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وجدتوخلقتقدفالفكرة،الفكرانيكونواما،دالفكرةالفكرظ!رخىا!تار-صحمسرحعلىبارزامكاناألليومالعربميةالتحورحركة.نحتل

ىنلطدللكفانتناحدانوفيهعاهنمنأههااما.المختللغأناشطللهاالمادههؤن-ىيعتهدتاريهنامنحافئهغلمحترهالعربيغالامهوههيثس.الحديث

نفسه.الكاتنطلتعبيرحسمئن"خالصههنيتجريد))هأناوالحيائثمنهـموغطلطن-هذاعصرنافييعدللم.غادمههربيطاجيئلهصرنتائجها

يعمل-والماديغالمثاليغ-الفلسفيينالمنئنفنينهذأنبينالصراعانهحاهغمنن!غبهمنالسيربالاهذلن-الماضيطاللريبطالعصكرديحتىيطن

دياللصراعهنابرزلننادرايكنولم،اليأثنانهدهاءالىواعهفيبشنننمالانساب4الجيهدبفضلاصمبحكالهأن،/الهب!هالمنافييجربميحكلنا

النواهر.اوللاحداثهلنحليلهتاباته3فيلطبأنوهالفليسفلفنفسيغبتهدهأياواضططههاالفقمعنأنيبينل!لعلائاتبالنمسبط،صغرا،متىنلفرغ

فبموهمنمناثرالعربللفلاسغ!غهثللبعض،التلرينمهبرهللننكاسنهروحرمثسىأهك.لاريطهالاهتههطلصهربيوغهن.كاللعلوؤنللثلافيك.نبلدللها

الفلسغسببة1المحايراتطريقعنسواء،الماديةالفلسفةتراثاغناءانالحرصواجبعليهالاممبيناللائقمكانهفياسمهاينقىانعلى

لهيلسمنهينلواعتننازكبربغطرمنثمنطغرألاللهلميغالتاريطيطالهئأثاسانهاوىسل-غنعنثقلهتهاتبتهدواناللصحيحالتاريخيالطريهنفيالامغ.نسير

عندواعمالهمافارهمظمساللذين،خلدونوابنرنتسدابنالعررجمينالنقاشهوللذلكةلافضلانشكولا.والمغلوطةلضارةا"الافهـار

.العربالم!فكرينمناكنر(خاصبشكلاوروبافي)الاجانبالمفكرينوتركالطيبالصالحاخذاجلهنالاهةابناءب!الصحيجالاخوي

اثرءفانللمثالليذالهلسفيغعلىالماديغلغلسذطاتفأنفىمأنضأنأنلاًهاملالىفيجاءماحصليلانافنلياناريدلارانالنا.المتعفنقلطبيث

تطوملافئأغبيربشهتةتعتمدوالحنن،اللهلومتهدممعفاطرا؟ثريظثراهتفدهيالتيتذهؤهربهأناطرفنلان،كلذناألدالصفحىمطلعقلاستافن

الماديغ.للذلسهطالننريغالاسأهعلىثمؤي.حكك،يفلرننمماهكغغناتنمي!يفنمغحهثراةستسلمد.فسمامحانها

احهاتطئنحاو"غؤنهيط"غمنيطلليسمنالغتنمغغلمحهنغيغاهنبايصيداوصولناعلىيعملكان-استحلهان-الافهمامذللفأهجدان

وفلسف!ة.معئىمنلكلمةافيمابكلانساليتراثهيبل،بعينه.الناهضة،ءتنلالمنشودةالاهدافالى

بهاظر!لهاستا!!نيمكن(يتجابعئليتيالمثاليةفلف!هدد!سفةاومالالقلسالهب!هيمابقضاكى:3سيةوالمارا!عريببهالثورية

اللهربين.للثوريغكغلسغغصلدنهئسأنل"بالهاالعربيغالتكريغكلمطصفههفيمناعالاستلذححدلهح

،**التحررحرغهكننالعاتجاهاي"اديلأثفنيولمحأنحضارأنواتجاهجهاهريط

التوريةالممارسة1طزيقالىذلكبعدصفديالاستاذينهفلالموة!عيصبحبحيثمقالهعضوانواختار0العرببمالوطنفيالوطني

نغطغبحسحيبدأوهنل.الثورنطللواغفنالفنصلننالوهينحأه،الهربيطمنبئاذللئنئبمانةاءننلد.لعربيغغبالثنريغالمارننسيههعارمحطرو

اللهفيبيط.التوريةالحرغغمليهوتشرسلفحالتبماللطريقوهي،جميدهان.نهوناللعربيطالثوريغئضيغبحثمندضوفنرلهناطكل!يهي،اللحفطمدم

سلذتئدالهربيطلثوريةغالحركطاندلىصهمنهالاسناذاأنافئهانيقئن!)لمحلسفيغلنهريغاننهونمعارنثهيههنهابهن،للمارذسيغسلدمهط

ليستوالاصلاحالنضالفيالساليبتتبعوانها"بهاالخاصطريقها"ولتوضيح.نفسطالمؤللفتعبيرحسبمعين-حضاريواتجاه(ادي!لوجي

هيولليمست،لوريةسابقةلالىتقليدااوصورةالاحوالمنحالباياللعلميبالتحليلالوضوءيئأو"النظريتين"لكلاالتطرقهنبدلاذلك

،لكناللبسيطةوجهعلىجرىتغرنسخالاجم!اوتقليداتكونانبحاجة0الوافعي

طأثيللهوليسئ؟والهدفمحدمللمعالماللطريقهطاباننلاحظالسناتنلسميهي،هثذ!بهمارغسكاصنهاغكا!منهأيهيئالمارهسغ

علسالعملثمومنالوطئيالاستقورلكسبالاستعمارضدالنضال--كبقىالسياسيوالاشتراوالاقتصادالماديةالفسسفةوهي،التلاثالموضوعات

اليامةع!لىلمحافظةوااللجماهرمعيشةوتحسينالداخلفيا!صلاحدت!تمالث!ثالموضوعاتهذهمنموضوعةكلكانتوانوانه.العلمية

رحغنطفهيقهئهالسحعونثابنلءمنالملايبنطريقان...نهم؟الوطنبطهـنأهثؤههاأي.وربايناتلهثيلايضا.لأن"لءفىنها،ؤئذملهالائغرئطغملى

واها.اصطدلفنقوتهلرؤلدونسبرهخططفلشعميكأييأخط!ننهي4؟اللعربيطالثىأليهتهفقلمهونهالاجهناءههه

المستغلينبينالدالراللصراعيحمندهالتاريخبانسرهافيغدمارغسكانالأنماهفغؤيمنيللعهزنهالفهر"ملالهغبمصفدأغالاسنناهيغوئغ

اهـ-!فقد،بذاتهاالامةداخلا!طبقياللصراعفهووبالناليوالمسهتغلينب!زلفكرالاسالسفيهناكفليس"ينبعهاثم"يتحاورانلاالجدليه

الثوريغدطفهيق.يهارمنهوللمالتحليمنهطاالحدينثالفيبؤثال!نارينهالفلماهشظهطههملاصليغالمعطىذانمهبهعزحهعنهذر،مادهايهادغعن

السرثمومن-اولاالاستممار-الاسهةرر"نا!ت!خلصهوالعربيةذهنيبتجريدالافيهااللقطنيناحديرمفىف!صللاالنيمخأفل!أه"

لوطيدءـوذلكمنواكثر.الداخلفيالاستغثلازاقىطريقفي."خالص

الانسان!ستغلالىمحايلغاؤلتمنفنحتىالعلهلةاًلمنهئيللهأيننئلسملططالمادب--قىالفلسهةاؤيغريغبهتأتللم،حديدشيمءطلئفانحفا

الافنلنننالاهلاطسئناء،،والتأفنهاتالئنراهؤيالاصلاأللؤنللي!س.للانيسانالللسلبقيالنهريغهلا،!"كا!الفهرغهبأنالمادلوهلحهتؤهحقلتي

وفلابةعمالهـيةلاغلبيةالدستورىواللضمان،العربالبرجوازيينامهوبل.المادةؤبلوجهـدتالفكرةاناىالعكستؤكدوالتيالمثالية

اللهصحلمنحنقوذطلمث،السياسيطننالتننيمانهالتشريفيطالمأنئلسفيذهننيعؤندؤلمسفيمرلننبينهما،متعارهغتيننهريتينللوفيفنمحاولغ-

نهم.ذللميهنتعيبرسئلى،المهانأنننادلرغالارباللمنثابتبنصبألهـ-ننبصزللذرغفياطليس"انمالههنهل.واحدقائهلفي،السنين

التوريغامائن.لطسصسحوالئنمئندالتطلتللوسموالاستعمارحراللخلاميههن))هـننبحهأنننمادلهناطليس"يالغهنفللماديغغلللفأنمفط.ثبيتهو"مادل

للوسلئمثبنثنهللعممثبمنءللهدبمي"الفثنريغاللحلألمييسائميالفنبيغغفثالبسلطغهههبهثألهفنعهحااما.ليطافأ9للفلسفغ.لثثيت"فطر

طهحالمارطسيهغللتهئهميهنبعئلغلالريفنمنلاننهارضنننالفنهصا،الفلسفتينهناؤهانصلراحد"فئاأنهانيسبأنفلمواحدلفلملغ

ءالاهريهيغالغارغبلغتغتهللسهينطهاننهاذاهلا.اللئثمهامهلطمناغئريههشدهلا.اللفمهعميلآلذالمبادىءالعلميغابسمطمفنيتفهملاهللأهلن

اسلمنالووخى!جديدمناكتشافهااعادتقدكولومبسوصولبعد"حتوتطورتوجدتقدالمادةتكون:فاماانسبيلينسهىالمصافنههافي

ونظريتهاالعربيةالعربهكأوالقوميةالاشننراكيةاسسرضعوااللذيناًنتتطوربدوهـووااخذتوالتي،البدائيالحياةشكلاللىمعينةظروف
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العربية"الثورية"بخصوصافكارهصفديالاسصشاذعرضانبعدفيالخطمعهاملنقونبدلافا!همونظريتهاالمادكسيةعنشينايعرفونلا

علالماركسببةوهيجديدةنقطةالىاذتقل-وفلسقيةنظريةناجةمن"امةنطريةلانهابل،ماركسيةماركسيةونظربةفلسفةلانهاليس،للعاما

يفالماركسيالذهجمنالاستفادةمجالوالى،اللعربوالماركسيين.الموضوعيةالتطوروحركةالعلممعالانسمجام

فيالكا.نببهيعترفالوةتالذي!في."العربيةالثوبىبةالطريق"ينطبقلا"الماركسيةاماماللعربيةالثورية"وضعانيظهروهكذا

توضيسحصيتمنالماركسيةالنظريةمنالاس!نفادةبضرورةمقالهالقضيسةيخدمولاالثوريةهذهواقعيهـخدمولاالتوريةهذهواقعمع

اببتا!بزيقيةلةالمسط"المقالكاتبسماهاكماوهيالرئيسبقياثاكلالمتحذلقين""بعضامامالمجاليفتحانالممكنمنبل،للعربيةاالتورية

الملاحظاتمنكئرايوجهفانه،"4الاجتمايىوالمس!لةالاذممانية،إلمشكلةاكردانالاهنايسعنيولا.نفسهاالعربببةالثوريةقضيةلتشويه

الماركسيسة"اسماهجديداشيئاويوردادربينللماركسالتهماوللطشرياتالمخلصأالعلميالاستيعاب"بانصفديالاستاذكلمات

نفسه.الكاتب"تأليف"ءنالحتهقدكما2اتصمي!وهذه."العربيةهم-اللمار!قىالتطبيقية-التجاربللخصانصالوافعيالتحليليواللفهم

عربيةاوالماني!ا.لكونانيكنلاالتلاثةةالمكوباجزائهاالماوكسيةفطبيعةالمقارز-قيانه.الاهمهووربما،ثالثاجهدايتضمناناساسيانجهدان

ذاتمحتوى،واجتماعيةاقنصادية-فظريةفلسفيةوويبل،صينيةاووبيناللجهدينهذينحصيلةبينمتماسكجدليمنهجضمن،الواعية

هويتهاعنالئظربغضواللعلومخمعاتالمجتطورتبحثاذمه،نيامعيامام!ضبحيث،نظريةوكاتجاهاق!قائع،العربيةالثوريةمعطيات

جس!ونبلمعينةامةثقافةاولخبرةتنبعللمنشأتهاانبل.القومية."الكاملللوضوحطريقاالعريبةالثورية

والاقنثراكسشنةالانكليزيوالامتصحادالسياسيالالمانببةاللفلسفةوطورت*،،

الىمنهاوخلصت،الماضيالقرنمنالثانيالنصففي6ال!رنس!ةو!وقشةوالمظالانتباهيستحقتعبرصفديالاستاذمقالفيورد

انسافي.لخيلالمقصس!ودكانفاذا."برولليتاريةقوميةباعتبارهاالعربيةالقومية"

هـقىا.بومنافي"ماركسياتالىالماركسيةانقساموررون"ماأما،لاللعممناللفئةتلكحركةهي،العربيةاللقوميةالحركةانبذلك

54للخلطهحاولةواماومقوما.نهابالماركسيةكافالمامعدماماذلكقان،عملهاقوةلبيعبالتاليوتضطرالانناجوسائلتملكلاالتيوالفلاحين

من-+نطبيقهافيقىالخط-والتكتيك"جهةمنالماركسيةالنظريةبينجب-،ةبناءسبيلوفيمصدرهكانمهماالاستغلالفدحركتهاوتكون

اللذيلتطبيقامظاهربعضىفياوافىخظبيقفيفالاختلاف.اصرىج!ةذلكوبينبينفليس،التاديخيةالبرولليتاريةمطاللبفيهاتتحققجديدة

راسنظريةفيولاالماديةإالفلسف!ةفييعدلاويغيرلا،اببومنشاهدهاللقصدكاناذااما.التعبواختيارفيالا،معارضةادلىالماركسية

تحليلعلىمبنيةعلميةومقوماتاسسفيولا،اللزائدةوالقيمةالمالفلاالمجتمعطبقثتجميعاماماللبروليتاريايافط!ةورفعخلطعمليةهو

فسصتبايناواصتلافهوبل.ملموسةتاريخيةقطورلطروفمادي.المجالبهذاكلمةقولمنبد

عناحدالث!اليايهدفحولاختلفاننسمعولم،هدىالىالوصولالنادىمنجماعةبينتربطاليالرابطةعنتعبيرهيالقوهية

،يعننبرفوارتكتيك."ماركسيات))وجودالىبالتاليوادىالماركسيين-!بمانفسىوتركيبمشتركتاريخولهاواحدةلغةوتتكلمواحداصلمن

بعينالموضوعيةوالخاصةبرطروفه!اامةاوشعبكليأخذانويح!تمبلبهاارتبطتواحدةارضع!لىوتعيتروالتقاليدالعاداتفيمتشابه

التحرريةالوطنيةللحركةامتدادايمثلالذيالسبيليسلكوانالاعتبارمنابتداءالطبقاتعادةتتواجداللقوميةهذهوضمن.تاريخيا

ايضا.وتقاليدءلعاداتهامتدادابل،الشعبهذالشاريحامتداداانتهاء،عملهاقوةسويتملكلاالتياللعاعلةالطبقة،البرولساريا

يغيراولمادكسية1يمسلاا)تطبيقفياختلا!اوخلاففكلاذناقوهه-"فوجوداذن.المالوراسالانتاجوسائلتملكاقيباللبرجوازبة

اهـ-ىيقسمهاولابل.التشكككموضعيضعهاا"والنظريةقيمتهامنعلىالعاصلةلطبقةاسيطرةظروففيالايكونانيمكنلابروليتارية

بلرركلانباعاجلمنالنضالىان.المقالىكاتبيقولكماماركسيات،الانتاجوسائلمنوتجريدهاالبرجوازيةلسيطرةواسقاطهاالحكم

،للانسانالانساناسىتغلألالغاءالىالوصولديالخاض!لآلظروفهوتزولالقوجمةلافرادمشتركاملكاالاننتاجوسائلتصبحعتدمااي

مفك-ركاكبرولينين،العالمفيالمارك!ببينكباراجلهمنناضلشيء-يالتالبلدانفيسوىموجودغررهذا.الموجودةاللطبقيةالفوارق

والتكتيكاًلاشزا.نيجيةوطورالمادكسيةطبقوالذي،لعصرناماركسيهذامثليوجدلاايضاوبها،الاشتراكيةالعلافاتفيهاانتصرت

فلسفبسنرظريانضالاخاضقد،الامهـبر.بر،لليةعصرفيللماركسعببةذاهـ-فانيوجدلمامالتعبرهذاوجدسواءحالايوعلى.النعبير

الجامدةبالصبغةالمادكسيةلصبغمحاولةكلضدوعملي!ا-واقتصاديافي"العربيةالقوجمةالحركة"علىالاحوالبايحالمنينطبقلاالمفهوم

نآفيلحالليةثورةقيامضرورةعدمواثبت.ديناميسهامنولجريدهاالخيالمنضربذا"نهابحدالتسميةوهذء.الحاضرةظورهامرحلة

تحرب-صالىتهدؤط،ثوريةحركةايمناصرةبضرورةونادى.واحد.ذللكعلىمثلاالجزا*لروللطخذ.بالالفاظوالتلاب

ح،ركاتبحزمايدلقد.الراسماليلالمىتغلالواالاستعمارمنالشعوفيالتحريرجبهةبقيادةفيهاالتحرريةالوطنيةالتورةقامتلقد

وغيرها،افريقيماوشمالومصرايرانفيالشرقلشعوبالوطشالتحررالعىلة-البورجوازبةعدا-الشسبطبقاتمختلفتمثلوالتيالوطني

تحققفيبهااللخاصةطرقهاتسلكانالشعوبهذهعلىانوقالالفرنس!بة.الاستعماردلآااللسيطرةمنالتحررالثورةهذهعهاماولىوكانت

عنهاابعدللماركسيةمكملكعنصرةاللأبمبنجمتدخلتوهكذا.اهدافها،ايضاقوميةطبقةوهي،البرجوازيةحاوللتحتىذللكيتمكادوما

.حدلققوعرور(("او"كليشهاتلا"و"رموز"الى/لمهالتحومحاووةكل"العربيةالى""اللفرلسية"منالمستغلهويةوتغيبرعلىكلشيءالسيطرة

اللعربيسة،القوميةاستطداعتانفبعد"صفديالاسهخأذؤقولرففىتالرئيسيةالتورةاعباءتحملتاقيالكادحةالشعبجماهيرلكن

ذرواتتحققان،المعهودةالمثوريةاوالوائها،الاولىالفكويةبمنطلقانهاكونلهويشفعيخففهللم،جديدنوعمنصاحوبدأ،باتاردضاذلك

يحشروهااًن(البعض)يحاول،الخاصةالثوريةتجربتهافيحقيهقيةداخلاشتدتقدالتناقضاتانبل."واحدةفوميةابناء"الجميع

هي،الايديولوجيةبمروتصراتهلليفصرها،اصطلاحيعنوانتحتحشراجهةمنالفلاحينوفقراءالبروليتاريابين"الواحدةاللقومية"

العربية،القوميةتجربةانتصاراتالىؤنظرانمنوبدلا.الماركس!بةونفصس.اخرىجهةمنالاستعمارالىمستندةالداخليةواللبرجوازية

ذاهـ-فانالانتراكيةالىافىخاصطري!قهاصحةعلىدليلاونتخذ!اا!بوررابناءبينالصراعهذافان،لمصربالنسبةقولهيمكرزالشيء

الاتعللهالاالانتص!اراتهذهانويجدكاتماماالايةيعكسى(الهمض)-يا*واوا!خاميمالزراعيالاصلاحبقوانينعنهالتعييروجدقدالواحد

يحتساجقولانه.العربيةالقوميةنظريةدونهاتعجز،اخرى،نظرية.هذايومناحىبعدتنتهوللم5291يوليوبعدبدأت

رونالنقاطئنعلىردهوالانصةىفيالمقالوردمالاناك،قشةلبعض،هىمابقدو"برولليتاريةقومية"قضببةليستاذنفالقضية

بنظريةالماركسميةلمعارضةالمحاولةهيباللذاتالفقرةوهذههناالواردةاجروريمتاريااامالبرجوازبة:القوميةهذهفيالسبدةصاحبهومن

العربيه.القومية***
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وقورها.الرأسماليةالهوتةفيالبرولتارياتكوناظورفرتأفقدالفلسفيالمئمقايم!سالاولىالفكرقيالمنظلكاتاما

اجورهاونظاماستعماريةرأسماليةلةدوايمماميزانيةدراسةويكفيالمثاليةالفلسفةانهناواءةقد-مثاليايكوناوهاديايكوناناماانه

الرأصمالنئتستغقوسفالةبشاعقبايلبرى،فيهاالاسعاروسراسةالوصولالسهوللةومن.العربيوالثوريةمقتيياتتعطبمايثمن؟مجنب

اناللبرولميتارياالتاريخاثبتوقد.الاخرىالقومياتوابناءقوميتهاابناءفدريفلا،المعهودةالادواتاما.مطلعلكلعليهالتدليلاوذلكلىا

على"!ا"استسيطراتيتليعيحما،يقاسلابمااحسنتعرشامالشرمارسسكانسواءالتطنغموالسيطرموالاستغلالغرفانتا

لشعبها.انهابلل!اخيراتوتستغلبيدمامقاليد!اوتأخذالاخرىالاعماللبرويظريا-الكادح!لطبقاتانضالطريقعنوذلك"قوميا"

بكعم)المسقتغقالمهبتمحمنؤأزءاكانتوالتي،لروسيةاالبروليتارقااانفئهتياقحقيدقيقالثوريةالتحربظوفهـوات-والم!ثقفينواللظلأحين

هذهبيديداتضعالتيبعينهاهي،الوسطىاسيالشعوب(الغين!ل.!رفيالاهراموذرىالجزائرفيالاوراسذرىعلىتحققت

التاريخ:مراحلمنفاتحةصرحلةجديدة،ا!دابوابطارقةالشعوبالاشعماريةالسيطرةمنلتحررا!فيرذكرناكما-اليلدفيهذينفي

لمعئهوراانذارهافيمتحسدة،والقومياتاللشعوقببينيياللظمرحلناكسعبلفئاتالسلطقوتوطردالاستصلتعالقشاءاثوومناولا

في،العاليالسدبباءفي،مصرفيالعرقبسراداهلتللمعتدينوالرأسماقيالبرحوازققوفرعئ،فقراءوفلاحينبروليتياريامن-العاملو

البطولتبوالتحررقوحربهمفيوبنادنمهدافح،الجرأائرمناضليذخراالتضامنيودأتصخأذللكموواوار،احتمامبمونظ!انأكطبقفوالغائها

لشعوببلفحسبللعربلشي،البناءفننرةفبمومصافعومخونبراتوكذهـفى،القوميةهويتهاعنا)ضظربغضالمضطهدةالشعوبمعالاهمي

قاطبف.الناهضةالعاللماًلس!وفطنيدالاظأظثالمظفرةالبروليتاريامحالعلاقاتحعثااقاهف

حالياالامبريالليةالراسماليظالبلدانفيالبروليتاهياقيؤظوفيماتحتالائديولوحيقبالمطتصراتالتفسرفحشراذن؟الاشهراكيةوالدول

،اللبرتغاتف،الغربتص!ةالمانيا،فرنسا،برقطانيا،المتححةالولاقات-ازريط(.ءهغ"بذللكقاملووترالمارممسرةهوليساصطلاح!يةمنياويئ

بروليتارياالىفعلافيهاالبرولليتارياتحولتفهل-وغرها،الليابانفيف!هووجدانحالكلعلى؟هنااولرورمعالتعارض!اين

لداخلافيالطبقينضالهااودفتاوالغتهل؟"للشعوبمستغنة)ةالثوريةالحركةبهتسيرالذيالطريقفيوليس،الاخدىالبعضلؤوس

اللتبعبيةالقوميات"ضدللصراع"الاستعمارقققوميتها"معوتوزهت.المظفرزحفهافياـلعربين

؟"المنأضلةالبروليتاريةمنالسييلفيتبايناوخلافوجدانبانه"ا!رااًنهناواود

بينلنضالاطبيعةلانذلكهريقونانيمكنولالاالجوابظروفوتحت،واحدبلداوبا!انمختلفةفيمختلفةجماعاتقبل

بل،وسو،هاالنيهحسن،اوالرغباتتحدرهلاواللبرجوازيةالبروليتاريااماكرخ!وجدوانوحتى،مختلف!ةواقتصاديةوسياسيةاجتماعية

فسلا.المارأورأمأالعمقبعئالتباقةقفلحققعمقموؤئوعينطباؤبهويتركلاانيجبذللكرمان-التكتيخئ-والصقالتطبيقمحانأنأبمصغر

التناقضيحلانالىقائمةالقغسةوتبقى،الغائهاوللوقفهاننمجالالعربهيا!كريخدملاذلكلان،النظريةوبينبينهللخلطالعنهـانلنا

كما،المالمأر2علىالعمقبانتصارالاقحقولو،المجتمعاتهذءداقلق."بهيقنيانونطبواغتنىالعالميالفميتارييأ4طيلقاغنىالذق.

وكماانحلزوبربدركماركسكارةنالطمروالامأشاكروموسسااوضح!حولقضيقالىاللكاربيتطرقالمقايامنالاضرالقسفوفي

اوترارتنىباهيسةوموفةمنابتداءالحديتالتارقثسيرينبتاهـدولهأيانأ،حدبثاالمتحرراالناميقالدولفيععواء،المجتمعمات

بناءاخأ،اقتصاههابنهـاءفيماليراؤتالغرالتطورللطرلقةوذراشعوطأوبسررصةالكا!بيخكلقصرامقدمةوبعد.الصياميفالرأسمالليه

للانسانالانساناستثماروالغاءاشنراكيةالسسعلىوالزراعةالصناعةوانالا!وىاك"!قولاذالطبقيالنضالنظريةفيجديدةقضيةالىكيرة

اخأكاول.برأميع،بعردامدالىمؤحلامعطلاينقىسوف،الرأسهاليللهنأتمحالداخلبم

للتادقمأتبهو،القوميةمححدغرنرئاؤأهواللطبقيف!الصراؤثم!شغل!طبققنفسهاهيتؤلف،المجتمزهوافيالنروقلتاريادامتما

المعركةطبيعبماتحددهموضوعيبشكلاللعالميةالبروليتاري!اقيهتتضامن0الاخصالناميةللأمجتهعاتبالنسبةمحلالمستغلالمجتمعمنوجزءا

للعتئوههأائوانتصاراتبها-هعرةةكأق-المعركةوهذم.الدائراوالبروليتاررا،يحوتبلررهماليهامينالمعركةاستراترحبوبيبقماوهذا

الرأسمالرأ.علىالبرولهتارلاانتصارانه،محتوماتجاههااستعماريتدورأبينقوميعرافأالىاللداخليالايأتماهيالنطاقمن

البروليتارياوحداباكالكثراالمعاركخأةلالبرحوامأبةادرةتافالبمبالاسناجثلاثقاسطربعدقتبعهاثو"ناهيمفحدنداوفمعوح

اللذيالاكبرالخطرهو-عالمينطاقعلىامواحدبلدفيسواء-صراعا!ماالى،الواحدلمجتمعاداخلالطبقيةالمعركةافتهـقلتوهكدا"

الراسمالية،لعمرواطالةوجودهاعلىللحفاظمنهاومحاولة.يتههث!ما!كن،سظضلةلي!ةوقوميات،استعمالىيةرأسماليةقومياتبن

،استثناءوبدونممل!ا،عديدةالسالليباتباعالىالبرجوازيةعمدت."(بروليطريةقوميات)بانهاوصفها

والعالمي.الوطنيالتطاقينهلىالبروليتارلةلحرةةاوحدالفؤةموحهونصهاهيتؤلظلالرأسمانيالمجتمزفياللبروليت!اريا"كوكاما

لوساثقالمالكقالطبقفبصفتها-البرمأوازققنتصرفذلؤبولتؤئيقالمجقالجققمننوحبقالسطحيقمظنوعاليسفهذا"مستغلةطبقة

والبظرنينالصحفيين1موعثل،للدممابةرئيعمبحهاؤئ-الانتاحمحلالمستغلالمحتمحمنحزءاكوؤهاواما.الطبقيالتحقليقفييففي

لشراء+نصرفهاالنقدوحداتمنباثريين.والنشرلللاذاعةدور،لكتابواصحيج.نقاييالىيحتاجفهذا،الاخرىالناميةللمجتمعاتبالئسبة

قيادافينتهعهف،العاهلةلطيقفاابناءمنالضعرفةالنفوةمذوؤو.(الغينظبح)المسرغقاللحيثء،هيالرأسماليالمحتمحموحزءانها

عدائهماعنالعماللحرفالاخرىالعماليةوالتنظيماتالنقاباتبدلثراءتستطيعوما،تنتجممابكثراقلهواجرمنتتقاضاءوما

بجهازاخراولسيوايخرا.ذاتهامصالحهمضدوتوجيههماللحقيقينيمكنلااذنالاستغلألفصفة.لهانهيبذاتهبحدهو،عملهاقوةبيعها

وخقيتحظك-والؤايفىالبولليس-الاسلحوباحهثصمبلحضنوقمحاللعامقثالانسانيتقايىانهيبقاللرسار.وذاتاليمينذاتنشره!ا

الداخقفيسواءالبرمأواكقةهذممصالحتهـدحركةاطبلقمحعوبئتهاالمجققعنتكووماابعدهيالصفةوهذه.عمقاوانتجمماانأر

فهسنلم.الاخرنأالقومياتابناءرندالوارحفياوقوميتهاابياءضدالاضراًباتهالتينفسربماذاوالا-الرأسمائيالمحتمحداخقالبروليتارقة

فلا...وحلفائهاالبروليتارياامامتقفكلهاالقوىوهذه.الم!ركةطنيعةعام؟كلنفسمهالرأسماليالعالمفيالعمالمنالملايينعشراتبهايشترك

!قالراسمالقهلىالبروليتاهياانتصاربعدبتةأقلواكهناعحبلتهبحدوهغعاوتنتحمماكيرنصيبعلىلللحصوهأبالطبطانقا

اخأمز.اللعالفمنالئبعوطلقنهبمماالبحفهووالاجديأ.الرأسمالروقبقمناتعابها

،المنأاتأهذافيالبرؤأواتأقةتستظدمهاالتيالاسلحفاظطرانالاالرأسماليقالدولفيالازيقالبروليتارياحساءفيلرعم،المستعمرا

الدا-،حباكالماملةالطبققواقهام،القومؤأالمنباهراستونسلاحهوالمصانعصحاطئاوحرونبكروشفيبق،-تنتحلمانسبياالادعقق-

تستطعلم."اللقوميةالمصالح"عندفاعهوالبرجوازيةالمصالحعنوالتيواثارتهاالحروبلتحض!تنفقالتبمالملايينفي،الرأسماليين

؟ه



انشمعبقوىمكتسباتالخافيةفكنسباتنالنسف،اللعمالميةالاستعماريةبعدالاالعدوانيةللحربالبروليتياريادفعالاياممنيومفيالبرجوازية

التاويخ.عجلةلوقفمحاولةفي،العاهلة-قيالوابطلببعتهاعلىوالقضاءصفوفهابينالاوهاموزرعوحدتهاتفكيك

حققتمقدالبدايةفيالمعركة+لكافؤرومرغملكن.والناربالحديد

بكرع!باسورحمد(لايبزجافاللقضية.والعالميالوطنيالصعيدينعلىهائلةنتصاكاتااللبروليتاريا

،(الغينبكسر)مستغلةطبقةالىالبروليتارياتحولقضيةليستادن

..والسياسيةا!تمهـميةالناحيةمنللبروليتارياوقتيانهزامهيمابقدر

علوشدئفدظم.....العملعناللعاطل!نق!حهاملايينودكتنمفعامكلفي

المصمرالى!لمميالموجودهالسمبيالهدوءوطواهر.الراسماليهالبلدا!بعصفي

...لماللع!الملايينمنالعنراتاضراباتتهزهاماليةالراسالنلدانبعض

!يموميهقضيةهيالقضيةبانالقولققبلعندمانقففاينادن
؟"الرألسماليةاللقومية"ضد.شافل"بروليتاريةقومية"وباننا

ابروخالدقصيدةحولاللبصيرالرزافىعبدكتبهماقرأتعندماطيكشةدأبتاننىالبرجوازيةالرجعيةغلاةصففينقفعنرئذ

التالية:للأسبابللردمغطرانفسيوجدت"الصليبعلى"خالدعدىالاخرىالمتمعوباستعبادفيالانانيةمصالحهاتحقيقعلىتاريخها

بهاولدتالتيالفنرةخ!لكلخالدابوعخالدعشتلقد:او!عندفاعاتقاتلبانهاايهاءهاطرءقعنوذلك،الكادحةالجماءـبرحساب

مدةمعيفتانوبعدالنهائاالىشكلواتصلانقبلوقرأتهااللقصيدةتسشض!مهرالذي19سلاحبيل!اتضعذللكمنواكثر.بكاملأ،،الامةمصالح

صعميفةنجدعيكماشوشةفاروقيوليس)الا!ابلمجلةبنفسيارلمملتهامعمستعبدةشعوبصراعلمجستالقضيةبان،اللجم!اهراقناعلمحاولة

.(هحلهـيةالطبقةتخضهلماذا،قوميمراعهوبل-الاسنعمار-مستغليها

لسمالبصيرالرزاقعبدالاشاذانقاطعبشكلليثبتةثانيابلتبنيناهوذلكمنوالاخطر."ا!ءةنهاية"ذلكفمعنىالكادحة

لذلك0نتيجهـةخالدابوخالدعلىتحنىوانهالقصيدةيفهمالصراخبحتمي4نؤمندمناها،ألنتعوببينالحروبحتميةلنظريةنشرنا

مباحثه"اسلوبالىاللبصرالرزاقعبديلجأانجداآلمني:ثالثاوفصب"رأسماللية"كشعوباللشمعوبلراقبوعندما،الطبقاتبين

خالد.ابوخالدبالشاعرالضررايقاعيسغهدف."بروليتادية"

اولها.منالقصةولنبدا!يلافهـيالتنمعوبتخوضهاالتيالمقمسعةالدفاعيةاللحرباما

قصيدقىوقرأتتب3انهخالدابوظلداخبرني،طويلة!دةمنذواشعمار،كطبقة-رأسماليتهاضدبل،الاخرىالامةضدالقتالاطلاقا

+نكنولم.الادابلمجلةترسلانعليهواقترح!تالقصيدةمسودةاناعداءاسشارةليستمناضلكشعبومصلحتنا.بالعدوانضد

وظلتالقصيدةخاللدواعطاني.مهداةولامعنونةحينراكالقصيدةافطءمنواسعةفئاتكسبطريقهعنيمكنناطبقيعداءبل،فومي

تأخرتلالي-اهداءدون-محليةمجلةفينشرهامدةوبعد.عندي.قضيتناجانبالى،المعتدية"القومية"

ونشرتاكاللولاوائلفيالقصيدةاظ.وقدارسلتلللادابارساللهافيمعاههدةقيقيعص"!-كمثالالجزائريةاللعربيةالثورةاخنناولو

ممبىرربالاستاذنشرهابعدوفوجئت(كشوبرا)الاولترينرو!د!طلمالفرنسي!البرويتارياانالقولفنستطيع-تقديراقلعلىايفيان

ظلمتلقد"بعنوانمحببةصحيفةفيتعلببقايكتباللبصرالرزا!-وقفتوان،القرنشب!المجرصازيةمع!ملالاياممنيومفيتقف

نشرالذيالتعليقعينهوالتعليقوهدا."الظلماشدخمالديابلديالجزائريالشعببطوولقن،الوقتلبعضالمقرجموقفمنهاقطاعات

عبدالرزاقىانهامبسبب-خاللدابوخالدانالتيجةوكانت.بالادابلسربمابالتدريجادى،"فرنسيهوماكلضد"اللقضيةوضعهوعمم

وككل-لمقاللةواستدعيحرج،وففتعرض-للقمسدةدهمهوسوءال!صبرلاكبرةوقطاعاتبل،فحسبلجانبهالؤرنسيةالبروليتاريالكسبلليس

............نرا.:ا.كمثالسارتربولجانمنهانذكر-)الفرنسيةالمثقفةالفئةمنوهامة

ابكوىلتالصحف،لمابعاهاجممهتطاللبي!محميىجمه!يوومالبازءالانسديدةمهاحمةمحن،الغونسية-البرولببهارياهع،دافعواالذينالفرنسيينالمثهـقفينثلاف

انفارواقةالتاليالنحوعلىالق!سدةالعصرالرزاقعد!الملقد..وبال!مةلفعلبا،الممروتقريربالحريةللجزا!رياالشعباحقية

......"اللقذرةالجزائرحرب"ضدالشريفة

وهذا.لذللكنتيجةبصلةلكويتئيبرلاغشهلمتالللقصيد"عثسونف!مير.ن!عولطبعفالفرنسيينمنالشرفاءموقفبانيشكاحدااناعتقدولا

ف!وعبئهاالفئةهذهحملتكما،الجزائرفيالحربوقفعلىساعد

الذيالطرازهذامنلليسخالدااناوويرالرزافىعبدويعرفالخشمنووةفيتجسدتواننىالفرنسيينلفاثجمستانشاطاتشل

لا7بالذاتخالدااىيعرفكما.منهخرجموظفالاىعربياقظرايلعناللبرجوازيةالرجعيةغلاةمنمدممومةكانتوالتي،(كامهـه)السرية

شخصية.علاقةاجلمنالقومهـيةمبادئهيناقضولالفردبالو!ءيدين!ظاهرةابوانبرل"!فرنسا!اى"عنالد!اعتنعارطوىن

غادرشوشةفاروقانفيهقبليعرفخالداانالىبالاضافةهذاوعارمرنميماشعبتظاهرةكاشت،الحديتتاريخهافيمباريسنسهدتها

مناكثريبقىلنبانهوصولهمنايامبعدقالفلقد.برغبتهيتالكلمنالبعض!ن!هالوقتوفي.الجزائريالتنمعبحرية

الكوبت.!طعام.المظفرةالثورةمصودلييتاممرون"لجزالرينا"

لأفاروقبسفرالقصيدةمضمونيربطان/الغريبوالعجيبالرأسماد-كأالقو!ة"نظريسةنقبلاونفهماناذنللنافكيف

كماعطويلةبمدةاللكويتفاروقيصشركانقبلكتبتقصيدةفهي.شوشة؟ا"البروليتاريةوالقومية

انها..ودابمخطبةوليستليستوداولالمحتوىحيثمنوهيذكرتلضست"النظريرة))المحاولةهذهفانالتاريخيةالناحيةمن

"تجرببنت!نها،معينبحمثمرتبطةءير،غنببةشعريةلظكأءننعبرافاب-قىالامميةونظرييزعماءمعظمخطيثكأفهي،الاطرقىعلىبجديدة

بوجمتقصيرنبطانوهما،اهـوتاريخهخاابوخالدتجربةهماوتاريخمحاودؤفي،الحاليعصرنا،فيالديمقراطيةالاشتراكيةزعماءوبعض

ما!وهذا.اللعاللمالىالعربيوالوطناللكويتحدودومروعهجذورهعدوهاهـ-نهابحرفوخيانتهابلريااللبرولليظاهدافعنتخليهمتبرءر

عرفهمارفضببسماطةلانه،البصببرلرزا!اعبديفهمهانيستطيع.الطبقي

اديبا،وليم،شاعراليسايضاببساطةولانه،هذهخاللدتجربةمحنمجرىهـءصارخاتناقضاتتناقضومستوردةغريبةنظريةانها

ادب!يا.ناقداوليس.العيونفيالرماددرهدفها.العربيوطننافيالجاريالتطوروطنيعة

ؤ!ى!ا،الواسعةالواعيةيخا)دعنتجربةيعرفهمارفضلماذاامالرجعيةامعالمؤامراتحبكهااثناءالداخبب!ةالرجعيةعنالانطاروتحويل
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!انا!نيريداللبعببرالرزادهبدانامرفناهـذا،ثفسببرءسهلبالطبع

((اًلصلم!على))قصدةحول!ومصاللحمنافمسنيلفيالكويتعنمدافعا،نفسهالىالنظريلت ....وزارةاختارتهعنساتتحققاخذتتتحقوولكنهاثلمطويلااليهاسعى

خالدابوا!خابقلم،والتلفزيونالاذاعةلشؤونالاعلىالمجلسى!عضواوالانباءالارشاد

الموظفين.صغارمنكانانبعد

.....لالانه،ادبياناقداولااديعاولا،شاعراليسارعيرالرزاقودر

عدى"مص!دليعلىالماصيالادا!محلةعدد!طالمنشوراًلهحوم...
00000005نقديةدراساتاوادبااوشعراالعربيللقارىءقدمانلهمم!!شمبق

،ابرتورلمحليةلاالسرلصحيعهصاحمهقبل!يلمحدصحيعةوبعثلهدلهجومةلب!بقنفم!يرللصلي!عليةثمانيمناكمرعصهالهمعرفتياىمنالرغمعلى-لهاعرفهماوكلى

علهـيه،بالردكفيلهومنالادباءمنالادابف!،فعلوحسناالاخبرتعليقهعنمادتهافيتزيدلاالتبمالتعليقاتلايتعدى-سنوات

ماالشبهاتمنحوللهاواثارغتالها،واصلبهالتبماالكلمةعندفاطوظرثة.اللحثوكبرةعضطربةتعليقاتوهيالادابمجلةنشرتهالليم

ذا..وكتابهاوقرا؟ها..الادابولتعنرني..وق!عميتها،شرفهايهدد.نشرقرسميةفيصدوتالمدحشعرمنابيات

الردهووهذا.الهدفصحيفةونشرتهسبقالثيالردنفسانشرالتقليديالشعرمنليستانهاخالدابوخالدقص!يدهومشكة

دافعوااللذينعلىالبصيرالاسمتاذردودعننتجتاتياالزياداتبعضمعتعليق!ل!م!عليهيعلقواانالادبهواةويستطيعتفمسر.يسهلالثي

الكوبت.صحففيالكمةشرلىعنمستأنسةواللهـلمات،ممستقيملوزنوامبتكرلطيفالتشبيهمثلاللوفة

اللعربيللاديبشيءكلقبلاؤكدان..ردياوردانقبلواود،طلنقديوعيالىيحتاجالذيحقاالحديثالشعرمنفصالخ.

اللقصدةمحتوىعناتخلىولن،اننيلم.1.الادابصفحاتعلىهنا.منهالقليلولوالاسفمعالبصرللاستاذيتوفرلا

ايممانيعلىاللطبمبدمعالردهووهذا..حتمالاتبعروالةلش!الكويتمهمالمطلقوحاولخالدابوبخالداتصلاللبصوالرزاقانعبدلونودوكنا

اربعالان1عمرهاعلاقةلكليوكانت،غركهناكثرتعرفني"عدغمضمابايضاح!لبلواو،القصيدةمنيعنيهمامنهيفهمان

...استعدائيةهتابعة،يتابعهاوان،معركةانيفتحقررولكنهالقصيدةمن

موضىفيوبالذات،موضوعمنفياكمرحلالهاتحدثنا،سنواتعشوائية

العربيموقفليوكان.تهددءالتيالمعاديةوالقوى،الليلدهذاعروبة

وارضهاشعبهابوحد!و،اللفليجالىالمحيطمنامتهبوحدةالمومنالادبيالنقديحولالذي،الموقفهذالمثل.المناعننعرباذونحن

عروبتي،عنتسلخنيانحاولتذللكورغم.ذاكالىالبحرهذامنلللموقفاستنكارناعنايضانعرب،مجرداستعداءويجعله،وظيفتهعن

وشعب،البلد1هذااحقراننيقلت،الامةلهر.انتمائيحتميةعن.خالدبواخالدمن"الخليجصوت"جريدةوقفتهالذيالعدائي

."الظلماشدخالديابلديظلمت:"وقلت،اللبلدهذا

ب!هـيانه،البشرمنهليونمئةبلدوحدك،انهبلدكليسانهدلوشئاجيار!بت

تجردننولن،كعربيوجوديحقيقةاكتشفتلارضاهدءعلى،ايضاانا

رمال!اوفوق،قنىالارضهذهالى،للقدجئتالحقيقةهذهمنانت

اجسلومن.فيهارملحبةكلعلىكماوعيوتغتح،الرشدسنبلغتلا

استعدادعلى،الارضهذهوعروبة،الارضهذهوشعب،الارضهذه

علىانا1الذيالقدربنفس،للسحل،للشنق،للذبح،فعلاللصلب

انترط!ىصيلنالمحتلدوطىهأانالمصائرليهمطعتعاسبيلمالحرمواالكلمةممدستعدلسملى،ر!كاالنرلصل!-أجم!

اطل!والبم..صعني"عرموبمي!را"اسقاطالهمكبمحاولةالبم

رلطبر
اليهاسندتكعربيذللكاليكاطلب/اني..الكويتوخارجاللكويتفي

تأكسدانتعرفانكهوفعلايهمني.والذيبرهانكلالىتفتقرتهمة

وتجاهمواطنك،تجاهكسلوكيفيملموساكانالبلدللهذاالعربيالطابع

الكويت.وغيرالكويتابناءمنالاخرينالمبدعاللعربىللالشاعرالجديداللديوان

لستاننيشرفوانت،تعرفمنهمالكويتبناءامنومعارفي

اسأتاقياحدفيكرولاانتتذكرولااذكرولا.عربيلكننيشعوبياو

اكضبماخلالمناو،برامجيخلالمنسواء،يوماالبلدهذاللعروبة

التهمةأسنادافيالرصيدهو.فمااقوداوحجازىالمعطىدداحمد7
ناقبلللقصيدةتفسيراتسالنيانالواجبمنبلالممكنمنن....

هـنكان.بكاتصالعلىلالياوصلةبيعلىلانك.كتبتماتكنب

عليه،هوماغرعلىفسرتهمااو،عليكغمضلكمااوضجانالممكن

..اشهرقبل"المدينةاضواء"فينشرعندماواقدحته

الحدلث،الشعرلتجربةرفضكيعرفيعرفكمنوكلامتدحته
الشصهدايصصر

وانه،شعراليسالشعرهدابانموقفمناكمرفيتقررركويعرف

ش!رافسرتفكيف..قليديةكاالشعرلمقاييسلخضوعايرفض

المقاييسهذهالتقليديةالشعرمقاييسعليهوتطبق،اساسهمنترفضه

مصرضفيقولكمعنىماثم،فعلاالحديثالشعرلهايخضعلاالتي
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.الكونفيالسلبيةالعواملدائماوتفضحللانسانالرأىصحيفةالسياهـفيعليوالاستاذ،عبودالياسالاستاذعلىردله

النقدية،،السم!هيملكمنالايفهمهلاالشعرمنالتعهذا:رابعاخاهـابوخالدالاسظذلقصيدةتفسيريسنباما"المحليةالعام

ولا،جنوره.منكشعريرفضهوهواللذيالبصرالاستاذيفسرهفكيفهوفقطواحدامرالىيرجعفانهسبقفيمابينتهالذيالنحوعلى

الاستاذانالىبالاضافة../اليهاينتميالتيالنقديةبالمدرسةيمترفترسمطالتىالصورةالىبطبعياميلوانيوالايهاماللغموضاكرهاني

.القصيدةمحتوىبهايقيسواحدةنقديةعبارةايةيوردلماللبصبربسنبالواردالنحوعلىالقصببدةتفسرانهذاامعنىهل"اللقصيدة

صغحاتعلىالسبشيعليهوالكويتمنشاعرنشر:خاسما؟غموضها

فيها:قال"الخرابالاوضالىعودة"قصيدةالمحلية"المدينةاضواء))اقصدللمانيهوعليها؟كداناحبالذيلشبمءوا"معنىماثم

الخزابالارضالىحلاعياجنةمنعدتانقصدتلقد..الردنفسفيوردما"وهوخالدالاستاذافياء

فبابباباتصفعنيالتيللدارعدتانعلاقة؟لصديققصيدةاهداءازعجكهل..فعلاآذيخ!وقدتؤذيخ!

الشيابقبرياعدتلليستوهي..لهمهداةكونهاتتعدىلابالقصيدةشوشةفاروفى

الخ..0.معصمييدهيالقيديسحقنيمرغمالببهـتلصديقصديقوهدية،هديةولكنهاشوشةلفاروقرشوة

قلب"بلامدينه"اسماهديواناحجازيالمعطيعبداحمدونشرعبارةانثم."الاحوالمنبحالعليهاالسكوتيجبلا"جرءمة

اس!اهناديواخوريرفيقالشاعرونشر.لقاهرةافيصجوداوكانلقصيدةاصلبفيتدخلولا،موزونةشونسةليستفاروقاللصيقالى

ومن،ليروتاهداءيحملوالديوان،تبروفيوهو"اللحجارةغابة"لبتفهياطلاقاالقصيدةموضوعتغ!لماحذفناهافلو،منهاكجزء

:قصائدهصوت"جريدةفيقولكارو.عليهتقومهيكلاولابئائهافيحجرا

ارضبمحبلتالقصهـيدةبانالسيارعليالاستاذعلىفيمعرضردكالمحلية"اللخليج

الشارعفتريناتحبلتفينشرتالتيالقصيدةغوهبم"المدينةاضواء"فينشرتالتي

..اللخ..البغضباشجاربالزي!فوانما..وتغيرللمالقصيدةمعتوىان..ذلكمردودقولفهوالاداًب

فيقوله"الرمادنهـر"ديوانهفيحاويخليلالشاعرنشركماواضفتالمقاطعبعضمنهافحذفتللادابارسالهاقبلفيهاالنظراعدت

:"بيروتليالي"عنوانتحتقصيدةعل!اازيدكانصباكما..حقيمنهذاانواعتقد..اخرىاليها

والحرمانلضيقالياليفيتالكوبالىشوشةفاروقمجيءبعدالقصيدةهذهكنابةبدأتباني

اللدروبمتاهاتفيالمىويلريحوا،ذلكيعرفشوشةوفاروؤ.كصديقبهعلاقتم!تتحددانوقبلبايام

..الصليبحملعلىيقوينامن.ايضاذللكيعرفونوالاصدقاءالزملاءمنوكثو

وا!نعابيبيتيمنالنارعليهابقتالذيمااسابيعبعدقريهـباسيعقدلعرباالادباءموتمرباناذكركانواحب

..عمريتاريخومنمنصتهالىللهاوتفسيركبالقصيدةتدفعن3اليكواطلب،بغدادفي

:"للصمتاغشات"ديوانهفيعمرالرحيمعبداللشاعرنشرولقد.القضيةهذهفيالعربادباءحكمقبلاواناغيركلساناولسانكىعل

المفرواينتفر"انيجبكانوما..للقصيدةتفسراالانتطلبمنبمانت؟ماذاثم

واسر"صليبصوتكلوفيفالتف!ر،يكنبماتفسيرالبيهيطلبمناخراهوالشاعرلان،افسر

:اخرىقصيدةوفيتجاوزهاومدى،ودلالالها،القصيدةرموزيفهماللناقدالذي،الناقدمهمة

جدارياالصمتجداراياالشاهـصلنفسيةواعوفهمسليمةن!قديةاسرعلىوالمكانللزمان

جدارياحتاملقارىءايديبينساضعالقصيدةافسرانوقبل..ولكن.وقضيته

والبوارالفناءكادوامةتلفنا.اللهامةالملاحظاتبعض

المطر".انشودة"ديوانهفيالسميابشاكربدرالكبيرالشاعرويقولالشصرفيوالرمز،الرمزعلىاًلحديثالشعرحركةتعتمد:اولا

لهببلانارلليلهاتؤرفىمدي!نتناابعدوظيفةلهان.التقليديفياللشعرالتشبيهمقاميقوملاالحديث

حماهاتزولثموالدوردروبهاتحم،والشمولالعمقمننوعااللشعريكسبانه،ذللكاهم!يةواكراثراً

سحبمنحملتهمابكلالغروبويصبغهالواردةا"المحمار"فكلمة.حرفياتفسيرالرموزاتفسمويجوزلاولذللك

0.الخ..موتاهاويهبثرارةتطرانفتوشكنقولوحين،تعبدوناليهالوصوليمكنلاهدفطلايرمزالقصيىةفبم

..يقولانالىالجراد"نقولوحينفيهالحياةيمكنلامكانانقصد"قارمنبحيرة"

اقمناهاانصابالجرداءنخيلناكأنللرمزالعقليفالمعنىوهكذا،الغازيةالمخربةنقصدالقوى،والليهود

.ونموتقحتهالنذبلالتيالارضمنالخيرليمتصالخارج1مندائمايأتيانههو"داللجرا"

.عييهبهذهيرتبطلاولكنه،معينةبيئةمنقديستقىوالرمز..اليهاقدم

منهاجزءالقصيدةفيالرمز.القصببدةصلبيدخلعندطالبيئة

حديثاصدر"هنا"فيكلمةاللىباللنسبةالحالوكذلك.يفسرهافلاهواماتفسرههي

.لىقارومافيهالهناااينيفسرالذيهوالقصيدةفموضوع..القصيدة

هواًمش.لعنيه

ولكنه؟لحظةفيالشاعرنفسمنينبثقلشعرياالتصور:ثانيا

(..نعببمةمي!خافيل:بقلممقوماتهيشنمدلاوهو..المعاناةمنطويلتاريخمنشعناتيجمع

مالعصرالشاعرتجاوبنتاجانه،قريةاوبلد،واحدةجهةمن

أ!فيألادبحبنعيمةميخأئيللنظامولتواالشعرادعياءذلكمنيستثنى-يعداللشاعرللم،وقضاياه

لايسمعاليومالشاعران،عينمكاناوبلدبحدودر؟يتهتتحددالذي

003ملحسثريا:بقلم.العالممعويتحدثللعالم

المدرسةنشوءمنذالمحدثبنالشعراءعلىتسيطر:ثالثا

صادردار-بيروترار:اللناشركلترفضروحوهي،والوحنسةالتغربروحاليومحتىالرومانسية

--اللحريةعنتبحثانهاالروحهذهوميزة،مختلفةبطرقوعبثجب
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قبكهناانا"القاربحارفيمحارلا"ا!رضهذهتحريرفيفشلت:"ودعادشظايا"ديوانهافيالملائهـةنازررالشاعرةوتقول

لهارمزالتنالمخربةاللقوى،نقادمكلتحنرمثليمصيركوكان،مصلوبالليلسكن

ا!رضانسانيتوهمهذاوبمد"واليهودوالجرادا!نسانباكلي"ا!ناتوقعالىاصمع

ش!و،العربيانسانوان..وعذابهوسجنهصليبهمنتحردانهالمحتلة..الاعواتعلىتحتالصمتلظلمةاعمقفي

صليب4منتحررالعربيكةللامةرمزهووانمافرداببساللقصيدةفيتضطرب.نعلوصرحذات

نا"لبعيدغدوماغدا"لهليقولقبلالافترافىيقفانويدمموء،ايضا.يلتهبيتدفقحزن

المعركة.اثناءواالصممتاجدىحانتقدالخلاعىلحظة:قولهوهذا..العدوانياحمدانه:الكوبت"ناخرشاعروهؤا

المخاطببانيطنالقارىء)يكادحتىالقصيدةفيالرعوزوتتشابكوالجلودالثيابنغرهنانصن

تخاهـبولل!هاصهـرقالى!داةوالقصيدة،كذللكببسانهمعشخص-لجماجماونغس!ل

!و،قرأالر"زيفالشعركلوعبى..لجديداالمعربيالانسانالفداضب:يقولانالىلا

..كشعرهيفسرهلهتفسبرايلانيفسرالاخضراغرنايا

يو!-بماافعلللمؤانا،نفسيعندفاعالاالكلماتهدهاقولالصحراءوبينكبينناما

يلبسهاانابىصيرالالستاذشاءللقضيةبلايضاحا،النفسءنعالدقاصفرترابها

اغلى،غا!يةوالكلمة.برهانالىتتند!تهمةالنتيجةفوانتثوبهاغببرلا..خواءوارضها

ورد،دةمردووالمهمة،سليمةيخرومفاهيمقوالبفيتسجنانمنوالسؤاد..المجاللهيتسعلانجبهاوالاستغراقيكثرةوالامثلة

.ينتظر،نوالقراًءواجبالاعتبار..هو!ناطرحهيجبالذي

تردام"المحتلةالارض"انقائليقولفقد،منهابدلاوكلمة،وحاوي،وحجازي،والعدوالي،السبتيعلىيحالسبلملمادا

،ولكنهاًلمبانتراللتعبري!تمدلالرمزياالشعرانوالرل!و،القصيدةفيذر-دمن!هموا،خوريوخليلعمرالرحيموعبد،ونازر،والسياب

..الاطلاقعلىاالشعرانواعارقىوالايحاء،والايحاءالرفىيسهخدم"قصيدتكبلانهاليوتت.س.البريطاليالشاعريحاسبلملماذا

هجومهعلىيردكتبمنعلىرره!رضفيالبصيرالاستاذقالهمااما؟لندنقلبفيوهو"الخرابالارص"

اننياو-عليبالطبع-السلطةاستعديباليالبعضيصغنياناما"؟هؤلاءيحالسبكلولااناحاسبالماذا

الليهـمالت!تلايجعلنيامرفهو-باللطبعللكلمة-التشويهبعطيةاقوم..وظائفياتفس!اتفسرلمقيصا"لدهمانهوالسبب

."التفاتايغرهمالى1ولا..القصيدةيضاحامنبدلا..كههذاوبعد

قرأواشكلاللذيناالادابتاب3ولقراءعالبهالرداتركالقولهذا،قادمايخاطبالمحتلةالارضفيالعربيلسمانعلىالقصيدة

قضيىةيىستالانوالقضية..فحواهوفهموا،جيداالاستاذهجومقاتلةظروففيويعيشيولدالذياللعربيالانسانهواللقادموهذا

..للكمةاًقضيةوللكنها..خالدابوخالدانلجيلاصوت،اليقظةصوتالشاعرصوتويحاول"لقارابحرة"

خاللدابوخ!الدالكويتللقدقاتل!ظروفك.ضائعانت،تنخدعلاقف..لانسطنالهايقول

ةخ

كأابلأفىاار،أداتهةمعررأ-و

العبمشكلةسلاوحتميةاًلجديدةكاالعربية!لعضارةع!

بة5.ابراهيمزكرياالدكتوربقدمى.دالثإهورة

اولصاف؟فع!02.ق!يهباقطانورتأليف

045الملائكةنازكبقم.بينالجديدالانسانطريقعي

لعربيةاالر!ايةفيالجنسازمة*.والاتنعتراكببةالعرية

05،شكريغالير!لمم.02حجدراحمدتأليف

والادب*تن!ترافي*البلاغةفهج!لالمنعليلامامامعع!2-

.035عوضلويساللدكتوربقلم025الهنداوىخليلتأليف

العربيةواًلقوميةاًلشعوبيةملا(رواية)تعترقىاًلتياصابعنا*ا

015الفكيقيالهاديعبدبقلم.،.ادريسسهيلالدكتوربقلم-ا
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