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لناحددقدعزةالدكتورانوالوافع.مستقبلهافيالانسانية

رهاننظرانبجمعيالتيالص!حةالنكدرةبحثهمنالاولالجزءبدقةبدوطهالمحسنعبدرقلم

فهو.لهلامعوؤاالةطورالىدافعايرهص!ححتى؟لقديمتاريحخاا لى

تجعلناالتيالنقصعقدنللتاريحنظرتئافينتخلصاى.رريدنااولاتعكسصادقةروراةبانها؟لادابمجلةاعداديطالعو!واقار!،ءا.!شعر

حالتار!دروسمنلستد-!فلامرلقةبعيولىوحاعرناماضيئاالىننظوقوةمنفيهامابكلالحدثالعرجم!لمجض!ئاوالادبيةالفكريةالواجهة

عنهفتنحدثالضاردخهذامنالمشرؤكأالصفاتالىننظردانونكتفىلنا.
،*....اشهىفدالههوالحديثال!ربيلمحخمعئاالواضحةصةوالس.وضعف

:!والالئبرشعرادظاصدبهاوصفالتي(لصرةفي!-افها!بنوتمزقتمزقهدخيلة.فيداتبينوضياعهعفونجةمن

الحسنالبارلهـاالاخفضتولاالق!رتعرفلم(رصه1.1
.......لنن!عارتترديدلحلىميهايقتصرال!الرطابية0المرحلة.بتجاوزاله

عوامللرىانالانسانعلى4تحتاكاريخدروسمنستفادةوا
..4،لاواؤعةحقائقالشعاراتهدهتصبحلكيالجادالعملمرحلةالى

الهزيمة،منلستفدكماالنصرمنلىستفدوانالقوةوعواملالضعف.........

.......لتتحولىالسبيلهداميواسعهحطواتمجضمعئاساروود.ملموسه

المزدوجةالنطزةوهده.النصردروسمنابلغالهزبمةسدركانوربما.ملموسواقعالىبهايرنادي؟لتيالتنعع؟لىات

بيئناسداتقففهيالواؤعالىالنظرةفيارضاتفيدنااتابىبخالىو؟زاحةالكاورةقواهكلعنالكشفيحاوللذلكالعربيوالمجتمع

عنارويثالىالعربيللو(فعتصويرهافيتعمدالتيالنظراتوبينوتوءيسا!ا!ةمنقدراد4ا-لخلأليرستدعلكيطريقهامنالمعوعؤات

وتحاول،الضعفحوان!عنالكشفتحاولاندونوحدهاالقوةمظاهر..
..جميعاالمثقفينعلىيفرض.وهذااحرىداحيةمنالصحيحةالوجهة

تصويرتحاولكماالفضائلمنكتلةانهعلىالعربيالان!انتصويرهذهترديدعلىدورهميرقنصرلاوانكتاباتهـصفيالعفويرةيتجاوزواان

العطولة.منالحلقاتمتصلةسلسلةانهعلىتاريحكنا
الىتهدفموضوعيةدراسةالواؤعهذ؟لراسةعليهـموانماالشعارات

الئظرة/هذهتدفعنالاح!نىتاريخناتقديسمنيحذرناالباحثانكماتحاول(لتيوالقوىالمجالاتمختلففيتنالامكانيواضحمضططتقديم

دا!ةحرىابةانتماماتغفلمتحجرةنظرةالحياة؟لىننظرانالى.سبيلهافيوالوقوفالامهـانياتهذهاعاقة

فتطرحالقدلمالىدائماتنظرتحددهافىآلحماةوانمستمروت!رو..ه
....بة...زالماالعربيمجتمعناان!لتاداالحقيقةعلىاتجئىولست

الذيالمجتمعاما.جدإدةقيمامحلهالتحلاررم!كنماالباليةالقيممنمجالاتمنبالكببريتصلفيماالموضوعيةالجادةالدراساتالىيغتقر

مقصىجامدمجتمعفالهتقببرسهعاىوإجينسوحدهالقد.بمعلىيقتصروفرةفيرغم.الادبيالمجالفيوصى-والاجتماعيةاؤتصاديرةحياته

.لالموتعلمه
..نمرةببدانهامياوضوعيةاالدراساتتندرالقصةمجالفيانتاجنا

ال!ميقاوالتحديدالقيمةالملاحظاتبهدهللدكورمدي!مونأذئاوالواقععلىوجودهافرضتانهارغمالحديث(لشعرقضببةانبل،عجيبة

يدورالذي*ولبالمحوريتصلفيماوذلك،التاريحالىلنظراتئاموضوعيةدراسةالىتغتقرالانخىزالتماطوبلامدمندالادبيواقعنا

الحثعلمه
...تعتمهاضرورةالشعرهذاهلوهوبسيطسؤالعلىتجيباصيلة

آلانسمانىدالمصبريتصلنظرىفرضعلىدقوموهوالثانىالمحوراما
..........والاستغناءتجاهلهايمكنعارضةنزعةانهاموالادببةماعجمةآلاتظروفنا

دائماالبقاءمصوهاالقومياتانالى(لباحثفيهويذهبعامةبصورة؟عن!ا

المناقشة.الىي!حتاجففرص،*نسانيةللوحدةثثوةايمواجهةفيادباءمنالكعرينانتمامايدردو(لفكريالادبيواقعنافيوالمظمل

ا،لفنخالفاننامناقشةالىيحتاجالبحثانبقولنانعنينونسبعضوتظ!ر،الاخلاصلاينقصهمالشبابمنوخاصةالجيلهذا

سنفرضايآننرىولكننا،ذلكفيئولمدهاواببهي!بثيماالى؟لاضا!ةلاكفيالىتدفيتي1الموضوعيةالجادةالدراسات

لكيالباحثنقدمهاالتيالادلةمنالحقيقيةقي!متهيكتسبالفروض*يغلب(لنيا!ررا!اتمنالكتبرهتاكولكن،اخلاصمنبهتنبضما

ولقد.اليهيث!ببمااقنالحنافيالادلةهدهئجاحومدىعليهيبرهنالاحربعضهاانكماقيمتهامنالكثرفيفقدهااحياناالحماسعلميها

لشتفرضهعلىيبرهنكىالباحثقدمهاالننيالادلةباناحسست.الممطحيةمنطابموعايهاالدرآسةفتبدوكثبراالمشكةيتعمقلا

علىدلملاكاطونقدقدمهاالتىيلادلةهذهفاناخرىناحمةمنكافة..
.-،الاحلاصلاينقصهاالادابمنالماضيلععد1ميسثرتالتيوالابحاث

التيالسطحيةال!رودبعضعنلتجاوزانونسضطبع!قضيتهعك!سمنالكعبرلهيتحققالئصعزةالدكنوربحت*خصوعلىوبعفعها
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التسا؟ل.تثيركماالتسجيلتستحقظاهرة-الحديثالشعرؤصائدمن

في"الصديقة"الىالخطاببلغةيتحدثؤهـاصبحالنتاجهدافمعظملأ!1!1

"حبيبة"وتارة"عزيزة"وانا"صديقة"طوراؤ،ونعوتهاشتى-

والألوفالعادةبحكمالجديدالشاعرواصبح.."؟فا!"وؤهـتكونش!وشهفاروقبكللمم

نافضا،هذهصديقتهالىبالخطابتوجهاذاالااننعبرطريقيأمنلا

قانعا،وافراطهو!سهواتع!اراته،ومعارى4،همومهكليديهابين-الحرالشعرمنكلها-"الادابمن"الماضيالعددفيقصائدسبع

ومن،بالصمتباغرافاتهاليهيفضيالمذيالاخرالصوتهدامنواعمق،الحاحااكثرمستوىعلىالشعرهذاقضيةجديدورنتئير

التطهر.بنشوةنفسهارحبفرصة(لمطملتعطي-متفاوتةوبنسب-جميعاانهاذلك.دلالة

المحورهذاعئىتدررالماضيالمعددقصائدمناربعتكونانو،كفي،الجديدةالشعريةالحركةهذهحصادمن؟لاخيرالطورعلىللتعرف

..المختلفةمجالاتهفي.خذ!منالاناليهصلوجهماكلفيوايضا،وسماتهملامحهفي

))عزيزتي"بكلمة"الاخر)هذايخاطبانآثرعلوشناجيالشاعراخذانبعد،نعترفلااوبهنعترفالمشعرانهذاقضيةتعدلم

:"صغيرةهدية"فصيدتهفيغنيةارضمحنمسفرةالاولىموجاتهوانداحت،بالفعلوجودهمنك

تزاهـماالمعطاء؟لصديقةهنيهة-عزيزتييااقولماذا-عز!زي))ووجد،ومحارولالىءاصهدافمن-دائماالقاعفيما-فيها،صلبة

الخ...والنضال-والاماءوالفراقالرحيلؤصائدوعبدونزارونانركالشأبقصائدمنعد-!فيمصطلحهالتنعرهذا

"ا!جيراعتأكلمدينة"ورصبته!يصد!قىمحمداحمدا!اعرامايجبالابداعمنمسصتوىيفرضاصبحالذيالمصطلحهذا،الص!بود

:"اخاه"باسمفيخاطبهمسننماذج.بقدمانهبل،الشعريةالصركةهذهممثلواليهتفعيران

-الممياءالمدينةثورةمن-يديفيجمدتمارايتهل"اخاه))-الوجوهمنلعديدورحابتهوغناهاصالتهعنتكشفالشعريالتعبير

ارخ..اوبريوبفارغ"اختاه"يارجمتالمستوىهذاعلىتلتقيولكنها.الخاصةسماتهافيتغترقالتي

بتسميةنفوزكيلانيعدنانللشاعر(والمطرالحب"قصيدةوفيوضوحفييعلنانههوالمصطلحهذاحققهاذتصاراعظموان.العام

تحلم-"رفيقتي"ياكمقلتيك-اضلاعهحائرةزورقيوان....ذاتهتحقيقالىالطريقيضليعدلمالجدإررشاعرناانوبساطة

..المحالطعامها-عميقةعميقةشواطىءعلى-باللالدونماالحمقيقيوجههعنيعلنان..هوكلمتهيقولان..شعرهفي

العزيزلعبد"حوار)ؤصيدةفيفنجدهاالرابعةالتسميةاما..ري!اوطلاء

:محمودالفاحعبد..هعاصرايكونان:وباختصار

(حلامناساهجروانيتائهغديانقالومنقالبلهايتسعلااتيبالتفاصيلالالمامعلىالشعرهذاقدرةان

وحدكاغدافلسنادعيهقلبي"حبيبة"ياغدنادعيالشعريةاسباغعلىوقدرته،بهتسخفلمان-التقليديالشعر

الجديدفالشاعر،الش!ليبالشيءليستالمتهشيةالظاهرةهذهفبىالعربيالشعر!وادثعنالخروجفيوجرأته،ا!حياةنثرعلى

جددهـللثقافةنموذجعنالبحثؤوامها،رائعةثبرةتجربةبالفعليخوضوالايحاء،الرمزمنجديدةوضروبلصورواتساعه،التصوروطرقالاداء

ويغمره،تصوراتهصمحارىيملأنموذج..والامومةوالصداقةوالحبعناصرخلقفيحيلتهوسعة،الخطابيةعنوبعد.بالهمسواحتفاءه

نفسه،وبينبينهالجديدالشاعرومعركة.التجربةارضفيبالططنينةتحيلالتيالصياغيةوانسيابيته،والمتلقيالشاعربينللقاءعديدة

.0الخارجيةالظروفمعمعركهعنضراوةتقللا،قيمتهوبينبينهانمنبدلاابعارهويأخذويتسعينمومتفتحكائنالىالشعريالعمل

..للعلاؤةجديد"مفهوم"اجلمنالنضالاهميةكانتهناومن..ويختقيضيق

؟لانالشاعريعنيهفيماتمبد،للحبجديد"مصطلح"واكنثمافاولايلادهصكالجديدشاعرنااعطتالتيهيالعناصرهذهكل

."الصداقة"بلفظة..ثانيامعاصرتهوصك

واخنلاف،ونوعيتهاليومشاعربهيتسلحالذيالوعيفمستوىهذهفيممونانيمكنحدايالى..المصطلحهذاضوءعلى

الشاعروالتزام،القديمالعربيالشاعرمعركةعنظروفهابكلمعركتهبعديوماويعمقيغنيالذيوهو-لهجديدةاضافةالسبعالقصائد

الشاعر(عطىهذ(كل،مجتمعهومعنفسهمع:شقينذيبموقفأنيرم!نحدايالى:اسرافأواقلتواضعااكثرلنكناو-يوم

المصلحهذاعلى9استقرارفكانوايجابيةانسانيةاكثراحساسا؟وسماتالوانمنلمارردناهالقصائدهلىهتض

الصداقة.:،لجديدمنجديدةئمارجبميلاد!رحتناانالبدابةمنذفاقررواسارع

هذهتصبحانولكن،زيفولافيهالاخطرواشألة،ههناالىافنمانيةالنظرةءنتعمينابحيثالخطرمنتعدلمالج!بدالشكلهذا

مطروقامعبرا-انعدامهاوالفعليوجودطعنالنظربغض-الصديقةهعاوالقارىءوالناقدالشاعرس؟وليةانبل.النتاجهذاقيمةفي

لحنهيبداانقبليصطنعهاالتيالدندنةمنولونا،(لشاعرمنهيلج.الاصدافمناللالىءتبينانجهد..بالجهـرمثقلةمسؤولية

منلونفيالجديدالشعرمنالنماذجهذهووقعمافهذا،الاساسياقالجديدالشعرتجربةيمارسونممنكثبرينبوسع-اشياءثمة

الشاعرصاحبتاتيوالتقليديةالرؤابةتلكعنحببراتبعدلا،الرتابة*صالةمناوفرحظاانتاجهملياخذ،وحريتهمبوعيهمعنهـبميثمضوها

بمثابة"الخليلأن"و"اوفىام"و"الا!ل"كانتيومالقديرممختلفهمستوياتعلى-الاشياءهذهتمثلتوقد...والمرونةوالصدق

.اليومشاعريلتزمهاالتيالمسنمةالدندنة."الاداب"منالماضيالعددشعرفي

-5؟أ!هعيلىك!نتمة-وافرعددفي-العدي!ةبمسمياتها"الصديقة"حكابةاصبحت
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الظهرفيتطعنانمنالضممرعلىوكلةاحف"دلكلانوالحرمانالتشرد

جمن.الجزائربدلث:،نالنجاحير*مىث"..."بئرقتئسندمهمت!إنمممالة-لففهصا

الخصرثمالاتياخقط"خشردانس!انبامعانكاناذ(.لأ.نساعلىوانني!ازوب!لمم01

سلوكعنيمتنعانطاحنةمعيشيةظروفاورعاليالرحيصةلحانات1في

ان-ب!!زامعنىو!ل.!الذاتالأ!ابو!زه!ركنىمشورليبلتثيرهماوهي،اولها،الهاممةالمسائلبعضتطرحالقصميهذهان

ؤرصمنوحرمان!!وا!ضالاونساس2علىالناسبيناكفريقصدرتسابقةلاحكامتبريرمجردالفنهل:سويداحمدالاشاذقصة

!لمةالىربرور!مانذلكو؟ن!أ!فيامرهياثر!فالعيثىضمنوضعهابمجردمافناننتاجيستنفدانهذامعئىوهل؟العالمعلى

ومجرمين؟ودصوص؟معينةفضيةضمناو،معينفلسفياطار

تنعراقى-هـدهذامثلىبجعلىارزيفما،ةخرىثولو!أرنمجردهوواجء!مانرعتقدوناذ،يبدوفيما،حمروناهيرماهذا

نحوشا-!!عنباروول!ةبالاص!س!ا!ن،ؤر!االى!الا!اءالىيلضونيج!لهمماوهذا.ولرأياتوكداوتوضح؟مثلةاعطاء

يسصءءاا!كاتبفمهاالتبصياته!روففيهنا!كؤإير؟ا!برش(ئرمجردالىوالحركةوالاحساسبالتناؤضالمليءالحيالاذساناستبدالى

طرد،جزائريابمنوهو.الوعيمناكيبراار!ررهذايبرراوبحجةالفنءنالاعتذاران.معينةفكرةضداوبمعوتلخيصهتعميمات

معسانجغاونبانهلانهامهالجزائرفيالمحاربالفرفسي(لجيشمنالقضار-الهذهاساءةهو؟لوطنيةالقضا؟لبعضوالاخلاصخدمته

كانانءنذجؤائرياز"اساسعلىروراملكانوءـو.هناكالوطنيين.بالذ(تالوطنة

كله.ذلكنةيجةيج!فرفطفيهووها،ط!لااحداثخلالهمنتعرضالذيالاطارقضيةهي:الثانيةالمثل!ة

والى،رينا!بركأائر!اىا!وفألىد!4ردءاارظروفى!ووه!لان.هامةتكنصبمبةنواقصتعانيث3ا(لقصصهذهمنفصةفكل،لاالقص

حبتهجعلالذكطالباد*زرامنلهتقمونلانهـمبالفرحالاحساس،ا!ربيالادبفيجيدةقصعببةنماذجوجودلعدميعودذلككانربما

الموق!هـ"الىببويجعلكل4هذاإخجاهلسويدلكن.لايطا!جحيماطمونةغبرالمجهولثيمغاهرةمجردهيفن!بةمحاولةايةجعلمما

وباز"تمه.بظروفهلهالاعلاقةمئطقيةعمليةالنادرالبطو)ي.العواقب

ار،رجةالاحداثمنبالرغم،اداخاياالمونولوجتةمملوار!صةيدورالحواركانالاولىالقصةففي.الحوارهي:الثالثةالمسمالة

لملاحظةنتيجةتكونانالايمكنلاوالضك!الاطاره!اضمئقسرتألتينسديد،الثقافةعميقمتشردحولتدررالقصةلانفصحىعربية!ة

الداعيخصاضابس!طمنخاررةانهاكما.ير!أاخرانساناما.الجزائرقضيةتجاءفرنساموقفعنبمسيوليته*حساس

4قالبر!ائيةهندسةسوىاكأبأرهانشتليءلاوووا،والنر!ائلأالعاميةالىالفصحىمنيئتقلفيهماالحوارفانالاخرتانالقصتان

ناضج.فيإيباسيالتكنيكيةالمسالةهذهانهو،اظنفيما،ذلكوسبب.مبرردون

حول،الالئروقىء!لد!لاور!ذ"ا!!مرم"!ةهي:لثاررة1ا!ةدوما-هياذ،عئدناالحديثالنقدفيمتزنبشكلتطرحلمالهامة

فتشعربش!عرهـ؟يعبثمنهنالكانثت!حسالباصفيتجلسكلراهقةفتاة.الاساسهذاعلىتقدمدوماوكانت،معينةسياسيةبقضا؟مرتبطة

الاخرين.لاعينهدو،ور!هامنهاتعر،!ايلانوالارتبأكبارصجالقاهرةفيعقد(لذيالعربالادباءم!تمرفي(نه(ذكرزلتفما

مناى!بتهاالتيالابخنماعمةالمثلبينرمراعمسوحاا!اةو!حاعدانمعلىينصقانونبسنتطالبالاديباتاحدىو!فتزمنمنذ

انفيرغبتهاوبينالدراسةفيبرفيقاهاصلتهاخلالومنالبيت.العاميةباللهجةحوارايكتبشخصكل

بحبها.شاباتجد

وعنادما.بشعرهاتعبثطفليدمجردكانتانهاالنهايةفيوتكتشفحولتدور"والليلوالضمرالجوع"سويداحمدالاستاذقصة

*جتماعية.مثا!اخلالىمنذلكتفعلفهيلزميلاتهاالحكايةترويالتيالثمالاتليلتقطياريسحاناتاحدىفييجلسفرنسيمتشرد

يقظةبحلممنغمرةكانتفالف"اة،القصةعلىلخذ1بعضوهناكعلىيكعالحاناتوفي.بهيقتاتشيثايملكلالائهالسكارىيتركها

العميق*دراكلهايتأتىانالمعقولغيرفمن،للموقفطفليهوحفولىالشبانمنثلاثةانيكتشفاذ؟والبوسالتشردحياةمنيخلصهسر

مملايتفقذلكانوالحصرمالثعلبحكايةفتذكرمشاعرهالحقيقةاغتيالبعملياتالقياميدبرونوراحواالحانةفياجتمعوا!رالجزائريين

انهاوعيهادرجةالىالحيادقيب!اتبلغانبممكئلاالتيآلفتاةمسضوىوعئدها،مخبرالىيتحولان*،اذ،،عليهما،فرنساداخلفي

علىمبررةعيرانهاكما،3،النفسمعلبمفيالمعروفةالحصرمعقدةتعاليكوميان"بسببذلك؟غعل!ولكنه.باريسولبغايالعشيقالهيعود

فيها.مشنغرقةكانتالتياليقظةواحلامالسرحانبلحظةاطلاق؟عطىالئيومن...والمأساةوالليلبالدم-الجزائراي-إغرقونها

اررعمثعلى،طويلةنكتةكأ-الىالقصتحويلىعلى*صراروثائيهااحراقالفرنسية(لمدنيةتعاليمامن؟الشعوبعلىالولايةحقفرنسا

،بالاخطبوطالطفليدتشبيهان(لا،الفتاةانفعالاتوصفجديةمز،الحربهذءغايةوما؟القرىوتدميروالشيوخ*طفالوقتلالزرع

.معقولغير1مروالائفعالاتالمش!اعرهذهكلالىالدافموجعلهيمتازلابالطبع"؟الهمجيةشرائععاىويثورالغزومنطقي!سفهعمرفي

اعتقادتعررالشمالىالافليمفىالياصاتاناعتقدلاانتىكماعنيقللاولكنه،الممتازةالسياسيةالثقافةهذهبكلالمتثردصديقنا

ةالم!هذءطيلةبشعر!ايعبثووظليدهلمدانيمكفاشابابانرتاةعنممبوولمناواحدكل"الجزاءلرئحوفرئسابمسروببةاحساسا؟لك

مجاور.مكانالىا.؟ورلتانبعدحننبم،اياط4ملاحقتثم،الركابوامامالىالطريقفياذاانتهاثم-فرنساسلوكاي-،السلوكهذا

-8؟كمفحةعلىأشط-حياةالىيعودوهكذا".فيههيكغر!الئيالعما(لى،اللعينةالب!رة
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الماسننغلب!وووفرلحثيونا!كيسكئصص!عهلحقيقةجبليهيتنبهلمحىدقتصمالؤارلعثطولمحم!ورلماشأ-1.تنمهثفدلمنشولابعاالصفحة-

المعلوبه.الاممحسابعلىيه

!ندال!وسعحاجاتلارضاءذرلعةوا.زخنماالانسانة

الهبوظءلىعزمواعندماالموفورةالزراعيةالغلاتالىينظرونكانوا

بعوثهممنالهدفيكنومم!والفراعنة،الشصيبار!لالبلادنحوبانقولهمثلمنوالانسمانيهالقوميةبينبهارمرقلكيالكاكبقدمها

والخ!را!ؤرتودنانوالفنموالماعزالمختن!بلمجرالشامالىالمعسريةويحتاجلهدلالةلاالتحديدهذافمثل،صداقةوالانسانيةمحيبةالقومية

اثمعاهـهمجحاواوالرومان،..ذلكشابهوماوالجلودوالحدربوالفضةالقوميةوبينبينهماالشبهومدىوالصداقةالحبمئاقشةالىىاولا

"..وصهـهمولمنفغة،م!بقيادتهمالعالميالسلم،التوسعاوضحالمهة!ع.القضيةلبالىوننتقلالساذجالفر!هذاامناللندع.والانسانية

فيتكن!بمانهاهيالامبراطورياتهذهكلفيالواضحةوالظاهرةالمجالفىذلككانسواءالعالميةالىالنزوعبانيعترفالباحتان

الدعوةووها-تغلالاكانتمابقدرالانسازيةالوحدة-الىدعوةجووورهامنذالانسانعئدظهرقدالسياسيالميدانفياموالدرنجيالحضاري

نالذلكالطبيعيومنواذلالهاالاخرىالتضععوباستغلالسبيلفيجعلتهالتيهـيالوحدةالىالانسانونزعة.القديرم

.ظافرةمعهامعركتهامنتخوجوانالمغلوبةالاممتقاومهااناحسبولست،الاسرةنطا!ضمنريخالظفجرمنذيجبصثي

منللاستضلالتتعرضانسانيةامؤوميةاكانتسواءالدعثواتوكلافرادبينالفرو!كلعلىقضتقدالاسةحدودفيالانسانمعيشة

اطماعلتحقيقاستغلتقدالوحدةفيالعربوامالوالطامعينالان؟هاز!بنقدرفييشتركونالواحدةألاسرةافرادانلاشك،الواحدةالاسرة

لانهاالمترمعيرهاكانولمذلك،الانحنىتزالوماالهاشميةالاسرةالفروقذلكمنالرغمعلىلهيبقىفردكلولكنالعامةالسماتمنكبير

الاقليمبينالوحدةنجحتثم،الضوسع!ب!ةالاطماعتحقيقعلىتقومدعواتنطا!فيلتعيشالاسروتجمعت،اسرتهمنافرادغبرهعنتميزهالتي

والنزعاتالأطماعمنخالصةاصبحتعندماوالجشوبيالشمانيمشتركةوخصائصتميزهاعامةسماتقربةلكلواصبحالقريةاوالقبيلة

نادونالانسانيةالوحدةالىالدعوةتقومانامكنفاذا.العدوانيةالتيالجزئيةالسماتعلىيقضلمالتجمعهدافانذلكومعلسكانها

الانسانيةواستغادتعدوانجةونزعاتتوسعيةاطماعاتحقيقتستغلالىالقرىوتحولتالاسرةهذهافرادمنفردكلاواسرةكلتميز

مستحيلا؟تحققهايسجعلالذيفماوتجاربهالماضياخطاءمنوالاشمان،القومياتالىوالاقاليماقاليمالىوالمقاطعات،مقاطعات

ايضايقالالوحدةتحقيقفيالسياسيةالانظمةفشلعنيقالوماالتوحيدالىمستمرةنزعةالحلقاتالمتصلةالسلسلةهذهفييلمح

اغراضتحقيقسبيلفيايضااستغلتلانهاالدينيةالدممواتدشلءنالبشريالجنسافرادبينالمشتركةالخصائصدائرةتوسيعالىتهدف

نجحتوقدالاطماعهذهتغلفهوسيلةالدلنواتخذتعدوأنجةتوسعيةالخصائصعلىبالضرورة!لقضيالتوحيدالىالنزعةهذهكانتوان

اتخئتفلماوال!دينللانسانيةخالصةكانتحينالديشيةالمدعواتالنزعة"نايفيهاعن(لجزئياتهذءمنجزئيةكلتميزالتيالجزئية

وجوهرها.الاصيلطابعهافقدتالمعدوانجةالاغراضاتحقيقوسيلةووالتيالجزئية*ختلافاحهمعووفالىصلحفيتخىاننشأبهالى

عندمانجحتالانسانيةالسواتانالتاريخيالاست!راءيثبتوهكذا،امتهفي*هيموبينومقاطعتهاالقريةوبينومجتمعهالفردبين-ممون

ورووانيةتوسعيةاغراضننحقيقوسيلةانخذتدبماونقيةخالصةكانتللقومياتمغتوحايظلالمبابفانالسابقالمنحىمعتمشيناواذاوهكذا

الفشل.؟صابهاالاخرىللشعوبواذلالهالشعوبمنشعبولغلبة.مبىحدانسانيعالم!للفيالمميزةبسماتهاتحننفظلكي

اخطائهمنوالاشنفادةالتاريخالىالئظرةفينفسهالباحثوبمنهجالتي*دلةهيفما.(لفرضهذاتحققينغيعزةالدكورولكن

مخنملا.الانسانيةالوحدةتحققاحتماليظلالتحقيقبميدالفرضهذاباننعترفاننا؟تحققهلئفياليهايستئد

بعيدالانسمانيةالدعوةهذهنجاحانيفترضانالباحثحقمناناستحالةالقاطعبالدليلثبتاذا*موجود؟احتمالايظلذلكهعولكنه

لل!سيطرةاستغلالهااحتمالاتمنالسوةهذهتخلعىوانالتحقق.تحققه

فرضولكنالوقوعممكنغيرزالماالاقتصاديوالاستغلالوالتوسع(ستقرائهعلىتقومئظريتهلأنباتالباحث،قد!هاا!قيالادلةان

الباحث.يقدمهاالتيالادلهخلالمنايضامقنعغرنجاحهااشحالةأكانتسواء،التاريخمدارعلىالانسائيةالوحدةالىالدعواتلمصو

تشاركهاالجزئيةالادلةفانتمامامقنعةغيرالرئيسيةالادلةكانتواذ؟،الدينيةبالعبمغةاوالسياسيةبالصبغةاصطبغتقد(لدممواتهذه

الصفة.نفسفيالوجودمنز(لت"فيقولللعالميةلاللقوميةكانتالغلبةانبحقويقرر

الحيوانجماعةمنطائفةلكلمتميزةقوميةوجوديؤكدالباحثوالبزنطيينوالرومانواكرونيينوالفرسوالفراعنةالحث؟مبراطوريات

الجماعاتمنجماعةلكلمتميزةقوميةوجودايضاويؤكدوالنباتوموسوليضيوئابليونوشاراكاننشارولأمبراطورو،تودالت.والترك

الجنسانالىا!لوريقودانينبغيكانالمنطقانحينفيالبشرية"الشكمنظلدونودفولمكملانهـراطوريراتوستنقرض

منانويقول.الهـائناتمنلغرهكماانس!انيةوحدةلهكلهالبشرينغشهالبطحتبنمطقنتساءلولكئناودقيقصحيحالاسهتقراءوهذا

العشىبمستوىللنهوضوالابداعالخلقفيالمشاركةالقوميةتعاروفما.الماضياغلاظمنالاستفادةاهميةالىمقالتهاولفيئبهناالذي

الأسمانيةعلىا)ضاينطبقفانهالقوميةعلىينطبقكماالتعريفوهذاذلكاليس؟؟اوحدةتحليقفيالامبراطورياتهذءفشلسببالذي

فيهواشتهرالمسافاتفيهالغيتالذيالحديثعصرنافيوخاصةهـنالمغلوبةالامممقدراتواستغلكلناجهمنالعدوانعلىقامتلأنها

العالمبقاعمنبقعةايفيالانساناصبححتىالشعوببينالا.لصاللتحقيقدعوةحقيقتهافيكنلمالامبراطورياتهذءان؟اخرىئاح!بة

نابل.الارضورن(خرىمنطقةاىفيالعلميإيتقدمثماريجنيمكاسبتحقيقفيالد!ثوةلهذءاشةل!كانتوانماالع(لميةانومدة.
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/نجؤدمهالذيالإ،ضاحمنلمزإإريحضاجلازالالأمرباناشكلرواكادالقمشضركةنبضاتتنبضاصبحتلهااطماعلاالتيالشعوبقلوب

4ثقاؤءتمنونستةءبىنظرهوجهةجوانبكلنضهنضمفلكيالبا-ثلناوانال!!في.العالمتواجهالر!لمشاكل1منمشكلةمناكثرفي

بحنه.قراءةمنلئاتدوا!*يالواعيةالعميقة،الجزائرفيا!رائعالضضالومعركة،العنصرير4وا!زرفيرقة،الثلاثي

ؤ-،نةإوةهـوءواالاخلاء!ءنيكشفالنهىعزة(لرلمءورمقالكانواذا.السلامبتحقيقوالمطالبة(لذريةالتجاربومنع

طارءعإء4طلبو(ن،الاخلاصفييتنعا؟كه-بدورعليالاسضاد.مقاللترقيقالمواقؤطهدهتستغلزالتماالدولبعضانبهالمس!لممن

.كثهرةا!يانفي""الموضوعءنبصاحبه!ج!دالذيالشديدالحماء!اصبحتازهالدرجةمكشوفةاصب!تواوراقهاموقفهاولكنداتيةاطماع

اذوالاسف-بدورعليالاسعتاذبيندارتالمتيالمئاقتنعاتتتبعتوؤدالموؤفاهاالوقوفالىالداعيفماواذن.الانساربهبةضداعءنعأجزة

ترتفع(لمناقهةانولاحظتالادابمجلةصفحاتعلىشكزيغاليا!مشقبلفيولوقيامهابالستحالةوالمئاداةالانسانيةالدعوةمن؟لصلب

يشبادلهاكانالتيبالنقائضتدكرنيمستوياتالىوتهبطحرارتهادرجةوبينبينهاواضحتعارضهنالرليسانهيبدوالذيالو!تفي،البعيد

الشمتائم.زء،دلدرجةالىاحهاناوصلتوانةيالادباءمنالقديمالجيل؟ال!دوانيوالاست!للالالاطماعرونخالصةتتحققانامكن(ذاالقوميات

فيالخطابفصلعنردورءلميءادالاسمقالةدوانقرأتوصينالبحثدلك؟قراوانابهاستاحم!اكي،عالاقترومظامربعض!هذه

سينتسدمبدورعليالاستاداننفسيوبينبيفيماةلتالفرعونية

نالاحطتوكني،المشكلةجوانبفيهيمكشفهادناموضوبميابحثالنا

افكارمنمافيلارغم،المقالةجوعلىطريسفيمارالالانفغاليالطابع

رفيمطآمعارلالفحيسةبدوبههابشمعرلمىنالاطسماسقذعلىعليلسحمات!هدإا"كطلاىانولقيمةىلاوأ)ي!واو"أعرا!اوصىلأا!!ما

ؤ،و،ناحيةل3منبهطونيرحيوالخيانةالغدرشبياطينوانمقالتهيكتب

اهـرىالىجزئيةمنسرعةفيو،ضتقلاختطافاالحقائقيختطفلذلك

واكأ4الاقوىالقضيةعنإ!(فعبافهفيهاشعركنتالذيالوؤتفلأئيلاص!ديمطاع(طوبلةقدلم!ة)القدرجيل

الاح!صام.اصدارفيمولىصيي!هدوفعهيكوشاكثرلكا"نلذلكنجبايرمب!كاناصركمال(شعارديروا!)ت!بجراح

رأحكاهـ-!هاوالبشرعلىبأحكامهتت!لالاحكامهذهاكانت!اءاق!فاجمسثصيلا!:مثسبيلفي

التابىبح.على

ب-دالمعاصربنالمفكربنمنوأساتذتهبلزملا"لهعلىحكمهفيفهوسليممصطفىشاكرمتاموأؤو"ال!مد؟رات.من

ءلىوالتدجيلوالتهروحالخيايةالقابرورعاربمكاىالسهـولةمن

منجللااستاذاوضعانهبل.تثيتآوتروودونودبهبمنالفرنسيالتفببوعيالحزب

الحميدعبدالدكتوروهوالفرعونيةعنالمدافعينموضعفيجيلنااساتذة
اموق!د!لياله!ال!زائرو!ضية

عا-اءتمدوانما،كاملةبفكرتهويلمءتابهيراجعارغيرمن،ونسى.

الحمبصدع؟الد،!وروكأن،"ا!اء"ةبجريدمنشورللكخابتلخيصح!ادي!ونا!ا!سةالازمةفيو!!وعيةنحن

عليالاستاذانوالغريب.ظبه3بهالخصىالتيالطريقةعنمسؤول

والتقدبصالاحتراممنحقهااعطائهافيلا؟قصرنفسه!صفحينبرالور.لحوياديب(إقيصة)؟(!ريعود!ى

-شكرينحاليالاستاذالىموجهوالحطاب-ي!أكدانوأرجو"ل-.
نا"حبمادمتبخدقودن...بعديخدقلمإكلنيسوف!بموالذيكاملصلاح(مسرحية)الهاوية

شث!اصملاحددولأبا!لاسهلاوااددي!سمتلقييلالهاحرما!صفيمالخ!البمهمهدهام(مثلكاموالبير(مسحيه)كاليغولا

(رجوانني.احدالا.لشرفالتي؟لالقابهدهءنثلا*بئا،لقبينعانقه

ح!لفهيهفبانالقادمةمقالألهفيبدورعليالاستاذ،"تفيان

وامضللوناومخدعونبانهموصفهممنلهلابدكاناذاالرأيفىهـنتتالب

الحالةهدهوفيوتعمقبحثيعبالخيالةلهثبتتاذاالا،ن
طر،تجه.فييقفاوعديهيعترضاناحدل!طحوسسطيعاترواووعه(!طليعةدعأر

احكامهفيبدورءلي*ور"اذعلط/سيطرلا؟هـفاعهداكانواذا

وف-،بىءـااركتساربرغالقضلإتناولهو!!ايضاعلي4سيطرفانه،العسرعلى

ال!رر-!العثروتاديخبل(لفرعو؟ىالنئاريخكلعلىحط؟د!و:!4.بروت1813.ب.ص

بر،موص!وءماحدوثاالتاربحهداءظبالحد،ثلاإكنفرلملذلكوهو،كله

عليهماحتقارءوتوزيعالترابفيالفراعذةر؟وستمريغعلىيصرانه
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وتقسيمهاالاسلاميةللشعوببالاس!إقلالوالتاويح-نماحيةمناوروباسط3التاريخيةال!نرتهمعاشوا،لهمذنبلاأموات(لفراعنةانحينفي،جميعا

عليه؟ليمهـهولافضلذلككانءددهاكثركلما،رويدةؤوم!ياتالىمحضارته-اسشغلالالناسبعضحاولاداذنبهمفما،ودفنواوما.نوا

للارهنفلوحواالاخرىبعدواحدةخاثرةالمهألاجزاءمذهابتلاعذثكبعدقادرألي!ورعليالاستاذيكنألم؟استعماررةا!دافتحقيقسبيلفي

وللعربوحد!،العرب!يةبالقوميةالاسيويةالمنطقةل!ولىخم!سب،!لازىادالتار/جخلصفحاتتشويهفيرمنالمحدثبنانؤرعونيةانصار"هاجمةعلى

بالمقاومة.قو!ات4القومياررعواتهدهولكن،ابخ"سبربئميةبالقوم!ىسقيئ؟ا!وتىرؤوسعلىأ!لعنا!طوصبا!قدء13

ئلأ!محعمار1فيترىكالتا!تيالاسلاءيةالمنطقةشكللموب"نأ-ـثح!)بةب!ناو،ب-يخيتصلفيماغريبةقضيةايضالنا.إقدمليدورطءذ4،"يلأس.س

-اتخاذفيايحقكلاهاوكانللمنطقةجد/بىاصليببغزواالأشروبب41علىيدلواحدنصالماماكاررخفيليس)ابرقولقهوا!حضارإت

المشكاةحلانىيرالاوروبيينالكتاببعصكانفقد،الموؤفهذاحضارييان3اودولةشحصية-اليهامينالمسلدهانيوقتلمصركأن

محم!داثنبيفبرالاوروبونضبشانيتطلبسعيداطيباح!ل!الهمرقيةوب!نالفرسيدعلىمرةلاخرالؤرعوزيةتقورضبينانهذلك،واضح

فيالمسلموني!تجمعانلذلكطبيعياوكان،الامرو،نجتهـيالمد/ضة9ي."والروماناليونانفيهاسادعامالفؤرابةالمسلمينذهاب

.الاسلامبمجدينادونالعثمانيايخليفةحول؟لمتىرقالدولكلصعتفاعلواالعرب(نالىتشصرالحقائقكلانبىل!بوالغ

فء)نجمثاورفكالواالامراولالقوءيةفكرةهما!خهؤالذ!أمابينالتغفاعلقصة،اعطوهمكماحضارتهممنواخذوافيهاأنتشرواا!ةكب

اعتصرو!والذينكيالترالحكمظلفيدينيااضطهاداتعاز!ا!كأيالا!،ـياتولصل.بز!نقاالىلاتحتاجقضيةف!بهاسالواا!تيالبلادوبرينالعربا

منرديلاسكانهجميعارضهعلىيتساوىالذينالوطفكرةاوالزوميمةقبلمهمالغز؟ةكلوؤاومترفضتالتيالشعوبانفبمالسرهوذلك

حولر(المسلمينتجمعمنقوتهاتهمتم!التيالنركيةالخلا!ةس!طرةلممالاخرىالاةطارفيالعربانتشارلانولغت!!المرلطل!ينتقبامطقد

لكفاءهم.الاولالهدفهوكط3الترالاستبدادمنالتخلصكانوالذينما)وضشحوهدا،والسيطرةالاستغلالبهمقصهودااعس.إغزواير*ن

الكفاحتاروخجعلعاملاالانجليزيللاصتلالمصرخضوعوكانفيالعربيمةاثاغةوقبلوامسالمينالفتحفابلواالمصريينانفيبباث-

منالاسيويةالمنقطةفيالعرب؟الكفاحتاريخءننسممبيايخنظف!-هالابرضسىوا!تاريخ.والرومانواليونانالفرسلغة!جهرفضواأيذي(!وؤكط

العناهـرتشجيعحاولوامصرالانجليزدخلوحين.؟لعربيالعالماذيوادينيةصبغةاتخذالذيالكفاحذثك،اإرومانضدرينر(لمصكفاح

الاولالص-!وبابأرهاالسهكأايعلىالمصويينعداءو"ر!ببزالم!ريرلآشخصيةفيشخصبتهمتذوبانتيقبلا؟صريين!رفضواضحارمز(كان

السرايضربفيالقوىهذها!خلالذلكمنهدفهموكان،لىإعصرريبئالشعكلراخذ!سالاسلاميةالدعوةانقشارولان.بزهـينالمعإرومانا

الفلاحسينمنوتعتبرعمالمصريينتحتورركانتالتيال!تركيةوالادسققراطيةاث-هـولوبينبيئهالسدوديضعلمولانهوالاسإغلالللعد.انالواءعح

،مجزأةا!يريىمعركأا!بحتوبذلك.اعتبارولا!،ملأءر(مةالذ.بن.الدولت!لانالطجميعيمنكانفقدحضار.نهاوءلىعليهاواقبلوىالاخ

وقسم،الاولالعدوهبىالتركيةوالارستقراطيةالىصراي!رىفقسمم!؟تا!ءي!يمئصهـرةواحدةشلة3فيالمجميعينوبوانءلم!بهالاخرى

واعتنق،عليهمالعداءيركزانيئبغيالذينهمالانجليزانيرىاخر.العربيةوالحضارةالعربيالكيان

فكرةالالراهـواـنكروامنليتخلصواالمصريةا)كورويةفكرةالاولطالفريقمقالقىالىاساءتالتيهيالأحكاماصدارميالمإعجلةالئزعةهده

البقاءفيشرعيتهالتركيالحاكممنها،بتمدالىتيالاسلاميهالخلافةالتيالرئيسية(لقضيةمقالهمنلنايتضحفلم،بدورعليالاستاذ

الاسلامية،الجامعةعلىالقوميةالرابطةوفضلوامصرعلىحاكمااإإيللظروفواضحاتخطيطالنايقدمولم.المقالهذاموضوعكانت

الحقاصحابايالحقيقيةالمصالحاصحاباسمانفسهـمعلىواطلقواالقضيقىعبءبالقاءا؟ضفىوانماالمصريةالقوكليةفكرةظ!ورالىادت

منوالكثيرالسيدلطفيهو!ءيرمثلوكانوطنهمبخيراتالتمتعفيالق!وميةرخيانةالفكرةهذهاعتمنقوامنكلواتهمالاستعمارعاتقعلمى

الاراضبى.ملادمنكبيرعددالىبالاضافةالفترةهذهفيالمثقفينالسياسيتار؟تمنمت!صلةطويلةقننرةانمعنلمهصكموهو،العربية

بالخليفةمتعلقةماتزالفكالت،الثعبمنالعادربئالجماهيرأغلبيةاماسعرامثالمنالسياسيونزعما؟ناهافيشتركالخيازكأمنكتلةكانت

!بموكان.الانجليزعلىكراهيتهاوتركز،الاسلاميةوبالجامعةا!تركيال!هدوط4ولطفيهيكل؟مثالمنو(دبا؟ناومفكروناكاملومصطغىزغلول

انقمماماالوطنيةالجبهةفيالانقسامتعبيراعنالامةوحزبالوطنيالحزب.الاقلعلىاغلبهماوالسابقجبلناروادوكلوالمازنيحمهـمين

الفكرعلىايضايرضعكسكماالسياسيةالناحيةفيصداهيظهركان،عنففيويحب5يكرانههوبدورعليالاستاذ"لعالمئعكلةادط

.والادبالمصرركأالقوميةدعوةكالتوادا،الكراهية5هدحدودعندويرتوقف!

هـدةالمصريةالقوميةفكرةسيطرةالىادتعديرهـةعواملوجدتفيها،لاجدالحقيقةوهذه،رجعيةايةانفصادعوةالمحاضرعصرناةى

الوطنيالتجمعقوةمنخشيالانجليزي(لاحتلالانوذلكالزمنمن،الدعوةهذهظهوراسبابالباحثالاسناذلنايحالىانلمنبغيكانفقد

القوةهذهضربعلىالخديويمعةأتفقدنتنموايحادثةبعدوخاءصة!لحداعتنقهافلماذاخالصةاستعماريةدعوةالدعوةهذهكانتواذا

!بوافحةالمعركةفىصبحت،الوفامطبسياسةسميفيماوتةتيتهاالمىدوافعهـمهيوما،الحديثةالنهضةبدايةفيالمصر.ب!نءئكبير

وخاصة،اخرىناحيئمنوالانجليزالسرايوبينناصيةمنالشعبتاريخيقىفترةعلىبالخيانةحكمانصدرانالمعقولمنفليس؟اع!ئاقها

حركةظهوراثرنفسهاتركيافياثتريهةالخلافةمركرضعفانبعد.برمتها

الوطنياتجصعاهظعلىدليلاصد!9191ثورةوكائت.الؤتاةتركيافيهاالصراعمظاهركالتفترةواكبتالمصريةالقومببةنش!اةان

منالامةعنصريبينبالدسيحاربونهوالسر(يالانجليزاخذالذيلمحاولاتالتركيةالخلافةمقاومةعلىتتركزباسرهااثشرقىة؟لمئطقةففي

بكلالانصيزوحاول.احرىناحيةمنالاقلهقىاحزابوا!*غلالناحيةواقتسامهاالامبراطوريرةهده؟جزاءتؤ!بتالاستعماريةالاوروبيةالدول

الداخلفيوتمزيقهوخداعهمم!رفيميالقمالتجمعهذاتقةيتوسيلةفني(لمسببحيةالعناصراثارة:واضحيناتجاهينالتفيتمحاولاتواخذت
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الىايضايحتاجموالهالطاتقبعليهبنيالويالفرلكهذاان3.منهمالعالمفيالاستعمادمقاومةمعركةليفتتالضيوةجمرانهداخلوحصره

لمالمؤلفاكطماف.بهالتسليمنستطيعلطيالبحضمنالكميرحومحتى.حدةعلىكلهاضربهاهسهقجرئياتالىويعيئهاالعربي

للعمقالمخاطىءالاعتماعي(لمفهومهواهلوهي:هامةحايقطليايوضحفيالعربيبالشعبليلفيحولهالمضروبقالعهرانمصيفيالشعب

فيالعربيمجتمعنالخصمعاصرمفهوآانهامقدلممفهومالادبي.المتنترك5مصيروتحديد؟لاستعمارمنللتخلميالمشتركةمعركته

الانتاعاستمرفطيفقديمامفهوماكاكفأذا.وحدهاالىاليقالمرحلةايضاحاولوافودمصرهيالعربيالشعباشنغلالالانعليةلحاولوطما

صصبنوطهو(لعهادهيكقعيقفيالمعاح!رالعربيمعتمعنافيالأدبيالحربفيتريهاضدمعروتهـ3فيفاستغلوءالعربيالتعمعاستغلكل

الحالحوبمرحلخايتحمقحدنثامفهوماالمفهومهواكانوافا،وغيردماغراضهملتحقيق(لعربيطالعامعةاستغلالحاولواكماالاولىالعالمية

؟بالداتالجيقهدافيظهورءالىادتالتيالعوامقهيفماوحدها،العربيبالمصيرماوض،اايلاعبفيالمزافةالعروشظريقعنونحعوا

الاعيالمنحظااسعدقانربماعيلنااكالىتشيرالدلا"هقكقان،العربيللشعبالووميالدعمعمواومةعمعععهماحسوااذاحتى

الععوفلكبعممصافلصيوالفنيالادبيالعمقبمههوآيتصقفهماالساباطاحدالا.نحدعالتيوالتجزئرلقا)ننورقةدعواتائارةالىعديدمنعادو(

علىلايوضحتحبألسمهزبيليموصطنفسرمنفيههيكقخافالذيمنوغيرهاوالكرديةالسوررقوالووميةالفرعونيةالىالدهوةوميها

طانتالووتفلكوفي"فلاحمصرق"بعيوانفنشرهاطمحازمستوبله.بصلابةسبيلهافيالوقوفيجبالتيالطائفيةاليعرات

وطانتالفكاهاتبابيسمىبابفيألادبيطبالمةصلات*ئشرالوصصهانالجنوببثالاقليمفيالعربيالشعب(طاقولهاناريدماوكل

المحاطمفيمفبولقمحنلمشهادتهاكلدرعةليلدوراالموسيوحنسانيف1اوثربانوتخبطمرحلطمناوثرفيمرقدذاتهبتشافمحاولانهفي

بالانوراهصمهددأالمفطرالعربيالشبايلمنالجيقهطاطانواكاالشرءحيطقمالاسلاءيقبالعامعةتارةفدمو!اتجاهمناكثربينوتخبطمرحو4من

منذوالمفكرينالادباءاجيالتنقرضلمفلماذاوحدهالسببلهذ(أخرىتارةوللانجليؤتاهـةللاتراكعبوديتهمنالخلاصوسيلةانظن

بعيد.عهدالتيالمحاولاتهذهبعدانجبرااطتشفثم،المصرية؟لهوميةفيهي

للعمقالاعتبارددمحاولتهفيافادناالشريفالاستافانلاشك.الكثيرالعربيالشعبمنكععءالرائعةالاصدلهحويقففيهاتنبط

فيالادنثلازمطحقتطديممحاولهولفيف،مجتمعيافيوالادبىالفطرةبيطتفيوالاالمراحلهذهدراسةفيموضوهيايكونانالدارسعلىوان

كافةمنالمشكلةالىينظروشمولاعمقااك!ربحثالىتسحتاجعصرناوتحبطهالماضياخطاءمننتخلعياننسضطيمحشعليهااللعناتبسب

واعتبار!اواحد"وية1زمنالازمةالىالنظرعلى*قتصاراما.زواياهاالاستعمارمنالعربيالوطنتخليصفيالعربيةامتنااهدافلتحقيق

شيءفيهفلكاكفيمعييعترفالشريفالاستاففاظنالوفدالعاممص.متييةسليمقاسسيعلىبنائهوفي

(يوما.(لمشأيطمنوالهرويفالتجر)لئمنوعلىبدورعليالاستاذبحضعلىلاحظنامااخهبالملاحظاتبعةثهذه

الخندححفي...الله"عندزانبسميرف*نسطبحثاما-4صاحبهحماسةعنيكشفالذةصالميهعهناخاصةبصورةمنهعه

تستعدكانتالباحثةبانبهقرااثناءيشعر(لقارىءفان"الغميقتتوفراننرجو؟لتيالموضوعيةمنالمزيدالىحاجةفيولكنه،واخلاعه

هلىلعمام1تعطدوهىولكنها،الروايطعنمضقتحليليبحثلكتابومالقادمةابحاثهفيله

بحثهاانووجدتالمحةنازك*نسلأبحثت2قرالثحثهذاكن!بة"الادبيالعملمفهومعن"الشريفالطيبالاستاذمقالءمعل-37

تدفعقاوهيينميلتهافدمتهائلتيالفيمطالدراسطبعدمعاد؟كلاما!بيفونواحسا-"منالادبيالعمللويمةمجتمعاتيادهملتوضيعطيبةمتاولط

للرو؟يطاخرىدر؟سطهطهليست،وبعد"بةولهاالاهتفادهكاالىاوناحيةمنوتسلبدةترفالعملهذااكفييتمثقالنراالميتافيزقاي

الموقفمجلافيالنقا!منكميرفينازكمعفألتقائيالشاملبالممئىءلميه.يبئجرالاصاحبهحقمنولشىالماديالجهدعنمنفصلروحيجهد

؟بخعباداتها،علىالسكووحاولبمنبمظهرابدويععلني،للروايطالنفريخوضيججادةالمواللاصبح(لحدهذاعلىببحثهالباحثاقتصرولو

؟لتيالتكوريعالمراحلىاحدزثعلىخاصنوافطاافاكاحبولكنيي.عموماالشباكالادباءعهها1يوالتيالازصةروا؟منفياوية

والبحث"؟ساسهاعلىالروايطبكملساميشخصيفئمونازككسمتلطبيعةالمتخلفالاجتماعيالفهمهةاانيفهمياانحاوقالمقلفولبئ

الايمطدر(سههاعلىالمحسطئايلكالانسفالىتحيوالتحديدهناضوءعلىهذاتغيروان،ادباءناتواجهالتيالرئيسيةالازمةهوالادبيالعمق

علىالباحئطتضيفهاواضافاتطط-بجزئيطخلافاتمعارسالطاعنبوضيتهوولف1خرجوهكنا.الازمةهذهمنالخذلاصالى،ؤدىالمفهوم

السابق.زميلتهابحثمن"شكلةالنىونظر،تطيقممااكعرالدلالهمنوحملها،حدودداعن

الديلبمحيي*سيافترعمهالذقالبحضعماخيرطكلمطبطيت-5فييثيرالشريفالطيبالاستاذمقاقفانوبذلكوحيدةزاوية

اننرجمأطستاذبئلوقد"السعادةعنو؟لبحثكامو"عناسماعيل:التسا؟لولنالكثيرقارئهنفس

يب!والبحثانغير.التقديرعليهيستحقمشكوراجهد(ترجمتهفياسبابردواقدالادبلازمةتعرضوامناكمراناولاالكاتبافترضلماذا

اقليةانبل.سليمافهمايفهمهانعربيقارىءكل!لىالصعبمنوانيماعمالهمعنيوجرواانالىالشبانالادباءحاجة؟لى(لازمةهذء

الفههلأمبطالانئكاملافهماانيالاينئهطامثقفهملهايفدرالتيهيضئيلطالانتاعازمةفيالوحيدالسبةلاعتبارءعلىوحدءالعاملبهذاتمسكوا

الاوروبعيةالثقافةجزئياتمنبالكيرملمايكونانالقارىءهنيتطلبلدزمةالجوهريةالاسبابمنالسببهذاانفيهلاشكمما؟ا!عبي

مرقتبو(لمااقعمقلألئوخاصفارولفاليهااشارالتيكامووبأعماق؟الاسبانبمنغيرهدنيبحثولموحدهعليهالمقلف(اتصرلماذاولكن

فامضا.اجزائهمنالكميريجعلكبيراتركيزاالحلافييرونوالمفكرينالكتابكلانايرضاافترض(لطتب؟نثم

الىالرسميةوالجهاتالحكوماتدكلوةفيوتلخص*زمةلهذهالوحيد

بلرطه؟!سنعب!دالقاهرةللمتفوقينومعوناىجواثزورصدوالمفرين*!باءبتشجيعيدهونهما
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يكونانوالاصل-بالفعلالاعمالهذءمنالكثيرالمحسدقد-متكامل4(!سى-*
...

للقصيدةالعضويمرالنناءينمبمشيئابالصودةالتعبيرمناللونهذاااو!صاثداررور

كمل،وللمرئيكتللمدركاتنشخيصعلىويساعد،البلاعراعماقويىالو
هـ

..ء،و.،ااءور..ارا/500-11!صفحةعلىالمنشورتتمة- علىقدرتهعىيكسفلمباسرلساعرعييخثيقيقا-عميم
حمسمءعسه!محسهصسى!سى-محسىعسهمحىع!-م!-

المملمابينء!بطالذيالرمز!ستخداموي!مهدلا..والتجسيدالتج!ميم

المتشابكة.العدء!ةوروافدهاالشعريةاننجربةوبين،والمتلقىانشعريشاحبو!،عضتحدثالذكيالنتاجهذافيالصديقةوجهان

الخارجيةالصورةمابينفصلقدالشكلهذاالتزامفيالمغالاةلكنا!لانطالعهالقصدةفيتمثلهالذكيالاخرا!صوتهذاانكما،م!ور

منيرفي!طارعوكأعبحنا،الحقيقكبماا!جربةوهـجسينالمثعري!وصيستمع..اخرليصوتدائماانه..الجامدةالسلبيةصورتهمن

ومع-والعينيذالذصنيذ-بالصورتفيلىءثصائدالنتاجهواالواناشميمئفيقلالققعيدفالدراميالبناءفييفادكولا،يسمعولا

الشعوريوالتيار،اسنهـاكدالتنعريوالعمل،باهتةباردةفالتجربةذلكللهاعصيتحانفيهوالاصل،الشعريلملعملالخارجياوالداخلي

هذهمثلامامثساءفلونحب.اخىءطممللعالخثوحتاكلاايئتنذرللصوركيهتتكاثفالذلهالباونعالمهننهعالمنقعههوجدأنهخلانتمن

وانسياباالتعبيرفيبلافةهنلثان...صور؟دضاانصحيح:الاعمالكالاعترااظمنلوننريقعنننله-وتونضنقفوا!ر؟أدوالانوباعآت

بالنسبةاكمنرهـذءلكفقاثعنريئاثرلالاتاينولكن..حرىثفينسميهانمايمكطنالىالنهايقفيالظتاعرليصظأ،الصييالهامسى

الاصال!""قضية!ريدءنتثوروهنا-الشاعرأين...؟.!توقين!االشعربم!العملفي"الصديقة"وظيفةتكونبحيث"التطور"بمرحلة

.اهـطورهقبههـلبالكحهيأثرناىاال.به!ذينظم،للخيفنرفيبينيصغأالوزنالعميدهالنةسيالمثعرىبمثابق..

باسمالانمايعرفهي-الموضىبهذاتتصلارتي-الثانيةالجزئيةواتعسورالانفعالطاقات-الشعركيالعملطبيعةماتسمحبقدر-

عنيتحدثونالكيريننجدانحقامضحكااصبحولقد."الرمز"لمنكافيةامثلهوحجازيوالسيابالصورعيددواوينوفي،والتعبير

الشعرهكاظواهرمنجديدةظاهرقانهعلىالجديدالقلعرييالرمفن.الاصيظأالناهأكبادتقييقيريد

للرمزيلفونبينا!اووفأارة،وا!ىثمرثيقرظهوثاندون:ممدلنحهلوخكيكتهابنلمىياتيتهيكوأبالقديمالظأاعركانلكد

..الرمزيقوالصيألبكالفظشويفقرك،الفلابنتيابا6لذويهقا!اناقتىثب5انظروا

نتيجةالجديدشعرنامنكثيرفياتشرتاتيالرمزثلةان،لايمتلكومايمتلكبماويبمد،اللوعةهذهكلماتقلبهوتثقل،طعامه

وغيرهماطرفيهاحدحذ!الذيوالتشبيهالاستعارةا-تعماللشيوع!اقىالخارجهةومعارىصراعاقطكلفيانظروا:المعاصرةبلغتنااو

قدكمن!بالرمربةانبالتاليلاتعني-التعبيرفيالبلانجبةالوسمائلمن.!التمجيدومناطالمفخرسمة

النتتسعوانلابدالظاهرةفانوالا-الشعرهذاحصادالىتسللت.اليومالجديدالشعرتجريةيمادسونممنالكتيرونيفعلوهكذا

الرمزية""تثيرهاالتيوه!جشماعيةوهـلنفسيةالفلسفيةالقضايامنلعدبواصبحت،الئتاجهذامنكعيرالىتتسللالخطابيةبدأتهناومن

الجديد.شعرناميبالرمزفسميهفيماعدىاوظ!لهاوافي!نصربوجدانالافنرافوليسخارجيةمعاط!عنللحديثقنطرةالصديقة

نتلجمنكثيرفيالرملههطايستنزبأاللنومنالمستنوبهاقاوعلىخاصكومألنكامعكدافيذاالمابمبهقابلهعلىالخرأيواصبتت،داخلي

هنامث!لاولناخذ،العربيالشعريالنتاجمنغير.وفيالجديدالشعررحبامجالاالجديدالشعرفي"القوميالمضمونقضيةصارت!)انبعد

هكنا"و"فلكوخأكاني"دواوينهفياسماعيلن!نمصمندالفاعر،بالدابالفعرلثافتظأتفتينمفبردانيعتندون؟لوينالفعراءمنلعديد

كثيرامتلاءمنفبالرغم."واصفادنار"و"المفرأين"و"أغني"عنتري"طريقوافتعال،المعركةلظىفيالثعامروجدانوانغماس

مايتصلياصة-هـلرمنزمنضخمةبمحبموعقالدواابينهذهقصائدمن.وجدتهكنيتهتثيرنافنكاملاشعرياعملاللفاعرسيظتمن-للخلاات

نالايمكنفاننا-واننباعاتهومتظاهدهصورهفيالرينيبالالمارمنهاالفاعرقذنيق-كلصابتفي-.فثير،المقتضكأمنالاباويقوهظه

الرمابيلت.منللغربيننيفهمهالذيبالمعنىرملب،4شاعراالماعرهذانعدنرباننا،المكظأمنمننققبهالنتكعرمنلانققبانناالبديهيمن.والقكرق

ابدالايمنيوانهالتعبيرفيصبغيةطريقة-الرمزهذااناذنلنقلبهالاقتناععلىقدرةوانما-يلتزمهبمامقطاقتناعاليس-المفكرمن

ممثلاقلجديدللشعربلانتاجنابعمدمنلاننفيهالويسالرماتفلالمالمونهـنلمونايلتزمهلمابالثسبقالثناعرمننريدولكهنا..لهوالصمالس

الغلمر.جالنظهكاقابعهويكون(نننفيولكننا-اعلامهفيثعؤمنيعتقدهلماالولادانيالتمثثثمنلننا..لهلتالتصوفةيهالنناء

يكننلكيكلجديدالشلعران-العجالثهذهفي-ابثوااخلاصوهـنالمثرثروبككقبم..الكنكبفيبعيداالتةبامهايبنى.بحيهو..به

التعبير،فيكطرعقذالرمزاستعمفأقديكننانلايكقي،بالنعلرمللياودؤظأوانوبنعاتصنرمنالفباكئياتسوظتسقحهاعلىتونوولا،نفسه

بالدلالاتزاونرل،هـمقيامضمننااوفامفمونهيكونانيجبوانمابحيث،ثاخيرا.ثأتهنبرتناسلظةيالغبعركيالعمحهينتظمهاالتيتلك

*نجلءهذلبخصلئصولعيلإكننوان،وللاجتماعيةوللنفسيقالفلسكيذ.التقنائيكمكانقالخوابيق،الامسمىهتالذأثرلايىهت

..وابعقدهثبعنامرهالتعيحتر)مانسمميههياليهانفيراننودا(خنيالثانيقالظنهرق

.الادابمنالمافيالعدررقصائدالىوالانطليعةفيتعدالتيالظاهرةهذه.."الحديىالشعرفيبالصورة

علوشناج!للشا!ر:مارياخننيالىصغيرةهديةالعضوإبئخصائصهاظليعةوفيبل،الجديدةالشعربةالحركةمكالسب

الارتباطوثيقةانها-القصيدةقراءةفور-احسستلماذالاار!يمانرصدقدر-الائ!الطاهرةهذهعئدالوقوفنريدولسنا،والعياغية

للشهر""مجلثمنللملضيالعددفيالفإاعرلنفسنفرتاخرفابكصيدققيالمغنلاكان:نولاهما.بهاتتصظنهامتينجفبئيتكنالىاكخكرق

واحدظالقصيدتانكتضمنهاالتيفالتجربة."الفرار"بعنوانالقاهريةنسعريعمللخلقالامثلالمطريقانهعلى،بالصوركالتعبيرالتغباتأ
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ء-ئشيئا-الثمراليانعةاق!صيةاالحدائقفيوالطلال-البحاروالرادطو.إلمةوالرحلة،والاصقاعالبحاريجوب"جديدواعسندباد))

ؤ-ج!إء،روأا!رء،لىفبمالنخيلءعا!بحثركوناناف!!ؤ(خ،ا)*رإركأالذيالاخروصوت،حزينو؟حدلحنفينغمت!انوالقصيدتان،قليلى

الت!جررةدراما.نأخدهناومنا!باناصاوموفبلمح،ر؟تنببئاالىء،ر.القصيدتينفيواحد"عزيزتي"لفظةا!ضماعرلهاختار

(أء،ن!كأ))الحدازقفي"الظلال"عنالبحثولمكن،عن!وانهاوكلعظمزر!اوالفمعذرة-عزيزتي:"صغيرةهدية"قصبرتهفيالشاعو-قول

بحث.الى،جتاجلاامر(1اثمراالى-ابىحرذبائعمناكونوربما-ا!،رمالتلفنيفربما-معذرة

ؤتصاد!يرأ.رءبفيتت!الىالقصيدةهدهفان-دلككلرو!غبموبا..ايقمرولاالشمصلاتعرؤء-التيالبعيدةاثجاهل

.جدالبلاالعددثلانني-ال!،رلاارىقد-عزيزتي:"الفرار"قصيدةوفي

دءرىءإىفنهط،حاز"فيراقصة:ايوبكاملللشاءر-فو)بئبيننالان-انشصاردوعةفيكضم1لن-اراروين-ار(5ان؟ستط!ع

بحبتعيمشفهينوريةولانها،سهعودانهوتؤمن،طارالذيؤ،رسها.البحار

م!لىدونهايرق!(لذلينالالافاغراءآامادارح!،بؤلمبه(رحيدو!ن،واحدافجرىؤإن،المقصيدتبنفيجربةتوالىالمخاطبوحدة(لىوبالاضاء"

.الفوزفييطمع"نهـأ/ل3و..ليلةو!ق!رودتينالشاعر؟ختارهاالتيالتور"!لةانبل،واحدفيهماالنفصي

(ل!-صينةزءوربئمقا!حوللم!اتدوو..بالصورمزدحمةاقصبدةاالقه"*بتينمقاطعخقامفيبعبنهاؤافيةاختيارفانكذلك،واحدة

المجنوفين-الردفينحولى-النهـدحولاتنرطةمنالاعاروقي:فهي..والخارجيالداص"ي(رء!ميمينفيالخصءدتبنوحدةمنأليمهماذهشايؤكد

-روودا-ضنأنهـسلمبر؟اطراكالت-الغابةؤيزنجي(شعرهاناراكانتةوا!-دقصبادةانهماعاىا!تعاعربرنجتهصرهيالملمادأن*نجعماءلىي!جعل!نامما

؟الغمإفي!-شبىالوحالعينولىررق-اللونإلافبونيالثعبانيالجسد؟واحدشعربماعملاو

.الينبوعكمياهرائعة-القمحءالخدكئيفيشاعتالتيالمفرداتمنكنيرا،بادقصيدةاناولااشلفتني

ا(وذكثمارناضجة-كالز!رةالنكهةعابقة:هبىثم؟!تجاربمناللونهذالمثلمصاحبة،الجديدالشعرنتاجمنكمير

..كالرمحفارعة-حقلكفراشةشائقة:وهي-و؟لقفارالبحار-الشراعانطلق:مثلفيوادضياعالمعامرةت!جارب-

وال!!يهق!المصقولبالقد-رقصةعشرةاحدىترؤص:إضاوا...القرصانوصورة-والمحارالمرافىء

.بالاجسمادالصارخ(لانثىوءحهير-المجهـولعلىالثاب!ةو؟صبحيت،دورانهالكثرةاصالتهاالمفرداتهذهاستنفدتوقد

بمفالإكهاالاههمام!ذ؟كلالشا!يرمناس!خحقتواقصةلانهاربماعلى-جدر!ةتجربةبالقصيدةلكن.الغورقرييةباهتةالىشعريةدلالانها

انلإاعايلاتعطب،،برالوصفالزاخرةالطاقةهذهزلكن..الجسديةعددفيتمثلت،الجديدللتنعرالصياغيبالشكلتتصل-ماأعضقد

..كا!فراش!الجميعرو!،تنفاتةأبىالمنيالراقصة!هثهازاءانسانيالابياتمنع!لايستحيلبحيث،كاملاتصالفيلمئ!مفمة1الاشطرمن

..يرومافارسهاعودةفيينمثلسادجرومانسميوهموبرأسها.واحدةنغميةتجمعه،م!نرابطو؟حدتركيبالىالمتو(لية

؟ا!تاءرواين:نتساءلانالانمالكلاالصورمنالحشدهذاوازاءفي-النخيلعنباحثا-اجولمثلما-يجول:الشاعريقول

،عئدماخاطفينممشهدينفيالاالقصببدة!هـهخلالمن!بدولاا!شاعران-التمرالي!انعةالقصيةالحدائقفيوالظنلال-البحاروالمحارسالرمال

الي"و/هصه!،بالابتعادرفيقهفيسنصحه،الراؤمهةمخنة.ؤبرتذبه.الخطرعنباحثا-اجولمثلما-يجولى

تش!ح!بلىوليهـلك،بويرقىصحةفيسوبرااكأس-وررعانثدماثم،هابقصتوفي-اعودان،عيناك-تضمنيان،اراك(نأودكماواه:ويقول

بالتإربة،وجدان!نايعمقلاخارجيطلاءالىالمتتنابعةالصورهذهكل..الودودلقلبكصغترةهدي"..الوجودمجاهلمنماجنيتبعضيهـي

اك!اهـريررير!الأببمما-ماانسانيابعداالراقصة(لىفيرعىلابل:ويقول

ل*تياا!علاقةءدىعلىمنطنطلضئيلةكوةالاالزحامهذاخلالمنفيالسائراتالمهشماتالمراكبمن-مركباالقرصانيهاجموعندما

وبقبتنفءهافيترسبتالتيالعلاقةتلك...بفار-هاتو؟ةتربط-......-نهاجم-الهلاكنكابران،ئعودن1المصممات-العو؟صف

قوله:فيالضئيلةالكوةهذهز*مثل..الاحربرلنوبينبينهاحاجزافرارةفيتستكين،الممزقات-والمراكب،الرجالاذرع.نكلحتى

..بالناييرافههاوهو-لهترقصالمقمرالليلفيكانت..الدمار

م!-توىالىالشاعريدمنانتعطراتبعضهوتلماذاادريولاالجديدةالتجربةهذهنجاحءدىعلىألحاسمبمالحكاملكولست

المنديلوتمد-تلهثكالتشوطاخرفيوصحونا:"النثرية"انادىابيعير،القصيدةهدهفيعلوشناجبىالشعاعربهايقومالتي

النتاعربنة!هلىكط...عدراءزالتولهيقصتهااسممع..-مقعدءلىمقاطعتنزلقالالئجاحهيثمشرطالتجد!هـالصيمافيمن(الونهذاميثل

ي!يزءـا.اللغويالاستعمالاناءتقدولا"ء"قة"بمصنى"عابقة"كلمةستشهدت1الذيالاخيرلطمقطءحدثكما"التترية"مهاويبرالقصيرة

.اظرادييتمو-ذلكمنبالرنحم-للقصإةالنغميالبناءانلمجر(لاوديةالمثاليةفيالتجربةجحتبينما.السابقةالثلاثةالمقماطعفيبه

رهـملمقدالقصي!دةىما(برزهيال!اهرةهذهكانتورب!ا،وتازرالذي..القصيدةفيالاسماسيللحنالنفسيالمجرىتعميقهيوافادت

ووفىصور.نهيجعلانبوسعهوكان،نوربرةلراقصةضخمكأصمورةشاءرناطبي!تعريهما.تضفي،وليونةعذوبةفينهايرتهاصتدايتهـا2مني!تدقق

بالدلالة.واغزر،بالحيويةواملأ،انسانيةاكثر.والصدفىالاصالةرونلوناالخإفتالهمس

صدإبئ:محمداحمدللنئاعر-الجياعتأكلكلرلنةهنيهة-:قولهفي"السمحاء"كلمةا!غسغلملماذاالريولست

كانت1!تىالنجربةهده،(لمدينةفيالض!باعتجوبةيرمثل1!شاعر-ج!ببط!!"السمحاءالحبيبةتطلبما-لهيبهامناجعل،املكها

بلاروررنة"ديوانهفيحجازياحمداتنماعرقصائدمنلكئيرمداداكماالشعاعريقصدهالذيالمعنىالىكثيرالايرضيفوجوثطلانلىلما

كبير.وال!نعبيرارتجربةفيالتنماعررنمستوىبينالؤ!و*ق"فلبقيحار4وا،اررمالفي-امشيلاعنباحثا..-:قولهفيان
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الشعركطالعملوجهذملأانيكفي،ليس..الكاملةفئيت4لهانتخنق،الاصيلىوالتعبر،المثمفةالمليئةاللقالة!تجاربهحجازييختار!بيذما

ال!ملفيايجابيدورلهايعد"التي-الننكررةالصورمنبحشودبرطنوبخة!بما!اءرناؤ،ن،واءقيواولا-حإةوا!ا،حمرىةا!الي!ةواررصر

؟لتبعيةميووقوعهالحقيقيالنم!اعروجهطمسالااللهم-الشعري:!كذااء!كاى4يسرلى

.اصلاءمجهديننعدحتى-والمرقابة-العمي!اءكأالمد/ثروةمن-يديفيجمعتمارا،ت!ل..اخنناه

جزائرناستظل"قصيدةالىالاشارةالىمضطراهناوارانيلاسياطها-سماءبرللاارضلانها-الجىوبفارغاصنر،5يارجعت

مستقلا،حديثالهاامرداندون،كلزيم!مودللشاعر"خضراء.ا!غررباترص

النضارتجربةعن(لتعبرفيالتقائهماالى؟لاضافة-القصيدتينانذلكاخت،5"))ا!*-عميةهذهالشاعرلهاصنر،رالذيالمخاطبهذاانكما

التعيرانالااللهم،عليهمايوخذماكلفيتماماتلتقيان،الجزائرفبى!طرفي!ادلاولبهللاا!،بى،ول!كئىولاا!هـةعلىغريب

بالتقرير،واملا،خطابيةواكثر،مباثرةاكثركلز!كا("قصيدةفير-!رو.!كةالى!ووةمنارن4؟!بر!!نإعرورىار4-وى،بةارنج!

اصالةفيالقصيدتينبينالفرقالىالتنبيهمنيسمنعنالاذلكولكن:الشاعرمنافلتتقدالشعطرةهذهان

معا.الاداءمستوىوفيا!جربةمنرفبهاماكلعريخ!حهجمولام!تلوزنهالانزنجيةرإقصة..انا

3رعسادامما-اسوداستعماردامما-ترقدلنان..حلفتالىاقرباصبحتالنجم!ارنعب!راتمنعددوبالقصجمدة.ثطرات

يحيهالنان-الاحرار!قطعها،صعهودالفناكوالطاعون-هولاكو.اوعولىالزمن."ف-تينوا!ل":ا!مريةا!لميثهاق

منالموفهنالكدامما-بوحيردجميلةالفهنالكدامما-ارالاشؤ-بتحمللاالتيالتراكيببعض!تاكثم،نابالف،ظفرالف

تنعبهيفدى"ع!"ا!ابي-في..المصورأفىمنا:كقوله!،مالاستتثيرلعلهـ،بلمعنىذاتها

"الفتاكوالطاهون"قولهفيالوزنيستقيمكيفادريولستلاقراجمطمنيمتص..معلق

عقبة"منالوفهذالكدامما":قولهاوا!ابفيكلص!اا!!رالزمنءونانيمكنيف3ادريودت

ن("الارضإت"تسرنهفيظافرالحسن(لتذعاعرالىونعودب-لاهـةتسل!نااذاهذا..قرابهمنيمهميف!وذلكومعالشاعر

وعن،بالصورةللتعبرطيبةطاقةعنهذهقصيدنهفييمبىءشاعرنا.اولاارهورة

يعيبهلاالذيالمتماسكةالقصيدةبئاءفيتهثلاصيلةفنية.ونرةنالحسسظاؤرللشعاعر-الار!تلهاث

الشاعرسفودارالم؟كدومن،ارئرهااتنرناارقيالمفاجئةالنق!ةهذهالااهـ!ق-المافحيال!هـدقهماندبينمنالقصيدةهدهكانتربما

و؟لاصالة.النضجروئاكبرحظالهسي!نيح،الحقيقيوجهه.ءن.الجديدالشعرفي"الت!قل"بمشكلةنسميهماعلىنمودج

قوله:في(لاول.ىليصهانئاعرنالااقىهـيرارذلكبعديبقىيجب،قيةساليسطورفيقائاكما-والغهرةالش!اعربينالملاقةان

ترسببحيت،فيهاوانغماسه،لهاتمثلهخلالمنءليناتطلان

ارتيإلفى-المنعك!ةالصورةالاالسطحمنولانرى،القرارفيهي

لادابدارمكئنمورال!منخ!ابيةفي!هايروقاوالوهيهذايقتلهااندونالشاعروي!ل

إو"مرير.وحفافالدعوى

قيلىئزاررواويئ-لائب!لبجرحمن-تجاربيمناعلم!كذاتبدأةالفصب
..اك-وف-وحبوالى-النلهفاءوارهافيينداح"قلةءن-وخثبمغامر

مكتمة!زيئة.!العفنرطوبقيفيالارضاناعلم

زقتلهـ4،المنفعلىوجدانهلتجسيدالشماعربهايمبمنعينارتيفالصور

ثثمنمنالاول؟لمقطعهذاعلىؤقطليس-فجمرا!*جماالحيهـم"هد.

ل.ق0.3قبانينزارنرقصا.الاربعةمقا؟مهاسائرءا!انماو-القصيدة

عنالالا.دتءىء-البدايةفي-المقطعهذاقراءةان.اخرشيء

.لق03.السمراءلمحيظلتالقابفيهايتجرحالتيالمدينه،المدينةفياف!جماعاتجارب"نتجربة

المنتمان-قودنب،والفز!الرءبؤجم!ابر!شهبيذما،الحبويشيب

.لق03.!نه!دإنوإنأبذبريرنت1نهـنمنثوذاتبصغيراتتمتلىءالنيإدإضةا،الاعوادوتقام

.لق001سإنباتعرقلهلا..وئيدائيداي!نتإب..هكذاالنغمورمشي..الطر،ئ

وقعميمالئنازجاستخلاصعلىتمرالتيالحبهبمةالهوحهدهسوى

ل.ف25.إشناذتلنجربةامدارلفحناالثانياقطعاالى؟نتقلضاأذاصنمنى،المنإشرةالاحكام

:ودفوانحدةفيانؤجاريتهتفجؤنا"القوجمما"-

محرورة،راعفةولعنة!للمصائر،للدممقالع-المجزائرفياعا!

لإدادبررسفائن-الموانىءمدىوفي"لناءسي"مصلوبةونجتة-الضواطر

4123ص.بسبيروت..كالقواقعجوفاء؟امين-؟لفواجع،بالزنجروشحونة

في"القوميالمضمون"موضوعيثيرالقصيدةالجز?نوهذا

---حتى-بطب!بعتهه-(ئسمانياالمضمون/كونأنيكفيولميس،الجديدشعرنا
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حظىانيبدو-مخمودالغتاحعبدالعزيزعبدللشأعر:"حوار)أ"مت!"تخفيفاناليفبالاضافة"الصورمذلولةمضاربومتكا"

وعاى-ق!لمنلهطالعتلقد..سيءمناكثرالشاعرهذامععنفالتعير،يلزملامالزومبابمنالورنليستقيمالشطرةبدايةفي

الموهبة،علىدلالةواصدقبالشعراحتفالااكثرقصائد-الادابصفحاتجرىوقد،النوقيقرهلاشيء"الصورمذلوله"بانهاالمضارب

املت!ماخيبتالقصيدةهذهولمكن."مذلوله"لا"ذليلة"كلمةاستعمالعلىالعرف

صعب-هانيوترجمةتقديمةيرسجونلسانمدائحةقولهفيواداني

الانتراشات))لهذهاتعرضاندونالسطورهذهاطوياناوثركنت-القدربهاي!لهو-اكرتصلبتذبائح،ادمعمن-المشانقرهبةمن

القواءةواعدتالمقطوعاتهذهقراتلقدواشهد."المعاصرالشعرمنالصورةيعظىلا،القدربهايلهو"اكر"بانهاالذبائحعنفالتعبر

ىفالإهم!اواكادنفسيء(ىاشفقكئتمرةكلوفي،مرةمناكمرفضلا.التقبلمجردكأىاوالاقناعمنشيئاالشاعريريدهاالتي

موطن.مناكثدالاباءبهينمثلكانالذيالقديمالبيتذلكالذاكرة(لىيعيدانهعن

الغرابةهاتتخم":هانيالا-تاذقيولكماالشعرمناللونهذامادةوودتهفيرونانرلشاعر-كي!نيعدنهانللشاعر:والمطرالحب

نازكط3..1ر،!س!تاذاجدر./*نالم:اتساءلوانا.."الخفيةوالرموزنجلولاتدصاالوقوفولكن.وا(ألوفالذوقتصدمغريبةصورهذه

"ء*.ةكبا!تيايرئب-ية!لمد!ولاتتفشبراالضخمالعملهذايديبينيقدم.فائدةمن

عالمارشايرنزلم:،انبوسعهي*ن،ار:اخروبتعيبر،الرموزهذهوراءالىالحرةفنسبة"باللالتحلم-اضىد!عهحائرةزوركيوان"

أكاساراورذارو!بدلا،ارحبدراسةطرإقءنالغريباأثماعرهذا.صار/4اومقدمتهاومجداووبهااولىكانالزورقاضلاع

دؤ-بهـتأاذ4ظانا،القصائد"ته،إقومانحاولالذىالباووت؟تساكللوانا"المحالطعامها-عميقةعميقةشواطىءعنتبحث"

والشاعر؟اأشعرعلىالضوءمنالمزيدالقىيكونانهـمخىماثم،عمه!ةعميقة"الشواطىء"تكونانيمكنكيف

أد8جز+طلمبالتيالمستو؟تهذهمثلفي-اأترجمةقضيةان؟؟لمحالطعامها

نحئيلةوآومناطقايجادمسؤولبةانيبا!نةتتضمن-نالرةواصالهخارقاوالقول-"وعسلتعفت!ؤاهوربما-جرحنا،وهمنااناحس"

41حاوالشعري(لعمليفقدلابحيث،لملتقى1والشاعركل!كلبينللقاء-خصبتموز".تعليق!ونعندهاقف،وتعنبتعسلالر؟ىبان

.اورقاعلىا!صدفاوجدتهاحروفمجردويصبح،وفعاليته-الرمالفيواورقى-اها!افمزقىالنضالىونسفهسحبتموز

دبم!!نلاضع،(لمقطوءاتهذهمنالكببرنثراءيداناودوكنت"رفيقتي؟

الموحشة!المرجعيةالمةاهاتهدهالقارىءظل!وضرما"الرمال!واورفي"قولهفييسهتقيملاالونن؟ن

4ثوثذرالقاهرة..الكرميس*قيمحتى"المرملفيواودفي2)

-أصسى

القصصنمقدحديثاصدر

الصفةثدلى؟لمئشورتتمة-

.الانفعالاتلهذهالمبررالموق!خلقفييوفقلمالكاتبانأ!!قراره

احم!إوسفألاستاذبقلم(الذكرياتدخان)قصة:الثالثةالقصةالملائكةدنكدأ

وألطيولجولىنالك!حداثعلىلتينقلتزقدرحمانها"لمحمودالتيوتنتميععلىفمهابرغرالاياممعوحدي

فهو..الذكرىبهوعادتفتاةشاهدانهسوى،بينهاعميقاوحقيقيطواررب-در

ظهرهءلىتركبالغتاةوهذهالمدرسةفيصغيراطالباكانانيوميذكروح!دئها

(لمدرسةجوويستعيد،المستطيلةالقاعةتلكفيالطلبةمنصفينبين

،والاعتقالاتوالمظاهراتوالحربالثانجة(لعالميةوالحرب،والضيعةطوقانفلوى-شعر

فيدعودجامعة3حالمتكررسقوطهمنمهذطجلالفتاةمامننتميزيدلهوقصائداكتث!ماف!والنفقساب

سدمىاحمي:يقولوالشابالقصةبدايةالىعودثما!عجيليالسلامعبد-قصص

الرديمةا،ديئلشبالرعرمانسينمالكيرفيبببعرلمحاشائعةالطريقةلحوكاويحبمالعألم(لئيعمنا!ده

عينيه،امامالسنمسيالبساطويمتدجنلقمةعلى(لبطليجلسكأنالندلرراءسلمىسسر

.الذكرىبهفتعود،مهـابشيءصاحنهوفيكره

تنمان!انهماالانجبرتينالقصتين(لىوجهتالتيخذافيمنالرغموعلىبهبروت-يلادابدارمنشورهت

القادمة.قصصهماشكفيدونسيتضح،الكاتبينلدىطيباستعدادعن

هلساغالبالقاهرة
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