
ى،-هيهي5!العلمعلأإ!!ا!ظرياث!..االعرث!ةالوحط!ةإ
ور-هـ،"كا!ا5بدورعليب!قلم

!!ه!م!ع!!هيه

!)مقاسعلىموحداو(لادبالفكريكونانمفروصاوليس...الجديدكئاقدالفكريةسماحتهالنقاشرجاءالاستادالصديقفييعجبني

.نقفيالا..ذلكحدوثجدلافرضناولوحتى..ا!يىسية؟!و!ة.لمنقود1؟لكلامفيالموضوعيهالنقداسبابىفةتوؤرىلىموضوعي

وتكلوين-..واحدوتار!خواحدة!اووةعنأرمبرةالسيا!فيلوحدة2فيادخللنالقراءـاننيالسادةاطمنان؟ود؟لمئاقشةفيالمضيوقبل

والمجتمعالفكروحدةقيهرايلنايكون..متقاربوفكرياسماجمبماالصديقالاستاذمعاليهوصلئاالذيكذلك.رجاء.الاس!اذمعجدل

وا!رو!ز؟منماقشيه،يخاطبانيحبكما..غاليالسيداو..شكرينحالي

الالسةناقشعندماالعلميةبفكرتهمتاثرارجاءالاستاذكانلقد-؟!لحساب1

تباعدعلى-الموضوعينوكلا..لمناقشتيمفاهيمهوحمل..الملائكةنازكالعربي!ةالوحدةموضوعانفيبة.اتفا!علىرجاءوالاستاذفانا

بالعلميةمتمسكرجاءفلاسئاذ..واحدمصدرمنينبعان-بدا!هماوالرواد..براتزاللاالارصلان..وتعميقبحتالىبحاجهيزاللا

القومي(الشعور)مصدرتامااهمالايهمللانقمادههذاو!كه.وتنفست..عربياحبرااقلامنااشربنااذاضروريذلكانعلى..قلة

عاملعلىتقوم..التاريخفيالقومياتمحلالعربيةفالقومبية.والسسهتتنفساو..فرعونيحبرفيتغمسباقلاموليس..عربياءـوأءكلماتنا

و؟المنثورةال!لمةذلكفيوتشركوالعواطفوالوجدان(لثسورالسنينالالىمنذيدخلهالمفرعونيةءقابرفيمحصور؟!افالىهواء

الئيا!واململىتاثببركلهلذلكفيكون..الموسيقي(للحناوالمنظومةإا*يامهذهفيالاثارو!ثمفي.الذبابسوى

شسكولا.قوميةمنوقومية..امةهنوآمةشعبمنشعباتميزألاد(برودفيالمنشورمقانيفينقطتينعئدرجاءالاستاذوفف

حقيقةهوانما..الانسانوجدانبهيطفحالذيالشعورهذااقائه!هي*ولىالنقطةفاما(..جديدثومىنىو)عقالحامس

منحقيقةفانها..قوميةفكرةكلعليهاتقومالتيالحقلالقمنالىبحاجة..عامةمبادىءاعتبرهولو..(فكرياانشاء)المقالاعتبر

والبرهان.؟!تجربةاليهانصلالتيالعلمحقائقلافانئي..فكري(نشاء(ئهاما.بة(لامررهان..وترقيذهـملان

ار!لموالروح..ع!لابروحنازكالا!،ظقثىرءطءو*ساذالنقدقبيلمن(لتسميةكونفقد..التسميةفياناقشهان(ر.بد

بل..لثيءالىتوصلناانيممكنلا..القوميةالمسائلفيالمحضة..!بهالبحثار.بدلاماوهدا.اتسهةصحتانالانثسافيالالكري

علاقلألهاليستجريبيكمنهجوالعلمية..(لفكرةجفالىمنتزيدلعلهاورص!لا..عامئقديبحكم..عامشىء(نهعلىالمالنقدلان

الاهتداءمراحلمنالمرحلةهذءفيفنحن-الامممنلامةدالبناء.القومي.نسبءالى

ودرالات..المحةنازركابحاثابحاثالىبحاجة(الذات)الىالوحدةككنأم)فيالقوللناكشنيفاله..ا!ثانبؤالنقطةاما

مبحثكلفي.الاساسانذلك.ادمليمثلاجتماع!يلبناء1فيموصوعةهيبل..5891عامفيتحققسياسياشعاراالجمهوريةاقليبين

المتكاملة.الاجنماعيةوالحياةو(للغةال!ناريخروافدالىالاهه!اءهوقوميألاستاذوراى..(والادبوالفكروالدولة"جتمعفيمتكاملةنظرية

وحد.ب!ثا.قهـيما..التاريخممرعالىظافرةقوميةوحدةكلعناصرفهبى..السياسيةالوحدةهبى؟لاقحتىتحمقتلتي1الو!وة؟ن..رجاء

*جتماعي،والتعاطفواللغةالظريغبحقيقةشعورنامنينميفماو؟دعوالوحدةيحمياقتصاديكمضمونالاشترأبهبةبالفكرةدمممتالتي

الشعبتفاعلمننستمدهاالتيالتجاربمنالحيةذنجبرتناالىيضاف..تعميقهالى1

عادلة.اسسعلى*ج!نمابمبةالعلاقةاقامةوهحاولته،ولغتهبتاربخهان..قا*..طرفيهااحدمن؟لعصايمسكالصديقو*ستاذ

القوميالفكرفيانت!اجنايقلان..كلههذأبعد..غربباوليسثقاما..بالحنانالاصابمتغمره(لذيالجؤءفيك!ثلكلهاالعصا

الاجتماهيا!تطوديقصرونعئدفي(الاقلاممنحملةدامكئيرماحيثمضموئهمن.لمجولهيمكنولاعلميالببسف!م..يلاخرىاءللاجرمتمما(لجزءهذايرن

نادون..الجامدةوالقوالبالعلم!يةللحقا"دقنفسهاخضعماعلى:ملاحظتانالصديق*!تاذرأيعلىولبى

افىتىالبدايئائهحينفي..جويهننمامايالنفسيواكعئايعيروآشاملةوحدةتعئى؟لوحدهانالعوبلدىمامل1الايمانلولا-ا

سليم.قوميبناءلكلمنهالابدالوحدةقامتلما..و*دبوالفكروالدولةالمجتمعفيكدلةوئظرية

بكل؟يما.شاانمنتحققكدرجاءالصديقكاناذابع!(ثريولاوصلفهي.قيامهاعلىالمشجعةالعناصركلرغم..الاقليمينببن

لاعتقلاي..قوميهوماكلعلىيقضيلاانيئبغي..علميهوما0غلاصلفيمقطوولماكانوصلوليست..ائقطعما

..عليها(لعلمية*ضواءكسببطمثلشيءيقللهالاالعوبيةالقوميةان.ا!رايفي..؟لخلالىجوهروهذا

القومية.بالمواز.بنلهاعلاقةليسالعوميةالموافيبنلانبل..فيهالنقصلا9وعيباوليس..الشاملةالنظريةهدهتعئى..أثيومفالؤح!ه

فله..العكسبر!بتان..مسضمدارجاءالاستاذكان9اذالا-(لتيالمبادكطءهذهتنفيذدونتحولتزالالظروهـلابعفى؟ننقصا

قوميتنااجلمن-لقدصهماعلى..الشكركلالحالهذهفيمنيوحدةاليوم(لوصرةمحونكيفويلا..آلشاملةالنظر؟"تلكأليهاتهدلى

عجلق!بذلكويكون..العربيةوذاتنا،العربيووجودئاالعربيةسياسياموحدةحكومةعلىستقتعرلالهارواءهاتففدبحيثسهاسية

!وردالفسورباجئحهوقذقناو*كليميةالتجزئةشجونمئبخروجنافييهدلىولا..مجتمعا،متلا!ولا..ثكرياموحدغيوشعب..

واحكبم.المحيطحافتيعلىاجدادئااقداممواطىء؟وفكرهالمواطنئفسفيكامئةقوىمنالوحدةتثيرهما(لىمجموء

بلورهإهيحبللكيانالسيالسيا!مبطبيعةتصلةادليايةلو!ة1الطذلك
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مائهدءأشمارالىماولثاالكنابهذاوفي(الشعبصفوففي

لقدبلية!حرلص!يئاقاسوف!روئسبمقصيرنجحتىتمضبوسحبلهدهغأتمفتحر(،ساؤلرنجرأسو!حهول

الدار)الىبرقيةفارسات،القاهرةفينجنرجم(دكتاب؟نبكينعدمت"شكريغااليبقلم

بايثافوطاقيالتيجمذملىانتدفتاننيالداروهي(للكتفم؟لممدية

..."قالانالى.."ال!وبيةالاسوقفيالكتابتوزيعوعدماهـءولطالما.النقاشرجاءالاضاذاحيصوتاوروروانا،بعيدمنذ

اعتههـعلىقدشكرجم!غالىجماالصديقاناقولهان(حب(لذيولكنبمرارةحلتىتم!دائمادثودهفكانت.الطويلةنحيبةسرعن(ليمهلحدئت

."اليومحتىابدايطورهل،ولم،سنواتخىىمنذعرفهامعلوماتالخبز،اجلمنالسعبمفدوامة.وءصادلمحةصجحةاجابات!نها،لمحاسعية

علىاحتوتانهاغر،(سطرعنترةدتجأوزلمالكلماتهزهانومعتحاصالتيالكث!ةللمعلوما!بئمنوالحاسمالاساسيالسببنشكل

.صارختناافنمن(كثر.فاضفنشيءلتقديم،المثابوةالتانةذمحاولا.فهلمحيلزيخلبهطاننمنا

ثم،كأفيه!تناسثبحدالموةصو؟بربرلامبانهيعترف،رفناءفأخيحصيلتيالىاضافوا(لذينالفليليننثادنامنواحه،رزاءواخبم

عنتماماتخنلفالتي"ب!لومانه"-.،لموقتنفسفي-يدليانطف-يزاليما-كأنلحلهبل.جديمداشيئاوا!دبيةالوجدان!ة

ثوييخ:(شياءتفويل-المؤسفالتنافةىوهنا-ومعلوماته،مملوماتبمنفسميلى4يئتهيهـنهذلك.وايزابيفممااوانتيدم،الفليلينهؤلاء

(لديمقراطي،الصي!للشعارمعاديةقويةحركةانتقول*هذايحي!ما-لعهذراتبكلى-ويعافي،اليهاتنميالذيالجيل

ناتثولثم.الاسواتفمنماوفتارمفمخسحبملىفلدولةأرغمتيخطان-العتائعهطاقهبثهأ-ويحاول،تحاساتمنالنف!فبما!همن

المنطقأيقإ!الترجمةطبعأيقافالعربيةالنشردورالىطلبتبكينضاوة،كلههذااجلمن،ويقاسي.الظلماتوس!مضيئاطريقالنا

فملاالختئمسحبتفد-المستحهتتلنثرض-الصيئاندلو،هنا.الحئيثذعنالنحت

--حع!صحس-ص!وئيلسعدالسيدكتب،للادابمنالماضيقبلالعدروفي

صصس--!هـلكلماتبأنتحم!بينمااذ..."وصاحبهاالدبة"بقصة.كرنيمقا!

بدورها:اوقعتهاشياءعدةاغاللكاتيهاانتجدرائي،3عنحاردفاعهي
ى"ء-.\ة،بالمألىلمجصتعليقهفيرجاءاخيانتباهتثرلمالاشياءهذمولكن.اخطاءروةالي9

.-ذق!أ.لمثلالنقديةكناباتيأنمنسعديراهماأثارهالذ!وانما،العددعلى

الحفثة.الادبيفنهفهننافيمعينانهفرا

ربمابل.تماماصاحبهاسمونسي،الكلاآهذارجاءافيفرأ

)ةمنلعملاقاخراسمماوكونت،حروفه؟هتزتو!ر،الالهاووزا-لا

أ4كنصانسلكصل1،/ئرءيقينانالساذجالملرخلهطاتأتىوويف.الاعبنالاداومؤدخي
!لإأ!!مثلنابرميعا"طريقهعنييحثوبالتاليجديداديب"باسمالادبيةالنهفعة

11مارجاءاخيقرأ-الملونةالنظارةبهذهاو-التخيلياتبهذه

أائ!!اهنتاقةيوهلما-!ط!نعا-؟لمقالمييبفلم،2نرسارمسرحيةمحنكنبته

!م!ان.عولو.العديتالمربي،لادلطبر،،نفيالنوابمجل!ىلعضويمةكالنه

!الوعى،صوئيلسعد!كلمات(لمانيةالقراءةمحنا،.نكلفرجاءاخيان

-إوأ!المحزيي!يملكلا!هوو!التالي..ناقداولامؤرخاليميصاحيها

الماقفالممصق.فاويءاي..؟لفاركوءامكانيةيمتلككادطو(نالتمويح،(و

غء!أماذاثم

والضمى!"الانعالمسمو!الى+لنز!انوجماءلاخيكانما،زم

لا"،لتقد"مستوىالىيرففككانبل،مفانييفرأوهو.."والمحصخط

--.عليهيعلقوهو

فص=!--!-=------!؟فلمثالهذا؟خضناففنيكيفاد

-=-.---خ--":!يب-!=---"-**!

-----------:-.-،!ع!اهضاولاها.!علمفهفيرجاءابعناهارئهنمعنحظاتئ!ئل

كا1!،03

محز----=!-".فمئاولتفقد،الاولىالملاحظةاما.اخلاقيةوالثافية،مثيةوالئانية

!----:-!--=؟الترتيبعلىاعرضهمااساسيتينمسابخبن
-"--لم-=---حم-------=-=------------الحمينفيالديمقواطية

--ص--لم!---ة---------!ذاسة1دريس!م!لم)ةانه،البدايةم!وجاء؟حيلؤكد

بى!وبتبلئؤرفيأدمةالث!صصهـ!:!اا"بهست:نخى!ووا؟-!اتار!ححةالمعالحة)محنوانهكتاب-كونعلماوتسي!درفلقد. ا".معلمالد!عملعيمعلماثياى"لالول!!هو!دل!وومحممم"اك!وع
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لمحائلايستطردنفسهورجاء..التكتيكيةالمبادبملابعض((لطبيق"دان(ديمقراطيةميمةمنيحملهما؟لغتاخروبمعنى)اسواقهأمن

للمشصو(نما،الماركسيةالنظريةابد؟ننادنتىلمسارلرمسرحيةان،)وهـو،لاخرى1البلادفيالكتابيطبعانالمبافت!رةمصلحتهامن

هنصاحبهارتآهانسبقماينامضالاعراسوهذا"الحزببمالنطامالشيء؟ليس؟رجاءا-!ي؟المعقولهوهذااليس!؟لدلعايةاجلمن

العقائدكو.الجمودوالمذهبيالتعصبتناقشانها"تباهت"وان،الحريةمنشعبهاالدولةتحرمن1الجدرهـبالتصديق

واصبحت..."العبارةهذءعنيتنازلانلهاحبكنت،واذنجانبها،رجاءاخيممعلوماتانيبدوولكن..؟"بحريتها"الغالمامام

نملاةخىينكرهااويرفضهاولاالجميعيعرفهاواضحةئقالحطهذهبانسانيجدرالذيارنوعمنليسفمصالرهلان،المرةهذهالتوفيق

غلاة"انثم،بينتكماحقائقليستاولاانهاذلك"الماركسياليسار!!عليهااعتمادهملعدمالاخرينعلىويعتب،بهايفخرانمثله

نستشهدحتىبماركسينليسوا،رجاءأستاديا"الماركسيايىصارلا؟الديمقراطيشعارهاسحبتالصينانصمحيحهل..لبم+

في؟لسياسيةالحياةحقائقتنجاهللا"كرجلوانت.مطمئنابهمولكن.ماوكنابظهوراثرعلىقامتللشعارمعاديةقويةحركة(نشك

الحزبداخلواليساراليمينانتعرفانيجب"المعاصرالطلمالصيئاطفيتتركزدلالتهاان؟الحركةهذءدلالةماةهوالسقال

هيوانما.للماركسيةالثوريالسياسيالخطيكونانلا،النت!يوعيميادين؟!بمالا،نفسهالمجتمعفي"تتفتحالازهاركلدع"بشعارتاخذ

الطريقلتفسحنفسهاتصفيماسعان،تاريخيةظرو!وليدةتياراتالطبقعة!!كاملةقطاعاتهن(كزالتفما.قحسبوالفنونالاداب

الصحيح.ا)وحيدالماركسيالتعيرامامبث،-اوالصراع.الخاصةوملكيتهاالفرديةحقوقهاتمارسالموسطة

م!!ه*يخلق"اطاهـعامبمفييدور،الجديدللمجتمع3!يالاشتراالمضمونوبين

الفنيةالملاحظة،متخبطةعشوائ!حلقةفيوليس.."تقدماالاثنرالنثامبالضرورة

الاصطلاحا!بعضانعلىرجاءاوافقفاني،الفنيهالملاحظةاما.هـلممزقةالفرديةوصرر،تهالرأسماليالنظاملمحي؟لحالهوكما

لاانيفير.)1(دلالاتمن"نبرزهانارادتكيما،الىوقيقجاننهاالسنو(تمجلداتالى(ضييااحيلكفاني،الفكريالميدانفي؟ما

للمسرحيةالفنيةالجوانبعناتحدثائلبميحقلاانهعلىاوافقهيعملون؟نهمكيف،بالفعللترى،"(لصينيالادب"مجلةمئالماضية

ذلك..."الفرنسيةالازمةفيلسوفنيكراسوف"عناتحدتدمتما3والمذاهبالمتباينةالمدارسلترى..الديمقراطيالثوريبشعارهم

لمحر؟سةفيعوضلوصسالدكتورارادهعمابعيداشيئا؟ردتاننيتبقى(تيالحرية.؟لحقيقية.بالحريةمعبقجوفيتمارعت،وقدالمختلفة

للعملالفنىالقالبارىانني0"!يةجلسةة)المسرحيةالموضوعيةيااليتيممرجعيهوهذا.."تقرماالاكثرالتيار"عليبالضرورة

؟تحدثحيناننيبحيث،الاجتماعيمضمونهمعحيبنتكليتفاعل،الادبيمس!عد(لستانني..اذنكفيواهمسمر!عاولاكن.رجاءاخي

الدلالةالىانتقلئ!م،اسطرعشرةفيسارترعندالمسرحيالبناءعنوتقاريرمنشوراتبو(سطة،الاتتراكيمالنطعنمعلوماتياطورلان

لتبفىمحاولةهيوانما00خلطاهذايعتبرلا..والاجتماعية؟لسياسيةأذمةفي)صاحبياوحدهاوهذء.الامريكية"لاستعلاماتمكاتب-

فني.اطارهنيعيطهابماالدلالةهذهطئمرعدىالبلد(دطفبمالديمقر؟طيةممنىتشوهالتيهي(المصريةالثقافة

محندما-!سخطولاضيقولاانفعالبلا-كعر؟ضحكتاننيعلىاما!لل.(لتيوحدهاوهي،تزيف(لنىوحدعاهي.الاشتراكية

واسنشهل!و"!مرجة.الروايةبئالفرقا!رفلابافيرجاء؟خي(له!ني!،ثقولكما!والسخطوالضيقالانفعكلحععثكفقد،اخيياانت

اهـرحية،في"الروائيالبناء"تعببرراشنخدمبانالصددهذادي.المقال.نقر؟انقنللازمتكالتيالسبيةالمشاعروبقيه

انساناجمولان،ضحكت.ولقد"الدر؟مبم"يقالانيجببينما:هـلثلأكيةلةالمتوتأ!..

ها!حدالى-يعي،حيانهفيواحدةوموحيةو؟حدةفصةفوأوخروشوفسمارتر

بينهما.الؤقفبممح!كأهي."القذرةالاإري)،قرأتبانيرجاءاخياط!ئن

بحض(نحىرو؟ئياعنصراتحتوبماالمسرحيةاطعلىاتفقنافاذا؟نعا.العقانديالجموداوالمذهبيبالتعصبدعا.ماتندشلا-ر(يي

الىلتوصلنا"سرحيةقصة"او"مسرجةرو؟ية))يسمونهانقادنااوبالحزبالسياسيالارتباطاو،""لحزبيالتنظيم"اساساتهاجم

عنصو..الروائيالعنصرهوالمسرحيةفياروائيبالبناء(لمقصودان؟لفردحريةمعكتعارضجميعاهذهلان..الحزبيةالعضويةمندأ

!عحديئنافي"الدراميالبناء"تعبيرنستخدمكماتماما.القصةالتعصبهذامنالم!موحيةقالت"لقديقولرجاء.سارتريفهمهاكما

6"القصةفيارررامماالبناء"نقولمافجرا0.والرواية(لقصةحقاوانني..،،الستالينيةعنخروشوففالهممابكعر(قلالعقلالدي

الرواية.فيالد(خليةالحركة.نطورعنالتعبر،بذلكونسمتهدفالحياةحقائقمنكيرااتجاهل"اننييقررالذكبماخيمنعجبفي

*!ه!0.الخطيذةهذءلنفسهيبيحثم،"المعاصر؟كالمفيالسياسية

الاخلاقيةالملاحظةلااخن!هـئوعيهوخروكعوف!ثوروماسارترقالهمابينف!حنن!ف

وجاء7(قيصاودكنتوكم..؟لاحلاقية(لملاحظةالنهايه!طقطوقيكنابهفيمثلالوفافرفعلكما؟لملمبيالتعصبيهاجملاسادتر.ثدجي

هذ(اببهيضيفالا-الكثرالشيءوجدانيالىاضافالذي!التنظمفي"؟لحديدية"يهاجمهوولا،.."؟لجمودضد"(لضخم

سارتران.)1(ستالينلسياسةنقدهفي،خروشوففعلكماالصبي

بهكان،تعليقهفىمقاليمنرجماءنقلهالذيالنموذجاننجيرا(فيس!الينمعف!ختلفهروشولى؟ما.سياسيكننظيم(!زبيئقد

جهلمننفحهالىرجاءنسبهفيماوتبب،هوكمانقلمطبعيخطأ

وصحته!صل،"التحفظ!!كلمةئيجاءلمطبص1؟ل!ا).كاملةرتطاناهـقدهـ(ئما،الستالتشن9مناقشهمووهذا1!اهـىلس!)(1

!(الررائي،التخطيط".صتالونملىضوثوفاخذ.وما،لماركرئقدءعابيئافرق
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.العنرةمععضويا(لمتعاعلبالايمانعلينا،بانفسنأ؟نفسناثصنيأنبقولهيعصدمماداوالا0(لايامهذما!دبية3نناحياكلالشا"كعألمعنى

الىسديميتهمنينفذلكيوالشجماعةبالصدقالايمان2هذيتمثلانثمقرأقد-الفروض؟حسئعلى-الكاتبالصديقاناشكوانا!!

.لنبدأوالاو.المعنوياوالحسيواقعه؟لسيقسيمالدحيثيمتلك؟ئرتحتثرادادو(و..سارترمرحية

العودة"ألاولانناجهاباكورةفيالجيوسيالخضراءسلمىفالشاعرةاحسنعلىوهذا)جاهلاماةاثنتنأمدىاننياي."السطحية

رجوناالةقيتالكلاعشعرديو؟وفيمثقمنلصدق"الدالىمالنبعمن-انظروا.(الايماواضعفودما)ساذجاوعبيطوامث،((لفروآغد

الخطهكاوكاو،للقشيةالىرثيقبالخكامسمتوقد،يتأؤقانالنقديتحوؤكيعب؟أوالسنطوالشيقالانغعاليؤدقهاويثايةالى

هوالديوانمنالمستوحيخطرةظاهرةانها؟والسبوالقذفبالردحجداالشبهقريبثسءالى

حزنييكوكاجلهاومن،والاتنربوامييحياث،بالمحياومومنهب؟نا)يصبحن4اظنفنتماولمني...ولكاو..الايامهذهبيننا.غشت

.(وصمودكيوتضجتيالتيالنصيحةهذهمضفماوالا؟ا.ضحاياهامنواحدارجاءاخي

اهـذي،الاسلوبالوحدةذات،الرائعةالديواندفقةكانتومنه(لتواقمعيؤديمافكصرا،التو(ضعمعئى"اعرفكياخحنييقصها

هوبلمطلقاالقذيةالمماهببممتلكالشاعرةانطذثعنتبجيكنيم!"السقوط؟لىالغخويموالغروريؤدقما.ومهيرا،والاستنارابالكةة"ةى

انيا!عريةللحظاتجداامينرصرنتاج.وصمودوحزننكبةنتاجرائحةلمخ!مقا!طمنحرف(وكلمةأوسطر؟يوفي؟انجيياهذاهما

يا!4كامليووعيو!فو/يئءدقفيةلمبهاودما*با!اءا!لممى!ا!اكضبكسرعنبهاكشفتلساتسقطةهذءجملتكتكونام؟الغرور

بالتاثرذلكبعدس!ىانتهم،والعاطفيةو(لاجتيماعيةالقوميةالديوان؟كتاباقيفيالقراءلاحدراياطالعتحين،وسخطكوضيقكوثورتك

شكلئبالنكبةويتالتيوالانهينيكالعربيةسثمى؟أكاواظنموالمباشرفيتهثموجعلتكوعبدممتربشالتكالتيديالقلرقءهذائماتان

؟كبرللقشراء4صبحيالمجاهدوالدووالموكووكاو.العادبماللردوعي0والسيتطوئلشيقبالانفعامنالمتيبدطهنكفيالاتوجدلارائحةمكالي

....وورريأخلالؤهويما(لقرةنلن!عرقيوباشرتاذيالهافيالابركأدبكشامئا،مثلكر،ئعاصوتشيعودان،ثعمافيمنوددقولقذ

فيثر؟الا!بتناجانهديو(نهاصايقالاسميهااناريدلانغمةفيهسمعتانئياخييااصارثولكني..

وكيرالمباشرة،المعاشةوغرالمعاشةتجربتهاحدودسلىتعدتدقدشكريغالي

منهاسدربكبلنلؤطوةاشبه.حيويةشعروثانطلانةالى.المبثنترة

-ححححححرصر--حرحح!محححح!-حرررح!-كحرحححححرحرو!ححححححرء((؟المؤومونألابطألى))مقرحول

!ا!ح!لرطى.*مامحرطبصردأوىموسى2ةدم

يضعالاسطرالذككانباشناذناالمرةهذهصجيالديئمحييالاخيذكرني

المح!جيما؟القوميةفييكندم.لانه،(اتفقوكيفماذوقهوعلى)بشرحهاويبداعينيه؟مام

أمحلضض9يخظنسمإسةفيان.يقبلالحديتالنفدكاناناصيولست.سابقاراجعهاوو

الطائنهتة؟جمت.لعت،اءالحالمالنبع-م!العودةفيالمهزومونا!بطال"يئضوبممقالى

بكمام!:هرأط!هز11ثراسةخلالومن،اثرلاللمنعرلذولىا!ثتماريميانه!لاامنقدكللمه

صضأطي!شصيىاجمصع!ميأنالارضلض!لسماءيكونالذيؤل!،فر!الذي!وال!اهبمالناؤد
ناور.لالارىء

1لبريرلزبهم!يبههـقاورعررلحصكصكض!دظ!بمنقادنامتفلهكلرجدناهلفد،والحياةوالحبالخصبلهصطيها

.مرةمناكثرالسمحوجههو!قدنا.بأكملهاعوالمحدمارة(لوا!لين

بعثمواكدببمنتاجناينقلئلا.دائمابينناموجودانريدهولكش

.--ة--..الاوحالفييتخبطقصيدةاوفصةاو

/---ء---!انامحنيولسف"(لموجهالصاميالنادديسندهالصافيوالاديب

معارضةرغمطريالهتنققبفينزارفانيتلانرماانيجبوالناقدالاديب

اوشقادباعقاجؤمنووتعاوناعستفيدااك(عنيولكني،(ننكاد

-ا!طمئئان(لىبعدنفدواث!"تشويش"فترةفيلانزالونحنلاسيما

ا!هالادبيقطعحتىو(نعقلافيهاننجردمنكثرالىوئحتاج.الصفاء(و

الافقكالهلاكثرنابالنسبةيريدوالذيالطويلطريقهفيبعيدةفن!واطا1

-.صآإ(قوالقارىءوالئاقد.الاد!منوالد"،،اش!افطلاقة.ادليهو؟لى عاممم.وبيمهبيسالذساتثكلصاك!ربعاكلماالمذجمي

صءثصدفزلدالباكهلىاضال!ةمماىو*.دلقضيةالطقيقالرئيسبمالخ!امسارألى-بخدصوا-

!.صصص-18137!!صر!لحلوطينيةمس!طحاتمجرد،هوكماسمطل،فضيهبلاسيطل؟دبئا

علينآفان(شدهذا(س!هالىنفمثيانوالى.قلي!؟لارض!ئ
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المعاعرأالتائهالانسانلحياةوجمعيذاقي.دصويرهيالتيئعاس.وروعتهالدفتها،وافع!يتهار!م،و(فعميهالطلامهالى

،العطاءعلىتحتحشاعرةنرىالعربيالشعرتاريخفيمرةولاولقيوحملت،الغربشعراءمنكبير؟عدداالشاعرةدرستلقد،نعم

استنكاربةوبلهجة.وصر؟حةبجوأة،و(لرياءوالملقالتزلقؤرفضسوىالواسعةالثقادةلهذهيكنلمولكن..وقرونلمحرونثقافةعقلها

العربي(لشعربدءمنذالمتزلفون؟لمداحوقيسكتلم،الهجةشديدةارضمنواحدبشاعريأتيناانالناقدعلىوان.فقطموهبصهاصقل

المداحينوجهفياحفو؟"العربينبينافيهمقالوالذين.اليومحى.مباثر؟تأئراالشاعرةبه.ؤأثوتالواسعةالله

قراتماواغئىاشفمنهيالتيالقصيدةمذهوجاءت"اترابفيوليتمعن،واحدةواصدة..الديوانائدفهثانيةالناورليقرأ

التطورفانحةوهي.لهم-قويةصفعة،العفويةالصادقةالبوحبدفقات،منذورون،الكتاناذرع،جذوربلاالرجل،الفجراوالمدينةقراءة

البداية،فيالعنارةنكسةفيهنلاحطالذيشعرهافي(لشاشةعندوكسباالحديتالعربيللادبهاماجديداعطاءالقصائدهذهاليست

هـلعميق.وصدقهالثائر؟لوجدانلعنف.وشفافيتهاقوتهاالنهايةوفيب!موعهاتجبل،هناالشاعرةببستاو،المعنىالعربيلحياةكيرا

!رداويموسىتبرر11الموامعلىيقيتناخبزالنالتقدمالشعرعجينة

-ه!،در(ستهفيوتركيزودقةجيالىيحتاجاردروانانالواقعفي

((/واس!اة(لعردمةالقوسة))كول!الدير؟ناجلمنبذولالذيدجهـدهبالثكرجديرفافيغسانوالنافد ...8...الايمانهماحاستيعنصدر؟نهاليوخلعىممتازةكيمةاعطاهحيث

اليء*يرالرزاقعبد:بقيلمصبحي؟ددينمح!يالاخوضعنابينما.اجلمنوا!ءزنبالتضحية

05555555555ههـ!5نسياقداحنينولكن.الخيبةوحزنالموتحزنهماحزنين؟مام

نازك))الدبةالاديبةلاراءكبيرةمكانةنفوسهمبرالمثقفونيجد.للديوانالفقريالعمودهوالذي"الصمود"

انلانازكعودتنافمحيووتدفيق،ولقدبعدالاتصدرآرا،هالالانها"ا،!تكةالصامدينالاقوياءنحن،(لصبرعييدانا

فيقر!بمساساهاالتي؟لهامةالمواضيعالاابحاثهامعطمفي.نطرقيالسنين؟عيادبكل،الحياةالىالخارجين

منالخامى!العددفينشرتهالذيالاخيرمقالهاذلدفمنالمجتمعحياةالعناءعلىالاقوياءالكاتمين،لشرهاالضاحكين

و!*ارن(لقوميةالعقيدةفييربحثكانوالذيالعاملهذاالادابمجلة.والانينوالتفجعالتلهفليدمشناانا

الفكرفيتعمقعلىتدلاراءعلىانطوىوالذبماالحياةوبينبيشهاماهوبل.الخيبةاوالموتحفرةشفاعلىيقفلاهنافالصمود

علىاراز؟الاراءبعضالمقالىهذافيرا!تانيغراءقيدةافيوايمانرغم،و*نينوالتفجعالعناءرغمالمتواصلباللهاث،بالحياةايمان

علىاناقشهـ4(نالجبرمنرأ/توفدفيهاالمحترمةالطتبةمعخلافالمعرفةوعمم(لفابيةالى،وراءالىبنايعودالذي(لصاةهذهشر

.الغراءالادابمجلةءمفحات.عقولنافيالممثرينالقرنحضارةزخمعلى

ولضبيقحصرحقيؤ4فيهوالتعريفانالكي!ةكاتبتناترى)الانسانيةلرثاءد(مغينبينفرقصبحبمالدينجمباالاخاتوليت

!!مهةوتبيين.نوضيحاكعرلمف(نراييوفي،الاشب(ءفيمةمنوتقاييلبينما،الرفمالانسانمأساةفالمأساةوشاعرناالغربشعر(ءعئد

واعقيدةاوفيةابمابانلحيهثفىلامماانهذلك،وقيمنهنهاالاشياءتمانبننكبة،المأساةالعروبةعائلةرثاءجمعيةتناعرتناعندالماسأة

انسان،للانالاراءوتباين؟لاقواللتضاربموضعايكون.بعرفلاعلمالكي!العربيالوطنمنعؤيزة(جزاءوتمؤ!بضياععربيمليون

واهوائه.ارائهحسبميولهوتفسيراخاصاالعقيدةتلكاوالفكزة.نلكيرفسرامسنابقايامنحملناماذا

ولنالمطعلىنضهقفاننا،العلماوالعقيدةاوالفكرةعرفنااذااما.والجر(حالقلبغضونلم!وى

و!تاءالاؤإفيمةمنتصغبر(يالتضييقهذافيوليسوالمغرضينلبطاح1و!وتهنابصيلاتك!موى

ف!ا!إعر،ها!عنابىحتانفيرربولا"قولهافياديبتنااشارك(لكفاحمعامعفيضائعين،الصغاريفملهالذيوما

دماءسمتمشككبا!4فيهاالف!يتصفالىكنياودوبامن،الغربمنجاءناجدسانهبهوانهارت،البيتهذااركانفقوضت

."الانسانفيالإعةركنتهاالتيالمضيئة(لبصرةيتحسىانعن.الرياحارمةفي،لاهلهيضمهالذىفما

تفبرءبدأمنذالاشياءبتعريفاهتمقد*نساناناعتقدلانيذلكوالذيئ،جميعا*خرونهوالذي(لانسانرثاء..منداالمماساةونعم

لمنطق1عرووافد(ليونانعلماء؟ننعرففنص.لمنطقي1(لتسلسعلفيبغزو،بالمجهوللعصر1هدايسكرن1اجلمنومساكينفقراءهم

،والفنونالعلوممختلفعرفوأقدانهمكماالعصوراقدممنذوالفلسفةهيماساةالماساةانوالظعة.الشمستحتعريانانسانهبينماالسماء

محاءكأ.بصورةعنطوالكتابةنقلطعلىوعزمهم،بهاتفبرهماولعند.العرببلادفيالتضحيةجيل،جيلنا

1(الباحثينجميععندفهومعروفذلكتفصببلالىحاجةفيانياظنوما"(حترقناولكنوخنضاهاغيضاننافيالناررسنانحن

المحىفنظرتالشعرد4(لطبيعةعليهاغلبتقدكأتبتناانالىو-بحيلغرفنا..ولكئاوموانيناشطتناكلنالرج!صونحسلنا

ناامكاننافييعدولم"تقولحينوذلكعاطفيةنظرةالعربية؟لقويةاولاذساالىنهديمنحةالنجوممهاديهامنوانتشلنا

نساففساملتعربفعلىولا1حصلنااذالا1(لعربيةقوميتنابعذوبةنشعراوحالنافينحنو(ئزويناالغيومفو!بيتهموبئينا

يجدانو-برفضالسيقصبيمتصبانسمان(شبهذلكفيونحن.لها*ولىالتسعالقصثد!لىالدينمحييالاخحكمكيفادرجمرولست

."اولاجزئيافهالىالسروحللمختبرالىلجااذاالالذةلهوالرومحة،الجودةفايةفيقصمدارلعمنهابينما،بالابتذالالديوانمن

كع!ىاا!و!ب!ةالعقببعذوبةنشعراننالمناضدة1الكاتبة(ينهالابعضانانكرلا(نش.ثعاس،!لاافنية،و؟د!جرالمدينة،عطاء!ب!

ب!ونقافههحياكناباننرلىتجعلناثرجهالىبعقيدكه!حعناجمييشعرفي،والفجرالمدينةفي(لابتذالاينو!كن.ج!دةليستالفمعائد
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001"ا.....!اذاالاضهاحقيقءلىقعملانلمواهبهيمكنلافردايوانالعقيدةهذء
رو.من.مرتا.ذضصرمبذيمكنهـالاصبةطاماتنافستظلوترعرعتالعكيدظ؟ونمتهذهسادت

حسقسع!يدمحم!بقلمانعلىعلمائناعلىنلحذلكمع.ولكنناالعقيدةهذهظلفيالاتتفجران

ؤوصفيهاالنعوتباقبحلعتوهاقدخصومهالانذلكالعقيدةهذ.يعرموا

ويغلببصلةالواقغالىتمتلاخيالوانهاعئصريةوانهاعدائيةبأنها

هيداحمدالاستاذررقر!بعساوخاصةالكنابةالىمدفوعا"رانيا!وو!ةعرفنااذا(لاالخصومهؤلاءحججندحضانيمكنلاانناظنيعلى

والغيبةالسابقالاد؟بمددليالشعريالاتاجعلىحجانيالمعطيكلكا"القؤ!ةالعقيمة؟نمثلاة"ضافاذا.شاملادقيقاتعريفاالفومية

والابطءالنقدمميرعلىالشديدالخوفهوحقاالكنابةالىيد!عني!هاجلقالتيالبشرمنالمجموعةلتلك-المتميزةالجماعيةالشخصية

الذيثبنفمن.حياتنامن*ونةهنهفيالعربيوطننافي،لفنيادحمياةواقعهياخرىبكلمةاو،العربيةالامةاوالعرباسم

تقر2وشعراءثن!،،؟لادابمقالماضيالعددفرأت"بابفييكننوتمنأورء5اوهذافيبماا!!املوالاجتماعيوالثقأفيواللغوىالتاريخي

وناقدي!ئومبحويئباحثنورأيناهم.الادابصفحاتعلىالكميررقممماوالممطياتوا!براربوالاهدافوارمحقاليدوالمصالحالعاداتفيوحت

كلدعلأوشعارناالثقافةهوجميعاهذامنوهمفنا.للنقدومعرفنمح!لىة!فاع!علىمتميزةتاريخيةاجتماءيةوحدةالعربيةالامةمنيجعل

."تتقن!الازهارالعربيسةالقوميةالىيئتمي...بهاخاصةمشتركة-قوميةروابذ

الاقممئ؟لاباطرةساحاتمنساحةالىالنقدمنيريتحولىاناما؟تزاثارمربيا!نأررخالىويت"سبالعربيةاللغهيتكمانسدنكل

ثمهذاؤليسيقتللممنفيخرحبالسيوفالعنيدفيهايتحاربالتي."وجياهبسه

الشضميةالمثايةمنبوقالىابنقدعنبريتحولوان،شيءفيصالحنا

به.نزضىمالافهذاوالشهيروا!جمويح!هازةفيقدشرنالقو!عقيدشطعلىالتعريفهذامثلاطلقنااذ(

؟لمعلقكيهاالتىالكلمةهيالكتايةالى-خرىمرة-2-يدفمنيوالنيءخىو!مدالسءلمتعاديعضيةانهامنالخعومعنهايقولماكل

بععنفيوفهالثقافيالضعفلهن!ران-والنىحجازي؟!رهـننصضاتعريفبهذااننااظنوماالمئالبعيدخيالانهااوالقوة

نحترمه!الذفاالك!لنعضالشخعي؟لتعريضلهنغفرملن-مفاهيمهفئنر!امننعظمو؟نمالهاحبنامننقلل؟ننا(وقدرهامننهوناوشاثنا

0015؟.(الا...الا...انوادقدالتضحياتهذهكلسعيلهافييبذلانتستحقاهلاونجعلها
مليلسعر-وهالةميلجيدساجدابص!اتهلىليحولعرأ

..ال!هوامكلؤهـوفقتالكالةانءلى.الميدممةاديبتناعلىيخفىلاكلههذا

ساعرفيبهلالمملقالسيديثيرهااتيالنقماطلكلاتعرضولنبذلكغ!توبينبيننالتفريقاعداننا-،صورتحينماالتوفيق

مئها.لبعضانقوميةعقيدةفالى،ظلهوبيننفسهمابينيؤقاناراداـلذيالطفل

-..،.ا؟...!الا...مه9يدعلينااللئب*حقدهلكنذلكيعرفعموناانواظقلناظنامنالزم طرمالعيفىولعولكلورلرمزبدلكيعيسلوبانو."يمول

يلجاوسيلةاـرش،رالتعبيروالاحساسالتفكيرطرقمنكطريقتينثمنو!بىع!تناوبينبينناللتفريق(لمتواصلالسعيهذأالى

الو؟قعية7الصورةرتعجزلهبالنسيةدلالتهالواقعيفقدعندما(لفنان(ليهاأفرادابينناءنيجدعدوناانحقالهحزسفومما،عليهمنتصروناننا

وهذاالمتعالبمالراقصموقفالواقىمن.الفنانفيقففكرتهتنضمنانعن؟لعرورءاطلق؟ناستطيعولستظ.النقيةعقيدتناعلىالحقديثذاركونه

فيالتانيةو؟لحالةالهروبوهي*ولىالحالة..حاتينفيجدثضراالئدلاضبراءمنهم-لىأجم!في-فاسروبةالافرادهرلاءعلى

"...الثورةحالةالاسكندر!لقروتعندماالكاتبةاعظم2ورو،المستعمرينمنعروبتناعلى

.تقولكمانقيضطركلالقولكلوراوالرمزليس،المعلقياسيديوطرالعراقفيالعرجمط!لجو-قالتوعن!ماالعراقاخضاععنوعجزء

عئمماالبشريةانهومانعرفهان.والرمزالرمزيةبينتخلطانك!يألقوميةوهذهعربيايخقانالارهلكلا-ا)وظناقطارمنالعر(فى

وتعاولبهوتتمسكبلابدآعئهلاشخلىالفنيالتعبيرمننوعاتبعوروناة!و-/واف!ارنهاوسهو!ظست-اتنننهون!نيعاطفيمحصول

التيفالرواية.مضمونهتغنىوانالتعبيرصررمنصو2ةتجعلهان!اافاءاتملاالعرثبةاغنيةوارتفعتمثلناعرببعدزالنشأكلنا

محصنحت4عنها.لانهااليشريةتتخللمالمتوسطة؟لطيقةبظهورنشاتادنجطالكلويةاتعيير(تهذءمثلفيالكافبة!يثم،دائماكانت

يودليريدملىفرئسافينشأى!ئدظ،الرمزيةوكذلكالعا!ياقراثصودمنالمقالىهذارولقهلماوفوةطربايفنزبالعربالقارووتجعل

رنن"لوق!نفسفيلهاوكان،بذ6لهامدرسةكانتومالارميهوميرلينالعير.ديؤفوقد!ةارفيراف!،تساععلىيروذهنهفيصادقةحية

ولسيلشكل4ناحيةمن-المرمربةوكانت.وهنجلترااولفيفيوصدىتكاد؟لننالابيات!فهضاقتفة51هذءاختمانالخبرمني!فيوفد

الرمزتحول!اذااما،الاستاطيقامنحرفياش!-المضمونناحيةمن:دعويراص!قاما-لبةفكرةتصور

هـذ؟هر.الرمزيةذنبهذافليسالوافعمنالفنانلهروبموسيلةالىتصدالرؤىبمعجزةرنياوانقمحت،السربهرفناات(

مذهباالضدطولعلىوستكونكانتالرمزيةباتنومنهذاباد!عائكأمناولدوامناـلاعصارسنلقنصلبوابمن(لطافيسنقانل

وحالةالهروبحالةفي!رمزحمرتوقد؟هروبهفيمتفوقعارصياالابدهـيىانها،عربيةاغنيةاعطاففيسنعود

فيهما؟الرمزيةتحصرحبنالنوعانهذانالاهنا&فهل،الثورةغدولوالتتار"الخناجررغمولنالناالكبرىالوحدة

وهزيمةالفرفسيةالثورةعقبالتاريخيةالمرحلةغئنماقلته؟مابجدوالنكيهالعووبةفيدم!اليصبفوه؟لعرايمذا

.ناررةؤريدةقيمةمعلوطتؤهيالسبعيتيةوالحربنابليو3

منوانتهى"ال!رةهلوفيكلامهالمعلقالسيديلخصذلكوعقبا!يرالرؤاقىعبدكويت
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الفارسبونايمثلوهو"فولكلوويشاعر"انهمنننفسه!دعيهلالاتستم!يالرمويةالصورةوانالماديللواقعرفضالرمزانالىهذا

سوىاخرطرفبهاليسخياليةفيمعركةيحاربألذجمماالأسبالية،صالفولكلوراما،تجريداذنفالرمز..الفكرةتستدديوانماالواقع

تحاولانكأفولكلوريشاعرمجاهدبانسيديإأل!مالمن.وهمهجزئياتتحملهاالت!ال!"!ةالدلالاتتتبنىوالاد؟ءالتفكيرفيطريقة

صفاتتخلعانت!ول.مكشولمحةطريمةوتلكآزرحطريقعننذمان."الدلالاتهذهرواسطةوافكارهالشاعرعواطفوتنقلالماديالوافع

منلنفسكتتيحوبذلكمنهاشعرهخلوتتت؟نممجاهدشعرعلى..نقطة..،نقطةسيديياصيرا

ناقدمنتنوقعهماكناالذيالشكليأ!نقدغيرعذا.ابحتماالتجريح.السابقةبالمنقطةء-محعلق3*!ؤ(لماليللوافعرفضالرمزانناحيةمن

الشمسان":تقولانعلىكتجروالأدابعلىبانتعليقأديهوكلفهده.الواقعستدكيلاالرمزيةالصورةبانذلكمنتنتهبماز،؟ما

النقدبهذا"واحدةودقيقة؟لسارسةالساعةفيألقاهر!لمحينننروهل.ذلكيبررشيئاسابقاقلتهمافيباناعتقدلاكبوةقضية

مجموعةالىالقمرويتحولى.اخرشيءا!ىشعويشيءكليمنحولالصورةهذهفيايلو(رلمستع!؟افلا..لايلوار"باريس"قرألف

الىالصيونوتتحولىالكلورفيلالى؟لاخضراللونصحولوألصخورمن؟الواقعالرمزبخة

الحبويتحولاوعيةالى(لمرأةوتتحولو؟لالسجةالاعصابمنمجمومحةللتعيبرجزئيةوسيلةوهوالرمزتضعكيف:اخرمنطقيخطوووخاك

الرموبة.للدورةسيروخطالفردمناكراز(تألىالمتمعبىوالفنالشعبيالادبمنشاهلانمتأجهوالذيالفولكلورمقابل

مجاهدالمنعمعبدمجاهديفعلفيماارىلافاياوبعد".يقولتمان؟بكاملهقنمقابلفنيهوسيلةتضعوكيف؟الشعبيةو؟لموسيقى

بحجةقصائدهبرفضالنوقمنللهربالوجهبماءتحتفظوسيلةألاالعامةالدلالاتتتبنىوالاداء(لتفكيرفيطريقة"بانهللفولكورتعريفاث

كانولوحتىالذوقمنخالىتعنروهذا"جديدواتجاهجديدةلغة:ناحيتينمنخط!ه"المادكيالواقعجزئياتخحملهااتي

...موضوعيةحقيقة.التعبرفيطريقةوانماالتفكركلطريرقةليسالفولكلوران:اولا

الحض..سطريناولفيبرتينيخطىءالشاعرار"تقول؟نكبجميعفالفن.الفنونانواعكلعلىينلإقالتعريفهذاان:ثافى!ا

فيدودثممش-سنةمنأتى"النحوفي،نيوالهالقالمحيةفيالاولالشعببلغةهذاكلفهوالفولكلوراءاوالاداءالتف!رفيطريرقةاشكاله

اكنسبوالتيالعربيالاصلذاتالكلماترركبالشاعران"سافنحنىالمؤلفالمجهولالقديمالشعبيالتراثهو؟لفولكلوران.اثنطوقة

بممنىاتت"دور"كلمةانثم.الناسينطقهاكمأجديدامصرر!معنىالحياةفيومشاعرءوأحاسيسهافكارهعنالث!عبفيهعبروالذيا

العربيةاللغةفيكمامعناهامعاملةيمكنلاوهكذاداربمعنىولشىبحثالن!عبيالشاعرفيجسد..فنكأيالفرديالفنيالتعبيرفيهاوالنزم

القافية:ديالمحطناحيةمناما.ثابتةمعانفيلاذاتيةصورةفيمعانيهالمجهـول

دمعيالفرحمنففر-معيتلاقى(نالىدلالتها"على"متفقصورفيمعانيهيجسدوانما..."تقول.وعندما

تسيرزلتلا!لانك؟شعرهيقفيانءسيدمجا!رانالراكمنهوحاويخليلقصيدةفيتدللكما-الرمز؟نبذ)ثتعنيفانت

القافيةتتوقعولذلمكالمقغىالموزونالكلامهوالشعرانقاعدةعلى.عليهالدالبالرمزالشيءؤيهايستبدلرراضيةمعادلةعنعبارة

هو:وتقطيعهمجاهدبيتفيالعروضيالخ!واينبل؟بيتكلفيالشكللسوىعليهمتفقهناكشيءفلا.عليهالدالبرالرمزشيءفلا

فعولنفعولنفعولنفعوؤعولنفعولنرلمبالغزلويبداقصيدتهالقديمالعرركاالشاعريكتبفعندما.فقط

؟هذافيخطفاىهـااول"بجملةقصيدتهالشعبيالشاعريبدأوعندما.وهكذاالمدح

محاسنبعض(لحقدعنكيحجب؟ناريدلابانياقسمسيديياالمضمونولشيعليهالمتفقالشكلهوفهذا"النبيعنصليالقولنبدي

..!!حيحعثهاقالتهوما"!ل"كلممةالىتنيهتلقد،ا!قصيدةعنتختلفالفرفسبةالمدرسةرموزان.الرمزيالتعبررفيوخاصة

علىالاستعمالقليلاصبحاعينعلىالعينجمع"بانتقولثمالوسطىالعصورمنذمتوارثةرموزللكنيسةكانفمثلاالتقليريةالرموز

معيتفقلابالحدةايحاءنعطيالاعينلانهذهـالايامالشعراءالسنةعنيعبر؟نيريدالذيالشاعرعلىىنلكنمعرفتهاالسهلمنوكان

"العيون.لعطيهوالذيشعرائنامعظم4!بيرغبالذيالحزنايحاءيبحثانملارميهعلىووانجديدةرموزعنيبحثانالخاصةافكاره

تقليد!ممحنمايصبحهذافعلواقدالمحدلين؟لشعراءلانهلانطباعاتهمجالاتمختلفمنالرموزهذهواختارجديدةرموزعن

.شعرهمعظمفينفس!4المعلقهوالعيونكلمةيركررالذي(نخاصةفالبعضلاعمالهالعميقةالدراسةخلالفهمهيرمكنمعظمهاانمنوبالرغم

معتمشياالعيوناستعمالالى(لشاعر.إضبهانالمعلقعلىالاولىوكان.الشاعريقصدءكانماكلالاخرالبعضلناينقلولاالظلامفييبقى

بانواعترلى.الوقتنفسفيوعاميةعريبةكلمةباعتبارهامنصبه.خطا"يخطأفهذامباشرةبطريقةالرموزتشرحانتحاولاناما

علىقبعةكأنت"قد"كلمةبانقهتعلبفيالدمخفيفكانالمملقيدلالاوروبيينالغربيينعندهوكماهناالابيضاللون"بانقولكوان

مشجر.قميصعلىعمامةاوجبةالمامهب-العالم(درانمنالنفسفيهتتجردالذيا!يالطهرعالمعلى

للالم"اغنياتخمس"منالقصيدةمجاهدسرقةناحيةمن؟ما.علميةمعرفةايمعيستقيملاامرفهو"بالجوهروتتصل

صدقدرجةبنفسهليكتشفللقصيدةيعودانللقارىءفيكفيلنازكحزنيا"قصببدةعلىتعليقهفي.اخرمجالىالىننتقلوهمنا

اجتماعيرمزيمضمونذاتالشاعرقصيدةو(نخاصةهذاميالمعلقيبدأمجاهد-!المنععندمج1هدللشاعر"(لكرماءاننأ..بنارحمة

المعلق!بصيرةعلىخفىيملم(فلا.نثريا-هواكلتقدكما-القصيدةلصيوردبانالمعلق

منخاصيةالصورترادفانالحقيقةفي))قولهفيالمعلقويصد!نثريةمعانيالىيتحولانيمكنالشعريالعالميالابانتاجكلبان

في-صورءيكررالمثعبيالشاعرنكن"المنمعبيالشعرخصائصالشعرنحولانالنقدفيالخطأكلخطأ؟!صغرجيبقاموسفي

حدث؟ودراميةتجربةأيهنا!وليس-المعلقبهاشنشهدالذيالمثلشيئاالشاعرعلىيخلعثم.تلكالنثريةبطريقتكوخاصةنثرالى
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التاديخحوهدثاثبت؟لتيالعلميةالحقائقمنالكترالمقالميلانحزنللحطة..لتجربةيعرضمانهالشاعراما.قصيدلهكيفني

وقروناجيالاعمالنتاجهيالعربيةالقوميةاننرىدل.صخههاهذالانالنفاصميلفييفردوانالتجربة!سنحلبانهدافيوعلب

التيوالظريخيةالطبيعيةوالظروفالعرببينعميقنفاعلونتيجةوهتا.القصيدةبطليعانيهاالت!النفسيةاللحطةهعحيننمشى

مشتركة.روحيةلوابطبينهه!فيمانسجتوالتيبهـ،مرت.الرامزالاجتماعيلمضمونهمابالنسبةمق!ودالاسخحلاب

وماهيتهاالعربيةالمقوميةلحقيقةالأرضاحالتاريخبمهذامنواستنتجتهل؟ممزفاالمعطفيكونانالمانعفما"المعطفعنقولهفيما1

.محتومواقعوشيءبديهيةالعربيةادثوميةانجديمدةحقيقةهذهازز؟التمزقي!صينهلأالمعط!بئنالمعلتىيعتقد

وبفىالاستنتاجهذابينتناقضمنهنالكليسانهالواضحومن!اليهاينتذهلمانهفيمجاهدالتتماعرنعذر

عيئيفيالغبارانعلى.الميومالعربيخوضهااله!ماالقوميةالمعركةالحقدهذاكلبدلواحدةحسئةالقصيدةدبمتوجدافلاةواخيرا

الحركةومفهومالقوميةمفهومبيئ(اتمييزكيصعوبةمناتالناورالقاهرة

العربوجدانمنذمستمرةحيةحقيقةلعربية9!القومية.القوميةى!نحمدسعيد

صفاتخلقالىادىالعرببنواصيلعميقتفاعلنتاجانهـا.كامة

عنالمعبرةالشخصيةوهي.بينهموماديذدوجةوروابطكة..ة

يمكئطارئاامراليستالعربيةفالقومية.ذاتهالتحققم!برا،مةلمد!يلىود

افأر!خان.والاقتصاديةوالاجتماعيةالشباسيةالطروفقيخريزولانمحافطهعليمبقلم

والاجتماعيةالسياسيةالتبدلاتشتىعلىتتغلبالقوميةان(ثبتقد

تقومالتيالعمليةتلكفهيالقوميةالمحركةاما.حيةوتظلوغرهانازكالاديبةلمقالالنقالثىدجاءالاستاذوجههالذيالنقدكان.

الظروفلتبدلىتخضعوه!.اصالتهاعنوتعبرذاتهالتحققالامةبهاوقعلما،الاستغرابعلىيبعث"والحياةالعربيةالقومية"؟لملائكة

مستمرين.وتغرتطورميانهاكما،والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسية.وتناقضغموضمنالناقد.فيه

افل!فيتقتصركانتالعربيةالقوميةالحركة(نذلكعلىودليلالاد!ة!ء!اغتالذياتن!اعريالادبيللاسلوبنقدهبدألقد

ألاقليميالاستقلالعلى؟لحصول(لمطالبةعلىالعنترينالقرنمنالاول!همابينةو(ضحةالحقيقةانطاولاهميةلذلكيكونلاوقد.مقالها

وتنعت؟لا!ورةتحارباليوماصبحتبينما؟لاجنبي؟لمحغوذرونواتخرر.الحقيقةهذءفيهتصاغا!ذبميالقالبكانوء"ماالاسلوبكان

والانتهازية.بالخيانةاليهايدعومنكلرومايخكيةقومةاوخجطليةقوميةيتضمن؟لبحثبان،قولهاما

تمنحهاالتيالصفةوو!العروبة"النامنالمقالكاتبةذكرتهمااماايضاحالىيحتاجقولفهوالعاميةفائقوالحالعلميالشرحمنمجردة
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الحافرالوقتفيفهيولذاالقوميةخصائصهامن؟لك!رافقادهاالىضثلليرىتفكرعمقالىاحدنايرحتاجلافقد".لابئائ!االبقعةهذه

القومعه.شخصيتئلاسشعادةنحو.خضجهخطواتتخطوانبفت،عربداالعرةنارضعلىيعدتتىمنكلفيم.(لرايلهذا

هايومفيتكنلم؟لهـنهانهونخكرهانبجبماانذجدوهناالعددقليلقكانتوانوهعبالعربررالوطنفيقوهيخاالياتهئاك

..(لاههمقوماتلهايكنولم.واصهقاهةالعتترننالقرنبهايقحتىدههلولئستكيعولناـخصرلخالاوكلهمبعيئباتهاتتهتعتزاييلااذهاالا

وفيهالغةوخمسونمئةال!انيالقرن!اهـايةفيال!فؤ!ماكانمقدمجردالمشهورةاـلادييةتراهاكمالعروبكأاغبرنااذ(الاالعروبةبوتقةفي

ليسيانهالىبالاضافةهذا.ديرنجةومذا!بطوائفعشرعنيز/يىمامنالرايهذاخطا.ع"!اـشل،ولب.العربيالوطنفياقامةهوية

والهانواللخهوالتارنخ.القهوممنذافتزاءها.بترممشتركتاررخللكئت!فيالعروبقئبنقءتسمالتيالفيااقةالهوئنه(لمفةاعرالىلابلالىة4

اخنعلهقالانتهاوللاالنقالهنه.لللوميقالمكونوالاسائهخإصرالعثمن.الاصيلخالعروبهبمص!هههتاكقوهدهااليههموالخينللمثلئتر

الكوائضقئهيئنتضئنانتصاوأنهمبوانهااكسابوةالقوهبلقنخصيتهاتعريكبلابجادا.وةخهـالمصكلداتيخمالنبلرأوئاهالنااهالىعهناولو

فوبتفبلتبلافهي.الكوهعهالاالبهوموصدقالبفيوالجهاعاتوالالفاينالمصكلداتاختلاتموعاانهنسيولكنهلللوهيقممئبوطعلمي

كبرلثرالانلدليانرقل)ققالةكانوربها.الملوهمبللتكونالاولىراصئب41منيكترحهمااما.برنختكونهاوعةاهروالئصق(لخوهئجحمئاةفان

بلخلتيتكلهوقالذ،يئ؟لونهابنلءلكمتعاههموصدلثتؤلةاءصاهفييعيشون!لمخينبالندن(لمص-سوحها":بانهاالعربيخللاوهيهتعررئئ

بين!ا.تشابهولالاطةمتباينة.وناقصغامضتعريففهو"الخليجالىالمحيطمنالعربيةالمنطقةفي

محافظةعل!الشبيةكلية-دمشقجامعةأالمشتركةوالالاموالامانيالامالمنهايقصدهل،المص!وحدةهيفما

والدين؟المدننركوالتاريحالواصهةاللهةدنهليقصهلم

ء****3:؟*ء".د!قر*كأ*مم!*ل!3*لم!!-ئ!ئم!**د!-2-***،*******!لنايحقفهل.للقوميةا.كونةالعنامرمنعنصر؟لمصيروحدة(ن

"!حدليصكأغنغو!ولغنيخارغلل.قخغنعغهت؟لو)ا:ويرقوإلخلدلبعدالناقدوشتانرهثم؟4،لكئهالممبئنءنسعاوئك؟ن

علههو؟هقهـومانهعلىوندلهنالمبهيعلهئتالمقووبتهخانهءلنلستهنمبا

4ء(ازيكلءمرمحمودبرقلم*الاقدياتتثيرهاالتي!راضاتالاعبعضنذيبان!ستطعناصحيح

**برط!.**بربرء"ءمعم؟!بر***?بر*ء!*3،*بر".وهناكهنا

والتهت(لمعاصرلتغعئبناعلىتمهبراقتوباروئنثةالفرإنالدنو(!رالقوهيكالاقلياتندهمباننسئئنمؤقتانناالناقهعلىخليوربها

(لتطودبةالر،ركةقواكبسمبهمتشونسةفار"قالارر-،ذبعضهاعددالقسراوالثقافةبتوحيدحننىولاالاصطلاحاتوتوحيدبالتعأري!

عاص18ينكرلاالناقدنفئتانهتنكراذ؟اولا!هـ،يبالحدئنر)ئنالبوتهةفيللجئب(ئرلصنرممبثوهلتمنةرنسابخلتوكم.وقلاكرلء

نأخذذلكعاىاىديى3:!وا،؟!ءععريةاعه(لهء!كأ%ا-!تى!ور7ر،ذا؟لاكلاكىم3و.الر،،حادرأجذهببذلتهماكلولك!؟لمفرنسية

ار\نرى"نئباط"رردفياسرة"مسافرة!(؟لين!!!ء-بتهنتيجةفكانعشرالتاسعالقرناواخرمنذالعربلترفيبمحاولات

وتصت1كور31(لمساؤ!3"ا-تتصع4ىهنرتفهبزت(تاوورر-ءىايب4القوهي!كأيلدركةوقهلئتالعربيهبلقوهيالو?تئبه(لمصاولاتهذه

دورالملعبار*عص-سفيالصورةانونرى.اخرطورأ"ؤرإد.ؤو،"الم.م1691عامضدهم؟لعربثورةالى2ادتالتيالعربية

اما،ال،كأ:يرجصازان-افيوالهاقىءهـبريبثمظ؟الرمزأر!لمث،هاطماكلته!الدو(معلىنطالب(نننبغياننا"الناقديقولثم

قرنهوالركا"خضراءجزاثرناسىتظل"ؤ!رتبىءلىا!زها!قيالمأ-!رالحق(لمعنىمنهبدلالنضعالقومياحساسنافيوطفونيراكدمو

سوىلىلمتجبنالقصبين؟رسفباطايارى!وانا"(لارض!(ث))رورعيدةياتج!انصاحبهللبثلاولكنهوصحيحصادقرأيوهذا".الناضج

يزخدعال3فيتماماىر-فيون1تظتدنايمهـءألظل..الموفنوإموصدنادئةنالانجليئتلنبالكابئب؟لهئدذنبعانوهوذلةنليقبهتئاهـيضنبملهفأ

النفعيلةتدأرمقصيديخطالىفاعههد(لعروضيةال!احيةاما.؟.علييما-0،تا+،،8،181ا0118110اا..إ:/"!!8ياء،(8،101،8هاةا!0،1،ا-8ا،ا!88178،!18(4.،0*8+،،1،س!"اكما..،18،011ا.08،و.،!،،1800س*

أ!(،البحرلنفساحرىقهميدةايةمناىرالضببلبحرالفرا!ية-لا

الوفهنالدهايئما))و"الهتالوللطاعون"قهتالوتننبستق!مكيظتت

"؟لفناكالطاعونهذا"الاولروطبيانخطانانهمافرغم"عقبةمنت؟لآدابدارلث4منسورمن

اذاا!ولفيل!إيمالوزنفان"عقبةمن؟لوؤءدامماهفاك"والثاني

"إيطئن!رهعهخسدهإكبنه3عهاذمتحنملانإئالخخافرإهلعاني)فيوعتبردتصيم-

منالجملهذهفيرالهؤما:العددنفىفي"نبور""فصةدي:اثريسىلحعهيلللدكتور)رواية(اللاتينيألحيور

الئ!بنثر-نيفى)ةتمسكلنلكنك-دءكارفي!ماههمم!:(لقصيدةا!ريسسهيلللدكعور)رواية(الغميقكخنلق

--المجهولعلىالثابتةوالعين-البابعندفناهاوس!ة*ظر-كدمبهاءلى

العروضية*خطاءهذهوغبير..*الجملهذه(لاوز(نايفمنهاونح!ت

لا*تيالظاهرةب!دهالاووننمامبالنقادإجدرمماا!خرىالقصاقرفي4123ص.ب*دابهـأر

وشنباوا..الكريدقالموخنهة4اصللكأوتكقهه..الهدرتدغعرنادؤ!.ت

للإناقد.-4
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