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نااولاعليهبأنفيحى،لامتهاًللفييالكيانالىتسربهقديبا.

هذاكانهناومن.ويسلماللكيانيصحخىملئعمتاقصلغرهدلمقعمولحسمم!الا!ه!ه!هط

جميعا.المقالاتهذهاصحابيخهد

قل!تقفتحلعلكفافعلىلممسيقدرالاجتماصطسباذومطاتحلملصعدىلكشفالاقليةجمعلارهاللدبيةركريافؤادالدثنوربق!

استطيعلافافي،لامتهالحيةالمشكلاتوبينالمف!بينكاعلتج!وبعن***

يممعاتانمنالرغمفعلى.للثورة"ميتافيزيقا"هذامقالهاعدانذاتالمقالاتمنمجموعةالادابمجلةمنالماضيالشهرعد!وتضمن

احدافان،الرأسىفيالدواريبعثحدالىتنعدد"الميتافيزيقا"لفظلمطاع"الثورةميتافيزيقا"قنل،المباشرغراوالمبانترالفلسفىالطابع

فيالكاتبعرضهاالتياللحقيقيةالافكارمعيتفقلاالمعاليهذءمناللحاجةو"،المنافطلجميل"زوراداةالوجوديصنحعندما"و،صفدى

!ذما"ميتافيزيقيا"مقالهيجعلاناللكلالبارادف!قدذلكومع.مقالهمقالاتعلىالتعقيباتبعضعنفضلا،هلسالغالب"فلسفةالى

تعقيدا.لكونانتعدولاالتيوالاساليبالتعبراتتلكالىفلجما،عنه.الالجاهنفسفيكلهاتمسر،سابقة

الكتابةعلىيضفيولكنه،شيئاالمعئىمنيزيدلا،لذاتهم!صودافيمامؤلفوهايتفقلمالتي،المقالاتهذهانحقاالعجيبومن

.جوهرهلاالعمق"مظهر"علىبينهافيماتتفق،معينةموضوعاتمعالجةعلى-قطعا-بينهم

اداةالاصلفيهواللذبم!فالسيف":مثلعبارةمثلافلئتأملفتدرك،صفديلمطاعتقرااًنك.الوضوحكلواضحةمشتركةسمات

استخدامهيحسنعندما(للشرلىاقيمةيصبح،حاملهوحودلحمايةجميلعاناهاالتيالمشكلةنفس،النظرجموالستوىعلى،يحسانه

فمحلطحناداةكانتالتيالهوائيةوالطاحونة.التحديظرولىفيالتبم"الفلسفة"استخلاصلحاولانمعاالا.شينوتجد،عملياالمناف

التقدمع!نتعبيراتصبحسالواسعالتاديخيبمعناها-العائلةالموضوعهشدانفسهلساغالبيعالجبينما،تجاربهماعليهاتنطوي

مكرسة،ميكانيكيةطاحونةالىتتحولعئدما،قيمةاي(الحضاري).واعيةنظريةمعالجة

.(،اًلخ...كبولانتاجيدلفانما،تذيءعلىالمقالاتهذهكتاببينالالفاقهذادلواذا

السيفلان،الدقةالى.نمامايفتقرولكنه،رنانطنانكلامهذاوبغدادبيروتفي،المعامرالعربيالمثقفبهايمرالتيالمشك!تانعلى

لايمكنواللطاحونة،الظروفمنظرفايفي"قيمة"يصبحانيمكنلامعالجتهايحاولالتيلواقفوا،واحدةمنسكلاتهيانما،والقاهرة

رمزاتكونقدانها.ميكانيقيةامهوائيةأكانتسواء،قيمةتصبحانفبم،تت!قاربذاتهاالحلولمحاولاتانبل،واحدةمواقفكتاباتهفي

بحالقيمة"ذاتها!ي"تكونلاولكنها،لقيمةخاللقةاو،لقيمة.اله!شةعلىيبعثحدالى،الاحيانمنكتر

.الاحوالمنمحاولا،الاخرتلوواحداالمقالاتهذهعلىبالتعقيبابدأوسوف

الانساليالانخلاعان":مباشرةالسابقةتلياننىاللفقرةولنطملوان،جميعابينهاالمشتركةالصفاتافلمسانذاتهالوقتفبم

اولاينطلقلا،ادواتالىتحويلهاطريقعنالجماعةبهتصاباللذيالعربيالفكرالىبالنسبةدلالاتمنالاشتراكلهذامااستكنسف

،اداة-الجماعةوكون،انسانا-الجماعةكونبينبالمفارق!الشعورمن.المعاصر

الايخرةاللجماعةحصةهوالذينفسمهالماديالرالشهمنينطلقولكنه.التورة"ميتافيزيقا))موض!3صفديمطاعالالستاذمقاليعالج

حكمهالىيترجمماديراسباًنه.والمنتوجالاستخداممعادلةمنانحاوللتولقد.حدابعدالىطموح-واضحهوكما-واللينوان

عميقرنيناللظاهرفيلهااللعبارةهذه."البؤس":واحد!(كلمة).فعجزتالينابتقديمهاوروالتي"الميتافيزيقيا"هذهالمقالفياجد

كلبسيطةجوهرهاوافيباطئهافيولكنها،"بالانخلاع"المرءيصيب،"الله"متلكلماتعلى،مرتينا،مرة،احتوىقدالمقالانصحيج

الاخرةاللجماعةحصةهوالذجموالماديالراسب"عنفالكلام.البساطةولم،عرضاجاءتاًلكلماتهذهولكئ،((القيم"و،"الاخلاؤ"و

عرحكماالبؤساو،ال!ريعئيانما"والمنتوجالاستخداممعادلةمنلخي!لاا!الكانوانما.للمقالا)حقيقيالموضوععنالمعبرةهبمتكن

واذلكعلىيزيدمعنىالمخيفةالعباراتللهذهوليس،نفسهالكانب(تمرداو)وثورةالاغلبيةثورةبيندقيقةومقارنة،الثورةلممنىبارعا

قاتلها-"الميتافيزيقا"بصبذةالمقالصبغالىالحاجةولكنها،ينقصمطاللبعنيعبرحينالثوركطاو!تغيربيناللهاللللفارقوبيانا،الاقلية

تركيباتالكاتباستخدمالزائفةالحاجةبهذهالوفاءسبيلوفيإ.اللهفيضئيلةاقليةرغبةعنيعبرحينالتمردالتقلبوبينكاملشعب

داعيولا)"انسانا-الجماعةكون"تركيبمثل،فرنسياًصلها.الحيبلابيبيا"لسةتمسكوهينفسهاعنالدفاع

بدونها(مكتملالمعنىلان،الا!علىالتركيبهذافي"للشرطة"يضعوهو،المقالكاتبيعيشهااليمالمشكلةانالواضحومن

."الاستهلاك"بمعنى"الاستخدام"لفظاستعملكمادحضهي،المتقابلاتمنالازواجهذهخصائصويحددالفوادفىهذه

المسشالعلىالميتافيزيقاصبعةاضفاءلمحاوللةبسيطالموذجهذاتعالجهاالتيالمشكلةهبمبعيئهاوتلك."لوديون"بأنهمالنعثيينادعاء

لمقالهوضعالكاتبانللواليهيدمموماهناكيكنلمامروهو،قسراالذيفما.التعقيبهذامستهلفياليهااشرناالتيالاخرىالمقالات

اطلقفقد،ذلكعنوفضلا.الحقيقيةمعانيهعلىانطباقااكعرعنواًناانالواضحمن؟الافهـارفيالمقصوديخرالتقاربهذامننستخلصه

،بالارهابتحكمالتيالمتمردةالاقليةتلكعلى"النخبة)اسمالكاتبالشعوذةعلسىالقفاءواجباتهاولىءنانيرىالمعاصرالعربيالمثقف

وهم،الصفوةه!ممالنخبةلان،موفقةغرنسميةرأييفيوهذهفلسفتهلهحزبانهاولزطمبالارهابتيحيالتيالاقليةلتلكالفكرية

-...الض!ع!ىالئنتمة-جسمابأنيشعرالعرببماًلمثقفهذاان.الحياةفيوبرنامجهوافكارء
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اصداءبلاكفيكات!سمعهالم!ف9!ح!س!

نغمهنفسك!تعلقلم

خصهقلبكفيترعشللماللديديال!فنناحعبدبقلم

ورئبممكرلحرىالالاشووحيمن**"

الشخصمنايجابيةملامحاذاًءالرغيبةنفسهافيواستيقظت-جيدةبقصائدحافلاالماضياللعدد؟تيانحظيحسنمنلمله

العاطفة:هذ.موضوعالتفكريعاودنيلماذاادريلاولكنني.كب!بشغفعليهااقبلوانفعلا

العزفااوتارك!تعرفللمقبلكهممتوكلما.اللحرالشعرمناقتربتكلماالعربيةالقصيدةشكلفي

النسيانترابعلاهوالعود"الاخراًلرجلموت"عنالنجميقصيدةمثلبقصيدةاعجابيبابداء

اللهفىالاوتارالىفسمعيتوجديوفاءقصيدةاوللفيتوري"الدينتاجالسلطانمقتل"وقصيدظ

..الحانيمنهاتستدرج.كنههاعرفلاالتوددمنبشيءشعرت"ضالةانغام"عنوانتحت

بأنغامبميجيترفصارالعودحسواستيقظالدربناصيةعلى"قصيدةوكذلكطيبةالمجاطبماحمدقصيدةان

معا:ودراميتهالضالالنغمللعبةلاستكملفيالجوقةدوريأتيوهناتروقنيالادابمنالماضياللعددقصائدكل.الوائليلكاظم"الخاوي

حولبممنيهذىوالعالم.اخر"ال!كلامعنوانتحهـتفاضلعبدالحققعيدةوخاصةومعناه!امبناهافي

انغامييأبىمحموماالشيءهذاماهيةاعرفلا.اخرشيءفياطمعاننبميندوولكن

نا!ط..نامي:يستصرخ!اجدياتفكيراالماضيالعددشعراءمعييفكراناودولكننيتماماالاخر

بم!وتايذاناقولولمااستجابةيبديلاالاخرباتن!مخصفاذاسيعيئوننيبذلكانهم.قصائلأهمبشأننظراتمناعرضهسوففيما

الوليدةهناككانواذا.المعاصرةاللعربيةالقصيدةفيالشكلطبيعةتفهمعلى

ضلتانغامي..ويليياع،اللىالحرالشعراصحابادعواًننيفهوذهنيفيواضجمحددشيء

قلبكعن..احساسكعن..دربكعنضلتاستطيعليتني.اللشعريةالوسيقيةدراسةفياخرىمرةفكرهماعمال

تسمعهاللمانمالارميهاعتادماالىاخرىمرةالفنرةهذهشعراء.خيالاجذبان

يعزفباصراروالعودقنلمنجرأةالىتحتاجعمليةوهذة.الاو!ركستراتلقائيةيسميه

يعزلىولمنوستؤدي.ايضاالشعرلموسيقىجادةدراسةالىوتخناجالشعراء

؟الاليابوحشىالصمتاستخداماالتفعيلةلاستخداممبتكرةجديدةطريقةالىالمراسةهذه

؟الاحبابعنضاقاالقلب.وابعاداعماقذاتضنواف!قةانغامالىالبسيطةالا!حانيحيل

..يعزفلن..لامؤكدالتفعيلةاستخدامان.اقولفيماواضحااكونانالمنى

الجوقةلنداءفاستجابتهيماما.الحبلنداءهويستجب!لمعنديمبهمايزاللاشعورااشعرولكني.الجديدالشكلفيالنجاح

عودةمعاستغراقيفيثماولاعنففيخاطرهاتشتييتعلىوعملتاللحنويحيلالنسقءسبطعدديااستخداماالتفعيلةاستخدامبامكان

الكعرر:النومالىالنابتالشعورموسيقيااستخداماالتفعيلةاستخدامالامكانفيانهاعنبم.نغمالى؟

المعزافعوديالىومضيتهـنبنوعالايتملنوهذا.واحدآنفيوالتعقيدالبداهةبينيجمع

السمكرىالاوتارانئىبرفعكفيلا&عبيلهذااناليويخيل.للتفعيلاتالعدديالاطراد

..وتراوتراوامزقهاالحرالشعرينخلصوبهذا.الاوركستراتلقائيةمسننوىاللىاللحن

لانغاميالموتواسوفىتقتفيلاالتيالطرببمولسيقىاوالمنفرداللحنبموسيقىاللظثرمن

الصامتالمهدوأوسدما.موضو!ينغماثر

:قيصفيوارددصاعةاللشعر-فنانهيدائمانعيهااني!نبغيالتيوالحمقيقة

ثا.0نامي..نامي00ناميكحلللتفعيلةالعدديالاطرادمسألةذكرتقدكنتواذا.معقدة

منطامنتالتيالاخهـةالسباعمةهذهمعنصابهالىاللحنوعاديهف!يلاالامرلان.خاطرمجردفهذاالحراللشعرموسيقىلمشكلة

وال!سباعية.النومهدهدةمعالسكونتستعيدوجعلتهاالمفعماحساسهاالقضيةفيبالنظرالمطاللبونوهم.انفسهمالشمعراءيهموانماشخصيا

.القصيدةمنالايخرالسطروفيكلهااللفقرةفيهناان.اللقصيدةفكيالتعبويلللشكلعميقةدراسةضوءعلىجديدمن

حيثالقصيدةبجوالاشعادفيجهداًبذلتوجديوفاءاوواعهـتقد،ن.النقاداختصاصمنوليستنفسهالشاعراختصاصمناللعملية

فيدرامياادخلتجانباوحيثالعزفادواتمنكلهاتشبيهاتهااستعادتقلب!طتهتفالتيالناطنةبالموسيقىالاسايرتبطكصناعةالشعر

فيالاذكاروطريقةالميتعلىالانشادانغامصورتوحيثارننكوينصنلعةالشعرفنكانللهذا.الحياةفيالرغبةاجلمننغسهالشاعر

ناشكولا.الموسيقيالسلمدندنةتنسللمكماالدينمحافل.شيءكلوبعداخراموسيقيةوصناعةشيءكلوقبلاولاموسيقية

تأملتللوولكنك.الروحهذهالقصيمدةعلىاسيغذاتهالوضوعابتعالا.القصيدةيبتعثالذكيهوالشاعرقلبفيالدفيئالاصيل!النغم

ي!قتطعالذيالتجز؟لاكننشغتالفنيالنسقوموسيقيةالكلماتموسيقيةمتعاليةتجربةالشاعرقلبفيتنبعثالتيالنغميةالنبتةوهذه

المقندو"ربيالاهي"فيالانشادطريقةتذكرتفقد.المتوافقالنغمهـنمعالمهايكتشفولكنهذاتهافييعرفهالاانهاي.للناقدبالنسبه

..الحرىالاشوالىبعثمن..السمكرىالانغاموح!من:قرأتعندماالعادةفيتكونالاخرةفهذه.القصي!دةفيالشأملةالظاهرةالوسيقى

املتهاضرورةوهو.هشتاقةنفسمنذبعت..خفاقةدافئةكانت.كليةعنهااختلفتوانلتلكانعكاسا

ومضيت:كلماتهااماموالعويلالصراخوتذكرت.القصيدةظروفالذيالالمابرازفيبرغبتهاتمتازوجديوفاءقصيدةفمثلا

..وتراوتراوامزقها..السكرىالاوتاراًننى..المعزافعوديالىفيمااهم.الوليدةعواطفهامنعاطفةتموتعندماالنفسيمتصر

..نامي:الوليدحبهاانفاسفأخممدتقامتئم.لافغاميالموتواسو!مشبوبااحساساتصفانها.المعنىهذاابرازفيالرغبةهواللقصيدة

اللصف!76-علىالتننمةسدواعسيالحبلهذاتستجبللم0مهدهفيالمنونيدقطفتهبالحب
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لمنبودواهـد!لصةفؤدلكتهالهاجرنالمن!"ال!بطدح!بشادماهيسصؤ،ردةلاهليبرواللذ،ي01لفئضفصورا-

دحسايالىنتساءليجعلناوهدا،فلسفيئباقتباساتمليعة،بعدلأ.....

.والاةءنجاساتوالاراءللفموص!رضاا)قصرةالفه."نجعلانيمكنيري41ول!بمالدمتوربقلم

والاراءالنصوصهـذهمضموىك،يقدمانيستطيعاللقهصاء!ان***

وطلالهـا،وشخصياتها،احداثها،القصةخلالمنوالاقتباساتللنتاءرمرجمةواحدفصلمن،مسرحيةقصصاربعا!ددفي

اغستتمقتد!فنانيكنبها"مسرحياوروايةاوؤصةورب،ورموزهافيالشكل،تتفقانتكاداناثهصانالاربعالقصصومن.لوركاالاسبالي

..توضيحهاعنخرفونالمحالمفكرونع!زاراءواوضحت،كابفلمممفيعنبدربحاق،صاحباهمايصطنعو،ابطالهمالسانعلىينانمروفهـط

***وهيممهماالاولىالقصةكانتوان،الداخلياللديالوبممنهـجمتفاوتة

الواسطي،ليث،ذللاست"القادمالاحد"بعنواًنالت!ابثوا!!صة..الاخرياتعنيميزهاخاصاطابالهابانتنفرد((المدينةلنهرليلكة"

الحادباسلوبهابسيطامضمونهايرضقلانفيكاتبهااؤلحقفصةو!!هـنتعبران"نئرورويوسف"الاستاذكا.نبهاللهاشاءالقصةفهذه

ارهابياجواتصورالقصةو..ال!ريعةوالالفاظاللقصيرةاللجملذيجعصلبل،وجوديةقتباسات1وبنصوصوملأها،وجوديمضمون

بسط":كاتهايقول..الفاشستحكم.فحتمديتتهم!"عاشتبلشلىمعموجودفهو،شخصياتهامنشخصيةالوجوديةامامسارتر

.وارج-ص!-ل،زواياهاكلفياللكابةوزض،المدينةعاىظلالهال!ظلامسيحبافعلىنجهدهىئماويناقنسه،كلامهيسممع،وراويهاالقصة

ذاتالجاحفةوالعيون..مكانكلفيبحمى.نسللتطبوطالاخابنفهو،بمونمنلمجىولكن،لهابناكانلوكماهـ!ادتريويدما.

.."..حرى"،موقترصد،المارينعاىأتتلصصقرنةالمتاللجفونت!.نعبرارزيالوجوديوالمضمون،الوجوديينمنغرهوكبكتبه

وارر--ي،المدينةسادتاننيالتوترحالةعنيعبرالمتو.نروالاسلوبكماواكرية،اللحريةهوايضاواشكلها،وحوار!اباحداثهاالقصة

البطلخطيجة"ههـناء))عناخباراينتظرونحولهومنالبطلعاشهاتكى-لىانماؤ(لفرد،وجوديةلمحلسفةكلفيالزاويةحجرهينعلم

..مصرهاهووما؟هياينيعرفاحدولااعفلتوالتي،الثريةممارلةمنبدلااذن،قولالافعلابالحريةوماهيتهانسانيته

شجاعةهناء.المرةهذهيرونها..الانالطريقفيانهمبدلا-غرببوالالم،"الليلكة"ؤطتهبقتلحريتهيمارسانارادوالبطل

..فخرناموضعوستكون،نفسههيؤ!القطة.اليفحيوارلاياولقطةاسمادكوراريصملحلا

رعا.-..نفسهالىالخلوةيعنيبالليلكةيلتقيحيثاليهيأويالذيواللك!

فار!ثماحرىسيكارةواشعل،الكرسيطرفعلىوجلس4كهةبابعليهدقتعندما،امهبهوصمص4ماوهداكاورالنفىوقاتل

لا"المنضدةعلىوسحقهالثقابعودوكسر"؟يرونهاهل"السمع..؟كافريابالقطةتصلعماتسأله

اوكنه".منهمواحديمسهالملووتمنى"بهايفعلوقمايهمنياككبوالاستطرادات،الفلسفيهالنصوصالقصةمنخلصناواذا

لا"وجههوتشنج"اعرفلا"...هناءشجاعة..جرأةسقاوميمارصعندماالانسانبانمنهاخرجنا،الداخليالديالوجمنهحيحتمها

.."اعرفلا"الكرسيىعاكفهضغطو/ازداد"اعرف..نفسمهيقتلانماحريته

لاوالكاتب،ومعنىللفظاباتوترتنبضاللقمةتمضيوهكذاقدءت،كمافمالتعةالشكلناحيةمناما،المضمونناحيةمنهذا

5ىايضايركزهاودكنه،وحدةالقصةعلبطليسلالاضواءا!ةمضمونمعينفقمهـنهجوهذا،الداورلبالديالوجمنهجتصطنع

.."سموة"شخصيةهيمتميزةشخصيةمنهاليجعلاخرىشخصية

واللذيمدينتهتعيشهالذيال!وتصويرفيالكانبنجحهناومن3

وخاص!ةالقصةبطليتصويرفيلجحكما،اهلهاعلىينمكسي

واالقدلآ.!شكليةةعيبعنمسئولالنجاحهذاانبل،"سميرة"هـرريثاصلر

للقصة،العامالمضمونإبين:شيئينبيناللقارىءانتباهيوزعلانهتكنيكها

القصمبرةالقصةانازعموانا،شخصياتهالاحدىالبارعوالتصويرنوعهمنكتاباول

.نبورعندماالقصيرةالقصةتنججانما،الغلطةهدهفي.نقعالايئبغي

خط!علىولعلي،بالذاتواحدشيءحول

ا!لاؤ4((الاوهامسجينة"هيالعددهذافيا!انتةوا!ةا!يبيااله-لمسيوو،الهقط **،

فينجحتوالكاتبة.البناءمحكمةكانتوانعاديةوالقصة،العامري

الحقيفةيشبه"ااووواقعاحقيقةمنهاتجعلبحيثالاوهامتجسبثمتخطيطيةفالنيةثراسةواول!عاوفى

اللحقيقةبينالفاصلالخول-تلغيانكادتانقافيونجحت،وارواقع

كا.نبةواللخيالبطلالقصة"قرباب"..والخيالالواقعاو،والوهمكبالعربالمع!سمكري!لتعلانتمفيصبلية

فادالسطوتهنفسهافركتعليهانفسهفرضولكنه،صنعتهامنجزء

ونكاد،حقيقةتحس!بهااشياءلهاوتتراءى،الخيالمعتهيمبهاالذررة"والفنبلة!"اسرائيلكتابإؤلف

كتابةالىلتعودالخيالمنتستفبيقولكنها،حقيقةمعهانحسبها

وال!قيقة..بهاتلاعبالذيبالخيالمستعينةبدأنهاالتيالرواية!فىحسنالركمار!ر

والبراعة،الجديةمنبشيءالمطروقالموضوعهذاتناو)تالكا.نبةان

و.مضمونا..شكلابشيءقصتهافيجاءتماهداولولا،الصنعةواحكاماليبهبعةدارمناثنمورات

*3*

وعنوواالم!وللالهعةمضطالىلسكونالالم!صلموئثخبرنسمك!لقلم،للقعمهألحركةبعةلهـقاوللحركة"1814لأ.بص
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ل!،،ولل!كط..لمقف.،كانتاوليشسياوارسطوعنداللفلسفمة.ا!فكار3-8الص!فيحةع!لىالمئشمورتتمةس

واهـا،سيطمهاا!هملماسي،الكالبسيدىياالمولاصد!كاسي

اًلفذتفىةلم!الاسلفهمؤ-يسبمالا،الم*وسطؤوققارزأنفصياظن!رشالاول

اهـبمؤهمفيكبرةصعوبةابر!لافأنا.طويلةسنيناعتدكهاالتي3

خطىالخطيكونوؤ!.لأالاسلوبمنالنىهذاامامعاجزا،شدي

كتابتك"ستعصي!بحيثتكتبانتحاوللاللمولكن،جداجائزهذا-

يقعالتيالاخطاراكبرمنان؟الناسباوساطناهيك،المثقفينعلى،المجموعيفوقممتازشيءرائماوهم،المختاروناو"تخجمونالمن"

اللغرييةاللفخمةالالفاظرصهوالعمقمقياسانينصورانالكازبكيهاالتيألاقليةتلكعلى.ذنطبقكلهاالرقيعةالصفاتهدهاناظنوما

،الفرةعمقهوالحقيقيا!مقان.بعضجانبالىبعضهااخناقضةا.مقالهفيالكاتبيعينها

تقديرالىادعىهذاكانالاذهانمتناولالىاقربالفكرةكانتوكلماالاقليةحكمعلىللدلالة"اللفوضوية))لفظالكيافباستخدمكذللك

محاكاةاناؤولانواخشى.التقديرهذايستحقكانان،ىنبهااللفلسفيالمصطالحفيوالفوضوية.بالارهابنفسهاحمايةتريدالتي

العربيةا!إحابةؤ-صاللظواهراخطرهي،مضمونهلا،العمقشكليستهدفوناصحابهيكنللممحددلمذهباسموالاجتمإعيوالسياسي

الفكريووتقبلناالىبالنسقةبالخيرتبشرلاظاهرةوهي،المعاصرةالتسميةهذهفىنهناورون،بالقوميةولابالدولة.لؤ!ونولا،الحكم

.الاطلاقعلىان!،بل،موفقةفي-المقالنصفعلىيزيدفممااتخهـدتالتي-

.نكصنالتي،ألاساسيةالممشكلهـة"هلساغالب"الاستاذويلخص.المقصودالمعنىتشوهمضللة

."فلسدةاهـىالحاجة"مقالفي،جمىماالفكريةهـاكلئاوراءمنالدقةلى1الافتقارافسدهقداتقيمالمقالهذافان،وبالاختصار

فلسفة"الىالحاجةعنتعجبربانهالمنالبدايةفيهدفهيحددوهو،الاؤكاربعضعنالىعبر3-يو،الرئببسيةا!لفاظبعضاستخدامفي

منهجاذاتهاللوقتفىوتكونبهانمرالتيالمرحلةعنتعبرشعاملةعربيةايةال"عقيدذلكالىتدعوانندواللقارىءعاىالتعقيدتعمدعنفضلا

."نسلكهالذياللطريقرإيضىء.حقيقيةحاجة

ممذهه-تحميقدونتحولاقىالعقباتالكا.نبرأيلمحيهـيفماوفيه،"المنافكاظمجميل"للاستادفهوالثاننالمقالأما

منانالى،الاعتراضاتمنمجموعةمناقشةبعد،ينههيانه؟الغاية-المعاعرالعربيالانسانبهامرالتك!التجارباقسىمنتجربةيصف

التياراًتعنالفكريالانعزالفيرغبضاالفلسف!ر.نخ!فناال!مهـباباهمالتحلإلىمنرائعةقطعةوالمقال.البعثيينسجونفيالتعذيبنجربة

علينا،فمحاولاتنادخيلهوماكلمنالمفرطاوحذيرنا،العام!ةالانسانيةعلىيقتصرلاانههوفيهاللعمقموضعولكن،ولالخصمللذاتالنالساني

نشأولانهلواقصقيهلانالانسانيلللفكرتتنكولانهامجدبة"اللغلسفيةكنسفالىدواماينتقلوانما،وحدهياو،الخصماللذاتتحليل

."اعمالمنبهتقوممااهميةفيتبالغوهبم،بيئتناغربيئةفيالتجربةهدهكلبهيمرموقفلكلالشاملةالفلسفيةالمتضمنات

التمييزعدمعنايضاناتجالمح،ولاتهذهجدب"انذلكبعدويرىفلسفيامعنىهناكاًن.وخفهـاوهالوقفهذادقةكانتمهما،ا!رة

الموؤفوان.الانسانبمالتراثفيسلنيهو،اماايجابيهومابينوتعذيبه،هـ4سجانهولاستجواب،يتعذبوهوالجسديلاحساسه

منيبسأانيجبعئدناخصبةفلسفةخاقالىيؤديالذيالصحيحيسرحوهووذكريا.نه،المسجونينبقيةمعولوجوده،عليهوقسوته،هايا

بال!نسبةصحءحقياالفلسفاتجميعفيالايجابيةالجوانبجميعاءتبارمعيربطالتفصيليةالمواقفهذهمنموقفكل-عنهمبعيدابخياله

هيماوللكن.عليهلياعتراضلا،لسليمكلامهذا."ومهـفيدةلنااناقولواكاد.الاعجابدلىيبعثانواخلاصصدقفياللشاملالكل

الساس!ايوعلى؟ت"الفلسفاجميعفيالايجمابيكأالرلوانب"5هذ،هذهوحشيتهمبفضل،اه!تدىقدالبعثيينسجونفيالمعنبالانسان

هذهفيسئضطرانناشكلا؟سلبيهووماايجابيهومابيننفرقانصهرقسيكنلملوألليهاالاهتداءليستطيعكانماودلالاتمعانالى

فلسفةاعني-والغاياتهاللقيممنمعينةمجموعةوضعالىالحالةستوسعوالدلالاتالمعانيهذهانواحمسب.المخبهبفةالبوتقةهذهفي

،الاخرىالفلفاتفيوالسلبية"الايجاراساسهالحلىنقيس-معينةالاعماقتلكفيتغلغلاجذورهوتزيدالمعاصرالعربيالمفكرآفاق

لك!انهفييتلخصاذ:حاصلتحصيلمصردهناالحليكونوهكذا.جمعاءا!نسانيةتيارفيهايشمابالنيالصافية

قلسفة!للدينا.لكونانبدفلافلسفةلديناتكونداج،المقالسطورفييتمثلاللذيارصدقهداوسط،ولكني

ذلكهـو"بأفيقيصفه،للمتنقفغرباتعريفاالمقالصاحبويقدممفكريفاهـنكثيراتئتابالتيالآفةلتلكامثلمةقليلةغراحيانفي

يغيرانخلالهامنيحاولوالتيبالاككارمباتنرة"صلةلهالذيالانسانبووواعني،الاولالمقالعلىتعقبم!فيال!بهانبهتوالتي،المعاصرين

القديماللساحرعهدهنذلازمةوهممنبنفسهثقتهيتخذو!و.العاللمطاقةتضيعبحيث،المتعمقةالمعاليمنمقابلدوناللفظبالتعقيدتعمد

عدىالعالمخلقيروريدانباس!طاءكهدامماانها:ا!اصرالمفكرحقيؤ!تضيعانمن.دلا،للحلقابلةغيرطلاسيمفهممحاولةفيالقارىء

-.ايضاالورقعلىصورتهتغييرخلالمنيغرهانبامكانهؤ،نالورقاهـىالوصولومحاولةالتفكيرفيمعهوالاشنتراللثالكاتبمعالتجاوب

صورةيرسمان!ارزياًلقديمتقايىهـالساحروارثهوالمثقفانلحظةسعيوفي":كهذهفقرةالقارىءمعيولينطمل.لللمشكلاتحل

يسيطرانهيعتقدكانالصورةطىسبطرتهخلالومنالورقعلىالعد؟الزمانيملؤهاال!كيماماهيتهامعركةالىالكينونةلسعيوالاللمالتمزقي

عاهـسمفيللمثقفالحقيقياللمورهواهذاهل."ا!نسانذلكعلىالمادبةالممكنات،واللقاروةاللفكرة،والمشروعاتاثواضيع،وامان

يزيدلاالورقعلىكلماتكتمابةعلىالمثقفمومةتقتصرهل؟ا!يوممعطب،تانريبلا؟كادنة"اللحظة"هليلكن.المصويةواللطاقات

ظلمقدالمقالصاحبانالمؤكدمن؟الساحرتعاويذ.زأيرءنتأببرهاالاهـمذلكوفي،معينااسماوالقضاياوالازماتللمشاكلتعطيالامور

علىيقتصرللمالمثقفاناوئهما:،سببينوذلك،بعيدحدالىالمثقفتجاوزنستطيعلاؤا.ماوللذا،مرسومةهيمابقهـدرمرموزةالمعالينجد

لثوداتاتاريخمنالاكبرالجزءولعل،العملفيشاركبل،الكتابةالمعطياتفانوعليه،فيها.ندورالجماعيةذاتنالانافيساةاوالازم!ة

وهـ-ن،مبانئرغراومباتنربطريق،لمخقفينعملمنهوانماالحديثةالفعالفينشاركيجعلناممااللحظةديناميةفيمتحركةلناتبمو

.الورقعلىالكش!ابةنطاققيجاوزلاتأثيرهانيقالاناللطلممنفانهناانالا.والاحسنالابعداللىالفكرم!مةفهوالتجاوزاما،والاحداث

لمعناها:بالغةفهـماساءةفيهالقديمبالسحرالكتابةثمبيهانوثانيهماسعىاداشيءفكلاللانهايةفيويقلصها(زمنيبددلاانيجباللفكر

كثبراواوثقاقوىالواقعيالعملوببنالمكتوبةاللكلمةبينالعلاقةانادالازلفييضيعفانهوماهيتهلحدودهواعاوواضحغرنهائياسعيا

يتى:ماوبينالساحرطلاسمبينتجمعالتيالخرافيةالع!قةتلكمن."والتشتت

الورقولكن،الورقعلىحقايسيطرالمثقفان.افعالمنحدوثه؟الرنانالةضمالايئاعذاتالم!نراصةالالفاظهذهكلمعنىما
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لايملكومن،الصلحوافزاقوىاصبحتوالكلمة،واقعااليوماصبح

هداؤ!يشاركلملوخى،العاللمتحريكعلىقالرالورقزمام

.،يعودانه،هنااللكاتبتناقضعلىدليلابلغولعل.بافعالهالغحريك

سىاأ&وأ"فأقااط"" ى!،ثوريانهلمنالمثقفانهياللبدايةنقطةان":ديقولصفعتينبعد
انه...الحاضرعلىالدا!لماحتجاحهويعلنالمسقبلعنيتكلمانهأي

-"لتياالمعوقات،اتجاهه،تحركهالتيالقوانين:للواقعصورةيصع

..01011المثقفاًن.لتغيرهالمنهجذلكبعديضعثم...انطلاقهسبيلفيتقف

لمديرل!ي!لكنبمقصدوئهمابعصكلامهذا."رسالتهخائنكائنهوبماالاعجابعلىهمهيقصراللذبمر

ما-معيتناقضانهعلىمعييتفقاللفاضلاللكاتباظنولكن،صارق

المروتطع.قبلمنقاله

تقع"العرسةالقراءةفي!رةحدنرة!!ي!ةبينالتفا؟لاس.لبتأهـجحهوا!الهذافييلاحظمااوضحودعل
..."..ء...الغكنيكيالتطورلمقتضياتحضوعهالمثقفعلىيعيبتارةانه:والتشاوم

-أ(!اكوئة)!لاطفلىجخصممصابهالحداءل!اجزع!دستلافياخرىونارة،لهموماالناسرضاكسباجلمنالاسفافالىواتجاهه

!......بة.على،خاصة،اللعربياثيقفقدرةويوكد،متفا؟لثوريبأنهيصفه

لأبتلريسالهالوطئيهاً!لبهوزارءأومستةتفاهةعنوالحديثالتشاؤمالىذلكبعديعورثم،جمهورهفياللطئصر

(لبئا!مدارل!ىصلفيينبغيمتفائلعمابلهجةالمقالديختم،وسطحي!تهالتقافيالانتاج

.االتشاؤماسبابكلالمؤلفيعرضانالواجبوكان.المستقبلفي

اًلفراًءةمراًكلأكانان-اللتفا؟دالىتدعوالتيالمظاهربيانالىمنهاينتقلثم،معا

.ء........!لسيلةحجت"يتتبعانالفارىءيستطيعوبذلك-وجودالمظاهرهذءلمثل
مىقعالعرسهاللقواء،فمىمصورهحدلدة.....

.!...*."...التهايهالىالبدايهمنبوصوح

بعنوانتمهيديهتاقمرطتانمنهااجزاءخمسمة

.لالفمباء"ركاحط))اعفد،المقالهذاالىتوجهانيمكناخرىانتقاداتهناكودكن

اللىالح(جةعنتحدثالمؤلفاناولها:سبقكماكلمناخطرانها

العربىألادبمرا!انيمكن،عامطابعذاتكلهامناقشاتهوكانت،،(عربية"فلسفة

لأازالةيريدانهصحيح.العالمفيبلدأيفبمالمثقفينموقفعلىينطبق

9طبطالت!بهبيملمرطباذبالمطهالمةافيلسملمماة!ودكن،ار!الميالانسانيبرادغفكيرا"حلىالى"فكربينوالحواجزالفوارق

اصاءاربعةفيتفيع4وهـن.الخاصةالمحليةاللطروفدراكامعتتعارضلاالانسانيةالدعوة

او!اوءالئوحمهمةالمث!فينبأزمةيتعدقماالمقالهذافياجدانجاهداحاودتفقدهنا
.....،والاهم،التانيوالنقد.شيئااجدفلم،بالذاتالعربيةبلادنافي

لمرحلةولابالمطالعةفيمصورةحيديثةسلسلةبالفعلتحم!ودكنه،"اللفلفةالىالحاجة"عنبالحديثوعدناانه

جزاءااردع!ةفينقع.الثيانوىالننعاليممفهوجميبينالوثيقالتداخلمنوعلالرغم.عامبوجهالثقافةازمةءن

....اهـىولقدمانكاتبكلواجبمناناعتقاديففي،والتقافةالفلسفة

اططربذطالفلسفةانجميعانعلمانناوطالما.مقالهعنوانفيبهيعدمماءالقرا

.0منفان،الخاصةمشكلاتهولهموضوعاتهولهمقوماتهلهبحثميدان

العربييلائشعلافيم!صورةحدنجئةكنباسيهسلةاهـىاللحاجة"عنالحديثعاتقهعلىيأخذعندهاالكاتبواجب

احزاءارلعةفيتدلمالالخلأسةر!صفوفسطجةعنالحديثالى-يكتبمامعظمفي-قلمهينزلقالا"فلسالة
....الجماهرتملقالىواضطرارهمعامبوجهالمثقفين

العربيةاًووقواعدفيالجديد،الجديةطابم.نحمللهـاالماضيالعذدمقالاتانوالخلاصة

العربيةاثفواعدفيمصورةحديث!ةثسف"ليةعلىوتنل،وبلادهععرهوفكلاتاللكاتببينالايجابيةوالمشاركة

احزاء.ارلعةفيتفعلاشدائعةللصفوفطالتيافريدةاالظروفوبينالمعامحريناللعربالمف!ينبينعمببقتجاوب

..........افكريتنطيمالىالحاجةتؤكدكلىهاوهي.المعاصرتاريخنافيبهاذمر

بئ!لأريسهاالوطئببهاًل!ئربببهوزارهوصت!!نبمء!ضنكثمفالوقتنفسفيودكنها،الثقافيةدحياتناوفلفي

لبنان(ملارسفيثرو!اولالاس!اقانمعسالتفكيرفيالاتساقالىالافتقارمن

الىاتجاهعنتكشفانهاذللكمنوالاهم.الصحيحالفلسفيالتفكر

***-4علاثماهموالوضوحالنورانمع،معتمةوتركيباتبالغاظاللفكرتغليف

الى4الجميعيدعوالتيالفلسفةتلكاًناعتقاديوفي.السليمالقكر

ممن:اًلمدرسيالنأليفلج!نةمثشوركتطلب4النواقق،مفتوحبئسدوبالمؤدفونكباذاالاقائمةدهاتقو!دن،ظهورها

الملايين،الملغدار،بيروتثلار،المك!نم!وفدار4تطلبقلااللتيالكلمةوبأن،المتعمد!عقيدلتبايشرىلاالعمقبأنوآ!نوا

المكئمثتسا"لرومنلشانمقهتمة4فخمةفةكات!تى،لهاقيمةلاالذهنفيمصهـدةواضحةفكرة

..!.رنانةطنانة

زكريافؤادالقاهر"
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هذامثلفيينبعي.والابهاماللغموضمنهورفعحازماتملكاالشاعر

هذاؤ!ها4تجررالقصيدةوهزه.اكع!ريةالصورةح"،انالاللوباًلفصأئد

مستوىى51تصلورولكنها.ذا.نهاالتجربةعيوبوعيوبها.الباب

وحىيديهفيتسلسحتىكيرافيها.نجربلمنهالشاعراستماداذاطب--9الصف!حةءلىالم!نشورتتمة-

بوقف"والتهترائعبوصفبداتانهاشكلا.عالياتمكنامنهايتمكن

التصا،.يروزحمة.الوسطفيمراتعدةالطريق.نكبتولكنهاممتازة

والجوالمعئىتقريبالىالمستمردفعهامنالرغمعلىالمعالمشتتتالتجربةفيالحلممعنىبذللكتوحيولعلها...ناء.نامي..نامي

تجربةداخلالسرياليالهويمفينجحتقدفهي.باللقصيدةالخاسط!رالانجرةالوسيهـقيةالهدهدةهذهو(لكن.اللحالمةالتجربةمعنىاو

واجملها:اللقصيدة!اللمابرزهيالناحببةوهذه.اللحياةحيثمنفناقضت.جاذبهامنكرمابموقفتوحيارتيالسابةروح

الصماءالهاجرةشمساشعةتحتطريقيتمتدوووه.القصيدةادجاءفيبالالمالمسنرسلالاحساسطعمتشعرلا

الصحراءكبدفيوعينبمقممايبكتالرملوبقلبعلىتخطيهفيالقصيدةتنجحللمالذيالانفراديم!اللحنعيوبمن

النسياىسيغسلهاةوقلتالامسىظلالاحرقتتجز؟لانطبيعيوذث.عليهااضغتهاارننيالأجواءكلمنالرغم

ظطنظفلافداميمواقعخلفيصرخلنيبقىانشائهمنوا،يقاعالاطرادفييت!اسبععدينسقبغرالتفعيلة

،،،.متوافقنغمالىيعيلهاولاالالحاندائرةفياللل!ن

ئريابعنالواحةصمتاسائلجئتلوففاجدفاضلالحقعبدتاليفمن"اخرعام"بقصببدةوامر

تنسابموالسحبةءناللحقعبدويفطن.معاوالشعرياًلشعوريالانفعالمنمتماسكاقويا

الاحقابدياجيروراءالموتسكونخلفمنولكن.تصوراتالىالتصا!ريحببلانشائهمنالشعرانالىفاضل

وسرابظط!دميويلح؟موال؟خبب.في!سهانفهاثترجماقيالتصاويرمنيالاكثارالاتتملاالطريقةهذه

الماءاريد:الانقاضتعتصرذتيائسةوتتء.:و،بئالمعالحكمودنالنفسيةالمشاعرعناللحالةهذهفيالابتعادوينبغبم

الاخوان!ناقيديبث..عيئيالىالامسزويشدوالببلالمحغموهذا.المقفاةالموزونةموسيقيتهالهاهناالقصيدةوانخاصة

الانسانفراعاتفكل..الغيمصدرفيبر-4يخ!لانها!سيالت!سعلىالتحليقباضفاءكفيلذاتهحد!ط

ظطن"طرمنقطراتسوىباللصلواتتثمررنبالتزويقافسادهؤ-بمتطلماذاالموسيقيالتجريدالىدوما

اما.الكفايةفيهبماامتدحهالمواناللقصيسةهذهاحباننبم:بالحياةمترعةخفيفةتمضيفالقصيدة.المفننعل

كأجدداالوائلبمكاظمقليفمن"الخاويا!رباناصةعلى"قصب!ةمحالوشطسائبزورفىحاللمثليوهلحاليكيف

وكذلك.الفنوالىالشاعريةألىافقارهامنالرغمعلىحلوةطريقةخيالاللخيالمنوشفاليخطوبالهموممنانقذتني

منالرغمعلىفهي.شنارامين"أليفمن"الحزينالشاعر"قصيدةالنصالالننالمنطبيانحسبجراحي9حسبيوتلكحالي.

يحتاجبالافكارامتلالهاهـصالرغموعلىالقويةالمعانيا!تحضارها:يقولحينالنفسيةآلامهنبرةوترتفع

لا.والفنالشاعريةمنمزيدالىصاحبهاقتالوالمطارحاتوحدتيفجليسهناصاخبمجلسى

هوالدينتاجالسلطانمقتللموضوعالفي!توريمحمدواختيارسؤالنداءلؤىذكرياتعزوفتحدثورةغضب

الناجحةوالصورواللوحاتالمواقفاختيارايضاومثله.موفقاختياراشكالهموهمووبنوهزمانيفياناانئيمحئتي

تتخاطفكانت!اللهالعباراتعلىجلالاأ(وازفاسبغتوقد.المعبرةالرجالاينالرجالنشخوعىياعشوبعينيهلالنوراوقدوا

الدائبةالحركةمنرواءهااللكلماتواستمدت.الرواليتصويرهافيتختالحوطهافيجثثهمفاذاتطيبواناسدب

القصيدةلجوءورةتبا؟وهاوؤىتجمعهافيوىنت.التلميحعنداًبدالالورىمعظمفاذاعاماعنصرينالمشرقينفيطفت

بتصورها"شوقناانالقصيدةهذهواستطاعت.زصويراصدقاطلالسكانهاوفصوردماءبخورهنصومعات

احسالسهالف!يتوربمرعليهاواضفى.ادسيةابالمظاهرمقترنةللمشاعرصال..مزيفقبرفهوفيهالخررتوفيانيقكم

وـ!بى.فيالارول!في?رزوةاندونبالأ!ةصببالوصمتبمقسوةرحمتينفسيابرىءلاالناسايها

كلكهي

لدير.ياالفنناحعبدالقاهرة؟ميالاليكموبفؤادفؤالكيمسشبيحيياانتفاعيما

ومنوحرتهاالنضتمزقعنيعبرمااجملمنالاخيرالوصفوهذا

مميى.متكافئسةحسيةبعلاماتاحيطوياليتهالنفسيالوصفتعبيراتابرع

اللح!سيالتصويريكوناًنالحالةهذهفيالمفروض.الاداءفيقوتهمع

ثجكلر!حفد!.ويهوحدالمعنويالسيا!يكتملحتىذالهالاحساسبجوهرمتصلا
..هـعف"الاخرالرجلموت"فيالمعئويالسياقيطريقةوممتمل

وغطت.مرورةطعومحولمؤتلفحادالمعنويفالسياق.النجميحسن

غطت.المتكاملالنغمياكسقالىالامتقارعلىالنجميحسنشاعرية

بالقامرةسليمانشارعاللفبرأسي..التيهفياضربمثله".الموسيقيالرونقعلىغنائيته

لموالبيارة..الزيتونعنوحكايات..غصةالفوبحلقي0.قصة

عبركلمتىتمضبمجرداءمثله..البرتقالوكوموالبيت..الخضراء

معتدلةواسعارممنالموقعالصدرذاكغبرصدركل..موتالحبذاكغررحبكل..اللجبال

احملانني..يحياالاخرانني..نكبةالممرحصاد.....غربة

المعاضرحلمي:لمحادارة".قدهـبهصدلىيفي

"والاقدامالرمل"قصيدةالممص!توىفيالقصيدةهذهمنواقل

مععالنبضذاتوالاقدامالرملفقصيدة.المجاطياحمدتالليف

زمامهتملكاذاالاداءفيجيداسلوبوهو.التصويرفيقويةتهاويل
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-!-
كلفنبم!مايوآفياللفرقهذااعرفانييئيفيماقررت..ما!رقا!.القصص

"..مر

الوت،معيتعاملالذيرالحنوطيبطلهالسانعلىمرويةوالقصة

....-،..رر..ه-1.الصفمحةعلىالمنتنعورتفنمة-
الالصهوسصرالمو!اسرااوهماسرابيعرفالمولىيصفعواللي

....."الفلسفيمالاستطرادلعرفلاداخليحوارفيلمي555!هههـص" العامصهالتعابرذاالممل

فيامانقو!..اليناالبسيطمضمونهنقلفيموفقامؤلفهاكانولهذا

!،*فل(والموتيصورانالكانبارادفقد،القصةهذهموضوعهو

جادسيا"الاسنانيللشاعرفهي"اللحبحريقة"المسرحيةاما-..الصلاتاوثقبالموتلهاللشخصيةتصويرهخلالىمنالموتفيرأيه

مأساةعنتعبروالمصرحية..ثوثوالعيدابوالدكتورترجمة"لوركاءهكذا؟عاديشبمءالوتهل..الحنومطارالموتىغسالشخصيةهي

الروحيحبانيمكنهل..الخالدالموضوع،والروحالجسدهـرفلو..هذاالمحاسكليفهمانيجب"...الحنوطييراهكان

الجسدو،جسداالايحبلا+؟والجسدالروحالجسدجباوىر،او..العينانالموتقبلكانكماتماماموفعهفيلمجلشيءكلانالناسي

جسسدكان":لوركايقول،مثلهملتهباج!مداألايحبلاا"ء!بتغرت..ارزراعانهماوالنراًعان،الانورهوالانف،العينانهما

الرو!أفييفشسلوعندما(،.اللاهبةلللشفا...اليافعةلللاعضاءبيلس!يااذن،شيء،الموت.."التكفين"مهنةمحترفينحناليناكليةنظرت!.

..والموتممكناالع!هذايمسجوعنمئذ،الموت؟كياسدي!انالىوملت"0.ابنهلموت!شلاانهلدرجةالحنوطيكلةدءادي

.صوتاميزاناستطعت،منهصادرمرتفعصراخفادهشنياللييت

..لوركاعنداثرموضوع..مراخهافيالاخرياتتشارككانت،الاصواتبينمنامرأتي

أنافيومعانقتهوانتف!دجسمدحببتنشيي0مولفهمين:9؟محتضراهذبرلبممل!لتخظة)فيادخلانوقبل..لهادؤيننيفورتلكفعلضهاعلىازجرهاانصممت

"..كثيرا.يبكيوهوابنالياوسطفابلنياللبيت

،غموضوف!ها،الشاعريلوركااسلوىفبممصوغةوالمسرحية..ماتاخي:قالالسببالتفسرته

؟.احوتكايلهمعنىلاسؤالاساته

الزجمةالىالغموضهذامنشيئااعزوكنتوان،الرمزغموض!و."-محمد:يزا!يبكيماوهواجابنبم

..الشاعرةلوركاللغةتوائملغتهيجكلانفيالمترجميوفقفلم..؟الصغير:سمالتهيكونمنعلميمع

م!نئدلمسرحيإلالاترينجتاحتىبىشمشبملفامنلنانلمنرمثلوالتقدوتملبميقدى..محمدنعم:يببريزالىماوهودهشةفيالينظر

...."...بقسوةالايسرالنحيلخدهعلىفصفعتهبكا؟هضايقني

ربماللورىيقراوهوامرهمنحرةفيالقارىءيزكولا،نرجقها-ءلمىالموتالى!ظرمهتةبر!تهاللذيالانسانالحنوطيوللكن

..ا!ولىة
!لمرعقلهاورشدهمنشيءالىيثوبايتابنهجعلهعاديشيءانه

ايريويىماًليدكتور-اللقاهرةهناكباناحساسيازدادللقد.."..فارقاثمةانويرى،الجمعي

!!م!5!ه

،،!بالأداارد،)تاكل"مهثهور-را

العبمشكلةملاوحتميةالجديدةلعربيةاالعضاوةم!

005ابراهيمزكرياالدكتوربقلمد.لايئور!

اولصوالش!رقضأدا!2..قصيباقىالورتأديف

05،الملائكةنازربقدمبينالجديدالانسارطريقع!

لعربيةا(لروايةفيلكنممىاارمةم!.لاتنشراكيةواية!عرا

05،شكريسنهاليبقلم0.2حيدراحمدتأليف

والادباثرتنشراكيةعلا.البلاغةنهج!لالمنمحليالاماممع*

035عوضلويسىالدكتوربقلم025الهنداويلخيلتأليف

العربيةوالقوميةاًلشعوبية*(برلآروا)تكترقالتياصمابعناع!

015الفكيكيالهاديعبدبقلم.،.ادريسسهيلالدكتوربقلم

77


