
مخ!!5
!-هيحهرمق-!1إنسأنية((فلسفةليست)"لمأركسيةحولى

،السواحفراس:بقلم --------ص----!ص5!ه
اغرافا-فىيد.الميتافيزيةفيمغرقفول!و،اليهاينتمياقىللطيقة،كيرةراتلاعبيإررافينر!حيهملمباالماركسيةمننتخذلادـد

فردرريددءمايقينيةمعرفةيعرفأنيمكنلاالانسانان":فولهكلوفيدائماصلاحيشهيشبتأممنهجااعتيارهاعلىنوافقوقد

."!بأكملهاطبقة!يدءماومعرفةبالكمما،اخركفلسفةموضوعيةلراسةرراستهامنيمنعلاذلكولكئ.؟لاحوال

.الفردوعيخارجالمعرفةتنفيمخربةميتافيربئالىمردناوهذاكبربجزءواشتاثرتالعالممباحداثمزجت،عالميةاهميةذاتكبرى

تنعورهمالتيالاحساساتطريقكلئالاالاخرينوجوداعرلىلافانا.منها-

افكاراالناسيينإنالمنطقيةالناحيةمناننبد*،لوحيبهااشاررةالاصليةمماركسافكاراعني-الماركلسية-اقولومئمعا

شعوريسوى!المافييرنلاذلكعلىوترتيبا،اكثرلاروحيفيفليس.الحديثاًلتالغعيراعترضتهاالتيالمشوهةللتأويلاتتماما

وحمما."الانا"وبردنكرةاي"العنديةة)يسمىول.وهذا.انامنراسااستنتاجهيمكن،الانالشيوعيالعالمفييحمثمماكل

علييعتمدضو،السابقمجاهدالسيدقولمننستنتجهماذلكالماركسيةنقصراننستطمعاننا.لاكما،اًلاصليةاًلعقيديةالماركسية

بحاجاتهداخساسهغرءمعالفردتعاطفلاه!انيةنفيهفيالعنديه-فبذلكنكوناًذ،الشرهيةوريثتهاونعتبرماالشهوعيةالاحزاب!لى

يتوصلعنمماالفكرةتلكعلىاعتمادهفياغراقادفزداد،ومتطلياتهنكوناندونالماركسيءالفكدمستلهمةنشلتاخرىاحزاًباتجاهلنا

مستغلقسر،انسانايفمنيةداخلفييجريماان":القولالى.المانيافيالمديمقراطيالاشتراكيكيالحزب،شيوعيةاحزابا

جراممننعنهعمليةيعيانيمكنلاالفردانبل،ونفسهالفردبنىليستالما!كسية."،مجاهدالمنعمعبدمجاهدالاستاذبحثاما

لشخعيالكاتبرايحسبيمكئفلاوهكذا".سرنفسهالتفكي(انوالذي"الآداب"منالاسبقالمددفيالمنشود"انسانمةفلسفة

تتلا3حلولالهاويضعالاخرينممثساكليحسان،فريافنفوىنقدهفيوسار،الملساليحث!وحعنتخلىفقد،نقديةصفةاتخذ

وهذء.-سيدونماتمامايصركانيستطحلالانه،وتفك!هموعقليتهماولمنوكان،المعاصرللفراساسااتصلحلا،ميتافيزيقيهطريقةعلى

نسفعليها!نجرتب،الطبيعةوراءما*سفةكباربهافادسفسطةمادكسافكادبفىالمزجخطا،كب!خطافيواقعا،اخرهالىاًلبحث

المدارسمنسرسةسالنفسعلممجالفيناجحةمحاولةايةوظنهاالماركسيةغروروما.لينفىمنذخلفاؤهبها.شوما،*صليه

النفسي.التحليلممرسةوخاصةالتيالاشياءتلك،الوثوقيةونزعتها،الحقةالوحيمهالفلسفةانها

هليالفلسفةينبحان-!يدماركسان":ذلكبمدالهـاتبويقولالشالجمودذلكآثارمناثرالابحثهمقممةفيالكتابعنهايتصث

يحولهاانرريد،منهعالىملصمنيحولهاان-!يدانه،يديهاولرس!تحوتحن،الشيوعيالحزبمفييايدىهلىحصل

.لا.لليا..........الماركسيالفرجمدترسميةنظريةالى

ولمص!،والعالمسماىاحوللتفكيرالمصا"مجسررلع!ممنهعضلىلم،ميتافيزيكيتفكركلنالصالرة*حكامباطلالىالكاتبييدأ

نايريدكانوماركس،الملمبمشيزئاتمنالمنهعانإوالواقعفياكئفالانسانان":فيقولالعشرينالقرنقىمكانةايةلهتعد

وفيماس،المباثرةالمظهردراءفيمااي،لوجهوجهاالوافعالى.ينطرباتجمسكافراطافيها.واكتشف،بالعقلبالتمسكمبالغهالماركسية

ولكنبالغة-اهميةعندهللمنهعكانهناومن،ا!لملهالافهـاروراء."النسا؟لموفعيوضعانيجبنفسهالعلمانرغم،بالملم

منهع.الىالملمبتحولحدالىلشهدفتاًفي(يركلي)فلسفةالىالكافبيعودبساطةوبكلىوهكلىا

هل":الكاتبيقول"اًلميتافيزيقيماركسمنه!"عنوانوختغرر،برىءواعطرما،اهصمنالعلميةللاممتشافاتماهممالى

ريبلامما،أالمعرفةنظرية.املابقةالمار!زعند-الانطلوجيا،بالعقلالتمسكاًهميةعممعنال!مولكن.ومتنافضةمنطقية

بمعنى..انطولوجاهبنوريعملانمامنهعايعنالتعمثاننجبهفيللاتعماليعلحكانان،الطوماليهتوصلتمابقيمةوالشك

."المنهعحقلىفييهثفلىوهوخىمي!فيزياسيكونالانسانانيستعقلاوهوالنرةعصرفيجداضيقمكانهفانعشر،الثامنالقرر

منمباانظو.المنعبطبيعةفيالمنهعاثرهناالكاتبينر،.المنافشةحتى

منهيتبقولماسايهمن.لنسف،جدليامنهجاات!بع!تاميزيي!اوهل،؟هلسفةاصلاالماركسيةهل":مجاهدالاستاذيتساعلثم

للادخالالقابلةوغرالمحسوسةغراًلغيبياتعلىلاعماده،شء"أفيلسوفاماركسيعدانيمكئ

جدليامنهجاا.ننعنانئاالو،ذلكمنالعكسوعلى.العامقوالبفيلمالفلسفيةافار.لان،فيلسوفاليسماركيانالىاخيرا!يتوصل

معالمفعبفيهايتطابق،طيبةنتائعالىلوصلنا،مارجميملعبفيفيلسموفننعلقةفيمةكالتقى،الانوإلسوال،ائنينمؤلفينتتعد

نرميانذلكبعدنستطعفكيف.تنافضدونالمنهماليهتوصلمااثراسارتربولجانكتبلقد؟حياتهالناءالفهاالتيالكتببكمية

بالميتافرريكية؟ماركسمنهعيعتبرذلكمعوهومط"والعمملوجودا":وهوفلسفيا-واحدا

فيون،الماوكسي"بجملفيلينحثذلكبعدالكلايبينتقلالىظهرادبيعملكلفيمبثوثة!لسفته،العرفلاسفةمن

والحقيقة(،هرفذطس"الى/القديم-اليونانفيالح!اكتشاف.الوجورر

ويتابع."برمنديستلميذ؟لايليربنون"كانيونانيجدلياولانبالتاكيديستتبعفيلسوفالييماركسانالىال!لالبوكوعل

ولهئاصوفيحسطريقمنالرواليونانفيالجملان":فيقولىالفلبسفةتعريفانوللواقع،فلسفةليستالماركسيةاتاعتقادء

اليونانفيالواقعلانيوذلك،التفصيليبالتفسريتصفلمفهوملىتقوممختلفةبمعان،الاحيانمنحميررفيتؤخذومي،صعب!ث!لا

كانفاذا..ال!لشروطليضعالكافيالتطوريتطورلمالقديمعلبىالماركسيةنطابقانارلفاد،لو،العالمالىالنظر!جهاتتباين

تسنيفكيف،الكافيالتطوريتطور-لمالقديماليونانيالواقع،واحتبنتيجةالاخرجنالما،عليهااص!طلحالتيالتعاريفحر

..الماركسيوناي!لكمابالحسيأ..جدلهيضعانلهرقليطسوهي،للتامللاللعملظسفةولكنها،فلسفةالماركسمية،انوهي

بطرقةالقديملحل5فسرواًفكانهم..ا!اركسينضدالحصولكن.والتار-رالطبيعةالانسانفيكاملمنعب

ء..همجدلهمتطعقفلسفتهتكونخىبروليتارياليسماركساناًماقبقولاما
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،مقصودكعامعقهو،ناقصهممقافهعنيبرهقانهامامناواماتي

هرفتوقد،طويلماض-ذاتمعروتهوكما"جدل"سمة

أضبرر!سةمناستسالهانسمتبيعلااننا!ى،والتب!مل"لتحولمنك!رامعانيها

ومن.ميهاستمملتالذيالممنىالىاشرنااذا*،مجديااستعملا

....لا!...ئا..الجولعنتمامامنفصلشيءهوالحديثالجملان!لىنستكلهنا

،مملايعابصع!الااضيلسهرااالتحرالعديردتتلقاسةسهلمتتنلو.مجامدالاستاذ!لكما!نينبين-الربطالظ،من،هـدقهـيم

متوفرا،يكنلمالمقالاتفيهذهاطلوبالمتوىفانذلك!نهم،اًلحسيبواسطةوضعاليونانجدلانالمادكسيونقالفاذا

قراًت\\با!منخالياالعددهذااصدأرمنلدانحد!لما!لينكلالان،ممجملهمالى!هايةوصهواقدبللكيكونونلا

...*خرفىمنفصلشي
ناأسفبكلنعلن.ونحن.المعتاد"الضالعدد،ماركسيتافيزيي!منالكلامالىذلسكبعدالكاتبيعو!

بما)الاضيةالثلاثةالاعدادفيحاولناهااقىاتجربةالوجودمنوالسير،الوجودالىالفيةمنالسرمندءفيتساوى

الديالنجاحالانحتىتسجللم(العددهذلذلكفيأ!بددنويكوىمبرسظغرميتافيزيكيةبينهماتساو"،الفكرةالى

القادمالعددمنابتداءنعودوسوف،وئخمناءنتوقعهكناتعارضامتعادضتينللسمفشينهشكتيناهمبينبساءبكلسدوئ

التحريبررئاسةاليهمتعهديناللىالادباءمقللاتنشرالى.واللانهائيةالابديةهيالطبيعةاوالوجوداناماس2:وهمامطلقا

لن.لنناغير،السمابقفيالامركانكماالمابهذابكتابةالفكراًن"وسب.منهاالمتفرهةهيوالشعورواًلنر،و*ولى

..تحريرءفييشاركانيودقاريءاًيعفبىال!بابنغلقهيالطبيعةاووالوجود،و*ولىواللانهلاليةاًلابديةهيوالشعور

بعض،(الاداب"منالقادمالعددسيتضمن*.منهاالمتفرمة

الاخطل)الخوويبشارهالاستاذانشاعرعنالدراساتمحاودةالمشكلتينهاتينحولامبرى-الفلسفاتلصار!تهوطالما

فيله..تكريماسيقامالذيألابمبمناسبة(اد!يرادتياحبكلفيساويالكاتبياقيثم.عبثاولكنحلالىموصول

عندرا!تالادباءبعضللإىىنتفاذل،الثمهرهذاصعب!علىفنساونجنان"لمشكلتبن"قببقولالمشبكةوينهيبينهما

الخامىقللهالوافوناانفنأمل،المدعالشاغرهذا..ندرجميلادانئما،الميتافيزيك

.........،منمناقشتهاالكاتبفيبدا،الرئيسية*ربعةالجكلقوانيناما

.العددهدا!يلتسترالشهرهذاممنء-س،با!اقضيسمىمااو،الاضساًدبعراع.باشا*مدىالى*!فل

النفوذمعهابستطيع،مناقشتهكناءئعبيةفرصلهسنحتوقد

ابرح.بل،يفعل.لمولكنه،جداواسعةلئرإءمنالتناقضالى

لكاهمثقدالادقامتراكمانترلىوهكذا.الماءحولتقدحرادية:مثلايقول،الشكيوالتا؟لوالمو!اناللففبمالمعهودةكليقته

تفاحا.ن!سبيه،متعول!زطنيهث!رطيههيالماركسيينكلئدالافمداوومدهن5"

ليمرمناقشةدونالكافبةهلي!فيوافقللجمل!الثالثالقانونامامثلذنكفيمثله،مطلقبالتبادلبعضابعضهاالطاردة!دادوصرا،

وجوهرهاالاظاهرةمنماانهوهوالرابعالقانونعلى!يعامراهذءالشيءاحتوىكيفومن..مط!انفهماوالحركةالتطور

بئمتناقضالىتغرهايرجعوهل":فيتساملوالتغهـ،الحركةالمزئيةاللضةتلكفييحمثولماذا..التناقضملىالقلا!مةالطبيعة

منمتهرباافكارفوضىداخليضيعانيلبثولا."..فيها"؟المظلقلقالؤن1هوالتاقضها"لونكانانيلاهمدادومدة

قشتته،كدلمنيناقشهاالتيالفكرةنميزاننستطيع!لاالمناقشةيشدميفالتناقض،ساذجكسلإلالث!ليجزئهفي!اقبوثس!ل

يطرحها.التيواسنلتهان...ومراع-تناقضهناكوجدلماو*،ووحدكهماالضدي!وجور

.....اذاالتناقضيوجدكيفومن،المطلقاص!لونهوالتناقضقلألون

كانهل)):الكاتبيقول"ارسظيهانطولوجيا"منوانوكحت؟الفمدينإحدفابه

ماركياننؤكد؟.الجم!قوانيناكنشفانسامةجدليامادكس*ضدادوحدةهنالركلالتوائ!":ذلكبمد!حبيتساكلثم

جدلهكانهناومن..؟رسطيب!الشكلالمنطقحسهلىيعيشكانداخلاثالثاعاعلابالن؟الوحتهذ.يحفطاللياالعنصرمو!ا

.(،ادسطىثصنتاجنفسههو،الادسطيالمنطقعلىالثائرنفسه."؟النقيضيقبين

..هذالكاينمنولكن!العجيبةالك!لبكنبمهتتنت!يهناالىانهو،،لسؤاللهذا*همدطدوحدةطبيعةتضعهالليوالجواب

عنالجكل؟..تحدثهاثناء*رسطيةماوكسنمنيةملىبراهينكهيماكساويهوبل،ثالثاطملاليسالوحد؟!يحضالليالثي

جدليةالى1بالتدهـي!تحولتقديلارسطيةلمنيتهممونانيمكئا!التس!اويمذاعلىنطلقاننستطيعولا،طقو6حيثمنطنقيضين

الجكل؟فيهاانتجتفاصلةلصةخنىهوبل،الضرينكوجودماريةوأقعةليس3فهلالمهع!عل6-م

فهنه،العاقميالرجلبحسالاببرمئلاماركسانقولهاما.الموضوءفيمشارروماملهومماحرلوضعهماصفة

عليهاتدضالتيالفطرةهوبرايهالعاديالرجلحسلانحقيقةالتغبرانوهو،الجدلقوانينمناخرقلالوتاذلكبعديناقثى

الذاتعنخارجيعالموجودفبمللشكيدمموناالفهـكيفما..السفسطةابضاوهنا.كيفيةكحولاتالىكؤثيكميةثركمدهنئاشيء

نش!،لاثاول!العكس"لىتشرالد+للكلرامتما،بداتهوق!ح،.بنتهزمالمومنه،العلميهللمنامشةجيدةقرعيلعا-لبسئحت

المجردالاصاسطريقعنارحقائقاثرالروباستطاعتناشيءكلفيالتغيريكسبكيف":فيقول،*ولىطريقتهملىالس!وفضل

البسيط؟لالني.؟الممنويالدلالياميفيالمظهرذلك"لريافيالطعي!مي

.....انلمنيالىيتبادرفلن،مليونالىكصلحتى*رقامكركمتمهما

تنضاهـالىلاالماركسيونيقولكمالحركةاان":الك!لبيقول."مث!تفاحالي-سيح!التركممذا

الداخلية،تناقضا-مابحكمداخلهامننابعةهيبلالخادجمن9الماتالجعليينبرايالسبيهامميالتغيرانمجاهداستاذيا1لضيقة

وحدةعلىقائمهللمادةجديدةحالة!تالاصدادوحدةاًنحلتفاذا*دقامفترممم،ماديةدلالةلهالطبل،قحسبمعنوياشينالشي

"لماتتتحولإنيمكنثمومن.اخرىنفيحالةتحمثثم،*فدادالىتصل،رقمفو!رقماالماءفيكحرارةمرجةملىسلالتي

-،نفسهالمنه!وفقانه*.حركنهااساسعلىمغتلفةاشكالالىلرجةمائةفتركم،بخارالىالماءبهايتحولالتبما!د!الة!ة
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وحدهشعورنمافيتوج!لاالمادةلانفياهةفتلكللمادةجديدةخواميامكنلماوالا؟المادةداخلالحركةمقابلالسكونوجودمنب!دلا

خارجه.بل".اضلاالعركةحموث

اكتشافهقبلحتىيوجدكانالميكروبانفييشكمنهنا!فلشيفكل،الاضدادابخنماعمن،الجكلطبيعةحسبقانمةوالحركة

اتاحئمالشفاءمستحيلهأا&حينأغبرتامراضتوجدكانتاذنتابنكونبلاحدهماستكونلافدينوحدةعننا"لجةحركة

وجودفييشكمنهناروليس.شفاءهاالميكروبهـاتاكتشافلنامعالتناقضفيطره!تكونانالكانبلهايريدفكيف..لهما

اللازمةالظروفمجموعالارضعلىفيهتوافرتقدكنلمزمن؟السكون

حي.كلالنلوجود

معرفة"كلعلىيقضيالمجهول"عنوانوتحتالبحثنهايةوفيهذهان!لىالدليلهوما":آخرمكانفيمجاهدالشبدويقول

معرفةالامكانغرفمن."اللاادرية"اراءمجاهدالسيدءيتبنىهذايكونلااذاولما،؟اللهن-،رجقائمةمنهايتحدثونالتيالمادة

العالمانويرى،الموضوعيةللحقيقةوجودولا،وقوانينهالعالم7؟للمادةخارجياوجوداليويصوريضللنيبحيثاللعنفرضهوهما

05ابدايعرضاان(لعقليستطيعلا،داتهافيبلأثياء)حاللتكونلافلماذا،موضوعيةصفةكلمحنسبالمالقهذءانلنفرضبل

معرفتناوان،تماماهعرقنهايمكنوقوانينهالعالمانوالحقيقة."؟انساندلممفيقثمةالموضوهيةهذء

وبالتطبيق،بالتجربةتحقيقهابعدصحيحةسرفةتكونالطبيعةبقوانينفيالرجعيهاغرافاالميتاقيزيببةالافكادلأاحيرمعيلتقيهناوالكاتب

تقبطلااشياءبالعالمثمةوليس،موضوعيةحقيقةعلىتل!وانهاوتصوراتناوعيناخارجشيءوجودعممهلىالبرهنةحاولتوالتي

كلشفسوفاشماءوهي،بعدتعرفلماشياءهناكبل،المعرفةشيءكلانبل،ايزعمونكما،خارجيواقعهنالرفلينس.وااًفكارنا

لتطبيق.واالعلمبواسطةوتعرفلصورات(هيالتيالذهنيةالتصوراتاًلىالمطافئهايةفييرجع

.....الواقع0كلفان،"الانا"يقالكمااوالشعوراًسقطنافاذا..نحئ

قابلةاـلكبرىالفلسفةالملإاهبمنكغرهاالماركسيةانوايخراخارجتوجدانالمادةاوألطبيعةاوللوجوديمكنلاوهكذا،يزول

مج!اهدالاستاذعيبوكان،احياناللتسفيهبل،والمناقشةللنقد.منهوسشقلةاًلشعور

التبمالحقيقيةالمطاعناءتشالىالىيو!لمانه،مجاهدالمنعمعبد"وجدولاوحيدانفسهيحسبانسانموقفيشبهالكلا-وموقف

خالللماركسببةشبماملنقدعلىليحصلاًكتشافهاعليهيجبكانراحوالهشيءكلينسرسذاًجتهفيواهو..عنهمستقلاخرشيء

التناقض.منالجنسيحصرثم،حقيقةكلمقياسشعورهويصبر،الئفسيه

بلعبهغرامهيتركانوهيلماتباًوجههااناًودإخيرةونصيحة.عوشعورهحدودالواًقعفيهيحعوهـنهلاليةفيالبشري

نتيبلأالىيصلاـنبللكيشنطيعلنلافه(يسميهاكما)التفكيرتاماثباتالىيصلانعديدةقرونمنذالعامتطوراستطاعولقد

لها0قرارلادواماتوراءوالانقيادوالشكالضياعالاوه!ذا.بثرعلىذهـنقبلمنتكلالمالواقعمنوجوهلوجود

لاالمالماناثباتهياليومللعلومالثابتةالنظروجهةاصبحت

..السواحفراس.حمعي؟ستمراريكنشفالعدمكانواذا،شعورئاالىوجود.فييحتاج

مهه!ههههههىمى،!د!ههه!مههى!،!ه*،،88

نف-وتنركاهمغرينلونغمانزشركة

العربيةالبلادفيموالثانويةوالتكميليةيلابتداءلبةالميدارسواسلالئهمديريالىتقدم

الانغليزية.اللغةلتعليمالمبسط!السلاسلاحعث

هـ+*هـ*!ول؟هـولكا)!!ا!9ول،!طلأ*!هـمع،كم.صلأه*ى**ولك!كا!ث!"ق!،!ههطه.

هـول+كل!،!ل!ه4!هـم!-هـث!+ا8ء!هـ،طه8هـ"*ياه!هـ؟كلأ.!*هه

!لاص!)!80!ك!4!،هص!ل!وله،98ول

!صلأ!808!ة؟ول!ولووولنا!8ولة!،ة!8.*،كمهاثلأ"!،*!ك!!!*!ول!ل!!

هـول+48يأ"!ه،ووهق!!ةه،!ك!ول.+ه!"4كزك!*ور-ك!8ك!*كا!+ص

العربي"لعالمفي"لتوزيعمستودع

لبأنمكت!

بببروت-الصلحرياضساحة

*،،*،!همه!قي.
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التعبرافيالحرقهلررفين!قغتناال!ثسفمجممعنإصىمحلىهي-كنيومي!"المظررعروده))المم!!ميم!
الفماءسحصعهارالدكولو.الاقلهلىالاولالسحصاوالموضوح!

مقدمة،اصد!امنمقممه(!دةمقدمة)سماهفيمايرىان!ل"لعزبزعبدبف!م

.للتحمثالفرصةتجدتكادلاالفتاةهذهفأمثال..منهابدلا!رورية55!ه!ر،

اليهالتصث.علىمجبرةتكونان:الفرورةهذهمثلفيالاالرجلألى

..الاخرينقبلمنوالتجريحللنقدتس!تهدفهالامناسبةاووبطريقةفكلانت"للمطرزغرودة)قصتيعلىالشمعةخلدونالسيدعلق

مثلشغصاتمهترلااقيالاشياءمنالمخبرفيالدائمةدعشتهاو\،.ادرسهااندناسأحاولعليهاماخذله

جزءل!ضمتها..القصةموضوعءنخارجةشتبرلا،خل!دنالسيدقصة،نهاشعبيةليست-قالكمالوحةولشمت-القصة

الممشة،وهذء...القصةبهتقومالذيالكشفعمليةمنيتجزأ!تقريرية،.وليستالسواءعلىوالعامةالخاصةيعانيهاانسانيةقضية

اًلوافميةصقنىاًلمقصةتعصاًلفتاةقبلمنالساذجةوالاهتمامد...الكشفوقيمة،القصةقيمةالب!سيطموضوعهاامطتفنيتهالان

.لعمليةحاجةلونما،الالفاظوبنفسواحدآنفيالمخارجية!والداخلية:قص!حولخواطرهعرضنهايةفيابهدااكلترفنفسهوالناقد

اًلحقيقيةاًلفنيةاًلقيمةانرأييوفي..وخارجهاداخلها-بينتذبذبخاعى،بوجهالحوارفيتجلتفنيةقدرةعنجمشفاخيرارالقصة"

يابقي!لمكنتفاذا.بالذاتالملاحظةهذهفيتشثللقصتيحدس،.الوا!ببةالوحتهاخثلمنايحاساتحملان.ايستطاكلتوقد

فكئت..خارجيةناجةمنالاالقصةالىتنظرلمش!نكنفسيمحمقموفوعاما.بالطبععوفهمهعئدءيقفالثبمالحدالىيعني-"ما

.الصراع1خادج،القصةخارجانت.الخ..."لفراغاملءالىالظامىءالشابموقف"يكنفحالشمة

من.اثار.فيما،عامةالقصهلفنالناةررفهممدىفيالانولننظر،الفتاةموقفانه،الموضوعتسعتقطبالتيالشخصيةميالفت!ةان

التأزموبان،الكاتبنجندخلفقال،"كانما"فيالتشبيهحولغبارعضحكةتهمةلبرديقوشاوهنا.تعجييكانولذا،جطواضحوامذا

سيدياالقصةأليست!اًلبطل.نأزملااذاتأزميالواقعفيهوالنفسي)إ(الحقيقةفيتبداوالقصة":وجهنافيالسيدالقاهاالواقعفي

هذايف!رانقبلالكاتبعندتازمنتاجهي-كفنالقصة-خلدوقفانلذلك.واًلفتاةالشاببينما،المخبرفيالحديثدارانمنذ

شلنشأنها،هكذاتكنلماذاعضرئذتكونماذاأالورلىعلىاتأزم..القدةلتبريرطفيليةبمقدمةاشبهيظل،منهاالصفحةيقادبما

تمثاله؟اوالفنانلوحة،اشعر.اقصيذة،الموسيقىمقطوعةهو-ا(وضورمو!غمبرغميهكذا-الشابجعل!نهذلكالخ..."

توتراتسجلقصةءنتبحثانكمقالتكمقدمةفيالقائلالست

الخ..01عاليافنيافء.مش،!ءا!فأ!!!!!اأا

يعوزءراًهنكوجود-بانسانةا!اذنالقصةهذءعنيتوبماذا.؟ء-!

.(فيلحربمطلبكهذا)؟الاستقرار*كا!!!لم،كى65!6*ب!!و4!ي-المحي!جمهب!

-.جكلضا/بمط!!"!-خ!!م-؟؟!ححا1!\،ش!.لملح!.ش-صخ!!جم!!ء-ع!؟جموح!ءدبزثه!حتناصسخطثثئ!ى!م

غنىتقللادائمنحوعلىتشكررارتبم-العاديةاليوفيرالمواقفان!ء؟،،!ممي

!يطالهماخت!ادادختارهااننيع"الفلسةالمواقفعنوحودياالسان!اسممبمأخ!!مكأ-كاصت!-ير"؟!!!-صث--!!رس!"كابر!-"سأطش!رر!!!برهـكأ!بم
.........!*-!يصلمصححلا+-حم!.حميه!حمر--ع!ص!حصكثى!سىحم!!ا

وفولكنر.وسارتركاموامثال

النياًلافكارهذءمن.تتاكدان-الاقلعلى-يجبكانوانجبرا

وان.نقد.داولتاًلذياًلعددقصصتطالعكنتجينمالكعرضتءص

القارىءويخونعملهوي!وننفسهيخو!معينةبمفاهيميؤمنالذي

كانولوحتى..كانمهما،سبب!ي،جانبايطرحهاحينوالكاتب----
0الظهورمحاولة-؟-شص-!صصح!!صيهكبرحممص=حمكنن؟محص!

هلالالعزبزعهبد%(!ض-صشضسص..-لا.!حم!اى!ض!

.!!!هل!55555555555555555!ها%إأ!1003لالابلا.-د.خ!.--س.-

((العيدهأغالى))والسحرتي.إاأأإا-؟-*خ!!!؟لأفي---".-!*---!-

مزيدالظ!رب!ا!م!ا(اإ؟أأ!د--!لا".-خد"؟.."-؟-لإ،!!!د--!!!!!-نجك!بن

؟أ؟أ

ر!أ"-*.-ل!ظ+""*في؟-إ-ج-خ-

تلورفياًلمميقةعرهـبرهادته،بارعئاقد!مممم!م!ولسحرتيأنا!اإأ"أ؟!أ%؟-*--.ا+!!في-إ-!؟-."--؟."؟ء-33-خ-+!في؟فيتنح!:ع*-لاءلح1-*--ل!كس3

المجسهذالعقيمالشعرعلى-مايمكناكمر-والقسوة،الجيدالشعر-.؟!:-"+؟،.!عء ومقا+له.تأليفهبعمزقرأمنكللمسهاخاصيةوتلكمم!؟ثس!

سمي!الث!اكنمهعلئنسشعجباانعفىحانقا(مللنتأححعلنيلجدالتيبايبم!ببماتيال!حرا!ا!.،-لا-لأ.؟*3.ش!---!ء-ءأ----؟*.--يكاهـو!مملكى؟

!"العودةأغاني"الممبعمىرشيد"ا:!-*

معميوح،اعتمدلقييبمنبف!علدئفاالقدتصطرلفمفحمومحصىرونجألمقإل!عضقمعاقض!ااباردائثرقروأ!ااأ-*بر*ىزرل!؟-".د---.3-بز-------23

ت!يللمجاذملةلسحراينهلتلذيظنيلعرهـالعرببناءوثرولمولام!وعيالحقدلممدبحرلتغمغثن!اأثإثا6".33-ءلأ-..ل!!؟.--في"-ثئهف!اا!ماكطنم!طورحز!ع فيإجريلاو!اوحصوفلمامداحمجاملواطل!ه.في..+-*

6191"بخراير"شب!2العدد*دابراجع)1(
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.ء-----ة-------!.----.----.-------
نقولوقد..رائعة"الهيةترادل"اـنهاسنقولىوقبانيوسليمانويجدبهوطننأفيالنقدمايقتلاشدان،العروقالبارد"الاطراء"هذا

عنهاقلنااًذاالكويتمنرسالةقصيدةانإ..واجلهذامناعظممعاول"اًلىيتحولمانجدءكيراالذي"المجاملالاخويالمد)هذاهو

."والمدحيلاطراء"قبيلمنقولطكانفارغةاصدافمحضانها.إ.إوتشلهالنقدترعب"هدم

هذهمثليطلقانالسحرتيالاستاذاستطاءكيفادريل!ستان،العميق"اطراله"جوانباحدىفيالسحرتيالاستاذيقول

!أينفعلاويتحرجاندونالخطيرةالمعاييرالعقدؤلادةرأيهفيوهيرائعةؤصبدة"الكويتفنرساله"قصيدة

نايستطيع"الجماليالتذوق"مبادىءببعفيملمقاريءأيانوانهاالقيودمناًلمتحررالبديعالشعرتمثلوائها،الديواًنهذافي

الئشرلاواًلتمزيقالحرلىيستأهلالشعرمنالنمطهذاانلكيقول!الصئعمتقنةسبيكةفيجاءتقدلانهااًلتأليركلفم6لرت

والتجربةالجناحمهيضوالخيالاممدومةاًلصوراناذ،والرواجاًلاستاذانواظنيشم!ادليلثمةليساذجزافامعاييهـاطقت

الو،ن*يبق)"اذن،لهاأثرلاالمشبونجةوالعاطفة،باردةاًلمثبعوريةانطلافىلون-؟ل"إلمجاملةنطا!"انبيدجيداذلكيملمالسحرثنى

الفاظاالشعرحسبانمنيليس"السحرقيو*ستاذ،والقابية!الحقه"النقد"كلمة

."وو،ئاالصثرينالقرنناؤدنظرفيؤصيدةليستالكويتمنرسالةان

واخذلهاتعصبمغلو!فكرةالسحرفىللاستاذاوضح؟نوأودالجيدالشعراساسوءم!،1الصوروتلاحمدلىءولافيها!صوراذالمجدد

اساعىظاهرةا!لقاًنحديثانظناذ"اطراءله"فيعليهاالشامرعهـاطلينثرثرة"*هيماؤلإوهزيلصحفيسردحضاًلقصيدةان

هسذاكانوان"دموعناويستثيريعذبنا،خمادعالهولمشعرهالى:،(هرممقهىفي

فلسطينكاريخيعايشوالم!لذينالعربيةشعراءمنمقبو!ا!كحديثالحياةمعركةوتدور

هاشمعليمثلشامرعلىيؤخذفانه،وانتصاواًتهاوكوار"؟احدكهاو!تدورهذاليومنهـاتزالولا

ابطالهاشخاصويعرلىواعيةمعرفةالتاريخهذايعرلىالذي،رشيدبالمستممرينيضجالحبيبكرملناورأيت

فرديةالتاعسالبلدهذااحداثمنط!ائفةءنحدلناوقدوليقةمعرفةالثائرينأيديبينذخيرةلاأالئخيرةاين

هذءعن؟الشعريترجملمبالهفما،دموعنابمتثيركادصريثاولحام!لانكليزاًجيشتلالمحالمجرموجيشنفدتي

."بالغينوتاثيرقوةفيهئهايعبرانعلىقالر2ـلشعروالاحداًى)2(يطلبونماالخصوميعطي

ثعور،صةئحظةرصدهو،السحرتياستاذناياالرائع؟لشعرانالمتامرينوؤفةالمدينةبأبوابوله

فيالعبقرصبهبقهاسكبثمومن،الداخلمنمعهاو(لانفعال،مممقةدخولولاخررجفصلا

.الثرةالجديدةوالصورالمرفاللفظمنقالبالحبيببلديفيالشعبيبادكيما

من"كومة"سردعن،مايكونابعدالمعطاءاثمرانواضحاوليكنالمحفي"النمطهذااعننبارالنقدفي"البناءةالموضوعية"أمن

،بائرةسياسية"هرصة"الىاستحالوالاالتاريخيةالحوالثالدرومن،إلصنعا"ءقنةاادعباقكمنالرائعالشعررو،؟"الموزون

فيلم"شوفياحم!"شلىعيبفقدولمذا،!مقيتمج!"نظم"و.إ.إالحسانئحورفي"لزاهية

بفيضالقصيدةاغراقه"الخ...الماءواصتواهاالفانهمت"قصيدته."أقلقهوقيعمطنعياخطأثصكأأنواظنالوزنقلقالشطر0هذأ)3(

؟صء-روممؤ!+ك!ئا!!!!ى!مع!أأ1!.نة!!.-؟!شث!)!!ا!ا

،!!4ث!فئهف!!!كع!-ك!في!؟اك!-؟لخ!جم!ي!!ا-؟-ةع!حيقا-!"
.-ء،!!!ثطممطرع!!لألألأ-ءص-!والا-.؟؟لسمم!-!(ك!ك!

-؟جكرس!زويرو.سل!؟عم9-ص--!

خ!و!ر!حمق!مح!!تحسكشعوص!!ح!خمصتح!ك!!يشىخ!يمعمم!ص!ع!في+بر!سعصحمحس!و!؟/؟غ!شحمطلمجمثئسبزحم+!!:ثص!!صبخف!ث!!كع!-أ؟نه!/بخ!غ1!ىص!--!!+ف!كاض؟!آ*كط.!كرخأهمو!؟
كأ-ظ2،"!لي!صورءعى؟لأ-3ح!!كقأ!!!ي!!يمشفأئحغ!!حهالجض؟حر!ه!6ح!؟!صثثىءمزثط+أ!بمدب13ث!ح!؟ء93--!؟أو؟!اح!وس

-،-عس!!وررعح!!ي؟س!لمح!عنهر-.،صحبم!---ء-أ!!ا

"حمث!؟،ح!هسسكاح!"3ض!د!حسن!حم!ما1!!كا!سمم!!ر

ح!ض-!ضحخ!ح!؟جمص؟ط؟ص!؟!سيميم-ش!!!اء

-س.!ص!؟قي.--.-+--خ-

!-!جي-صسستصحمحسمحسحممكح!ءس!!!ي!كنر!م!!ث!!!-ف!؟ص!يمضيرض-.إة--س*--.!!مح!!!امي

ش-ءصته!خ!-حمسكا--3----.*لأ؟صكاص-+!؟"؟كاص-خبر!

؟؟أإئمالمئما-!ء-ا-خ.ء.لي!-!ووصا!م-د"ء،+خحييم!؟61!!برخس-خء"لأ-4صكا؟

أ\؟ة!

أ.!،لاس-،!؟؟

!،.!-؟إ(أس.!!3ء

*أإ؟إ9س-..،م!؟ا!أ-؟ء
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سوىلهملاشغل"ن."قوماماتةلفد،الرفيعالشعراللهرحمقصيدتهإغرالىالىعمدلوالسميابالاستاذانكما!فارغ،،نظم"

إ...والموارالغثيانكلييبعثمزيلقالبفيوصنهاالمعانيابخنرارلاخرج،وجبجعتهاالتاديخيةالحوافثبطنطنة"سعيدبور"الخالت

بيفكيفعليهلقسوتمغمورةيوميةصحيفةفينشرلوالشعرهذاانخيالهبدملريشةاغمسانهبيددفءولافيهالاروجكسيحةقصيإة

بنضوتنقلواعتبمنهااكبراسماكحملمجموعةفيينتظماًجدء.والابداعالسموفيالن!روةبلغتبقصيدةالعربالقراءعلىضعالفائر

إ!.0كالادابراقيةمجلةفينماذجهالشاعرعلىمؤاخذةلاانواظن،المعطاءالسامقالشعرهوهذا

لذنصر؟جباشةدافمةقوةهيولا،للعودةترانيملي!ستالمجموعةانفي"المأساة"مطلقا-عنحد.يثايتحدثنجدءحينرشيدهاشمبر

اصفروصدىالمسكبنالعيسىسليمانافضالمنسيبهيانمازاانيالمجموعةهذء."العودةأغاني"حوتهاالتيالفص!اكر

سليمانقصيدةانقلتاذاابالغولا،قصائدءمنللرديءمعروق"الفنيةاًلرتشةوجمودالعاطفةوموتالخيالعقم"فيه!مانلمسه

ومطلعها:"يافا"فيالعيسىالمبتذل،السطحيوالسردوالتقريرية،الاجترارباشباحزاخرةفجاءت
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التقريربةاشباحاجواؤهافيوتعربدالزبدعليهايطفومفرغةحلقةفياًلعائدينالزاحفبنجموءأرىأراهاًلج
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الاسضاذالىوالثموافيكحياتياقممان*هذابمديسمنيولاالصمودثمرونجتنيالحياةتبتسمذاكاذ
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