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للقومية.مناهضةالماركسيةانبعيدمناوفريبمنبرمنىلاوهذاا.ب

بقدولىولقيرولمتمعبيةو(لصينلهالمشصلطبقةلمقولالحادحلالسوفضبلفماركنسيةلأثالأبنر

بلالقومياتطممىالىتدممولالماركسية1و-.بلإدهافيقي3الاتراالعالمامينمحمودبقلم

(لخاعة.قسمافهاتنميةالىوتدعو،مصيرهاتقريرفيحقهاعن.فدافعى

ديمقراطيتح!ررياساسعلىالعربيةبالقوميةيؤمنونالعربوالماركسيونموضوعانهلدسامةلا،حقاممتازاعدداالآدابمنالماضيالمددكان

وتوحيث!ا.العريةالبلادتحريراجلمنعربيبلدكلفييكلافحونوهماحداثمنجلينينلحدثينلسجلاكذلككانلانهوانما،فحسبووفرتها

العربية،والوحدةا.لتصرر؟جلمنيناضلونمتلاالعراقميوالماركسصبون.والعراقلبنانكيالثولىةهماالعربية(متنا

الىيسعونولا،ال!رديةالقوميةيحترموننفسهالوقتفيولكنهمالالتقاءمعالم4فيابرزتطيبااستهلالاالعددهذاالاداباستهلتولقد

وتقرير،الخاصةقسماتهاتنميةفيحقهاعنيد2ؤعونبل،طمسهامعانيتأكيدفيبهذافاسهمت،العظيمينالحدثينهذينبينللعظيمالنضالي

تاريخفيمؤكتةظهرةالقومياتانترىالماركسيةانحقا.مصيهاو؟لكتابالادباءثوركذلكابرزتكما07العربيارنضالحركةفيالوصرة

وبتلاشيالعالمي"لرأسماليالمنظامب!زوال.ندريجياستزول،البشرية!اشاعةفيخلماتمنالحرلملقلماداه"بماواشارتالثورةهذه*ؤ!

فياما.بصهـةكيةتارموحلةهذهانعلى،.الدولةواجهزةالطبقاتالمتشاركةو!ي"الفقرةهؤهالىالاداباضامتلووتمنيت"اتنورةرؤح

فيلانها،تقدهيةموضوعيةطاهرةلعربية5فقوميتنااليومالعربيةبلادناووقفواالسللاح!داالذينوكتابنا(دباءنااكئرفما"النضالفيالفعالة

الشعبمعيشةمسشوىورفع،الاستعمارمن؟لتحررعلىتقومجوهر!(.وفالوونلىعملالىثقافانهموترجموا(لمتاريسخلف

.السلاموحهاية،يالثقافيةوالاقنصاديةالابخنماعيةطاقانهوتنميةعنحاراتعبيرامنهاا!برالجانبفكانوابحاثه(لعددمقالاتاما

مئفلعلها"الجذريوالتغييرلبنان"عنخورىرش!ألاشاذ!قاقىاماوحماي!الاتمارلتدعيموسعيا،المعاركل!براتوتلخيصاالاذتصارفرحة

يرىدئيففالاستاذ.وموضوعيةوعياواكيثرهال!د1ض!هـألاتا!جنجربميماازاءاليقظةولثحذ،قو!راسخاساسغلىوارسائهوتطويره

منضنخلفدسوروجودمعيستقيملالبئانفيالثوريالواقيان.عقباتمندونهيقفوما،موامراتمنالانتصاربهذ(

تغيرراالهستور7هذالتنغيرملحةاصبحتالحاجةوان.الاثرابعهدبالثورةمبالثرةيتعلقاولهما:قسمينوالابحاثالمقالاتهؤهوتنقسم

و!سمن،الجد)هةاثموريةالاوضاعمعينسجمحصىدجمقراطياوطنيا.العامالنظريالطابععليهفيغلبالثانياما،والعراقيةاللبنانية

هذألوضعنأسيسيةجمعيةانتخابالىإبعولى!دا.وتقدمهاتطورهاالعلايابعبداللهالاساتدةبمظلاتاولااشيداىاحب:الاولالقسم

منجوفبمواقرارهلمناقشننهاللبنايينطلىواعلانهالمجوريدالستورحقا،نابضةقصائدالحقيقةفيكانتكلقد،سعدوعلياثايربوةواد

فيدلدبعددئيفالاستادياخدنمم.التامةوالحريةالكاملةالسيادة.الخصبوالتفاولى،العميقةالواعيةوالتأملات،الحمبةبالص!رغمية

،لبنان!ثلىالعربيال!يميالطابعكلبةفيوكد،اللبنانيةالهويةتحديدلخطواتو؟عيةامينةمتابعة(دريسسهيلالدكتوريومياتكذلكوكانت

الوحهةيناقترثم.ألعربيةللقوميةمحايدايكونانيمكنلالبنانوانوانتصاراتهاومشك!تهااحداثهافييومبعديوماتشارك،لبنانؤيالمعركة

للتحررالكفاحوحدةهولها*ولى*سالىان!قررصراحةفيالعربية.،؟عدائهادعاويعلىوترد،المحوريةواتوجيهاتبلافكارالمعركة!ترفد

ولهذا.واسرائيلللاسنتعمارالخادمةالوجعيةالانظمةومنالاستعمارمنويقظةحزمفيطريقهاوتواصل،واجباتهاوتحدد،لمساراتهاوتخطط

الدمحالىو(لىرعوةاللبنانيةالعزلةالىالدعوةبينوسط(موقفايتخذ.وصلابة

لبنانالىفيدعو.واحدةعربيةدولةفياللبنانيةالدولةوتصفيةفياداهالذبمماوللدورسهيلالدكنورليومياتالعميقتقديركيومع

.السلامبسياسةالمتفسك،المنطورالديمقراطيالنظامذيالمتحررالمستقل،يومياتهاحدلىفيوردتعابرةاشارةفيمعهاختلفقانني،المعركة

ليولةنمودجاويكون،العربيةالقوميةمعنضاليالقاءلبنانيلتقيفبهذا.القوميةتناهضالماركسيةانفيهايذكر

.الهر!فيد)نجمقراطيةمستقلةعربيةنعلمونحن"خروتشوفقولالمىهذافييستندسهيلو(لدكور

هذهفيال!ستوريالتغييرباهميةرئيف*ستاذمعناوكلكنت-وادابالقوميةيومنوناليوم.انهم،بلالماركسيةاتباعمنليسواالعربان

الوطنيةوقيمهااهد(ة!اوتجسيد،اللبنانيةالثورةنصنويج؟لمرحاةانالاخروتشموفكلمةمنيفهموما."هذافياحراروهمتجمعهمالتي

،وألارثطرالتطورلهاتننىعالمتيالديمقراطيةدعا-متهاوارساء،والشعبيةبل،ايدلمولوجيمةوحدةعلىتقوملاالسوفييتمةالعربيةوالصداقة(لتعاون

الوضعبتغيريتحققانمالبنانفيالجذريالتغييرانكذلكاؤمنفإننيالاجتماعينظامهملهللعرب.الاستعمارضدالمئسركالنضالوحدةعلى

الاتجاهاتمئهاتتولدخميرةهوالذيالقا!لموالاقتصاديالاجتماعي.وطسفتنانظامناولنا،الوطنيةفلسقنهمولهموالاقتصادي
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ومناصرةالكادحةالطبقاتحمايةبدرعيتمنطقوالشرقالرو!انيةعلىفالاقتصاد.(لثورةعلىالحقيقيةالاخطارفيهاو-كلمن،اسجعيةوائفيةالطه

الصغبرةوالسعوب.الدفاعهذااحتكراوكلاهما.المستعمرةالثعوبةلصالحهالوضعهذايستغلوالاستعمارالترانزيتعلىيقوماللبناني

ومشاريعخططمنيرسمبماوتتقيداحدهماوراءتنجرانالالهاحيلةلاهذامنمخرجولا.لبنانفيالداخليالوضععلىسجطرتهبهايبقي

والمتاعب.الضغطوتتحملتتعذباناووعلىالمحررةالعربيةوالبلادلبنانبين(لاقتصاديةأ!!روابطبضنمية(لا

وتفهمبعمقالامورتناولالىيدعوالذيمغيزلالأستاذاناعتقدومااساسعلىالعراقوجمهوريةالمنحد!العربيةالجمهوريةات"يدوجه

خبرات؟بسطمعيتناقضالذيالننحليلهدالنفسهيرتضى،وجرأة،القومياللبئانيألاقضصادتنميةالىاساسايهدف،ممد،إسمخطط

الئضالي.واقعناتنميةعنمضلا،المتحررةالعربيةالدولباقتصاديات"صذذتوثيق

ارهـكرنضعانوا!قوهـكأالوطئية.حر!ا!ردماا!طرانوفيالعالملمحيوالاشتراكيةالوطنيةالدولكافةمعالا!صادية!لروابط

المراعنصوروانواصهـ،مستوىعلىالاستعماريوالمعسيالاشتراكي.لسوفييتي5-"لات!ه/ممقدمت!

(خطرو!ا.يبنهماالا!ل!و!اعمقةما.ا!مبرةا!رولعاىعراءا!ا،لبنانفيوالمدميةالوطنيةالقوىكلوحدة.للثيمانشا،ولا

وتدعيمالصغيرةالدؤللحماية3يالاشتوضاالمعسكربهيقومالذيالدورديرموفرأ!اتغييراالدستورلضغييرالايردةالضمانة!وسأطص!اثتنمجمة

م!سكرالاقتصادينظامهبحكمالاشترالمجرالمعسكران.وتطويرهاستقلالهاالواجباتاولىاو7الذي،الاقتصاديالانعطافهداحقي!قو،ءجاهـ

كسل!الاقتصادينظامهبحكمالاستعماريوالمعسكر.،والتقدمللسلام.الاحتلالقواتجو"ءأ.!مام!عد

هذيرمنمنالتقدميةحركتناتقففاين.والحربللاستغلالمعسكر(لنضالهوارحربيمةالوحدةجوهرانكلرئيفالاستآش-معإتفقو؟نا

ابلعسكرين؟الناحية!مناخنلفاننيالا،السلاموحمايةوالصهيونبكأ!الاس!ماشك!!

،علىالاشتراكيالمعسكرانلناتؤكدذكرتكمااضية41خبرتناواقعانالقولىيسحلزمبال!!حدةفالقول.الدولةعسمألةفي-!يعملية*-المبدئية

ومساندةاستقلالنالحمايةالكبرىالدممامةهوالسوفياني؟لانحادراسه..توحيديااوتغامديااواتحادياليكن..الموص!الحكملانتءك!2منبنتمكل

الاستعماريالمعسكلوان،الجديدةحياتناوتنمية،الاستعمارضدنضالناباختلافالشكلاصويختلف.للحكمشكلهناكيكونائينبغيءلكن

حيادناوان.ا!برع!دوناهوالامريكيةالمتحدةالولاياتراسهوعلىشك.بغيرالعربيةالامةمنجزءولبنان.بلدكلفي41لأبساتالموضوءجة

موقفهوبل؟لمعسكرين،بنوسطاسلبياموقفالشى،آلايجابي؟رادة.!ردارري،صةالخطالموضوسونالاقليميةملاإساتهللبنان.-لكن

العالم،فيوالاشتراكيةالوطنيةالقوىكلمعوتحالفتعاونهوايجابيوملاسآ.4مصارومعيتفقالذيالشبها،هذا،الوص!ةشكل؟بنائه

تقديرفيلنختلف.الاستعماريةالدولضدفيهاهوادةلاحربوهوووذطرحهـعاليومتتلاءملاقدائخاصةالملابساتوو!ءانالا.الخامة

لاولكن،نشاءكماالاشتراكيةالدولفيوآلاجتماعي؟لاقتصاديالنظامتستانهيالومالعاجلةفالمهمةولهذ(.الوحطظقضية....،ئقضية؟

؟لابةالضماشةهيالاشتراكيةالدولانفييختلفان!!طيمكن(لعربيالقوميالاتجاهمعمئسجماديمقراطياتحررياخطالنفسهافين-

.والسلاموارخاءوا!حد"التحرراجلمنلنضالنانمومعبكنانفيتمموقضيةفهيوشكالهاالوحم!نخضبئاماافتحرري.

التبعيةهذءمنايطلبمنثمةولير،الاشتراكيللمعسكررعيةلاهذه.ننضجعىدماشعارهاويرتفع،والديموقراطيةالت!ررية؟لاوضاع

ولا،القوميةالسيادةاحترامعلىيقوموتعاونتحالفبل،يشرطهااواثارةالىالوحدةشعاررمعيةضيانفاخشىالي!يرماما.؟لاوضاع

لتصفيته.ضروسحرببل،معهحيادولا،الا-تعمارمعهوادة.تقويتهاتسيمهامنبدلا،الوطنيةالجبهةقوىبين!هـخملافات

صراعالشىالاستعماريةوالمولاتنيوعيةال!ولبينل!ائر1المراعانا!رشورنجغيبرالجنريالتغيرحددفدخوريرئيفالاغشاذكانواذا

الطرفين.منواحديلتهونااناجلمنالواوح))مقاتهفيبرمموناعتزلجوزفالاستاذ!الم،،ديمقراطياتغييرا

اجلمنجهودهااقصى(لاشتراكيةالدولميهتبنلمحواعولكنهواشتعمقااكمرمستوىفياللبنانيءالواقعوركللاتنفهمالى"العمميق

العالميالاستعماروتصفيةللث!عوبالتحرروضمان،السلام(قرارالسياشةالظاهراتتلك!ر!نسبرانيريد"انه.قابيرهحدعدجر!ة

جهودها.(قصىالاستعماريةالدولفيهوتبذ!،البشريةالحضارةوننميةضوءعلىونسعى،وتفجرصوراءهاتكمنالتيوالمعضؤتجلورهالندشك

علىمصلألرها،واشعالالعإلم،وسيطرتهالشعوباستغلالهارقعةاجلتوسيعمنالذيالغد-بناءنحوجادةحاسمهبخطواتانشدةمنالخروجالىذلك

مدعوةوالتقدمالتحررالى(ثتطلعةالشعوبوكافة.ضروسعالميةحرب"نريه

بهوتساهم،ةالمبانرمصالحهابهتخدم،حاسماموقفالهاتحددانالىوتعميقاللإضانيالواقعلقضايات!هيدجممطرخالحقيقةةكطوالبحث

..اجمعللعالموالتقدموالتحررالسلمقضاياخممةفيالى!لموصول،المناقثصاتمنمزيدالىحارةودعوة،الباطنهلمشكللاته

بلمتهاوناوسطأموقفالشىانه،القاءلمالمرآعمنموقفناهووهذاجوزفالاستاذانالا.المش!رتهذه(زاءمسا!نايحددعلميتخطبمط.

ضدالعالمفيوالاشتراكيةالوطنيةالقوىكلمعمثمروتعاونتحالف.معهفيهاختلفتحديداالقضاياهذهبعضرمنصوقفهيحددمغيزلى

.والحربوالتخلفالاستعمارقوىصراعفهو.اليومالد(ئرالدوليللصراعهتصولمالقفكاياعذه!واه

هياخرىمسالةفيمغيزلجو،يفالاستادمعاختلفانيوارانيالراسماليةوبينالسوفياتيالاتحادفيتتمثلاقىلمالدوليةاكسيوءيةبيئ

الثنائيالحزبيالاساسانفيمعهاتفقفلست.الدإمقر(طيةمسالةمغيزلوآلاستاد..الامريكيةالمتحدة(لولاياتفي.ضتقنلالتبىاودوأية

الاشكالاكثرهوالامريكيةالمتحدةوالولاياتبريطانيافيالمتحققبسواءسعواءفهما.واحدمستوىعلىالمت"صاء.عتمينا(قوتينهلأزينيجعءا

وتمييعالجماهبرلخداعلعبةالالشرالحقيقةفيفهو.نجاحاالريمقراطيةالقيمعنبالدفاعيتسم!ترانبسواءسواءو!مما..ضدناواما،*شااما

الاحزاببعضانمنيشكومهـغيزلالاستاذكانواذا،الاجتماعيعراعهموالمحافظةالحريةلمانقاذبدرعيتمنطقفالغرب.المهضومةوالحقوقالعليا
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؟لفستراكبءبئاءفيلرغثته:والثلأثيالفرديةوالحرقيالاشتراكيةبينهذهانمنفليثق،"والاقطاعيون.المتمولون"عليهيسيطرلبنانفي

مستيردة،صلمولاءليئاتفرضو!ماضيناوتحترمالقوميةروحئاتلائممحليةفيادواتألاليستوامريكابريطانيافيعنهايتكلمالتيالاحزاب

..والعريقوماضيهشمبناروحمعتنسجملاعنصادقاتعبيراتعبرولا،المالبيوتوسماسرةالاحتكاريينكبارايد!

الالصستوضيعءلىحرصهفيشكبمغيرمخلصالدينمحييو*شناذ.ومصالحهالشعبارادة

صيابهته.فيومشعارءنه،بالمسنقبلايمانهءليهايقومال!نيالذصبية7الاحزابالىمغيزلالاستاذيوجههاالتيالانتقاداتاهميةمنالرغموعلى

ضؤالتئاتقيبمالتيالباطلةالدحعاويلتلكاثراالاالمذهبيترددهفيارىومابعضبهقامتالذيالدورتقديرفيمتنمائماليبدوانهالا،لالبنانفيء

وبينوبجمنهاناحيةمن،الفرديمةوالحريةالاشتراكئةبينتناقضلاحيثالثورةتوجبهفي(البعثوحؤبالشيوعيالحزب)صوخامةالاحزابهذه

.بينالمثهفبينلتحول،اخرىناحيةمنال!وميواتراثالمحلىالوافعالىنمومنبهاوألانتقالوتعبئتهاوتنظيمهاالجملاسحشدوفياللبنانية

سليم.علمي؟ساسعلىالاشتراكيةللاراءتبئيهوما،الصلبةالواعيةالقيادةبروزالىيفتقريزالمالبئانانحقا.نصر

لنالتحرر،التحررهوالعلميةللاشتراكيةالجوهريالمعئىانفالواقعشكبغيرالثورة(ن؟لا،القائمةالقياداتبعصوترددميوعةمنيعانييزال

شص!طنحوتوجيههاعليهاوالسيطرةبادراكهاوا.لطبيعيةالاجتماعية(لضرورةفي،وصلابتهاجديتهاالجماهيراختبرتجديسة!ياداتانضجتقد

اإء-رديللتحررالصادقالفجرهبموالاشترأكية0والتقدمالانسمانوتنميتهاالوطنيةالجبهةبتم!كيمرهنالقياداتهذهبروزوان،المعارك

صئمنفاماطارفيكاملةحقيقيةلحريةقياملابل.معاوألاجتماعي.لبئانفيوالتقدمية(لوطئيةالقوىكأفةبين

لل!ثر،ءاردهارولاتم!نعولا،وألاشنعماراذنبوالمراعالاسمقلال،لبئانفيالاوضاعلتعمقطيبةدعوةمعيزلالاستاذبحثانعلى

أتطور1يعوقماكلعالىوالقضاء،الئظامهدابازالةالابحقالفرديةكماةةالدمموةلهذهيستجيباناجرروما،لهاثوريةخطةمعالموتحديد

الالثبتراكي.انظامااطارفي،الظرقةطاقلأءلهوتفجير،الانسانيلبنانفيالوضعدراسةكلجميعايسهمواو(ن،ليئانفيالشرفاءالمفكرين

...الخار-منتسيتولىدانيمكنلااحرىناحيةمنوالاثتراكببةخطةوبناء،حبراتهوتعميم.،ثورتهمنالئافعةالدروسواستخلاص

وكؤقاتهالأزخمناجقوىطننغيرثمرةهىوانما،تصدرولاتستوردلافالثور؟تبهاوتواصل،والتقمميةالوطنيةالقوىكلحولهاتلتقيصريدةثورية

زشحوماني!نبغر؟وتزرهرالاشتراكيةتقومولكي.المعبنالمجتمعفي.المظفركفاحهامنجدير!مرحلةالجبهه

سيه"،لافضل،مطورةمثبرة،المعينالم!وواخصائمىكافةمسش!القلقجيل)!مقالةهيالنظريالقسمهذامقالاتاولى:الثافيالقسم

(لافشلااكيةبناءفينس!عينانناحقاءخاصةوسماتوكبراتتراثمنمحيالاستاذاوافقولست.صجيالد-لن!بالاشناذ"وا"لاة

سانظب!الشنسضكما،الناجحةالثوريةاخعميطقوباالعالميةبا!خبراتالقوورة؟لثورةنناريخيعرضفهو.لمقالتهاختطهالذيالمنهجعلىالدين

برول.وثوالرياضبياتوالكيمياءكالفيزياءالنظريةالعلومفيالانسانيةالثروفبثورةقامالذيكالجيل.الثقافيةألاجيالى(ساسعلىالربية

ا)ير،ضة،وملابسافئا،المحلية(حتياجاتئانسشلهمالحالةهدهفيحتىولكئناوررالدياجيلثم2591-1591بينولدالذيالجيلثم،حسين

-طت-الاحتياجووهـهمنخلاق!ا.نابعاشعبياتحقيقاالاشتراكيةونحققمسئوليةالاجبالهذهمنجيلكلعاتقعلىويضع..؟91-0391بين

.والملابسات

نبصرانلئايتيحلاوتجريدتصميما.لهو(لواقع.خاصاوموقفامعينة

ا--ءصونللدكنورمطولبحثفهـهيالقسمهذأفيالثانةاقارةاامامبىانهشكفلا.والاقتصاديةوالابخمايمة؟لشب!شب!الاوضاعبحقيتة

(لاتجن!إعيالتطورسيرلتقمحماولةوهو"والتقدمالانسان"بعموانحمادى

...ومسنوى1لاجنمابمبةاتنساباتهمبحسبالافرادمواقفتختلفالجيلداخل
لعرص.فيالمسنمعالتطيرلت!سبردلكطريقعنوالىوصول،عامةبصذة

والقوى،بالشعبالمرتبطةالمتقدمةالقوىنجدجيلكلفبىو.وعيهم
اورهحيث!!امماءلىمقرماشهاستفادرعمالحقيقةفيمي!نافيزيقيبحثوهو

مذ!باثا!ى*الىور!ونالدكثوربهيئتهي.املميةوا!د!الىاثورةتاريخيرص!لاولهذا.والاستعماربالرجعيةالمرتبطةالمتخلفقى

زتبينماا،سرعاولمكنى-.ميتاميزبقيمذهبكاي-ور!لياتما-كاوو(ـ-نكلىداخلوالمواقفالاوضاعنجخليلوانما،الاجيالبة(ريخالمربيةلقوميةا

ارصعفىطومفا!ءمهقضا.بر(5نحتبرعئدماالعميقةالداصليةتناقضاتهالاسنناذمعتأملنافىلو.العالميةالملابساتأطارفيالثورةمراحلمنمر!حلة

الواقي.جيلوهولمهالتهاساسياموضوعايتخذهالذيالاخبرالجيل(لدينمحي

طورانتنفمريةط3هومركزي،بسؤالبحثهب!أرر-هـهـلىون3؟وروا!رلاالذيالجيل،وا"ساةايت!مزقجليانهءلىمعهاتفقنالما0391-0،91

ؤ،ىبين!شيرهالاورففي:ةفرتجبنوفياهـؤالهـياءلىو!بريب،ف(عنيالاج-الذيالجيلوانه؟حياتيمعئىما؟اعبنئىاادا؟انامن:دائمايسال

انالاف)!،.عندهوالفرد.والطبيعةوالمج!معالمفردهبطورا!جفيزللا!ةينن!المىانماالحقيقةفياز4...الخ.الخ.فيسطرتراس!اذاو!رلم

ماأيرضمعاذلد/اء؟نسواء(تهـجمئهـب!د!لكلعنا!جمرددو!4الخاصةالاجتماعيةاوضاعهالهاالجيلهداهعقفيمنمحدودةفئةعن

وا!وراداتأيدو"!تقاوالقوانئلئظم1منمجموعة"فهوالمجتمعاما"اذعةاهذايعممانيستطيعولا،كذلكالخاءىالفكريووعيهاثقافتهاولها

ر?ءمع".!العبوضروراتالناسبينالعلاقاتتفرضماوكلوالمؤسساتا!لمنافراد(يحرم(نيستطيعلاكما،كلهالجيلىهذاابناءع(ى

*ه!إبيهق"وتفاعلاتاوليةوعادة!وىهقفي!(ما.ليكل"الطبيعةهناكثمتعانيترالوماوعانتتحملت،تزالوما،الوجوديةلواءحملتالسابق

ال*طو؟-.ئن:،مولكماذلكومن.ثيررظ9فيوتقابل؟شبراررلاثارموى.والقللمقالضياعمنالمريرةلتجارباهده

لأىار!ا--*"ة؟الابرشماعبةالقوىبينيوحدماسرعانس!!ون(لدكأا!رولكنالقلمحملالىالجيلهذاالدينمحيلاله-تاذ1يردعوالمقمالةختاموفي

هـك"لم!*المجم!الثحوءاىلةالم!وير!ضع"باللاروف"يسميهواءلأدمجموعأيجابيدورلهوليكون،ومأساتهازمتهورنبهخروجاالسلأحجانبالى

والت!ر.بلاحرىمضاثرةمتفاعلةقوةمنهماكل،ظروفوهناكأنسان،.اجتماءبهيةفكريةبئهضةالعسكرية-السياسيةنهض!نئاتدعيمفي

الدكتور!ساو،ثم."بينهماالقائمةالعلاثةونوعيةالقوتينهلاليننتيجةللتوفيقلحاجته:اولهما:لسببين؟لمهمةهذءازاءبتردر؟يق!انه؟لا
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الاصيلةالقوة؟نعاى.البشرىابجنسحتطاو؟لامةيشملحتى(فناس-منفلافسان"الانسان"بانها.ويجيب6لتطورهذافي(لمرمحرية6لقوةعنعسعدون

و(لطبيعيةالاجظبمبةلاوضاع4ي4ال!وفأما.الضرارادةهيفه(لىالقوةهذهسعدونالدكمتورويحلل"المحيطةللظروفموجهةقوة!"

تخالقالتيالقوةهو)؟خير"الانسان"ن.سلبيةقوةالافليست(لنثاصهووالثاني،الخاصنالانسانيبالنشاطيسميهالاولى:لىقسمين"

(لسببية+دجاههوهذا.(لخرنزعةالاصيلجوهره،التطورعلىتسيطرالانسانبيقوممافهولخاص9النشاط\ما0العامالتوجيهي؟الافسلأس

.سع!وناـلدكوريراهكما"ألاجتماعيالتطورهييقومالتيالفاعلياتانه.لاخريوممنالجاريةالظرولىلمواجهةء(دة

نتوقفالعربيلمجهتمع4ءلىالمذ!بهذاتطبيقالىننتقلأنوقبل"حيأهفيالاعتيادية!ا!بر؟نبالتعلقة،ءالحطةالعوامل،أتجاهبها

لمئاقشته*فلبلا

والمشاكل(لطبيعيةالعو؟رضواتقاءلعيش1محسبامثلةعرهلذلكويضرب

الذيألخالصالتجريديمنجهههوالمن!بهذايميزما؟برزلعلالتئاطوهذا.اسو،لا!!إالسياسيو؟لعملالاجتمايمةوالعقدو،لانرمات

عن(لذاررةفيوقهاو(خفلا،المتشابدنسيجهاعنالظواهرعزلالىيسعىر!ذاارسك(ما.إر!!ةلمظرووكا،الانسانتكي!بهيتحققنش!دأيهمفي

ءائمناتفسوأقفسيرهاثم،احرىنأصةمنالمتنشركةوقمسملالهاناح!ة-،..
..د...."--07لمحافظة1حكلى(لمقتصوالضيقبمفهومههـاالحياةعلىالمحامظة"كهولمنشاط

مالانسان.الموجهةبقوانينهاالموضوعيالادر؟كويفقدناحركتهايجمد

وضعالىيتشبلا،مجردفردانسمكاتمك!بهذأاطارفيارفردلثنهمنماكلوتجنبالخاصةثشؤون4لتحسينوالسعيالنفسعالى

علىوالمجمعوالطبيعة.والطبيعةالمجننمعازاءبهيذذف،!ناحتماعيمثاولةكل!اعياارادياتجنبابهذايتجنبسعدونوالدكتور".قهديث!ا

صيغةفبالفردهذاازاءوتتوحدانالذاتيةخصائصهمائكتقدانالسواءلهانهائيتفسرلايجادويسى،6لنشاطثهذا(لمبحمرة*سبابكرفة

بان!عدونا!ركأراءشا!منالرغموءلى((ا!روؤ!"هيوا!ةمج!وعةوراءالنهائيةالعميقةالعوامل"يح!دالتفسصرهدا،تعيرهحدعلى

الحقمبقةبهذهكنيرأ.بركبألاائهالا،اجتماعبمنشماطفهوخاصينشاطكل.-"الح!اةعلىالمحافظة"فهيالعميقةالىدوأفعهدهاماآ(أليومي؟لتصرف

هذايحردولهذا0المباتنرةالألسبابادراكألى!!عيافيهاويرى،ابرةللاوضاعت!بفا"الاليسىذكرناكمافهوالحأص(لنشاطهذ؟؟ما

تعبيرهحدعلىالنهائياساسهالىليضلالاءتماكلةدلا!خهمنالنثاط.اجتماعية(لمحيطةالظروفن!وعيتهتقررنشاطانهاي"لقا"لمة1؟لاجتماعية

تببفمجردالخاصالنشاطمنهذاويجعل،الصياةعلىارو!ةوهومنمفروضنشاطيقولكما؟لفردسلوكفلنهذا.وعلىطبيعية؟مكلانت

منهمالكلموضوعيتانحقيلقتانوالطبيعةاهـبرخمعان!نولا،!رظرو!.الداخلمنصادر؟اختياريانشاطاولير،لخارج4

اجتماتهب،كلامطالفردانكذلكشكولا،الخاصةالمت!ميزةالموضوعيةقو(نينه(لتوج!هيالنشاطبالتحليلسعدون(لدأتوريتناولالثانجبةالفقرةوفي

فىدمطل!دحمط!و،الاجتماعيةوفي!تهكذللظلهولكنهالخاصةذاتيتهلهالقلالمةوألاقتصادية؟لسياسية(لنظغهو(لنشاطهذ(وموضوع."لعام

المذهب.1هذعجز!ا،الخاصالفردينثمماطهتفسبرعنلعجززاوالاا!اميو(لمستوىوالدينية؟لفكريةوالمؤسساتوالتقاليدالاجتماعي-والبناء

نفسه!او(لعالميالاحتكاريفوردنشاطيصبعالمن!بهذااطارمفيللمحافظةاليوميالفردسعيمن(لنلالجةالجزئيةالظواهرلا،القلالمو؟لفني

هوالمنا!بالعاملونشاط،القاهرةحواريفيالفوزبائعنثماطمعتكيفاليسى،تماماالخاصا!نشاطعهـم!ءلىوهو.الحياةعلى

نشاطنفسههوعيالاقطالمالكوذشاط،لمصنع1صاحبنشاطنفمطهيالحياةءلىلمحافظة1كانتواذا.عليهاللسيطرةنزعةهوبل؟لظروف

هؤلاءانث!ك!لا.وهيذا،ومرابيهاالقريةسمس؟راو،الزهـاعيالعاملمنجشءهي؟لتي؟لانسانفيالضرنزعةفان(لخاصللئشهلا؟لمحرك

ىوء4لحياة1عاىالمحافظةهوواحداساسفييتفقونجميعا؟ـلافرادالنساط.1هذعلى(لد(فعةالقوةهي(لكونفيالمجرد،لمطلقالحق؟ر؟دة

!بابيئهمالمميزلألاساسهوماوفى،معيشهتهممستوىورفعالك!سب،انحاصلنشاط1شأنلخارج1منمفروضاليسطوعينشاطفهوولهذا

ا!عولااءلىصص4ان!الاطلاقعلىثحمبءلا؟سعدون3!رلد1من!بالمستيقظة-الخردة1ارتحركهاخلاقيوهو،*نسانارادةعنمادربل

بيولوجيهعللعنالبحثالىدفعهفدالنهائيةبالاسبابيسميهماالى.الخاصالنش!فيالسببيةعكهـمىالنشاط1هدفيوالسببية.فيه

بينللتمييزاساساتصلحلا،اخرى.فارةأخللاقيةاو،تارةوسيكولوجيةورصبحوالمج!ورةلاجتماع!ة1الاوضاعاما.مسببةقوةيصبحفالانسان

(لمجتمع.ل!هـكةالدإخايةالقوانينلتفيراوالاذ!مانيالنشاط؟نواعللاطاروتفكيوهبسلوكهالانسانبهيتبهبفالخاصوالنشاط.متكيفةقوى

إلنشاطه!ابينالعلاقةيجمداخرىفيحيةمنسعدونوالدكضورنتن!اطؤ!العاماتوجيهيالنشاطاما،ضمنهيعيشالذيالاجتماعي

هوإلانسانبانيرمررو،و.ابظروفاو؟لمجنهنمعوبينالخاصالفرديدأنواذا"التاريخمنواخرىقرةبيننفسهالاجتفاعيلاطار1بهيحير

قوانينالانسانيصنعانمعنىلنايحدراندون،المجنمعقوانينصانعك!االمجردالفردالانسانالىالخاصالنشاطردقدسعدون(لدكتور

فلا.(لمصتمع!تافوعيةاوالقوانينه!هفوعيةك(برمسرأنولا؟لمجتمعتنبهتالناسمنفسم"الىنفسهالتوجيهيلنشاط1يئسبفافذىنا

المجتمع-فقو(نين.بندلالهمنتنبعالتيصةالخطؤوانينهمجتمعلكلانشكيقيمانسعدونالدكنوديلبثلاثم"نجرهمقبل؟لحق(رادةبهمواتسقت

الالثؤا!ط.المجتمعقوالينغيرالرأسماليالهجمنمعقوانينفيالاقطاعيفا!قيقة.المحوجبييوالنثاو(لشطصال!شاطبينجوهريا(ت!دا

صانعهوالانسانمجردبانالحكمنطالقانالكلم،ةالدقةمنوليسعاىالمحافظةبحبالمتروله)الحقنزعههييقولكما(لحي!اةفي*صيلة

المجتمعفيموضوعياوتحقققوجدوانما،تصنعلاقلقوانن.القانونيوركق!الانسانولكن(.مهن1هاوتحسينهااستمرارهاوثروط؟لمحياة

يسنطالتيالوضعيةالقوانيناما.؟لمجهمعلهذاالانتاجيالبناءبحسبوتارةالراهنةالمجتمعاسستغيرطريةعنتارةمختلفةطرقاذلكلتحقيق

ضوءعلى"،نيةالاتلالعلافاتتنظيممسردالحقيقةةيقهي،الانسانارادةهـيالبشرياغطورافبئالاير(بيةالقوةفانهذ؟وعلى"لهابرلمالتببف

بالقانونالانسانوعلاةة.فعلاالقائمةالموةءوعمبةالاجننمابمبةالقو(نينالشإ"ص،ونشماطهالمجردالفردهول!بسهناوالانسان.لانسان1فيالخير

ووت1بطبيعة.نتحددحيةديناميكبةعلاقةهيبل،مجردةعلاقةليستغيرلهادتحدإلا،"الناسمنقسم"هووانما،متكيفةقوةمجردلانه

التعسففمنولهذا.الانسانلهذا(لاجتماعيةالوظيفةونوع!ة،القالونالقسمهذااحيانايفسحسعدونوالدكتور.المخزارادةبهتتسمما
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مىقسم"عنالبحثالى*جتماعيلالتطورتفسيرهفييلضانهلاوليسللظروفتكيفاالاليسخاصىفردينشاط.كلاننقولان

فبىيشيعبمايميزهم،تحديددونالناسمنقسممطلق"؟لناس-نشاطخاصفردينشاطفكل.فيهاختيارلاالخارجمنمفروضامشلكا

كيفالحقيقةفياعرفولا.والخيرالمطلقالحقارادةمنوجد(نهمالاجتماعيةبالاوضاعومحدودمشروطنشاطكذلكشكبغرولكنه،اختيار

للتمييزموضوعيامعيارانحدرلمان،الخربارادةالاجتماعيالتطورنكسريخلقانمعا(؟لاشتراطاو)واننحديدالاخ!تيار!نولهذا.القائمة

عالوا!قوانيننتبينلموهن،لباطل1والحقبيئ،والشر؟لخيبينالنظاممنالفردموقفيحددالاختيارفعنمر.الخاصالنشاطهذانوعية

سليمامموضوعياتبيئاالاجتماعيمنتحدالقائمالنظامطبيعةاخربتعبراوالاشتراطوعنصر،القا!لم

فيالمتمثلةوالحقوالعدالةلخير1ارأدةمحنيتحثديجولانالصراعمعنىينبثقهناومن.وتنميهتطلقهاوالخاصالنشاط

بذاتيتذرءلىلاسوأنالفرنسيوالاحتكارالاستعطريخدموهوذاتهمجرد(لخاصالنساطبانالقولالىسبيلفلاولهذا.الاجتماعي

الامريكيلإستعماررقعةتوسيععلىويعملنفسهاالمجردةالكلماتهذهتبينهمالنايفسررنهذااناذفيه.اختيارلامفروضنشاطوانهتكيف

ثالثة،عالميةحربمكاكاوشنكلفيالعسكريةوقواءهـءاحلافهوزرعالقائم؟لاجتماعيالوضعداخلوصرا،تناقضمنبنف!شهسعدونالدكمنور

ونفاقهما؟كذبهمامعيارماولكن،مناضانكاذبانانهمانقولاننا،حقا"ألانسانيالتطورو؟قعكذلكلنايفسرؤلن

اوولى.هذاالىبحاجةولسنا.لالباتهبهازانملكلاانناادر3!ضديس!ديهبطفس!لمأننستطيعلااخرىناتجةمنأ!ناغلئ

هذأندرك0والسلاموالحريةوالعدالةرلملخرعدوانانهطندركاننامامن!متا!قوىصفشاط!كل.؟حكءالخاصبالنشا!سعدون

نوعيةله"الناسمنقسما"يمثلانلأنما،موضوع!بااجتماعياادراكا،الخأصالتئاروال!الجانبيةالنظرةهذءننطرأننستط!بعولا.كذلك

ارادةتد!عهماستعماريموناحقكاريونانهم.ألاحتكارهي.خاصةطبقيةصالسياسهخأصفسطكشكبغ!فهنار.حق!قتهنزيفاندون

توجيهالى،للكسب(لاقصىالحدفيوهلرغبة)إ("الحياةعلى"المحاثظةخافيهلككلوفى..الخ..الخ..والادبوالمعاملاتوالنجارة

ودجولىدلالسنديناذن(ننا.وأطماعهممصالحهملضهـمةالشر!االمرتدعوخصوصيته.اجتمافيمسلكلانه.نفسهالوقتفيعاممسلكهو

كنشاطوانما،فحسبميتوجهعامعامكنشاطولافحسبخاص"لنشاطلا!.ة

سنعجزهطوبدون.حصوصيتهتطمسلاوعموميته،عموميتهتلشلا

تتحددالتي(لاجتماعيةالنوعيةوبهذه؟جتماعيةنوعيةلهمحاوعامخاص،واح!قد(ئرةفي-بمول.ووظيقةاقثطووانوعىقىكحديدعن

و؟لسلاموالحريرةوالعدالةالخرمعافيزيف؟،تشفالاحتكاريةبطبقتهماء.

فيالضرثطوىكذباكتشفالابتماعية.النوعيةوبهذه.كلامهمافيأنعلى..والتق!مي.والرجعيوالمنننجوالطفيليوالثوريالانمتهاري

.-*(.-.اتفسيريةقوةباضافة؟"رقهذامنللخروجيس!عىسعدورالىركور
كتش!و،لعنيةوصممهلالهوا!متهكناكيتهفي،الرابعة(لنقطةمنئروع

و(لقو(عدالاحلافمنروعاتفيوهلحريةوالحقالخيردمحثوىب!نفيالمتمثلةوالسيكلوجيةالبيولوجيةالقوةفيالخاصالفردبممارلنشاط

والحق،الخيراجلسمن(لعمل(نفيلاننبئ01المتباللوألامنيئالسكرالنثاطفييهزفهو.لاخلاقية4القوةبهاوالمحني"الحياةعلىالمحافظ"

نتبينبانملزمون،الحقالننطورقوانيننردرك.لكياش!اقولولكننيانعلى.الضاروالنشاصالمحايدوالنثم!طالمفيدالنشاطبينالخاص

نالا،العالميةو!وضاع،انح!صللمجتمعالموضويمةاهـحر!ةفوانجبناجتماعياتحديداالخاصيالنشاطنوعيةتعديدممذلكلنايتيحلاقدا

امامئاتطمسمجردةعامةكلمانقمنقماقمداخلووجدانلاشاعيوننارزلقو(لضررالفائدة(ناذ.الحقيقيةبنوعيتهمعرفتئايطفسانهبل.واضر(

ا!ل.سبل.الاجتمامحيةالملابساتضوءعلىالأمرنهايةفيتقدران

بانةالخاصالنشاطيميزالذيالوقتفيسعدون3تودالدانءلىفياموارريشتثمر،مصرفيالمالىرجالمنرجلمثاللارجيليفابو

فانه،طوعياءاربانهالأ!ماماتوجبهيارر-اطويمز،مفروضتكيفالتيالبخنةالاخلاقية(لنظروجهةومن.النقلهونافعجويمرفق

و!فىا.اوحقنزعةهو،واحداال!الالهماويخذيبنهمايوحدماسرعان.للاخرينومفيدلنفسهمفيدهذاعملهاننقولسعدونالدكوريعرةمها

كلاووما.تببرهاكللىكالعملبسواءسيواءالقلألمةر!وضاعارتكيفيصمبحيسضكروانه،مصرفي؟لاحتكاريينفئةمنواحدابورجيلة(رنعرفولكننا

الحق.نزعةتدفعه-وعامخاص-افساني-لوكانسع!ونالدكتورهئايقولوقد.احتكارهلتوسييعويسعى؟لنفل

3تورتفونالداختارهالذيالمنهحالتجريدييفضيالطعيانمنوكان.علىألاحتيا!يقوماخلافي،لانهوغيرمفيدغيرعملالنقلفياموالهاسنتثمار

للحق!زاعامسلهـاانسانيمسلككلتجعلكادالتيالنتيجةهذهالىالنشاطلتفيرالقيمةهيفماهداوءلى.المجتمعنمويعرقلو*حنطر

عاىالاوالضررالنفعتقديرنسننطيعلاكنااذا؟خلاقياساسعلىالخاصن
.جوهرهفي

ص!بهاالاشفصارسعمون(لدكتوريتجنبالتيالحقيقيةوالمشهلةفيكافغرالخالصالاخلاقي*الاساسان؟سليماجتماعياساس

بتحديدهد؟يكونوانما،الخاصالنشاطنوعيةلتحديدالحقيقة
ادقبتعبعيراو*جمتماعيةنوعيتهما،لانساننوعية،؟لمسلكععة

-..لوعلىالخاص.للئشاطالمامةالاجتماعيةوالوظيفةالعامة؟لاجتماعيةالدلالة

المجمع.حه(ةروطتاريخيةمرحلةكلفيالطبقيةنوعيتهما.القائمةالاجتماعيةالملابساتضوء

عنيعبرإلمتوجيهياالعامكاثسلكبسواءسواءالخاصالمسلكان..ا!خاص؟!اطنويمةت!ديدفيسصونالدكتورينجحلممولهذا

مترد-دوبعضها،"تخلغ!بعضها،اجتماعيةوو!كللفوطبقاتمراتبواقنصارهالنشاطلهذاالعامةالاجتماعيةالاسبابعن؟لبح!تجنبه

شيئانقولوهـنا.ينتجلاطفيليوبعضهامنتجبعضها،تؤريوبعضها.والاخلاقية6لسكلوجيةوالثيولوجيةألاسبابعلى

وا.والحقللخيرنزاعو؟حدصمنففيجميعاجمعباهالوالاظدفىعلىاد؟مالتوججهيبالنساطيسميهمانوعيةتحد؟فيكذلديبجحولم.

منقسمفيالمننبهةالخيرارارةهو*بخنماعيةالحركةقلألونجعل!(لوو(لدينيةالاخلاقيةألاسبابعلىولاقتصاهـهالتجريدى؟لمثهحبذاتوشنرعه

ثوريةاشياءنقولبمانفعلانونستطيعشيئانقولولكننا-0(لناسهؤلاء.فىلكؤنية
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تتضمنلانهاخلاقةار(دةوهي.شخصالىشخصمنمتفاوتةارادةوعندماالاجتماعيةوالوطائفوالطبقاتالمراتبهذهنتبينعندما-قا

بتقدمه.والتعجيلحياتهوتنميةوافعهتغيرعلىالقدرة.وصلابةبوعيعليهانسيطروءندما.اإوضوعيةقوانينهاوررك

الذيسعدونالدكتوربحثمنالاخيرةالمفقرةالىذلكبعدننتقلومجموعة،ماوظروفا،ماانساناهناكانلنايقولسعدونالدكأورأن

ا!مربي.اررمدمقضية!لىالمن!بهـزافي!طبقولا.ماتطورلتحقيق،والحقللخ!ءاارادةتحركها،ائناسمنما

وما،(لسياسيةلوحدتهافاقدننتزالماالعربيةالامةانبحقنجبينانه.الاجتماعيةللثورةهذهنظريةواي،يالبشرلملتقدمهذ؟تفمسراو؟ادري

تمىودهمتخلفاقتصادهاوان،تامةغروالخارجالداخلفيحريتهاتزالىكلمةاستبدلنالوالتاريخلحركة!سيرنايستثيمكيفكذلكالريولا

فيتنحصرلارأيهفيالمشكلةافيعلى.واتوزيعالتنظيمفيالفوضىكلمةواستبدلنا،والاستعماروالاستغلالوالاحتكاركانطاعالمبهئماتالمثر

بننضاطهالعربيفالفرد.نفسهللفردتجاوزتهبلالعام*جتماعيالاطارالض!انفقلنا،و*شتراكيةوالرخاءوالديمقراطبزالضحرربكلمالتنجبر

وعاداتوسلوكعقليةفيهونمتالمتخلفالعامالاطارمععيفقدالخاصالخروانوالشرالخيراراداتبينمتدرجصراعالتاريخولم).ا،اكئريهزم

قيامالىسعدونالىركتوريش!ثم."النظامهذامعفسادمنسجمةويصبحويتخلففيجمدالناسلهيتكي!.ماسعان"ئ!دائماينتصر

سلطةلاعادة"يهدفتوجيهيا.نشاطاباع!بارهاالمتحدةالعربية(لجمهوريةاي.وهكذا،الناسبعضنفوسفيويعلوجديدخريبرفىثم،شرا

يقتصربالايطالبولهذا"ومحيطهظروفهعلىالعربىالانسانالانسانلتجديدالمناضلونبهيتعلقفيه!وضوعيوعبمواكيهذالن(ور!نافعتفسر

الظروفعلىالسيطرةعلىالمتحدةالعربيةللجمهوريةالتوجيهيالنشاطوراءمنواقعهمعل!قبهيسيطرواانيمكنقانونواي،وتطوير،،حيلألهم

وتفببرسلوكلتغير"يتعداهانينب!غيبلالمجتمعالسسوتغيرالعامة.*!س!هذا

وتخلففسادفيالقضيةيجمولاسعلإنوالدكتور"نفسهالفردولكن،ورخلألهاوسعادتهاالبنصر-يةخيرالىالسعيعلىروتفقونانناحقا

الاكتفاءيرتضىولا،المجتمعتشكلالتيالعامةوالاوضاعوالقوانينالانظمةهيوما،دونهتحولالتيالعقباتنوعيةوما،الخرهذأنوعيةما

والتخلفالفسادانالقضيةوانماوالاقطاعالاستعمارالىالفسادبردالقو؟نبنهذهلا،حقاالبشريالتقمم.بئلحر(لموجهةالموضوعيةالقع!نبن

معمنسجماوتفقيرهودوافعهسوكهقاصبمنفسهالفردالىوصلكدحركةوتطمس(لوعيتشتتالتيوالاخلاقيةثالسيكلوجيةالبمولرجية

عمل"الىيدحثوولهذا.للتقدممعرفلابهذاواصبم.الفاسدالواقع،مزخرفاسحابياالصاعدطريقناوتجعلالواقعحقلألقوت!خ!ى،الالثعياء

الظروفعلىليتغلبالحقيقيةالامةارادةصميممنيصدرعامتوجيهي.اجووءوطنينا

الافراد"بعضفي"يقولكماتتفتحالتيالارادةهذهقوة"وان."الفاسدةالاخلاقياتفسرهذاالىسع!ون(لدكتوردفعالذيانتقد.لربم؟وفبم

فهييتددهاالتىمهمتهاأما"مستمرةوبورةوتئظملتجمعتحتاجالمتطور،بحتميةأيمانهبيئالتوفيقفيفثلمههوالاجتماعيمالتقهلحر!في

والتاخرالفسادوتقاومالاخرينفيالافر؟داعما!الوجدانهزعلىكعمل)انينماالموضوعيةالعلا!ةيكشفانمنفبدلا.الانسان/بفاءقيوايماخه

ا!ع"فضلااطارفياساسيتغيبرواحداثالعصلةتحريكتستالعخىالثاملبمعناهالديناوالكونيةالاخلاق2والذاتيةالاخلاقيالىاتجأ

يدكلولهذاوهو."الانسجاليتمانفسهم*فرادفيتعييراحداث"عنعلىيقوملانقداللماركسيةنقدهجاءوله!ا.اكالعلاقةهدملتفسير

كبىجدلحقمقفىلغيرلاعميقجهودهآلعوفيابعدتوسعرلم!حدلع!؟فىلحمهولقطرينبحتميةوالقولىالطبقيالصراعاغفلتبانهاالمار!ميةيتهمؤ!و.اساس

الفردشخصببةونبديلوالثقافيةوالاجتماعيةألاور!ادية(لسغباوفاعوعندما(لأدةحركه!!الناسعنخارجةلقوةالتطورعزتعضدما(اتادبخ

."العامالصالحمعمنسجماالخاصنشاطهلتجعلذاتها-وفكرتارادتهبلالتطورفيذاتياراريدور*نسانيىىبانهقالض

والتوحدالتحررحركةان!يسعدونالدكتورمعأختلفولشت.بهالمحيطةالانتاجوعواملالماديةالاوضاعرولو!.انع!لص

والاقنصاديوالاجىقهاغيالسياسمىات!خلفا"رزالواناتعائ!ئيتزالماادعربيولشى.الماركسيةنرالاساسي،لمبداهوالافدادصراعاازلواقعو.

!.و،جذريتغييراحداثضوورةفيكذلكمعهاختلفولست.والثقافىتعزولاوالماركسمية.والتاريخ.المجتمعفيعنهلتهبير1ادلبهكالا.اعالص-.

غ؟الافوادفى.-يالرفأتغبيراقضيةانالحقبقةانفي.الافرادفيفالانساننفسه،البشريالمجتمعخادجقوةالىالاجتماءكاكااككاطو).قوا!ن

ومواء-لمةاك-ورةارمريبهدولناوتدعيمانغصاراتناحمابةؤضيةعنفقىؤحطلغ!ولاالمجتمعءنتفصلهلاوالماركسية.المحتهلحارزامنجزلم

وارلمقضاءغ!عمارالاسوتصفيةالعربيةاليلأدلقبةتحر!لاستكمالالنضال(لرئيسيةالقضيةولعل.الخلاؤةالحرةوارادتهنه3ذازرنفسلاالوحت

وألثاعلأ،الثعبمعيشةمستوىورفع،وألاحتكارألاقطاعبقا؟ءلىقولالماركسيبيننوفقكيفهيفيالماركسيةسعلأونالدكتورتواجهال!ي

اقوء!،اآقتصاد.(وتطورر،الوطنبة؟لثقافةوتنميةالديهوقر(طب!ةاهـحروات4.ارادحريةوبين،الموضوعيةللقوانينانعكاسوشعورهمانالاففكربازا

افاالفددفىءخبير.العامةوالاهدافا"نتووعات"م.اذلكغببرالى...لقو(نينآليانعهـاسوالشعورالفكربانتقوللاالماركسيةانو(لواؤع

فقفة.الفاسدةألاوضاعو(لقضاء.ءلىاتمشا!ةايلانظمةبتغييريتحق!قعمليةنتيجةوالشعبىرالفكرت!رنبل.والطبيعةالمجتمعفيركة(31لا

ابر:ماعبةقمضعبلأه!،وانما،خاصةزعليمصةؤضيةف!جو!لالمستالفردررشير.مشتركاجتماعيعملوثمرةطويلتاريحيمدىعلىتتحققمهقد"

خ!ةالىي!تابمآلامون1سكولا.النن!لىبملأه!صةأغفالادون،عامةفيالانسانكأ3مشارخلالويتحقق،كذلكمعقدةبصورةءغم؟الانعكاس

اؤ*:(لو(هوضو.سادر(كمز،و!ئيمالمالحةجاتنااصولوو4ص!فؤمدووسلألةزرءا،اخيةوخبراتهالاجتماعيةطلأبسا!،بضفاوتويتفاوتالاجتماعيةامعملية

ا!سلامصماوة،فسالمساهمةفقضببةونا.41--؟ةلم!البمآلملالساتتغفلولالقوانينانعكاس!مجردليسوشعورهالانسانوعيانعاى.بقيالط،وضعة

هـ،،يتجؤ-ألاص:ءاجمماما!كاف!بريةاوغح؟اتالحيومسماندةا!ماد،،-الحرةالانهـممصانو؟رادة.خالقةفعالةقوةبدورههوبلالمونكموعيةالحوكة

الىوطف-4الدوليور?او""ف/ت!هوننا09المومحةوالوطئم!ةؤفءغئاهـ(!ؤدرتهومدىالقوانينهذهبحقيقةالصحيحوعيهعدىمنضنبثق

قماءرةاساور-لألى:تءحمماس!ن!لالنااد-وفيهت*،الاءادمقد".ةهاوفيم،ولإش!نواكيةوعلى،ضروري!وبماوعيهعلىتقومانماالانسانفحرية.عليهالسبهيطرة1

.وتطويرءلانهاذاتيةارادةالممنىبهذاوارادته.هذهالضرورةعلىسيطرتهتحقق
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تلكتشبه،كبيرةلروأيةغنيمة،(مادة))العربيالفنانفيهايجدانالممكنلهدهالصحيحبالوعيننسلحانيذبغيالواجباتهذهلتحقيقانناعاى

ا،نساني.ألامريكيالزعيم"بيننوم"عنفاستهوالىدالفنانكنبهاالتي.ولهدا.بلادنافيواا"قدميةالوطنيةالقوىكافةبينوبالوحدة،الاهداف

التاريخ،فيالموجودةالماديةالوقائععلىتعتمدقالستهوإردقصةانهيسعدونالدكتوربحتمنالاخببرةالفقرةهذهفيمااضعففلعل

فني!بئاءبهاويبئىومواق!1ءأبرزمنهايختاراناستطاعالفنانوللأنالافرادا(.بعض"بهيقوم"المحيرارادةواساسهمص!درهعمل"الىادعوته

اررطولةإبهـافيءليهو!لىل،التاريخفي"بينقوم"ء(ىيدلأمتراد،ورلمةالساببحثهلمقدماتطبيعيامتتادشكبعيرهوالنفيروهدا

لالقضيةبالفهموتفيض،بالحبوتفيض،بالعزيمةتصضالشي،الان!انجبة.(لاجتمأعيواقغهونوعيةالانسانلنوبمبة-!تجريده

بصورتفيعىالامراحرفيوهي،اليطلالانسطندلكعنهايدافعافيألىبل((ا!فوادبعضى)،الىلا!تتطلعقةالحقهفيالعربمةثورتناا!

امامه.نوضعددعايتصورهااىالعقلعلىي!صعبإلتيالغضحيةءنجةوالتقدالوطنيةوال!ئامروالهيئمات.المظماتءاقة1فصموطنيةجبهة

فسوفوبؤاعى،1بتفاصيلهامامه9وضعتازااما،هـجردةىاوةص!ورةفياهدافحول.فلتقي،مخحدةمفراصةجبهة،العربيه7اررلردهـروففي

د!افعانفيهايجدسوف...هزاوجدانهودهزونئمهمافيهايجد.تحقيقهااجلمنمعاو.كاقح،محددةواضحة

لبطل1ويسي،نبببلةبيطةانسانيةعواطفرونتفعوالتضح!بةالثورةجذو؟هـ-(وتعميقو!العريبةثورتئا!تدءيمالطريقهوهذا

نتسابا1اكثرولكنه،للعادةخارقاولاتذ!اذاالعواطفلهذهبالنسبةهـالمظفرطريقهاومواصلمة

ا!طو!ة-هـاووؤفيماكليجدسوف..سواهمنبهاوغنىللانسانية

واثابرةا!ق!بماائمبطولةمتد3ماابطالانصبحانبامكانناي!جعل؟"ولدا.."ا!جوديةمقالةلاالعملامقالاتمنذانبعديرجمقلم

عنه.ادرفاععاىالعددالىعنهاالكتمابةسارجيءاننيالا،محمد(لدينمحيبمللاسناذ

العدد.هداالىالمؤجلةبقيتهاؤزاءةاستكملحتىالقادم

لروايةمادةالصباغمذكراتفييجداقالمعوبيالفناىيسنطيع

الشاعرتأملفلوء..للشعومادةمهاج!انو!ع.00و!قىمة!طوعميقتقديريخالصوقراءكتابا-ورللاداب

ا،لميالياومذىا!هـ،!طتعلالصباغبهايناديالتي؟لمطالبالعربيالعالمامينميحمود

الىبلدمنفرارهأو،والتشردلجوع1والغربةالامفيهايعانيكانالتي-

العربيالشاعرتأمللو...ادضهوتراباولادهالىحنينهاواخرى

عنتعيبرفيه،رائععذبغناءالىلمج!ان!ستالاعها43ا!اقف!ذه1!ا!د7

ؤلتكمافالثورة0.0الثورةلهذهصادقتصويروفيه،العراق،ورة

هذهقابليةاكثروما،والمؤاقفبالاحداثمنتمحونة،كبرةلر؟ماكانت"الئقاتنىرجاءبقلم

يتأملادطي!حاولفئانلمإسعلىشعراتصبحلانالمواؤفوتلكألاحداث

مذكراتجانبالىهئاك...فيهسلحةلاعميقاصارقاتاملاالتذورةمنقياكيهوأثارتالعرجمط،الوجدانلفحتتجربةالعراقثورةكانت

هؤلاء،"الذجف))فيالشهـداءمواقف،النممعربامكانياتالمليئةالصباغ-التيبالقصاندملي!ئاالماصيالآدابعددكا!فقدولقلك،الكب!برةالمشاعر

السعير،نوريءلىيحتجونيومذاتالد+بنباسمخرجو(الذينالمتدإنجون!ورةايرونكأر1-كانتالعراقثورةا!والواقع.التجربةهذهءننعبر

يهذهأليعيدةالجذورالىنظرناواذا.كبيرةانسانية"دراصا))اخ!رى

...مريعةقاسيةبطريقةجموعهميحصدواخذ،الماتهئكأبئبرانهفقابلهم

مثلىدمريةمبادىءعنيداةحونبمنهذأ(لدينوجلا!قىيهف14لي-اومانفالحقومدلولها.0"الدراما))هذهمعنىعرفناالثورة

الم!سددةا!رو؟فدهذهلتفت9بهبف!؟.؟لعربيةالقوميةاوتراكيةالاش.المثابروالئضالىالفذةبالتضحيةمليئةاخرىايامسبقض"قد،؟روليو

كيف....بعضهاعنجوهربل!اخنةللاقاالاحيانبورضفيتحترفالتييقرأواان،اعتقدفيماالعربيوطننا(بئاءمنولكذر،لياتججو!ر

--الذيدالش!هذا،الصباغالدينصلاحالكيبرالعربيالنتمهيدصذ؟رات

وشعوهـواحد؟،وأحدس!وكفييرومذاتالتقت

وعدءأالعرأقمنفرث!،4191لسةوعبد-الالهالسعيدنوديعلىزار
مادةيكوناريمكنالعراق.ناريحفيو(لمواؤفألاحداثمنروبر!

سمتة.إوليو14موفف...المنن!صوالعاخسمالموقؤ،هذابمنابة،رالمفنالفواتمعالسعيدونوريالوصيعليهامرقيانبعدالثورةثشلن!

.5891بعيدمأمنعنباحناالافا.قيجوبالصباغصلاحوطل...الإنجليزيرة

الةنسرفيلمنشورة1القصائدأقرأبدألطوادشو؟طرالساعرهذهمنلتريرافيوعاش،قترةايرأ!فيفعاش،الظالمةالقاسيةعطرالارو!لىءن

قصببةالشعريعالجدرمابات!صاواخشاهماوأنتد،الاداب"!الماض!انعو(فبخةرلحكومةالامراخرألانجليزيةالقوأت(سلم!نهتم،لىورياوفي

اصبحتالذيالفنءناللونذلكامامنفسباجدانقضايانا"ن!كبرى،الدفاءوزارةبافيعاىجنتهوتعليقبشنقهالالهعبدامرحيث

و؟"المناسباتفن))بتسميه.ماوهو،وتنكرهترفصهالادو(قمعظمسبقتالنىالعداباياموفي،اياملعدةمعلقةالجف!دهطىوالابقاء

ادفنفيمااروعير!قدالذيادؤنءنأد!ونذاك..."41ئطل!بات!مر"وصوه،مشاعرهفيهامسجل،مذكرا.نهالصباغصلاح؟تبالشنقجريمة

هناكليسى...حقي!قيتجربةءنالصدور:أقصد،فيهماواصدق،الذئابمطاردةعنبعصدا،آمنمكانعنيبحثوهوواج!شهالتيالكسوة

يكنبهماكانولوحتىبهيشعرل!مايكشبانالفنانعلى"واجب))..واصدقائهالعراقي(عدا!محن،العراقعنكببرةحقائقديهاسجلكما

صسنفنانايينتظرانالخطومن،العراققورةمثلكببرةثووةعن(لتي؟لرائع!؟لمذكراتصفحاتاقلبواناباستمراراحسكنت،ؤ!

عنهيكتبالذيالموضوعىء4عطفهملمجردفنهمعيتجاوبواانالناسفمن،كب!برة.ف!يمةامكانياتسطورهابينانالشهيدالبطلهذ؟؟تبها
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ضياءبحبعالظلمات!رحبحادتانفعلؤلىالفنانيمكونانالامكانديفانوكذلك...الفناندلك

بادجمهوريهفر!اربما0..الفننطاقميداخلغيرولكنهكيبراانفعالاالعراقيثورةمثل

لاولكن!ا...قادرةكب!يرةلفنانة"محكمةصئعة"(لصعولى5هذفي"ويشخلص،الظلممنيتخلصانلوطنه.بتمنىكانكمواطنبهانفعلقديكون

منكانمعنويةصورةالاولالبيتفي..."محكمةصنعة"عننزيردبهذهانغعلقديكونربما...والعدوانالاررمتبدادوالىوانالطغيانمن

الىتصللكيبهاونلأخؤكطب!عنده!وتقفالتنعلعرةتفصصلهاانالمملأنالنتعر!يفئيةمادةيركونلانصالحاانفعالابالثورةينفثلولمالصورة

...((أليتيميستلقاوواابويةضمة))هيالصورةتلك...ا!ؤارىءذضلمانةعلىالفئانيلومن1يمهـناحدكلنماانهواءتقد...القصةفيأو

قرصانةرموعقيسه،رفقفيهالشعور!يادينمنمبانالىا!ارة!االاولىالمرصلةفيوخصوصا،الثوراتكلنثورةفبمقصةاوشعراي!تب

بصعورةنفاجأول!ضا...والازدهاراكموعلىوعزيمةتفاولقيه،كلكتومة،الموؤةطهذاعلىفنانايلومانرمكئاحدورقما..الثوراتهدهلقيام

برمورةذفماجأ...الا!للاقءلىالاولىبا!مورةر!اءل!!ةلاتتبعهاصورةبايالاحداثومجاراةالاقتعال.بتطلبتساثمخصاكاناداالا

..اووميبر!حاذا"الماديةالمنتاعر!!منصورة.."ماءذاقءطثان!!ثورةعنالكتابةفييتريثاريضيرهفلاالحقيقيالفةا!اما،الصورمن

ادمورةامامررهـافيثارتالتىالساعرءتترفمثاعروهيا!تفالا-نهمفيمواطنيهيشلركاريضيرهولا،فنيةءتابة-مثلا-العراق

بعنفتبددالثانيةالصورةان...تمامامعهاوتتناقضبل،الاولى،بالذاتجمماطريقء!نك1الاستر1هديكوناندونلاتورةومناصرتهم

وصورة...الاولىالصورةمنلديناتجمعتاشياوإلانفعالاتالا!اسيىموضوء!الثورةتجعلوصالحهكافيةمادةالفنانيجدلماذاذلككل

لمالطبيعةالىلفتة..."ثلجيهنسائمبلمستموز!وحة"...ثاقةقناير*بانهو،حقاالفنانيعي!الذيولكن،!لكتابةصارحافنيا

فكرةالثلاتالصوربينو*رتباط،السابقتينالصورتينءنمنفصلةلهعملافنهمنتجعلحهي!جمةنفسببةترزبةعنيصدرلاعاجلرسطحيا

فكرةلأالثلاثالصوربنتجمعالتيالفكرةانصحيح...ضئيلفئيل.وحسباوضوعا!ةمنروء!اتستمدلاا!تيالمستقالةقيمته

المتتمعرولكن...."الحاجةتحقيق"و.،"الاملتحقيق"هيواحدةومدرسي،المساجدبخطباءيذكرنا،رديءؤن"المناسثاتؤن))ان

في.تتغمنفسيةتجربةهووانما،الصوربينتجمععقليةفكرةليسمنولا،قلوبهممنتئبعلامتكررةواجياتلمؤدونالذينهولاء،الاخلاق

الكيبرةالشاعرة(كتفتلوماذا...الشعربركأللصورةالمختلفةالخطوط،دلكيفعلياانواجبهممنلانرقولونهمايقو!ورانهـم....نجاربهم

.....او،اساليمهممناسلوبتجدبرباو،شيءابتكارفييفكرونلاوهم
شعرياتاملاوتأملتهاالرتيبةالمتتابعةالصورهذهبينمنواحدهبصوره

بالصورةاكتفتلوماذا....؟تقولانتريد،ماالىور4دملواصطلاحات،جامدةقوالبسجناءانهم...يعالجونه!عموض!.نغيير

تش!الصعورةهذهوتركت"ابويهحببضمة*يتامفرح."..الاولى0لهاطعملا...الحيويةمنخاليةميورة

كاها،القصيدةعلىبلالقصيدةرونالاولالمقطععلىوتفاصيلهاظلررهافيالفنياللورهدامنقليلةنجبرنسبةوجدتاذىحقاوالمؤسف

كبارشعراءالمجالهذافيانزلقوؤد،؟لاداب"نالماضيالعددشعر

يؤديلا(ضطراباماديةصوراومعمويةصوربيئتضطربانمنبدلا

وحدةاوالرمزوحدةان...و؟حد!فسيمو!!الىالنها!ةفىلنااث!اعرةبقصيدةالميدان!بماجولتظأولنإ،وحبتقبيركللهمنكن

.-.،مرةفناكعرالقصيدةهذهقرات...الملائكةناركالموهوبة(لعربية

تجربةعنيصدرالذيالفننيالعملفيهامتجاءالتنعريةا!ورة!-ل3!را!رلرأيطويملأوانمست،فيهاالكثبريناراءالىواستمعت

ةجمهاخققتلنازكقصيدةالمجالهذافياذكرواني،متكاملةمنسجمةالاهـبر!بولموه!وتا!قاهرةبإلمحمامن!ييةفيءلينا.بقراهاوهواثريهـس

ميالصورةكانتحيت.."الحزنمقدمإ)قصيدةهيالرمزوحدةهـحمودرايالىنفسهاا!ليلةهذهميواستمعت،والحماسبالقصيدة

الصورةهذهقلبومن.."الحساسالصللام"صورةهيالقصيدةهذه،فيااخررو"مالذينافقادمنواحدوهـ!،القصببدةهفىهفيالعالم

المتكاملةالمشاعرمنبعديدنفوسناالىلتدفعالكبيرةالفنانةانطلمقتمنالاراءتلكوبينبينيكانمهماوحبتقديرنظرةآرائهالىوانظر

في،العربيالوجدانمخلوقاتاجملكنقصمبدتهافكانت،ايناضجةانااما...بالقصيدةالاعبرابءلىومحمودس!بلوأتفق...خلاف

مقدم"قصيدةفيالرمزوحدةاناقوللاانني...له3الفنيتاريخنا،اجدهافلىم،نازكعلىالقصيدةهذهؤياعثرانكثيراحاولتفقد

النفسيةالنتجربةصدقوانما،القصيدةروعةسببهي"ال!ئرنفلمورؤقبسهولةؤلبيالىتدخلالتي!لماتهـ(اجدانك!واوحاولت

..وشمولهاا!كجربةصدقنتائج"نرتيجهاررمزووحدة،الس!بهوالتيالعامةال!نجريديةالصورءنعد.!!أوجدتوانما،ال!لمابهذهاجد

قصهبةفي.نجربتهاباننازكاتهملااذني:هوشيئا(قولاناحبوهناهذهووجدت،العراقلثورةمبهماغامضاضبابيانفسياتخطيطاترسم

ومضةانها..الانهامفوقعنديونازك..صادقةفيالماضيالعددمصواىنقىمتجاورةجزئيةصورفهي،وال*ماسكالارتباط"نخاليةالصور

نا...والشعورالنفسنعالمفيمقدامنبيلجبينها،وموهبة،صدقفيولكشها،جميلةوجدانبةبا.بحاءاتانفرادعلىمنهاكليوحيؤد

ولمبعقلهاالتجربةعاشتنازكان:التحديدءلىهو(قولهاناريد؟لذي،"بتصفيق"اشبهانها..شيئاتعطىلاالقصيدةبناءداخلتتابعها

بقلمهاتمسكولم،الأهرالصانعبقيلممهاوامسكت..قلبهاتعشهاالقصيدةهذهؤيولنقف.العراقبثورةالاعجابءنمعبرايتكرررتيب

..المفطوراوهوباالقصبرةهذهفيولنقف.العراقب!ثورة*عجابءنظواهرثلاثعئد

بعضفيالصياغة"نثرقي"فهيالقصيدةعلىالعانيةالملاحظةاماالكبيرةالشاعرةتقولالقصيدة

:الكبرةالشاعرةقولمتذل،القصيدةمقاطغ(بوبهحببضمةالايتامفرح

مسكوبهخيردفقةجمهوريتناالماءذاقعطف(نفرحة

...وعروبهايماناتقطرثلجيهنسائمبلممستمونرفرخن
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التعبر.صحاذا"النفسيةالربكة"منفيوعايحدثمتتاليين:تقول(خرمقطعوفي

اقفاناحبلأاسماعيلحسنمحمودللاستاذباغنيةذلكبعدنلنمقيحذاروردياصحالح!وق1

مجلةفيتنشرانالاغنيةهذهوطيفةمنيكنلمفربما..طويلاا"امهاالصهيونيه4نقمتكلق

ادبيعملانهاعلىنئاقشهاانإيضاالننعهـعمفمنيكونوقد،ادب-"..الامريكيهومخالبه

الخواطرمنمجموعةحقيقتهاوبفهي،صائصوال!العناصومكتمل...جدةالقصجىوفيالانثويمةالروحشيوع:هيا&الثةوالملاحظه

نطلقاخرفنيعملضمن!صهـخقعاجلةبصورة؟تمبت3!ت!،المنظومة5ووذول!ل،الامومةمتصاعرمنجداقريبةومشاعرومحبةحئانفؤجمها

وكان،كلمومامالاغنيةهذهأدتؤد،))اغنه"اءصمالنه!اركأفي4محئههج(نبءئوللأئه(،و(لحىويةالدفء7،ئلونالطقصيدة.نعطيالظاهرة

...الكبيرةثورتهمنالاولىاللحظاتفيالعراقتحيةهوالاغن!بةهدفا!خرربةفيالملموور!لىلمنقو!ىود-ل!،بموضوعهاالصلةاصالةتفقداخر

اع!المنفئيعملانها،الحدودهدهؤيدورهاالاغنيةادتوقدوكنان،؟لهاالقص!بدةتنتمملوأحدةالنفسيةالتجربةنت13فلو،النفسية

لهايكونانبعداوالمناسباتهذهتض*هيان!عدلهلابقاءالمنالباتاشفهطل!اكر!الما،الانثوبةالروحزلكالىيحتاجهذهـال!نجربةمنطق

.ورىراعمقأبرمدذورهوالقاريءبهيحسالذيوللأن،العامالقصميدةجووبينالانوثةروحبين

تحتقصعيدةفي((شوشةفاروق"وولمونته(باءرقينلتقيدلكب!رلتصبهبر"فرصية))الظ!ببدةموء-ك!مناتخذتقدالكب!برةالشاعرةان

،موهوبتناعرةالقصبهذهوصاحب..."اللأههةثحم!د))عنوان21-!لاحفيير"!مىماهوالموقفوهذا..بهـاخاصةذاتيةمنتماعرءن

ويصلفنهانيجيدامكانهفيان،كلسوقشاعرقت41ن!فسىفيولكنهاو!وحأفيالانسانيرىاذ.."الاسقا!"ب!ملمية((النفممىعلم))

قصيدةفياليهوصلالذيالمسونوىتفوقطيثةمىءة/و؟لطالىفيهمنعكسالفسهةبماالتحديدعلىيرى؟نه.0فيهليشسماامامهالذي

ثورةفيقيلمااجملمنرأييفيتعنبروالتي"الكامكأثهد".الانعكاسهذاتحتمللاالانسياءكانتولوحتى؟لاشياءعاى

التيالمشعوريةافاقهافيعممقة،الصماعةسلممة،رقمقةانها.لنئان....لأ

......!ن!يهاماينالىلاالقصيدةبهدهاعجابيعدماناقولانبقي

!ممعظمفيغالبا"!وفرةنفسهاالامكانياتوهذه،ؤ-،1زرمرردوتطرقها!مورها،تنيءكلرغم11!دةهذهعلى!بوعةنازكاصابعان،تم!بز

عنارىفيماناقجبعيبعادةيرصطرمولكنهالثتاب،أثءرهداريخ!بهابئاتهافيالشعريالمجرىوسهـوله،العذبةوكلمانها،(لجزئيةالشعرية

قصيدةمنفماوالتميز،للابتكارالمحاولمةانعداموءئ"الك!لى))اليها،اث!رناالتيعيوبهارغمنازكقصيدةفيموجودةالملامحهذهكل...

هومعيناشاعراالمحماغالبابل،اخرشاعراوراءهاشلمحتالالهقرأ.نها؟رئيسيةعيوبريراضافيوهي

-فالوقالى.نتسربلاالخارجيةلؤاتال!طوهذه،(لصبوربصلاحتحية))قصنيدتهفيقبانينزار:هواخركبيبمتمامحرذل!بعدنلتقى

المشعرية،الممارسةوفلةالسعةزخيجةولىكن،والضعفال!جزقت!بسقىهوالاثل:بشيئينالقصيدةهذهامامشعرتوقد..."لبغدادح!

مبتكرايكوىاىباستصاروحاول،ذأكعيبهع!ا!شاعرهذأتخ!!بولو،لنزارالممتارةالقصائدمستوىفيلببمستالقصيدةبانالاحمساس

لاستطاععليهنفسهاتفرضطأنالخارجيةللنأقراتيسمحاندونمتييزاالانفعالبحرارةتنميزفهي،ذلكرغمممتعةالقصيدةانهووانثاني

فصيدةوفيالواصحة،الخاصةسماتهلهكوجهالشعرلمج!هـارفيير!فارالقاريءوجدانيلؤحؤ،الذي،العئيفةالقوبةانغام!(علىينعكسالذي

المعيبدلكوفيها،الشابالشاعرهدانتحعرفيمااجفلا"اضيالىمدداىار!4اى!الد!ةهي،شلةرر-طةصيرةوهي،الاولالستورز

:يقولعندمافهو..دائمافيهيرقعالذيوثبةمنالقصيدة1هذهخلتوقد،وسريععاجلفعلرد3العراقنفضة

انساناكانمثلالاخرىتماعميةالاجقصائدهفينزاداليهاوص!ل:لتنالفنيألابتكار

كائن!يمودودارو!نه!مطلوبليسرالنساعرانوالحق،"وقمووحثنصبثرخبز"فذصيدة

لصلاح"بلاديفيتاس11"قصيدةوواطعببعضئلؤاور1ء(ىبردكرنيولكنهاقريبةأفاقهئاك،للشعرالعلياالافاقفيب!نجولانرإسهنمرار

الصبووعبدانيملأنلا،!رارتفاعستعلقاتياالنى!وان..وعدبةصا!ة

قو!4:اؤرأمحئدماوهذه...وشفافيةجمالمنالعصمافير21ذحمليقفيماتحليقلهـ(روعةيمفى

العارير4"الحروفا!ريرحميففدو!ييخضراءز!ةروروورةو!!،ن!م!ورهمنوليست،نزارروسافيءنا!ة!رة

للأ.رقيقموسيقىونرحنجرتها
انهـاويةؤراغفيجسصوراتبقىباو

..بانيهخالوطاالدربديقحؤؤوللأكب:القصيدةهذهفيهزني

مي!ادهولهجرحكلى

قصيدةمنمقاطعلفور1ءلىدوونيالىنث!طالاب-اتهذها!رأعونما

فقصببدة،كلههذاومع.ايضماالصعبورعبدل!ملاحا(لحن"يفطمررىولهنالجرحي!المى

بالقدرةلصاحبهاتشهدالتيالممععةارهـةالأعمالق"ةا!13نتهبدء":الا!اتفيهذهتظهرا!ت!اللفظيةالفلسفةتلك!ارهـجبئيولم

بوتقةفيمواهبهيصهرانالشاعرلهذانرجوهماكل..وا،وهبةالهاا!ثالبيصبح

ويضرالشاعرالىبهيءعستواهكانمهـمافما!لإقايد،رو!ءطةحبإدةيظلمحبن

الدشسلذلكءنشوشةفاروقمثلشاعرااغنىوما..بشمخ!يةماتربئ

التقليد!الىيوديالذيربناق!تلنا

احمدالث!ابللنهصاءر".والموتهـ.!كداد)تيدةبقهدلكبعدنلماتقيجهبمقعر(لىورميناه

القصيدةهذهانترددودون،البدءمنذاقاولواناحجاري،المعطي،بدبيتينفىمختلفينبمدلولين"الرب"و"الاله"كلمتيفاستخادام

6!



فصهبتهالشاعربدأ..لمطالبههويؤضعناولم،نرردهلأواخضعناهءليهانها(لقاريءينتمعرالأولىياتالاليمنذ...حدابثدالىناضجةرائعة

وطيفةالموتجعلالذيالحيذلكحولى..لوتامعنىحولالعامبالغناءوليست،القرببةالاعماقبنتلبيستانها،المبعبههررالقرأرمنتنبعقصيدة

الفتىانت:لهويقول،يمدحهشاعرايئتظرهائلةفصوربينوعاش،لهعاش،كتير(فيهافكرقدالئتعاعران...اإشعورسطحعلىطاكية

لمالذي(لقتيلهوا!شيءهذافانشيئاوجدواذا...وجدلاول!نه،انه،الوجوهشتىعلىوثقاةننه،ذكرياتهمشاعرهيمقلب:اجلهامن

.؟متىالطرمتى:بغداد.ربعألوالذي.رمتبلى،قيهاال!فك!منقصرةؤنرةبعدبهتابضهـا!أرلىم،شكلون

وقوة،وطموح،رهبةاليهام!دادات.رالمها!ا!ماا!وونهؤاوررمداهـ-ىبهايشبرانواستطاع،التفكرهذامنطويل!فترةبعد؟تبها

"النتمعريالتصو!ر"مستوىهو،اخرمستوىالىالشاعريعود...الشمعرهدافيجدير!ةالمحاقوالىالجديرهـ،الشعوفيكبيرةا"كانيات

الثانيالمقطعفي،يتكلمالديهوكانقصهرتهمنالاولالمقطعفي...-.ففسه

بثورتهاوتتسرب،-الامهاتلأتما!صالحزينةوصورها،بغداداجواء.ئهـلم"المراعوووالنفس!بةا!تجربةاو،القصهبةهذهيرب!الذيوارخميط

الركودمنبداخلهاماءلىتتغلباناجلمنهممسوفي،الظلدمءبرن!رفهماهوبغدادفيالموتهل،ر"دأدورسحءإى"اةوالحبالموتبين

ينطلقالرائعةكأالكئيبالصورةهذهوقي،الجبينوكأبةو(لصمتوالجمودالخارجببمعناهاالحياةهبىالحياةهل.؟.اإكنسميةبهذهونسميه

:ا!مورةهذهتمثلهاىاني.حإشاعرناوجدانفيانبثقتالتيالمرائعةالفكرةان،ءللا..؟المتمائع

بابهاالمساءوجهفيتغلقوامرأةو!اك،احياءوهمكلفيكانوان("ىقهناك،مختلفةاجابات.نجيب

احبابها..(خشابهءلىتبكيوف،،ولموتجديدمدلولهنا..الرماد.نقث!"ساوورونقعتلى)).

:ادصورةهذهاو.العميقبالمعنىغامرشعورهنا،اصببلارتءارهنا-..لىلحياةجديدءدلول

الرجالمنولبعةيعيتذىالذي،شكليةاشياءلا((وظيفتان"والموتفالحياة،للاشياءالبعيد

عرقمجرىجباههمبيون!في..والقلوبالنفوسفيوالخرابالموتيررعانوظيؤننه

نجوحلامعتماتوجوههم"مت"الانساق.هذا.والامهاتالأباءوعيونا!رينةونتوارعاإناس

تستريحلاعيونهم!ما،لأووظيقنهيموتالعذيالانساناما..(لاحوالمنبحالصباوليس

تنوحبغدادحيث..تعلو،السردابفيتنفذالئاسكحق،لحريةنا،ياإغؤالة،حمبنتبئءالى(لشاسبشبهان"وته

الثالثةةالعورةهذهاو"!طهر"انه..وموتنن!كرلاالانسسانهذا،والخبزوالحبالسعادةفي

بابالسردابنهاقيفيواذيتفجرلكيالليلدروبويطوي،ء4يهالصباحيتران.بىتظرالدمارتحت

حرابنهاى،نحوهايعيونوشدتلا.الأمولالضوءهذا

الكلالوقعهاافسد.خطىصدىتجريدرةفكرةليستولكنها،القصيدةفيارئيسيةاالفكرةهيهده

السابقةالصورةءلى،الحياةالوت.نحليلعمداإشاعروقفقلو،عامة

قدالقلحه

منيكسوه،فتيابئكارهولكن،لفكري1بالمجهـالمحدوداابتكارهلكان

دمثقفيحطالنسرالشعريمستوبات.الفنمنمستويينالىالشاءرل!فقد،ودملحمالفن

يئاللاخرعدناننراهاقسرةهـط!عؤفي..ا!يموبرومستوى،المباتنراءالغتمسوى

وما،واحزانهابعدادكأبةنقل-اليناالذيالتصويرريالمستوىويع!ن!التقلأببديالشكلاخنناروؤد،اوتامعمى:ورصجبمءهاريوترءلىيرممي

نا،شبئا!ع(نتحاولخا!نتةانسانببةحركةمنداخلهافييررورثاىرلقد،الاخخبارذلدةيو"(وهوباروإ!طو؟ان،قعلى!هفياير4

لسدأالتصودرىالمستوىهذاينتهى..الاحزان.نذل!،انالكالة
....بة......ءلحطمهداوالا،الاحايينبعضقي"طوبلانفسا))ييتاللبالغناءا!اختياره

معيمتدالذي،التقليديالقالبنفسفيويربدأ..جدءرمن"الغنماء))المصيطرةاحكمنااذاالتقليديالشكلىهـائمةفيبهصورةيوفرالطبى/لالنفس

يحكىالذيهو،يتكلمالذيهوهناانه..واحاشبسهالفنانمشاءر.ء3...ص!نرر.+3!زر،

الدراما""عنقلبهفياحتشستوالصوهـالتي،وتأملاته،رؤأه

واروعه.تمثيلخيرالعراقفيالناس!إ،1ارتيالانسانيمة:!فريه

تركيزفيي!حكىانه.جربرب-منالتصويرالىالغذاءهذابعديعودثم7ءصص

،التصويريالمستوىهذاوؤى،"الصياغصلأح))حكايةرائعرمزيزشء
الوثبةكفاحاروعوما0.النمرقبلالاخيرةبالوثبةانتمبهحركةتولدمم

الوقتةنفسفيالكفاحهذااصعبوماالاخيرة

العراعيومجمودهلمحييخطبكأنه.:

كال!معر
الرياحيعادتى،هاربارالمانه

ستاذألاالمخددليفيالعر-،ىرللنش
والدلالةبالحركةغناهااكئروفا،هذهـالصورةاروعوما...

الابطالآلمكافحنمنكثيريعانيهكانوما"صلاح"يعانيهكانماءلىصجاريا!بث!إحمد

!ثلمنينعشعرهذ؟"...الرياحيعاكسهاربا،زالما))...
ألادابدار

ح!،العربالمناضلعاشهاالتيالانساليةالتجربةلروءةحقي!!ما-اصيل

."الرياحيعاكسو"...ويحلمويتأمليئنطريداء....ء.ءصس-

ئي!



الماضيالعددفينشرتهامةقصيدةالىدلدبعداتنرانبدولا:للبطل؟خرىصورة؟مامولنقف

الانسانية"يااتعراجيد))قصيدةهيتلكالعراقبثورةعلاقةلهاوليسيهمسونالجداربجانببغداداطفال

تتيردةدمتكلجوانبمنفيهالمااناقشهاانبوديكانوقد.سرورلنجيبالجميلالمصبريقطع(لطويلصمتكانعلينا،رد

علىاقت!و(نالبدءمنذقررتاننيلولا،الأملالىوتدممو،الئقاش(لرجهلعالمفيعرقتالذيماءلينارد

هذاولكن،فيلكوالاكةفاء،العراقبرثورةالخاصةالقصائد!ئماقشة!النبيلبالحلمحيرانياالثوار!قائد-يا

ممتعة،فصيدةفهي،نجيبقصيدةازاءشعورياسجل(نمنيمنعنيلاقإث!يا"...؟لاءيرالبيتاماماقف،اىالت!ديداردهـعلىانا

معاتفقلااتناءوفهاجديرهـ..نتيءله!بةجادةومحاولة،جهدميهاصسورمناخرىصورةانه.."النبيلبالحلمحيرانياالثوار!

واسعة،-اخرىؤرصةالىزخهاجالمناقشةكازتوان...علب!اصاحبهاووزر"المنبيلبالحلمجبران"...بهاوالاحساسالتجربةفيالتعمق

جديد.دقاءفيواملا،اقصيإرةرصعاحب.نحعة،المهوازمة،عذابهازمةفيمناضلكلهووهذا،حقيقتهعلىصلاحهاو

.إمحدودامؤقتانصو؟ولو5اعداوعليهانتمرإنبعد،أنفرادهوارمة

الئقاشرجا"القاهرةثورةعنقيدتالتيالقصائدبينكبراؤفوقاتتفوفىلىةالقصهذهان

اروعمنفنيكعملكلهالجدبربىالشعروجودهافيتهثبتوهي،ا!حرافى

طعطعفي"!ر!هـةانهوالاوإلى:عناصرثلاثة(لقصدةهذهؤىالنجاحدعامة ......العربيادولدىالجدإبارشما.حطه.ما علىسعولا،لمشاعر1تداعيمناسيارععلىتقوملاأنها،فنعالاء))

تقومولكنها..؟لصورتداعىمزاساسعالىولاالسن!م،تدأعيمناسماس

!عمب:مالمحوفوارلمح!اوووضاك،حوارهنا،تصويروهناك،غناءهنا،وتخطيطوتصميمبناءءاى
القصيدةمنموضعهافىتوضعالعناصرهذهوكلى...شعريةفكرة

صرإوربعئرأإشعاعازاوجةاهوالثانيوالنصو.نقسإولاز.بادةدونالصحيحمكانهاوتحتل

...الانسانيةالصورةوصوت،؟لشاعرصوتبينوالتصوير،الغناءبين

صصوالقالبالقد.بمالفنيالقالبلاستخدعاماصالةتزداد(لمزاوجةهدهوروعة

...وابعشافثواكعهديدحجثلطاعىجد،دا،است!ضداماالقديمالقالباستخداماخروبتعببر،معاالرديدالفني

الانسجاموهذ؟،(لجديدةللقصهبىةالفنيالبناءعناصرضمنوادخاله

؟كا-:.."-إدس-.."*الصورةهدهعلى(لقديمالنت!كلفيهايستحدممرةول3،اعلمفيما،هو

..بظش--ء!."!لإ3؟!-بءت*؟"--ل!--،

":---:!!!!؟بز!د،دنجزر!!فياخ%لآ!نخ-بز+-في.لاب.لا.الجديدللشمعرصالحابابايعمحسليمس!حدام1وهو

إ-.ص.-.--3خ!:-!دنخ*س3--خأ-خ-03-*ميهاماعم!:!هوقيمه6لقصيدةلهذهاعطيالذيالثالثالعنصراما

ء--*.شء-خس----.--انوحاولوتأملىؤ*ربل،العاكلكأالم!اليالىيلحعلمفالمثاعر،افكار"ن

-ج-إ-لأ3-ء.-لا"----إءخ-.-!.-السعحدم(لهكما،بالفعلوءولوقد،وتأملاتهجديرهـفيافكارهالى.لصل

لا!؟---ج"--"---،!-----لا----.انردلاجفي،((الهصياعصلاح"تجربةمنفاست!فاد،فنيااسترهـاماومعا!ماتهاق!نهثة

لا،؟خ؟ت-!إبزدو-.---7-لاخلىء"+--.ء-.اإطلماعهدهافيرووراديتركونكاىواالذيناثجمابتحربةمنواستفاد

!في+؟-لأ--+،ض:-:--+لا-،"ط-------ة-كا-،-ط"..-----ة.كبيرةقىوقيم،ووزنا،كناوقىالقصبإهـةلهذهاعطىالذيهوهدا

،س!مجا.!.أفيغبرل!-.--9/-د)م-في؟:-3؟بر"لابالىناقصةالهـاأشعرتميالقصيدةخ!فةاىافولالىالحقمنارعلى

؟خ-؟خ3-ع!في"!سلا-ل!!كا*.،فيءخالىحاجةفيكالتررما،غنائيمقطع(لىحاجةفيربما-كانت،ما.حد

"*-لا-..؟-خ-*----قي-.ورلإ":؟3هدافانحلايءلىولخن..الاجزاءبقيةوبينبيئهايصلصعط

-!7-"ء.إ.---لا--!.--لابالفونؤإرالاحسارردطالىيودو!م،حادايكنلمبهشعرتالذيالشعور

لا.-:-لاكا.--..ء-ء---.---لإ"طإ-!ست:لأع.القصيدةفيابالاضكلاو

نر:--+-!-------...-إ.-لا:؟ء-ءس-":،؟إبز-لقد.ألادابمنالماصيالعددشعرعنكلامىفيهنااقفاناحب

.".-.إب-...-لأ؟إ-لأ--لا-لا-*.--!--+-3"تث!بركانتولتي،العراقثورةفيقيلإتالتيالقصائداتئاولانراعيت

..لا-لإلى.-.!-.!!طإيوحدهعالسابقةالقصصائدانوالواقع.بالمئاقشةجديرهوما(لمشاكلمن

؟."+خ-ظ-+لا------العر(ق،ثورةعنالادابلشرتهاالتيالقصا"لدبقيةاما،بدلكالجديرة

إ:"سلا."ء.لا-----أ،،-:*لى.أحملكبيرشاعرقصيدةدلكفيلماالفنيةبصعالكتهاشعرتفقد

!ء---ع!ثورةعنالباقيةالقصائدان..البياتيعبدالوهابهووحبتقدير-كلله

3--+*،وطنيحادثكلفييتكرر،معروفشائعبمدأداصحابهاكتبهاارعراق

.1-ء-3ء3--!:+خ-قينر-الصإغةجمالمنالشعرهد(فيكانورو،!ما..كبيرانسانيحادثاو

-سىلهكلتهماا:نؤزجلم!هـ-!ىسا)إ-ا:-سئنضمنالكلمةهذههمببما"وراسباتلثعر"فهو،الجزئيةالصورجمالاو

..س.--كاكالأ-كا7-7.احبهاولا،عليهااوافقلامعان
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