
عالمهولأكاحمقبسقوحضماينن!ضل!ملكون.عنلوالرحغلل!حبمحرلمعرةتملافلهمحين*-مير!ر!--همهما!مما!ههكلر!كلر!ر
لمادا.معقدا.نهمضحارام!فهولاهـمطلالمادا.ءـواًلارالسؤالار

..الصحف..الدوللة:تنتمضافجيعةاان؟؟توريينمثقفينفعلاصصصص!صصص!!ص!ص!صصصص!صصص!ص!!ص!صصصصصصصصصص!ص!صصصصصصصصصصصممكك!صصصصص!!وصص!صصصصصص!

اللدرسىاللذعر/يربضاكوريةو،غيرالملوثةالادمعةمنمامكانفيءص-كاوصصد!.

طرقفرلكم!طريقةنرقنا3ادالدلهينللهلجدوىيقالجنمب!يلللاعتر"للدلاللخوذ4ف((الدراجهعحالثا))مىالدائىر .....*..الفصو

طقوسهاماالمقدلعصفغنعتلاللرلل!دوسئرلم!،وولللالحمامدرهيرةيلدلاىلعاأكبضرمسنالةسىللغتإباصءلمرح!بلمرردت

الديعي،للطقسيخنعونلااللذيناللخنعينعيرالمرقةوحمايةبالالحاد*،،،*،**!م،*،!بم

اللحالاتهذهمندقيقةحالةفيطبعا-الللاثورية-اللدوللةتسقطوؤدمناسلإغرقتارإياللقصيرةاللقصة"لمك"ا!راجكأعجلتا"في

اللجررخين،واضحةبخيبةيواكباللذي،اللعمقالاسىومعالطبيعيةغير-اللقديرمشرقنا-الشرقيبدوصفحةةعشراللخمسحواليالاداب

المتقفتحمياًلتكه!الحقيقيةاللدوللةبعدتوجدللممثقفينامنالموهويناسطورة.غيبيةاؤعالاتمضعتيلاءباهاحكايةخلفمحطبهفييترلح

اللكهفي.الارتدادمتخطيةاللعصروتدركوهبسوطمذلةشبهفياللذاتيبالقصورتهلفعأغوارنحومنكفعةكابية

وتجازفعصرهاعلىتتمردانماصحيفةاستطاعتادافيماهدا.الهمحيةاللفعلردودمنبصوعمصابةخلفيةحضارةعبرثفيل

ش!دفيالاخلافيواللهذ؟نبالحقدالمسطوماللعاللمهداوسطبالنشرالصادقةالمواجكاةءنبعيدابرداانتسانه.هروبياموقفايبد،انه

للتبيعةالتحديومن.واللروحانيةواللعفةاللشرفبينوتميعوارتخاءالمشلولهالخرساءاللهإهلابتلاعمشجعاستعداداييملكولاينناللقلعه.ر

متتن!ابكمخاضفيتئوسلاثوريةبيئةفيالهمحيفةتوللدانالوجودالمنقرضةتفاهانهجميعيششقحقهقياانسمانا:"كانهانفسهونئصيب

هداومعلاجيالهاتؤرح.الثوراتترثاللصحفان.مإكاملغيررخورعب"نمخاوقةوشيطانوجانعفر،تبأللفالمسحورةمغارتهويهدم

وللكنهسلبيابداربماللعاملالاارجاعهايمكنلااملخيبةايضاهناك.يضالردماغه

يكونانالاجحافومن.انساننافياللذا.نياللقصور:تقريباحقيقيفوقنايزحفواللعالممدنس!ةزقطفياننانراوحلللمت!بعيخيلحإى

فحاعفيرسوبيةطبقةتشكلهوبلالانسانمعمولودااللقصورهداالارضووهعلىللانفجارشوقهطالاللذياللدعلمننوع.توقفبلا

..واللله..والاخر..اللذاتمنالمزمنالخوفيراكمهاالعربيالازصإن.لل!لممهاساجدةجباهبهاعفرتماكثرةمنالتعبة

تجر؟فلاتهوم..اللطمةفيالافكارتوللدهذاوعلى..الاخرىوا!ستنالنزيفهذايسإمرمتىالى:نوعمنوجارحةثاقبةاسئلةان

التهموربماالسوقيةوالاعننداءات،والسجنالمطاردةخوفالانقضاضءلىندركمتى!واللدينالجنس:المعاصرةاللعينةالاسطورة؟المنثورالكئيب

عرفية.محاكمالىؤهـتقودالت؟المالففةكهوفهافينئنانعلينااللقادمةالسنينمنكم؟خلايانافيتجرثمها

ادبضايوللداللشاكلاللخوفمنالمربالستارهذاتحتوهكذا؟.ونصدأالظامةفينهـ!ريءاللعن!وت،خيوطتنامغالىتغطيمرصودين

مرمزا..اخرىوجوءفيتوضحبلاسديميا..وجوههبعضفيطرحا.زكبجلاا!تيوالمهـرجاناتاللضوءوصخبالحعياةضجيجاللخارجوفي

ي!خيل،وتعريتشرطانتريدماقصةتقرأوانتاليكيرخيلانهجةللد!فينتمددزلناما،طهرنانحيازلناماالمبتنل:بالافيونانفسشانسا!ما

الكاتبيودالتيالمشكلةمنالثالياللجأنبخدمةالىتهـفوئنهااليكتحترقلاممالروحيةاللحضاراتمنطلقونحن..تلوثللماللتيالبراءة.

مجهريته.تحتوتعريتهافضحها؟..الللاأخلافيوالضياعالمباذلجحيمفيالليوم*

.....اللحضاريةللفروقاللعقيمةاللدهليزيةالتفاصيلفيادخلانأودلا

منكانوالذيعليهالمتعوباللعملهذا"اللدراجةمجلتا"انعلىاللغربوانفتاحيةارربوهةالمبجلةروحانيثنابينالصراعفيولا

والافتعالالتشابكبعضمنلليتخلصمرةمناكثريكتبانالممكنجميعوتعريةللكشفوحقيقيةصادقةمحاولةفيالحيانيةالمعطياتكافة

لتمزيقاللشروشمنالتخلصنحونازعا"اقلاعما"عملايبدووالخارجيةقط!اعفيشغوكاسيعمقالتذ!ائكالدخول.اللظلمةفيونحياءنصنفهما

منامكنماينجوانمحاولاالمغارةبابعلىالمتراكمةالعنكبوتخيوطوحفلات-ةالربا!كهوففيحضارتهعنالباحثالمعقدالاخراللجانب

المواقف.وحلولليةوالترميزبالتهـويمالمرتقبةالاجهاضعملية0..والموالدوالتواشيحالزار

منالمحرومالصقيعيعالمهافيابداالمذكورةالانسانة"خيرية"واللصدامبالمواجهةالاتكونلنحضأرتناانتماماحقيقيهوماللكن

ذاتهاادراكعنقاصرةوهي،بالولادةمغتاللةشرقيةامرأة.دفءحفنةللعقدناهذامنبأصرحاوالاخلاقيةالمقوماتلابسطالتعربةوبالتاللي

عطيةفي"الجبارعبد"فياللذوبانبرغنةتحسانهالدرجةالمشطورة-الىتجاوزهذاصحاذا-الليومادبناان.المريضةالذواتتكلسالتي،

هوالجبارعبداناو.داتهوجداللجبارعبدان:خاطئةافتراضالاقلاع""محاولةتسميإهيمكنمايعاني،الرهيبةاللدوامةهذءفييدور

حقيقي.هياللكلمة"معاناة"كلمةوان،الارضهذهنفسعلىالتعبةالارضمن

الاللهيالمراهق!داتصنحهانلوداللاادراكوهميةمنتئعتقؤلمكيهـصلالمتصلبةالسوداءالاسطورةلمحاجعوبشكليشرطلا.فهـو.المكنة

الخلفية.واللعجلة..واللله..الصلاةبحكاياالمخدوعجبرلانمستحرةحربفيفهووللهذا،بيئيةموتكزاتالىمشدودايظل

للخيرقي:يقول..ملوث..مخلمخلنفسه"اللجبارعبد"للكنللارض..اهـوراءالىاللعودةاوالرضوخبشدةيرفضهذاالم!اناة

ضرعمنالطرياللدسماللحليب؟اللحليبأتعرقينخيرية"-مهـومة!..مموهة..متكالمحئةغرالمعركةتتبدىوووكذا.باللعقمالمزىوعة

هووهذااللثفستشتهيماكلقيكان.اللحليبمثلانك،اللجاموسةهو..الانقضاضلاالمشغلةحولالتحويم..الثقبلاالملامسةان

بة"شقائكسببلللثقبتاريخيةبحاجةفيهانكونلمحعالليةغيرلحظةوستأتيمرحليةبداية-

انفجارللحظةفيصاحبنابهتلمظالمبثوثاللجنسيالشبقهذامنبدلاانواتقد..اطلاقاظرفيةغيرحاسمةكمرحلةوالانقضاض)-

.كبافيالرجالاشتهيكانا.خيريةيأليانت:يصرخلليكادحتىشهواًلي.حقيقيينضحايا

اللخوؤءفعللرداستجابةويحجم.اللحليبووافيلللغبظاميءانا."مارللو"علىالنارانكلتراحاناتاحدىفيالمتزمتوناطلقعندما

هواللذيالشيطانقتلمحاولاخلاياءفيالمعرشفيهاللكامنالالهيالربيعيالشاعرهذاكانواللكنيسةالللههاجملانهالانكليزياللشاعر

معمىهيقافزةحياتيةكارادةالطبيعيةالاستجابةلانهاللحقيقيالانسانالمنإ!صبالرصاصياللهيكلجدارفيثقبايفتح..اللعودالرخص..العمر
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رمعث.الفضاءفيتدو/راررراجةاعجلةوكانتيختلجخيريةبطئكان"ةالارصيعلىاللحيواللعطاءاللبشريألأنشمرار

ثمسحبتالعجلةولمستيدهاانتعيمدتودون.صوللهاونطرترأسهالزوجهـا:سبورولكأنهل"الجبارعبد"منيةخ!ير./زوجتيو!ى

.".نفترس!هاسموفالعحلةانايى؟،وخببلبا"قذارة"لوثتوؤداصابصهاإ!الاخرانتعقاباستنالللكخيرطلقها

ور،مقصسلحوعلىخهر.لمبئوعيفي.!لبتبصءرةالمت4مزبرالرهذعا!ءادبعوالممفيالاردبةت!تابدانحجاان:الابدفاجعةللكئها

الواؤءخلمقفيا!رو!-4"الراهبهماش"ميزاتاحدىولعلهاوغيرمفتعلةمعاركدأخلواللذعرالرمخبةببئ،والألهالتتميطانبين

بالانفعلاتمفعمةبازدواجيةالللحطةيشحنءماوالمتناؤضكأاقىقابصلة.داتهيكونانانسانئافيهايسهطيعلاحقيقية

.اللبصيرةوالامنداداتهروببةصحاريءبرمنفجون،بالنوعءعطوبونلقصةاابطالجميع

والاندف!عاتالللهبينالمنخلمعواككأاذفينالمجنوالركضهدابعدمنمامكانفيراًبضةح!-يةمخيركنوبةالذاتيورالقصريختابهمماحلة

بانتحارلةالم!حلتهل،العاللمررمطحعاىؤخفجرانتودا!ت!قىالانسانيوا!قصوربالعطبالمصار-ناوللعكببنومن:يتحررللمارزيالدماغ

رايماثم؟المطروصةالىصكلةصديبيئالت!ؤمعنعجزتجكلندماضريةا!قصبرةاطلالتهخلالحقيق!ب!ابطلا؟)تاليخبريةزوج"السمان))يبدو

لا؟المتعبةارضناعلىالاد.يانوتجارالاخلاقصمانعي:اللجبارعبدوجهفييصرح.اللقصةفي

:بالايمانتفاهـرهرغم-طبعاالاثم-اللجبارعصد-يقول.اًللجهنم!ذءفيلممعدآءاننا-

يأ،لههاديفلااللهيفهلملومن.لهمضلقلاالهاي!دهمن-للحظاتهعلىيقبض،عنكبوفيةخيوطولاذعربلاجحيص"فيبرضلمذذ

انقداداوكذاكانقادهابمس!تطيعاحدفللأنفسارعذبا!اطهارادادالحطساتنسرقانعلي!ئا.مت:،قيغيرللحظةايةفيالفرارالمعرصة

تض*لميلها.يمكنهرو!فليمنهسااللة.نونكررلاالتمم!عونا

اللناسكلانصدةمشكلتكزادوفد:81صدييعقولاللذىوهومعئ!ىبالعفويرةالمتذبعالسليقيبحس"كادرقداللنمودجهذاللعل

.وضالونايرضاخطاةصوللكاللذين.اكاتبهعايونتللملماذاادريولست.ا!غ-:بالارتعادمنالمجردةالورجاة

الماوثة.بالضمالرمليءبكيحفالذيالعاللما!:اخرمقطعوفي"الل!كشفيم،رسللينركها!وؤتن!!فيوالصادمالثاقبهدا

الوؤت،نفسفيوالواؤع!بة،انتنافضةالمنقسمةالشخصيةهده؟النهايةحتى

وللووضياءا.ارتباكاوتلزربىءخ!برلميئعاللملتفوثراللغبيةاصكامهاتطلقفيالقصةاللخاطفبمرورهالوح!بدالئمودجهوالثانيالزوجوليس

ادةللي!وع:الخا4الكلمعلىتجيبانعليهاللكانمواجهتهافيللحظةوقفنارغمانبالندممعروفةكفجوةيبدونوهمما(ثلوثةالسوريوناللطلابفلأناك

."بحجرالزانيةهذهفليرجمخطيثكأبلاكتكمكانمن))لاالصقيعاءماقفياورممعلوصونهؤلاءفحتى،واضجاللفلسفيعطب،م

ون!نظدمالارةىالىاللحبرةجميعضمنيبخجلتسمطوهكذاينت!-كيلااللذيدورافيهافيالتعبةالأرض"لخيرية)اناجزاحلايقدمون

بنتج!بهضا".،قي"خهر:للطفع:رم،3اللجحيمالىرعبهافاذؤ"يرقىصجمو.داتهامنررث

فياتنراكساقطبدلا!،للعاامندبهاوعمدءا"زءن))ق!"،نيوبالاللهدوءلاعادةمش:وهـكأيائسةمحاولةفي"لطف)اانسانيةفرغم

اوثينالمهـ؟لاءجميعيحرقجد/بىب!منءندهابردلاواذن،الادانةرادتهابااللب!يت؟لىتأتيحرةبانهاواشعارهاخيريةاعماقالىوالسلام

يومايأثمانبرببتالامغايرنحوعلىاللعاللمصنعكيفيةفيالنظرليع!يدللمصيريةقنالملغومةالمؤشرةالانسانيقى5هذرغم.شاءتمتىوترحل

الاثم.استشراءمععنعجزواا!خاقيينوجم!بعألانبياءجمبحلالى"دسوقي"عنهاوت!ظىالاولى"ر!وقي"ذوجةطردؤ!المادا:بعدتؤهم

الانسانحسمابعلىبرء!هذاوججبعالدهرنهايةالىاللعبةزضكرروهكذا؟سسركهاكطنأذاتزوجها"إذابى؟زوس!

ا!ه:عنهيقولالذيهذاالمهم:"ءديرب"بهغمر!،الذياهضوحاايجنسيالا!كالىورغم

"ملقاير*د!قىللحظكلوثكماثم"!*ورتناءلىنالأفخلقض،اظ"المفرهـ4الميتاقيزيقية"سعد"حساسيةثم.وتبقى!لمجط.فرويان

يرتخلىببساطةآيالرحمةتعر!لاالتياًرء،عسةاؤدارءمعير؟صارعمشحونةص"اسيةللكنهااعماؤهافيألاثمعهدةلادابةالعاثرةومحاولاته

شهخا.لهيقدمانيستطيعلامعطوبلأنهعنه.تمئرؤهاللكارتةالعمقياللفهموعدمباللامبالأة

عطبتؤكد.الليابسعةالمشلولىكأالاؤدارمع"خمبرية"تجرركأانهربتفدحيريةفانثقلهافيابرظوتةااًلاحساساتهدءتطابقرعم

عنه.خائبةلاهثةتبحثالذياللخلاصعنوؤصورهاالخلف!بةاللعجلةعنتبحثجائعةشرف!يةدئابثلاثةبنظرهاكانوالقد.رجعةلاالى

بعفوبتهـصاالحياةتطلبالت!اللبريسئةالحقيقيةالانسانهوخيرية.بشمستفاجألاالتيالفرديةارمانهمللهم.اللحليدسطحعلىاللطعام

والعطب.باللقصورالمصابيناللبشرمننوعياتبراءتهابكلتجابهالض،لصة.للحظاتمنللحطةفيالخارقبحدسه"سعدا"فانهذاومع

يملكلاالارادةمعطلابلاهةباالمطعماللعاديالمسلم"دسوفي"حقيقياادراكا،صلقسلبينحوعلىالأساةشمولليةيدركالوعيتفجر

روجته/لجبروتبالفطرةخانعمودوثةغيبةلادادةخانعوهوؤدرهيمنعاللذيءا:"لكامو"المتممردالموؤفمعبوضوحيتناؤضربمامعقولا

..خيريةءنيتخلىفهـووللهداالأولىيعيمثطبرهااني!!!التيالكر؟مةنجتلثيعيتتطكاناذاالموتمنالانسان

؟الانسان

خيرقي؟تصيهل:للطفيرد

..-..المقهسوراللعاللمدرىفوقمسفوحاايضاشموللياالردويجيء
((الادا!))!ر!انحلأ*،.بالمثلالمممسكينا!!عساءهولاءكلام!-ر.سعدلحط!

يعلملالعله:للطفيزعقجارحةاللسفيةوبضربةحادوىمأسلفبجذل

"الادا!دار))وكتب...عاطبةاللعالمفيالليوالعحلاتاللدراجاتكلان

عمىوميبشكلراًداويمتدينطرحاهاجعاقريريا!نراللهتافهدا

المجزائرفيحدادتهرغموللكنه.اللذاتياللقصورمبررا،الاخرىالتساولاتكلعلى

الدروبوكلمسدودايزالمافالمنفذ،المطروحةللالمنشعكلةحلا،مدملا

بنائذرصاوو!ة!ةمنح!!أءباكوا!مقذوفةالقاهرةوشوارع))خيرربئ"وجهفيمعتمة
السوداء.فهامنرالاسىبعلاماتمليئةشرؤيةلافتاتمئارللهاجدرانتزين

القاهةعمرنهج37هـقذوءصن-رطفصرحكما-اللعصرلهذااللشرعينغرالابناءان

لاللعاللمالمشلور4الفرديرةاتالل!فيبرساطةبكليسقطوىجح!بمهمءبر

دراًجة:عجلتمكطبينالمخلخلمةخيريةانقاذعنعاجز..عاتم..يرحم
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فهي،قشتامالفن!بة11احيةمن*قيالقصهذءانجرتلمحسواء)!-دباالراغ:ون"افزبفي!ةالمبباللعقدالمخزونونانس!وريوناللاللاب

السئ!مصونحولللنفوذمحاولةفيالمسحورةالمغاكةبابمصر3منسكلةتعرة!،و!ت?-رغمخ-ريةازرولةحلءنقاصرونخيربةفي-الانسانلا-

هيالم!ارةبابعلىالشعهيدة"خيروة"والمعاصرةامااللعوانحو..اص؟س--،مغمرةفيكلةالمش!وتضبع.المستعصيةلللحالةاكممولياللفهم

.اخرىارضعاىاا!لهةشهيد"ورلمرإو))ؤ-يوجوةالمبئرتركلافرحيلها.الذانجبةوتعقيدا.لهموالشحتيةوفيةالف

...باه!قىسوتجبةبكلللطفرقولؤهـتلا،خارجمنيعانونوهماعماقهـم

ص!بطوقحي!لمردو!قولاير.ة-ءأ.نولادوللصمتروجاتهناالىيأتيىاللوانياد،ءكل

،.مثتيرةتجرقيمعناستكونالمحامتها:للحلاللصادمةالرؤياطريقةعلىسعلى

الرادئرم(9كبير؟لربياايهااإنح::لمنلاباس؟هزاءجنسيمهتريء:ااديبويرجم

.-.4.اًلحالةاككي..ادرالمربريالربانيالممثلباءتبارهاللجبار.بىدويفشل خراؤىماحددقا!ووكذاحير!ةوؤ!رهـع.اللاواعىبكصصورء.لصد!،انهنقلللمانالازمة-

.!ايوي1لهموتجدعلهاراكضةبلهفة!ناذيةالزواجالىاعتعاطهبطريقة

لا6.-ال"يقولاللجدردا!خرقهذادحتى.مخيبونجميعاولكنهم.رجل

ررلتوفرر،،-ر..أولا!رلة"ورانىتوا!فىالتك!المسازلفياءرأةاجملىانت.للذيدةللذفية.للذيذةانكاعرفي":بدونيلمة

...و....ن..فياللعاللمجسماجملجسمك.اللقاهرة

أزنةسا؟لاتتطرحمنكأيرأان.ألاهـ!ممنالثورةموقف،خل!!،وا!لإؤاما

اللعربي!ةالحقيقيقىببئالثورةالعلافةزرتكتئصفانت!حاولاًلوطناءتهـادعلىرعدةبلاوتصريحهوآلاخرةللاللهةاللجحبيمير!ض"رغمالاحمقهذا

بحيمت،عدا"ئاءوقفاالاسلاممنالثورةهذهفقفهل.لم!مالالىوببىللهايهيءاقيمكتهلاوبالتالي"ربئنجر"فهمعنقاصر،جهنميهوىانه

الىكلصح!لمنوأسعقىا!هـاداتمن.ن!هلهماب*لاللك!.قي5هذ.نش!طب..خيريةنجسدالمشهـىانلذفيبالنبضلاصقفيهالانسانلاناللخلاص

اؤ!صارهمعوتتصادقالا-!ماللى،دهأتمد11ورةانأم؟الثوري/رو،-بمانالع!نتطاعربمآالشمرطةملازم"الاليان"هذايبقى

دفا!سل!مانست!تصرام،والاخذاللعطاءمنجسر؟وبينهبينهاوت!ظببم:نجبرية

وفيالمتاحفرفو!بيندقطباللحياةلهايسمجاثريرةمخلفانطأصبح"مجرمةلستوأنصالمالعاهدافيحقببظكبرمررمعنابحتانني"

؟الصفراءاللكبصفحاتنشذمحكلدمةكأ3المعر!نيعرهـاللحل!باللقصورمصابللكنه

الاسلامفيتثانا!رءفيء!ا،!ائا!وة!الكون!كىلاءبظيعلاتنرمبماو"لم!زآاررضينالافالىوتمتدمعقدةالازمة.ادراية

...-.،...انهؤدبدولا،ح!باةذانابضاعالمايبنيانفرديةلحالةاكادرلحظةفي

ارعربيلةلللحضارةؤدمهومااـ*ربءاماضيمعزو"علكمذهـبا!-،ديخعبوررءمقوحرارةاشطرتنزؤتالتكمماخيريةورماء.الاوانفواتبعدادرك

يم!خاوعماأنسانيكنظما!سلامفيوآ!نبحثرقكرية،عمببةألسسمنالملازمفيو؟كانللحظةفيالعاللمفيواللقصوراللعطبمواطنالىمفجعة

تازمفدوعقائديةسلوكيةمنا!!مناللحاضرةمرحلتنافي4فإنجدأن:قميهاءللف

التقمم.اجلمناللظويلجهادنافيننا
.ى"با!تمالمدمربشمعور!امطاردة،انسحابكلفبلت".

تحملهمايآقصىثورة-تاريخيا-المعرببافيةكانالاسلاماىتوسفيوتركهارمزأالانبروالش،خيرية""عناللعاللم.نخلىاذن

ذ!ومانءكنلا-ضطرةآيىنتواذا.امتدادانطمنالقلمة3هذةالمصىبى/المواجهـيمةفيا!نساق.لوحدمثتقى،انقاذبلاالمقفرةالبوادي

بففلىيمكنهامجانسةحيةبشريرةةلة3توفروبدوننظريدليلبدشنفيالتمملبالاللهـ"مانيةووجومالاتاللطاقاتفياللعمومياللعجزايضاومشتة

ؤ-"ر،الابداعطريق.نفغانالستمرةخيانهاونجصتاوراخليةحرار،ا.الللامجديةاللهـزيلةالاب!عادخلفالابدي

الانسانيالربالىوهذااللحيالدليلووذالغرببالنسبةكاقؤدالاورل!م"حاطم-كاجابرةانطبي!قيالفعلردوداحدالانتحارجاءوهكذا

مرةفلاولةورماسكةأمةالىاقىمكثةالقبائلمنمجموعةحولالذياريالانترالموقفهذاولعل.ار"مطىتسضكصيالتيالصماءللجدر

يربطهالذيالوحيدالاطارهيقبيلةكانتاللذي،اللعرببما!نهأني!دممجداموؤفاربقىمفضملوكأنهظهورءوهـغماًل!واًريافتقارءرغم

ي!بالمحيشدهاخررباطاوأنينتظرءاوسعافقاهناللثآن،بالاخرينخلالمن"خهريرة))(!نلكعبرتهاالتيالمنلاحقةا)غيباتزتذكرعندما

الالسوأر"ننهاروبذلك،اللعقيدةرباطو!وألا،يض!مهاللذيالوأسع.المعاناةمنمزيداًيعني!ناالتمردان.المعطوبيناللبشراوللئككل

تلتقيخلية،اللكبببرالمجتمعجسدفيحيةخليةالانسانوي!صبمالقبليةلمحيواللهألانسانتعرىودقد.بةالصرفاللعبمنمز!!ا..اللفقيرة

مإزانا،للقيميوضعاخرميزانآانويجد،المجموعوامالالامكللور،،كاناللظافةنفوداوالللاامكانللحظةحلتوعندمااللكفايةفببهبماخيرية

تهضمقالتيالتقوى،"آفقاكمالللهعندافضلكمان"رحباانسانيا.اللبائسةقةالطربتلكاللعاللمللفظمنبدلا

ي!وقواهاد!ردوج!داداًقيتتضمنمابقدرايسويالفرديالصسلوك

كانتاللذيالعربيا!لسانيجدمرةولاول.اللحامةالاجمابكأاد!تمفكدسبانايطنيرءمالقصةعنفنيةاتعتهلكلههذابعد

حلقةفي.فدورحياتهكانتواللذيواللجدبالسطحيةقيىدقوأه.غل؟ذافهيقيمان-اثرآي-وللائروالعطاءاللعرضفيالخاصةطر.بقته

أصحانه،المباشرةا!اش!بةا!موروفيالت،فهةالمنازعاتمنهـءفىىة..المجال!ذافيكلمةليهذاومع

وعنللعاللماعنمعزولاكانالذبمرالانسانفهذا،عالميةرساللةصاحباللحيويةفيهاتنعدم.فكاديابسةكانتفقد.للبحرارةاللذصةافتقرت

وانهالرحبالواسعاللعاللملهذاينتميانهمرةلاوليجداللقاعلةتيا-اتههـ-ذابهـو،مفضوحافتعألولمحيها،خارجمنكتبتاؤهاعلىيدلمما

لمعابناءاجلمنطاقمتهكليبذلانعليهوانفيهيرجريعطورصولمعاواديبسعدحاملةالاسكندريةمنانقادمةاديبدراجةافتعالفي

ورالبر!نلتكوبتهافيماملتحمةتنفجرالمختزنةبقواهفاذ،اففل.اديبودراجةلمسوفيالاولىاللدراجةبينالارتباطللخلقالالشميءلا

الوس!ط.اللعصرشهدهحضارى
...المقطوعالشريانوربطنجبريرةانتحارليشهـداسيانعودةثم-

الايجاببيةوأبعادهابانجارازهاجميعان!تزالتيالغربيةالحضارةانالت!قريبهمر.رةالمصبادلوءةخاصةارضيةاقصةالاعطاءالمحاولةان

الذيالاسلاموبدون،الاسلاميةلللثورةوحته-4مباشرةنتيجةالاليمستاللفصحىطغتققدطويلارمتدللمهذالهن،فاشلةمحاولةالوافعيةمن

اظلتالتياللحضارةهذءخلقالممكنمنيءنللمالعربيالانسانوجودهز.متقفةغيرعاديةنماذجمنعمي!قةبطريقةواحيانااللعاميةعلى

الذيءـوالاسلامكانواذا،الزمنمنطويلةحقبةوالانسانيةاللعربساطةفكن!بهياالمعقدينلاوللمكافركواننيطويلاامتداناودلا

اللعربيةاواللقوميةامداًللذيفهوكذلك،اللعرببمالانسانلأامكانياتأطلق.المطلمةالزاويةتلكمنالقصةتهشيم
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.والاحتراماللقداسةمنظلاالدينعليه؟ضفىمتكاملواحدمنهحفياللعربيالموحداللوجودكانفاذا.الاساسيةمقوماتهامنكثيرعلىحافظ

الىالحاجةبأمسنحنقيمكلهاوالايثارواللكرمواللصدقفالشرفعامةومثلمشتركةوثقافةواحدوتاريحواحدةلغةتوفرعلىيرتكر

سياجاضربالذعبمالاسلاموان.النالثىءاللجيلنفوسفيغرسهااللعربيةوءـيالروابطأقوىونقىحفظالذيهوالاسلامفان،متجانسة

تكوينعلىحرصقداللخلقيالانحلالمظاهروبينالنسعببينعازلافيوصبهاالمختلفةاللقبليةالللهجاتوحداللذيهوالاسلامان.اللغة

لامته.الواسعةاللحقيقيةالمشاكلأفقالىببصر.المتوجه41تزناللفردهذهمنحاللذيوهو،والانقساماللتشضتمنالللغةفحفظ،واحدقاللب

ينشأانيمكنلاالصارحةاللجنسيةالانالىةباحاتهوفياللخمرموائدفعلىأصبحبحيث،واللحرمةالقداسةمنظلاقدسيتهمناللواحدةاللة

امتهمتخومةبينماوالنفيالضياعيشكوالذياللفارغالمنخوبالانسانالابواسطةوالاسلام.دينياواجباوتنميتهاوتعلمهااللغةعلىالحفاظ

المصيرية.بالمشاكلاحدىتلاوتهكآنتواللذياللعالماللعربيآرجاءفيالمنتشرالمقسىكتابه

نايستطيعوناللذينالجديينالشبابمنجيلالىبحاجةاننامشمرةاروح!هاللغةهذهجعلقدالمسلمبها؟قومالتيالليوميةالطاعات

قاعدةالىبحاجةاننا.واًقعهموولمباتامماللذاتيةنزءاز!ميرخقوااللكئيروجدتاللدينيالشعوروبسبب.لسانكلعلىفر!دةاللحياةفي

مسؤوللياتهحملمنتمكنهعربيفردكلداًخلاللواعيةالارادةمنصلبةتكتللموالمعاجموالصرففالنحواللحياةالىسبيلهااللغويةاللعلوممن

الاسلاميالنظاميتضمنهاالتبماللعربيةالاخلاقمثلولمس،جسارةبكلالعربيةا!ثقافةناحيةمنأما.صرفلآدينيةأسباباالاانشائهاأسباب

الشبابمناللحيةالليقظةاللضمالرذويمنجيللانشاءوسيلةمنجوانحهفيحملالنيالاسلامدانخصبةأرضيةوجودناأءطتالتي

الرادعللهمبالنسبةتمثلصارمةداخليةبرقابةيحسونالذيالايجابيينالسببهوالاسلامكانفكريةقممالللغرد!قدمقداللعروابةسارأينما

عنديتومفلاوالاسلام.طبقيآومصلحيانحرافأيضدوالحاجزبنوبشارالروميوابنسيناابننذكرعندماونحن.لتعريبهاالؤحيد

اللصحيحةواللبدايةالانطلاقنقطةهيالتياللعربيةللاخلاقياحتضانهواللفلاسفةواللشعراءالادباءمنطويلةوسلسلةاللحمويوياقوتبرد

مشاكلعلىالجذريةاجابتهأثناءذللكمعهيحملوللكنه،لهبالنسبةالشخصبباتهذهعرباللذيابكبيرالاسلامبفضلنعترفانالايمكننالا

وابالتسا؟ليضيقلاوهو،الاجتماعيةواللعلاقاتواللحكمالاؤتصادبالنسبةاما.اللعربيةالثقافةنهرفياللخصبنتاجهاتصبوجعلها

يستعملللكيالذكيللعقلالواسعاللبابيفتحهوبل،الانسانيةاللخبرةكلالبيانجةخطوطهخلالمنتبرزواللذيم!الامةروحيرمثلالذيلللتاريخ

الحيةاللبنيةوفقيحتويهاالتيالاساسيةاللخطوطتفصيلفيطاقتهكلصفحاتابدعالرائعانقلابهاعطانافقد،ومميزاتهاالامةخصائص

منالمخجلبلالمحزنومن.الافقفيضيقاوتعصبأيبدونللمجتمعقدمتقدالاسلاميةاللثورةانفكما.وانعطافاتهنجطوطهوابرزتاريخنا

علىوالاستعلاءاللقرفمنبنوعيشعرونيزالونلاالمثقفينمنثنيراًانمثلوالانسمانيةاللعربلمصلحةالثمرقوجهغيرتعالميةشخصياتلنا

الغربيلللتراثاللطويلةمزامذنهممعوهماللعربيةاللبيئةفينتجشيءكلكذللك،نافعبنوعقبةاللعزيزعبدبنوعمرالحطاببنوعمرمحمدالنبي

الايديولوجيتراثهمفيقصيرةلبرهةولويفكرونلالهانتمائهمواعلانالوجودظلالتحتالعربيةغيرللعناصرصهرءبفضلالاسلاملناقدم

الاح!ممنسيابمخظلمنألااقربواانمنهيقربونلاوهم،اللضخماًلدينوصلاحزيادبنكطارقتاريخنافياللبارزةالاعلاممنكثيراالعربي

عنبحثناخلالبحاجةاننا.النظامهذااعداء؟ونهاالتيالمسبقةمساهمةالاسلامساهمقدتاريخنافيالاس!اسيةالاحداثان.الايوب!

فع!،محيرناتجاربعنالنقلاوالاقتباساللىلابنانجاصةايدبولوجةرائعةثراراتالالليستوالليرموكوحطينفالقادسية،تكوينهافيفعاله

ماالايجابرمبكلاللطثرنركضلاكناوان،الخاصةهويتنانفقدبحيث.اغلالهمناللعربيالماردجرراللذياللخلاقىالانفجارذللكمن

وواعيةمتجردةبعينننظرانايضابحاجةوللكننا،حدودناخارحمفيد

لسمانهباعتباربل،طقوسدينباعتبارهلا،الاسلاميارنظامهولىرائعحيمىعنافىفيتوجهوآيمنماساداينماالاسلامحملللقد

ترسناتمننتجردوان،اجتماعيةوعلاقاتانسانيةومفاهيماقتصاثياقسا!منكثيرتعريربآمكنالاسلاموبفضل،اللعربيةوالثقافةاللعروبة

للكي،علميةموضوعيةنظرةكلعنشاتمعدافيا!صاوا!وفواللخيج.المثيطبينيرض!الوطنهذاواصبح،اللحاليةاللعربيالوطن

....الاجناسمنكيريعمرهاكانافريقياوشمالياللعربيةاللجزررةف!شمملا

لأعنرحااصرلعربينةلكيلسخيعميةحيكلايجامجكلءماعرهولمبيتجرحولكنىلقيم،واشنطاعالمختلفةواللغاتالثقافاتمنبكثيرتموركافتكمااللعربيةغير

كدالاسلامرافقانلمداللعقوقمنان.ا!طويلالحركيتارخهااللغاتهذهيقهرواانالمقدمةايديوللوجيتهوبفضلالاسلامبفضلاللعرب،

يدمجواواناللعربيةوالثقافةالللغةيحلوا،محلهاوانالاجنبيةوالثقافات

اقاملرنعسلمص!حىللخاللدةكرلهدمفجرالنظامللعرللعربيةانمرنثنراللئاللحمعابخطوحةفيالعربيالوجودمعركةفيتنسارراوكوفييجعلوهاوالاجنبيةالعناصر

..والحضارةاللخلقسثيل

ادكالرالاهميةمنالمستوىنفسعلىيعادلبالاسلاماللكفران.اسمه

"للز"!.ءتمراميةحقبعبر.لكونتناميةحيةكقضيةاللعربيةبالقضية؟اللحاضرةللحياتنابالنسبةالاسلاميمثلماذاالاننسالانولنا

ي!دد""بعبعصورةفيالاسلاميعرضانيحاولالبعضكانواذايؤكدفبينما،اللقوميتفكيرنافيخطيرانقصاهناكاناولايلاحظ

مولمحفاالاذنكفليس،الايجابيةالثورةقيمناكلويجمدالوطنيةوحدتنايننغافلاللعربيةلللامةوالاقتصاديةالماديةاقوهاتعلىبلااللكظمنكثير

يكونراياناللديمقراطيةصفاتابرزمنكانلمحاذا.التعمسبفيمغاللياالاخلاقان.اللجديداللعربيالانسانبناءفيدوهـالاخلاقيءنهماكب

بحريهمساسآك!بدونالتطبيقمرحلةيدخلاللذيالرأبمرهوالاغلبيةالليوميةحياتهفيللانساناللفردياللسلودقواعدتكونالتياللشخصية

الجديدةالانحاديةالدولةرستورفيالنصفان،وبحرمتهااولرضةاللضروراتفيبحثناآثناءاليهانلتفتانيصحلازائداترفاللشمت

معتقداتعنديمقراطياتعبيرايمثلالاسلامهواللدولةدينانعلىالمميزواللاونالعربيةللفكرةالرئيسيةالمقوماتاحدانهابل،اللحياتية

عسلىالدينهذادرضذلكمعنىوليس.بالاسلامتدينالتيالاغلبيةليستثكددااللعربيةفالامة.اللخارجيلللعاللممواجهتهفياللعربيللانسان

الصريحهالاسلاميةالنصوصتعارضهذلكلانالدولهسكانجميعذللكفوقهبمبلواحدةاقتصاديةمصاللحتشدهالناسمنمتراكما

خمسةامتعاضعلىيخشىمنهناككانواذا.التطبيقيالاسلاموتاريخ)العلاقاتومنالسلوكيةاللقيممنواحدرباطيغلفهامتماسكةعجينة

هناكفان،الاسلامهوالدولةدينانذكرمنعربيمسيحيملابينالاصيلةالعربيةالاخلاقعلىنعثرانيمكنناولا.الصميميةالروحية

افواهنابملءنقولذللكومعبيننايعش!ونعربيغيرمسلمملايينعشرةعنغريبةعلاقاتلمجستالاسلاميةدلاخلاق،الاسلامضمنالامصفاة

الغباراثارةيحاولوناللذينايخشىلافلم.عربيةدولةهيدولتناانهيقيمبل،محنطةسلنيةقيماوليست،اعلىمنعليهمفرضتاللمرب

انسانيةقوميةالعربيةقوميتناانوكما؟الكبيرةاللجماعةهذهشعورعلىجميعآكدقدفالاسلام.اللعربيةاللطرو!داخلمننبعتحيةايجابية

اللحسرةوالمشاركةاللحياةفيالعنصريةالاقلياتبحقتؤمنعنصريةلاعننفىانهكماعقائديابعداواعطاهاونماهاالسويةاللعربيةالاخلاق

تعصبيلان4دهوالاسلامياللدينفانكذللك،العربيةالاغلبيةمعالمسزولةاللسلوكيةقواع!هجميعوسكباللضارةت!جانهجميعاللعربيالانسان
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تعتقدىيامديتىوهل."الغضبعذدنفسهملكمنهوبل،باللصرعةللهاركو/شعائرهاممارسةفيالحريةبمطلقالدينيةبحقالاقلياترزمن

رحابهـةانترىهلأم؟.أجدىوإلتحديبالت!الاقلامسجالان.اليو!لآالحي!اةمضمارفيالاخرينمعلللاندماجواسعااللباب

واللغرورالصبيانيةوان؟.لللاديبلازمتينغيرالافقوسعة،الصمدر،للاسلام!ءباي!تمعرلابعروبون"يؤمنالذياللعربياهـ*حيان

؟..بهمايننزودخيرالخ!عبة،ثقافتهو!وقالاس4تاريخؤ!ولهدينا-*نلماداالاسلاملان

يصيبانسانالاانافما،الت"3نفسيعنلاردهنالمستاناوانالأؤمن،واحدةنقطةفيت!قنظروجهاتال!لليستجميمعهالاديان2و

لان،اللطريقمنتصففيو(للقالرسلاحيلاحملهناولسصت.يخطيءوأك*?بودصم!.ملحدانس*،نمناخربهـينالم؟منالىأقربدينباي

غايةقرائياحترموانا،ويمنعكيمنعنيارقراءمنسداوبينكبينيررناجالمهمنشةمن.نابعهومابرقدرالاديانمننابعااللطمالفيوالكره

منؤانالادبيخلقكهداكأنان-مخلصا-لك!ولبل..الاحتراماستغلالىامثانجةوان،لللاستغلالمعرضاخرمبهـآيوليناورو.بالأديان

،الفحولدرجةوتصلادبك-كملحتىالنشرفيتتريثانللكالمفءبمليوىثلاثمائةهضاكفانذدكمنوفضلا.عنها!بتعادلنانررلامبدأابم!

يدخلواانعلىيجر؟وااندونخطاكالناسيرةلممسرائداتغدووهناللكوبامكات-أ،التقدبىمننظرةاببنااينظروناللعربيالعاللمخارجمسلم

خاثعين.الامحرابك.لىهموثقافيعقالدياثىماعمصمرنكونان

الناسوندعونذنبانالمناسبمنهل:اسأللكان-ءـنا-وأودليسالوءهـةروتورفيألاسلامهواندولةدينبأنالاعضهـافان

طالباكون.انوحسبي،والمعرفةاللعلملاأدعيانا؟.أوزارنا*ملاللىال!ىأساشبةبصورةموجه!وبرر،ئسيحيين5اخوانناضدابداموجها

اللنئعريللبيتمعيارااللفاص!،اوالتقطةكانتمتى..للكن،ومعرفةعلمتربط!ف،التيالجذوركليرقطعواانوسهلمهبظلحاو)واالهلحدر!منمئة

قطعةمناشعريةااللقصيدةتميزوكيف؟.ذللكيحصلللغةأقيوفي.وتاريخنابتراثنا

ابرخذرأنغسنئسشادهداحتتللححرنمنتفعيلآاد؟مجرشعتنوهلدهيعتبرنظآلشرو؟بلأالمعاصصةالعربيظالألثورةعلىالذجم!وألوصيدالفهروريالموقفان

..دللكان،والمصادؤةالضفاعلموؤفهـوالاسلاميالدينمنشنخدهان

وه!لقنكتبثموش!عرنرابيقرمةمنلعنيمثاع!دماااللعهمبعضو"لاالنفاكة؟للقغع!رف!ببعضتكوينفيالاسلاملعبهالذجم!أللمظيمالألضصانيبالدوراءراقاالايشكللا

..عزيزييا..لا،نجدداننا:ويقولوا؟.سمعتاذنولارآتلاعينبماوكلطداته،اللدينءنبالابتعادابر!ايطونلاالتفدجماالموؤف!ان،تاريخنا

هذاليسإ.عزيز!ييا..لا.لانعرفبمانهرفوانمالانجددب!فااننا11ذياللنناءعهـدمسنهلفياكوريةالمرا!قةءننتخلىانعلينااناذ

وموضوعاشكلامرفوضالتجدوفهذاان،هذيانهووانما،تجديداالتدبصا!الشبابلبعضت!وزؤدالمرا!قةكانتفاد(،بهن!ر

أبنائهاوبأئوافىاولابتراثهاالامةعلىعدوانلانه(الحقوقبونيقولكما)برمحضفانالوص*هـ،الرجولةمظهـرهيالابويننصانحعلىوالتصد،

ارفضنني-االمرةهذهسكينكشحذتولوعزيزييا-!مم.!انتايتناولونوهملاترادنة2والعاملضنورتحدثونالتقدميةيدكلونمن7

بعحث!وىاللغاربعاىاللحبل.يلقىانارفضلانيالت!جد!هذاثلكلفياذان!مالىظرؤونوهموالعروبةاللعربعنويتحدثوئالول!كي

التجديد.انادبعضهذايتصور،وسلوكيةفلأويهدتممناللغربءنيصدرما

فيهانويعلم(آفلأشامصدرومئه)اللغزليا!ش!عريرقرأكلناالواةعدنمايقدمهطكلورفض!عروو"كلعلىالتمرد!الثورية

اليهاضافواللقديمهيهدمواللممرهـديمهولكن.والمحدد،ا!لرسيكيذأيةترسباتمنالئطلقالمجطالازوعابطالموقفهذاان.معطياتمن

.......ءلمومتله؟راسخرناءنقيماننءاولوفحقىنستعملهانبناحسنلا
للبيتمعاييروالنقاطاللعواصليعتبرواوللم،جديداوعنىجديدهوه

التجديدمعفشاننا-للكامثلانليوابمح-نحنأما.بر!كربم!اكصطاترادفهذانفصمانابداننايمكنولا.والاسممراراللخلود

السينماونجوماللغوانيللباسان.الازياءمعسيداشط!نا!مرفيوالارضالملائماللجوكليهمانحرمانبونواسلامكلمت!حثروبةبينالخلاق

رباتواما.الاسفمععندناالراقيةاللطبقةسيداتتقليدمجالهو.لموجيداللعاللحة

اللحياةيعشنلانهـنبصيأبهنفلا(التعبيرصحان)اللغربفياللخدور.أبحنئاكل،بردحماه

وكرامة.بعمق

منمعينعدد،لالملم-كنتاذا-ياعزيزي-اللشمعرياللبيتانلأ

أفيهيارسلكعلىد
لث!طرللتفعيلاتهلنطافيصلولبيبسيملهابفرللنم!وتفعيلا،موقمت!؟لنثرصسمالشعصأصمنحميكللقلم

بيىالدارمهاللعلامههيوالوسيمى

المجددونوجعل..الخأو..اللبيتمقامالواحداللشطراقاموااور!سنخوكحيحيهيت

الى-طلوالكنهم.اللشطرمنبدلاالثممعريللعملأساسااللتفعيلة

اثئين،يكونبرقد،واحدةتفعيلةيكونقداللبيتانيمهبرون-عهدككما،لاتعرفنيانت10"صعبعليحسين)ةآخييارسلكعلى

الزكضمننوعالتغدونفايةملاالىيطلقوهاولم،الخمساللىثلاثااولصقوم..سابقةمعارللرولا،قديمةتراتبيئناوليس،لااعرفكانني

.باللدوارالاصابةمنالطريقولمعاللمللهدفالمضيعالمضنيمارأيتقلت..قصيدتكفيكلمةقلتانا.تتحدىعصاكحاملاالي

الىبلاشارةالاكتفاءالىاضطررنا-اللبالياطويل-هناومنوهلأ.فهمهآ!خطأهاو،عيناهأخطأتهانامرؤيلاموهل.الحقانه

حركةاننرىولاننا،لانثراشعراننقدكنالانناقصيدتكفيالوزنبكلوترميني،الثورةهذهكللتثور،السلاحعليكشهرتاننيتظن

أحسنوفي،وتامرتخريبعاملاصثحتهكذاأطلقتقىالتجديدلمكونانلايعدوالناقدان:تقولانبمكنتككانأفما؟.التهمهذه

فازر"اللشاعرةرائدتكموبينكوبيني.منهلاجدوىعنثاالاقتراضاتمسنهذاومثل،مايقولويفهم،مايقرأيفهمرجل..زجليناحد

الامثلة.ايرادكفتنيفقد."الملاتكةأخور":يقولاللعربيوالمثل،آرائهمنأسضقيدانواللصواباللحكمة

ماأحوجنا..بل!.اللصيرخلقالى-الناشئيننحن-أحوجنامايفىولامايقرألايفهمجاهلرجلاو."صمقكمنلاصدقكمن

..السبابوخلق،السبابوأماإ.اللطريقوعورةفييرافقنامنالىعفراربعةمنذعليالامامماقالهتقولىانيمكنكهذاولمثل.مايقول07

أيها-للغيرنا..نعم.فلغيرنا،واللتروسالسيوفوحملالنزقوأما."غلبنيالاجاهلامانحاللبتوالله":قرنا

..-اللصديقالا!أعليهاوتوفر،نفسكوبينبينكالثانيةتقولانبمقدورككانللقد

حسنجمببل-ءطرطوسالشديدولليس"طوركعناخمرجكغضبومنثورةمناياهماحطتها
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ولأ،العامييناللقراءنشجعلانحن.الادبياللعملفيواللشككالمضمو40

ملونمائة!اك!ربين.اللغويةاللن!نيةفي،الؤاءةلمطل4حدولالوميةكمإلللعهب4كال!ا!فصعى؟لعا!يهحوللى
لمالاهيملحدلادللكلصبرلاسا،و-رداًحوارا

عرببم.4الأعسمالإمببرعبد9:-بقلم

حسه!معمصر.
واالواقعية،اللىأقربهي-أصلا-اللعاميةانندمميلماذا..لم

حقوقعلىالسافرالتعديمرهذا؟؟اللعاميةترسأصوللهافيالواقعيةانلللاس!ناذبرمقالاللجديدعامهامنالاولضددهافيالادابتطالعنا

سردااللعربيةاللاغةفيالمؤللفينمحاربةالىيدسعوناومنطقها-ال!عربيةاللغةبرحيويةوارتباطا:وموضوعاشكلا-دسمم-مقالللعمربم!وهوالشارولييوسف

اللعامية.تفككفيوحوارهمبقوةاعترافيلاتسجلوانون.العرب0والمسرحيبئالروائيينعنداللطلليف

الثمسيءعنهايتمخضالتيالتجربةعنمسؤولاللبناءالنقدانوللكن،.ناجح.قمباعيبانهبكللبمرغم،-النقديةإلشالونيوتتبعملاحظه

بالمساحي!قمنظرهانزيفشكيةقباحةواللعامية..المقييحلا،اللجماليواغلباللقراءجميسعاراءيطابقانيمكنموضوءفيجاءماكلليس

اللذين.التقليدغيريعنيلابرقعتحتعروسالتوهاتزفمسنةكاكلرأةيتوسعللمللكنه-،حيىيالتنإروننموضوعان.المتنقفينواكثرالنفاد

حلايضعواللموللكنهم،كتيرونواللفصعىاللعاميةموضوعفيكتثوا،"المقالة"منكلمة.اخرألفظوأنايفبمعاللقةظتمرارةوثمة،فبهبه

على،واللفصحىاللعاميةب!ينالوسطالحليضعوالشارولي.م!فولاورربئ(لل!ني،ابزائفاللنوق.لا،-اريدحرجلقي.وذوفيمايحليوجودللعدم

فياللغويةاللضوابطمنمجردةوهي،اللعاميةالىاقربءتنظقانيصنالم.فهوموضوء"،فيايو!ط2سبيلللنامهدالشارونيانلو

وهو،الللغويةالمجامعكلباهتمامجديرالاخرهوأمرهذا.اللفصحىنجهجمعتنقيببعضوآبراءوقائعبمبمردتفى31لق!.المنطقيةالحاول

لهوسيكهـنب،دماينزفانهغير،حيويجديدموضوعذللكجانباللىاولىالرايبهبئمشمكورا-تفضنوافي.الوسب!اواللفصحىاواللعامية

الحوارموضوعفيواحدةفكرةفقطهناك.آجلااوعاجلاإوتاا6اللنحوؤتيسير،اللعربيةالكتإبةتبهسير-قضاياانرآيناوفي":المقال

لليسيوهذا،اللفصحىالللغةاللعاميةترصعان،الوسطأو،المتوسطال!بوممن-ايعربيةالبغةمإ.تواجهل!آهمهي.وابعاميةالفصحىبينوالنزاع

فيللبنانالشبابالروائيينعئديحدثماوهو،الللغةقواووعلىخروجاقهو،-رأيااللثسارونييعطللغدكنما،؟ص!يحهني،آقول."قضءإيا

تجربةبمحضانتمائيةكمدرسة،وتونسواللجؤائروسوريااللعراقىوالوصولييسوءاحداهاحلإلألعحيث"ءيليبماالمشكلةمعنىيفسر

باللحوارالمؤمنوحدهنجيب!محفوظنجيبالنابغةللكتاباتطويلة.-"غيرهاحلالى

التكنيكية.اللجمالليةذاتبالعاميةالمرصع،باللفصحىييسراحداه!حلي.").)عنالثب!إرولنئأسالاناريدتنيءكلفني

:ثلاثنقاطفيالموضوعأحصركلههذابمدباللفصحى،-اللكتابةإننعتبرانيهكنبميفثم!"غ!يرهاحلالىالوصول

هدءمصدرموطنعنالليعيد،اللعربيالقاريءتشعراللعامية-االمشكلةانأنا:أمحعتقد؟؟مشيل!النحويةواللضوابطالاصولآطارضمن

المصيرمعاليعلىوتجاوز،فكريةمفسدةوهي،باللغرية،اللعامية.يعضعنداللحوابىإببئواللغكرياللفظيكامخنواهاوتم!برب،العاميةهي

اللواحد.الوطنفيوالتقافةوالللغةوالهدفمتنشتبةاللحوارموضوع:ائد؟اللعرنيمنوالمعاصرينالمحدث!ناللكتاب

الروائيينوالمسرحيينامتابقبلمنترعىظلتهياللعامية،-ان-2ماساةان:.إبرللكني،ذببن.علي.الشارونجيالسيل!وأوافق.فعلا

وفعوء،الللغويةالاقليميةابقاءعلىتساعدالحوارفي،والاذاعيينهيموالاذاصي،،والممرجي،،.الرواليالفئياللعملفي-البناليالتفكك

عدوةتكونوعندئذ،الفصحىاللغةغيرمنللهاسجديدةوضواب!قواووأك!.الاوروبيةاللغاتاصلاللاتينيةالاغةمثكاللقارىءوالى.اللعامية

اقليميةلغةموسىسلامةالمرحومتنيأكما!تصبح،اللعربيلللتفاهمينطقها.عاجميةيلهجاتيجموجمةالاوروبيةكلاللغابئكانتالنهضةعصرقبلأن

للغةهنياكسهكوندجيءيوماانآي،اللعربيةالللغةهوأصلعنصادهةاننهفة،جمصوروبتدرج،ا.لليبىمعولحياتفمفيالمثقفينغيرمنالناسسواد

ولذشسة.بدويةولغة.مصبريةولغة،عراقيةولغة.للبنانيةسوريةفيللكعنيتمخعيادبنمحتماصعاب،تفا.نشطابرالبرجوازيةاللطبقهوببروز

علىوالجرمالنؤييفمنتهىفيعملوهذا.معربيةولغة.سودانية.ابفكرةارتفاعمع!عكسياتناسبايتنالسباللحوارفيللغويانخفاض

.واللغويالادجمطالتراثمستقبل5كآكأ+كلأصوايضممون+،ولوله+اللشكلابىيروناموضوعوهذا

يفقداللفنياللعملفيالاذاعياوالمسرحياوالروالياللبناءان-3كانفاذا.+اوءاسلوبهااللذ!نية.ألتياليبىفياللج!ليالاصلموضورموهما

يحدثكما،واللؤسعية،اللجمالليةيفقدوقد،احياناالوضوعية-صفاتههيالفصجىتكيفي.اناجإإئناسبمئنارىبهمعن!ياالشكلموضوع

الللاذهنيمةإ!""المسرحياتفيوالحكيموالسناعبماللقدوسعبدقصصفيكانوأذا.الجوارفيوألإصبيلوالاف!ابالاهدافكعنالمعبرةالاولىالاداة

..باللعاميةحوارهميكتبونالذينالادياءكلعنديحدثوكماابىسافةا،7ابفعبحىضيانجةبنا،جد-برا!ليس،المضمونهوبهالمعني

وككاتبعرافي،عربيكقارجم!ءاسجلهااناردتنقاطهذه،واخيرالضات،هذابعد،تصمبحقدإقليميةلهجإتفمبىننس!ءهذابعملنااننا

ناوأود.ومعطياته،الفنيإعملاتجاهبمسؤولليتهيشعرانحقهمن.النهضةبعدأوروبافيسثكما

لللاديبانتكاسةالعامية:هيكلماتاربعاوثلاثفياللشارونييه"دقنيتصبحقدةاقولانييمكنكيف،أهذييوسفلب!يدياتعتعبرليوقد

المعاصر؟في"إلمحليادظ"ابئ،أؤجمنسلل،ذللكاعتقد،انا.للغةالاقليميةاللعامية

لأدمعمالاصرعبدوجدةنرعييماذاإللغايمةهبمالاعظبئالسموادوبيقوالمتداولة،اللعريبة

--سىعمكسسيمهـححي

عفلقميشيلالاستاذتأليف.:اليومكدر
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