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رميعنمطالرمز،الاف!ملقامللمكلبريكوناإدطمنهناعةعامللرمرضعفعندلىالىرمرا1لهك1!ط

ايضا.الرمزغايةفتلكالايضاحهيالتشبيهنحايةدأمتوما،التشبيهمن

وأ،،،اليهالمرموزيحملممااشملخصالصيحملانيج!المرموز؟لصيورعيدصلاحبقلم

،سوأءالعربيوطئنافيمامديمةانشكولاالبللاغية(لمرمزقيمةفسدت

تلقىحين-(لايحاءمنتحملغرهااووهراراوانطاكيةاوحلباأكانتاهـ!ولةهده،العديثالشمعراليهايمحدرفدالنيلق1المزءئ

هيلين.لاستردادكفاحهافيطروادةتحملممااكثر-السمعفيالتجربة..تجاربهممنالشعراءمنكئيربلأ.يقتربالتيالاعتباطية

فيخيرفلا.ايضيابعمقعنهايعبرثم،بعمقتحاشصتىفجةتظل

هذهعلىدخيلةعناصرعنديهياوليسوحصانوطروادةافياناندوندلالتهـافيارفقبرةاقيةالتفاصيليلمالذيالمسترخي؟لبس!

.القصيدة

.واحدةعميقةقكرةفيالتفاصيلتلك.نجمع

المتغاملة،الشعريةوصورها،الدافىءبسفالاغنيةدلكمعوالقصيدة

فيالمقدماءطلبهاالتيتلكهي،نطلبهاالتيالعميقةالمفكرةهذه

ابياتها.بينتتراوحالتىالكلاسيكيةمنالمشرفةالمقيةوهذه

خفيةالفكرةتلكتظلوقد،القصيدبيتعنفنشواحينالق!ديم(طارهم

توحيدةذلكرغمولكئها،تقالاوتبسطانالشاعربهايضنئوقد،الخفاءبعض

هجاهد(لمئعمعبدمجاهدللشاعر.خضرةفوقسماويافقكأنهاالتفاصيلفوقىمرقرفةتظل

الشاهـرانوسأخال.نساعرهالصديقيومعذرة،رديئةقصيدةهذه،ثرثرتناحئايافيبالحكمة!طاندوننثرثرانالشعرفيوعبث

ارروو.ولكنىالبحرهذاالااختارولدلمك،شعريةقصةيكتبانارادوعبث،العبرةمنهانعرفاندون"الحواديت"نحكي(نكذلكوعبث

ارهققدالوزنأنالامبررالهاارىلاالتيالتركيباتببعضفوجئتانالىالقراءةبعدبالقارىءتدفعساذجةمبتذلةةلعبر2تكونانكذلك

الشاعر"؟هه...ذلكهمطوماذا"ايرضاساذجبسواليلقي

الثا!ر:يقولثرثرةالادابمنالعددهذاشعرمنكثيرفيانالقولذلكالىدفعني

يوماتنازلالبدروكأنالمنعمعبدمجاهدللشاعر".نوحيدة"قصيدةفيوبخاصةتحتهاطائللا

خدها!طاهاقلقد.نجاابراهمرورط!ر"ابئنيفقدق"وقصيدةمجاهد

فلقد"""لشاعراستعمللم(سألوانااناللفطبدلك(دسولست.((اصطفاءفن"وس!ظلزالماالشعر

امدمنذالكلامهذاانكرفأنا،مثلاشعرياإكونبح!ثيصطفىانيجب

:ويقولبدلابناءفىلبنة!كون.جيتنصتطفىالجملةأناقولولكئئ،بف

توح!دهي!ر!الاهنماالحطفيهخلوقمنما-.والثرثرةاستقامةكلهبنماءفيالم!حدرالحائطاوالمعوج!للصنمةمبررمن

دخيله...دخيلة..هناوكالمةعيبااصبحتوالا،يبرر!امالطبدولا،هذا!نشيء

!بمفيهاويتفكر"تو!يدةيشحهيكانالجبارعبدانالشاغروي!فولىهذاتلفى(نو!جب"مزاج!"صيلىة!لانايضمااقولانوأح!

يقولانالاالحاللهذا.نشبيهايمملكلاثم"ا!ما!ببراوار!امة(ر!ة!حا!مررر!ض!في،ثناياهافيالمزاج

مسكينيصبحيراهاالحيفياماالتذر!ةالبلاغة؟والمحكماللغويلبناء1يستمملحبعضهاو!بما،(لدارج

السكيئشاهدتكالفرخةوفضحى،ىاووةبجنواحدةفصدةتتذفيبأنهوالاكبرواالخلط.العنق

السكين؟فشتهيالفرخةانيقولانشاعرنايريدفهل.لغويةاونحوية.نقعرةتتبعهالفظسذاجةوبين

قولهعنالشاعر(سألانائممناد!ردهذ(!مرقراءةفيا!ضياررهـبر!ةالافكارهذهوورر

عراككلفياصلاكانتتراهاكيفقضتى.الادا!

توحدةفسشانلونئنلمحتىذلكلعدالقولس!طحئنوالشاعر......ا..
........لكلوادء...اشصارعميه

هذاماثمالعراكفياصلاتوجيدةكانتكيفلنايدكرلم،ومشيتها

؟!بادررالخطيب.بوسفللشاعر

الاعداءعنهايعرفلمالسعرعلىيعابالذيهذامنخلت،الشعرأطيبمن!صيدة

شيءابدالهذارمزااخيلمنجعللمالشاعراسالزلتماولكني.الحديث

وااليس؟طروادة(ختارولم؟اقدامهتحتالمدينةعاشتالذيالطغيان
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السابق.اثرعلىيقعاناللاحقخطواوشكخىالعاليالكعبخلفتمشيتراهاالحيعيونكلى

عنشاعرلناكتبلووحبدا،داهعمحيطالسلامعنالحديثان؟ا!ميولطتمتني!ف

.جديدةراوية!ن،السلاماو

السافي

ورصززكي!لثاعرنهدانصمتفيوتكون

عنبالحبالملىءالحديثهؤااحديحدثنالمم،نواسابية!اة!فى؟ضجة!مانهدانيتكونهل

المحدثشاعرنا!ن،مودةحبلىول!اقيهنواسأبيبينكانواذا،ليا!4منفيالمرتاحشىعيوبعنالقصيدةفيفتشتلوانيأطن

وجهاىا!لروربما.فحسبلسانهوذلاقة3ل!مهساقيهمن!4واقش،؟شاعرالزميلنظروجهةا.تمثلانسأحاولولكني.الصفحات

الو!زشفلاتجماالنواسيةالنظرةتلك!،واستبنسارالفنظرة(لسافي.بالثعر.يفعلهالذيلهذامبررعن

دونهماوماوالقفا؟لمشمعربةالقصةودرب،شعريةقصةثنابةيقصدالزميزكانربما

ال!معلىالمقترةفيه،العصرهذامحاسنالعصويالساقيفيانلكيؤيهساروابمنبستانسىاقالزمكلبافكاىوكان،وطهولمطروفى

فيوالخوصالاساطرورواية،الشربواهواءيتفقبماالحديثوادارة.يرءبدمماشيءالىيصل

نفته!لىءلةفقد"ءهرينتلممان!!الاقي!ز(؟ن.الناسشبروهو،ابخمايمافناالشسرمنيجعلانيريدالشاعركانوربما

ابمنامة.قيادواته؟لتبذيراوعليهبالعدواننكون!الفناجتماعيةولكن،كذلك

موا!بثري!موذججةصووةا!رةوهؤا0الزملاءمنكمرفيهيتردىخطيرخطأالىانبهاناحبوانا

؟بتنىهـورت.فنيتهعنيتنازلانللجماهيرالشعريكون(نمعنىيدانههوالخ!

نجامحمدابراهيملثاعرالقلة"؟و،الدائرةالضيقالعامرأير4فنلكلوسيظلؤالوما

دبيباالابالحسرةاشعرفلمدلكومع،الموت؟مامالقلبضعيفانااركاءالكعرةالىالسبيلىهوالن!مسةالقلةهدهوارضاء"التحمة

عنالشاعرفيهايتحدثالتيالقصيدةهذهامام؟لضلوعيتجاوزيكاد!.الفنيةوقيمهامثلهاتفرضارتي!ماالمقلةهده!ن

لاا-4موت،بالتفاصيلزحمهاقدفنجدها،الشعريةالزميلقصةفيولننظر

والنسعر،النتيءهذاو!اوقالطر!فةبى،؟قالشيئاالسمرليى،الوطنيتوحيدةلدوريتعرضانحاولحينخانتهالتفاصيلهذهولكن

للفرداصالةلاالذيواتعبير،ا!بتذالعلىاحتجاججوهرهفيالحديت؟بالاعداءتوحيدةفعلتماذ؟ترى

والموجدةالصراخمنبنوائعتذرعمهمامبتنلتعثيرف!تعودالفجرعند

يقولالروميابنانالمكدودبالجسمتوحي!ة

فرارهفاضحىعسيآلردىطواهءلثياعس!افي

بعد!لىقريباقربعلى!لىاتو!دةى!كلىنتماذاش!لالوافينجبراليانهذارغمونظل

أ!طالجوارحمثلواو!دنابالاعداء؟

الفقدالبينالفاجعكاقفقدناهالمحروم

القصيدةهذهاليهاتصللاسماءفيتحطقالروميابنابياتوذ!لالعزيزعبدملكللشاعرة

طولهارغمبانالمحرمانالقا"للةالماثورةالفكرةتلكحولتحوم،عذبةغنائيةقصيدة

منذشعرالها(قرألمكنتوان،سباقةشاعرةوصاحبتها،الفنينضج

طية-واقسم-ولكنها،حدةبعضالعددشعرعنحدبثيفىكان،وعبرتاليهاالثرتالتيالفوةبتلكالقصي!ةامتلأتوقد.بعيدزمن

علىالحقيقةولكن،مخطيءفلعلي،قلتفيما(لزملاءوليراجعني،السةعئبهاغن!"لياتعبيرافكزتهاعنالشاعرة

واحد.وجهالالها-ليسح!الكلالجميلبالصبرالالامزين

الصبورعبدصلاحادماهرةالخالداتالفنونفيهاوابتدع

!سسسمه!!مالذافبهالدموعهذيوأحل

حديثاصدو4رائعاتغرا..للحسنمثلا

!أالخولى

هاولرلص:إء،1،-ا"ةجالبابفتحسنللشاعر

:+.أاحداهما،الحربشقاءمنصورتينخلالمن،للسلامتدعوالقصيدة

تآليف:التكرارولولا.وحيدهافقدتامرأةصورةوالثانية،مسوءجنديصورة

ب!بترسو!فلورنس؟منالمقصيدةهذهلكالتد!لتهاالاشياءيفق!دبعضبأنحرىهوالذي

:.الشعرجيد
درسخللاملقرحمة

........هـهوالخالقوالشاعر.جديداشعرانصنعلكيجديدشيءمنبدلا

ضمنها؟العامل.دور.تاريخها.دورها.اهمشها.النقالاتنشأة4ثأ.".ء..0.1و..... هـ...مناحدالرقدساعرلااربدلكديلس!0هوكلممهيعولص

والئشر!لطباعة!هليةالمؤسسةكنبمن4ومننفسهمنهووجرسودفطنبرمنالقصيدةفيماف!لالشعراء

4حمييس!س.الشعرأعسابلةاقدامطرقتهقدالموضوحهذااناقولولكني.سجدانه

85



نتصيءه!ا؟ا!وس!يلةوماالتصفيةهدهالىالسبيلبميفولكن..ء.+

كذلكوجريءعوسبحمستوى!ىمالجشهعليناب!جم!ثاة!تظا
الملائكةلناؤكالحروالشعرالعروض-2-

قصيةهيالحديتالشعرقضايااهممنقضيةالهامالمقالىهدا،.ور

معرفةدنفسيازعمولست،منهتحله(وبالعروضوارتباطهالحرالشعرحسنالأعبدبؤلم

ولكنني،خبرةادنىالحربالشعرخبرةاوكافميةغير(وكاكيةبالعروضالقضايامعالآدابكتابتجاوبمدىعنالعددهذامقالاتتكشف

وانتصارهاالشعرلةللمسئوليةالكاتبةواستشعارالموضوعاهميةاحسستبشكللهاواحتشادهملموضوعاتهمتناولعمقوعنالعربيلواقعئاالتقافية

الفوضىمنوخوثاالعربيالسعرتقاليدتفهمالىمخلصةودعوةلهاوالملاحظات،الابحاثهذهبكتاباعجابيعظيمشيءكلقبلواسجلعام..

الحرالشعرطبيعةعلىقضىربماالذيالتامالت!حرريخلق!اقدالتيالافاضلالكتابمعيختلفنقديطابعمنعلمهايبدوقدمهماابديهاالتي

عددلقصائدتطبيقيةدراسةهووانمامجردابحثاليسوالمقال،نفسه.يسبقهاوالاعجابيحدوهاالاخلاصفان،النقاطبعضمن

مطروحةقضيةوالمقال،الئقد(ساسهيالتطبيقيةوالدراسة،الادابمنالدائمعبدعبد(للهللدكتورا!نسانالعربي-1

هذهتجلىحتىباخلاصليناقشوماونقادهالحرالشعراصحاباماممشكلةهي،المعاصرالمربيواقعنامشاكلاخطرمنمشكلةالكاتبيثر

القضية.هدهبشقيهاالمشهـلةهذهحلفيويسهمومسئوليتهاالعربيةفوميتنامضمون

مندورمحمدللدكورالمعامحرةمعوفيالادبتيارات-4العدالةتحقيق؟لىيطمحالنزعةانسانيفالمضمون،واعياسليماحلا

و؟لمقال،التياراتلهذهتقييمبلوهصدتسجيلمجردليسالمقالىهذاالقومبةالعربيةالفكرةو!بمنيستمدوهوالعرجمب،الواقعفيالاجتمإعية

وهو،الممريللادبمعمقةودراسةتامتمثلمحن(لناتجبالوضوحيصرخقوميتابمسئوليةالثعوريولدالذيهوالقوميةبالفكرةوالوعيذاتها

وبينمنهاووفحقق.ؤدعريضاموضوعايتناولوإحدكمقالحدودهفيمئهطرف!ي،تباينمنواقعنافيمااذاءالعملاسلوبيحددالذيوهو

الصيانحةسلامةعلىيحرصالتقليديفالتيار"التياراتهذهمعا"مسوليةيرفرضزري،فهوبتنكلمتخلفةواجزاءنسيباتقدمامتقدمةاجزاء

(لجوعلىيحرصالرومانسيو؟لتيارفيهاوالتجديدوقؤنهااللغوسةولكن...؟لمتخلفةباجزائهتئهضانمنهالناهضةالاجزاءعلىمتضامنة

النالتوالتيار"المر!ةالمعانيظلالوعاىالموسيقىوعلىا!مريالانسافيالثعوروانشاملةانسانيةالعربية؟لفكرةاننقولانيكفيهل

لهذهالكاتبوتقييم،الجديدالاشتراكيالواقعيالمتيارهوالمنتصرا!نسانجبةمعنىان؟ا!خطارنأمنحتىالقومىالشعورمننحئيجزالاجزء

يمكنمامدىيبينحينوخاصةواعمنصفتقييموألافيهاتاتارات.بهوى،ماعلىويطلقهشاءكيفما5يحددانولكلمحددغيرنسمبيمختلف

فيوتتوفر،لهونقدهماالسابقينالتيارينمنالجديدالتياريستفيدهان.واطارهمضموفيتحديدمنبدولا

روحتكونانيجبالتيالروحتلكالقائهافبىالتحفظروحالمقالاحهـامخوريلرئيفالا!ريقيالاسيويالتضامنمؤتمرفن-2

لتياراتتخطيطاليسالمقالاننلاحظولكننا..المنصفالعلميالنقد،المربيةالقضايازاويةمنالموتمروتوصياتمقرراتالهـاتبيتناول

مجملهفيفالحديثبخاصةالشعرلتياراتتخطيطهومابقدر"الادب"وبردبهددهاالتيالعربيةوالقوميةالعربيالكيانهييثيرهاالتيوالقضية

الشعر.على!مبالعبوانيةاسر(فيسياسةادانتالتيالموتمرمقرراتتكفيفهلاسرائير

موسىس!وةغورلمج!ى!لم-5"هلويتساءل؟القضيةلتوضيحتكفيهل-استعماريةقاعدةانهاواعلن

..استعماريةقاروةتكونانوعنالعدوانيةشياستهاعناسرائيلكفتاذ؟

السرترجمفقدجيدا؟لعربيةقراءيعرفهمالذينالكتابمنجوركيالتيالجريعةالهامةالقضيةهيتلكحينذاد؟"توجدان1حقهامنيكونهل

حاحاجوئباكيالالديعرضفحوض!هولكتافيبمفالممرييناالثقافةليلمعلإلعرمإلبةموسىلنقلالذيالمفتعلائيل1وجود..تحلحتىدائماتثاراريجبواتيء"لعار

دولةمقامهالتقومبتصفيتهاالمطالبةعنلنامدوحةولا"،يصغى(نيجب

والمقال،لنابالنسسةودلالتهامولفاتهمضامبئمنيهمهمايعرضمابقدر

امانينا.عنبذلكيعبرخوريرئيفوالاستاد"الموحدةلفلسطينعربية
منواماثناياهفيالمنثورةالتحرريةالافكارحيتمنمربمفيدمعجب..

ممتىالذيالدخيلألكيانهداتصفيةعلىالمشروعوعزمناتصميمناوعنجميعا

فهوكثرااعجابكميتتريثانا!تملكلافانتبحثاودراسةهوحيث

شلفاته،اوجور!حياةعنوانطباع!لهالكاتبانحكاساتبر!ث!سكلسيبلهافييرخصاقيابليةقضيتناهيتلك..بالخطريهددنا

فهو"موسوية"امجوريهةقضاياالمقررةالقضاياكانتانتعرفولا

وافتقادالحماسروحفيهتحسو(نت،هوويرهيحببماجوركيينطقتقدمالجديدالفكرد(ر

عندالفنمصمونهوهذا"مقالهنهايةمييتساءلالهـاتبانثم(لنقد

هو:أخربسؤالالسوالعلهذاويجيب؟الشكلهوماوالان،جوركياطلىعليالظعر

وتلك"؟الشكلعننسالانالمضمونعرفناانبعدالحقلناهل

اخرسوالاثارةبمجردتدفعولاالسادجالنحوهذاءلمىتحللاقضيةديوانهفي

ذمنلمضمودعمليجعلئكييكعىهىكلعظيمالمضعمو!ائعاعندوجوحشكيمقسعاستغرق؟(كهاشمهماالمزاهـمراث،ل!

لاولكنهعلما؟وسياسةاواخلاقا..شيءاينيكوبلفنياعملاالادبي

منيخلوتقريرمجردقطتكنلمنفسهجوركي،واعمالابدافنايكونقريباسد

الفنيالعملطابعاكسبهاالذي"الشكل"
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الدينيمذخورناالىلخأالمذيالمغايرالصروعن،الغربيللفكرصابرللدكتورالمعاصرالعربيالفكرواصولالحضاريالتكييف-6

عملهوما،الغربي؟لاستعمارمحاربةفيمعاالعمرينوتعاون3(لقدالعربيالفكرمشخصاتلدراسةمحاولةفهو،وهامجادمقالهذا

لمحاربهكوسيلةمصطنعةوحداتالىالعربيةالامةلتقسيمالاسننعمارالنيالحضارقيوالعملياتوشخصيتهسمانهتحددالتىوالاصولالمعاصر

المثالياتالذ!بنقلالاستعمارهومنان!قررهماالعوجمبما،لينقضالقوميالتذعور!رفتحاليرنةتاريخيةموضومحهمواجهةيواجهوالكاتب،ترنيفهعلى.نعمل

منه،بالرغماخذتوانماينقلهالمفهـوالعربيالعالمالىالهربيةالحضاريةتطويرعلىللعمل،انلتزمانيجبالتيوالاساليبللقيمتخطيطالى

المصيرتقريروحقوالحريةكالديمقراط!الحدرثةوالمثالياتالموفوعشماولهواولأنهذافيالهاموالشيء،العربيوقكرناجتمعنا

معهايتفاعللمما؟لعربيالمجتمعفيزوثرانيمهـنكانمامجردةافكارا!امألاخروالامر،تطورهوعواملالعربيقريخنافتمثلباحساس

وملاحظات..والمعرفةالاحتكاكبمجردينقللاخمماءوهذا،ويجاوبيقدمهاافيو(لتفمببر(ت،معاالقديم(لحديثلمواقعنافه!هنوعهوكذلك

تفصيلا.ويتطلبوارخلافالجدليحتملعاموبعضهاوعميقةهامةا*لأنبقدمهماوا*لب،الواقعهذامنوالمتولدةالمشاهدةالحضاريةللظواهر

نايمكنلارئيسيةملاحظةهناكولكن؟جميعانناقشهاانبودناكانوكمجديئتحترمانالازنلثلاانكالاوتصويرهتفسمراتهنرمعهتختلف

الايمكنلاالعربيالمفكران"-الىدعوتهوهيالاطالةهذهرنحمنذفلها.مقصدهوسمودراسته

و؟ننا"المعامرةالصناعيةالحضارةعناصيلامعبرااصبحاذا*ر..
لحركانانمنذالعربيالفكرالكاتببهاتناولالتيالتمهيديةوالملاحظات

المصراتقريروحقوالد.رمقراطيةالقوميةقكرة)التنظيماتهدهنقبلحينالمعاعرةوالمقافاتالاسلاميةالثقافةبينالالتقاءمرحلةئمرعو؟بدويا

الصناعية(الحضارةيعني)بهاننظمهالمذيالمضموننقبلانبدلا..........

محيحالكلامهذا.."اخرىمغاميناسيمات!قه-فيانيمفى!لاالخءلا!4في!مثموالهئد؟والرياليةوابيولاليةكالمعارسيهالقديمه

عنالما!بى!يقبلاتولدت؟لننظماتهذهانلاحظنااذاولكنماحدالىلننطورفنأنجنةدرالةعنقكثفملاحظات،بالسيطرةوانفرادهاالعثمانية

الملاحظاتهدهعلىولنا،العامة(لحضار.بةملامحهوتحددالعربيالفون
اجتماعيةومفاهيممتغيرةمرنةبلثابتةجامدةليمستواتهامغايرةحضارة

تصويرهاناذلهمبررلاالكاتبجزمانالعالفىلمنااتضحوظيفيةمنهجياقثبرايكنلمالمفكريالميدانفيالاجمبيالطئميراناولا:ملاحظتان

عامةالملاحظةهدهانوالافكار.المضمونفيمنتأثبرهاكثرالثحثطريقةفي
مايقولفكأنه،ميهـانيكيكذقليبدوالامريجعلالنحوهذاعلىللقضية

كااقصدوانا)ألاسلاميةالفلسفةعلىتنطبقلاولكنهاالادبعلى.ننطبقوقد
الذيكالمجتمعمجتمعانكونانفعليناوالتنظيماتالمفاهيمهذهف!لنادمنا

الكاتبقرركماوالكيمياءوالطبكالفلكالعلومعلىولا(الكلامعلموليس

للتعديلمراعاةودونالمغايرةوحضارتنالظروفنامراعاةدون،فيهنبتت

وهذهالمفاهيمهذءتتخذهانويمكنيحتملالذيالجديدوالتشكل؟لنحويةوالعلومالشباسيةالمعارلىمنكببروافهـارمضامينانبلنفسه

هو*تعبيرهالمنبهرالمثابهالمنمرمنالكاتبانالعئاعيئاروضارةءلىزقملمالعثمانيةالخلأفة))-انوئانيا،اترتبعلىويونانيةفارسية

الامرنهايةفياتنولوجيةعنصريةالىلجطتوانها،تيولوجيةاسس

قرفوطلذوقانتاريخناكتابةفيرأي-7
اولمنقامتالعثمانيةالسيطرةانبل"بمثلها؟لمعربيةالعناصرقاومتها

حديدةكتالةتار.رخناكتالةالىحاحتناعنلاخلاصيع!راخرمقالوهدا......
.......(للاستعمارالالديمهلصور.ااسننعماريتوسعيعنصرياساسعلىالامر

يومنعقائدياساسءلىكتابة،والعقولالنفوسفياحيا?تستهدفهـظهراسلنانماالمزيفالاسلاميالتيولوجيالتبريرالىلجوءهاوان

!ر،اعجانجطرغم،والمقال..الماضيبحقائقيومننالمنالبلكمابامكانجاتازاءي!اعنكدفاعاخيراواضحبشكلالي!ولم!تخارجياسطجا

يستشعرهاحاجةعنيعبروهو،العلميةلنفسهيزعمعاطفياتجاهضنينمعسلى2مملكانتهيالنياور!ا"فليستوكذلك،الاوروبيالتهديد

الراهن،صراعنافيكسلاحالمتاريخيةالدراسةانخاذوهيعندناالمفكروفيا!قوورة!كرةو!قوى،وشماذ!اواستقلالها،العربيةالعناصرانفصالى

فياصيلةعربيةكليةونظرةعربيةروحاهناكبانايمانالمقالوتخللءلىالحديثةالنمردلحركةطبيعيةنتيجةكانذلكاناذ"الوطنية

مدسوسدخيلعارضهومابينيفرقواانالمؤرخينومهمةوالجاةالوجودأ!ارتهصا!زيا!قوواتنبهالبي!ربكبعليبدأتاقيالتركيةالسيطرة

التاريخيلويالمورختجعل"عقائدية"قضيةوتلك..الروحهذهعلى!لةؤوقيشخعي!ارلاءومحاولةمطشرفيبشكل.(لفرنسيةالحملة

هذءواقعضد"هواهيوافقلمماكلالىويزعميريدهبطينطقهحتىانالكاتب-يقررانحقاالمولمومن..ممرفبمعرابيحركةواكبت

المدبررةمخاطرءلةالنن!ريخكأبةفيالالجاءهذاوثر..."الثعوبدعوىوهذهشأنهاورفعةالعربيةالعناعراستقلالعلىتعملكانتاوربا

قضيةعناخيراالحديثكئروقد،النقدوروحالعلمخيانةاهمهاالتيإ!كرومرد!وىماحدالىتثبه

(لعربيللفكرالحديثالمحضاريالتكييفدراسةالىالكلالبيصلثم

حديثا:صروجمطبهاارتبطالذيو*ستعمارالصذاعيةالحضارةالىمحواملهفيرجع

ولكنه،والرعويةالزراعية؟لحضاراتالىمعهنقلهاوالذيالاولىمراحلها

اسباأقيانبءندوأالىنأءاالفكريةالاصول-الكاتبيزعمكما-الحضاراقهذهبتوريثقظيقملم

يقململا..*نسانوحقولىوالحريةكالديمقراطيةالصناعيةلخضازة

؟برغناصوليورثهاولممغلوطخطيربشكلالكاتبيقرركمابذلكألاستعمار

بركيئزدكسشربهذاالقضيةهذءتقريروان...والحريةكالديمقراطيةالفريةحضاوته

تربمزانماوالمباديءالمثلمذءتشربالذيالعنصرفانمشوهتقويرانئعكل

مويساليفر(دبماوالكاتب،مبالثرغيروبشكلعنهورغماالاستعمارعنقسزاتتنربها

الكتابهذأمطالعةعنالحرللاف!انغنىلاالصنابمبةالحضارةفيالمحديثةبالقيمآمنالذيالمشابه(لعنمرعنيقرر"

مشابهفكرالىالعربيالفكرتحويلعلىعملوالذبم!العملفيوبولمائلها
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قيركانولو))يقالحيناشدهالتعسفويبلغ،يكولوجيةالصالدراسمة"والكونالانسانالىونظرتهم"الذاتيةالعربوخصائصى))العريبةالروح

وبهفاإوجوديةه!هما"بالمائةمائةوجود؟لكانالحاضرعصرناابناءمندعوىبشكلتطرحبلوتبرئرتوضحلمولكنهاحولها؟لحديثكير..

لمصسفة؟1إفرضيةاهذهولمذلكيكونوتحددتوضحانيجببلالنحوهذ(علىطرحهامننسشفيدولنوزعم

الراسلشريفويرقينهاسرابهاالمدنية-01الاجتماعيةوبالدراساتبهبليخيالتالىبالمنهجفقطليسىعنهاويكشف

لموانا،باستيدلجورجالعنو؟نبنفسمترجمإكتابعرضالمقالهذامبهمةعامةكقضيةومناقشتهاكدعوىتركهااما،والفلس!يةوالنفسية

وخطوكبيرالموضوعاننلاحظولكن..يع!الكلتابهذاقراءةمنا.نمكنولن،نفعابجدإكافلنالمعاصرسلوكنامننستهديهالابانناوعويلنا

الضالينالفلاسفةلافكاردراسةإنبالكالخصهالذيوالجزء،آنكيءالمتفاعلالمومنالعلميالعقلبمستوى)1لحنهانكشفانكذلكينفعنا

المدنيةسرابفييبحمونالذين(الاقلعلىالمؤلفاوالكاتبرايفي)العلعيالعقل"معئىما؟هذامعئىما"العالميالفكرتياراتمعبصمق

ثممنهمخاصةوالانجليزو(لنفعيونالتجريبيون،ثلاثطوائفوهمماليخدمبحثهيوجهثمسابقةبفنرةيومنلاالعلعيالعقلان؟"المومن

فلسفةمنبشدةيسخروالكاتب...الصيرورةوفلالسفةلربانيون1متضاقضمعنفسهبهذا.نعبرالمومنالعلميوالعقل.موضوعبم،انهمنقني؟منبه

وهذا..لهوتبربرإالرستعمارقكريسئدفهمالمنفعةواصحابضجرببيينالدراسةالىوبحاجةقولمننلقيهماتحديدالىبحاجةانئا..المعنى

والكانبللفلس!فةدارسبسهولةيقيلهولاالابمانجدايشه"تقريريكلامبحاجهايداولسنا،الحرةالنقديةوالدراسةالمتحيزةنجوالموضوعية

وتقدبرالتهمالقاءفيوالاحترازالحكمفيالانصاف!وينقصه،منهمواحد.عليناعزيزةكالتمهمامسبقةبافكار.نومنعقافديةدراسةالى

هد،مثلتطلقولا،اإعلعيالمئهجفيالتجريبيةالفالشفةمساهمةأهميةصبحيالدينلمحييق!باليلرارشعرفيالاشاةالأنسار-8

..متجنياالكاتمبربمونالطلوئال!بقين1هذب!لالعامةا!دافعةألاحغامولكن..المقالطه!ابقر(ءةالستمتعتانني؟قولهانالم!تطيعماكل

سيقولطماذاترىكيقينالمدنيةفيبحثاسيكونالم!الطمئاإثاننوالجزءبالدرجةنزارشعرفيالمرأةعنفهومضمونهمناكبرعنوانهانالاخط

فيجو...الفلسفالطهذههدمتوهمانبعدالاصحعلىالمولفاوهولنا.قريبالهسيصدرالذيالهـانبكتابانتظارالانصافومنالاولى

عداها.ماترلمحضو؟حدةبفكرةوايمانعقيدةمجرديكونالاالملائكةلاحسانوالتصوفالعذريون-9

البصريداودالجبارل!دالحديثالعراقيوالشعرالنقد-11،"عشاقمجردمناكتركانواالعذريينالسعراءان"المقالهذايقرر

وفيالنقدفيرايه..شيءكللهفيحشدموضوعهالكاتبيتناولليلىوحبيبته،،متصوفوقيستصوفالعذريفالحب،متصوفينكانوا

،منالشعر(لعرافيالحدتالنقدموقفيستعرضثمالعربي؟لئقدمراحلتطوروهامجنينلهالمولما"(لحياةلمعئىالوحيدالتفسيرالحتقاده"فيهبى

الشواهد،منبكثريذكرهلماالهـاتبورمثل..ثلاثةاطوارالىويقسمهمراحلمنمرحلةالعذريلحب1هل.."نفسهينشدالبراريفي

و(لتقسيموالتحديدللتخطيظواضحةومحاولةودرسجهدالمقالوفيولكنهـاطريفةقضيةتلك؟للمتصوفةرائدقيسوهل!الاسلاميالتصو!

ءوالمساويالمحاسنوذكروالمقارنةالمحددبالمتصنيفمولعوالكانبوالمقارنةقيسفليلى"،دمعكوساوتبريراعاطفياتبرير(يلامبررةوغيرضحيحةغر

طابعادر؟ستهعلىيضفىقدممافيكرهماكلنروالعيوبوالميزات.الفارضابنبقولوالاستشهاد"نفسهليست

تسممح(لحديثالعراقيبالشعركانجبةثرايةلنفسيازعمولست،تعليم!با-احبتلذاتيداتيبلفرقولاتزللموأياياياهارلتوما

الذيولكن،نقادهعلىاصدوهاالتيالكببرةاحكامهفياناقشهانلمجمايعبرهوانما،وعاشقكلهنايعنيلاالفارصفابنمتعسفاستشهاد

كأنهاويطلقهاعامةاحكاماي!صدوفهوموضوعهتناولفيطريقتهيعنينيتتجلىالتيالالهيةانذاتهوالذيبالمعشوقبالاتحادالمننصوفشعورعن

هذهومن"مرةفن(كثرقولهقنلكئيرةذلكعلىوالامثلةبهمسلمشيءشعراءمنوغره،الفارضفابن،فيهاوتتحدذاتهوفي؟لوجودفي

ناتقرروكيفخاطئةهيلماذا"الخ-كذااءتبارالخاطئةالمقايىعنري،غبراوعنري،بالعشقاستعان،بحالمئهمقيسوليسالمتصوفة

ناتقرروكيفخاطئةهيلماذ("الخ-كذ؟الطريقةهذهاوفلانعنقيسضوءعلىالفارضابننفهمانيمكنلاونحنحالتهعنللتعبيركرمز

الاحكامهذهان..؟اجماخهناكهل..منغندومعروفصحفيةنزتحهان...الفارصابنلنايفسرلاقيساانايصحيحغيركذلكوالعكس

يقررفهو،ا!المجملفيواضحامروهذا،تبريراتتطلبوالتقريراتقلنئسعر،عليهالتصوفباقحاميطيقلاماالعذريالشعريحملالمقال

موضوعتناولالىراجعهذاولعل.0مقررةاموركانهاجدليةقضاياضسوءودذي،الوأسعةالجنسدائرةفىالانفهمهانيمكنلاالعذري

ا.ئاره!التيالعديدة(لئقاطمنواحدةنقطةوليسمقالفيواسععام

لموضوعه.بارعتخطيط(لمقالانانكرلافاننيهذاومع..ليوضحها

حسمنالجليلعبدالقاهرة...؟قى؟

لفضهف.ا-ئاوو

-،-ادتاليف

خورشهدفاروقبقلمأينسماكهيلن

حياتنافيالاهتمامتحول*يمهذهنشهداقالنظريلفتممالعلهترجمة

فينشاطناارتكارومحوراهتماممركزكانتالتيلسولقصةتالقصميرةعنالادبيبيدسخليلاميل

فاتجهالاولالمكانوجيزةفترةمنذاحتلتالقصيرةالقصةانذلكتفوتكمطالعتهامتع"تدعلاتحليليةعقائديةقصة

؟لنقادمنكنيىبردراستهاوعني،الملهمينالمثقفينمعظمتابتها3الى
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منلنايبقواولم،جمالاكلقتلوا،الانذالالفرنسيينلهولاء)-ياالتي؟لقصصيةالمجموعاتفظهرتالنشردوراليها،و(لتفتتوالدارسين

...الحقولفيالزرعاحرقوالمقد..شاةعشرينسوىراليمئةقطيعانبعلنواالئقادمنالكثردعاالقارئنجمهوربينالرواجمنحظا؟صابت

او!اد..اوغادانهم،قتلو!االكلالطخى..البحادرفيوالسنابلتعدولم.الاولمىالتعبيريةوأداتهالعصرهذافنهيالقصيرةالقصةأن

(.!جبناءصقحةتفردلاالريوعلنفسهاتنشداسبوعيةمجلةاويوميةجريدةهناك

من.برسمانالكاتبجهدماعنكتخفيالعباراتبهؤهت!فاجأوأنتنشرفيالمتخصصةالمجلاتطهرتلقدبل.القصيرةللقصةصفحاتاو

ايامهوذكرىزرعهوآلةحقلهحيوانمعالعجوئرالشيخلتعاطفعوروي!نصرفعنهاتدريجيايتحولا!هتمامبدآثم..؟لانتاجمناللونهظ

التيالصو،ةبأنتفاجأ0.الصغيرةالحفيدةهذهفيمستقبلهوأمليمصرف؟لجمهوروبدأ،الطويلةالرو(يةالىوتاهـةالجديدالشعر(لى.نر(وة

هناكوانما.0نسيءايهيوليستالقصةهيليستبقراءتهاشغلتالصحفيالرببور(ج؟لى؟و..و؟لقصببدةوالرو(يةالبحثالىاماعنها

وهوعمدعنالهوامشهدهارادكماعمدعنالكاتبيريدهآخرشيء..السريعةوالفهـاهةالمثيروالخبر

كلالىايرادهافييحتاجكانماالتيالخطابيةالحماسيةالعباراتهذه؟لىيح!تاجواهتماماقبالمنالقصيرةالقصةشهدتهماانوالوافع

00الحهدوهذاالعناءهذا؟لىايضايحتاجواعراضاهمالمنبهأصيبتماوكذا،وتقصرراسة

الىقيهتسيركانتالتيالفنيا!طارمنخرجتقديهذاوالقصةدونالادبيةالظاهرةهدهنشهـدانالسهلمنفليس..وتقصدرأسة

الفنيمعناهافيبالقصةلهعلاقةولاوباقاممنفصلايبدوخطابيعمل..ومسبباتهااسبابهاعنونبحثلهانعللانفحاولان

..الاطلافطءلىحديت!منبصددهنحنعماالشيءبعضبعيد؟البحثهذاكانوربما

الثاتجية.القصةكىتتكررالظاهرةو!هجملنهـافيالقصصهذهانلمو!الادابمنالماضيالعددقصصءئ

للجميعالعيدوبيممى...المنتنعورا!تناجمننماذجعلىمنعكسةالظاهرةهذهلنا.نبرر

بدورعليبقلمولكن،والعنف؟لقسوةطبيعةفيعامحكماصدارمنالنفسعلى؟قسى

قلقالاب،الابنميلادبعيدللاحتفالتستعدصغيرةاسرةحهـايةاختفاءفيالسرعننتساءلتجعلنابالذاتالعددهذاقصمصانا)و(قع

وتتأهبالعيدكعكةتعدقرحةفيمشغولةوالام،الصغيرالولديرقبمجالاتكلتملاجداقصيرةزمنيةفترةمندكانتالتيالجيدةالنمادج

والطفل،المقارووترتبالزهوروتنثرالشمعاتوتعدالمهنئينلاستقبال..الادبيةالنشر

..الغدبئمليحلمسريرءفىر؟قد،بلعبتهلاه!دكارومغامرةبمور،لعليللجميعو(لعيد،سعديلعثمانحدادالشيخ

..الله؟مانفيالقصةمعيتركك(نيحبلاايضاهناالك!لبولكنوصتظن..الاذابلئماتقدمهاالتي(لموضوعةالقصصهيهذه:سكيس

...الخطابيةالحماسيةبالغباراتا!خرهويفاجئكانلهبدلابلالىيرثاث!وقعة،اثرناهاالتيللظاهرةيعللسببالىتشرانمنها

عيد،اليوم؟عياداكلهاايامناجعلالمذيللهشكرا..علىشكرا)تقدمبيئما،ثالهـثسببالىتشيرمجموعهافيوالقصص..آخرسبب

الحقة،بحريتهاالعروبةعيدانه،كمواطنوعيدي.،ساميعيد،الطفل..رابعاسببا"انتيستا"(لمترجمةالقصةلنا

الكامل(واستقلالهاحدادالشيخ

!اهـزهوفياثيةالمقاومةقيمادةالىفجاةيستدعىفلابسعديثمانعبقلم

الحفلفيتركببلدهيتربصونالمستعمرينلانسلاحهليستلمبالذات...

:الاملتقولالصغيربهاذيلتالتي(لكمر"الهوامشهذهيالقصةهذلمحي.طاهراول

"!الشعميةالمقاومةفيتطوعقد،ثطلالاراهيكرقىلاه!،..ورفيقةمشطيلةمخرة(فالصفية).البيئيةالمصطلحاتلبعضتترجم

التي.الترجماتهذهآخرالى..المغربفيشعبيةاكلة(الكسكس)و

معركة،والشرفوالكرامةالحريةمعركةفيجديا،اليومابوهتطوعل!بستالقصةاننعرفهوالذي..عامودكلذيلفيالقارىءتتحدى

الخليج(الىالمحيطمنالعربيةالقوميةالقاريءعلىهذه-لالفاطبغربةاحىقدو؟بكانب،اللغةفيدوسا

؟لمرلمةالنهايةهدهلقصتهيريدالكاوردامماتفعلانتستطعوماذا.....
.السردفيكلهاجاءتووروخاصةمصتهمناصلايردعهاانعليهلمحكان

فيهتعيشالتيالبيئةجويرسمانبهايريدكاناذا؟ما..الحوارفيلا

شدموفىلىكلمالرشأالقارىء.وصرفليعيةايحاءاتمنالالفا!لهذهماكلهدااذه!فقد

الصالحا!ديلمىلرجمالهاوكالسيرالهيرمعاربه؟حرى!اردما(لثصه

.ع.....القاصلهفدمهاالتىاللغويةالدراسة(لى
مولد(ته.بطهطهـ..

م.4المصخريحرثقريتهفيجزائرياشيخاتحكيهذاكلبعدوالقصة
.لمعرىالملاءلواو،كل!ورزولعه-1،

....هـالخصبة؟رضهمنالفرنسيونطردهفقد؟حفادهوأود(ودهيقيمماليزرع

الرؤوس-؟4
زرعهكلنهينبتصحرالالهيبقولمضدهململجهادالكباراولادهوذهب

وحكاياتوجوء-3أسبيلوفي(لحريةسبيلفيالكفاحمعانيعلىيربيهمو(حفادعسركي

جبادرنهرل-هـ؟.القوت

الشدلاقفارساحمدإو،لشانصدو-إه..-.،...بةا.نر
........هـمالقصة..أحرسيءلعصهمنقدمتهوماسيءالحكايةهذهولكن

.لبئانجمهور؟رئيس،5لحوريبننيارهالننيخ-64لهنحملوحاليدفالعسرالصلد(لحقلهذافيالشيخمعطوبلةوقفة

!!يروت،المكاشوفدارهـ4و.فنطلقالقصةسياقيتغبرفجاةوهناإ!لمشاة..الفرنسيببنخطفنا

-..الرنانةالعبارات
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طو؟صنيحاربكانانهيحسعندماالاسترخاءةهدءلكتحكيهيلحظةداتالموةحياةيرسمفئىمحملومن،مقالالىقصةمن...

خىالكاتبنسدهاوقدواعصابكاعصابهتئيماقيالاسترخاءة،الهواءتستطيعلن..الجماهيريوجهمنبرعلىوقفقدخطيبالىلسعيدة

للاختلاجاتالناضحورسمه،المعبرالقصيروحوارهالرائعبسردء؟خرهاعلىحسرةبكفكفاتضربن1الاهدهالكاتبرغبة؟مامشيئاتفعلان

..وحرصبدفةالمرسومةالخارجةالحركةطريقعن؟لنفسية..مبرربلاضاعالذيالمجهود

...موحياتعبيراصادقةتجربةعنتعبيرلانهامتكاملعملادنفهياولسبب

اللحظةهذهخلالىمنفقدمتالانسانعمرفيزمنيةلحظةتناولتولانهاانسحابظاهرةاسبابمنسبباتمثلانالقصشينها.نينانقلنا

..القلقةالمضطربخةنفسهنوازعوكلالانسانهذاآلامكلهذاوضوحفيتعطيانالقصشينانوالوافع..الاولمكانهامنالقصة

لولا(االىالانونعودللوعظمجالالقصةانوهو،القصةكلأتبيمفاهيميغزوبدأالذيالفهم

النموذجهذاتقديمعنلكيعتذرانيريدالامراولمنالقصاعىهذهكانتولوخىكفاحيةمفاهيمتحويانبدلاوانها..والارشاد

عناعتدارياتحليلافصتهفييبداانقبللكيسوقفهو..البشريتمهيداالفنيالبناءفغد؟ا!رواختلط،حماسيةوعباراتخطباالمفاهيم

والساقبينليضعهااعتراضيةجملاالتحليلهذايضمنوهوبطلهموقف..المنبريةللخطبة

التيهيالحياةانفهمتقدتكنلمانولتفهمالاعتذارهدالتكدمتكاملقصصيبناءامامالامر(ولنفسكتجدالقصتينفيفانت

المقدمةهذهفييقولفالمثطلالكاتبلاالموقفهذاالبطلاوقفتلتقرأانفكرغمالقصصيالبناءهذايسحبكحينساذجانكتحسثم

..الطويلة..يقولونكماالنفيرفيولاالعيرفيهيلامحبارات

الرقة!؟جوعيلاشبعاعملماذ(-(لفدائيين،بطولةعناوالجزائربينكفاحعنالتعبير(لقصةتريدأنافهم

قوسين:بينكلامهواضعاالكاتبيعقبثمفتمهدلذاتهمقصودااولهمنيكونالقصعىمناللونهذااناظنولكني

يرتكبهابريمةاشرفهيالسرقةفان،هذاكلاميمنتتعجبوالااوبلاطنانةعباراتوبلا؟نتقالبلاالسردويمهدالسياىويمهدالاحد؟ث

اعرفاني:بعراحةلكماقولودعوني.جوعاا!تعلىيقبلانسان..ونضحتهـاملوقدالعملخلالمنليظهرمعينلمفهوممثيرةخطب

غيرانهممعالغقراءسرقةعنيتورعونلا!اسماءهم(ذكرلا-اثرياءهذءكلسلاحاليستلملمواطناستدطءاوشاةسرقةتسبباناما

.(السرقةالىمضطرينقصتهينهيانعليهيعزالكأتبانوضوحفيفمعناهالخطابيةالضجة

توحيكثرةالمقدمةهذهفيتكثراقواسبينالكانبيضعهاالتيوجملهكفنانعملهتتلفسطحيةفيهفهمللمضمونفهمهوان،سلامفي

التملصمحاولتهالالاعتذارءسبباتجدلنوانت..يعتذرالهـاتببأنلك..تامااتلافا

؟لماذا..يقدمهالذيالحيالنموذجمنجبريااعتسافياشيئالشىالمضمونآنيدركونالقصاصفلعلوبعد

آخرسببوأنفنيةالكلخلالمنيبرزوانماجملهتريظهرلامتكاملكلهوانما

اثلا!القصصانقلئاقد(ننارأيتالحديثهذااولالىعدتواذا..الشيءهذاكافيمهماشيءاياجلمناطلاقاتضحىلاالفنيالعمل

الذيوالسبب..اخراالقصيرةالقصةاصابمااسبابمنسبباتعطيمغامرة

نفسىيملأالذىالخوفهذاهوجميعاالنماذجهذهعليهوتجمعنعنيهسكشىادكاربقلم

نموذجهعنيمتذوانيريدالهـاتب"مغامرة"دأيناففي.النقادمنالكا-لب..لولاناجحةقصرةقصةهذء*

عنيخرجانالكاتبينرأينا"للجميعالعيد"و"حدادالشيخ"وفي..(لقصةالىلنعودالان(لولااولتشك

..آخرشيئاليقولاالقصتينسياقوالفهمالفنيالصدىفيهاتحسانفعاليةتجربةعنتعبرالقصة

بيئتهوبينبينهوماوماشيتهالعجوز،والفلاحيسرىانيريدالذيفاللمىبنايقتحمهاولصمغامرةهي.والتجربة.بطلهالمشهـلةالصحيح

منبدلاوانماوحرطتكفيلاابنهميلادبعيدالفرحوالاب،تعاطفمنوخوفهوترددءبطلهاانفعالدقةفيلكتحهـيوالقصة...مرةلاول

..بطوليةحكاياتالقصننانتتضمنانمنبدولااللعىعناعتذارثم..تجساضبطقد(نهالوهميملكهاذالهائلالرعبثموفلقه

والالتزامالهادفوالادبالمضمونعنتحدثواالذينالنقادلملهم

نفالعلهممنثيلحئهلفترلقصاتاضالخوفالاارلديجم!عالمشدوشقالمونوممسؤوليهلكفاحي-ملبثماصذر

..صادقةشعوريةتجربةوعنمنفصلاعنهايكنبالتيالاصيلة-ء

اننصلممالحسهولشىص!ولمسوبطولمإلعةفيماذ"معبحاننقولالصماشقالسمووجميعإحلعلهبملةفيلمح9ئمم!تيرئا

منبدفلاأبااوشيخاكانواذ(الاعتذارمنبدفلا-كفاحيانموذجافي

التمتماتغمرةفياضاعواالذيبنللنقادتعتذوالحماسعبارات!ر!
وثقتهسمبانفسهموثقتهمبفنهمالكتاب"لتعبنرفيهانئل!سبوبتعوحمهمث01ا!رصمصمالىيخلى

انتيتسافولرللجنرال

طويللقولاترجمة

عاميتناولانسانيعملفهيموفقاختيارللترجمةالقصةمذ.اختيارئرمس،ئسالمشانر

بفنيص(تصلحوهي،طريفةوسخريةخفيفتهكمفيكجنسالمرأة
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مسىتريدفالقصه.الناجحةالقصيرةالقصةكتابةفيدرسالتكونا!حبوكة

منالحدرهـةالطمعةصثرتتحرلةلكلتقدمالرد؟لمدروسالىهل!تللالئموروالقولالمماتنرة

مىبلع!مهماوالهاواليابسالاحصرياكلالمراهلسارارلالولا!

الىالعبارةتحتجلمولكنهاسلاحايمناقسىفلسانهاوالحمالالرقة

صوتهايسمعانفأرادمعينلتقليدخضوعاالمصامتةكنتهاحبهـجوز

كتتهوتتكلم0..التقليدبتقليدليحطموليمةلهذاعجلاوأولموذبح

-ءوأصصأهأمنماقدمنافى.الاختياروسطاإوفقةالمترحمةالقصةهىهذه

..صمهاالىلعودحمىالباقيا!حر!عيجلهليدبحيسرعما..وسرمحان

ء،...(للتكنبكافىالدرسهذامثلالىتحتاجموضوعةنماذج

حياتنافيلناتعرضالتيالقضايااخطرمنهامهـةقضيةتثيرولمكنها

ار،با،وير.فيالكاملةالحرفيةالمتزمقدفالمترجم..الترجمةقضيةوهي..الادبية

تفقدولكنهابالعربيةكبتقدامامكفالجمل،الانجليزيا!صلعنالنقل

اللغةأتركيباتبوضوحفيهالغتناوتبدوعنأ"ئمورالعضويالتركيب

السص!القةالاحسال!قرأتهااسماد4قصةأروع!ذلك..القصةكل!ب!واحدامث!لالهذاوسأورد...للجملالانجليزبة

هيجوكيكمورللساعر

..يقولالحوارالىالسردمنانتقالههو

جميلتيياالخيرصباع)

(صبرءنفدوقدالعجورقعف

..ؤ،بالارضالمعذبينعناللاحقةالاجيالولستقرأها.

مميزاتهالهالغةالىينقلانهالمترجميتجاهلهلهووالسرال

.ل.س.ق..5الثمنصفحة..ماتزامهامنبدلاوأصوللقو(عدبهاالكنابةتخضعالتيوخصائصها

هولغتهخصا"لعىكلالئقلهذاجافىولوحتىالحرفيبالنقلويكتفي

للغتهيطوعهتمرفاالئصفيالمترجميتصرف؟م..اليهايترجمالتي

..و؟مكانيا"لها
مء

لمول،ص12ضهضسأمتطيجوزلافهوالعلميالنعرفيجازانهذاانهواقولهان(حبالذي

فهما-النعرالكاتبيفهمانبدلااذ،الادبيالنعىفيالاطلاقعلى

ادىولوويتذوقهالنعريحسالذيالفاهمتقديملنايقدمهثمتذوقيا

نسبياتدخلاتدخلهالىهذا

نهرولالحو(هرللشديت
..ثالمثسبب

تنازل(سبابمنثالثاسبباتعطيناالمرجمةالقصةهذهولعل

لتطلعاًلعربالقراءايديتخاطفتهالذيالعالمىالتبم!هو(دسببهظ..انتاج!فيالصدارةمكانعنالقصيرةالقصة

الكبرىالعالمأحداثفيز!روألزعيعرأيءلىاللغوياتمهـنولااللغويةالمعرفةتكفيفلاللغتهمتذوقمنكتابناينقص

اللغةبعبقريةاحساسالىفنيا2نعبيرنعبردمناماحاجةفينحنوانما

والاستقلاكالوطنياجلالحريةمنالشعوبوثورات!وةوأراة!ىةر!ؤايدىافي!شو!حيثاررمبيرفينسفمدهاالتي

.ل.س.ق..25لثمنصفحةم.ء8..ميرة

وبعد

مئشورإتالذينالكتابالزملاءالىاعتذاراالحديثهذاآخرفيالوؤبخن

وأشروالتوزيعللط!اهـةالتحارىم!!العملحسابعلىبعضنانج!ملاناحبفلتضالاعمالهمتعرضت

....الصادىالفحعىفرصمنفرصةتفوتاناحبولستلمالفني

2045؟تلفو!2668صى.بيروانتاجنامنمستمدةبقيمألادبينقدنانثريعلناننتهزها(ندونفيا

نقديه.قواعدمناشنوردناءماعليهنطبقانقبلنحن

!سسرخورفذبدوبالقاهرة
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