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يفرر،والتحليلبالدرسشي؟ئفولم!ثعكلهقبلليهوهذوعنبمالمسكتةلعاهيانامبرىالعصر4جريمالصهيوليه
باليهود،تتعلقعقدةانها"و،

حلهايملكمنمليسولذلك،"بعيدمنفيهامنفريبولاللاخريندخلولاشرارهاللطببفع!بدتاليف

انفسهم.اليهودالاص28بة-المكشوفدارمنشورات

الىمنتميانفسهاعتبروفد"شرارةالاستاذيقولكماواليهودكلي!-*

منفصل""اخركائنانهعلىالاعتبارهذابمجردحي،اًلمختارالشعبقلسطسينقضيةعننشرتمختلفةوبحوث،صدرتحع!ةحعب

وامالهم،بعيدالامهمعنغريب،ومسراتهمهمومهمعنمقطع،الناسعنوتناولت،النكبةعمر،اليومحتىعاماعشرسيعةمنذالصهيونيةوعق

والقيمالمعانيمنشءفياله!3يشارلافهو،وافراحهماحزانهمعنالعصرجريمةالصهيونية"ولكنكنابمختلفهزوايامنالموضى

)ص!1(."فياونزاعوعدالةوكرامةحريةمناليهايتطلعونالتيالصميمةتعمقتالتيالكتبطليعةفييعدشرارةاللطيفعبدللاستاذ"الكبرى

وارقاءو(سىمننذينعاشواايىهودانبحقالكاتبررىثمالعربمنكللدىلاوالخلقيةوالحضاريةالنفسيةالعواملبحثفي

عبوديتهممنبسبهبالمسيحبعدعشرالتامنالقرنحتىبختنصرمنذعلىالعصرلجريمةوحلولةواست!نتاجالهاراءهالمؤلففسا!،واليهود

الاعبراطورياتوبناةالفاتحيناثاهـتحديالنيالامر،بالتفويلعقيذفهمالثط!هذامثلفيوا!حماسةالعاطفةطغيانعنبعيدموضوعينحو

جواالاسلام!ماتاححينالاكلهاحياتهمفيالهـدوءيعردوادلم،لهمالعلميوالبحثالمنطقعلىعركرةبحوثهفجاءت،الخطرالحيوي

عاليةمنععبالىهنهونفنوااعتبرو.ضعفا،والتسامحالحمايةمنيعين،الغربيالفكرلاساطينمختلفةومراجعباسانيدومعززة،الصرلى

العربي.الشر!فيالانحطاطعهدبدايةكانتواسعةوثقافة،والانكيزيةالفرنسيةباللغتينمعرفةذلكعلىاماثب

والاسلامالعربمناليهودلقيهالذيالتسامحعلىالامثالويغربالدراسةخدلىمنوالاستنتاجالتعليلعلىمقدرةثم،وغرب!يةعربية

اطارفي،اليهودتحرير"انالىليخلص،والامصادالممالكشىفي.اورتفيضةالموضوعية

الروايةوان،"الحضارةتلك!ديمالىسبيلاكان،العربيةالحضارةعربيةزاويةمن(اسراءفيل)العصرجريمةالىينظرلاوائرلف

فيالقوةمكامنالىينفذوناليهوداخذحيناودوبامعتتكررنفسهاللقارىحتىمجلابذلكيتركملاأنسانيةا"ضا،زاويةمنبل،!حسب

العامة.اوروباحياةوتكوينانشأة"اسرائيل"قضيةبدراسة"يتسامى"لانالغربي

التيالاجتماعيةالانفصأليةالى؟لمشكةهذ.جوهرالكاتبويعزو...ومعسرا

الخاصةفهمهموطرائقالاياممدىعلىالفرديتكونهمفياليهوديعتنقهاانشاءظاهرة،الخطرةالجديدةالظاهرةهذهاللكاتبدرسلقد

لفللن!قابلينيخرفاليهود(!2ص)وغرهونفسهبربهالانسانلعلاقاتوالتإريخ،والواقعالمدالةمنطقفيواثرها"اسرائيل"غرارعلىالمول

ميهاجمعواالتسالعربيمةملسطينفيخى،كلبلد،وفيشعبكلمعتقوىزالتوما،العرييالشرقفيحدثتالتيالردةفياثرهاثم

لم،والفسادوالخبثوالتعصبوالنفوذوالمالالغدرفيكلهاقواهمبفض!ؤوى"الظاهرة"هذهعلىسبعةعشرعامامرودمنبالركموتشتد

"المختاراطهشعب"عقيدةفييشكمنمنهملان؟نلفواانيستطيعواالصويونيةثغرات،الكت!لوطئةفي،يعددفجاء.المختلفةافىب

والاقتظلوالعنصرىالاجتماعيالتطاحننرى.ولذلكالشعوبمنغيرهمع:(1.ص)!ائلاوحركةفوةالعميقة

8،91،كارئةمنذالمحثلةفلسطينالىالقادمةاليهيد"فئات"بينالمريع،وتصبفهاخاطئةاللصهيونجبةالفكرةتجعلالنىالثغراتهيحمورة)ه

.الارضاصقاحمختلفمنلابرياءمتعمدةاساءةعلىتنطويكنيةاي،كفكرةحتىالاجرامبلون

و؟الالمانعشكلةانهاعلىانغربعلىمشكلتهماليهودطزحوؤدراحواافذينلهؤلاء،بعيدمنوثواساؤواانقطلهميسبقلم

جريمة"هيالتيالصهيونية:حلالهاووضعوا...العرباوالروسالدوليةوالسياساتوالمالالعلموتسخيرد؟رهم،مناخراجهمفييفرون

انهاعلىالمجتمعاتبعضفيوطرحوها."برمتهاالغربيةالحضارة،مقدساتهمعلىوالاعتداء،حقيقتهموتشويه،وطنهم-لاغتصاببعدمن

فيها:يحلونالنيالبلادفيووطنجب!اجننيقضيةانهاوعلى...دينية.مستقبلهموتهديم

للاظية(اليهوديةغئ)الاكعريةوكراهية،واكثريةاقليةانهاوعلى.وباطنظاهربيننراوح-هعاوحركةفكرة-الصهيونيةوثشات

يلبسونفهم؟قرنربعمنذالغربيالعامللرايصوروهأكما،اليهوديةبسكاني،آعلمةفلسطينانعنصفحاضربتانهافيه!ظاهرةثغرةوابرز

لمنافعهم،تبعاومجتمعبلدكلويطرحونمشكلتهمفي،لبوسهاحالةلكلفلاسعةانبل،السكانهؤلاءحديثفيالخوضعمداواكفلت،العرب

وبلد.مجتمعكلولظرفلاانينبغيفلسطينفياللعربحقوقاطالىبوضوحاشادوأالصهيونية

هذهفيالخديعةاوجهالكا-لبيثنتاللاساميةعنالحديثوعنذمجردلان،الارضانحاءفيالمشتتوناليهبمدببمايعترفلاوان،تذا

العرقاضطادبهاويعتون،الغربعلىاليهودبهاصعالتيالمعزوفةايمانهمممهويتخلخلاذيهود،حمالسةيضعفالحقوقبتلكالاعتراف

لا"الذينهمو،شلالةولاعرقاليسوااليهودانحينفي،السامي(،.0الصهيوثيةالمحثوةبصواب
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وابركا،اوروباميومزوريهالعلممدعي،والصهيونيينالصهيونيةوجعاها،اوروباسمفي"افكارهمتبعةيتنصلوامنانمطلقايملكون

تاما.مقداناعدىللعرقيةيتنكرونانفكوامالانهم.الاخصعلىعرفيصراعميدان

تركيزانيقول"الابخنماعيوالاصلاحالعدالةمنطق"وفيعنالحديثفي،هتلرقي،السببكالواالذينوهم؟عرفياساس

واالدولمنلةدوفيثابتةعلىقواعدعلصةقاماذاالايتم!الاصلاح"...اليهوديالعرفى

...الدولةالتيتبنىعليهاالاخلاقيةالالسسبتوضصيحثم،الاوطانمنوطن..الساميينالعربوجهديباللاساميةاوروبافياليهودلوحوقد

حياةفياليوما!خلاققيمةفييشرنالذيناولئكعلىويرد.الاودوبيالعامالرأيعلىالحيلةفانطلت،الديناوتارعلىضاربين

طبيعيةراتلاعتيخاضعالمجتمعفيالالسانسلورانزاعمينالهول.وتماماعيناالنازيةافكارهيالصهيونيةفافكار

قولاالاخلاقيةالقيمانكرمرداوشعبمنمما...وثقاميةواقتصادية:المؤلفيقول"عمياءقوة"الرابعالفصلوفي

كريمةحياةيحياو،وغرهنفسهعاىامهاحتريفرضانواستطاع،وعملامندعك-الكباروامركااودوبامفكريمناحداانوالعجيب"

يقدمهالماريخذلكعلىدليلواكبر.المختفةوالامراضالافاتمنسليمة،اوراخلمنالصهيونيةينظرالىانقطيحاوللم-فيهماالساسة

والاضطهادللمقتتعرضوااللذيناليهود:اليومالىالعصوراقدممنبابس!طوازراءوظلامعمىمنعليههيمامدىالىويتعرف،داخلها

تغلغر"م،مقاومةفي،بدفلا.الخلقيةيرهسالكهممنبسببوالانحلال-منهـمامرهابعضاـدركوهوالذين.الحقائقلاسطعوتنكر،الوفائع

الاجهماعي.الاصلاحمناهج،وتنفيذالعدالةملطقبمعطياتالاخذمندولةوقامت،السهـمنفذانبعدادركوهانما-مثلاتشايلدرز،توينبي

"...الاخرىنرلوجرائمهاالواحدةترتكبوراحت،اليهود

!ىأالعربيةالدولتعاونالىالمؤلفيدعوالرابعالفعلوفيمئمههـتغاةمستفيدة،الظلاممنالصهيويخ!انطلاقكيفيةيبينتم

وتسهم،وجولطتثنتوللكي،الراهعةالحضارةعنتعيب!للهـيبينهاا!اضها.لبلوغعمياءقوىمنحولهاالبشريةالحياةفيماكل

يعنيالراهنةالمدنةفيالعر!.وحضورالانساذةالقضاياخدمة01
.....فيصهيوني!اانالمولفيقررالكت،بمنالتاليالقسمتوطئهوفي

كلها.الحماسيةوطافاتهموعقولهموارواحهمباجسامهمحضورهمفييكنلم،نفسهاالامركيةالاوروبيةالحضارةفيازمةوليدة"هي

المضربينمواقفهي،وحديثاقديماالعربمن(ليهودومواقفمعا(والص!يونيةالازعة)نثوءهماتت!فىانالحضارةتلكمستطاع

واسايىبهم،ومبالئهماخلاق!مالىالعربجرفيانغسهماجهدواالذين..."الشرقالىفنفلتهما،حياتهافي

ذلك.علىالاجانبيعينهم،التخريبهذااعادةاليوميحاوثونواليهودالعربانالى،اولمزلةفي،ملسطيننكنةاسبابيرجعثم

لعلمائ!-واعيركااوروبافياليهودينشرهاالضالقويةوالدطية.بلادهمفيمس!نقليناحرارا،فلميكونواامورهمزماميملكونيكونوالم

المخططاتولتحقيق،الناسعيونفيالرمادلنومنظمةمقصودة!طيةانالغربقائلا،االغربمعسلبيينكاثواالعربانالمدعيناقوالويقند

لنابغيهاالرعايةاقعصبذلألعربيةالدولعلىلزامافكان،الصهيونيةمنكرا-لمهااليهميطلبوراح،فيهاللهميدلابمشكلةاللعربفاجأ

سيماولا،اختلافاتهامنواجبهاانتنحررمنوكان،والمفكرينالعلماءمن،القوةازاءشيئاالاخلاقاعتباررامضا،العلياواثعلوالفضائلالقيم

بينفالتعا!ن".اًلاجنبيةالمصالحوراءهاتقومالتيالاخنلافاتتلكفيبمقاييسآخذا،والتحكمالسيطرةبجطنبوزنالدراعةملاقغر

لتحقيق!،ضرورةشدتهافيتدانيهالا،قصوىضرورةالعربيةالدولالعدالةوفي،هبمحريتهاالحريةفيترى،يهوديةوالاخلافىالسياسة

اجمعونا!رضشقياهلوان،هيسعادتهاالسع!ادةوفي،هيعدالتها

.نفكرفيبذاتهقائمصحيحورنلهاليسوهلحقيقة.(912ص)

كما،و(لفرنسيالبريطانيوزميلاههويفهمهاالتيوالحرية،الامركي

الديموقراطياتيدعلىالحريةقضيةوهتلذلك.همحريتهم،قلنا

إمهمطهعلمهكمكع،منواتمدةاصتغوقتوابحثدوامكبمد،ودا!لوااداخلفيجاهدواالذينايديعلىوقويت،الحديثةالغربية

.المحدثونوالعربو؟لروسالهنودمقدمتهموفي،الخالىجفي

اكئماتمنيقارن"الشباسيوالعقلالعل!العقل"الثانيالفصلوفي

:يقولاذالمقارنةفيجيد4ائرلف

ومعتى."البعطولمة"منالنقيضطر!علىالعلميالعقليقف"

هـو،!كهلأ!!!ايسموهانالناس0تعودلماوانتصاداتهفتوحاتهكث!منفييخضعانههذا

تستقيفانها-صرفانسانيمبنىوهي-اللبطولةاما."المصادفة"

"...الظروفعلىوالتفلب،منتحديالمصادفاتكنطوله،وجودها

والحكاكالراسقشرةيزيلاللذياللعجيبالدواء،العصرهذادي،الناساخذعلىمدللاالامثالذلكعلىويضرب

هسو،بعيدحدالىجديداابخنماعياجواخلق"الذ!رالعلبمبالعقل

اللشعرتساقدوبعضانى،وهي،العلمطلبفيالااللهمم!قنرت...الرفاهيةعلىالاقبال

"...المعرفةلا،الرماهتطب

الىالسياسيالعقللشوءفيتتضححقيقةهناكبانيقولثم

سوشرا-سويسديومخمبر!!جزاته،و!ر،وفصورهالملمعجزمنيفيد،العلمبمبالعقلجا؟

التيالحق!بقةانمع،(لسياسياللعقلفريسهالعلميالعقلوقعانالى

علما.وليستفنانالسياسةهي،المعاصروناليهاانتهى

6وروموفىوائعامونالوكلاءعلسدليلاالعلميالعقلجعلتانواعبركااوروباخطوكان

171()صعلميةنظريةالىاينشتيناهتدىفعندما.السياسيالتفوق

وايتشتين-ايىهودانالساذجونحسب،لنيىتنعرضتمصادفةنتيجة

يروت،المرلأنشرعسمتيمع!يشوديالعلاذخطريكمنوهنا...علغرهممتفوقونس!هم
..وسخره،اينشتينعلىوايزمنعقلاستولىمامئلسياسيعقلعليه

ف!نوحش.قديممجتمعالىاعراقهافيالضاربةاليهوديةلخدمة

--لدىمفقودا!خلافيالحسانالاستنتاجالىالكاتبويخلص
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علىعملواقدوكنابهمالعربساسةمنمتعددةاجيالاانشكلا(،.العربيالوجود

علىسيطرتهاوكيغيةالصهيونيةنفوذعنالساذجةالعكزةتلكنشرمنالاخرالبحتوهو،"والالجاهاتالا*افتنظيم"وفي

اغتيالىوكانالغربيةالدولفيالسياسيةوغرالسياسيةالمؤسساتتسلطفي"الرائيل"وراءالكامنةالمعاليالكاتبيحلل،الكت!

وعادتبلادنافيالرأيمنابرفوىمنلبثهامامةمناسيةاخركندجيالعربواخنلاف،المدليالعربوتخل!،العربيةالنلادعلىالاجانب

طاعتهاانتسقصباستوثراعفراعالفذيكاخطبوطلنالتظ!رالصهيونيهاجمالاالاجانبجيلوفي،العامالاظرفيالانحلكلوفي،بينهم!يما

.)1(عينبغمضةوالحكوماتالممالكوفي،والاجتماعيهالنفسيةالعبودياتوفي،وقضيتهاطسطينبتالئ

ططنينةالنفسفيتولدانهاالىبنظرناالفرةتلكوواج.و-سجعيبئاتفيالصهيونيةتظغلوفي،ال!ثايةوسائلوسائرالصحفشراء

العذابمنويعانيفلسطينلمحاجعةذكرىيسترجعاذفالعربيكاذقي.العربيةالمقاومةوفيفوضى،قبلمنباللعربلهاعلاقةلا

الوقتوفيالوافعنفسفينغسهويجدالذ!لرىتلكتسيب!النييالنفسيضعففياثراافعانيالاخرلالهابعدالسببهذاعلىويشدد

النغسقابلياتبعضالىيلبالكارثةاسابازالهعلىالمملعنعاجزاونشاتمدى.اوسععلىواعوانهماليهوداستغلهاالتيالعربيةالمقاومة

مى!العدوتجاءلهحدودلابالعجزشعوراليث!الاشياءتضخيمفيرأوامذالعربعنمغلوطةصية،الغربيينسيماولا،الناسلدى

علي!هوالقضاءحدهعندايقالهالىالفوديةمنادرتهعدملهيبررعربيةدولةالان.حننىتتحمت!المفلسطينفيدولةيحققوناليهود

مبرما.!فاء.انفسهماليهود"تنظيم"منذلكانوظنوا،واحدة

!ورةالفك!تلكفيواضحةوالاغفالوائنمويهازرمعالماًرزاعتارهالىالعقلواعادة،العرسالىتنظيمالفكرالكاتبيدعوثم

--.....ء.-،اننفاقىواالثحلمنالسياسةعفهوموتحريد،وحودنافيووظيففه
احرىموىوالىبلىكحسبالصهيوكيهالىث!واجهامنالالاررهد..

بحدىالذيالحقيقيالخطرعنالعربانظارمر!مصلحتهايعو.وباطنهاظاهرهابينمرىلاوافحةعريحةالسىعلىوافامتها

لضلمكيظلانلهيوسفمماانالا.الحضاريويا!ماقوسامصيرهمو!هم،نكيواالذينالداراصحاب،بالفلسطينيينيتعلقميمااما

الاتىحىببلادناوالدارسينالحاكميناوساطفيالقوينفوذهااوفكرة،دولهفيتنظيههمكيفيةالكتابقيذكر...المؤامراتضحيةوكاثوا

الفكرروالسبالثوركيمكرناوابخ!زالنضاليالوعيذرىبلغناوقد.وميدانحقلكله!الدولةهذءومهمة

محمدزكيفاضلالدكتورهووها(الاحتلملأالبأ-اومثمالي)المخضرمعلى،العهيوشبجريمةفي،التبعةالمؤلفيضعالخاتمةوفي

لاسرائيلالمتحدةالولاياتمناعرةقضيةمجددايعيبعدادبجامعةالاششاد،العربيةوالاقطاعية،(الاستعمار)الدوليةوالاقطاعية،اليهوديةعالق

37(و،!ص"امريكية!خصياتبالنسبةادضمررفقدان"خلالهنانطلاقاالتصر!يحسنلمهواذامكانكلوفيهناالجديدوالجيل

الغد.نحواليوممن

متمفقةاخ!أوالن-للجنةالييالوحمالتالمتيالنتهائججاكهلل!د)1(،كهـ

مقتلدوافعبشهلنالمض!دةالافلتؤاضاتلل!اق!ةودحضلاا!لائلاءطبيعةمعاص!رته،صفحة028فييقعالئيللكتدسريع!رضهئا

انالا!يركاالاحتكلويينمصاللحضسدبالذيبثيءيات!لمكلاللقتيلممنديمشرقةنافن!علىمنهنطل،،6!اايلولفيبيروت"اممثموفدار"

باعكلنهمكانوقدال!لأ!اميةالصورةبهذهكيغتالوهضده"يتلأ!ردا"للكيانينبغيكما،الغربجريمةاوالعصر،بجريمةاثتعلقةالدرالاتمق

مييهاايديهمأصابعمنداحداصبعتدحمويئهببمبمدكصبهعنتنحيتهظاهرةباخطرالاحاطةمعاوالياحثالقارىءويستطيع.صمقاتسمى

ظه!وانهكماالللامشردعةمحسحالحمامأمفعلاعقبةوجمود.انثبتلوالعربيعانيهاوخلقيةوحضاريةسياسيةوانسانيةقوميةكارثةاو

خ!قجعيقامانيه0ا.م!ىوكانعممرهلل!اتاضحتىلاسائيلعصصالازالتها.-المقنرحةالحلولمع،عاماعشرسبعةمنذالاحرارالعاللمومفكرو

مبهوسثةالى"بالزجرعذللكمناللتأكدويمكنوالني!لوداللعرببينالصلغلامماوالبلدانللاعلامضافيةفهارسالمؤلفوضعلووحبذا

"السلاماسخداتيجية.".عنوانتمحتوالملنشورةالثخيوخسجلسفيضبه.كتابهفياعتمم!االتيالقيمةالمراجعهذ.مثلفيعنهغئى

اله!يامالىالمتحهددة!ساظههوالى-طبعااالربيةطبعهتههايخرفى-يلارئهلأوطشاليى

عهناعرباللخىالامانيتلثه..اللج!مهلوريةهـكلاسةسليعهبح!داللرب--

ال!يهودي!حة"ىتس2هالأجريدةععلهصمحفيةضابلةفياجراخهييتها

اللصمهاي!ن!هةقمبلمناغتيمللهللذاكانتفىضية64!اشبدرفينثرت

يربحطحينف!ةاًل!حخلمستهوىالىكلتدنىانها1بلالانرىهىاهميةر

لهيمهرفيخقديق!تهص!لللجهـنةالموحكوقع!مهـتبمااذةكطد!وقمم!6!!ن!دلمفةاغت!يل-لهاالللبعضسلرلنحء!ينفيوصالامير!اال!فكرلس

بطههلانقلبحميث-الأكتلي!للحلدثة!افثتاللتىاللطشها.نةالنلكلاياتمحمدزكيفاضلكدثنور:نليف

فىاللح!يهبيبصافمةافتعلوحن61!ن!يسانفطكلوياعلىاللحدنطان6491بغدادوالارشاد-،الثقافةوزارةمنشورات،ص58

اللق!ديماالصهيونيةونح!يمللسحلامجدي!دنبىالىفجأة629لانيتشرينعا*

واصحلبوا!سهـتعلاطتالاستلعجلراتادوائربيهدللعربحهميممصديقاللىالرأسماببةالدولمنجديدامكسباالعالميةالصهيونيةنالتكلما

بلكثريطاببللمالمذكورالمنددبلانذلك-بلادناشالمثب!وهةالاقلامالذيالعطفه!اسرعنليتساءلواانفسهمالىالعربمنالكيرونعاد

الغربالللاجئينشويضمبدااقواروه!:الاصرا!أكلننديبهطاللب!مامهمارغناتهاوتحقيقخدمتهافيتفانيهاواسبابهال!ولظكاياهاتوليه

ثوباسهاللهجبإ!عهام!اعئرينتهتغرقساحهلعلىنلسطينالنىوا!اثلألهمعامسرعلنالوقتبعضبهموالشكوكالحررةئ!بتماواذا،كالت

مكامرةوجودضيةقزواما.طدافةالنيايةفياللعردةمنممابلشيطانيةبلفوروعدايامالىتأكريخهايعودعتيقةسهلةاجابةعلىاثطنهمتستقز

اذن!ينقىولا!ابنةاللثاهسخ!وىعنترتغعلاقصكنليلأغتيه!شيرلثيةوالاجتماعيالسياسيمركزهانوالمنتمكنتانماالصهيونيةانترى

اًللشديداوفىوالدحقدعننابعلاتيداوئاقردياالايئاللمالهـدافعانسوىعئاكاذيبمننشرتبماالغربيةالرأسماليةالاوساظفيالخطر

حهالصنلءا.إدالىازادهدالذيبلاد.فيدالاسخغلالالطليانمظاهوعلىوبيوتاتوالاذاعةالنشردورفينفوذمنلهاوماالمئصرياضطهال!ا

الدفوديةحساسيتهوكذلكالاشتراكيمةفةوالثقلالحياةجوان!ببعضالعربيالعملوانالكيرىالمولبعضانتخاباتمجرىفيوتأه!والمال

التهلسستيةشهراءصاقلاا.ل!بنظوتلاًلاوصافبهذ.يركفعوهؤالثانلايدةوالمالالافتصادثعاقنةتخليصنحويتجهانيجبالمجالهذا!

كاضي.4اللقرنفياكررسوامزكا؟وروبافيجميعا؟لجيوشواعراءتاتالترسوسادةوالمسياسة
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علىبهاالمؤمثينامتيازجهاراتعلنغيبيةعقيدةعلىمستندةالسنينالدممايةلضغطوخضوعها""الانتخابيةامالسبوراءوسعيها"

.الشعوبكلبينمنالمظتأراًللهشعبوانومالبشريةالايثنامبصالرعمعثعلروئأعمبلهاللحهثويمأنشعث(37و27ص)"الصويونية

حظمهاظلليدتحلدلولنعليهائلميعلوسودلنلذلنعحفهيهنالاخرى54-55(.)يأ"!عيرلطيظثلىتذبيدبفلحيللهالحمالمتصدكللولاياتحظومظ"

ظعلفيالاتعيشامتبمكئللاكوذهعقيدقوان.وحدهبيدءولئأالعلندرةللولاياري.السيلليالنظلمللقلءالتعلييثهحاعثربوصحصئب

السيأثرقودلودلذمللمنبشعلاالتهل-فىيسوه!لسؤمالمجهللتويماموافويندؤوسنلنحعبامبباعيلننلظانلنخ؟العللميظوالصهيونيظ

انرامريمكئل،ولاسولهاسيلعيوغلميللذذلتمنلذذةقيهاول،نهللاهلمنالميحرةالولاياعيفيوللاويعليوللسيلسظالقظرقلدقانصممئثنللو

التكوبعثميوملثلهاللحكمنظلتللومذمباوكنهصعبيدةمعالامبليئأاوايبطودمنحهلنةالىامورهمويقديسلموفببحيثوللظبلءالسئثلمبة

وللاخفءالمسلولقيلىمأعواتيأاهلوديدققذلورلديالاستظلاهالووستبينأ"وعطفهم،الرويقوعولطفهم"بسبباللمببايقالاتيهـلييةعصللحومويوملوفل

الواحع.المجتهيثابنلءقلميعبيناللرمأوتتألئفالعواطهيتلكعثئنوملكونهولاءظاعبوللى.مضئلودققنأئقلليوودارلى

المصربين"سلبول"انبعداللرلعنظاياممصرمناليووديرجلقدمنذرواوالمبنأءعوففينارللحرالايأعلليحلولوفلوهمالانسانية

حلواثم(نقنيالنكوونسقربتعبر)منثرولتيملةونكالواماانفسوفيتنقمكمبوديامأعوفوعلىوللحيوايأوللتدميالظتئبويملرسوفبالعالم

ينوبوهلان(التثنيظسلرالمعلظكت!نوموابرتوماليانعظكفعانببلادالمرأنخ.ينمعمرلطفمنهؤلاءولين؟وظرهاولللكونغووظوريل

العالمارجاءفيبعداوانتشروا.)((لاهلهامنهاشيءعلىيبقواوالاالولاياتفيالفالثي!معنىبكل،جديدة.فاشيةينشئونوهمعنصريا

عليليعتاثواجائرتمايزينظاملكلوبثاةطاغيةلكلبوقاليكونواالبشعاضطهادهماوللعالمجدداسادةانفسهمباعنبارسواء،الهتحدة

الجزيرةفيحياتهماللعربنحئمناوفريبالمنظموالسلبواللظ!الربا؟بلالعمفلبفي(الثر!وابناءالزلوج)للملونين

مصاوو؟حد،؟ثوهيظ)الىثثوق؟وعثرذلنلايبصهفظفكربولمبثربيةبلامررأثنوفوسا!ةالر؟!أءبانوعلابنلحفباهنلمناللكثيرادءأءواما

نأريخبباوجودهصحات)اليهوثيعبداللهبؤ!س!بدالعربسبينالناسالمواطنبحقفجنايةالاشخطبيةاصواتهملاكتسابلليهودينحازونانما

يوعيعمصراللأذميبنالذلقلءاشعهءانصلياليوودوليكون(لصهبلمانث0)2(حرالهمدعبيبييلبسيلسيوتضليتبييثرغظجنليظ،العربر

ولضكهادايهانمفيحعئظلتظوننعلويدم"فوقالالوهية"هالاتوهلعوا،ئثالمنافبلحمبائيدام!ا:يثوالادرثءذليئثمثهيملىنردانويكلي

اليهودالاثرياءانننسىولا.العراقفيهولاكووخلغاءالشعبابناءمبسرراتثمةيبقىقهلالحصقةفيواحداحزباالمتحدةالولاياتفبم

شعاراتيرمعكانيومنابليونضدالاوروبيةالحروبممولياكبركاثوايمضياانقرراوقداليهوداصواتعلىالحصولعلىبينهماللتنافس

طرفيءويددللشاقلإهشمافيةاوعولمبععابرلمعدنخم!مالحرلعوم)غيقبفرنسيةالألموبلدفيمقطيهوديملايين3ثقلواين؟دومااسرائيلاسنادفي

...؟(مليونلا87)ايبتحدئكالولاواتبالسكاننأاخر

حقنذوظرلتركيليي(والدونما)ذدلفي(ذعتضرقوالامامية)بيرلن-بليودقيظغرتلود؟بالرأسملل!يوالصويونيةالخلءسرهولمحمل

الفلهعلظ.العلعوغلاوئماييلصعلىلعهةىبمئاتالرأسماليالتظقمنشوءوبنم)3(السيلسيوئثوهاوالصويونيظ

واعتيازاستغلالعلىاصلاتقومالتبموهيالراسمايةاينعتحتى

لتعثددالامثرلاليئلواللصويونيظاواأدهيالايرأأالفذاتعلىمعينةطبقظالحيأجيرىلاالىاللواسعحباسيسفنهوتنأممببب!دفئبانيهللد)آ(

تكاثرتمونمتالذيالرحبالمستنقعالرأسماليةوكلألتالطريخينشاطهاللحجزمة2علىالاقهتراحعنفيجلاانهاذالزعمذاكبمثلالأقتخ!لعحاللةفبى

والنيالنظامينبينالعضويالالتحامكانهناومنالصهيونيةعلقميهواًعطة!لههمالىاضيهاالىعبريىملايينثسافيةبتهج!يرتيسمحاندااكلاصركية

بينومل.الالعلاءلاسيليبذنرتأوويلانأوعيث)ريزالدييسم!إ!الري!يد؟اسياتابماسواثيمتدضيثييلس!تىالانتخ!سبب

عخدوعةليمستالاخرىالرأسماليةوالدولالمتحم!الولاياتانالمزاعمهذهميثللصسدان!بردااخلىيننلابهيركتطباانالا(64!-24-2

باننانحلمانالسذاجةومنعليهامشفقةولاالصهيونيةباكاذيبقطبهدنكتباذابرعهمالقاهربة؟اللحمهوري!ةدا.نحطجلابفيليبدكلن

الىطريقوعادتغيهاعنارتدتقدالدولتلكفنجديومذاتستصحو!احديهوديمنخلتولوحتىلسرائحيل2ا!يدستظلالمدتحمدةالولايات

يكونالايجبعمك،اسلوبوانضما"لرهااستيقظتانبعدالصوابالامراي!كيم!وهذاالمنت!دةالرلايا:تابارادةاسائي!لقامتلاعودهمحمدوك!تب

الرأسماليةالاوساطبنقضيتتابمدالةوالتبشرالرجاءاسلوبقطاسرانحليق!يهصرالموهؤلاءالأمريكي!الرأسممال!يينا!ادةبدور.يعني

مايوماشعباكط..شعبقضيةبعدالةآمنت!ماالاوساطهذ.لانييقيهموهاوللغاللند!يةاضيح!اياعلى.عطفااوليهنىدي5الشحعب.لاماني!يمقا

كبالاشتراكيةالاشتراكيةبناءعلىقاصراعملنايكونانيجبوانمالشكحوناس!رائميلاقيمتولكنوكد!وعمغليهيمسيطو!االلصهيرنيينلان

لهاونحفرالرأسماليةجسدالىالنجلاءالطعناتسنوجهوحدها.66!-ا-9اللجهـميهولىية،ومثنا!يبعفملمضالحموالأمتهدادالقيال!دة

وليست.الصهيونيةلعشبقىاليومذلكوحىمايومالندمئهاالثرىضحديكيالاسرالشيوخمجملساعضاءاطنهاورات.عنزهيرىكلرووكتب

الاقل،ا!قسطسوىميهالص!هيونيةليسامريهـيةشركةسوىاسرائيلتحلني!للللصهئرنيةدسائسىمبهردانهعلىالموقفم!تنحيبيل":با.نالرب

هيوكانت)السويسقناةشركةهنبهتخلصناالذيالسلاحكانواذا.663-11-؟ا!الخيرصباح"سهالؤفي،(

كمامستقلةومدناخاصةو؟داعةيحميهاجراراجيشاتملكالاخرىلمشكلمهةواللفيبيةالكهنوقيةالحلولكلترفضاذاللعووبةان3(ل

ليسفلسطينفيالاخرىامريكا!ثركةفاناللطميمهو(تمامااسرائيلهيجذوراًننرىاذونصباسمانهاالاشهياء!ليسمهيةفضراسىلأالان!حان

.!التأميمغرمضادسلاحمنلهامنالهـحقيقةف!محتنمدةالميةاللعااالصهميونهـيةوقوابصههميونبؤوسكوك!

عبهالمؤلفالدكتورنحالسباندودالئيمالثاليالموقفوامامثركسىكاولععونتسطءلالانهرىالي!هر!يةاللهدايمحيةواللمكلتبالهتنىلىاة

صرعلىالصواناثناءالمزعوم"العاللايزنهاورلموقف"تثمينهفهو،العمليمةالمننفعة؟ذاتههفيال!ي!ودياللديناسلسكانماذا"ونجييب

المذلهأوهوللفلهلالدعأويفاعيببيفنعلمولا(55يب)9م6سنظ95مب،(اليييمبفالمس!أللف"،(ف:لدبرقثماويبالمو!تدعملاساسيعياالاندانيئل

علىالثلاثيالعدوانفيالمياشرالحاسمالمتحدةالولاياتدورعلىالوقولىيك!ونلنايهمودعشكلةانهه!انذاكينارأيخطفملا،عيتانييحمة

مر(حلولنوضحالرباعيبا)ـمدوانالحقيقةميندمموهانيجبوالذيمصرإخهرىادياناللحىتن!ويلكلاووجيلواينماأافثنلرهمامهـلحليرباحدالا

والاستنكارمصرعلىالهـاذبألعطفدعاياتتستطعلمالذيالدورهذاالديمقراطيةكتلى.فيمغيزلللجهوزق!عربيةعلممناصيةديمقراطيةانظر)

06الصغيحةع!التتمةفيالاشتراكيبنضالمال!يبرميشرعنونالل!ربانبل(ا!ريالعاللمفي

التحسوهـدا..سلرتيربولوجانلمحنبىوسم!اوكىك!ارلهحلمت!يئ

الواًخدعبدعليللدكتورائيليينالاساسق!دأعينمدالملكليةفضلسثنل؟(الموجهبذللكوين!بثق!،اليريةمنالمجشمعبتيصيرلال!يبهوديا،حتفاعى

-63-62ص؟لحالمفي؟لملكيةكد!مهكتمابعنىأفي.فلس!طينفيالبوهـلهللقضيةاللحد!دا؟!نر
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الماشجنبموضوفينتنضويرىمفاالفسمثمرلحترهذتهيضعودلذقةيمنهاء-14المفمولحتأجألعددصفحةتتمة-

المورجموم!يم!اهالساروليالاستاذآلرالاولالمسمفي

المؤلفموق!يعصورءاوقارىءلكادفلا،والتحليلوالتقييمالنقدمعها

نا.وبدهي.الفنفيتو&متويونظرية،وبرغسنارسطوبينوالملهاة

القادىءيكتشفهقدمماحلفي-اخ!تارء؟لذيالموقفبسبب-المؤلف

تولشوينظريةفيوهي.وتولستويوبرغسنارسطواراءفيثعراتمن.اواهامنلنوضح،حقيقلمتهتغطيةمنللعدوانالظاهري

التيالنظرياتفنعددنظرا،الجدلويطولالاراءميعهاتتشعبكيرةالدنأةتأميمبعدلديهامصرارصدة(لمتحدة(لولاياتنجمدتلقد

والعلم.باادينوعلاقنهونأثرءوشووطهالقنتعريفحولظ"رتالحقفيهاالبرسميونالدوثيالقاثونوفقهاءدألسخاربرتهاوزيروانر

كيفةهيقيمةادبيةدراساتثلاثفيث!ملالثاليالمسماماالقناةوضعاقتراحصاحبرالىوكانقنانهافأميمفيلمصرالقانولي

اـلفني.التعيرسي!لوجية،الادبفيوالهدايةالفواية،البطليتخلصباستعماللوحمنواولالاوللندنمؤاقمرفيدوليةهيئةاشرافتحت

ادبيةنماذجثلاثةعبرالشاروليالالستاذتتبعالاوليالدراسةفييكنلمفعلاالعدوانوقعو!مماالثانيلندنمؤتمرفيمصوفالقوة

جونبنيانفدمهاكماالحاجوسياحةهوعرصورهكمايوليسهيقديمةأخرىجهةمنالمشحدة.والولاياتجهةمنالثلاثةالشركاءبينالخلاف

يعترضيماالبطلبهايعخلصارتنالطرق،المصريالزيبقعلبموقهصةنفسههيكلحسنينمحمدقالكما"وتوفيته""لعملاسبلوبعلىالا

بمساعدةامايتخلصالبطلانقلاحظ،ومغرياتعقبأتمنسيبله.الاولطاثسقا!حكمالهيالنفسيةالحقدكتابه!

بالتصر!وأماالهائلةالجسديةوةبالقواما،)1(للطبيعةالخأدقةالقوى(لمؤلفللدكتورجيداومعروفةؤديمةمعلوماتهذهكلانواظن

للتخلصيستخدموانه.الانسانجبةالقدداتحدودفيالممكناللبطوليدوبرتمذكراتفيجاءبمايعلملمالمؤلفاناشكلا؟جديدمنفهل

حسنانولاحظ..الحب،الايمان،العقل:ايثلاثالوسائلاحدىجا!الفرنسيالكاتبوكتابسابقاالامريكيةالخارجيةوزارةوكجلمرفي

يتخلصاـرةبالسبلهيوالحيلةالبطلوتصميمالارادةوقوةابخخاصوالكا.نبالسويىوقفببةداليءنفاينرهرمانالامريكيوالمؤرخريموند

فصةعلىعرجثم.رحلتهتعطلالنيالاءراءمآذقمنالبظلبهاالمؤهـفتاب3عدا)العامهذاصدرتالت!بادزوهارعيشيلالاسرائيل

؟بين،عبنيهبفقءالاسودالشيخبطلهامنتحلصبينمقارذأالسندبادالمتحذةللولاياتالمخزيالدورتفضحوكلها(629ستةص!رالنيالنافي

اـطويرلة.ابالعصاالشبكلوبرعينبفعيوليستخلصنطجيلي،ايزنهاودمحاولةمجردءلىيمتصرلمالذيالعدوانعمليةفي

دراسا.:أتخطتانبعدوافردعطأء!شرببمجديىالدراسةموفوعبالاضافة(ئاسةالرانتخاباتيوم)الثانييشرينمنالاولبعدماالى

جانبتتبعاو،مستقلةروائةاعمالنقدعندالوقوفمرحلةالنقديةتامبلرصرحفقدعليهاوموافقتهمالهدوانبخططوقوارهمعرفتهالى

الحقائقعنالحديثالمنهجيالكشفالى،معيناديباعمالعنخاص:فأئلاوكتليغازانللجنراليين3(لبريطانيةالقواتحرباركانرئيس

الحبأوكألجنسموضوءيةظاهرةتعطهاالتيوألتاريخيةالانسانيةعلىولا!جانبناالىالمتحدكل-تقفالولاياتكانمعضلةمنهناكليس

الادبمننماذجفياومعي!نةحضاردةمرحلةادبفي؟اـبطولةااو!نامرعلىالقضاءوعدمالعدوانمثعلعلىالامريكانا!ؤوليناسف

القصةفيالجنسازمة"شكريغاليدداسةهمماواضحهوكمأ،العالمي.التحشداتبامدادقامتالاطلسيحلففيالاعريكيةالقيادةانبل

تحليلااقرأان-بدءبادىء-اتوقعكنتفقدولذا."العربيةوفيهـأالحربيةوالمعداتالعتادبقطعقبرصفيالفرنسيةالعسكرية

صانعاللشعباوالاديبدؤياخلالمنفيالادبالبطللشخصية.؟ثلاثيالارباعياعدواناكانانهقلناانمبالغيننكونفهله!فعلا

ئعألعطل،تمعيلالبطلمنلبمجلهاطهر-سفيهلىوبرعحلةلمغامرلحضالتيلأتلكسيطولرؤلفيبمالطائيمنرأحالعرا!-الاعظيمة

--.حكص

امللاهبمنساجليمالطرلية!،اض!غطننفيساقضاعنعنوعيالجمالهرعيلكثعمفاجلدجريقظةل!!يما--ء/--.--.-ا

وتلك.هذهمنمزلجهيام،فيهايحياانبم*-- .---!..

للولكنيئلكنفلنبئنطرسحبصشيئابهاخرلنطعلحامعيناجيمم!ص!دقدمتهوبسعتاسئهفترحصادبيهرراًسأث

دبطهااوحديثمنهجضوءعلىلتحديدهالاالخارجيةالجزئياتبالنقاطاللشاروفييوس!:تاليف

دون،بينهاالشكليينوالاختلافالشبهجهلو!تشافولكن،بالعصر

بحيثمعينةحضاريةقيمعلىالوسائلهدءدلانلدداسةألىالنفاذرد،

تعيرت؟واختفت-القديمةالبطولةملامحمنكغرها-انهانلاحظانناالقصةبشؤو!مهتماالشارونييوسفالاستادعرفواالذين

وجودها.اوجبتألتيالحضارقيالمراحلباختفاءرومانشةالذاكرةالىتعيدادبيةمقالةوكاتب،وناقدامؤلفاالقعيرة

الفائمالقديمالمنهجقصوريتلادىانالمؤفبامكانىنو!قدباحثا،الجديد(لمقعا*ظبهذافيسيعرمونه،فعيمةوصوفيةجيران

قارنالتيالمقضضبةالخاتمةفي،التحليلاد!ارجدوناو!ار!ةءلىالواعيةوالمقارنةالخعبةالثقافةالب!بابمنلهتهيأبمايؤديادبيا

يفعل.لم-لماذاادرىولا-ولكنه.واللحديثالقديمالبظلبينفيهاودى،يجبكماا&!طالبحثلثرائط،العميقةالوضوعيةوالنظرة

رحلةاصبحتالتي-الحديثالبطلرحلةانلاحظباناكفى!قد.ادجمطلباحثنتمناهاصوهةافضل

مسزوان،اقصروقتاتستغرق-الخارجيالعاله!فيلاالذاتفيالقراءةفالم"فيمعاصمثق!تجربةالكنابمنالاولىالمقالة

خيانة.زوجهاتخونوانما،بنلوبفعلتكماوفاء.في!طرلا!لوم،ووضعالقراءةوركلةبواسب،الثقافةمصادرفيهاحدد،"السحري

يتخذيعدلمالصاةاولياتاحلمنالحدلثا!طل!فاحوان،ووص!ةالقراءةندوتحولالتيالعقباتعلىللتغلبالقيمةالافتراحاتنجعض

علىالمسيطبرينوبعضالقادىءبينالخفيالصراععلىمؤكداالمثمرة

كلتدخملننهـيبدجلجابثىهلحمةالىالذلفالتعتلمواودكنت)1(.والنشرالكنالةادوات

ويقلبهاالعاتيةالريلح(لمش!س"الالهيهيجحين،البطلالانقاذالاللهةمقالاتببعضتذكرناالتيالمقالةهذ.استثنينااذاونستطيغ

سطسلة-،باقرطه-،(جلج!امثقملحمة"!فىاجع"خ!مبابالاعلى؟قىالناتجبةالستالكتل!دراساتن!قسمان،1سلاعةاموسىا!رحوم

الهـثعبية.اللثقافة،:رئيسيينق!سمين
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فيهتكلفلاصادفابيت!اتكتبانالمشقهولكنتلمسلاملاحظاتوهذ...محدودمكانفييتخب!هوبلرمزأالرحلة

التقيلةالقيودهذ.عنيازلاللهمبينمشا،سريعالمساالاوالحديثالقديماللنطلينبينالنوعيةالفروق

خىالتحربةانتظارمشقههيفورههريمنهايعانيالتيوالمثبقهقائمكتابتلليفالىبينهمامالحديثةالمنهجيةالمقارنةتؤديانيمكن

عنتتمخضدامتمالذيذةمشقةوهي،صادفةبعفويةوتنيثقتنضجقدالذيانفردذلكيعد-لمالحديثالبطلانشكتمةؤلميس،بزاته

ارنياحهبننعاظه!اـقبل،ارتياحابرمابهاللفنان-سلاحصادقجديدعطاءت!!للموبالتالي،بكاملهااهةميتجد.لاوالاثرماالاهميةمنلهيكون

الفعلوردالفعلفاثونبحكموعسرةطويلةالانتظارمشقةكانتكلماعنفضلا،الحديثالبطلفيشانذاتالجسميةوالقدراتالملامح

ايحالاتعنالفنالونتحدثولطالما.الجاهاويخالغهقوةيماثلهالذجمرا!جماغبمالبطلاستثنينااذا-اصبحوانما،قاهرامنصورايعدلمانه

اجنماعياولاغريباسلوكهمفيهايكوناننىوالخصبةالعسرةالنفسيةالعالغعبثيةالىمقنوفامهزوماانسانا-سياسياالملزآالادبفي

القيودبنحطيمالمثرة"وجد-ها"صرخةاعماقهممنتنطلقانفنللها-الغاللبفبم-تدريلاازماتحينكلفيويعالي،.سبببلا

.601ص"والخياليالعمل!بينيغصلمماوالتحررالانطلاق"والثقيلةبلاعلمهرغم،بمعايشتهاميهااللامعنىءدرعلىوانيكنحريصا،معنى

يتجنببان،فنانايكونالا-الندايةمنذ-يستطيعالفنانانوحقاتبععنلضيقاًلكلمةووذهوأن،وبالطب!.)2(المعايشةهذهجدوى

والبوحاليقظةوحلمالحلمالقزاءةوالمعاناة،فيصبححيادهمطلعمنذجانبعلى!ي-بطلاالواقعفيلميعدالذني-الحديثالبطلملامح

ذاتهويؤكدبهايعبرالتيالوسائلهيالاخريناعمالوقراءةالمباشرواضىمرحلةوبين،واخراديببينتختلف،والتعقيدالتنوعمنخطر

ذللكذاته!يوتفجروعالىفرأانبعدول!ه.!عادىاـنسانا!يشأن-فادرالشالونيالاستاذانالااحسبوما.واحداديبحياةفي

لهيدلاعفويةستكونالتعيرعمليةفان،آنفيوالملذالمنهكابينبوءفيطيبةامكانياتعلى"والهداقيالغواية"الثانيةمقالتهبهدلتبما

سمعئالماكذلكالامريكنلد،ولو.نكتملقبلاناجهاضهااوكيتهافياوفىلدراساتبدايةمقالتهمنانيتخذعلى-ال!ديتالقكريالتحليل

ان"ابتليم"بعد!نههجرعنالغنانعجزمنالمتصلةالمؤلمةالشكوىهذء.خصبةجديدةافافىعنها4تكشفانيمكنواحدث

فبلخصبةخاوةفيالرملعلىيتلوىكجريرشاعراوجدناولما،به***

!يه:يقولالذيم!بالبيتطفرلانه!ورب:الكعبةقشلته:يصيحانالابداعلعمليةناضجةعلميةدراسة"الفنيالتعبرسيكولوجه"

كلاباولابلغتكعباط!نمرمنانكاللطرف!غضتضافصادقةشخصيةوثيقةوهي.لهاالمؤلفمعاناةخلالمنالفني

ارادياللاالتلقاليالتعنيرالىالعفويالغنانميليكنللمولونفسصلالفنالونءتبهافنيةواعمالاومذكراتوثائقمنلديناماالى

الفارضكابنشاعراوجدتلماالخلقفبلمابالاممعهيستهينوافعاامراوافعمنكوبزهاالننالاراءعنالادبفيهألدارسيوكشفوا،التجربة

كيرعرقتهوتحدرعظيماوجداولواجدطويلاورقصمرةذاتنهضالمؤلف-راتاةنلاحظوللكننا.الفنيالابداععمليةعنتجاربهم

:فالذلكسنبعنولدمهسمالهاذاحتىشالمللهوسجدحالهسكنثمالملاحظاتسضاكتشافهفيسنباكانتاذاالابداععمليةفيالشخصية

.)3(!مثلهعلييقنحلمبيتفيبمعنىعليالله!تحولدييا،فكرار!ييتضخملافعالالاةانالىالتفاتهفيكلماالصائبمةاللشيقه

والنقدالمقالةكاتبتشملبلالفنانعلىالحالههذهتقتصرولاتعيررهافيتعتمدعامبوجهالفنونوان،(7.1ص)تدرجاتفيبل

علىسوالعياغةكا!جارةالاليةادحر!اصحابوحىبل،وادحثالاحضىالحواسعلىتعتمدممااكثروالسمعيةالبصريةالنواحيعلى

العملوك!والوهية!الانفعمالمدىيحدث!ابينهمنو!يئلا!ةفروقالوقتفيعئهاونجيرللذاتتأكيدهوالادبيالعملوان،(116صى)

علىيقعحنىيطمئئلاأحدهمفان-المعبروسائلتوفرومدىالقنيالطابعفان،(122ص)ورريةلبقةبانانيةغيرهاميهتبنكداللذي

جيثكاعلاامينا+حملانفسهفيمايحملالذجموالفريدالفنيالعمليهان،الوضوعحولالمؤلفبقراءاتامننزاجهرغمللدراسةالشخصي

والخلق،الانتظارمرحليالامعنيعوضلامبارنجباحانجازءبعديشعر-يمكنفلا،الشممولالىتفتقرازهاارىاراءمنفيهاعماالمسؤول

الهصلالسسمنفليس،لفنهمتقبلايارتياحيماتلهلاارتياحوهو.ألابداعفيالاخرينتجاربتطبيقها/على-لذا

ساعةالفنانيحمبهاابت؟المتعةالمتقبلبنفسيشعرانالناضجالفنيالتبيرالىويونجالرومانسييننظرةالشاروليالاستاذيخالف

الغنانمتعةاندلك،(123ص)المؤل!يرىكهدا"لفنبمعملهتأديتهيبداانلحظةايةفييشنطيعانهويرىدائما،ضرورةانهعلىالفني

-مالفنان،اعظمبكونهاكمياتختلمفولكنهاالمتلقينوعيامتعةمعتتشابه-ا13ًص)بهويمرونالئاسيلاحظةمماشيءايحولفنياتعيبىا

نفسه.فيالحياةبجوهرفيهمناكثريةمبط-وردزورثيقولكمافيصقلينكرلااثراالتعبرمجالفيالفنانلماض!انوالواقع.(11،

باؤهمانؤمناننا،عفويعنروالتضروريالفنبانايماننايمنيولااولالينايخيلبحيث،التعبرلعمليةالزمنيالمدىواختصارانتاجه

ومبررحياة.تئرطالفنانعنددامماالفنانيعنبمولكنه،كالننوةهبةشا،.فكلمتىموضوعايعنقادرعلىالتعبرانه،لهيخيلاو،وهلة

لازماامرابالضرورةسيكونمانه،اختياري0عبثلفظيمجردلا،وجوديعجزكانماغالمباعمرهمنالصبامرحلةانهديشكولايتذكرفنان

ثونوبينةضرورانفنيالعمليكونانفيتناقضولا.منهلهمفرلانظرا،صادقةتنفسيةبانفعالاوجدانهامتلاءمنبالرغمالنعبرعن

فعملية(114ص)المؤلفيرىكمامعايشتركاتوالاكتسابالوهبةعلىنفسهارغماذاحتى،(رتعبرعمليةفيوخبراتهقراءاتهلضحالة

مدىعبرالفنانذاتفيالخبراتفيهاتراكمقبليةمرحليةاًلاثنسابجمبتة.تقليديةاومختلةشاذةصورمنفيهبماثموهااللطزحكانالتمبر

تامصناعيتنظيممرحلة-درواليزابثتقولكما-وهي،طويلرمنيو!هاتعجزالفنانخبراتان.تنسينااـنينبغيلاالحقيقةهذ.ولكن

شكولا،ويكتسبوينقدوينا!تئيقرأفيهاالفنانانبمعنى،الوعيالعملمنالنوبمهذاعادةيتجنبالفنانوان،ناضجمنيعملخلقعن

يد!مهباهميخهاوعيهانبحيث،عظيمةمائدةالمرحلةهذءمنيقيدانهويختبوقلمهيمرنالعملهذابمثلانهيحسلانهلا،الاراديالفنبم

اذهبي:دونترددبقولهقصاصةتريدانتكونناشئةمتاةمخاطبةالىهذابانايضا!لطمهوللكئ،(114ص)المؤلف-سىكمامح!سبمهارته

نصحلماوالارشوخاالايزيدهالااًلخبراتهذهونسيان!عاهرةوكونيالعملدونسيكون-انجاز.استطاعتهفيحالةحتى-الاراديالعمل

غريبااومستبعداليسو،ونسيانهالعربشعرباستظهارتلميذهوالبة:ؤونهنريقالولقد.وجدةوتوتراوحرارةعدقاالعفويالفني

فيتطالعهـناف!هى،وحرهالثعرعلىبالطنعلالحالةهذهتقخصرلا)3(ويتصىالانسا!يكنبا!اسهلماا.

الشنطصياتدسمفييقظةمنالأدبهذايهتلزمهم!رغمالمرضونجىالادبللبطلالق!ديمةالملا.محانلللبطلاللحهديشةياالر!ظهوريع!نىلا)2(

نجم،يوسفمحمدالدكتدور،الذقصةفن:هـاجع.الد!رادثوسيراللغاهةترسد04الذياللدنموذجفيشلئعةصاتزالظهي،نهائيااختفتقد

الدك!تهوركتهابمنال!الثالطحلرأجعالشنعبرواعن.8!-49صتدوراقيالسح!يهنم!ا.ئيةالافلامعلنىواقبالهماالنثحعبىقصصفدافوحهلللبطل

الفنيعللنلاب!داعا:للتغميةالاسس:سربف!مصطفى-.النخارقةبطولائمهحول
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ذاتمت!اءرعتحريرميهيجي!دالذييالمجالالعنانمعرمةأنؤمعسيضعألذيالاطارنفسهمعيناقثيكأنلحظاتقبيلمنهايفيدانه

جديدةمجالاتاوقوالب!ورمان،الوجدانيةقوا.تنشيطفياثر-اللحظهفيولكنه،لعرضهاسيختارهالذيالاسلوباو،فيهت!جربشه

1(،ا)صاتنننهيلنلروةمنجديدةامكانيات!وزبمالضرولىةيستتبعلاخبراتهنناصالىتلقائيايميلليبداـالنعب!القلمميهايمسكاقي

علىالسابقةالاعمالقدرةتحددهاجديدةقوالبالىالفنانحاجةفانسيوزعمهاالاظدةاولتذكرها-يبذلهواعجهدإىلانن!االمكتسبة

حاجةفييكونماكثرا":اًلفنانابئلاحظنافاذا،الانفعالامتصاعىالداخلالىينزمواعانجاه:ءتضاديناتجاهينفيالعقلي!ةالفنانقوى

وان،11..ص"يستوعبهقالبمناكثروالىفنيعملمناكثرالىالىالتدفقالفنيةبالصورينىلاواعواتجطه،المكنسبةال!را!لتذءر

من-الاخرىبعدالواحدة-محاولاتهالاهيماالعديد.القوالبهذ.البكاءعمليةمعالمرآةفيالطقلتحديق-إيخاقضكماتمأمما،للخارج

ننسىلاانفينبغي،جوانبهواسنكم!الكلهالانفعالاستيع!!اجل.ويلضسها

فاله،انفعالهاذراخفيهيمارسالذيالادبيالنور3بحدودالفنانوعبميرىكمايطفوان"للاشعودلبعضيسمحلاقانغنان،هذاوعلى

كانفلعد...اخرىاعمالالىالفنانحاجةمدىتحديدفييسهمافرازفيتلعانيااللاشعودمكبوتاتفطفحوانما(7.1).صارولف

واالحياةفيتجربنهجماعيضعانععلاالقديمالعربيالشاعربامحكانبعد،هويسمانيقولكماالتربينشجرةفيا!ربتتيازيتفلطبيعبم

والادباء،الواحدةوشعراء،واحدةقصيدةفيمعينشعريموضوعفيانغعالهبينالرصباكفاعلوتماختمرتقدالفنانتجربة.لكونان

دلك.مولماعلىدليلاوفج-الع،يىةالادابفيكثروهم-المقلوناللفنانانفعالوعثر،اللاوعيقرارةفيالراقدةالقديمةوتجاربهأبجديد

يشاءمدىايالىتمت!انيمكنبانالفصيدةالفديمالثاعروعيانالىفيهاسيبرزالنى-الادبعنهناالحديت-اللفظيةالقوالبعلى

خولوالانفعاليةطافاتهكلبامتصاصكميلشعريةاغراضعدةوتعتملشاباليحضراذا:-ورولاود!كان.رلقد!!عملى!يئةعلىالخطإج

بانوعيهمنانطلاقا-المعامرالفعاعراننلاحظبينما،مدينةقجربةليسمهو،عتهاكتباناورجلولامررريال:9،وإ*تبانلنييرطمع

عنجانبولعبيراالعامةانتجربةمناوجهوجهاككونانينبغيالقصيدةالعنائكيان؟لحعب!رلعمليةالععوىا)طابعيذاادلىعلىوليس،بثماعر

العامةتجربتهمجتمعهةترزقصائهـعدبةالىحاجةفي-جوانبهامنيستعيدانعلىقدرةاكئردعلايصبح"لهءنبالرعم،الخلقلحظات

.واحدةفصيدةفطيضعهاانالقديمالئاعربامكانثانالتيبعحيفينفسهيجدانهالا(701ص)لحلماىالميغزووانذكرياته

..-ا1--م...-....ى...1.01.ساكتملتقدتحرشهلاناحساسهمنلالرغمعنالتعرعاحزا،الاحيان
حاجمهمدىميلرمحءلمعهميهلس!اطاتلعارلممارسهر.....

الذيالوحيدالمجالهيالئ!مريةالقعيدةكانتفاذا،للتعبىايهاوصلاحالحكيموتوفيقب!ونكمايحدثناافنع!برادوا!الىيفتقرلاوانه

الرسمالسعرجانبالىيمادسغ!يكانواذا،بهالتعييرا-ذبالانتقال)الارادي(هذاهو-ارىقيما-والسبب.وغإهماوصبورعبد

فحيدةواحدة،فيمعينةبتجربةانفعاليافرغثنم،والو-!ىوالنحتبحريئافكارءلانطلاقبهدوءديهاالفنأن)شتسلمارتيالتخيلعليةمن

وتمثالومقطونولو!قعيدةفيالتجربةبنفسانعالهغريوافئفيهاتشركاقىالتعيرعمليةالى،اليقظة!هـحلم!افي!أ!ة

انفعالطمناعمقاواضخمانفعالهانبالضرورةيعنيلافهذا،عوسيقيةا!يالمفادةالقوةهذهخدقتسنبوادتي،ب!صيبالو(عيةالارادة

انفعاله،لتستوعبالفن!يةالاعمال5كاهذخلقالىاضطراى4بحيثيتلب،ولذا...مكامنهاالىوعودتهاالفناناقكارهروبالىتؤدي

يؤالمحدودانفعالهوزعتاًلاشكالبهذهالننعبراجادنهانيعخيوت.وبالطبع،الواممطعقلهنجخديرالمزعجةالعائفهالحالةهذهعلىعادةالفنان

لوى-عثلي-يجيدلاانهلواليهبحاجةيكنلممما،مخلقةقوالبالمخمراتيخظطونمنلكانوالا،دنايخلقلاوحدهالوعيتخديرفان

اعمالايناطرعميقهخصنةتجربةيمثلوربعملادبيواحد.الثعرفولجورجسخروقد،!الفنعاوفيوابرزهمالتعبرعلىاك"ى!اقدر

الىالدنانلجوء!فشريمكنوانما.النجربةنفس!لكأةادبيةيخيلالذين(لفنانينمنالنعهذاالادب"منعندفاع"فيديهامل

طابعااالفنونمن!نلكلبانا!فعالهلافراخواتمثالوارلوحةار!صيدةللتجربةيمهـ!ولكنه،الفنبخلقكفيلالمخدراتتعاطياناليهم

كامادة،الفنونبينالواضحالداخلمنبالرغم،لغرهيتومرلاخاصاالقراءةفيطيبمآضللفنا!وكاناصتمرتفعلا،قدكانتادا-لفنية7

اثعرمنالفصةوافادة،والوليقىوالمحةالتمويرمنالشعرطغج،لاالواعيالعقلفعاليةعلىتطغىان-التعبراتادوواستخدام

فالحينشبمونيدسأليهنبهقديمتد(خلوهو.والشبنماوا!صوير.الفنياوتعبرمنالفراغحينالىيخدرهاولكنهيلغيهالا

النقديةالدرالاتانالاصاهـ.شعروالرلمناطقرلما!عرانمنانفمع،الانفعالعنالمؤلفحديتعندقليلااشفانواود

وحدوداخاصاطابعا-النداخلهذارغم-النلكلاندمدكيمااثبتتاللاشعوريحيزهمجردمنالانغعالتنقلالتعبرازادة"انالتابت

المعاصدفمالضان..اخرلفنيتهيآلاعلىنحوالانغعالتشنوعب!اصةالانفعاللحظةفييكونالغنانوان"المنظمالواعيالحيزالىالمكبوت

ي!القصائدمنعددايكبقد،والقصةالقصيدةممأبة!رالذبمواللحظةهذه*ئ،!بتعيم!ان!الهيحررانمنانشغالااكثر

اً......اً......ح!وثبعدزمناتمتالتيالانفعاليةالحالتنشىءالنيهيالانفعالية
للانلا،لتجربةلفسفي!صةيكتب-هدمع-وللكنه،معينهبه

الوضوعيالبئءفيلانولكن،انفعألهعلىافراخةقادر.سكئلملحرلعصائداذا-الانفعاليةالحالهذفىأن(ا!.-801ص)الانغتاللحظة

الطابعلهمايتسعلاوتفاصيلجوانبعنالتعبرللفنان!،ءما!قصةالفنانتمدالتيهيدليست-التعييرالى.ددمعالفنانا)تجيهيكانت

مقيدةغيرالمركلزةاًلمكثفةالمثاغرانطلاقعلىالقائمللفصيدةات!باللصورالفنانتمدوانما،(9.1ص)اؤلفايرىكفاوالالوانبالصور

قصةمن(لوضوعيالادبفيتجنبهيمكنممامحددةبابعاد.موضوعيةالتبموالفنيةالحياتيةوالخبراتالنجاربمنالمسبقةالحصيلةتلك

.!4(مممرحيةاوأتعاقب!وسرعةخصوبتهايحددهـراحلعلىالانعاللحظةتوقظها

فيمجرد":قولهوردالانفعالعنالمؤلفالاستاذحدقثمعرضوفيانلثرطاوليس.التبيروضإورةالفنانانفعالعمقمدىوتفاعلها

دإىاخرىعاطفةاوانفعالاياوا!حمباوالفإحاوالحزنضحمسه!خنىصارخهوبماقبدأ"-طورلةسلسلةفيالافكارتنبثق

ؤقد،ا80ًص""واةالمجاللاشعوراعمأق!ييغيبالذيبالهادىء

الانهـهواعبعخقظهورنضرانسبقماضرءعلىنستطيعوق!د)؟(ذروةفينفسهالفتانوجداذاح!تىخافتة!ادئةال!اسلةهذهتبا

ادابحافيالقرنهذامنالاولالربعشهالتريةالمفانةظدإ،الادبيةعنيفةالافكارتدفقتالغامضالساحرجوهابهيحيطالخلقعملية

ايثححرلانوللكن،:الثعرنمييهتلوعنهانفساللأست!ابيكنللممثلاانبعدهادئايئتهيصارخجبريتداعفيبعضهابعضهايوق!عادمة

المقالة.تننتهماالتىوالفنيةالفكلريةاليم1لتمبنىميسشدايبهئللمانذاكسلسلةانالمؤلفقلاولو.الانطفاءوبثعكعلىتوترهان.الفنانيح!ى

قصةمنالموضوعيالادبوظهبرالدوملنيةالىالعرشصلانوبسدالحلقاتانشكفلا،ا!قةاالىاقربلكانعميق!وبماالافكاهـتيدأ

فيالةكرةنفىتطيق!يمكن.المقللةاًخنفةءلأحظنلو!رحية"هـفقهايوقظهيماغرهامنخصوبةاكثرالااقكارسلسلةمنالاولى

.اضى!جلاقت-.اخرىحلقاتمن
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بنالحقيقيالخلافميدانعلىو.فأهنهـه،(912-اآ8ص)الاخرىمعيتناؤ-ءى؟صعيماقولاهذاففي،ا8.ص"...التدرجاتمئات

هـوولا،العاميةوانصاراللفصحىأنصاردينخلا!أليس)فهـو،لاراء2محمدنور3ألديقولكما-حروتججوداليهالؤيالادب+!وضوعبانايماقت،

على-هوب!،اثمئىمينحرار2و.!د!بح!لمجوارالصعأ-بينخملافصةىالديالعنفييبدعبفطرتهزأ!!نان"!لأسنلاب"فضية-لهلاخنيمبم

كانولوخىيلتبماكلفيا)!دمحىانصأربرينخلاف-اندقةوجهة-ءأد!سائدالنوزربطرحالنمسيةوراح!تهتماءيةالاجشرصيتهيكمل

علىلهينتصرونولاحالال!ىياثعاءك!الحوأبىي!زونمنزبين،حوارا4عآطورعنيحبرحقيبدعلا-لذا-ر!و6بآلعالماوبالأخريرنعلافته

.912ص،،الا؟لأقو!4ردالفرححذاريمونمابمقدارالا،لرضى5رحاوكالةطمتحةراض!به

سيفقدكذنكأهرحيكنهناذالانه،قعمبئس،بقلحزنونهايةفعل

يدلونقصميين.!!)ءألنايرللاحق-!ى؟؟!ر،ليالمثظذرةتولمالعرح*لحظةفقي.ا*بداعا-و"رالدا!عولمالقولءلىاياعتاالاز!مال

الادبية"اءمالهمإكنبوىءصد!حرونمأثحاس!ون"م!د!وأرلغهكيكمايالذيلفرحهاأةوريبا؟نةءرير-عاديأنافاىثمعأن-الفنانيكنفي

حمي،ويحيىلسحار2جودةاهخميدعبدالأ!ستادينمموتففيحدت..ا-001ا

،ولبسلشأنهاألاراءو-ذلدفا!ضظكأشدةلانعلاأن!ه!غلا!رةوفعهـلعلههـذهمانيلحصبهالمرحلةعندويى!حنلفو+لهلوءصىلر"ن"رحائتليه

.....هذهالحؤنلحطهلأن،صتب-باولصديقفقدتجربن!اوحؤنلحظةنلي

الؤو!ألىيلتفتأنامتهرلم،(اهـاص)اثكابين"نلاقضئضأإفرخ،لحظةفييحليثكماوقوءهالحظةلهاأؤلفامعاناةب*!تمحجرون

الالاذدجيباىكفولهود)تطببةكط؟يفظري"ئهبماالمج!كلبئالاراءيهطيفة2)دفالالحاليةالحالالا.فلك!نهث!ىءالفنانذاتفيو،محركفخمرولل!ها

عته،يقالكما"وي!ذول-!ما.ههعصجحءدءوأر"لص!ارءثلهمص"ممن!شهوكأالعملبخلقتمتهيوا،-ي"الانفعالئحقةحدوثبعدرمناهها)تهط

،ثأمبموالأعرأبالمؤردأنأسلاح!ب!من3ءعيسححوار،دوا!!بنكلبوهوىلةءـثلألغيميعحمدنور3الديرقيولكما-ص!ؤكأمحضويرس.الغني

أودكنتوار،146ص"أ*رداتفىدلألات!لجخدهيىحطصرةجمانا!روناطأهـفيجم!عهاكانتاضيهططفةيصفكمانحينالقديماثأعرنجدان

فد!ق!ه،!ح!وظ-رح!يبا،مالك!3تطرد)ينىهـرفةلأهدء!نأ"ىاشيرن

فنلاحظ"الجوعاعتادشعننا"اهل:يقولحسيننس!مع"ونهاايئبدايمة"5دوتقصرمتوؤحاملصورةفي،اوتعودوانمرتأهاءلىتحسر

لكنفص!ى!لفافاش!خصج،ته؟ذكالآقمنايمه5!د!ماحفقادظانبان.ج،ـ-ود

وبخاصة،اتعاعيةالمىاقربو-هناجرأ-نمديرمأحهبمنو.لريمي!بهاد،)نخهالاجيدصادقفنابداعيمببلايفاأرضىبانيماننااولكن

!ن+نسمعلأثقهصةخهـمن2موضعد!طلحولنت،(1ا!لى"كئهكأتقديمجم!الالامبقاءاى!زعم"العبفريالميدعالالم"نظريةالىنعودانير!ط

ثريفةغرلأيضاالتحيانكان50وأهمض!ب!من*لكياةأ.يهوليبمكيما-الجديرمنوان،الفنيالعملجمالبماء4ترهـاساسهي

ولا،أثؤلفلضةمن"!ل!هذهـكرت3"،رةبنلك،،كنى-لى(نمن!ذها!ممنعليههيهـأعلىةهعالمجعلاؤ،تنبفى؟ى-ممتأرجيد.ونافا

عبارةكونها-علىمع4لأواءتراضهـ،!-ن،صمهننع!بها.لئةقانيمم!نيمكنماكلمناهمالرغيدةالفنانحياةانذلك.والبؤسوالتناحر

بهاللناطقير!يألاؤحومحلى؟نقالكفمعازكر.فركيبءلىوا؟هـأ،فص!يحكأنعجبكاوهـل،يهلرزن.اللب!وسو!بعثهالالميخلقهةنمنيبدعهان

ادقصة.فيماوالبؤهداؤحزنبواعثمناحيانئفيلانالا؟اـنائسافحزينبفنه

؟اهذابفنهالاعحآبالىتلقائ!يايدف!"،
اختارهالذيالمنهجعنلحطةيرتخللماثؤنفانمنلرغموبا

الانتح!ارثونالاراءعرضعلىقأئماعوؤفه-موضوسافظلالقيمةلدهـالىتهالكتاب(لساتدراطول"..والفمحهحىا&،ميمةبينالحوارلغة"

قضيةعنأكؤنفحديففيشيئاأفور6!وتتدغد،أخردونلرأيلسببينوخصوبىةقيبهةواكثرها

والفصحى0ارماوريةب!وال!وقاولغويلأ!ردواجع4خاا!ميةصحىو!ثفهإ.عا!ةبيهنا،توارإفيةانالاول

تخظفللمنحدتألانفعمالليمةوال!وقي،ة:أتأروني؟أ؟!لممتاذولىف!،الأراءوتتنمعب،أهـأصرابادبناالمباشراتصالهامنابعالصا.ف!ءب

اكنريكونفالمتحدث،يكةبلمنبالنس!ح!عا!بهالأنةالض!ةعنبافضرو.ة.ؤيهااظادببةاالاعتبآراتطل5دصبعد!صيمياولا

ه!!وءاكثو5يكوركانه،الثتابةافىىيمصرفمنبعصوت!واانفطلالتف-هع-بذأ"ـا(ؤلفالذيارزمكورالضخمالج!د!ذا:والتا!ط

دائماانها.الوجرانسطحعلىتمحفواأيهعيةاتإظفالغة.واسهقراراءلىصرعلىفبيهدلوالذي،ظهرتبهن!حورهاوالنقادالادباءاراء

لغةف!الروقيلاعمالفراعولاوقتق،يتيسرلاان!حاليةقجأليةلغةثمومن،مص،درمننرقصيهيقنماكلتفصيعلىوقدرةال!نئقيب

والعلاماتالروابطلغة،العقلل!صاالكنابةلفلااما،الب!ىيضالأشاراتما.اـلقارىءا!بحيت.بئفسهاز!حدنقانللنحو!ىيهينىءبماعرضحها

"والاعدادالامعانزجم!ينفعه"،ؤ!الومنىتهاندىلان،اتويةحرصه!ييؤلفويحمدألا،.الخصبةادداسةاهذ!فراءةمنيةرغان

ا!لؤلفإثبتهااتياجعصبنؤدامةلملاحغئئبمتالر؟يبموهـ!،156صفبم،،وعرض)5(مناملاايمون.يكادليضكللماكعكهءتاطرا!ط.!لفصج!ءاى

ابم!-ميهبرغكررا!صؤءاى":قدا"ىمبيهاوظل(7!اص)بعد!عاالمعاء-سادبتةضاياس!رحلمنهاماءرجغاسه*وناؤهااشكلادراىمة

لكللأمكمثاهدكنوثهيممىكأاصهفكرةرميكةينهجرونرهو31لمكتوتبرياىملهوللحنللذ-.المستقبلفي

الذيوالصواباتطلاقةدمثلالكبابةا-تطاعوالويتممونهـالواولاالاكآديهىالاستقصاءهداجانبالى-41ؤللفدداسةفن!ماراهم

بدهيةمسلمةالباحثينروعظم!:!أيالرهذاانويربو،بهيتحدثوقالىاتغاته!و-المعاصةانقديةاالدراساتمنكثير!طنض!قدهالذي

عنتعبرفا!عاجمةة):قانلايرثدهال!اجكمآلفوتا،ل!قاش2ترتمللأن!ظىصوجهةنؤيدانف؟طيعبحجثارر!هولةمنليستاقضيةاان

الرتب!العقللغةعنتعيروالفصحىالمفاصلالمفحةا!سئةاننظ!روجهاتيح!قبقراراوحمالعبةقل!بلةكلمات!!ه!اخرونجعارض

القائ!ا-ينقولمعالرأيهدايتفقكببفادريولا،162ص"المفماصل

291،الفصرى"صفيأدةالاجمناصعبفيالعاميققدتكوندةالاب"بانالمشكلةهذهفيقيلملبعلالتامةالاحاطةلان...يكلماداقول)5(

بنائهافياقربا!اديثادحمياةاليالئالىمن!حقد"أتناوقو،!مقيم"بلرالات!تلاألعمراقيوخااالكتمابف!قد:اسهم،م!ستححهيلةتبدوالهلمة

.891هى"الفنيالحوارمنوهـووأ،ومن!،دلىاستهؤيلأثنتط.بهاعلملوالم،لفاناشنلاالمشكلةحول

واًكفو،هت:اللغةفينظرات:الزاويطهالمرحومكنلبفىمقهالخيان

ناابردولكئي،التضاربعنهذاء-ؤولارر!،با!طبعواللؤلففمهيانزابراً!يمالدكمتورلاسمتلدناالتهلريخفيم!يةالعلال!ئقالة

عنوجردهالحديثللغةذسبهالذيوالانفثالانتغبرعقيا!!ءناًتصاءل:بمنوانالطغ!"جوادصالغ3للدءخوروعقاللةاللفةيخه.دراساتكتلبه

عواملتحددهاالكانب؟والمن!مفظعندالانفعمال4برجفان.ارو،بة!غةلللألناذوالادبالعلميةو!قالالادبيالمملفيىاسخحمالهاجمةالعلالطغة

واالتحدتعئدالنفسيةالشخصوحالة،النفسيالطبعاهمهاعديدة.المقاضىعمرارفيصل

عاه6



والعاميةانفححىبينفائمالهرىهذاانافتوضنااذاحتىاثناغلىالموضوفربومدى،انفعالهميألتحكمعلىقدرتهومذى،المكتابة

اكاتببهما،ااوالمتحدثعندالتقافةلاثرفيهانصيبلامجردةصورةكيبينافرقاو!يس.مبادئهاونفسهمنعنهيتكلماوفيهيتحدثالني

الىالحاجالاستاذاصضفلو6لهوجودلاوهميفرقانهاكررفاليلاالنكيالتعيراداةفيفرقاالا-الجانبهدامن-والكاتبالمتحث

ترابطعلىالحرصاشديحرصانهلوجدشعبيمقهىفييتحم!عاميقدكما!شؤاهالئاقديكونفالمتحد،الانقعاليةالحالةفيلهااثر

ه!ايت!جنبوقد.اضطراباوتغككمايخرفيتسلسيماواحكامعبارازرينصرؤءمنوليس.انفاذكزتهااتيللعواملتيعامتغرامنغعلايكون

تقبرالعامةانالتابتمنانبل.واعقصدنمادوعفوياادنلاالتبةروةوأنما،باللفرورةاستقرارااوهدوءااكعرالكتابةالى

اننحمثعندالانفعالدرجةمان،والاتقراربالهدوءاننصفةهيالكاتب
تحن!ها.ينمغيومنقصة،تلافيهي!عساالرحلحديثفيالاضطرا!.....-..

..."....ع..اعضب!وكلالديالموصوعلظسفييكتبحينعندهتتكرركدلغاضب

اعاميةاللغةلوحيحددهالاوتسلسلهاعباراتهضبطعلىالشخصفقررةوحرهـصةصوتهعلوفيبينواضحا!تحدثف!انفعالهانالامرفيما

باللغةالكتابةاو--الحديثممارستهطوليحدد!اوانما،فص!ىامهي،يقبمافيليظهرالكناقيلحظاتيستنرفيبينما،جسمهاعضاش

انحشادالذيالمثدفيجدفقد،بهاالكنابةاوالتحمثاعتادالتي.!فحارزبمروالانفعالالحديتلحظةحالثهبينقارنااذااننابحيت

دوننسوونهه!عنالعامةبلغةالتحدثفيصعوبةالمنظمةالمقالاتكتابةفيهاعبراتيالاداةللأفاخةسوىجوهريا!رقانجدنكادلاكتابتهبه

ا!تحدتاءتادالذيالعامييجدوقد،تتفككاوعباراتهتضطربانوعلواعضائه-ركةننخيلانستطيعانناوبحيث،انصالهعناللشخص

الحديثيستطيعانهرغمالادكارمنظممقالايكنبانفيصعوبةبالعاميةهء-ةءمن-*!بفيماواستعرارهدوءفأيوالا.كنابتهخلالمننبرته

فيالسببيكمنوانما.وت!سلسلبانتظامالعبارأتفيهاتتوالىبعاميةفياحاد-فوانفعالتغروواي،غاضبةساخطةوخواطرجارحونقدمقذع

ايوميالحديثوالثاني،بالفصحىمقالاتهكتابةالاولممارسةطول؟الخافنةوائنكوىوالنصيحةوالنجوىالهمس

وعمدواللعاميةاحتقارهمعنتخلوالوالباحثبئانواحسب.بالعا!ةخصالمفاصلالمفحةالحسلغةهيالعاميةبانالقولانثم

الاراءمنكثربطلانللهملتبينبطيئةموضوعيةدراسةاسنهادرالى!يوسرعهعفويةمنالعاميةدينلحظهماشيوعهفيتسبب،محض

هـقتقلتظدلاواسرارباهرةنتائجلهمولتكشفت،بشأنهااًلشالعة(لمثقفة.المنقحةللكنابةالبطيئةالاداة،ىالفص!فينجدهمالاالحديث

وحمالا.قيمةالصحىالراًركماليقولكما-داتهاهياللغةازدواجيةانجدلاافنرضنا!اذا

والحسالفصحى،تمثلهالمقلوهي،الفكرلازدواجيةامتداد-الحاج

الشارولييوسفالا-تاذالمؤلفان-احيي-الختامفي-واودواًلمثقف.والحسالععلبينمغلقةالمسالكفليست،اللعاعيةتمثله

الادبية،-اللعلميةالذائقةهدءبمثلالادبيةدراساتهيواصلانآملااليوهـةحيا"هفيب!يهصلومنب!بتهاهلالىيتحدثاليومالعربي

القيم.الكتابهذابهاالفاتيالعقلية،الثقافةمنيمنلكهالذيالرصيدبسببالتفككفيهايقلبعامية

دفصحىالثقافةمنطيباحظايصبلمالذيالانسانيكتببي!نما

عباسالجبارعبد(العرا!)ادحدة...هزيدةكسيحة

رائعةمنالثاليا!زءتقدملادابولر

هءصلر!! !ه
لمارلإبرهـ-5

ال!لمعةالوجوديةللكاقبة

بوفوارثوسيمون

مذكراتهالعديثعصرنافيوفلس!وفةاديبةكبربانهاوصفتالتيالفرنسيةالكلالبةدو!لوفيه

--لاولوالجزء"وال!ياةوسارترانا"و"عاقلةفتاةمذكرات"فيالعربا!قراءقرهاافنيالر6لعة

الفرنمشى.المثقفينعلىوانعكثصلالهاالص!لرعناحداثبرمتهافصولا!عصوهي."لاشياء!ة"

"الق!نرةالمجز6قرصب"منسمرترراسهمفيفرنساوعالىلإثباءكبارمنعددمعهيمو!م!هاسييماولا

فرنسافي!طهلامنفلكبسببلاقواومالمعنضوقهودفاع!هما!ز!لريالشعبلن!ضلاوتايهيثعم-

.ولاغتيالبا!تلوتهديدوحرمك

سارتر،حيلالهابشربكصلتهاوتطوربلالبهوعلاقثهارحلاكهاعنممتعةفصولفلكجانبوالى

والمصير.والموتاليحيث!فيهطقةغطلاتفاف!ويت!نل

اثرشىمكلجمطعايلةترجمة

لبنانيةيرات6:الثمقالدشيسيملالدثنورمراصةحديثاصنر
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