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خدمةفيمسحرةقوةلتصبجالمستضعغمةاللقوةتستلممان،بالضرورة.---

بيناللحرظوكابلغنطلنصتىخدامةلمظاعاىوظلصلةلاطورفكانتللةلعوخدخرىالمحالا!وئخ!هطأ

بضغطودللكالمصيربربئالمرحلةورجالهاالدونةوبين،ورجالهالدين

و!لى،دلانسانواللحضاريالثقافيالغطورمعالناشئةالقوىمنا!لب(قالرحمنعىدورا!دكةبقلم

وفلسفيةفكريةثوراتمنعنهاافثقومااللعلميةالروحاللخصوصع!عي*

حتىاللدينبةللسلطةتحديهافيالقوىهذءتراكمتوللقد.وصناءقيبدافعذللكيفعلانماالاخرونيكشبهمالقراءةالمرءيتصدىثما

حبمهرياتهد!دااًلسلطةهذءتهددعندهااصبحتالتيالمستوياتبلغتفانما"الاداب"قراءةالىاحداسهيلالدكوريدفععئدماوللكن،ما

ومحاولاالىلدول!تنباعلىمالليملميزتبلأئهم!ن!ولىتظوينيةقلثهافيحيصوتجمعينمالظمةفيصبحوالمزا!قبالترددمملوءة،بالصعابكحفوفةدرباللهيرسم

الا،ذلكعلىمثالخ!ر4،نىوالل!والدلمقرا!ياللحكموللعل.السواءمعوهو...اللخطىقلق،اكح!سبكثير،اللن!ن"تنبهمعهااللقارىء

0000050003ابىامأرادالدربهذءفييمشيكلهذللك

علىوحرءتهوصقوقهالانسعاىقبمةطرحتاللتياللصئاعيةالثورةاىمنهااك!نسب،بالوراحةبلذةاتصفحهااو"الاداب"اقرأكئت

المطلقةللحرية"تردلم،الانوارعليهاوسلطتواللجدلىاللبح!بطالتةمنوضروبااقالادومنص!وفانفسيالىواضي!ف،-اكتسبما

سريعابلواللفوضى،اللبلبلةلخاقاللكافيالزءضيالمجال-اللليبرالية-اليومياللعملخضمفيافقر!اكدتالتيالمتعةبهاواستعيدالفكرية

ار!المم!ردطريرؤفيالسيروالبشر.يالاجتماعيالتطورعلىحنمتمامجبرونولنهمالادبصقولخارجيرءملوناللذينعلىالمفروضوالانقطاع

عنيبحثانعليهكاق(لذيالاجتماعياللخلقكلرحلةالىيؤدياًللحقولهذءفارفعلىأ!وقوفعلىعواطف!أغوارفيبنزعات

السعلىبالانسا!"الحفار!فارزياًلرؤ!!ىالمسيؤمننطاميصلهموماوز!ورمتعمنترؤونهبهـاانورةم!ويرضوناليهاي!نظرون

اللعلميةالئتالحالىوالاستجابةوالانتقادلتطورقابلة!ونةعلميةودعو!رتدفي...واثينباثوقمفعموعبقلطيفةنسماتمن

..تأثيراتهاوالىالممستحدثةاللطفوللةانطلاقاتودكرياتالحلوةاللبمصورةمعهوحملؤسراوطنه

داخلالمت!ردةالاخنلافاتعنالنطربغض-الاثنتراكمةوللعل.اًلصادقالحروالتفاروالنمووعهود

محاولةنتيجةظهرتالتيالحديختةاًلنظمهذءاحد-اللعاماطارهاأقرأوكأنني"الاداب"اقرأ،اللصديرقاشارةاتر،وجدتنيوللقد

بمفهـومهابل،اللفلسفيالماودائيبمفهومهالا،والدوللةاللدينبينلللجمعواضحةزاهيةتدووكلماتهات!للتقدصفحاتها،الاولىللمرةالادب

تحشدانالمحاولةهذءاستطاعتوللقد...اللعلميالواقعيالانسانيمتعةولاتسليةقراءنهاتعدفلم...المحدهقةالواسعةكالعيونبارزة

يقللاماأ"التعصب"ومانالالمقوى،اللعنهرةاللقوىمنصفوفهافي،سامحهالله،صديقيف!يهرمانيوبحوااؤديهاآنعليمهـمةاصحتبل

اشطاعتكما..اًلناجحةعهـودءبعضفيالدينعمافعلهنواحيهابعضفي...أغرقاوفأقطعهفييهاسبحانعلى

...واءالسعلىاللدولةشؤونلم"وللى(انصهى*ع!

اننااعتقدولا...وعالوضعلىنطلانيجبالزاويةهدهمنالاستادصديقيمعالنجاةخنسبةاللتقيتانحظيحسنومن

الاستاذبهطرحهاللذيالشكلعلىالقضيةنطرحانالليومنستطيعاللكلامصراحةحولهادارالتءالمواضيع"نواللدولةفاللبينالنقاشمحمد

يتممشىولا..قرارذيغيرسيلأونالصعيدهذاعاىاللجدللان،النقاشؤكرةبداتانمنذبل،عديدةسنينومداورةتلميحااوومباشرة

تاريخياتأروللأكان"الحوار))ان.هـلزما.نهمعولااللعصرروحمعتسمعىالتك!للقوىبدمنيكنوللم.اللبشريالمجشمعفيتظهرالداى

..هناللك!لمستقبلقاطرولليس،مفصىلماعرضا..جامعاشاءللاوصالياهذهممارسةميادينوتتنازعتتصارعانمنالناسعلىللسيطرة

يحاولعندماالقضيةمنجزءابالمصادفةتوضحالتياللمحاتبعضالى،ميداناللىميدانمنالانتقآلالىالانساناضطرولقد.السيطرة

محرفستسهالذبم!يشبهنت!لعلىالاسلموميط!ران"المتحاورين"احدوالاوضاعالقوةتمثلالتيالشخمميةمع،اللقوتيناحدىمعالاذحمياز

ونواحبىالمجتمعنواحيانفمى"فيالأسلامتناولللقد،حقا.آنفاالاوقاتبعضفيكانتالدولةانفئللاحط.الازمانزمنفيالسائدة

الليهااس!تئدورائيةمامبادىءعلىأيضاانلوىولكنهاللسواءعلىاللدولةاللىمصاللحهابهابلغتربمابل،اللديرنسلطةعنمتجردةعلمانيةقوة

فيظلواناللعلمبالنطاقمنيخرجبهذأوهو.تماءيةالاجتنطيماتهفيالديناناذ،ايضاصحيحاكانالعكسانكما،لللديرنالمعاداةدرجة

لاالراضرالوقتفيالانساني!ةالي"تسعىماان.الضوريالنطقلهسمحاللذيالمستوىالىاكلاريخيةمراحلنابعضفيتسلطقد

حيثمنالديئهقىبالاحرىاو-لاميةالأسوادقيمالمفاهيمعناطلاقايخرج.رأسانافذةفعليةمم"رسةاللحكممهامبممارسة

لوريةلا،علميةمنطقيةئوريةثوريضهاتجعلانتريدانهاالا-الجوهرفيمعهالناسيحملكانالذيالتارريخيالرقاصذللكءئوبالرغم

..واستنباطاتوتأويلاتاجتهاداتبينالتفاهمجعلتظروفظهرتواللأولةاللدينبينمرالمسهتأرجحه

انئذ.مثلوهمااللذينالاشخاصيبقاءالضروريةالامورمن*ينالسلط

لافانني،المادةتلكالميثاقءلىأدخلتاقيارهـوافعىنت"!ما!لىالانفاقحدوداوالمساومةطورالماض!فيارفاهمذللكيرتعدولم

ل!و!ن،ف!رروصقينتكلعلىالواقعتقريرتضكدىانهااءننقد.،00000000..0.1.000
ناماوللدا.معينهمطاعاتداحلالمعودم!اطىول!ديدلسلطهلالاسم

ثوريا.م!ططااولنظامأساساتصبحاوالسهببيةمدىالىبئحد!ثثرالثانيةتبهضخى،الثربصتينالقوتيناحدىشوكةتضعف

-75الصفحةعالىييتتم!ة-يعنيوهذا..مكاسثهافيونزيدمركزهاوتدعمفقسهاؤ؟ؤكدبالسلة
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اوهـد-فصدلنب!االاءلمىقسرغن!ةعأنشلفىنجيه!كلالمنآأ!أأنوودىللتماذوأيدقيئبعمد..لفضئنصا،-

فروااللذينوهؤلاء،مقاومةودون،اررندديهوتا!مافبمةثم

تكروومالل!ينهمباز،!.نقالعلمالمسرحية)؟بشارتهعنشيئايرملموا!معزامسهصرةبق!

الجماهيربانيكولأنيقصداذاـكأن.الا(البفارةفرفضواالسندباد*ع!*

وسات-4الفيقظسهتب!ادإسبانوؤتتئتظراىلانستطيعدائماعجولةالنجميلحسنوالرياحالصمت

يسههـصاللمبئنهـ!منياؤءرأة"،ذللكاؤول،"،يقولفيهايقولارتمي...الاهداءمجردمناكثرالمسرح!يةهدءفيحاويخايللللشاءو

...بعدائبنت!ارةماثلالثام!ةالرحلةسىدبادانشوطالمحيهاتمضو؟انبعد.نشمرفانت

.؟الرحلةهدءفيالسندبادنفىرفيكانماذا:نفسهيفرضسؤالفيوللبسى،الرائعةاللقصيدةفيؤرألاهاالتكبمابالابيات.يتحاورامإمك

هوفلماذاالثامنةالرحلةفيالمطلقةا)حقيقةعنالرويالهكأفتنقدءزيةالراللنت!خصيةاله"تقدمأنيحت!ملالرمزيقالمسرح،بأسمنذلك

فعلمثلماففعلبتت!ارتهرفضتيائسانياقكانوادا؟.السفينةفيخاء*صاتأويلاسبئرضاللذيالامر،دكرةمنواكترشكلمناكثرفي-

اتنا""برركانفيبنفسصهفأ!قىاللجماهبرمنيئسالديامبيدوكضاد!النجعيسندبادوللكن،ايقصيدة(مسرحة!يبررخاصاومعهـنى

وو-،انني"قالفلماذا،مقاومةدونالربانللخنجرباستس!للأمهوذلكميعتة"يعلنو!9الحاويسندباديكون-الاولالمشهدفيلا!-ما-

؟"بيمرمااغمهواخرللنثنعادللقد."بشارةفمهفيشاعرااليكمعدت،وأ!تجارةالمالرأسى

تاجربانه):أسىفيايضايعلنالمسرحيةفي،ءوللد4بالر؟يامنت!هسا

صيدرحسيدردلقلمم:العلقةوللكنهضةوالك!المالرجونهماللسوقفسادة،وخسروابىؤيابالمت!عر

باللجريمةووجيءو(1،قتلبجريمةثتهمشءصحولاللصمةتدوراعظمانهباللفطرةيحسشيء،ماهولايعرفاخرننتالسفيةةفيهنا

فاخلتةقر*حالةامامانهاللقانونىروؤ!،اللصرعمنبنوعاصيبمبشراقومهالىمضىفقدأذن(اعيمهولاعندياحسه)..4بءرمما

فيباجتهادهالتدليادعلي!اائجهاتءلىاللحادثعرضبغي!ةالمحاكمةوما؟تماسعةرحلةتراها؟الانمبحرهو،فلموانكروءقرقضوهابالرؤيا

عادكب،سجنفيانفراديةرنرانةفيأ(*!موضءدللكوخلال،الموصوعحيناللحقيقةاكتشفت؟لقدوومعدبانهيرمتقداللذيالاعظماللض!ما!هو

!شاتفيولكهوانعيبوقيالصحوب!زتراوححا!تهىنتالسجنوفيدؤياء،فيالكليةالح!فقعرفلقد،اللثامنةالرصنةفيالر؟يا!!جلت

وانه،مسبقامححيهمحكوم4از"مثلاطيقول..بصفاءيفكرصحوهشخصيحيطهنااللكانبانيبلأو؟المطلقو،راءشيءهناللك!،لى

وكانت"..اعصابهللتحطيمالمناسباللجوتهيئة،اللعزل!عبةيعام.(السرأف!مصالى)مرارالاستمنبشيءالسندباد

حالةعندةشهاتألىيةاخون!،حدستطع"بارقىترآسهفيتلويمانقئديلصماحبالديرئءللأءالسندبادمعر:لموالاولالمشهدوفي

وأددفيبرجرض!مؤدونكن،ا!خاصةمدكرافيوهنالثانوماخلالسبهبريمنالواقعخلقعنيعجزونمنالى.فرمزالتيوالشخصيةالسحري

00(1واعيااكنللملانن!القانوناخرقللمولأنايحدتزنهذاان،صدي،الواقعفجيعةمنتخففساحرةبالوانيموهونانكيحاواونجديد

النمااذجمعهنآاننيلللغايةمسرحيايبدش،)مأحدث..يفكراحياناوكاناموتاناختساهوالذي)عنهيبحتانعلىقيعزمؤنديلهيفقدولكته

اوصمانوللكنهتمامامم!شغيرهذاولعل..اللحدودفوقالقادزة..الاخرهوخذلهمفقودوهمعنيبحثانهفمأساته(اجدءأنندو

نااللقصةمنويبدو"..لايطاققهذاح!قياقا-نلااكوىان،باللقنلطبي!-كأمنممتوحىالسفينةعلىدورهكانمدىايالىتساءللتوشد

اماماننانحننقتنعللم!لمما"خاصةازاءاحالةبانهيعترفلمالقانونوعلاءالسندبادنت!خصيتيبينبالجعالعا.نبفصدماذاوالىالرمزووذا

قاعةوفي،لأعاديمجرميحاكمكمامحاكمتهعلثويصر"حقيقيمصروععنيبحثانهمنيقوللهاكانمظفرقةكلماتلولاانهالواقعاذ،اللدين

قانلالقافلانعلى!صراللذياللعامالنائببينجلألىيمور.المحكمةواللسندبادتتحاوراخرىشخصيةايةدوره.نتولىانمم!ناللكان،مصباح

تقاطيعفيتعبتق-اللعامالنائبيقول-القتإةكملامح"بالاصرار-.الاولالفصلحواربهجرىبما

نموذجاللواضحهزالكفي،وجهلافيالنابتالتن!رقلةفيص!كالسندباديستوقعهاا!تياللعأصفةهبوبيصورال!مأليالمش!هد

تماما..ة3محبواالحطةبان"وخريةاقى،!ويرد،"اكص!ارورمرئيسفيل!(والرياحاتغاباتذي!ة"آفيتتماوتيأ!طيربفطرة)

النائببينأدجدلالقاضيويحسم.."الاجتماععلمبطريقةالافت!اعوء(هـ،حكمةذللكفيفهلالربانلاالسندبادمسعاعدةطاللبااللبحارة

بالادلةا!ةيروضان!و،يعترفاناللقا.فلالىطنباواًلمتهمالصام!لالرياحنيةمافييعرفاللذيالر؟ياصاحبانمنالمسرحيةصاحب

طعاما"المحضر))الرآسفيالعالمبهـوراناللتعةنظهطثم،اقرائنواالليهاللبحارةرئيسلجوءاناذ،.الربانوليىي!قوداللذيهوهبوبها

ىثوجمما،يمفر،يروعوبا!م،تننتلالللاواب"وبالاحداث،للحبال؟السابقاللطويليلغياللذيالامراكثرلاعريقببحاراشثجاداالالليس

فواتب!دجحيمهعابراالارضيعلىيتهاواى،الوعيعالمعنيغيبالتيالنجاةقواربالىورينالمت!بتدافعيمتهيالمن!مهدولكنارريلست

!الاوان...اوالخلاصالىتحملهمقد

قاعةفيي!ترف،جرلممةيرتكبشخصاماماللقصةفينحنسماتمناللكتر!حملاللنجميسمدبادلايعودالثاللثالمشهـدفي

قولهوللكن،فعلامصروعايغونوؤد...بايلاوعيارتكبهابانهالمحكمةاللىبهمدفعاللذين(اللشعب)الركابمنفموقفه،الحاوفيسندباد

لايدركبالللاوعييرتكبفما..ذلكفينتنثيجعلناباللاوعيارتكبهاانهشيمةتلكولليساللامبالاةمنتنيءطيهيبدواللحاحتحت(لنجاةؤوارب

اكنللملاننيأللقانوناخرقللبمانآ"بريءنفسهنظرفيوهو...بالومم!سيحيون،الش!صسبزوغقبلىالجزيرةشببلغون.).ر؟ياصاحبنبي.

طاهـرعملعلى!نايحكمانوالقانونالمجتمعارطبعاوالمفهوم"..واعياولالايشبعكسيحامنهمكلكتفيغلىانيشعروااندونيظنونكما

شخصيته.منالثانيالشقعلىالمسؤولليةيلقيانالمتهميحاولحينفيسيمغون)..كتفيهعنالكسيحذللكطرحشخصمياأنه4جسن..(ينام

اللحا(ةهذهازاءاللقأنونرورهوفماحقامصروعالمتهمباتولنسلمهذءمثلفيتحكماناللصعبمن،الضياعالىودبمااللخلاصىالى

؟فريدةبانهااللكانبوصفهاالتيبهابشرحينالر؟يارفضواممنالر!بهؤلاءترىةوو(..اللحالة

مرضامامنفسهالقانونماوجدفكتيرا،فريدةليستانهاالواقعلللتجارسوكهم)يقولاذالسدباديعنيهموهلانتامنةالرحلةبعد

واعقلياالمريضلابأخداللقانونانومعروفوعقليانفكعياومنحرفين؟(والكهنة

المجرمينانا!ترضنااذاهذا-اللعاد.بينالمجرمينبهيأخذبمانفسياب*!دالارؤياصاحبلايغدوالحاويقصيدةفيالسشدبادانثم

مايمكنالوسائلمنالقانونولدى-اخراوبشكلمرضىللشمواعموماضرورةفالأؤراغ،والسمومبألغازمحتقندممنعروئهاللجراحصفتان

-77اللعفححةءلىالتتمة-يتمانيجبومنهبعدهالاالر؟ياقبليحصلووووالاءتلاءللحصول
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.....الزاخرافئعيللمدالاساسياتنااللحقمقةفيلا...(مم،*مه!ي،!ه!ثه!هه!هعم

عواط!للعهاللعاممهاللعهالط.عليهلحصلارالمعجميهبمدررالها

لذلك..وذكاءوذهنفكرللغةالفصحىوالللغة..وانفعا!توفاعرثاًلارو5لدر

والمنسجمالمتوقع؟لزحمانفعالاتهعنيعبرانيستطيعالشعباناظنلا منلا..اذ!ابها!لزجلاللشببهةاوالعامةالالاللغةوامكاناتهمداهمع!س13اللصفحةالمنتنمورعلى-تتمة

ارحمضاري.نمونامنالرحلة5هذفيالمشكلةمواجهةمنلنابدولا

فقدتدرجةالىمرتفعةذرىاطوارهابعضفي،اللفصحىبلغتلقدظهرتافيللمحاولاتكنموذجالاشراكيةذكرتقدكنتواذا

اللشارولياًلاسصاذاشارولقد.معان!يهافمالتبالشعباتصاللهامعهاعلىوبالقدرةاللجماهيرتحركارتيالعواطفحشدعلىباللقدرةفاثلصفت

كالدرالفصحىاصبحتاًللذرىهذءوعند..مقالهفيذللكالىلموانذللكينازعهاماالانظمةمنهناللكفان،السواءعلىاللحكمتنظيم

..عدنعايطفىءولايروي!وللكنه،اللندىيشبهالخ،لص...الاشتراكيةبلغتهالذيبالمستوىالانسانيالشمولحيثمنعن

حاجاتعنالصريحالمبانسرالتعبيرفيالاسفافمناللعاميةوبلغتبشتىاللعنصريةواللحركاتلاالوطنيةوالحركات،اللقوم!يةالحركاتهناللك

حد-وليلةببلةالفعلىاللقولفيجاءكما-الليوميةالشعبافراد...والفييةوالاقضماديةالاجتماعيةمحتوي!لها

عليها.ثلذاك-ولالوطنية11علىيدلهذالاولكن..والاشمئزازالانجذالحوارفيالمشاركةالىاللعربالمفكرينالمجلةدعوةاناعتقدانني

ضغطوتحت،هائلعربيحضاريمنطلقعتبةعاىالليومونحنبمفهومهالموضىونالمفكزتناولاذافقطملحةدعوةاللنقاشا!ستاذ

الراهنبصستواهاكلةالمفامامقس!رايضعنامماواللوضوحالسرعةمناوحاجةهناللكانادىولا،اًلراهنمشواءمزوانطلقوااللحديث

قضيةولا،فوارققضيةجمةالقض.لعدللم..المفيداللعمليمستواها-ازدواجيتهفيالتوغلوراءمنفائدةولا،فيهجاءعماللزيادةمجالا

منبالمعنىاتصالااصدقللغةجديدخلققضيةبل،اثنينبيناصتيارجمبدانالناتفتجولنجدوىبلاحتماستكونذللك؟تائجلان،الاطلافىعلى

المبمذلة...العاميةالللغةمنانامإوارفع،المفتعلةالمنمقة"اللفصحى"وراءفيهامناالواحديدورمفرغةحلقةفيسندحلبل-للعملجديدا

انتشاراللخلق،للذلل!لطزمة4ا!ساسيةالمعطياتبينمناناللقولويمكن.الليهبملتفتولاصاحبه،بهلاحقهوفلاصاحبه

المستوىسيرفعاللذكبهوالانتشارهذالان،واللعلموالمعرفةالثقافة**مهه

الخلقعمليةلكونولسوف...النسعبعندهوينفعليفكراللذيالادفىهـاعلىمحاولاوالعاميةاللفصحىقضيةالشارونيالاستادعرض

استنباطعمليهـةابداتكونوللن..وحتميةمتطورةثوريةوطنيةعمليةحولاللكتاببعضابداهاالتيالمهـختلفةالنظروجهاتتقرير،اعتقد

...طادئةولادةاومرتجلاليغير..الوطنيةاولللقوميةمقياسامنهااتخذمنومنهمالوضوع

مكله**ايضاافهمو!.0حكمااثكلمننستنتجانلنايمكنكيفافهملا

الىوانطباعي،مقتضبسريعبحثوالريحانيجبرانبناللبحثوطنسةعلىباللضرودةيدلىالعامي!او،مث!لااللفصحىاستعمالانكيف

اللذجمرالخلافان..وراءهامماالىيغوعىولااللظواهريتناول،بعيدحدانماشطوي،لهاستسلامهاوللاستعمارمحاربتهعلى،خياتةاواللكاشب

منهما.للكلقيالشخصاللصفاتءنناجمخلافوالريحانيجبرانبينكانوراءالكامنةالاديبوروح،ذللكيقردالذيهومعنىمناللكماتعليه

فيفصامما"يونغ"تصنيفاتوفقعاطفياانطوائياجبرانكانفقدجمالولا،اللخطجماللا،واللبطولةالحياةتمنحهالتيهييكتبما

ويحمله،يفكزممااكثريحلمالشخصيةهذهمثلوصاحب،شخصيتهللعدةيخضعامرالتعبيراداةواختيار..اللعباراتدنينولا،الاسلوب

انيكونلهالممكنمنيكنللموللذللكالاككارمنهويحملممااكثراللخيالهذاوللكن،منهاكبيرعددذكرعلىالمقالجاءشستىولاعتباراتعوامل

لانهوانصسزاليا..اللحنانويستعدياللعواطفيستقطبلرجسبياالاالاطلاقعلىقوميةميزةايةصاحبهعلىاذاتهبحديضفيلاالاختيار

..الانطوائيةشخصيتهمنبتأكيدانفراديالوطنيةوالمبادىءواللقيمالمفاهيم"نثوبااداتهاللبساداالااللهم

تطلمنفتحةشخصيةذا،تماماذللكعكسكانفلقدالريحانيامااللشعبيةالسيرتدوينالىباللشعبدفعتالتتياللروحان...الصادقة

بالتالليدفعهمما،ذهنيااجتماعيا،اليهموتتحد!اللناسعلىنفسهمنها.ونضالهلوطنيتهالحقيقيالمقياسهي

ناغروفلا،بالمجتمعوالاهتمامالواقعواغبارالاخرينمعالتعاطياللىالاديبعلىلزاماكاناذاعماالمرءيتساءل،ذلككلمنوبالرغم

فصاحب،وطنهابناءفيهاغرقاللتي"ماعيةالاجالمشاكلالىانتبههواللفاوكتباذاؤانه...اللفصحىبالللغةالايكتب!انالمخلصاللوطني

افدامهمواطىءالىوينظريفكرشخصاشصنيةالمنفتحةاللشخصيةأيقبل-اللوطنياللكاتبحقمنوصم..خيانةهذاعملهفانبغيرها

وطنهالىبالانتماءشعورايكسبهمماعليهايسيرالتيالارضعلىيريدالذيلللجوملائمةيراهاالليموالللغةالللهجةيختاران-اخركاتب

..بدونهاللحياةيستطيع!اللذيومجتمعه..وللقدمنهيطلاللذيم!والمستوىمحنهاالتعبيريبغيالتيوالمعانيتصويرء

بحاجةيكنللمفانه،اللفصاميالعاطني،ابدااللحاللمجبراناماالادبيةالاعمالءناعتقاديفيكانت-اللعاميةباللغةتمثيلياتنسهدت

مكتفاكانلانهمجتمعشكلفيولاوطنشمكلفيلا،الاخرينالىاكداسابعيدحدالىتفوقوهي،ريببلاالوطنيةالمفاخرومنالرائعة

..."بأسرءاللعانم!يهايرى"،فيهاغارقابذاته..الميتةالمرصعةاللخشبيةاللرواياتمن

بينولا،واللمخيالاللواقعبينيميزانيستطيعلاوالفصاميالتي"مثلاالزعنيعمرعانيى"والانتقاديةالشعبيةالاغانيان

بلاقضبحمعناهاعتدهتفقدللاشياءالمنطقيةاللحمودلانواللوهماللفكروالاحتعلالانهتابفتراتخلالواذنابهالاستعمارصروحؤ،!انطلقت

واقوالهبررانكتاباتفيجداواضحهذاوللعل...مكانيةولازمنيةدلمغةكتبتالتياللعديدهالمقالاتمنالشعبنفوسفيأثراابعدكانت

ينسرأنواللاحدوداللعدمفيانسابوقدلهيمكنفكيف..واعمالهوخرجتالوطنيةثابللبستالتيالكثيرةالاشعارومن،حلوةرفيعة

قالهماولل!يس؟وطنوالىمجفعالى؟والمحدوداللبقاءالىانتماءبأيللمتستطعوللكنهابعضهموحركتبعضهمفاطربت،تيهاالناسبينتمتنني

وتعبيرالانطوائيتهانعكاساالاوالانعزالميه،"الانكمالثن"شانفيجبرانللغويذللكفيالسببللعل..اللعارمةالانفعا!تا)جماهبيرفيتثيران

."..أمتيوجهأميوجه":ياموميتهاللطفوليوالتصاقهلنرجسيتهونتعلمهااللفصحىقبلاللعاميةنتعلماننا..واحدوقتفينفساني

واحدكللنفسيةصادقةصورالريحاليوادبجبرانادبانوللذللك.-اللناكرةالسنينمنذو؟نفعا!.شاعواطفناعنالمباشرللتعبيراداة

وهذا..أجمنامعبراصادقارسماشخصيتهماخصائصرسم"ها،منهمااللعواطفتحريكعلىوافوىاقدرطويلوقتالىاللعاميةاللغةظلتربما

الانتشارلهمايسرالتيالاساسيةاللعواملمن!ماالامانةوهذهاللصدقمن-ونقمةحقدمن،وحسدغيرةمن،وكراهيةحبمن-والان!بن

جاءهدما.اللذيواللبقاء!قياءاللذيالتعبيربمابالتداولومفردانهااللعاميةالللغةوتكتسب...الفصحىالللغة

***للفصحىلللغةيمكنلابالعاطفةزاخراوحشداوجدانيةالواناالمباشر
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تحت-حديغانفهمهكما-اللفنعنالكلاماللىالاغريقعمدوللئنظا!-رة،دياباللحيبدالاستادتهايت!لم!ثالت!"اللقبائل"ان

...تشوبشعنولااهمالعنولاجهلنءذللكيكنفلم،اللصناعةاسموللعلها.الادابمختلففياية"ومعروفةالادبيةاللعصوركلفيمعروفة

تمييز،آيهناللكيكنللملانهالصناعةمناصببلاجزءا"الؤن"كانللقد5وهذ..غيرناعنتأخدءممااكترالشعخصيالالننزامشكلتأخذعندنا

بمفهومه،الفنوبينديثاللحرمفهومهااللصناعةبين،للتميزاءكانيةاوالاجتماعينمونامناللطفولةمراحلفيزلناماكونناعنناجمةمشكلة

والصانع،متماسكاواحداثيئاواللفنالصناعةكانتبل.الحديثكثيرفيعندناالادباءاناعنيبل،طفلادبنااناعنيلاانا..والادبي

..الاحياناغلبفياللفنانهومستوىمنادلىتصرقابينهمديماعلاث،تهمفييتصرفونالاحوالمن

الاهـورطلتبل،فحسبواللعرب،الافىر،يئعلىءهذايصحولاونفسميةاجتماعيةعد-!ةاسباباللظاهرةوللهـذه..المطلوباكضوج

"اللصنعة"بينثلألمايزاللااللجدلانكما،المتأخرةالعصورالىكذللك..ايضاوطبيعية..وتربوية

خلىاوفنااللطبيعةمحاكاةكانتاذامابين..هذايومناالى"الفن"والنقديصةالتكتلاتظاهرةبعرضاللكافبعليهطلعلواللقارىءيود

...اللفنهووالللاشكليةالهندسيةالاشياءحولاشخاصتركيز!أءنعوضاادبيةمدارساونقديةمدارسشكلعلى

"الام))والابقليهاعائليةتتمكيلاتكأنهابدتاذ،الكاملةباسمائهم

ايضا.لغيرهمورضنعونهابايديهماشياءهميصنعوناللناسكان

التسيالاساسمةا!وامل.من،وادطتوارءرض،ا!صقصدوكات"صناديدابطال"ويحميهاايخ!يقو!هاثبلأللمنهااكر..والاطفال
....مثلا،"بالحسينية"اًللجماعاتهذءتميةمثلابالامكانيكنالم..

جذابةواللوانبانتعكالوعرضهابرض؟عتمتنويعالىاللصناعحملت!اليهوما"الع!ادية"و

"كعملالفن"نشعأوهكذا.اهـوقاكتسا!وراءوسماللزدائنمحلة..اء...ا.
.....،ممكناال!نثديلاتجاهتوحيدكانادالنها،4!يللكاتبويتساكلل

اقممتولقد...خارحىسطجولها!هارةوفىاللصناعةقىله.حنور...
.........-..انيكونمتمنياعليهفارتدعادبهبفافهمللمولكنني،اللجوابسليولقد

تهتيماللىشظالتيتلكرلعلفراعصهننهرمممامخفلفودكهلعصوعمددالتحسطلللصناعاتصوفيلادبيمكنبهبفاعرفلاانا"..ادبائئاشتاتيلمانس!انياتجاه"لشا

يعدوللمصاحها"اتوقد"المومنعتعرهااننىالاعمالمننماذجهذاكلمعوتفاعلتاللخليجاللىءد"لمحيظوامتدتالتاريجعاصسنتأمة

-.....الادبيةالمذاهبمختلفالحديثعصرهاعلىتعكسلااناليعاللمحضارات

اللفنيةالرالعةالاعملامن"اجلهمنص!عتاللذياللسمببولاأمرهير،منامت!بهفييضمادباللعاللم،فيوهل..الاقلعلىبهاإنتاثراوالع!لمية

اروع،فيهـ"ومعارضقماحفرايتوؤد،حياتيفيأرللموانني..اللىحاجةفيادبناان،شكلاا:!..قيهيكتبوناللذينشتاتالمخاص

للقالفوجوءعلىصورتالتيالهيئاترسوممنألفدولمومعاجمل.ولاتسعجلاتعكسنرسالةاللنهوصوالىثحصيتهتكاملوالى،داتهتأكيد

..فليستوالاسالليبالمذاهباما..اللراهنةوالمصبريةالاجتماعيةالثورة

فيبعىعرفتالتيالخزفصناعةدورايرضااًللدورهذءمثلومنانرلاقاتعندوماتتقنقفالخورة،تحديلأهايجوزولامحدودةهي

..لللنسيحاًللطرازودور،والميناءالزجاجوصناعة،اللفيومومتهااللبلاد.مبدعوتجديد،جريئة

وفيمخلفةاتنالفي!ائمةاللصئاعةدورظاتخرةالمطاللعهودوصىفي*ع!ملا

وحتى،الامراءومع،الكنسصةمعالحالكانتكماحدلمبةسلطاتخدهمة
......7كبيرللعدلاجامعمقال"اللفنمشكةفيدراسة"اللطويلالمقال

لالسه.روبزمعومنهـو!4مرابممنجمعثدمعطها،الفنحولوالنظرياتالاراءمن

للاستعمالصنعتاشياءونتيجةصناعيعملمنجزءااللؤنكانفيوالمنستغلينالفنانينمنجداضئيلوعدد،والفلإسفةالمفكريناثوال

ممروفااللفنانيكنوللم.الاجتماسةاللحياةمرافقنستىفيوالاسقخدام.الداخلمنالفنتنؤون

يؤجراجيرا،معملفيعاملاكانبل-معروفااسمهكانولا-كفنانت!اكاتيالنظرياتانالفنيوبالانتاجباللفنونالمهفونيلاحط

شخعيتهيكتبوللم...واللتجاهـةالعمللاربابويبيعهاومهارتهخم!تهكمااصحابهاينسجها،اكثرهافيخادجيةنظرياتاللفنيةالاعمالحول

اعماللهمتوقيعالىببعضهمتدقعكانتمنهبثورةوالانادراالاد/نجهوغالموضسوعحولم3تراتنكلعلىعادةوتظهر،شبكتهالعئكبوتينبنمج

تسجيهلالاولىلللمرةيحاولونبذللك؟نواءلوكمااللعملصاحبمنبالرغم.جوهرهومنصميمهمنانطلاثامنهااكثر

الصنعةفصلاللذيالاكبرالاساسياللعاملوللكت..التاريخعلىحقوثهممدهـسيةفائدةشكبلاويؤديشاعلبالاغر،يئيبدأاللذيالمقالان

اثباتوالىذلكتبعتاللياكجر/بيةاللتطوراتالىمهـدواللذياللفنمنفيهاواسهباخرىبعدنظريةاخذاللكاتبانلووحبذاتعليميةلا

عواطفهعنللتعبيرأمامهالمجالاهـصاحواللىوحقوقهلسخصيضها-لفنانهذافيلللخوضغيرهامامالمجالبذللكفاتحاوالنقدواللشرحبالتحليل

العواطفوللهذهللفرديتهالاخريناحترامتأمينوالىواراًئهوأهوائه.وفعاليةايجابيةاكثربطريقةالميدان

يسرتللقد...الصناعيةالثورةهـوالعاعلهذاكان،والاراءوالاهواءتطورمنالباكرةا،راحلاهملثدالكلأباننظريلفتوللقد

الرخيصبالثمنالليهيحة،جون"اعلىالحصولامرللناسالثورة!ذه.واللخلقالولادةمراحلل!تبرهاانلنايمكنالنيالمراحل،اللفنيةالاعمال

شيءكلصناعةالىبحاجةانناسيعدلم،السهلالواسعوالانتاجكانوابلخلاقينيكونواللم،باللفناخذواتدماوفلاسفتهمالاغريقان

وبمناعةالزخرفهوبئقليدباللنسيجالالاتثامتبل،حلأظعلىثطعةثطعةالىترميالتيالتابىبخيةالمحاولاتكلمنبالرغم،كونواوللم،مطورين
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يقولارؤهـالهعتظاعقرللساممه""للطففةلعرغمممابمولعمعيمللكمبجالمتهمابعلنمس!عأ-لا--ا4،ع!ا؟لصفحةالمسلامور.تتمة-!لا/!.مى

مىلسالهعلىماجرىرعم

الفصصلفد

لآالاحتضصار،مرحلتعبرالالهة"...الارضعلىبصقانبعدسماطة

لا!خادعةسخريةولكنهاباللقانونسخريةهياجل

سلمانعايدةبقلم:البريدسابرإلمتهميحالانعسيرافليسيواجههاارتياللعالةبطبيعةمعهايقطعان

،وفياللعقلاوالنغسفيالاختلالنواحيفعلايحددمختصطيبعلى

بهاردعتاوموثزانسانيةمادةسلمانءأ!دةفصقىموة.وعفيانفراديسجنفيبهيلفىفلاخاصمةمعاملةالمنهميعاملاًللحالةفدء

ابنهايهوتام*ولىتدورؤ،ي-،ا&كنيكلمقتضياتالواعيةالمعاللجةسجنمناًللقضةمسرحيتحولبل..التهمةعليهتتبانقبلحتىا

لأوهسيباننباحاطتهامنايامبعداللقصةلنافهقد!ها،بعيداالمسافرالخاصةاللحالاتان"منا)حراساح!اسانءلىجرىوما،مصحةالى

كفيهاتص!خطرفام"،بهواقرارالموتلل!ذاكاملتصد!قحالةفيمبررالايشكل"تستفحلالمتشماتازمةواقالمرلمنجةتجتاحبدأتقد

انكاصحيح،خطآرصورةصوبابصارهاترفعثم،وعصبيةبلوعة...اضطراراًالزنزانةالىبهاللقبمقدالمتهمبانلاؤناعناكافيا

تحبساللرسابيبالمجليهاتهاتمرس!حم!آلهايوللصولنرك،،خم!،اومنععنمها-بعوفيللنمبالقانو!السضريرةهيوسياقهاشخصياتهابكلالقصةهدف-

...ثم..سخفكافيممعنةسخيفة،رسمتكما،اللعامالنائبفشخصية

قبلاوصانيخطاروللكنعلياءسعبهاماياخالتي..اخضهاابرقدؤادءن.يمكناللقانونجبةدرات"فيالمسؤولليةبمبدآاللمقاضبباثمةانلانعتقد

بعدحتىللهودعاءر،عليهرضاكاطلبوالط،اخبررانيهرتن.لا.)ء.اً.نرء

".الموت-بوجودءسلمناادا-وعيكللكنا:هـوالهدام!لءتهمايسالن

"؟منكجزءاالليس

تماما،لهاشاعرة،للفاحعةمددكةالرأةلانلاقئاعثكافكلههدا...
..الحواربهذااللقالونضدمننعاعرنايعبيءالهاللكا.نبيصتقدهلثم

للهايحملكا!اللذياللبريدساعيتعنرضاىطبيعياموففايكونفهل..طفلةمعالنومبتهمةاحدهماس!نسججمنينلسانعلىيسوقهالذي

!طار؟امياماذا"يس!!اوانرسالةيسلمهاانالليهطاللبةاصارسائل..ار!اللما!ونباننياهـت،ذراعيبجنصغيرتيواخذت))فيفول

"؟صدقتاذنياتطئ؟لدرىمن))تقول"؟انستولكن......
....."ا!يفهمائلايريدهالقاضيهذاومعىرضبكلللتهادا!ئة،لاعمة،طريئة

وللكين..والوعياللعقلمتهىعلىتدل"يدريمن"كلمةحتىالرمزيواللق!نلاللفعلبمالقتلبيناللفكربةالمشكلةقاكانتوبقدر

فيجدبرلسالةالمطهالبةالىخطارامتدحعانمناللقصةيمنعللمهذااللفكريالمستوىؤوقيصهاوهوالافتعالبمولىهاصافالحوارمهننعلة

السانعلىلهايكتبهاواحدة(فبركة)الىمضطرانفسهاللبريدساعي

ابنها..؟"كا،!ه***،********"!ه*****له***!ه*!ه**!ممه!ه**!*!ه!!ا

برم!مةتصابالنبسماعهافورخطارامجعلتاللقصكأصاحبةانلو:انهبلفحسباثكاليةانغنيةا،*عمالعلىاللقولهدايصدقولا

اللجميلوهمهافيتح!باتظلثم،الحقيقةادراكوبينبينهاتحولعقلية؟مثلاكالشعروالللاشكليةاللذهنيةالاعمالعالىا/ضابعيدءداللىيصدق

يومعرسهتنتظرتربيهااترألدجاجاتوان،وشيكةعودتهوانانهحي،من؟..ينضبولاقينهيلاحديثءون!ذ..الوس!بقىووالادب

يحميها.عليه!ممطقعالمهاماللقممةفيفيشانلنجحتبن!4لمر،لمم!اىبميعلىللتذتلائل؟ارىاناسص!بعلا؟.."ناللفكلةمتنه)!اسمهنتميءهناللكهل.

التهافت.من:...معينفنيعملمشهـلةاو..فنانمشكلةهن!اللككانربما..ذللك

لا:اويكوناناطفأنه..مشكلةلهولليستمشكلةهوفليساللفنأما

آدمعارلبقلم:واللطروفالناص:...يكون

عكلو*علا

العاهملاعاطفةمنمالانفتىلعقمدلصر؟لمحاتهملساعقرمناكثربطلهالاعلىالسينءقصعةيمكن:"معظمآ!عشرةاللحادية(لسنةمناًللضامساللع!دفينظريللفت

أللقصةمفهومفي"ال!وف)ومصنىاللظرو!يدمفيشطرنجحجارة:واقوالونظرياقلاراءوسردتجميعابحاثكانتفيهنتتمرتالتيالابحاث

فيخيرنزوجاوماطفةكلتلغيالتيالنفعية"..النفعية"هو:خلاقنهءيبايفببهالللكا"بيكونانرونوالمفكر"ناللكتابمنعدد

فهومتزوبمغيرولانهابراه!يملاخ!يهالاصغرالاخهوفا!بطل..الانسانبرالابحاثانمنأاللقارىءوير"مور.مبدعاجدربىادوراؤيهايلعباناو

مايتنبهيمثللانهلانحبهوامي!نه،امينةمنمننزوجواخوه،اخيهمعيقيم:تزخرانيجب،حيانامنافوريةالمرحلةهذهفيوالفكرقيالادبية

شئروجةغيروهي،اختهامعتقيمامينةاختوعلمةمنزلهاعلىاللعالة:فئخنالوراءالىالتمفتناوللئن،والاصالهوباللجدةالل!قدميةبالعناصر

احبتهولكنها،واحبها4احبضفقدروتزوجغيرولانهمتزوجةغيرولانها3واللفكريةالادبيمةالابعادفياللنظرلاعادةمحاولةالتفاتتناتكونانتنو!ع

وجهعلىالامريغترضانيحبوه-،حبنا،اللخاليالوحيدالمقعدلانه؟اللعواملمنبدافعآهملقدكانماواظهارفيهااللعديثةالمميزاتوتبين

كرهته،ولكانت،ابراهيممنلتزوجتاللكبرىهيعلإقىكانتفلواخر:نكتفيانلا،اللقديمةالمدرسيةوالمفاهيم"والمستصرقية"الرجعبة

يتزوجوللم،عليةلاختارالاصغرهوابراهيمكانولو.امينةولاحمبته.:.فحسباللخارجيوالوصفوالاسنادباكدوين

هيفاللحقيقةبالتالي،..عالبة4وكرهت،امينةاحبتهانوللحدث،امينة".

يحبالواقعفياحدولا،زوحهاتح!لاامينةوان.!4،لا!ررةان؟وانااكطعرضتاراءلوىيضىاًلمقالةهذءفيوردمادانوبعد

..،ومنها،البحثبموضوعمبانئمرةهملدجمامنها.الماضياللعددفيافرا

..!الاطلاقعلىاحدابرمباشرانق!اتلأونانللكلمانيأردولله.بجنبماتهويدورصوا4ص!ربما

ماخكاتركانالاجدىمنفلعله،اللقصةفياقولماذاادريلا:بمامشاركةاوتعليقاتكوناناردتهابلواللباحث!بناللكض(بسلاحد

..يقرأوهالان..اللظروفساؤتهملمن:.واوردوءكتبوه

عزاملهمميرة؟اللبانالرح!عبد
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كرهته،ولكانت،ابراهيممنلتزوجتاللكبرىهيعلإقىكانتفلواخر:نكتفيانلا،اللقديمةالمدرسيةوالمفاهيم"والمستصرقية"الرجعبة

يتزوجوللم،عليةلاختارالاصغرهوابراهيمكانولو.امينةولاحمبته.:.فحسباللخارجيوالوصفوالاسنادباكدوين

هيفاللحقيقةبالتالي،..عالبة4وكرهت،امينةاحبتهانوللحدث،امينة".

يحبالواقعفياحدولا،زوحهاتح!لاامينةوان.!4،لا!ررةان؟وانااكطعرضتاراءلوىيضىاًلمقالةهذءفيوردمادانوبعد

..،ومنها،البحثبموضوعمبانئمرةهملدجمامنها.الماضياللعددفيافرا

..!الاطلاقعلىاحدابرمباشرانق!اتلأونانللكلمانيأردولله.بجنبماتهويدورصوا4ص!ربما

ماخكاتركانالاجدىمنفلعله،اللقصةفياقولماذاادريلا:بمامشاركةاوتعليقاتكوناناردتهابلواللباحث!بناللكض(بسلاحد

..يقرأوهالان..اللظروفساؤتهملمن:.واوردوءكتبوه

عزاملهمميرة؟اللبانالرح!عبد
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