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وعيهينفصلتحضادت(في،العاديا)رجل/حانيهحالانفهو!وينم!!

..رجققهأان/شنطيعءه،و!هـراًته

برمئلوهو،المقهة!يمالتالتةاوالتانيةالتضصيسةفهوادالواأماا!-ملرورييرو!مف:ب!)م

الازدرو،اجهذاامام+أسايرنحطمانيلبتماالذيوالطموحالحلمعالم

رةالسخردروةالاالقصةنها؟"ستولي.ابمهتتمخصيةفييلتقيلاالذي؟-+

وهعهرصمءطاًلادابمشف""ن(النارب!ر-وئ)رو!،ءوءدد!-وفي
موتورمجرد،والنح!قاًلوعيبنالانبصالهـذأمندبالرغم،لمريررة

مرموقاشخصاابه،بررىبرأن-وعيثا-،دائملمتلممكانالذيالوألدمصرحب"جانبالى4،وورجها)!،"--فىا"اءوضوء"،ء،،،اربرع،و!ريرة

يعبشوكأنما،مكازخهواخلوالدهحلمحققو!الابناننجد،متلهالهـسش-"منمود!وإعوهذاً،!ارووانإنالامربرلميالمكابؤصيرة

القبيلةربفقتل،يردوروعنهاصدتااليو.له-"ا!؟ا!ائراأحدىروكبما.المجلةيرر.لصرعلىالمشرفة

المتوازيينا!!"ماء!م،عرنتعلىنربعنرنمودرانهكل4ير--بىبهانالذيابىءكهنالرصا*بألاخ!ماءلصا

.مكلدماتمنسبقمماليالرغم

الاكليرللإبزىالمائدةصهللأةيرءبوىنت!4دطنعاكاتكي،ارز"رف-ء-رم!وفياًدمص"هذه

..مليئةةا)قه--كانتوول.شذوذه!صكأ-وجسهءاعقلي،-ثتاذا

رااصء-ولدا:وهلةلاولزة-اءلفاذ:،،أ)-صاخرةوية3الذاللأحظاتبا
يضميرلروى،وبساطةكلاسيكيةاكترففابىهالوومةاهذهأما.،.

فينشأتهتاءبطلتها."حدوتة"الىتمعنماف!ونعرأهـل"الغازبات،،فابعدلحساشازلك؟الغاؤبضه-ر"نبدلاا&كامضمبرا*ا.لب

ميسورم!رموالدها.بحياتهاصلةفلاىءمها،"والنماتتالى-15))،رةبرمهـ-ى4.إفياناتطاعوديا!عها)ت-خص!فاان4اقصاقراءةمن

.-..!-،كو؟،نما،اخرشسحصءنبرتحدتالمرأوءبركألكأنماتىقص!"وللقة
كاتايامسعيدة،محبوبةالظلخفيفةجميلةمومنةوالام،م!و!

........بة.لم"هـدو-،لهغباء"نإبدوءاؤبعدر،ا)تهـخه-فىهؤدفيمتضا!ضاجاذدو

تحمى،اطلباتلهااوللهيحيبروجهاوملمداطفالهلاقيازوسعا!وءلمحيصيمقهاديرلم":-لاانهير-دوالا*-روبمانو!،ذا..و!:رهذكاءءنيربدومابرفدر

ننب-!انوز--ثصع.خالقهمهـ،رةءنبر*:ر"،؟"درصاحبهءقلإفئءن
كانتالسميدةالا!رةهذهومع.هناءهيواحدةالاالاناتمجموع..

:وراًوير،،الؤء-ةبطلبرءول.لذاننموزجا
طفولتهافيبعهنهئاءعلافةحولتدوروالقصة.هناءعمةنعمشبة

التعرضمننتىكاءفيهناءنمتعندماتم،التفصيلمنبنتمبمءاولالي.إريدلاا?نحبحيت..اخرحرجوييرودعهكبانأركيماارادواذ

جويشوبماي!حملالذيافمنصرهيالعمةونتضصببة.المسريع:الاصدؤاءخاطب...الفهمولااليقطة

لمحيشيءكللطلوجودهافاولا،الا-رةتلمكعلىالمحيمالسعادةاليهداسمموا،اًلاصاياسمهنسه،ن..يرفيظنيالذيالا"ران-

أحبتص،هافيؤ،لممة.فصةهناككانتوما((و.النباتافيات))..برجبضيليماذا

يحبهالاأنهنبينخطبتهمااعلانعلىسنواتزلأتليمدولكن،عمهاابن:وعورأله!ماانيفالءةت

تكونهناومن.ذلكبعدالزواجحظل"،.بركنولىم،الخطبةلمحفسخت"!الجف-لعبديراا!-مكهوما

القصالذياممةازفصبيةفيالخفيالرضماخيوهـعدممنخيط-أول.عسرالوأرتءبد.؟.اسهك-

وبراءةطمولتهار-"ذاجةهناءوكانت،الاسرةهذهسعادةءلمىبطله؟هـكأامنجهلاعت!كم!لى؟ا*مأ!لألم؟رأيئم!ل-

في؟طنضمليركلالذيالخف!الحزنهذامظاهرابرازءلىنعاوناورءةفتهااًحدة،و!تحص-بئا)ةء-كأكلو!فجزلصاششص!بئ؟زاءهت،و:-ن

تضبط!،وهبى،لهـمولاجود،الذينأولادهاعنتارة.نسألمهافهـ!،الومةألصقننسىواخرى،هاوازروبهنبينهادادحدبرثابرباتذكرتمخصية

بسبباًللهكعخلاففيعمتهاانأخيرا.ن!ضفثم،أخرى.نارةتكياطمز-ن3أنمان!!للقصةلمحراءتنلمطوالوهكذا.اءمم،،و!وليهاتيء

مول.ا!-فالمزدوجةاتفءجةببنيرف-لان"نوبدلا،!هاالصودةلمذدوجاةءر

ماتصباحكانصنىبع!هاالانتمامعنوانصرفتهـظءكبزتثمهاير--دوهـرجيكلدكأورشحص-فيؤ!كمالىالليوعالمل:،،رابمعالى

منمعنىتحملكانتعصهاحياةانهـخاءاءةثصفتوفجأة،اًلهمةفيه-كألي،لشخصبؤء"تلةقيا)هـيالداخلياكالادرء،لىمبنهـما!،.ليرفه

،سعبدةعيرحياةعاشتعمتيان"تقولفهي،الالتتهادمعازي"فب-نكقياًلذياخأرجياا!تصو!وعالم،اهـ،خرة3-ةالمذالوابة

لمتوتحماولادهانكونأناليالحفئلهايكوناندونترريتنافيهؤمبتالحولداتوالعينوالمأءط-المتعلىتارالذيازتكرداتبالشعخصية

تعمللملانهاصميرهاوتار،"بيتهايكوناندونالبيتكأورؤوالموعهلبالمددور-ةمنءاصبهـايرهصهلصكأىدراتهافيتفلوالتي

بدورهاوتعلنسخطهاتتقمصان-لهاوفاء-فرات،عفنها"اس.عادءفىهيو؟أنما.الرأبعالصففبى-واتءدة4ورورءودعنةسةالئامتفيسن

الله.معخللادها-ركنهاواكنحولهاهـوماكلتدركؤ،!،كابورر!في.لصشىرز-?صبة

اًلىاقرببئنها.لمتاز"الاخامحامل))قصةدانتفلثنو!كذااتادهالذيالقالبهذأو؟-بب،وهكذا.الادراكهؤاء!المتخلف

"اوللدة))صلاةفصةفان،المتشابكاًاركبالحديثة4القهاسأوبر--صوازنوالةازئوازيفقد!ت??-فيليازاءازةالجد،-ةالقه"ؤلفي!

.القصيرةلماقصةالناججيادثقلإالطابعذاًتبرالهساطةتمثازوءضمونهاالقهءكأو،نباًنولجد.ا)-اربرء4وحر؟ةهاالداخلياكهاادر
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مقعلهأطرأمامعوتفسيأواجتماعهلمجسميادد!ةمرسومهامهلمياخلاصبلونببد"أقمراصلاةبان!نظار"

يحيطهجوفياميليالسيمدةعلىنتعرفاًننامنر؟لىرءال!..رطورات

لشهينكادماانناالافحسبالضادجية.نصرفاتهاخلالومنالغموضالقمر.ضوءسوناتامنلحنهيوئنما،صوفياًبتهالاًلقصلآهذه

د...الىوضجيجهاا،بىبنةمغادرةفيوالزوجةالزوجبينمشتركةبرفيةتدا

تماما.!هاارركاقدلكونخىالقصةؤراءةءن.الي!رؤانيعودانالر!ةفيهذهالزوجان!قياًن.واكنبعدالجبل!دوء

فثمخيرباميليلنام،حتفظنطعلتىلمصإحبات!لاء،ب!هايتهايهاإلم!قر!رىغملنتعرف!.،:اجبلاالىالهادىءالطرقيفيسيادتهمافيوهـمالزوجتهإقولاًلروج

بالونهومرلصديقهااميليقتملوهيالا،ا!قصةاثناء!،!ؤ!كأنوعندما.يكلكلملاانه،الصمتاسمعكيف:فتجيبه.العمتا!مي

ا0ً../..0ص،حب"منههربكيف:فيقول،صاحبهنسيه:تقولقادبايلممحان
لنمهيدهداشملوور.عامااربعينمدةمنزلهاديدجةتهواحنفاظ!،

،ملانوهـيننائمةيجدهااًليهـادترالنء-بر،رموئرما
بعدوالد!ابجثةاحتفاظهافمايامواخرفيعقلهافقدتالجنيصا!نها

القانونالىللجوءمستعدو!المديمةاهلبأنشعرتاداصىوفاتهقصب-رةرحا4في4مصبتذ!ا!جوهـ،ويرال!هـقالى

الىرهبتد.ماواخ!برا،بسرعةالجثةلهـفواروادضرتوا!فوةدهو!فيخ!رج.عمبقسناتهـ-كبماذهبتيجدصا

اميييشعور!تبالى-المهروهذا.سماكتري-!اب!الهمشفف-االهايرضظرغرفتهالىيعودوحين.اًلصمتالهللقمريصلي

لاتتطيعدامتماميتابصهـيةهاتحتفظانالىلهاداًفعا3،ن-او!رةبوةص!سابيت،5"نف!املاويزداد.صلب5مثلم،تصللمم:قائلاعليها

الى.نصرء!.نها.ادت!ووحدتهاوحدتهاالىادنأ،ورءرفافهاصابر!ما!الاص:نفسهاًلامنهملكليىمعفلااكانيالهومصباحفيفيء!ثانحين

رائعا.اًلليلكانةاها/مول

ر2سالمرويالوليم((هناكمنيلازتم))ء"!رحية.متعبةكنت:"!تجب

حسنالجاليلعبدزرجمةادصواشجاريبادكا!قمركان:رقول

قليلانمشيهيا:4علهفترد

اًلمجلبلعهدترجمةسارويانلمولبم"هناكمن؟اًنتلم"مرحيةكلار،اًلرهـاةتزعجيلم،عبادهرجاءياالل!بلفيالودوء:فيقول

عشىيدل،ايرضاالوحدةدضيةاًلقصيرةاًلمسرحية!ذهولعالج.!-ءن.الردهةفيسانتظركفتجيبه

قائلا:زنزانتهمنيصرخاًلفتىان"هناكمنياانتم))توانهاذ)ثؤ-ال:جهنالزواجهذامثلبعقماعرو!قدالزوجكانقيلومن

من..هالو"يرمرخئم))البراريكذئبوحيد،وحيداًنني-.بولدتنالميخلم،سينثلاثمنذزواجناكان

!((ايضا"اميليواسمهاالسجنطاهيةو!كها-الفناةلمحتجيبه.!:اك((الاختامصامل))قصةفيالاهقامكاقبينماانهنجدوهكذا

مهو،السجنيدخلانمبلتىوجبدال!ىوهذا.كذلكو-ه،رةواذارسه-،وابهاغي!اوبميانفسيماالجببلعبدنشخصيةرسمالىموجها

ياعنبحثاالطرقابئفييهيمداًئماالمرءيظلانال!رمنلجممى،.برورولالحكا!قى".)1نحوموجه"اً(ائدةصلاة))فيفصةاًلاهتماماننجد،متلقنل

علىيحصلانالمرءعلى،هناكموجودانفسهاو!تاديلىبمونقد2تكطوالحكايرة.حمضلملأناثخصياترسمؤان((القمرعلاةظادليات)اقصةاما

دائما.معهبريقىروثبئ.المقدمةميا!عامبالجومامالا!إ:رزبينماتانو؟مكانا

لايربجلكنهاًلفوزمنجداقريباجوادهير!ناسهباقاؤكطو!وصاور-?-ارابعوهي،!ودي4رينبقلم"الثررائحة))أما

ثماًمراةبجوار.جلستالمطعمفيالةداءما!دة2عاطكانوءةدرول،ارداافي"هصاءفادفيلاحسبهاكنتفما!الماضالعددفيالمنصورةالمؤلفة

خىنصرخفأخذتلممطهافلمنقودامنهطلإتزمروةزلهاالىرء""وارءذوقالفهه!علىؤدرشتجاوزتؤوردذلك،برفولالورددو،رسان!ولا

ا!ط:وللمقول،الا!ة"-،ب،مةرلإءا!"،!.ف"واا.ووااورءةطاعواالذيرنالقراءاحداوكات،1منف!مهاعلى!!ننيماودازةظاد

وحىدةكانتالمرأةهده-
....فذوؤس

ذلك.ء!قالتوقدوحيدهانهحبت-

وحيدةكانت15ربر-ال!واريابرهـجمزرجمة،فومثر!ول!م،امي!إبالىوردة

الوحدةمنشكبماءعلىكازت-

!ررانداخل"دورتالنيهيابرف!الاخر/ن(رةوووو!هـلهرو*فهـكبمااوةيأنجبرا"مالعطالامريربرالكاتبهذاوإماةكاتربما

الى..مضىومتاًيمنواكهر-الانند!مهالىة.سوهـجمما.4ا!زنزازو-رأ!انلىقوقد،كأالقصهـذهترجمةالىاهوارياابرهيماذالات

امييتذكزهوعئ!ما.بهاررهـ)قالمىب!بماا/زرؤع1،اكه،لي،مدطلوا)ءمنالوان"بعنوانكتابفياعقاداعباسالاستاذبهلقاملهافرجمة

لارهم.هذااناها/فولدا!ارجت-!رهالا!،بىمندائرة?ءادفى!ت،كاًن،ة--،بلمحثافرةؤضيؤصه!مجموعةيتصملو!و"القهمهبىةاًلقصكأ

:رقولنرم!دهالكل.،تكن،بةاثئاءالالجليزيالاصلمعيوليس.الامريكيةا!قه"ة

الان-حالخيرعلىدصأكون-زا3تترلاناكاصيةبر"ذهمامشديرهـالا!دائا،الترجمةدقة"دىلمعروة

الانفيولك4دمنيءإذا-ء-هـمأواعرجمااهمالبسببسواءالاصلعنبعيدالميومإنجرجممم،

هـ4اكرجهذهدمقارنةولكن.لهافهمةلاالىوجماتهذهيرجعلمما،فهـمه
.شيءمحلىالانصصاتاذد،رتثدأانرعدآءت-

الىبهاويذ!ببزوبرها..!ذبةا!لاماام!!!علممو!وؤى3!راكلتج،دابذلاكوجمالسبراًنيتضحالعقاداذالاتبترجمة

لديهماويركونالاموالوسيربحهايرتب!اخرءكاناياوورفء--*و!انا!ء.لو!الموحؤدةاكعئبراتبعضيغفلاًناترفدكانواناًلترجمة

،!ةيرالا)-.اقعلى"ؤترولااعرنجياالقا!ىءتهملااذهالاء"قارهربماالاروويىزي

ء..لم.الذلاء،لالاغنما!نهت"هاًلذر.هـولاءولآ."!-!وءرعنتتحمتاقيالجملةترجمةعندذلكمثال.لل!"صةالعام

كل..سهمبو!يىهو..و.-.!!كانم!.رو!،انهفيهاجاءوقداميليبلماد-!ةءللأفةله3انتالذيبدون

وحد.لهعلى-بتغلبانلهلايتيحون،ا!وجودكلذاويخافطهبش-ية!-فؤ!المترجمانفنجدالدعلناديؤ!اًث:ابء"غاد/نجادماف4ت

عذهالعوزمنالقريبجوارهيربحا!،د!ث)"م.!اًإورز-كتدء،1ء-عل"تف،!مذووالذبمماالقسىءنا)ءديتعندوكذلك،اك،دياسم

لجبسهافتحمواًانلبثواوما،الاخرفيمج./نرءوه،-ا./ارةإ)كأ----"عافيمنأنهيرءصفها(؟لففان،ب،ومرعللأقتهابمت-أنامباي

ال!اة.بصفعونكانوابينما،"ا"بالىدء!هارتيالمدأةزوجوها"ىزرزازة"ةاًلمتاؤ"اناءتقاديو!!.المةرجمالسبدايرضاأغفلهماو!و4الرسويى

:رهـورفاخ!ن!ب،ارض"،.وءر!ور،لا--"اوو-دالذيالكاملالؤكبماالجولاعط،ءروريةاءرالاصلعلى

.هئاكمن.إ،أرتم...هـتاكمنلم!ارخم-

المؤلف.

اًلنتلمروركبيوسفا)فياهرة/1)-!هـهود-خه--"،يرةا)"كر؟يس!و"خ-رمنف!كبماا)قه!ةأما
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ولا،"الدينيةالنزءة"دي"لمؤدح1"نضيتو/ص،-إخبعلماد4

يعكفون.ا)رولاليرحاتو!طإبر"ماق(يلعروافقلاذلهوليينكط،اطلا!ور)روو!خمحد.األا!يئئظ!ما-ا.ل

!"السانيملجسصيوانرأ!ر.لرء.بءاىالءوم

اولئكالميهاافىا)نهطنفسهاالنننيجهالىاذنا!.ى3-فنتىراًرءاللطببفعبد:بقام

؟"الحل"فيا!رأييخالفهمالذين

الثغرةهذهومن،!ص!بباتنالاساذتقكيرفبىخطيرةتغرةهـذهاًلعربيةالحمضارةطريقالمثورة

مسنضربخياللهجوهءلىوسيطر،م!نهرداتهجماكأالىالابهامنفذإراًهنة،االحضادةبمصير،هذابحثه!يقعب،نيانورالاستاذعني

اكثر"يرضخيل"و،يف!رمماأكثر"يتنسأ"جما4المحدسرديالاغراقال!ضارةانهـيارحولى"الثصائعالاعتقادء)اًنحدبرثهمنردءفيسننبرا

الوقائع.الىيرخظرممااكتر"يحلم"،،يربيناو8رضلىمماالدا)"الاشراظ"وان،ر.ببادنىاليهيرقىلاضحيح،الحايةالغربية

هـاًفويهيصفالذيوهو-".ل!وربكل))/فولحينيرةتأانهالبدىمراًكزهامنمركزكلمنتثبتكادالحضارةهذهل!قوطعلى

نعئحولمنا،جدإدةحضارةلارداع،الانالمدوران)):-ا!وكمةء."لمفةالنتاهـالمشميادينفياو،الافكاراوالساوكفي-سواء

!"العربالاخو.برناداءنقرا&!اكفكيرديالطريقةهذهعلىخدشني،هنا

السصي!ةتصببالتيالدهنتمةان)):امولحينفيخيلوهو-"اواجهاًخطرق*و!ؤ!،خطيرةقضيةاًلىالنطزفي،تمحيميغيرمن

فنالمنبثق،المجمالات!!بامام،الاولىيرورول!هافي،ا!ماد/بئمنصحيرلمليكونالرأيإشيعانلايكقاذ،قضايامناً!دتالف!

هدهتتلقا!االقيالمحرقةالقا!"يهراللطمة،ادواوببرانبثاق،المحياةمنوأوبر!بيواثخغدنيتشهمثلكباداعلامبه.برقولالىإبمة!ولا،ج"ة

ا!خصبالمخراءعلىديلهوانما،دو"،1صفحةعلىمنها!ششصبة..ثا)فجهـ"منبالقولعلىالاجماع/ضعقدانير*فيو،،ثانيةجهة

رؤاها"يرمنعوالذي،اكرزصيةهذهاعماقؤكطعل1رةةالذيالىو!"منهانظرخاصوموؤفخاءصةراويرةلنيتشهكالىلقد

،مجرداتعلىمبنيلانه،وامعالىلا/-خندم!ضنريل!فا*"أن!وو!و،أوينبيوفئن.راتظثنعو3ذلكو،القضيةهذه

جمابمه!ةبهلاتمرفرديلئ!هورالالدهتة،ادجريدعالمفيمو!لةالاعلامأولئكاإيأفضىا!تينفسهاانسيجةالىاًنسىالذيطاغور

ولا،واضحمع!ىعاىلاتدلان"الحضاريرقىيةالشتء)ةوكلمتا،اطل!قا.الغرنجيور

بة...،كأ.حفكأةا!.ال!..و!لا،ارسروكأعلى)خالمفكرهؤلاء،واقققصساتيالاستادكانوادا
ايماءه،م!هماالمرءيعهمانمايهكنوكلموصوء-ى!،--ر...-.....

ويرت"كو،الن!نفيالاةقرارينقصهمجازاوكنايةأو.زضبيهالى)وض-جلمورو"،اخرىطر/بئمن،اليهاوصلدديكونانمنبد

الثراء"ا(الروحصفحةا!:اد!ارات!ئرنذن!ووكأ!ن.رجرجا!نريركأا!زاوهـ!فما،النتيجة،لمكمثللباوغسلكهاالتياًلمطربربئءـذهاضا

."الرؤىصع))،((اًلخصبانطافئالذيالخاصالفكريالموقف!و؟وماال!ضارةالىمنهانظرا!ا

كا؟ماقرردقريرمنه

:الحضاريالابداعأسسءنحد؟تهمنبدءلمحييقررلافهيحا!وهو

عملي!اتوان،!انونكلعلىتسنتعصيال!ضارةبانزؤمنلكننا...ا)

هـتخلصة،او،مدروسة،دةمحدولمفاهيملاتخضعالحضاريالابد؟ع

".ومكانزمانكلفين!قان)مكنننشا"ينبيك

الغروعةالحضارةانلقرقكف،الكات!المانهوهذاكاناذا2.؟.ةة،م

..........1!91للادبلوبلجالرءلىالحالرروايمهلي

ابداعبانالرايذلك-الاهاينومن؟الاخيرنزعهارورحلا.زمانيالحالية

ر*ريبةانونواًقعالكد"واًوما؟"الغرلبةالعضثاررانه!وحضارواذجدآ،ناًلرضادقدفحين

تطورمنالراهـصةالمرحلةكلاًبداعيادورايلمبواان!لممربكانواًداً(9،آ91+أ*م51ملأهأ+!أ+هح؟أهل

وا،تؤكد"ارهاصاتا)اووقا"عهنالكتكونانمنبدفلا،اًلحضادة

عنلاغنىةالحاتببنكلتاوفيالدودهذابدا؟ت،الاؤلعلى.لطور،سخطتثض--،ء

!نوىقالىت،دتالا!

راًبندراناتالقاهالذيألكلامهنااليهنقلتاتااذااوراديءليعذرزباارقمةباءكتالنني"برائعة

دياطوبةالاكئريتحيلالجالحلم8"ت-حرعرير"لمفرعاضى6!"علىودي!ط،(صغوتر:ليورامتجصة.-لىوابرعلغ!صورى1ؤي،

!كاا:نزقالومفترلم!ةبيةودلحضا،رنمنساباننءندألتيفراقفاحير!اويوا)،3طوعزامهو"ه-سير

لاجنامنههابخلانعمي-لمبةخقعارإةوانهلالفانجلغروزحفهالمتنالبمانهانزعجه!اأرإأتلمظاإيةليإأورر!،لتمرصوروقى-احصءمنحهااصا

علمىاتالتروتجمعو،لضعافا/ر!فئ،ا!.تسلحوماكبما3-آنزعاتودهـ،3181ب.ص-بيروت-ةالطابهمدار

و.نخلق،مكانكلؤ!رادتفرقةالبغضاءتزرع،طحنالةانها.،3حساب

انماوقوتها.انسانيمةوليست.علميةحضلرةاضهـ+!.امامهاالةراغزور-،،لاكاإض--صدار:،رة!هـدر

البيروصعدىص!وشاللهدغنااها"ءونرلطاقهالذي،ل!شابمنأكلنتعأقوود.لتر!"ت)كد،دالمعلبيندالسرشارع

و،حياءبلاونههـشباكها،اوط:-"ا؟لصماوعدا):*تؤ،ىليغضهـ-:ترصزر
د-باص

ذلك،"الربح)ءلاله"مابدؤيروريعه،ء-5"اى.ت،"او!ه-ب،أكاذ/جها

.بدومانلا،5*نهـفاان،زردرادنىدونرءضبأاننا.رور-ررهالذيا،ا"!مصكا
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واوضاعاحوال.نحققعلىالموفوبمبةاتهتقريرب!-صب-ورلم!قىلانهاىعا-لمخطبق،رولملإهتااخلاؤ.اقانوناالعالمؤ!لانررلك،الابراًا!

واعادة،الراهنالشاسيالوصءعكتفر،محنومةنجرنفهاهـب((.الاؤرادءد./ظف!ااً!تطعات

الىالطاقة5هذوتحوبل،الجمالمنالطاؤ"سحبا)و،ادرواتذوزلمعغا-ى.ربنىولا،المءوداتؤي،/غوه!،ومفهوم،واًضج؟للامهذا

عا-حمطالبرهمةو!الكانبلىخفقوهـكذا،((بر،نتظارهاتقفاكيالئورةصر"ء".،اورو*ت!تي((اصللأؤءا،و،نواءثمةانؤ.،رى،وتصبوراتاًصبام

رحثه.ردابةوبوؤررالالءا!ذأدوامبعدمءط!:"أ".!،!رزاث،واتءاطاظلم،ؤواء!هوتجاوزت

ايوضع.

واًلنلأ!النئ!ربةومئطقى.لتوريةفولءنهفانا،الفرديةالحضارة-قوط-عاىالعربن!ندديدنااما

نجالئظرنع!لماذاً(1ات،ء"منأي،جاد،1يرزالولا،القريبتاريرخا،التاريخمن

وعدوانا.ظلما،فلسطببنادضعلىاسداثيل

في،اكورتلامألةهذهبدداًستنهصفديمطاعالاستاذ/بخ-ليثم،عربة!ار.ل3هـبالمناسمنطاء51يفهم"صسيديلهذا

!--يالابر-،تنرنجبيكو!اًرنتاءهكذااو-قمببايالاستاذاعةاببهد!ىاجةولا،الصرراقرولير"ر:!أو.!!لىال!اداًافلاسفةيرفهمهكما

لةاكتطرعبهفيةمنمطاعؤيخنساءل-ا(الاداب))منإلماضيالعدد،ممهينطاقإنمميباقي،دالاتمستط،عؤيو،لمن./خوديىلالى

هـث!اضاىلحملاك!،شةالالى،تالعاجوعن،جددرمنا!-ور!ة..ءلميه!ؤيتس

جذربةبصورةلةالمتمواجهة))فيالحقيقيةالفاثدةوءن،اترديد.ف-!اقانوناقيمةونض،الحدسغياداتفياوغلاذااًنه..غبر".

بة"تاملةاصجات.لقريروضعالىالمو؟قفهدهبحكماضطر،الدداًلاتهزهمثل

ا)سوؤء((و((ا)-!بن)ءاستعمالكئر،ولذا،"داًتة"انخ،بهماتوصف

الذيورالتر.نجب،طرحهااليالاسئلةهذهعنيجببأنمنوبدلاخطءرةؤفا،،/طلجكاتبلدى4رأتانيرسبقلمنحو،عاى9!يه

(1؟اولاالثورةهـىء،)):و.ا-ال،يستدرك،)17وضعه.قصيباتيالاستاذفي،،ء،ة!امحىكا

ي!الموضوعاتوتتابك،اتطرو،مطاعوستطرد...و!مذاق--بمللبدءتحفزسوفالامممنامة)):راتالممبماهذهلاح!

6هـد،طرحهلوالعنبمدمهورالذيالجوابمنلهوفيقدع،"ذ!اءممنآ"قىنبرهـنورونجيا...1)،((م..جد/دة-ف،رة-تاءعيلإكأ

اوقفكفدماكانالىبكليعولىالافراءيهفيلاتمضبمفأنت،أ!ءصلفئقالحى!ذا-قىرر،مانقولعكل!علىوعملي،نظريا،المتأخرةاًلقابىات

،!تحسبطرادالاتتجةايى"ات،ىجديدموضوععندليففاو،هء:!وؤ!!وظيةةؤهيالحضارةابداعأما..."،"المعرب.ءن)خاا.ملكا

عمرهممظهـلمحضىلفيلسوفالمانيؤككتابتطالمعانك،ماكبتقراوانتسوف،الحالةهذهوفي.3."،(1.بعدتولدلماص؟ليخلتصق-.ببيان

ل!-لى.بعد"نالاالمحسوساتلمختاول/كارفلا،المءرداًتبينواث-ر!....))،"..عديدةقروذلمدبما،الحض"رةولادةءز!أخر

وواياءمه.واضجبحخهعبو؟نعنهيفصحالذيالموضوعاكتىاولانصلىانهو،اًررهـيدةالمعضادةبانطلابظسيأذنالذيا&ملي

عنالاولىالعفحاتوبلبتربتا!!؟النظرن!ب1،ذا!):-ؤالا!الحفى-ارة"اربوصا-تاًلذياككنيكيوالعليالفكريادعتوى

ال-هـبدةللحضادةسبيكونبانهنحدساننااذ.0.0))،"اًلحدبثة

".معضةعررية،بهاخامعةروح

انإدتظفياسىتعمال.تسهلا!ت!العجهبةاتافيؤ))هذهكانتانلاادري

هـنأم،اًبمانءنام،اةجرءنناشئة،اهـتقبلعلىاللفظيةالدلالات

غب-ر،،*ونانالكاتبما/.ر،داستعجالؤيماحةرغبةعنام،ءوس

يصحصعحلرح!لىصه!ةص!مالالمحدبةوالذاتيةتضامىءوصوعيهدو-،البتهـرراأصرفيلممستاني

أوائله.و!

.،الثورةلان)اللمحضادةالاوصداددباهياكورةانمثلايبينانه

إنذربوإتنرتاليرظارتى!مسلانبهابردنرارئ!ا!ماماكأالن!ضةتحققان.نشطيعوحدها

..هـفهانقصيباتي،دللاستقالمنولكن((ال!ضاراتاخرمستوى

ادريسىمطرجيعايددترجمه،اًلراوو:ةا!ء،يةاًلاوضاعاطادفيأي،"الان".ششدطا!؟نماالثودة

كىاكالنهضةنحقيقمن.نمنعهالنكسةتعرصاو،بالفنتل.متى!ن
عناًلكبببرالفنتنسىالكاتبدت*لتحكترإئعت...001-.........+.....

ويفضح،كاستروؤ!دبلقادهاألشك!االكوبيةذ!الريجادديمامصادجم!ادورار،جمببعا!ايىءينلعلعدمبرل!ن.يريمدها.

لما،وكىاقتصادلاتلخنقألامر!طالاستعمارخططألىواالىالوصع.نردوانشقافانظ،وهزائم،لنكسات.شعرصكانت
....؟اندلاعهاقبلعليه3اقمما

التىوالاجتماعيةالسجالىجذألاوخماعمختلفويصف

الئورإتازوع!نتعتبنتإتالبتورتهآتهرتلختوالىإرو!و"الملطر.إقعناًلاتجحلىنالحد)خةالنهضة)ءان.ببينثم

.عورظأكتاريخفيالرذإلمةدينحيادياًغدمان،قبلمنغيرناساهدكماعينهبأم.برشاهد

العدوانيةالنزعةوان،والباطلالحقبينوالخير،الثربببن،والفضيلغن

بةامتازوعميهتتإرينستخليلرباسلرذللبرظنفسهالعلمهداوان،العامعلىماتتغدىاكثر.نتغذىالمراًهنالعالمفي

الكاتبهذارظتشنتريةونتوح،سانتتنتبولجانوالاخفاق،-السقوطمنوؤايتهاعن،القائمةالغربيةالحضارةفيءلمجز

تاربخعرفهمالذينالاحرادكرينالةكلليعةفيالعالميقصبا.ني-الاستاذ.برقرر-كمادهناليسالنهضةنجاحانكلهدلكومعنى

والسياسةالفكنتالببيل،المخلقطريق،الفضيلةطر)قبانجاعهاوانما،العلمطر)يئباتباعها

العلم.ا-زوىاًمفي

.ل.ل3الثهنالادابرارداًتة.
مسو1برف-5.اككاواكسوط،البعتهذامنما؟ؤخدجملةانعلى

محتوما،امرايىىالتودةان"العربيالعالمفيءازهضغن))لقبيامالكاتب
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ؤسيوض!.برخوهوأ!-وسةاالوقائعدونءئغلق،وغيرهمورء،ر.ؤرالاسهـ-،ب!ذاوسر،جوابنحومنطل!او،جواببدايةاو،جواب

.رداتالم!ا-دياأسلوبهفيلم،ثت،ء!انيستحيلاً!ء!استطراداتهفيكامن

،"يقفزولكنه،ينموولايزحفلااذنفا!تاريخ...)):،قولانهماحو)-4الى/نجظرانمعها4علي/ءلمحعبؤكريةدهاليزفيالقاريءينقل

،مادةالاتأو،المجازآو،انئعب"منضرببكونأنر*!ولاا"آواًلاءر.الارر!تا!!هامنالمطبقالظللأمذلكفيامامهمابدركاو،بوضوع

إ!استعارةاو.نشبيهءاىكلهاالمثوديةفينأريتهمطاع/يي...و!كذا،!هـ!دةؤوا)بفياواصهـةالاةكرة(1تكرار))الىبالاضافة،هذا

محتواه،للاحظأندوناًلتشعبههدازاويةمن((اًلنكتصة))لمفسثمهـلأالمحهـرت3،مب،مة،جمذتهادي،هينظرياتالى"اشاراتإ)و

.أبداتنيءفيا)واقعيء-لهأدىالمحددليقىعنبم"-الكاتيبالمعئى-الشكليالمفهوم"من

!ءة،تنيجةالى؟ت!يآله!فدياذالات!حثفيماوأغرب.الجدنيالاتواوبم!ىبالماًلحضارةعنثم،وسار.نر،وبادكس

الفوريةبهتخرجدبرلسهيوانما،نهائيةهزيمة"تاًككسةانوهـياكم،كل3تصهـثانلابرمكنالثورةان":قولهفمثالهالتكراراما

معادآها.رونة3هـعرآلاثرقدذلكقبلوآان.ا!.اجلهامنقامتإلتيالاعراضتحققانلابمكن

مث!لبحثه،!الةفيلكافي"اليوميهاللغة"سنعمل!ل4ة!:قالثالتمقاموفي."آلهلانجنحققشيءحققتهافيالثورة":قرر

....هـاثا!-عنهتنشقحدتوهو،كلهلايكونحثالثورةاناذ))
اللعه.هدها-برهمللحظةلهإدته

".اخوى.

((تخنر!اًننيأصابعئا))لابعنساجباؤفيمهاروة،الافكارثرتيبفياًلاضالرابوهلىا

آناب!ةفي-!ادريلا،المطهعةاوقعاوسأوقعه،تكرارالىممه

اننياصابعنا))روايةفيخوريرئيفالاستاذبربد/"ياًذارأيا..."ءيبكلهوئتههان((..نجبغيولكناءآلمتيؤيئن3تبدمرتينفقرتبن

و!!ا،خاصائلإاعالىيشيراًددرسسهبلادقىودااؤ!كأها((نحةرق"-ن6فةالهاخرفيالففرتان!اتانوردتفقد"اخرىثوراًت

-ر،بولا-يرعني،رئيفمثلناقهـوكلؤلفءقاديعنر?درادالازط"اعتهـاواصدةفقرةالصفرتينببنوتفصل7الصفحةوبداية"اًلاداب)ء

منالكشر،بعيدحدالى/كنلمان،ماصدالىحققتا!روااةهذهأنءع((...مزرفاذهنجافعلاءلمه/كون/كاداذنفالتبرير...)ء:هكذا

أهـرراًفهـلم.!اخرشكلؤ!قبلمنظ،رتقدايضااًلفكرةهدهان

جملى!ةيعيا-هـياالمحالالئاؤدموقفيقفلممدئ"ورطبأنذ!كرت:(ولااذيالتكراًريالا!ءتظراديلموبالاسهذامثلاناعتقدلا

الكتاب"قراً،ادضاقادئاآانوانما،فحسبالادبيةلث-ؤونواا)ةهءا،1وودىاًنره،ن،احدوبحثفبىكر!"لةاالموصوعاتعئراتصاحبهبه

محضعنالكاتمبفيهاتفعيرجمةمواقف"قيهوراى"وشوق4ء.ورلمحى."الا/ضتاح))وابيانعنفضلا،،(الاقناعاءالى

ا)فنفياًلموهوبينآبارمرتبةيبلغتىورجلي،وا!تقيرإرالإخ.ار

."وتصويراوتحيلاوحواراسيإقاىا)ةص،اداادءتطرجاءتوقد،العربعئدالقدريةلفكرةعرضهمثلاتأمل

-.الىحضارات!صعوباقلمن،العربنحننكونوقد"؟لقولفهو،ايضا

رئيف،عليهاًوافقمافهـذا،وشوقمتعةفييقرأالآ؟ابأنأ"اازور+ات--ا.لكمادهـتى((النظرإر،هـاعادة)ءالموقفهذاتفهمعلىقدرة

سهيل3!دادافادهاكى-ارواقيأي-ا!درياًكوعأرىش)*تي،اًلغفلالحدتطابعاخدتماوكثيرا،تاوعبىدونتمصيالتاربخية

جهة،منالقضيةيلائملاا(دالبلهـذافياًلفلمدجالقضهية)))!رض!وهـ-ا،ا:ءسؤةاحضارتشااءترؤثولذالمث.والاسلوبالمصددالمجهول

من،4"بأسلو،الادبيوالنوعيةالقضيين)وحدأنالمؤافاد-لإط،عولاش!-صاك!القدرلىةبطقوسنعترو!الحاضرةتصفيتنافيحتىزلئا

ثافقى.ج""صفةاتخد!خارجلمعاملوتترآها،داخبيةمعقوليةابةالاحداثمن

اليوميات""نوعسهيليختادألا-دأييفي-الافضلمنكاىلقدفلف!،شيءلااجلومن،شيءلاباسمشيءكليفترسالذبم!الغول

وفهـ.روايتهفي!هاعرضا!تيالموفو!اتمثلفي"اذ!اتا!ءأوالحدثسميكما،بالدهرو!ميتحريبيسياقىذوبانهالزمانصور

مطالعتيذكرى"تحترفىاًلتياصابعنا"أطا!عوانارذضؤةزتاًتاد.،فقىخضوع!نيرذلكوكل.بالعدثان،منطقيةا.بةمنالغفل

فبىالادبيةللحياةروائيشبهعرضوفيها،"جيدأندرهات/وء)))-العجماءالقوىبصورة،الاضراًدفيهاتمثل،خارج!لأساةاًلعربية

المطالعة،أتابعوأناوقعتاًفيغير،بلدهفيالقلمرجالوقضايا،عهسه(،0المفهومةعير،الغاشمة

الروايةانقسمت...وهكذاجيد.بيومياتالشبيهةالهامت1د3ءذعلىالانسانيةاًلاحداثبينءئالمخلطصكدياًلاستاذأناعتقد

علىوعطلا،طبيعياالىتحاما-احسبؤيما-يلتحمالمادبييننوعينرينال*ورءةهـاثالاصمنموقفهممحاىللعربنقدهو.بنصبالكونيةواًلاحداث

أ/ضا.رئ!فلحظهماوهذا.تسلسلهاالقهعةوءلى،وحدتهالكءابوال!وادت،اًلماضةوالوقئع،كالموت"اًلقدر)ءصفةيعطونهااتي

سهيل،الدكورقمصمىفيمهمةأداهاقضيةالىأشبرأنوأود...4ابوما،والزلازل،يهصاناتكالةؤ-هاللاف-،نيدلااكىاًلمفاجعة

رصويماسدفياًلجباتيةبالحوادث،اليوميبا!واًقع"علقهاًنو!ببرصتلزالولا-ال!ررةالاح!اًتمناًلعربموففكانولقد

الشعرير"(())الحقيقةمودواألدرهيرسميهعما!لمماصرفاصرؤ"،رفه!أوه.

من،العلمي؟ر:مكبرقوالص،المنطقاًلىاقرب-الحاضرالتصفيةدور

اًهـديلميالعماوالميوميالواقم:فنيعملآلفيحقيقتانهنالكءأه-صورورءيرابجأدحطولمنأولفالعرب.متحضرشعبأيموقف

اًلشعرقيوالحقيقة،اجوائهؤ!ويتقلمون،ودعالشودهاًكاسآل4ؤرور.-..

10000001ر..للعواء!صبالهة/عتمدآانءيرهمبينما،الكونواحداثالطبيعةلظواهر
موصوبملهـوجودوليس،داتهفيامرىءكليدرءهااً!ش.ألمكاى..

......"وا)ء*!الشعروآ!!ةوالنجوموالغا؟تاًلبحادلهة3منودككمثلا

ووظيفة،قيهاي!ملوماالبنتريةالنفسهوالوحيدومرحها،ملمودرالمحضاراتاطارفيوالر.برلمضبتالمكيمياءوبالطبالعربوعنايةوو

الحقائقيوائمماالتفاصيلمن"يختار"أنالروائياوالقاص........

الى!لى،اًلفنياثرهفييروضحهااويسمطهاانيريداكىالث"عرية.الاساليالسلوكدرسفيالتجربهلحوتفكيرهماتجاءتؤكدالاولى

واحد.تاثيرقيأنجراًونصبوتس!جمف!.!حا.دىءعلىؤدل،وذاعتعنهمشاعتالتي"بالثأرالاخذ"وقصية
وأمثالهموحكمهم.عنهصادراالحديثيكونحيناًلانسانلتبعةممهمه

الحوادثوتصويراليوميالمواقعوصففيبارعسهيلأدآتورواهـننموذجوهذا.والرويةالعواقبؤ!والنظرالتدبربضرودةتزخر

فيير"الشعرالح!"قةوبيان،التفاءصيلداختيافيبرءفقولىكن!بربئا!جارلأنط،ءالاخهذهفيرقيانماوهـو،صفدياًلاستأذلدىاًلتفببرخطما

عجبب،تشبتاًلى-قاتكما-اخفاقهومرد،يه.ورهأو/بىاهشيءل3شماركىهيجلاجواءفيمنغمسى،الآخرونيقيلهمااًنيمنمرف!هنه
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.الع،رياؤء،1وفي/ظهـروآ،،،تجريكمااًاخاة2ليأدا،اءض.ادينجر

،رخادؤأ--،منالحياةا(./ءربرطإ))على)ور"ءسمماالىت،نءملىوليس

قرببا:بر-روحضا1أوتهو!رها)ز!رال!!زرا،!ىط./رلى،فارهامن،1تعر/أو

.ش.رير-"

!ثىر!ااص-!ر!ىاالش!ريةالشجربةبواعث

ةالتجوررواعت،هذابحثهفي،الحاويا/يبباالاشناذيتحرى

هـ...،والعالمالشاعربين،البحثاول،يعآدهامقادنةخلالمن،الشعربة

؟فمااًروعالادأبداًرتددمو!"تعمبهـات"فيذلكبعدويمضي"ا!ثجرة))هـومعيناموضوءاو.رت،ر

اً!وواً!مناول!د،ءاً!رمىل!فيةورمعينيئ،شعراءوروواقفأخرىموضوعاتفيا-واهينالهايجد
......لالذاهالحيارتوحيطهذلكعنتصدرالعميهةالشعررةالتجربة))أن

وا!ه..((الرادجفيتبصرهوماالداخلفيالنفىنعانيهمابين

العالملزعزعةمحاولةالشعريةالتجربةوراءان...":بقررئم

عنوعجزهونباز"ايعقلبرودة،زدلنفسياخلقاوخلقهالمتمجمدالمادي

يلاىنلى:النهةائئىلرعىا."اوجودافياررأمدوامةمنالانسانتخرجالتيالجد)هـةالر؟/1

شعوية،قىتجربكلءإىالقول!ذاانجطبقانالعسرمنانأفئ

مرىنىنىن"،أو/لىالنربابرونا!،ح،لكلعاى،،تإتقلاوهـو،انسانكلوعلى

،التصعراءمنبهامرواوالذينشاعركلبهارمرلا"نجربة))فار-!أم

رصصصاتعمبه-"افصانكل))عاىعممهاوا،بيا،احظاتفي/مانونهاكانوا

الآةصاءو"الماديومالمعلبعث"فيالتصعرو؟يفةجكلتم،اًصطاعيا

...-"....ما،بمتبوهويفتكركانانهالطنواكبر.و"كراررتابةمنفيهء،على

الماليه.العصصلصمصحمواحدكتابدص..

-آيروسترمات-الغرفة-الجداررير!.ااًو،أبكيبصلاحاو،الامرأول3رهذاًدذيبا(روريا!،تب3

عجييةصالاقة-قائ!دطفولة-صميميةنطراز4،ريدعلتأمد4مناتمانوؤد،"انتعور"فييشابهانوماممن

الملاعين"))دالشعراءثم،المحدثينبالرمزرين"م،رودإنرمثلبشماعر

04أقربالمشا؟مالى،متقادبمزاجءن،صهرونكا،مو!؟لاء

ىنرنىسىنطسللطىنانمادجعاىرهصطلانه،موؤفهفي.موىنصو!،تهـثورصسج،ءالتهمم

عىطمميصدنبنطىن4الاد-طنلووو"الحر.!""!صيهالىاًلحاويالاسىاد/"ملوعىدءا

هـنفث-خاإنايتحلى،الشاعرإةبعثدىالتوقهـداواثر،الميها

اتجربهاعلىالاكبرفالباعتعموض،اونعميداشو؟ها،أفكاد!،واصحة

4انما-ؤ،لوه"اومجملالك:ارالشعراءسبرمن،مىخذفيما-يةالثعر

النطبيىن:ىنانستان.،"ا!ىنروراًتء-،إت)-)هـىطاليرءلمصءلىالداف"الشاءرمحاولةهـو

،اـحرارالىعبيدمننحويلهـمرفتطرعن،الضسورةمنالناإنوتخليص

منىننىدىهرىنى.. معامد.عشاقالىخليبنفاترينومن،شمراءالىعلماءومن

نىا/دن!أنوىتتصعءالصحفلمقالاتقأ.رىطءمنأكتروؤد.حسىطةإالمفكولن
"-صكمبرمعيلمعيبل5وحدالحاوىا!!*،ديع!!وحى

ىنأ-ادال!لىمهالمن،هدالحنهكتطس،عةوفكرةنظرةمناكثرفياقد

ابارس!رءنعدد!!دي"المعارؤط))مجلمة"تر،الحوداًني!وسف

النالية.التىصىطدصتمنتىتماصذودىتادنطفي4نء-اثللأثةا!لعءددا!ر3وذ،"والانسىانالفن))ء:وانتحت6291

اًلبكم-الجاحد-الخائنةالزوج!-اًلغريب4!فصدوارحودانيالحماويبيناتقاءنقاهـاتسمع"ننحواالقراءلاء!؟
ينبتالذيالحجر-جوناس-الضيفإتوعاهذا،بدواجهـ!المقالبني!رأمنوكل.نفسهاوالأكرالمنظرات

الىط،وياتقاءاكانادافيماالجزمأستطيعلاازيبصه،الاانقاءمن

!وجىاو!نحطرر"هطمناكوعذلكعلى)ءنتصنهاالتياد،ركةلمةفي"ا)-5اداحننمنغره

ميالاولء-اى"-مدمااًلىالىكاروار،ا!!صباسحدبلعإطلحوداًلي

شرنىض.ادزور-ن

ايى/وفق)مماالىوؤقال!اوىأن،اخيراادجهاًنأودء،وكل

ؤكرير-ةيئة4و./ؤلف،المطاقؤ!الار/بتجربةبعزلالذيالذهنيا!دب

لادنادنطدناًرهسطبناىتطالمهمةالنقطةزلمكحلاأنهلمحائدةالىحثهذاوص-ط،.لأدلكصحمج

لا..."...الوهمميإ"2مرد

...اراهنةاالادبةحمياتضافي

-نت!راًرهاًلل!طيفعبد-

هـه


