا%آت؟اا-+؟إا.-6برئيؤلى:اء"ء-،.!-!جمبضص!م!
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ا

الىيبدعونوكانو؟،القصائدلنطم-!العاديةالاجتماعيةالمناسباتمن

فيلحماسة3و(ثارة،ا!شعبعواطفووصف،الوقائحبيانفيكبيرحد

اعلاممنعلمااووطنيا"جمجاهدا"ثونإبىحينسيما-لا،الاجىانبعض!

...واقمةدكرىاو،-كومييمدعنيتحدثوناو،كاالعرب!يةالسبباسة

فيهايفكرلم،يكنوهو-المناسبةهدهفيينقلناقرباننقولاانبيد

،الناسعذاب،الىنضاله؟لى،الشعبتاريحالى-قصبدتهنطمحين

ويحكمونهم،؟لبلادأعنافمنالاجانببرمكنونالخونةكانإوم،الناسكل

وهي،نهوان3وهتي،الذلهبفلسمفةمنستارتحت،العبادرقابفي

-ء."لقدرا"فلسفة،ؤملش1

انتصارهافي،ممهاالعربيالعالموفرح،مصرفرحةانتشعر...هنا

-تجربةالى،النئماعراحسماسفيتحول،"قدرا))يرررعىءلمحط..ما.كاط

الناسفيهيشاركه،هولفرحهوانه،بالفرح-يشعرهناالتصاعر

هدهرع!م،وحدهوكأله،بالفرحينئمعرانهإ!عميقةوجد(نيةءشاركة

لاالذي،الفرحبهوأعني،؟لاحاسيسمننوعفيالمتهادلةالمشاركات

ب(لمشاركة!ألايت!

افههيالشعريةوالحقيقة!بالفرحيحسوحدهنقولاكأن:اؤول

تمسفلسيفبةمعانمن،مصرانتصاروراعيركمئمااكتشفالذيوحده

.مباتنرةالعوبيالوجود

؟لتيكائتالقاسبة،المولمة،البضبضةالصورتلكاننقولاا؟تشصفيقد

،وجودهمسرحعنتتوارىاخدت،اح!دبهيشعراندون،لرهفيتعدبه

القصي!!هذءفكانت،"الخلاص))ولمح،رزكنيهملءصؤخنفس

مجرد!ويحكم،وتتقارن،وتتقابل،تتنافىصورمعرضطالقصيدةوهذه

."والافكارالمبادىء"على،واحدةصفحةفيتللأقيهامحرداو،ابلهانق

بالغالى،تزينمنالاولىالصورتعطيك،مصربهاانتصرتالتيالمبادىء

:،باللعبالملانوالمتحهر،القمراءوالروضة،الكفعاىالنيلوجمع

والامهات،الشبانوهزح،والدبكة،والقصببالقمحالملانوالموسم

...الخ،العلميطرذن

اقيهيالعرببهاوشقي،مصربهاشقيتا!تيوالافهـاروالمبادىء

،الصغاروالعسكريين،الفقرعلىوالبكاء،الطافيجزمة:صورتعطيك

....ووو،مظاهرهابشعفيالانكليزيوالاحتلال

،بأنغامولا،بكلماتيفكرلاناظمهاانالقصهدةهذهمنيستوقفك

،حادثصورةكلووراء،"بصور"يفكروانما،وتشابيهباستعاراتولا

.اعتقاداومبدأفكرةكلووراء،فكرةحادثكلوورأء

البيت،بموسيقىاهتمامهيصعفان،شأنههدان13انالطبيعيوءن

وبعدها،العاميةمنؤربهاومدى،الافويةقاع!تهاعلىاللأليةوانطباق

الفصحى.ءن

كلمةيستعملان،نقولاطريقةعلى،بصوريفكرلمنالطبيعيمن



!كلولا،و(!حلارلالةثصنهكلوثها،يستمملهالالشعب،"!زان!!

0..بصددههوفيماوالقواميميمحلمعاجمبد

من(،توحي"وما،القصيدةهذءصورفيطرفكأجلت(نتواذا

يخالجكلم،غثراتمنالنفسوتودع،هماساتمنوتوقظ،أحأسي!ئ

يعبرةانيريدمما"؟ثئر(،يخلغ))اتيحاولنقول!انفيكعك

لنمافيهاماوكلارضناهنمالارض

هنامخرسناهانحنحروفها

و؟لريح،وضوضاءالمطر،والصيفلنا(لبكسرانهارها

الاسودلث!بواالعسحدوقمحها

القمرظنفيالمخزونوالموسم

التعبيرمعهااصبح،هائلة،عظيمة،قويةالكلأمعلىطاهتهبئنذلك

منشعرهـ.تحقيقهاالىيرميالتيالحيويةالغايةجانب؟لىثانوياشعئا

مئ،العربيبالشعرينتقل(نيومل،بيدشاعرهـمامانننعن

خطواته(وليالقصيدةوهذه.جديم!؟بطعيةالىقديمة"تععررية*

السبيكل.هذافي

(لالفاط

شعرية،ت!ربةخلألمنالالفا!ثسكلةيواجه؟لصبورعبدهوها

بهاتنطقحين،نفسهلافيألالفا!اثرعنمذءمقطوعتهكلويح!فئا

معينة.؟مراة

اثرءوصفواوق!،المرأةبحديثيأنسونالقدامىالعربشعر؟ءكان

بعضهميقلمونكانواأنهميخر،اح!اليهيسبقهملمبما،همنفوسهم

واستعذاب،المرأةتقولهماحبعلىويجمعون،(لوصفمذافيبعضا

نحمها:

نسينااناواحسبيحديتمن-مضىماو؟عيدجميحدثينا

المراـة،س""جرعنالتحدثفيكلهالافتنانيفتنونالفرنجةوشعراء

.بلالفاطنطقهاطريقةعن،ضوتهاعن

قصيدته،فيالصبورعبدعئدواردةغ!كلهاال!وضوعاتهذه

تستهدف-!.ناعمةوهي-وثورته،واثرهاالالفاطقيمةفموضوء

منها.*حوف

-هذهاحسبماعلى-والسبب،شعراأطالعانياقرأواناالاحظلم

للنصح،وازجاء،الطلبفيتعميممنويتبعهايسبقهاوما،*ستدراكات

للقواعد:وتقرحو

فالجرح(أستدداك)وجهيعلىالريحهبوبتهب*لفاطهذيلكن

طيبا،ثمر(يعالبمالطيبالشجرأنوكما،(تعميم)الالفاطتدنحدنمه

!فلتقتصديقو(عد(أتقرير(لطيبباللفظ*ينطقلا،؟لطيبفالانسان

م..(نصمحة)(لجوفاءالالفا!..الالفاهـفلتقتصديفي

محنها!يفصعالتيلتجربة4هيوأين"(لشعرمنكلههلانحئاين

الىمنهاألانتقالاو،الت!وبةمحرضترافقلألنيالموسيقىهيواين

!؟خفيةحقائقاو،جديمةصور

،مرالشامخرذهنفيواضحةيخر،غامضةحالة،هناكماكل،هنالر

قصيدته،فياليناينقلها(نيستطعولم،الالفا!بعفيسماععندبها

شاعريتها!فقدت،ولذلك...اليهاتنقالناانهذهقصيدته؟لشطاعتولا

ألفاطفي(،الالفاط"جواعطائناألىقصدقدالصبورعبدايكون

ورا!ا؟لاشاعرية

ظنيحسنولكن.الدرجةهذءالىالطناحسن؟نلييخطرربما

أضطرأبهابررو؟ن،فيهاليستميزةالقصيدةيمنحولا،الواقعيعرلا

3!ع!!.

الشصياصنقاةاقي

الصين!أهليخاطبالعيسىسليمان

اثصينالجعذيدة،ويعزفون،سليمانيعرفونوالذين!قصتنههيكلك

.ذ!دموقفهفييشه!نونهحين،يقولهانقبل،يقولمايدركون

الحد!الصينيالثشعبمغانطياءكهت!مويراليوالقسليمانولكبن

عظيماةتوفيقا

"لزهر!نفطاتمنحميعهمصغتهمهلابناوكبالروح

الممحرنسيمالثغرأهوىعلىئفرهبمفبماللفضيندىيكاد

الخفروعاش،(لدلتقسيجاراتنا..(لملالناعمات

المنتظرعالمنالمبدكلو2وجيرانناالشمسواصدقاء

.وكمبالموصوفمباشرةتأثرمنكلالاقولهالىيوفقلاالكلامهنلأ

(لصينيين،1لطف"عنفالحديث،يحملهماسليمانيفصحلاناودكنت

ثم...معدودأتابياتمن(كيرالىيحتاج،جدي!الصينياتومحذوبة

كلهرل!ضحمه،1شععريةمادة"علىينطو!ف!هايكونالذيالشعوران

"لاصيل!ووهجهارواؤهاواختفى،معالمها

وتعلقه،وحافرهاالصينبتاريخسليمانذفن(شتغالانوالطاهر

مستقبلفيقيمتهاتقريرالىوانصرافه،نهضتهاتبعثهالذيبالامل

هذابناءفيالعربيةالقوميةمعتعاطفهاوبيان،الانسانيةالحضارة

الموضوعليعانق،؟لخاصةتجربتهعنصرفهكلهذلك-المسمتقبل

اليه.انتهىالذيالاكبر

وحدةتفكيكالىأفضى،موضوعاتعدةفي،الذ!نيالاشتغالهذا

ألفاظهس!افيلتحسحتى،،(شعريخطاب"الىوحولها-،القصيدة

في،بالتصفيقالا!يوارتفاء،الحفلواصغاء،المنبرجوونداءأتها

المستمعين.ثروق،الشاعر(لخطيبحماسة،الحماسةزحمة

قتيلالفعشرون

"محتبىاهاتوصحنئريةبمقدمة-+هدءقصيدته(لحيدريبلندقدم

،قصائدهتقديمفيالعقادمحمودعباسيفعلكانكماتماما"الشعري

!القصيدة(!نأشعر"(لمقدمةتظهرانالنتيجةوتكون

بتقصيرالناظمشعورعنيعبر،الاسلوبهذاالىاللجوءانأظن

؟وماناظمهامنقصيدةتقديمالىالحاجةهيفماوالا،نثر.عننسعره

!أبهاالناسالصققبيلمنعليهاللتعليق؟لمبررهو

كويمنعوقارئهاالقصيدةبينيتدخل،ذلكيفعلحين،الشاعران-

بةعليهاوحكمه،بهاتأثرءعن؟لعفوية

يتلوماازاعالمذيعموقفاهو؟القصيدةموضوعهوما...و*ن

و؟يخبر،،مذيعأيأ*ذاعاتالىالمستمعينموقفهوام؟؟خبارمن

مستمع؟.واي

،""فىهنيهمحضاحاسيم!ىهئالر!القصيدةفييطهرلاكلههدا

نئيمءعقتفصحولا،نظاميق!دماولا،وأحدةتجربةتضمهالا،مبعثرة

واضح.

"ضحاي!قصيدتهعنوانمثلأيضعأنبلندباستطاعةكانلقمد

أنيوضع؟لىقصيدتهبناءفيويمضي،"عددبلأ"قتلىأو،(هروشيما

،ولا!هارتطمماكلمنيخلع!وبذلك...المقدمةفيقالهمابالثعر

!(،الاعتللأر"الى...حاجةفييكون

الثلوجذوبان

ومحرفتكطد،"(لنفسيالصفاء"برو!عةفيهااحسستمقطوغةهذه

سامحا،تسبقهالتيألاجو(ءمعانيا،بهمارايكونحين؟لشامحريخلقه



صفاله!ق!!حيما،وهتحا،وكل.!يءأليأننيأكلمروي!

بةالثصي!!ألمنبث!

ا!الامنالفمد!برو!الاشنم!اعمحليتمتعي(،!رفا"!ناوان؟لا

بيتآخرفي"الباء"هذ.هو،آخرهاال!

جنتنا،كرمتناتجديلن

بموجودلستمعيدمتما

الموسيقى،تعطهلانكلتاهما"وجد"من(لمفعولوصيغة،البهـاءفهذه

الىيسمثانلاكاناوان،الايخرة"؟لاحسوسة"بدبقريةوتذصبان

آخر.شيءوالمعنى،شيءإلبيتفيفالاحسوسة.المعنى

هنايفكرمجا!دأنوهيالناحيةهدهالى(شر،نمنليبدلاثم

.بصورقربانيفكرمانحوعلىباخاسيس

صحيح.دلك(نوتجد،القصعيدةقراءةأعد

؟لرمليةالكلماتى

فييتمثلموسيقياطابعاترتديبته!وى،كئيب(لمقطوعةهدهجو

.(لصوربعضوتكرار،الالفاطبعضتكوار

فيوان،احساسهفي(ن،واصحبشصبء!وتهامن(لقارىءيخرجولا

الكئيب.الجوذلكبخاطرهيعلقماوكل،ذهنه

اللقاءلى1

بالعذوباتملمئة،بالعواطفغنية،وحيفيمادةالقصيهدءرائعة

الدافئة:

شتاءقلبهحولالزمانكليحبلممنويلهيا

،النهارالىالليلمن،ومقطعمقطعبينتئقلكانهافي!االروعةوس

يسيرهاالانتقالاتوهذه.المدينةليلالىثم،القرية(لىالمدينةمنثم

تجمع،(فلم"اماممنهافمانت،(((لوداعءنالخوف"هوواحدشعور

نقطةعند،تبدأكما،وتنتهي،وصلوصلأت،خيوط-المتناثرةصوره

واحد.شعوركا،واحدة

؟مكلاماتعلىينطوي،القصيدةهدهمثليعطيمن(نالييخيل

لعالميين.4؟لسعراءكبارمن،أئارفيتحققت4اذتجعلهشعرية

(لبحوءعلىدم

رزقه!عنيبحثوهو،قتلصيادقصة

حالة؟لى،ردهبهيعولجالذالش!عريالاسلوبولكن،غنيالموضوع

فيه.ليستلفقر4كن

تتقيدلاوالتي،المحدثونالشغراءاليهاإميلالتيالموسيقىانأظن

مو؟قعترديدولاحتى،القافيةولا،(لورنمنبشيعتقاطيعهافي

معها،تأتلفولا،الموصوعاتجميعتوافقلاانهااظن-السكوت

الشعر.منافضلالحالةهذهمثلفيالتترويضثح

لامكن،بسيظنثرياسلوبفيالقصيدةهدهحكايةصيفتلو

يشعرونوالطلاب،المدارسفيالقراءةكتبالىنقلهافيمنهاالافادة

والوانها.صورهامنويفيدون،بجمالاتهاذ(كعند

عنهاالقوليصحولا،الشعرقمةتبلغلافالها،حالهاهيوهذءاما

،وامافنايكوناناما."الوسظ"يعرفلاوالفن،بيانيةقطعهأهاا

...يكونلاان

تمعالى

وببدو،الاضطرابتشكو،حز.بنتمثالامامالشعريةالخواطرهدء

ترإهـكشفه.ماكشففي؟خفقتان!الي

وعاطدفنه،،الخاصئوقه((اقحم)ءالشاعرانفيهاألاخفافىوس

طبيفيلأ.كالرا4دلعيكل،و!ث!هه

عيئ!أ!اسيسيتلعى،خاصهبمشاهؤيسعرمالمثالامام*نسا!ن!

الآثر.لحظةالئفسيةحالتهومن،القهثالىومنشخصيتهمن"نتكوئ

لبابيدي،ر"ميرآهحينأنهلدرجةتعبيرءفيقو-ياالتمثالكانوأذا

انة،الجدليقبللابما،-يعنيفهذا.،((لعذابهوانتحبادمعاهاج"

الق!ثل:اليدككيعدالدأعيوما.بهاد؟!هيريدما،داءفىموفقالمثثال

بتسامك9عراكحينأقامكمثالاحطمتليتني

مقلتيكمنهادردقعن!انجرىثموجنتيكسيبالطوتسثم

التعبيرفيوفوضى،تلقيهفيواضطراب،؟لطئمرفيتناقضهذا

فيقصيدتهمنالاول-القمسم،تبهناالشاعرأنظنيوفي.عنه

القصنيدةمتعاوضةفجاءت،اخراشوعفيتب"3(لثانيو(لقس!م،اسصوع

تبيانه.تريدمابيانفي

(هتمامعدماببنانقبل(لقصيدةهذهحولكلمياختمانار،إدولا

تمثالومن،"هادرا)ءيهـونلاالدمعفنهر،الكالماتبمعانيالشاعر

...صامت

نتمر(رءعبدال!لطيف

ا3!هظلمحسخ-ام

الج!اليحافظبظل!

الجديدالقمرامام-عربيةخواطر

(لخو!يملمرئيف

العشاعيبيظلاكأين.القمرينوحيمن:الحو؟دثوحيمنهوالمقالهذا

وجعل!،بهله(لعالمحديثبهاناواللذين،،اهـ.وورتيلاالاتحادأءلقهما

اننخل!واضبحة،جميبا"لنهـاسنطروكينظرهافي،6!تحدة-"لمولايات

؟لسموفييتيم:بالركبايلحا!عنالقصورباربة،إلعلمياالمبدانفبئ

آخوضدجانبمنالعل!التفوق.هذافيهل:هو؟لانلسوالى4لاو

لا*ستايئ!وجياب؟الوقوعوشيكةاصبحذتاولقادمة،(لحوببأفييوحيما

"ئيدركافيالطرفينلان،جكلابعيدةاصبحتالحربهذ؟أن!ولخوري8

تشبتبوفيلك؟كلهاالانسانيةعلىال!دمارستجرالحربهذهمثل

الجارقيةالحربعنتعويضبمثابة!لتكونالياردة(لحوب

منأكبرقوتهبهانتاد!مايدريلا(لفريمقصنمنكلا(ناخرىويلغة

لدىماأن،مللثمع،إرركمنهماكلاولكن،اضعفاوخصمهقوة

الابمليهايقدملامغابرةالحربوجعل،ارصهوتدميرلسحقهكاف؟لاحر

.مسوولعاقلىلا،مخبولى-مجنون

بمضطبدة9الشعوبتعين\نجفا،.حرببعيرمئتمرةروسياجماندلدومع

يجعلهاماوحدءهذ(.وفيكرامتهاو(سترداد،حقوقهااسترجاععلى

فلا،معهاكلهاالمظلومةالشعوبقلوبانذلك،خصومهـاعلىظافرة

منبعضاو،الغربيةالدولبعضفيالمسوولينعطفخسرتانعليها

شعوبهم.طبقاتمن،وإدهم

الانقلابتشجيععناصرءنتكفان؟لاالمتحدةالولاياتعاىفماوادن

الجزائرتركبصرودةالفرنسيينتقنعوان،الفتنةوعمال،والربركية

بوجوبوتركيا.اطماعهممنالحدبضرورةوالاسرائيليين،للجزائريين

والاقتصاديةالمالية(لمساعداتتمنحأنعليهاانثم.دنبهاتحرفيعدم



لسياك!يأ.6؟عقيررميخالحدة

؟لملاحظات:بععيالانوأليك.طويلأوهي.المقالخلاصةهيتلك

الحاليةالتسلحظروففي،الوقوعمستبعدةالعالميةالحرباناما

صلأحالالستاذسوريةخارجمةلوزيرسبقوقد.قديمرايصلك

ي!القيتر(ئعةمحاضرةفيالرأيهذامثلعناعلن(نالبيطارالدين

يستطيعمنكلانوءظن.سنتينمناكثرمنذبدمشقالعربيالنادي

النتيجة.هذهمثل؟لىحتماينتهي،الموضوعهذافيقليلايفكرا.ن

؟معروفمقررموضوعالىالعودةمنالفائدةهيماالانوكأت!ساءلى

العالميةالحربعنالتساولىفيليستهناالهامةالمسألةانالوامع

فيهيالهامةالمشألةولكن.الوقوعالممكنةغر(و،الوقوعالممكنة

نقطةفياومتلأسوريةفي)الموضعمةالحربكانتاداعماالتساؤل

التذبيءهوالسوالوهذا؟لاأو،عالميةحربالىتجرانيمكن(اخرى

ولست،والتمحيصالبحثيستحقالذيوهو،هذهظروفنافبمالهام

-؟عنهالذهولالخوريالاستاذاستساغكيفاددي

تكادالباردةالحربهذهان:البحثيستحقانيمكناخروسوال

تتخدحيثسوريهـةوفي.مكانكلفيالسائدةللاوضاعتجميداتكون

خطىتجعلانهاالاالقولنستطيعلا،جداحاراشكلاالباردةالحرب

القليلةل!لبلادوالاجتماعيالسياسيالتطورأفيكون،جداوئيدةالتطور

رغماويتم،سيتجاوزهاانهام،الابدالى،الحرببهذهمرهاوناالتهـطور

دون،عهودهاونذكر،نقولهاكلمةمجردالرجعيةالقوىوتصبح،عنها

الحاضرفيالشعوبتطورمجرىفيتأثراوفعاليةاقيلهانلاحظ(ن

منتنشأسوفالرجعيةالقوىأنافتراضيمكئلااوبل؟والمستقبل

التقدمية؟القوىد؟خل

،والمجلاتالصحففيينشرمقالكليمالجاناحبلم(دريلست

الحقائقالىعودةمجرديكونانيرضينيولا،خطيرةحية.مثبكلة

لوفةافىالآر(ء-و،فةالمعرو

جديدعهدفيوالشيوعيةالعرب

العجيليالسلأمعب!للدكتور

(لشيوعيةنكره؟لعربنحنكنالقدةتاريحوالشيوعيةالعرببين

هحهانوذلك.ئاني(الدينيةوللقيم،اولاالقوميةللقيمتتنكرلكونها

يكنلماذاالمباديءمنمبدأأينتقبلاننستطيعولا،عليناعزيزةالقيم

أصبحالشيوعيالعالموانأما.القيملهذهالضماختمننوعفيه

موقفقضاياخمنويقف،سافراتعرضالهايتعرضولا،القيمهذهيهـادن

كلويبدي،بقدرناقدره،ماح!الى،ويربظ،و؟لمنا!رالمويد

تدر،ولاتبقيلاعالميةلحرببداية،عليناغدوانايلجعلاستعد؟د

منأواصرونزيد،مداقتهو!خقبل،جانبهالىنميلحتمااضبحنافقد

معه.التعاون

وجودنامنهماالغربييهدد:معسكرينبيننحن:اخرلىناحيةومن

طريقعن،حريتناالثانييهددوق!،ادضنافياسائيلبغرسه،نفسه

المعقولالىوالاقربالافضلمنيكونافلا.بينناالمعنوينفوذهتغلغل

علىالحريةضياعخطراي،الاكبرالخطرعلىالاصغرالخطرنرجحأن

؟الوجودفياعخكل

العجيلي،الدكتوريعالجهالذيألممتعالموصوعخلاصةهيتلك

المتين.،الصافي،الحيومنطقه،الرصيئ،المتصرقالناعمبأسلوبه

الموضوعهذااناقولعندما،آخرفياوشيءفيابالغ2أظننيولا

وأحسب0والمفكرينالكتاباقلأمتعالجهانمنبدلاوكان،وقتهفيجاء

وحاول،(لمشكلههذهففسمهعلىطرعمن3ولهوالعجيليأل!ثنور؟ن

يس!تحقلابحث!(نالحظحس!نومن.؟لمعروفينكتابنابينبحثه!

هيةو(حرةملاحظةبىذلكفانومع.فيهماكلعلىالتهنئةغيرمنبم

يردناانماموضوعايركتبمنوبكلالعجيليبالمدكورلحسمبنكانانه

لازارقصببةاندلك.معلوماتهمنهااستمدالتيالمصادرالىدوما

يعتقدكنهل..بةالبحثموصع3صحتهاتوضعمسألةوستالينكاغانوفيتش

الصحة؟كلصحيحةاأنهاالعجيلي3الدك!تور

هامةاجتماءيةوثيقة،قبانىنزارثعر

الحيوسيالخفراءسصبقلم

منيسىفيهوالتحقيقنقدهانذلك،المقالبهذاسريعاسأمر

المقمالهذاصاحبةالىأزجيانبىيطيبفانهذلكومع.شلني

وفي،قويةمرونةاسلوبهافياندلك،والقديرالاعجابعواطفكل

كبيراصدقا،والنفسمةالادبية.نحليلا.نها

دلثيغريهفلقد،عنهيكتببماكنبرانزارشاعرقا،فرحلاانبقي

وأن،حي!ا.نهمنجزءالحرفانمنبالرغم،التلبدمردهعاىابالنوم

عليه.جداعزيزاالجزءهذايبقىأنالغاليةالامني!اتءن

قوميةتجربةنر!

مرمطلعبقلم-

اهو.حقايقلقنيبأسلوبه(لمقالهذاان:اطل!انفأحبووناأما

منصفحاتبعضهوام،لسارتر"والعدمالوجيد"(كتابمنقطعة

تكتبه!بعض!وام.بونتيلمرلو((الادراكفينوممولوجية"كتاب

المسرحية؟رواياتهافيلمحيبوفو(ردوس!يمون

القوميةمنناقضا،1تفيدهالذيما:السوالهذااطرحانارلمدوحقا

تزدادانها.لا؟وضوحافيلكاتزداد؟.الاسلوبهذابمثلمعالجتها

يقبلفتجعله،منهاينفرمنتستهويانتستطيعأم.غموضابذلك

مثليقراانعليهانيشعرمناندلك.المرةهذهألا،وأيضا؟.علإها

العبءبثقلحتمايشعرسوف،(لقوميةوالقضايا،الوطنليخدمهدا

كانيكلتب؟لعربيللبعثالاولالر(ئدانلو،ايضاوحقا.عليه(لقومي

))؟ل!بعث(سمه،الانشيءيوجدانكثير(لعز،الاسلوبهذابمثل

.((العربي

فهوواذن،ذاتهفيمتعةالاسلوبهذامثليكون؟نالاادنيبقفلم

.فيه،1يعافيفوميةلتجربة،الىصتريحوصف

تشديدالىبالفرورةمسوقااجدنيفاني،الطنهذامثلصحفادا

منأناجدلعلنياذ،اسلوبهفي،المقالهذاصاحبعاىاللوم

رففا،الاقلعلىاو،يقرأو!وبمن،بالناسالرفقأسألها!الافضل

الكتير.الشيءالنضالفيويستطعن،ايضامناضلاتف!ن،بالقوارير

أمنحهلاانياو،بلاسلوبمعجبفيأنيحالبايةذلكيعنيولا

وأقرب،لغةابمن!ظنكونآن،وسعنافي(ناجدولكني،عاليةقيمة

قلةالانكتبمايقرهل!أ!نبتعيبهنااذااما،نقولفعبماال!ناسالى

حاجةفيليستالمختارةالفئةهذهان؟علنيجعلنىمافذلك،مختارة

.المطالعات5هدورلالىحقيقية

نجد"لم،المضموناو،المحصوىالىوجئنا،اوبالاس(تركنواذا

الاستاذ:يقولالمثلهذاواليك.الطاهرةالتناقضاتازاواعورنيخلو

:الصفدي

الذيهو(لواقعيةعناصوهانضجانالقوميةالتج!ربةصفاتمنان"

أستئباطةبحركة،معنىمنفيلابماتشقىداتهاالعناعرهذهيجعل



تهـم!هقيقتها.ء

قاءللأ:يضيفثم

(،.عليةسابقمقياسالىبدورهيحتاجالعناصرهذهنضحولكئ))

تناقضاالجملهذهمثلفيان:بالقولصفديالاستاذليوليسمح

،والاستنباطالحدسعالممن(قوميةنجراوقومية)التجربةان.بارزا

(لح!دسية)التحربةتكونفكيف.للحدسالمقابلالاستدلالعالممن

المقايشىأاستنباطية،(بالتعريف

الخلقية،هـلتجربةنظريات؟لىاردهبأنصفديالاستاذليليسممحثم

يشيرماففيها،خاصةبصورةوبلوندل،ورده،برغسونكنظريات

نفسعه،الخلقيالعملمنتنبع،الخلقيالعملمقاييس؟نالنىبوضوح

هذهمثلصحتفاذا،عليهسابقةبصورةتسششفأنيمكنولا

اليها،تضافجديدةنظريةصاحبصفديالاستاديكونفانه،النظريات

أفيكون.جديدتركيبفي،هيجليا،وطباقهاالنظريةبينوتحول

الطريفة؟الهيجيليةهذهمثلفيصفديالاستاذ

هذهالجمل،السابقةالجملبعد؟لمقالفييأتيانذلكمنوالاغرب

المكملة:

فيالحقيقيةالمشكلةيولفالذبرهوالو؟قعفيالمقياسهداان"

شيئاليسالمقياسهذاانلنبينولكن...القومبهةللتجربةفهمنا

العقبمالفطقمستولىمنابداهووليس،دا!االتجربةعنمتعاليا

"..الصرف

؟لبلوندلية--البرغسونية-الهيحليةهذهلنبارك،اخرىومرة

ثم،فننفيهنعودثم،مرةشيئالثبتانالسمهلمنانذلك،الجديدة

مننريدماذاولكن...لانهايةماالىوذلك،فنوكدهاخرىمرةنعود

كله؟ذلكوراء

جديد:نعىفي،اخرمثلاوهاك

القوميةللتجربةالفردتمثلمقياس،الاصالةمقياسكان"الكاتبيقول

كانتبل.لحياتهاليوميةالابعادفيشخصياواضحا،جاهليتناعند

لهؤاالجماعةولتجسيمالذاتلنزوعالطيب(لتلقيمننوعاالتربية

ناالعاديةباللغةذلكومعنى.".الوجودءننموذجضمن،النزوع

لنزوعممكنةاستجابةافضلتستجيبكانتالقدي!مةالعربيةالتربية

.الفرد

قوله:دلكبعديمعيف(نهالا

يحرقالذيالتوثبمننوعفيهاللقلقبذرة)"؟لتجربةهذءفيكان

"...الطريقمتابعةسبيلفينفسه

."العربيةالتجربةمنالمفقودالطرفهيالسماءكانت":يضيفثم

لنزوعاستجابةاتمتستجيبلربية،تعجبانشئتما،فاعجب

وليس...(المسماء)هو،ناقصطرففيه،يكونثم،الطبيعي(لفرد

!!بالكذبرطبعاذلك

اعجابشكولافهو،المقالىهذاعلىاخيرتعليقمنبدلاكانواذا

معا.والتحلإبلبالتعبيرصفديالاستاديملكهاالتيالغنيةبالقدرة

ألفارىءهـؤولية

محمدالدلانمحيبقلم

؟لعالممسووليةهي،واحدةمسووببةالا(لمقالهدابعدلنايبقلم

مسووليةالكا.نب.امامقبلهكنافلقد.كلهالماديالعالمواعني،نفم!ه

وا،اعلىمثلاو،قضيةلهتكوناناعني،لالتزام1علىنريدهوكنا

مجو3؟دبهككوىو!،؟هلهمق؟و؟جلهامقيكعبجبمص،مطمح

علىيحملهم؟نأو،*خرينفييوثرانهمهكل،عبث؟وتسلية

ناايضاالقارىءءلمىفانالانأما.العاطفيالانفعالىمجردعلى،؟لانفعال

وتنسيق،يقرامامسووليةلتقبليهيىء-نفسمهانعليه.ملتزمايكون

لهيقدمهماضوءعلى،وسلوكه،ومبادئه،نفسهمنينسقانيجبما

.الملتزمالكاتب

لسنديانةالرحبالطليختارالذيهوليسالحديثالقارى،ان"

وا..ةالوسناوصالهـاي!قطعقراءةفيالطهيرةفترةليمضيضخمة

".ذلكغيريفعلهالذيمايعرفلالانهيقرأالذيذلك

بذاتهوأنههواصل!قهو!طهوالكاتبان-ادردالذيذ(ك":هوبل

."...اكثوولا،اقللا،الكاتبوعيفعل

والاقتصماديوا!جتماعيالمادي؟لعالميلتزمأنالادلكبعدابقيولكن

وفعلهنا،،وتأثيرنا،لارادتنابخضوعينحنيوأن،التزامنامثل،جملة

اخ!قيا؟بدورههوفيكون

أترىولكن،اليهوأدعو،واؤيده،المذ!بهذامثلفأصدقانااما

جعلهمالىالسبيلو؟يف؟ويدعون،ويويدون،معييصدقونالاخرين

؟يكونوهان،طوعا،ربوايرلمان،كذلك

كلثصهـلة1أفي،.اخرشيء!يليست،هناالمشكلةكلاناظن

المدرسة.الىاذنفلنؤهب...تربوبة

الجما)ب!حافظدمشق

،،هلمحلتبابئجئب-أ

إسماعببلصدة!يبقلم

جميعتسلككالحياةانها،معيناسلوبو!محدودشكلللقضةليس

قواعديضعواانيحاولونوالذين.الاساليببشتىوتنذرع،السبل

فيالحياةتسيرانيريدونالدينالمتزمتينيشبهونالقصةلفنمعينة

متميزاسلوبقصصيلكليمكونانيكفيولا.الحدودصارمواحدمجرى

خاصواسلوبجديدطابعقصةلكليكونانيجببل،شخصيتهعنينم

الفنيةالموهبةفقيمة.عاليهالقصةاملتالتيالفنيةالتجربةءنيعبر

والخصب.بالؤنىوتتصفالاداءسبلفيهاتتعددمامقدارالىترجع
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!عثي!عان!ائهجمر0حدأنجعد؟لىصعباانثصهلثديبئمارهث!

نقطةتعتبرائءلمكن!ديهية؟لئمياءفهـناك.ابقصةفنفيالمقايضى

العربصةالقصةالىالنظرتسهلالتيوهي،جبةقصمةكلفيالبداية

بدايته،فييز(لىماالعربيةالقصةفنثن،خاصةبصودةالمعاصرة

ابىيهية:الامورهذهالى.يكونمااحوج

الموضوعيكئومهما،ويرولىيكتببئلىجديرشىءفياولافالقصة

وذانهيعني؟ختيارهمجردفان،تافهابسيطاالقصصييتناولهالذي

الاقل.عالىللكاتببالنسبةفنيةتجربةموضوعكانانهويمكفي،اهمية

وحدهفالجديد.حينكل(لجدةطابعتحملقصةكلقنالمعنىوبهذا

الجديدا!حساساوالجديدالموضوع.ويقرأ/كت!بمأنالجببرهمو

.فرقلا..الجديدالسردأو

الحياةطابعتحمل"نهاولذلك،حية؟نسانجةتجربةهيثانياوالقصة

فيهاتجري،عفويةبس!يطة،اليوميسرهافيوالحياة.وحر(رتها

حاصة--القصبرةالقصة0وكا.نب.بريئةس!سةفيوالاشياءلحوادث2

،البابفرصةمن؟لمطملير؟هماانبيد.والس!سةطةبالبسطمطالب

فيالحياةماكلو؟شيائهالعفويةبحر؟"4يحملانيممهـنالحياةمنجانب

.حرأرةمن

الىوتتوجهالبديعىبالاحساسترتبظانها.فنحيئالثاوالقصة

القاصوليس.عالقارينفسفيالفنيةالذبطةوبعثالجمالتحقيق

يل،براعةفيالاحداثيسرد(لذييالصحفيهوو!لا،عالماولامورخا

الشي،الىالوصولىسبيلفيو(لعبارةالحياةيستخدمفنانانه

...الجفيل

أ

كااؤطوإنهيحءنجة-ا

أ66فر!للف!سارع76لامببرصبتنيمأ

كامل2مجلدالتار.خىجمةالاصول

قسطوجليلا!ملميالتعارتلى

النتريفكاملالسزيةاًلقاومة

بشلاليناسرائيلأزراوا

باسي!جورفوالفرلبالنخرقءلمىنوافذ

باروديوأصفوتحورثورةصةالترب

!الحاجروسفكمالوالانسانيةال!ومية

!الل"فتحمحمدألودأعرسالة

ساباالسعذالهومممادرب

حيدرهسلي!الؤممافالسنة

ه/

-!وأ!كيميهـ

يئعفملقصة2؟لىننثر9نيمكق،ألبدلههيةالنغ!مثهفعوءهلي

مشامرهموث!ا!بهملهمعاديمنكفراءبل،هحسمبكناقدينليهـس،عليها

مئيمنحه!مابمقدادالفنيمافىلرعلىيحكمواانويستطيعوى،الخاصة

(لانسان!ة-.الحياةفيجديدةافا!علىعيونهمويفتحعميقاحساس

التبم-الحياةالىاقربلانهالقصةفيناقراصدقهوالجمهوران

وقوتها.حرادتهاالقصةمنهاتسضمد

فيكتنرتالضالاربعالقصصنتناولاننسشطيع،!هداخلالورون

..الملاحظاتوببعض،النقدمنبشيء،الاد(بمنالماضيالعدد

النجاابولمعاطي4ابولمحملى-الموتمعأةتجرب

فاجاتهثممعيننحوعلىالحربفيالموتاوالحربيتصوركان

كانيعماالاكأفكلتختلفمخيفةبحقيقة،الموتبحقيقةالىتجربة

(لموت".معتجربة"قصةحولهتدورالذيالمحورهوذلك.يتصور

ررويان،أخرشيئايريد،النجاابوالمعاطيابومحمدكلالبهاكانربما

،الاهتماميثيرماذلكوفي،والموتالحربعنشخصيةتجربةمثلا

المعركة،سعيدبورمعركةهيف!اشركقديبدوماعليالكاتبلان

من!!شيئانرىانالرائعومن.؟لاعماقفيالقوميوجدانناهزتالتي

ضمائرهمميتعيضىكأفرادالبديعيحسنايوقظانيحاولفنانتجربةفي

تكن،لم،الاسفمع،القصةاننحر.مصرهويعنيهمالانسانقضمة

والمتذ!اعرالافكارمبنمجموعةبل،الموتمعتجربة،الكاثبارادكما

الحوقد.التجربةهذهمثلامامالانسمانعلىيطرأالذيالتبدلحول

القصههذهفينثرهاالتيالجملبعثرات،ذلكعلىنفسهالكاتب

وتبرلهالانسانتحولالموتتجربةانلنايوكدان،بيردوكأنه،القصيرة

شعبنحن...اتصوركنتممابأسرع.نتطوركانتالاحداثولكن))

البندق!ةيحمل؟لذيفالشخص.(لتجربةهدهيشوضانالىحاجةفي

الذيقان...تمامااخرشخصايتثدلالموتليو(جههناالىويئتي

الىوتحولت...جديدةحياةيبدأونماغالباالحربمنبعودون

1حسدحمطةقبلكنت...اننيباستمراراكتشفكنت...لاشيء

!.الخوفيجس!االتيالبشريةالكتلةهذهمنجزءالى.نحولتلأنني

...قبلهوالديامسمعركةخاضادننالتضمخصعنتمامااختلفأنني

)يصياتدكرهكنتالذيالشخصعنتمامامختلفاننياشعرلنت

تتغيرانالممكقمنانهاتصوراكنلم؟ليحدثماذا..(بالامسهسه

...الاخر؟لشخصهذاالىاتحول(نمياشعركنت...(لانسانلمشاعر

خقيقح"هذهـالقضيةاناشعربدأتسعيد.بورمنالانكليزيخرجسوف

...تمامااخرشخصالىاتحولاننياشعركئتفقدانااما..ماما

"..الخالخ...(ناتصوراكن!

فر"عامةبصورةغصةحولهتدورالذيهداالتحولوموضىوع

اناالبلإبهـيو"ن،العاديةالتجاربفييتبررفالانسان.جديدانميئا

قدالفكرة5هذعالى؟لالحاحان..آخرانساناوالموتالحربجعله

الصحيح*بالمعنىقصوةقصةكونهاالىواساءحدابدالىالقصةفس!د

لانهالتحولهذاتصويرالىمباشوةالكاتبيل!؟ن(لافضلمن.كان

شيء3علىالقصةاشتملتالالحاحهذاوبمثل.التجربةيمثل.حده

يسشنتجهاأكاىالتيالافكارهو،الحدود(قصىالىدخيلايعتبوخر

ثاليضةحقائقوكأن!ا،مشاعرهعنالتعبيرخلالوجئبتها،وآخرحينين

:النوعهذامنعامةبفكرةوتوجتالقصةخضمتفقر.شيءكللخص

حيالها.موقفنانوكدواننحددها(نيمكنكضمرةاشياء؟لحياةفيهناكا

اف!رمقالقصةفيمقطعيخلووقلما((الخ...انماانسانبمقدور



فنعأصوهو!لموتلأسط!يوهجهن2المفغمنائهرب!لا":!اكه

متاكد؟يعدنم؟نه*نسمانيشعرانجداالمخيفمقانه...(لعركة

ألاالكامنةقو؟هيكسفلا:الافسانذلكمخلوومنلهيما..ش!ث!مق

"..الخ...قف4والموالاحدأثبعضخلألمن

القصرهالقصةفياما.الرو(يةلهاتتسعقد،!لخواطرهذهمثل

والواقع.وخرارةبساطةمنفيهاماوتححبطبيعتهاالىتشيءكاذهأ

عنخامرلهصل،رو(يةمنبفضلتكونماشبه4نفسهاالقكعةهذةأن

بروحيبدوماعلىإلقصةفنبتوقد.مشاعرءضطريبو4ب!لها1طرخو

منهم،كلأالكايبتتبعوقد،الخممسةيضجاوزونفأث!عخاصهاةرو!لية

شخصيته.عنكاملةصورةيعطينالكي"اضيهمنشنيءعنوكلشف*

صيادايشتغللذي4المنقذ:وجلالى،بالكفاحالمؤمن(لصديق:صبوي

حسئواخوء،حسسينالمعلمبتتسعدنهي!تؤوبملكيالمالويحمع

بطلواخيرا.المقاومةرجالالىالذخرة.بنقل(لذيالم!مجاعالص

ش!نى:تجاردطالوأقعفيو.نتناز!ه،الموتتحربةلخوضالذيالقصة

أمهيقحم؟نيسىولا...الجوع،الموت،الخوفط،الحردا،التحولى

الاحاسمسمن؟لمؤدحمالموكبهذافيالبيضا!"لصلاةوطرحةالمومنة

.والاشيعاءوالناس

موهبةالنجا.يملكابومحمدفان،كلههدامنالرغمعلىولكن

عنابتعبيرعلىوقدرتهالسملسعةعبارتهعنهاتنم،واضحةقصصية

الطابعيبعران(ستطاعاذاصمنعايحسنوءم.بالاشياءاحساس!ه

وعفويتها،بساطنتهافيهيكماالحياةويتناول،قصصهعنالفكري

الحمسيةالفنانتجربةعنتتكلموالاشياءوالاعمالالاذسانيةفابموافف

...والافكارالنظرياتجميعمنواقوىابلغبلفه

السباعىلفاضل-الخيرةالترعة

عاىالثلاثيالعدوانمنمستوحاة-كالبهاقالكما-قديمةحكاية

تعليعي،رمزيبشكلكتبتنفسهاالعثو؟نقصةانهاوالواقع0مصر

الىالقناةحوادثالكاتبفيهانقلوقد،متكلف"انشاعلي)ءوباسلوب

.والحقيقةمغزاهاومعرفةفهمهاالصغارعلىيسهللكي،صغيرةضيعة

القناةكحادثةفذةتاريخيةحادثةان.والاضطرابالغموضفيهابعثانه

؟نهاللكاتبعدرولا.رمزكلمنوأعمقأقوىالصريحشكلهافيهي

"ويتعلمونالعاريةالوقا!لعيفهمونفالصغار-بدايتهافيجاءكما-للصغار

...الرموزيفهمونممااكثرمنها

النقاشاليوحيد-يلاولىالموجة

،نسان4كلعرقصةالاولوللحب،رسالةفي،الاولالحبقصة

الطابعمنشيئاالقصةهذءعلىيسبغبأنمطالب(لكلالباننجر

لمامملاتكرار(القصةكانفوالا،تروىبمانجديرةيحعلها،الفني

:*ولحبهممحنالجميعبهيتحدث
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،تاولا!)ء
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...المعادالشري!هذااخؤالى

النىحانجتههؤ!جديداتنعيئايضي!ادهارادءالقصةهذهك!لبأنغز

امهوجهحبهقصةفياقخمق!الشبعإ،لهذايكونانولعله،الحنان

لنفسيتهتحليلأالثصةبدايةفياقحمكما،الحزينومرضهاالتنماحب

،وبعضهمق!ةحفنفيارتمىبعضهم":امدفائهولحاله،الح!قبل
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ال!مفحة.

ذبوه.!خفمر!والطفلةالنخمجغ

وعهدلتالسوقالىالامذهبت.طفلةحول""الاوتوبيسفينزاع
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أنه..احدعليهيلحظولم..الخلفيةالمقاعداحدفيوجلسهدوء

".يبكيكان

يكتب(نعلىاصرالكاتبولكئ.عابرةعاديةنكتةالىاقربقصة

لابمشاكلعنفيهايتحدث،(،الاداب"من!لبيرةصفحاتاربعفيها

سمينةواخرىهزيلةوامرأة،الصاخبالدلالينوسو!والشيخوالام

بالتفاصيلذلككل..مو"البوظة"وباكالع،؟لكبيرةالسيارةفيكانتا

العرضهإما.ءكلاحبباظ"العاممة"(لمحليةوالتعابيرالطلوفة،لدقيقة

.ءمالستنىه!هفببهجز*لكاط،-متكسييخيطىاشبهفهو

لكي"صري."ولاقاصيعى-مجموعةيقنني(لقصعةهدهك!لبليت

..وجمالوبساطةرشاقةفيالشارعحوادثتعرضكيفيرى

اسماعيلصلقيلعشق

-ولى!ولميف
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