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ويرسمسماتهويحددجيلنايميزالذيالفكريالواقعلانهمواصهةمن

سمهيللنكبةيىاكهـ!انجيلكتومايطلغرمععوسالاابنيكنللموبذلك"صيهو!قانلاث11ه!نط1

تختط،وئئنزمجموجههالهائولمقبرععةتالئيسوسععيصمنلعولمجلاعلىفبئوفيلوحدا"بهوواحورتتمببدفووكأبق!

مسرهاالمجلةامساحالىالاولىبالدرجةيرجعهذاولعل.."منهجاس،

يحسوحيئ،الباليةالقيمتطرداتيوحد!اقهيالجديدةلاميمليدمعهالقأرىءيسوقفمماالكثيرالشهر-هذاالادأبعددفي

وحدهمينسحبونتمنلهملاالمجلةصورةانوالنكوصالرجعةاصحابالفارىءتدفعانالمجلهوب..اوالانفعالاتالافكارمندواماتفي

فنيمهمالجديداصحاباًما..الجديدالواقغمواجهةعنعجزفيانفعالاتهوفنظيمافكادهتر.نيبوبينهابينهيعيدنفسهمعالوقو!الى

دونسلاحبكلالقديممنازلهفيغضاضةيجمونلاهموصاعخلافهم،ووجدانهقلنهميالمطبوعةالكلماتسكبتهاالننالحيةالدهـعةضوءعلى

لاحد،اتهامهذافيوليى..وشجاعةصراحةفيمواجف!همنالشوف!لرياالقارىءاثراءفياللهامرهادولعبتقدلننكونهذاالمجلةحسب

لخطواترصدهووانمااحدا،ي!هماناراد-صاحبالاداباظنلستكما.السواءعلىووجدانيا

عامهاامتتاحيه!يترصم!اجاءلهثمالادابومثلنهاحياتنافطعتهايديفيبالمجلةامسكهدا-الشهرافعتاحيةقراءةبعدظللتوقد

عديدةلظواهرولتملل،الحروفعلىالنقاظلتضععترالثالثالعمرهذافيهااستعيد،واشياءاشياءفيهااستعيدطويلةلحظات

بعضاختفاءكظاهرةوخطورقهاباهميتهانحسانووجبلاحظناهاوعمرادبناوعمرامتن،عن..الافتتاحيةجسدته"لذيالحافلالطويل

تجمعوكظاهرة،الادابوغيرالادابصفحاتشعلتطالماالتيالاسماءوخصبها.حياتهافرةوفي"الاداب"معشبابهعاشالذيالجيلهذا

فيكانهالهاواخواتغير-الاداباخرىاماكنفيالاسماءهذ.بعضبينالصراحجيل،الجديدوالبناءالاشراكيوالتحولالنكبةجيل

.والنكوصالتراجعيعرفلاالذيالجارفعالمداخيرة.معركةالمذاهبمنالهائلالخضموسطا!ربيالطريقوللمسوالادكارالقيم

النفسالىتعود،الصادقةالارابكلماتتثيرهالذجم!هذاومعالغدرطعناتمنرهييةزحمةوسطالتماسكجيل،والافجاهاتوالاراء

ليفرضالجديدالشعركفاح..الطريقعلىالطويلالمكفاحذكرياتوالطعنات..ايضاالرذحيوكياننابلالفكريوكيانناالعضويلكي!اننأ

اوسيقياالحسعلىبايقاعهويتلاعماللجديداللعربيالنو!علىموسيقا.زاداثالحاكلافيولكنها!نيبماوغالباءتخطىفهـتارهفةتيبت

كونهامنلتخرج(لقصةوكفاح..وحاجيافهالعصرامتطلباتخلقتهالذيلمتطلناتالففممنومزيدالنماسكمنومزيد،اللصمودمنلمزيد

انسانعنالفنيالتعنيرادواتمنحقيقيهاد؟ةالىحكايةمجرد....ارطريق

القدوكفاح..واضطرابوتمزقتناقضمنميهيتجمعمابكلعصرنا)الادإب(بأنالقولالادعاءمنيكونلاوفد"الادابصاحبويقول

وادقالمضامينالىالهيكلومقوماتبالشكلياتاهتمامهمنليخرج"العربيالتطورلروحوتجسيدامعاصرةالادبيةالمجلاتاومرمنهي

خوف،بلاقوياسافراليخرجالراـيوكفاح..النفسعنالتعبيرخلجاتان-يتابعقارىءبعدوانا-يسادرسهيلالدكتوران/اطمضنواحب

القاءمننفسهمخلصاحقيقيةوايحابيةدافقةحيويةفيوليتصارعبالفعلالاداباستطاعتمفد..ثيءالائماءمنفيهلييهدافوله

وهما،الفكريةحياننايمزقاسلوباكانمماالسلطاتواستعداءاننهمصدرهامبموافسحت..وحيويةبدقةالمعاصرةننرطلنفسهاتحققان

تتطهرانينبفبمآسنةوروالسب،تزالانينبغيعفنةبقاياالانهوعنللبحثالدائمو.لطلعناالعكريقلقناحقيقةيرسممماللكثير

...حياتنامنهاالاصالةذاتوالمصهالصادمةوالقصيدةالجادالبحت..حقيقتنا

اصداءمنالكثيرالنفسفياثاهـتالصريحةالعميقة.الادابكلماتللادبمفهومنامنلتطورالادابصفحاتالىطريقهاكلهاوجدتاالفتية

بزادمنهاخرجثمالسنينمرعلىجيلناعاشهاالني-الفكريةالمعاركفيجديدةفاق0.5قيمهالىنظرتناومنبلرسالتهمنموقفناومن

..يخوضهاان"يخشىلاجديدةمنادكفيالانتصارعلىيعمينهجديدالادبيالنقدفيجديدةواحكام،والفلسفيوالاجتماعبمالسياسيالفكد

فييفولحيىادريسسهيلالدكتوركلمةفيهذءالخشيةعدموتتبدىعلىاطتآفاق،الجديدةالتعبيراشكالالىوالنظرةالتراثوتقييم

اللعنامرمجميعتتعاونانعلىحريصةالمجلةوهذ."ووضوحصراحة،طريقهمالكثيرينعندل!قوم"الاداب"منبرفوقمنالمجهدةدنيانا

"انتموايلدايالى،المشركوبالمصيرالعربيةبالقوميةتؤمنالتيالقيمواخنلطتالاشياءذهنهمفياضطربتمنعنداملبصيصولتكون

..جادمخلصتياركلاماممصاريعهاعلىالابوابنفتحوبهذا....خطواتهم!المويحددواالخلاصطريقليتموا

ناالممكئومن،نختلفانلممكن4المشننرهـمنالاطارهذاداخقفنحنمابحكمايضاالستطأعتولكنها،هداـكله"الاداب"استطاعت

،معطاءةثريةخصومةالىالامربنايصلانالممكنومن،نتأقشحقيقيةصورةترسمانوالاقلامالاراءلكلصددهافتحمنانزقه

هذاوتحت..الخيانةالىاوالانعزالالىبنايصلانيمكنلاولكئميوالمشاركينالاقلاماصحابمنشنابنانفوسفياًلدائرلللصراح

نا..خو!اوخشيةدونمعاركهكلهجيلنايواجهالرحبالاطارباللييصيببعضهانارشراراتاقلامهممنتطايرت.الفكريةالحياة

القلوبكليضمرحباطارالمشتركوبالمصيرالعربيةبإلقوميةالايمانالسواعدطيسه"ورعونتهفييحرقتالهوبعضهابحنفهافيعجلالقيم

..الخصبةوالخصومةالصحيللخلافالطريقفنحوانالصاميةولكن..نفسهالايصيبلاوبعضها،البناءتحميافيالعاريةالمجهدة

الافتتاحيةهذهيليالنيالاولمقالهاكانلهذاالادابمنوادراكاالبخثصورة..والحيرةوالاضطرابالقلقصورة،تكتملالصورة

بعنوانمقالاالجادةوصورة،القويةالنفوسصمودصورة..يهدأولايتوقفلاالذي

عثمانغيسىعليللدكتور:العروبةهيمااوالاستهواءاوالحاجةصغطتحتتتهادىالضميفةالنفوس-قطات

للدكتورالعروبةجامعنكابمنالاولبالجزءتعريفوالمقال،معاركمنوكم،الادابصفحاتحملتهاشطحاتمنكم..الخوف

العروبة)عنالمقاللهيعرضالذيالجزءوهذا.الفاروفيراجي..حياةمن3و

بمقدمةال!ننابعنلحديثهيقدمعثمانعليالدكتورانالا..(والدين،معاصرةالادبيةالمجلاتاوفرهنبالفعلالادابكانتلقداجل
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صدمتكوقدنفسكفستجدايهلثلامحدد-اابلهالداس!هلعلىغم-دعقىغالقيمولك1ائط-
اسماعيلمصدهم!لاحد.

.والالاربالضياعلاحساسهالعظيمالاطارذلكفيرويتهت...

؟بالبهارالجقوننكحلالتيمنزكيكمالاحمرالدكنوربقلم

؟المداروما

الشتاءأمخادعفيهوترقبهالتيومن

لياءلواسماءمنالحشدهؤاولماذا؟جميعاهذ.بينالصلةماضروهـبةكلمية

الاسىلهجاتما-بينيحددالمنطقاصطنعفدكانامئن؟والشيوخالله

-شتاءوصي.-الطبيعةفيالامحالوبينالمتوجسوالترقبالوشنجداننحاولوشاعر،اليهنصغينراناشاغر-بينفارقهناك

قريحته!فيو؟ر!حصالغئىالعقمقضيةتثارالثاكألالشاعروللدى.اليهللاصفاءمسوغا

ذهنفيخاصامعنىتحملقدالقصيدة!بمالاشتاراتبعضانيثارديمانبحثاننحاولوقد،والحضاريةالاجتماعيةابعادهابكل

التجربةجوهربينيباعدماالخصوصيةمنلهالعلولكن،الاعرظرو!هناكلكونانائركدمنولكن.كلهالمرسلألشعرغموضحول

01خقادرادنومدىفيهايلعبضيابيةالىتسلأمه.لوقتعفدءالفنعلىلوعا،،طارئة"

يس!تحيلوهنا.المعرفةفيدوره-ضروريةادراككعملية-البىهم

رريدشاعرازاءبانناشعورناازداد"الثخطي"الىانتقلناطذافعلاالمستحيلمناناساسعلىللعنانالحقيقيالمئاخنحددانعلينا

كنتوان-يقولهانعنيعجزاوقيددانيخا!ولكنهشيئايقولان-.مفهوممنايلانتاجصالجمناخليتحديد

بالافصاحيخاطرانيريدلااو-عندهالشعرفكرةلاسنواءالعجزانغىجانبفغرقالرمزيالتهويممهدالهلنتانعنيفالكانولقد

هذاانمع"النورالىالخروجمنالخو!"هيطريفة.نجربةعنولكنقيلماهذاتبريرفيوقيل،انغموضفيشعرهمنضخم

الىيدفعناعلوانممدوحمانعاموبوجه.شكداخلاصاالخروجاخراومظهركأديبواحدقصائدانيقررواانالاابواالمتشائمين

نضيفانناغير،عامودالىبهاتوجهناالتبمالاسئلةهذهمئلسؤالهالاصيلتالمعربيالشعربانتهاءنذيراالاالحقيقةفيليستعقلكسعيد

خيبةمنحالةالىالقصي!اواخرفيتحولتقدالترقبحالةانفيالمبهمةالرمزيةاظلالذيالمناخنحددارعلىفادرينتراناا

.والاصراربالاسثنكارالممتزجةالامل.؟اللبناليالشعر

يبدوابذي-العاطفيالتدفعولكن،شكغيرمنمعقدةتجربةوامثالهفاليريم!بوللاشعاراحتذاءامللمهجريينتقليدمجردأهو

يجعل-جامدةتفريراتفيواحيانابالاباءالممتزجللرجاءصورفيغاللباه؟واعماؤاللشا!رصميممنهياشياءثمةترىام،العمالقة

!؟ىمندوياازاءها.نق!ظاهرةدكك.العنيفللقلقساحةمنهانيحاولمننرىشكلاكناوان،التحقيقوجهعلىندريلسنا

وهكذا.،الظلمةقيالهوالنور،بةالعجائز.نواحامامالميلادولحظة،الاحلامانالمحاولاتكلمنندركولكننا.والبراهينبالادلهمدعمابرايهيدلي

حتى،القصيدةهذ.حولهتتحرلتالذيالرئيسيالمحورهوذلكمالاصلالعربيالشعردعمبحيثالقوةمنكاناللبنانيينعندالرمز

بحت!ذاتياومصطنعوجودتصور.اللذكطالوجودكأنليبدواولموسيقاعفينجدالطريقبناابتوىاذاكناربمابل،ينههولم

ليسوصاحبها،،الدابعةالسوناتا"فهبم؟لثالثةالقصيدةواماعملانهااساسعلى-الكمةمدلوليمتزجحيث"التجلي"درجات

،زائرااودارسااويبدو!يمامنفيا..موسكوفيمقيموهوسورياالعا!هالفكريةعإدتهاتختلطحيثايبايقاعا-بذاتهقائمفئي

قرأتهاالتياعمالهكل!يوييرز،عاصفعند.بابفربةالشعودولكن،.المنغومةباهزازاتها

لففمه.مقتاحالنعدهحىلهدائماكانبل،قطقفرايكئلمالرمزيينطرقيانهؤاومعنى

وهي،لهقرهتهماال!وأمنتقبرالقصي!ةهذ.فانذلكومع!اذا.افيللثعرالعظيمةالمزايالهتحفظالتيبالمعالممحفوفا

يكنسفلاال!مطالجانبفيتقعالماضي(لع!رادابلقصائدبالنسبةيقمروناسالايعتمدونفكافهمالمرسلاثشعراصحاباليوماعتمده

هذاانالا،سوريينلشاعرينذمعيدتينمعسلكتهااناحقا.شيءعن،تعميةولاافطرابولاتشويشبلاالتقليديةالحدوداقتحامعلىبه

وهو..الكمفيوالخلافالغموضحالةفيالاششاكمناكثريعنيلاالثرناالذيا!يالعقمهذاوراءهيكونانمنلابد!الاعرغمقدولو

ثتك!غيرمنخطير.اصلايبرهـ.التعميةما"المناخ"فييكنلماذابخاصةمستهلين(ليه

اللنسئحسبانالىترجعالقصيدةمعمياتاناعتقاديوفيالسوريناشقائناشعرمنالكرةواماميالكلمةهذءاقولانني

الممنطقةالر؟يةانعدامالىبالاضافةا!تناقضاتمنسلسلةفيوفع!قةواقعينانهما!لاناريدلااليمنالرغموعلى،(لشبابمن

لاولكنه،اخرىاحياناصائحااواحياناهامسايتحثاله.فنيا-شيا/يضطربونثمومن-التقليديةالشعريةالحدوداقتحامجهدفي

بابايفتحفدالمطريغسلهكشارحيبدوالذيالقلبمهذا.شيئايحد!انهمبهااستبدلتاذاالااًللهم.القالةهذهيدفعماثمةارىلافانني

ولا-الخاويسقفهالليلمنتصفعليهيلقيانولكن،الصفلأءالىالتيللضبابيةتبردمنطقيةحجةئمةمتكون،السلطانيخشون

كما.معالهايبرزانولاالصورةينميانيمكنلامادهذا-كيفادري.شعرهمتلفع

منليستانهاالىبالاضافةبلبلةمناكنرتعطيلاالجانبيةالعناوينانقدبل،الخاصةهذهيشاركبم!رهم،الفأبهولاءوليطمئن

.الخاصجوهولهاسلوبلهلتعرينمطالسوناتاتقليديات!4قرأناالذي-جعفرالشيخحسبشعرلنجدواًننا.عنيهميغلون

-المضيبعالمهمالىبأكملهينتمييكاد-الماضياللعددادابفينموذجا

بعدحينا-ستغع"ا!اجرة"الريحصوتالقصيدةفينجدحقا.وتعميةواحالاتتقنيت.منعليهينطويلما

لمالصوتهذاانغيرالسونلالا-،ختامباحتسابمراتثلاث..حين

التيالمقمرزهرةخلالهوضاعت،شملهايجمعبحيثالقوةمنيكن:ا!قصهـدهيهئه

الصوتوتكرارإهالمخزنواجهةفياخيرةومرةالسماءفيهرتينتبدو

خلقعلىتعملانالمقروضمنوكان،ث!نيةعمليةذاتهحدفيالما!ل!لثاعر"النتاءفيلعشق"الىالقارىءاحيلانني

القصيدةضرب-قلتكما-الر؟يةانعدامانالا،فكريةا!اءاتالسونانا"الىثمعلوانممدوحللشاعر"التخطي"والىعامود

"مميم.فيثاالخصائصمنالرغمفعلى.جعفرالشيخحسبللشاعر"الرابعة
الىقيهبونلااصحابهافان-فعلاخصائصولها-منهالكلالمميزة
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وحلهاذفيعرادتبنتها،تحقيقومحاوالهتمنخفمعهادنئهالىببة،وجوسنحاودبحععىنطع!هلفصبنسنبا-

خدلمنوجودهاتحققلكيجهد!اميخىيطاردهاالفشلشبح.و

اهدروباننيوبالالمباللضيقاحسالاحيانبعضفيكنتءة-ةابنتهابالوطهالمحسنعيدالدثنوربقبم

ليتولدانقبلاجلهمناعيشكنتاملاكبرفأحطمواحطمهانفسي

!،عليهااكذبالست،نفسياخادعالستالرى"اكتبانوهوطفلة!.

وابرر...دخمعنيعجزشبحنفسيعنلابعدالنضحيهدورامثلالاهناطقعنيكشف،واق!هالىالنظرفيخاصمنطلقمنانلكل

مجالالتيلعلمشلغلحنلبالاحعئئلمحممعفلقفمماللذقيمعطلعافسححرمنانقمميلمساعبىثمامسلكبمالاطادداخلالمتميزةوفرديتهالخاصثونهريحدر،بالنسيةالاثارة

."حميعتيياانتحامكلمتحقق"يو!ط!اىاتالايرىلاواصبج،الخاعةدويةالفنانففدولو،عصرءلروحالعأ،

.لوجودءالحقيقيالمبررلفقدوالمعرو!التمليدي

ميالكاتبةطريقةانغير،الكلالبةوبينبيننااخلافلاهناالىوالمألوفالعاديفييرىانههوالفنانلوجودالاصيلالت!بريران

مستوىفبمتكونانعنعاجزةاحيازاتبدو-قدللواقعرؤيتهاعنالتعبيردعوشطودي،عنهالتعبيركييبذلالذيالجهديستحقمثيراشيئا

قراء!منينتهيحينفالقارىء،العنوانمنالغموضويبدا،المشكلةركلوةهذهوليست،اكتشفهأالتيالجديدةدؤيتهالفنان!اركةالى

الكاتبةبهمتعنبمهل..يبكونلاا)ذينهم.منحقيقةيدريلاالقصةاكيمضطرانفسهالفنانيجدفقد،الضيقبمعناهاالواقعيةالى

،والضياعوالتمزقالالميحسونولاب!لمأنيةيعيشونالذينالنترإلالتؤامرفضالىللواقععن-دقيتهالتعبيرفيواخلاصاصدفااكثريكون

ولكنهنمداخلياينمزفونالذينوابنتهاالام-الارجحوهو-نعنيامعدس"ـالا-تيلاءاوتجريدهأوالواقعتمزيقالىرصدوقد،بالوافعية

-.لنكائهمينصتلاأحدالانوالتماسكللصمودمدعوونالشبيرميصدكااكثراسلوبعنالدائببحثهفيوهوتشويههاو

وهوبالذاتطملة51سناختيارهوخطوهـةالاكثرالمشكلةولعل.الواقعلهذادوياءعن

بالنسبةالسنهذهان.الامفشللامتدادكرمزوالنص!الخأمسةوهويحملهاذيالعبءبجسامةيشعرالذيالعربيوالفنان

بامتدادتقنعلاالامضحانفيوتجربتهاالتجاحلوالفشلفثبتلاللطفلةلفقدفيسننمرارمعرضأمتهفبماللكامنةالطافاتباكتشافمطالب

الحيةمنتجعل)ءوىنهاالامتندووهفذا.الابنهالىوعجزهاالأمفتسعل-مخلصاكاناذا-يكننهاكلمةلكليد-سلانهذلك،وتلقافيتهبمعناطه

.؟اوهاممجردفاسيةحقيقةالكاتبة"اتريد.وتجعل."قبةيرو!صاناحيا!ا!يرانهويبمو.وشاملةعميقةوريةعنتعبران

تنافضتكادعليهاولهفتهابئبنتهاادزائدةونحايهاالاموعصنيةهـذهكانتوول،قصيرةقصة؟وقصيدةفيكلهاعالمهوازمةاز"نه

غيربالفشلالاماحساسفجرتالتيالتجربةان.بمشكلنهاوع!بهادينحسفاذنا،لهاالفنانيريدهمابطبيعته!تأبىالادبيةالاشكال

الى9أسيا!يسنفسهاالامدشلاقثم،مقنعةغيرفيلكوهبم!ررةغير!تربمنابصورةتحتمللامااحداثهيحملالغنانبانكشيرةموأقف

وبيتاوابنةمحبوبازوجالهاان،ميهتشاركهاانيمكنناالتيالدرجة.يقولبماممن!نصين

ج!م!ااننافالمنإ!بحريةالموهفهذاالاماخت!ارتوقد،مستقراكالبايحسزالماارريالعوبرالدنانفاناخرىناحيةومن

وتقصيرالقوةبنغستصلنالاالامصرخةانإ!العالملبغييرمهحثوونبنفسهوالفرحةعضلاتهاستعراضألىيبادرقد،مفرطبشكلبفردينه

مأموقفلتقد-سلنشارطءالقصةان،مقنعاليسالذطلةمعالمجتمعوالحالةعملهويصبح،ومالوفعادياللحقيقةفيهوشيئايكتشفحين

لمحنياعبررةلليستلانهابقوةتصلنالاالدعوةولكن،موهوبةمثقفةداعيلامرةسخرقيابطالهمنوالسخريةذكائهاستعراًضهوهده

الكادي.بالقهر.انسانيتهمابطالهوتغقدالكازب!تفقدلانهالها

الاميرذيزي:سعيدةسنة

وللكنها.،حديثةقصيرةدضةشكلتأخدقديمةحكايةاًلقصةهدهطافتهافوقعماالتعبيرعلىالاحداثيجبرالذيالاسلوبوبين

مفصولموظف،بهاحساسناتعمقولاللواقعجديدةدؤياايتمنحلاالذيالحدالىرائعااـشالذيبذكالهنجبهالكاتبجم!الذيوالاساوب

وهو،ابوابهااغلقتقدبهايعملالنيالشركةلانالعملعنمعطل.الادابهجلةمنالماضياللعددقصصنقف،صاحنهتصوره

التيصديقتهاوحيتهومن!التعطللهذاالاخرينمواحهةمنيعاليمطرجبمعايدة:يبهـونلاالذين

..-.اسلوبمنتخلصهاهواًلقصةهذهفيالناقديلفتمااهم
وهبم،لهاقاءالالعلىيجسرلاولكنهاليهاالملحهلالحاحة

...اً.....لحسالفنانكانيومسائداكانالذيالقصيرةلقصةافيالتمليدىالحكاية

ىابعدوفيفتهالىبالعودلتهنئهلامنجاحديدلااللتئك!ععللعفلعابموتهاشركتهيقبعحيث،والمسلييفوالكلوالغريبالعجيبتقديمفيتبرير.يجد

.-...الماضيمنيقص،فارلهوعنالعاللمهذاعنمفصولاعالمهفيالغنان

لطللمةطقعئةحكاوارلةمة(،ومعاحترمكركللمر"غر!بمصفالمضةنضم!حتواستنغتممبهاالراعياحبت(لتيوالامرة،الاميرةتروجالذيالفلاخقصة

....اً..ث..اًلقصةسسهاكنشافالىفاذتهالتيالسعيدةلظروورءاالىالظأرىء

ميوغريعةمفتعلةزمةاعما!دلاسطحيةازمةاللكاذةعرضنهاكما
اً.ما..00010000ا1.لالناتقدمهالذجمماالقصةاسلوبان،العزيزللقارىءوتقديمهاالفريدة

يكولوالعالبطلطليىكمابالععلسمتهايعمعولكا-لبةدا.اجمبرلوحدطمينهموقفةلينوعنفيلهامثل،الزمنيالفاصلمحطماالحدثعواجهةميةمباكاالفاركلايضعالكاتبة

يتمرنوفولنفسههذاقالدطالما،بلهاءابتسامتهانيدريكان".وتمهيداتهائرفتعليقاتومنويكونكانمنالقصةمخلصا

نايريدهاوهوتفعللمولعلهاكثيرينخدعتولكئها،المرآةامامعليهامنهانتعرصالتيالزاويةاخنيارفيثانيا،النظرتلقتوالقصة

امامالبطلمومفهيالازمةمورمنالاولىالصورة"كذللكتكون"ص!خوبةدون"ثورةمجودب!هنافابركلة،الوبيةالمراةلم!ثعكلة

وتمتد،الاخرينعيونب!أليتحاشىبلهاءابتسامةعلىيتصنالراةعصابيبشكلالمراةبحبرقيالمناداةوليسص،والمجتمعالرجلعلى

ايضاعحبيبتهازمتهعنالتعبيرلن!نالازمةصورمنالصورةهذ.تجربةبعدواًلمثقفةالموهوبةالعربيةالمراةمشكلةولكنها،ووهبم

نا*سيد،اليهاحادفبحنينواحس؟هياين؟الانتراهااين"بتوازنهاالات!اظعنعاجؤة!سهاتجدوحيثالواةميةالحياةممارسة

موهبتهاعنالنعبنرالىتتطمحوكانسانةناحيةمنوامكزوجة
رو،وجدانتسألهلن.لفاءللحطةثمناىافهكلدفعولويراها.طافاتهابكلوالانطلاق

-!7الصفحلةعلىالتتمية-عنوعجزها،وتكتبموهبتهاعنتعيرانتريدأممواجهةفينجحن
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غرسهاتطيقيةاحكاماسواء.اكانتحاهزةلاحكامذهـمتاثرةالعرلي-14الصفحةعلىا!نشورتتنمة.-

المريدهوالحلاىلرىممهفمحىالعاروفيالدك!وركعابلعديمهو

حاجزاالعربيالدارسوجدانفيهايقفاليالحديدةالدراساتمناً!!ىاث3

وجودناومقوماتلتراثنافهمناصميممنتنبعوالتي،والانحرافدونه

ارضنافياليوميغرسهانظريةاحكاماكانتام،وتابعوهمالمستشيقون

..الجاهزة(الايديولوجيات)اصحصاب

جديدةوكاماة،كشفعملية/الىالحقيقةفييحتاجالعربيفواقعناويناقشالحضاراتفيالبحثصعوبةقيهاهويؤكداذ،وخطيرةهامة

"اجاب"؟القروبةهيما"سؤالعلىسنجيباننااحسبولل!ستفياليحثانالىليخلصالبحثولوعيةاللباحثادواتخلالهامن

هومااهمهاحعيرةاسئلةعلىهذاقيلاننجيبقبل..شافيةعلميةويقولتفسهالباحثمومفالنحثنتالجمعيحملانماالحضارات

هووما؟العربيالمجتمعهووما؟العربيالفكرهووماأالعربيالادبدراة"وراءتكمنلغير.اولفلانبحثانقرأفقدذلكادركناومتى"

الانتطالعناالتيالجاهزةبالاحكامتسليمندو..؟العربيالانسان،بلنفسهافيالدراسةلقيمةلانقرأ،مع!ينةواغراضمعينةعقلية

فيصجهوديك!!الجهدوهذا..والنقدوالتاريخالدراساتكتبفيفالنحث"..عليهانتعرفانا!ممعينةمننظروجهةعنتعبرلانها

اللعرضبهذااعتزازيعلى،وحدءالفادوفيكالدكنورمخلصباحتالكاتبيففهموقفوذدةهيمسبقةرغبةميهتؤثرالحضاراتاذنفي

العروبةعنكظب!منالاولللجزءعثمانعليالدكتورقدمهالذيالجيدالدكتورويت!ب..اللعقليةمكوناتهوبحكمتراثهوبحكمثقافتهبحكم

الدراساتحقلفيالعاطينكلجهدمنفيهبدلاوانما-والدينحكمتهاالعروبةعنالانحتىقدمتالتيالراساتان؟لىعثمانعلي

اختصاصهمجالفيكلالاحكاممنكلالموروثاتفيالنظرلاعادةوالفكرنبعتوتطورتبمفاهيمومرتبطةنفسهااًلدراسةطبيعةعنخارجةاشياء

واجاباتصحيخةصورةعلىنحصلانسنسننطيعوساعتها6ودراستهو؟الطثر،مرةحديثكمصطلحالقوميةكمفهومالغربيةالحضارةظلفي

؟صالعروبةهيما..اللقيمالمقالهذاعنواناتارهالذيللسؤالشافيةبلوسياسيةاقتصاديةلمفاهيمالظواهركلتخضعمعينةبايديولوجية

وكلطاقالهاكل.جوانبهااكتشافقبلعلمياتحددانيمكنلافالعروبةتضسيهاحتصتستهويهاالتيالسداجةتحكمهاكما..بذاتهاوخلقية

وينبغي..كونتهاالتيو(لجنسيةالييئيةالحدودوعبرالتاريخعبراخرلتظقرومواقفهبالغرباغحابامحلهالتحلبالعروبةارتباطاتها

التيالنتا"كجالىالقفزفبلنتائجهتأخرتوانالجادبالنحثنبدأانتريدالتيالشردصدنيافيو!-ينقصيزيد!الغرباهلعنبنعتا!مر

فيصامدةجذورتأصيلفبماخفقتفربماجيلنامتطلباتارضتوانتغلب!كباحثالغربيينبيناشتومنهؤلاءفمذ".نفسهاتجدان

اهميةعلىافتئاتهذافيوليس..كلهاالانسانيةالحضارةتربةباطنقئماعاالصفةهذهوتقف.."الموضوعيةعليهوتغلبالعاطفةعليه

هذافيوانماعثمانعليالدكتورقدمهالذيالفادوفيالدكتوربحث..والوافعالسادرةالوجدانيةالخيانةتهمةمنالسذاجةيحميمستترا

البحثلانبعدتتكونلمالشمولياتفيالباحثادواتانالىلفتكثيرةاحكاماالفكريةحياؤنافيادخلقدالسذاجةمناللونهذاان

اصلا.يبدأميادينعديدةللموفيايضالعلهبلبعدينتهلمالجزئياتفياثرواحدةمنهاتتخلصانجاهدةتحاولالمعاصرةالابحاثزالتما

عبمالدكتورمقالعنحديثناختامفياليهنصلالذيهذاولعلانمشفقاعثمانعليالدكتورشاءالتيالاحكامهذهمئ..الاخرى

وعنوانه:القكيكيالهادكبعبد"لاستاذمقاليؤكدهماهوعثمانالكليالتصورعنبالعجزالعربيةالعقليةؤصماحكامبالسذاجةينعتها

..والتطبيقالنظريهبين:العربيةالاشتراكيةعلىتعتمدالتيالكيةالغنونمنفنخلقعنباللعجزوبالتاليللاشياء

للاشراكيةتعريفلوضعرفضهفيالفيمكيا!ستاذيقولاذالبحثاثبتوقد،واشباههاوالملحمةوالمسرحيةكالروايةشاملتصور

المفكرفيالعرببعضحاوللقد":النظرياتمجالفييدخلهااللعربيةهذاخطلالبحثنت!تجتؤكدجديدةادلةعنيبحثيزالوماالحديث

الانسانانسياقخطرفيلكليدمعواعربيةاشتراكيةنظريةيبدعواانعليالدكتورمقهمةذكرتنيوكما..المقيتالساكروتحيز.الحكم

الفكر.بينالمعركةاحتدمتانبعدا!شتراكيةالنظرياتوراءالعربيا!دبدراسةفيكثيرامنهاعانيناالتيالمغلوطةاًلقضيةبهذهعثمان

هذهولكن.الثانيةالعالميةالحرباعقابفيالمذشيوعيوالفبرالعربيتصمالحضارةباحكامايضتذكرلي،بخاصةالعربيواللشعربعامةاللعربي

الاحيانمنكثيرفيتفتقرهـكلوةالىوشحولدائماؤنتفيكانتالمحاولاتوبخاصةالقديمصنالحضاراـتبينانتقالمرحلةمجردبانهاكلهاالعربية

نفسيةحقيقةيغواللم-يظهرماعلى-هؤ!ء!نالعلميالهنطقالىهذاواصحاب..المعاصرةالغربحضارةوبينوالرومانيةاليونانية

فالانسان.النظريةالاطرداخلتقوقعكلترفضالنيالعربيالعئحعبفيورومانيةيونانيةمدعحعنالبحثفياجهاداانفسهميجهدونالقول

بصضبهانادتالتي(العربيةا!شتراكية)منيلمسلمالعربيمنكثيفستارتحتالسواءعلىوالرسميالشعبيالعربيتراثنا

سوى،العربوالمفكرين-الكنتاببعضبهاونادىالعربيةالاحزابوراءاقيقولالوجدانيوفواهم،المقارنو(للبحثوالحيادالعلمثياب

يجعلواانحاوثواالتياللعريضةوالخطوطاللعامةالفكريةا!نجاهاتالمدمرةالقضيةتلكاثباتفيدفينةرغبةالمدققالمضنياليحثهداكل

مرتبةبلرصعنقاصزةفجاءتالعربيةللاشزاكيةواسشاقواعدمنهاكانواماالعربانلوكداقوتريد،فيهالجمالمعالماكلتنكرالتي

الفكرمبادىءبعضحملتكونهارغمالجوانبالمحددةا!تماسكةالنظريةيضيفاندونالحضاراتعليهمرتمعبرمجردا!الحضارةدنيافي

شحادا!شتراكية)اخذان-.ذلكنتيجة-لبثوما.اسربيالاشتراكي.فيهايؤثراواليها

الاجتماعيةللمشاكلالعلمبمالفهمعنبعيداغيبيامحتوى(العربيةالدكتورثنابلعرضعثمانعليالدكنوركتبهاالتيالمقدمة

."..اللبربيالمجتمعفيالقائمةوعللتالاخطاءمنالكميرعلىيدهاوضعتقيمةدراسةالفاروفي

الرغبةعندائماينجمانماالفكيكيالاستاذيقرر.الذيوهذايقعالذيا!ضطرابهذاصورةتحهدانحاولتكماوقوعهالاسباب

العربيعالمناانوالواقع.ا!دواتاكتمالقبلالتنظيرفيالمتسرعةاصدارالىسبقناالتيعروبتناتراثلكلتناولهعندالناحثفيه

عقوا!حتراس،الاحكامفي(للطنيمنالكذيرالىحاجةفي!ليوممبهوراًلمستشرقينباحكاممؤمنرعيلثمالمستشرقونفيهاالاحكام

استفادتهارغمالعربيةوا!شتراكية..شاملةبنظرياتمنهاالخروجعروبتهبمقوماتايم!لهمناكرللبحثواخلاصهمالعلميةبدقتهم

تمارسانتريدالمؤصلةالنظرياتومنالسابقةالتجارب.منالواضحةالتيارهذاوفي":بقولهالمقدهةهذهوينهي.عليهاوالحفاظ

والواقع..الخطوطوتتضحافعالملهاتتحددانقبلبنفسهاوجودهامنبكميراوسعفالعروبة؟العروبةانكونعسىماالكبيرالتاريخي

التيالمتعددةوالمتناقضاتالعربيالمجتمعلظروفالفاهمةالمعايشةان)ايديولوجية(بمنظارترىانمنبكثيرواوسع)القومية(بمنظارترىان

..التنظيرعندالاحتراسالىدفعاتدفعالتيهي..فيهرهادوتلعبنظراتخلالعنترىانمنبكيراكرمانهانضيفونحن."معينة

الاخرى.والتجربةالمتحدةالعربلآالجمهوريةعاشتهاالتيوالتجربةعثمانعليالدكتورارتآ.الذيالحلوا!كان..مقردةواحكاممسبقة
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الشديدوالاندفاع(لحماساضاعهاالقضية.شرفقدروعلى..تنتصريومبالئ!يةبعديوماخطوطهماتتضحالجزائريةالجمهوريةعاشتهاالتي

مناقشةلهاتعرضالتيالقضايامنواحدةقضيةالمقاليناقشفلمالتجربتينهبموهي،كذللكخطوامايرصدونلمنوبالن!صبةيطبقونهالمن

تعي!شالتيالمختلفهاطعياتاقضيةناقشوالمقال،متأنيةموضوعيةالخطوةونتائجحركتنادراسةمنالفراخبعدالتاليةالخطوةترسم

اننحو،سسيروقضيةاللكهأبةتيسيرقضيةناةشكما،العربيعالمنافيتعترفانعليهايمليصماوالصبرالنسجاعةمنتملكوهي،الاولى

اللغهمكانوقضية،بالعاعيةونقر!بالعربيةلكتبالتياللغةوقضيةذالاستاصابفقدولهذا..لمحيهاالاندفاعدونتقفوانباخطائها

كلثير،كلهوهذا..المتفشيةالاميةوفضية،اللغاتبينالعربيةيمكنهنامن"المخلصالواعبممقالهفيقالحينالحقيقةكندلالفكيكي

وانما..حمالياخطابياالقاءيلقىلاالقضاياهذهمثلفيوا!حكامكلتحملجاءتالقطرينفيالعربيةا!شتراكيةالترربةاننقولان

منيتضحالذيوللكالبوللقضيةلنااجدىالاسلوبهذابغيرتعالجذالاستاذكرهاالتيالعقلانيةنبلورونحن"والقلبيةالعقلانيةمعالي

لناكبيراشيئاتفعلانتستطيعهائلةامكانياتللموضوربمعلاجهنبلوركما..والنخطيطالفهموفي..والخطابتجربةفيالفهـيكي

والهـوء..والدقةبالاناةنفسهااخذتلوالعروبةوقضيةاللغةولقضعيةوتلكبالنفسوالتقةالاخلاصفيالفكيهـيا!ستاذذكرهالتي.االفلنية

دراساتالىنحتاجنحنوانمامندفعةخطاياتالبىالاننحتاجفلسنابالعروبة،الحساعني،عثمانعليالدكتورقبلمنذكرهاالتيالخاصية

الحماسيأخذطولاا!حكامفيتتسعولاالنتائجتتعجللاواعيةوالدراسةالتجربةخثلمنويجاوللها.يخلصاللذيالحسذلك

..ئفسهامتتسى..حولهامنالبشريةوتجاربتجاربهاخلالمنملامحهاعلىالتعرف

فهو:عئهالحديتاربالذيالاخرالمفالاماالاشتراكيهالحركةغايةان"الفكيكبمالاسناذيقولكماغاينها.يكونبحيت

..بسيسومعينللاستاذالخشبيالعارسالىعودةدوحالمبادرةوخلقالعربيالانساناطاقاتتفجيرشبمءكلقبلالعربية

بالفارسعادالذيالقديمالصنودعبدصلاحفارس.المقالسىاذفيكلهاالعربيةبالحركةتلتقيالاشتراكيةفالحركة."لديهوا!بداع

محمدالاستاذ-ووصفيهوذاعوضلويسالدكتور.نعتثم،الخنسبيذاتهفيهدفاليستمهي،واكتشافهاللعربيالالسانفلمسمحاولتها

.الاساتذةمعفانفقعادكلههذاوبعد..جهلبابيالواحدعبدالاجابةهوالهدفذلك..واعظماسمىهدفنحووسيلةهيوانما

اينماالالسانهولصديقاايهاما!نسان"قالحينجميعااًلمذكوريئ..؟العروبة!طماةالسابقالسوالنفيعلى

،وتعميدهتكليلهمهمةوعلينا،الكونغواومدريداولقاهرةافي،كاناثار!يل،والعفنالظلمغنارالدولةتزيلا!شمراكيةمجالفي

ايهابالشعربل،الشعريةوالخطبالسياسيةالشعاراتباكاليللاليجدذلككل..المتكافىءالوجودامكانياتتقدم،والخنومالعبودية

"..الشعرغيرشيءولاالصديقانمنهفالمطلوبفعلفاذا،معدنهعنويكشفنعسهالعربيالانسان

8الخلاففاينادصرهوهذاكانوربما..الرائدالحضاريدورهممارسةالىيعود

غيراثواحدعبدالاستاذكلطتفياجدلمجداعاديكقادىءافابالمعاركا!شتراكيبنائهومعركةالاسنعمارمنتحررعلمعركةربطهوراء

والخطابه-الشعارسبيلفيالشعريضيعانمعكينكزفهوالمعنىهذادورهيغفلانيستطيعلافهو،حولهمنالشعوبكلتخوضهاالتي

دفاعاالاصلاحديوانفياجدلمجداعاديكقارىواناانن؟القضيةماوحين..ا!شتراكيالبناءبمعركةمشغولوهوحتىالحريةبناءفي

وقدواندفاعهوجودهومقوماتالعصراضطراباتكلضدالانسانعنوامكانياتهطاقاتههالكاحقيقتهمكتشفانفسهالعربيالانسانيبني

سريدهل؟القضيةاًين.ةشعاراتولاخطبالاشعراهذاملاحقالالحضارةوبناءالانسانتحررمعركةفيالطليغبمالحتميرهدوسيلعب

6الانسانحياةهوالسعرانوحدههويقولانبسيسومعينالاستاذطاقةتفجرلاهميةالعكيكيالاسعاذتآكيديآتيهناومن..الانسانية

وايهوذااوخشبيفارسصاحباصيحالكلامهذاغيرهقالفاننشيراننودانناالا":الرائعمقالهآخنافيقولهفيالعربيالانسان

؟..جهلاباتصلانيمكنلاالعربيةا!شراكيةالحركةفيالتجربةهذهانالى

الشا!ريفصلانيستطيعالعربيعالمنافيانسانهناريعدلميرحددصابشكلتبلورتاذاالاالعربيةالاشتراكيةالنظرقيمرتبة

قضاياوبينالشاعراحزانبيئيربطوالناقد،وامتهعصرهقضاياعنيجعلالذيوالعلمبمالفكريالمحتوىاوالمضمونيعطيهاعلمياتحديدا

اكماعرمنيريدطهوالشعرانليقررالتاقدجاءفان..وامتهقومهمنيتخذالذيالعربيالاشتراكيالتطبيقفيلوريانظريادليلامنها

يريدانهمعناهبل،مخلصاانسانياموقفامنهانهيقبلهدامعنىفليس."الاشتراكيةالعربيةللغورةمادةوالمحرومينوالفلاحينالعمال

..وايجابيمعاصخرهذاكلفيولكنهيشكووقديحزنوقدنفشصفييتحررانيئبغيوانمايكفبملاوحد.الحاجةمنوالمحروم

غيرلةالمثكانتاناًما..والفهمالحبميزانناكانانهذاعلىوالقضاء،والحضارلى-الفكريتخلعهمنالمنهجوبنفسالوقت

نااخشاهمااخشى..والشعراءالنقادكلعنشئتمافقلهذاالاقطاععلىللقضاءمحاولةتواكبهانينبغيالمالراسواستغلالالاقطاع

ولاالنقدبابفييدخللاالطريقةبهذههذاكلامكترديداناقولنمرالتيمالمرحلةخطورةينسىالذيالاستهوائيوالاستغلالالفكري

..الامن!جهزةالمقدمةالبلا!فاتبابفيادخلهووانماالدراسةالمشاركةهجالاتتتقتح*امامهبدأتالذيالجديدالانسان.لكوينفيبها

الىأللبابهذامنتخلصقدالادبيةحياتنااسلوباناحسبوكنتالجدوهـالعربيلانسانناالثقافيالزاداًن..العربيةالحياةفيالقبلية

مهمةليسولكنهوميسرسهلالسياسيةالتهمالقاءان..الابداللعوابوتنشدبالخطتعترففعليةومطرسةبتخطيطيواجهانينبغي

وهياجهزةالمهمةبهذهتقوماجهزةاعلمفيماهناك،الشاغراوالنافدمجردفيليستالثقافةاشنراكيةودضية..تراجعاوخوفدون

اخلاص!فيتثقلامنحياتناعنتقصيانوتستطيعواجبهاتعرفمناحترازا،والعمقوالاخلاصبالجديةوسمهاميوانمالمجلاتهافتح

يحاولواانالحياةالىيعودواانجمعنىليسولكن،الجديدةلحياتناالطافانالف!يةنماءيؤخرالبحت!ماوالمطيةالاستهواءخطفيالوقوع

فيفيهميحمونهممنيهز.ثقةاندفاعفيبالوحلالوجوهكلتلطيخ..الجديدلانساننا

..اقئانهممقالينعنلحديثيتمهيدااذكرهاناحبعاهوالواقعفيوهذا

وعنالحياةعنانعزلوامنلمجموعةبسيسوالاستاذيضمنيوقد:الادابفي

واحدفالييخيعنيلاالواقعفيوهذا..الداميةالناستضحياتعربيةلغةنحوةالرزاقعندمحمودمحمدللاستاذمقالاولهما

.اًلحياةويعيشونالدامية-التضصلياتيبذلونالذينالناسهؤلاءمن.:واحدة

اتهامعلى.الشجاعةنفسيفياجداندونوالكلماتبالعمليبنونهاترصعهاخطابةالىلينقلبحتىحماسيةاندفاعةيندفعوالمقال

بايديوثوجي!اتيدينونانهمجيدااعرفمنحتىالاخرينوابيالحكيموتوفيقحسينوطهوتولستوينابليوناقوالمنشنرات

لانهـ،عليهانفسهاتفرضبانلهاتسمحانالعربيةحياتناتأبىجاهزةانالعربيةللغةبدانه-لايوكدالحماسيوا!ال..واخرينحديد
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واالطبيعةمقلقضيتهحلاالظبةزنجيطريقةعلىيصطادوكائههعهاتحترمهدعمحاولتهافيوهي،وقوةباصرارنفسهاتجدانتحاول

عو.الضرابقفارفيللواحةطريقاالصحراءعربيطريقةعلىيلتمسفيتفهمهانوتحاولشطحاتةفيوحتىوالامهعذاباتهفيحنتىالانسان

اظهرته(لشاغرنفسقوةفان،صعبالحالينفيالامربإنافراضنا..السواءعلىوضعغهاقوتهافينفسهالتفهموحباحترام

لينا.مطواعافرسهاحديسمياندضير؟لنالقديمالمارسصاحبان

بيللا:بمنكيشموتدونحربةالتسميةصاحبحمللووخامةالخشبيبالفرس

فيبالمناضلةالجزائرالىيهديهانئأتكمالللشاعرقصيدةالىاصبوراعبدصلاحيضيفهماولن،ال!واءطو؟حينيحاربو!اح

ولكنه،كثيرينيسرلاقدالقصيدةهذءعثلفيدأيليوانا.!مرعأمنبهلسقه،افيالنعوتكلمنوابقىاقوىالعربيللانسانمهمنا

نظريةلفرحجمجالهناالمجالوليس.الاصيلةالشعررلالةهـعيخغقبالانفعالاتها،حداـلىيحبوتنعم..معينالاسناذيقولكمايحبونه

المناسبةالشاعرقصيداناقولانيكفيوانما،نظروجهةسطناوالانسانلدورذلاث.بعدماتلويححدوالى،والا!اامتهمعركةعن

..المعامرالصبي
الاسلوبيهالكليشيهلتيفسدمااكثريفسدهاخطابيةالىبه.-

بحح!رلةمنشاعروخاصة،مقاصدهاروعوماوابدعهالحبهؤااجملما

رسلملاذلكومعبصداقتهاتزصديقوهو-نشأتكمالولكنوحبواعبقلبيفهمانوع!،وقائليهاالكلمةيحميانعليةوبفكر

منعليهايترتبو!أالخطابيةمزلقمنهرب-الامر-ور-قةفي!ا!لهاالتبةالوا-عه!منغيرهوبينفلناكماالالبيالنفدبينوفرق..صادق

الت!"و"العرينحماء"و"ابر!ىالود"امثالا!خداماـصججيداندرباتلقتعتجانسةمجموعةلايام2هذهفيهاافيبرع

ضحالةمناكثرعلىيدللامماهؤاونحو"خ!!هامنالنمىواذا..ودارليهالادبنقادالىمنهاالبوليسيةالكلابالىاقرب

بانهبيللالننوصفهاستثنينااذابالطبعذلكهـ!؟اوو!طحيةيصواانالقلم-يرمسكونحينفعليهماحدشعورتجرحالصفةهذءكانت

!!وحدرازهارلسمةاوالشمسعينيهنح"نشيداهـأر"بل،الاخرينبرحفدكماالماىوان..حدينذوسلاحدائمابانه

خصائصهمنهيحلوةبساطةنئباتكمالمديقي!ةفي..المعافلفينحنتصيبناانما،الاخرينتجرححينهي

نايمكنفصيدةكلفيالفيصلهيالبساطةهلو!كن،الا!لةانحر!عنالوضورو،قدالكلاماناحيانالاداًبلقارىءوعغرا

صة؟تكونتملقنحوتسرعاقىالمسئوولغيراًلكلماتنحوهتعودظعزيقولكنه

:يتنئى.اورولافي.نعنياندونوالكادحينالفلاحينكلماتبترديدالعامادأيغراثز

...اشلائهمعلىوالارتفاحالناسامقدراتعلىالسيطرةسوىالحقيقة

مصرمنيكتبهاغنيملرحمنعبداالفلسطينيللشاعرقصيدةارعريبةالشخصيةعنلليحثنخلصان-قلتكما-اجدرناما

رأييفيوالقصيدة.بذللكيصرحلموان،العامالرأيالىيهاويهبميادانألىشقدماقياالطافاتكلنخنرماناجدرناوما،لاكتشافها

الرمزيالشعرابسطومن،الماضيعمدهافيالادابقدفنهماحسن6وزرعلإهايكونلاانوينبغياخلصاالجهدلوابفلهاالفنياتعبيرا

شدشلىعلى-اجتماهيةاوكانتسياسية"الاوضاع"يتناوللأاذياناما..المناوانخطلس!انفسنا4ـعننعرؤجديدوكل..الخطأ

.مألوفظاهرمننخشىالطواماالخطفهوالشعاراتلنرلداجبالوهؤاعننكف

يبودراميةفي"الفلسطيتيةالقضية"عنافكارء!رسمهو!لىالاووبرربائنذ-درهمباننددهفخطبالاحجأرالعاملينيرجمون

عنآناسمهامتاةرراود-اوزوباالىبهيرمز-منفلبشابخلالهاان!خمراوليى،الصبيةحىيلتقطهاانجهداوليى،ملفاةالطريق

هيآنجعلناواذا.والشكوالتحديبالقلقمث!محونجوفينفسهاا!افيء..البناءفيفءمملهاانالفخروانماالناسعلىنرميها

وا"الاحداث"وقائعلوجهانلناامكن"روماكنيسة"غسهأ...السواءعلىا!ناسوبناء

مناليهودتبرئةوثيقةمنالباباموقفوجهةارسطوبلغة"الامعال"خورشيدظروقاد!اهرة

(لمسيح.دم

مصيدتهغذيمالرحمنعذداستهللماذانغفهمالزاويةهذءومن.....م.

وقميصه:.يوسفحكايةالىبالاشارة5الفصأثد

شعطومجطجميبيحككانفابم!متحااً-5الصفحةالمنثسورعك-تتض

المحبوبالابنيكعادف
مبهودةتنظروالاعين:والاصابعالشمس

تلكربطهوالقصيدةهذ.يقرأحالماالقارىءبهيعجبماواوليبسطانفيهايحاولالسودانمنسندمصطفىللشاعرقصيدة

القميصقرثلآمعتبرئتهيرادالذياليهودييهوذابموقفالحكايةولكنه،فباهاكثيروناطرقهاالتيالمعانييبنمترددااثعرحقيقة

الشابعلىكانواذا.الجريمةثبوتبرغم-طبعاالتضادسبيلعلى-خلقطريقعنالأنحرا!علىالانتصارهواخربعاملتجربتهيزود

حر،مهوبالدينكافراصليبهررمياننيقولاالقصيدةفيواسمههذهبأبعاث!اانهاعلىالمحاولةهذ.برهنتوقد.الصادقةاـلقصيدة

العبودية.منتهىهوفهذاسياسيموففاجلمنيرميهانثللكنالشعرترىكانتال!يالقديمةالرعاوىحدودفيولكنمقنعةتكونقد

الشاعراقحمهاالتيالؤايةنفسراننستطيع!نامنلوهنل.وتسامياتحليقا

طريقفبن.القصيدةمنالثالثالقسمفينفسهعنتحدثعندماتهرسه"الزنجي"عنرؤيةيسجلوهوسندمصطقولكن

منصلإبهيقذ!الانيقولايسألالعربيابو.لهحددخاصموقفالهابةوالنجبالعيرركبيستلمون"الكوك"عنور؟يةالحمرالنياق

دراشه!الىانيصحباناجلمنيقذفهالا...السياسةاجلصلبهجانبالى-جداالعبارةرصينالاسلوبفحلوالشاعر-

:شيءكلخسرذللكغيرفعلاذاانهشعرايمناجدىالصمتيظلانفيجهدهوبلورةبأوضارءوالاقرار

دينكتهدماليهاتدفعهابالحمالسةيكتفيهذافيسندمصطفى0..الادعياءيقوله

نفسكته!م.الفخمةعباراتهالىراجعةلعلهاخطابية

الانسان!ميكوتمزقعنشديدةلةحادينفسهقدمقد-القصيدةبطل-الشاعران

ركيكمالاحمديب!والحيويةمناطارفيقدمهابل.ضعغهوصفيريدانهمعالقوة
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لانمحاولتهفيوفشل،ثانيةعرةالمديراعجابيستدرانبهاارادأ--ز-

كمايقول!!طققاهلملكلمايجدالعرمعالبةالأمتزافيلخطبةاقيلبجفلصوا"لرلمدوحاابزغاادرإ!-61الصفحةعلىالمنشور.تتض-
."و-،--------2هـ--المصص-ا----------

شجرءفروعفكلهاصلةواوثققربااشدمعانيهافيولكنهان

."الخبرويدلالاثرفيلكينطقالد-ننصفوالزواج.

الاسنارمعيتعاملابؤلفانمييكمنالقصةفيالكبيرالخطان

بقائهفيمنهالسخريةيريدحينالأ،سويةنحصيةوءأفحسنبابتسامتهاقنطيهيعحومماسرعانعين!يها!يالنائمالسؤالولكن

يقنعنالكبمالكاتبباننحسهناومنتماماابلهالىفيحوله،اعزب."اـلبلهاءابتساقهغيريملك.لاويجينهاالذكية

بطله.معاومعناكبيرحدالىمخلصايكنلماكتشادهبروعةشراءفيالملحةرغبتهفيتتمثلالازمةصورمنالثانيةلصودةا

الطين:فييموتلااللذباب!لرجلذلكومعا!اولئاةهيوهذه.مغلسولكنه،جديدعنقرباط

والقصة،العنوانينالعلاقةمشهـلةعنالقصةهذه!نط7!الاولىبقدمهسحقهاالسيجارةورس"كمإببدوسجالر.فيمبلر

هـاناذاالبراقةواللافتاتالضخمةغناويناهذءرقضصنا!ختارلماذايسحقالرجلانسادةياتنبهواإ؟إالثانيةللقدمالداعيما"والثانية

المشكلةانبل،وغرابتهاللعنوانضخامةمع3يتلالاا!وانتحتما؟إ!جديدةعنقربطةيحرمه31.الفسوةهذءكلعليهقساالنيالعالم

معيتناقضاويتعارضفدالعنوانتحتماكاناذاحدةاحمرتصبحالاشرطةذاتالهداياعلبشراءديالملحةرغب!ه:الثالنةالصورة

،(الشريفهاشماحمد"الاستاذقصةيقرأوالني،نفسها!وان.حاجياتامامهالذيالمخزنفي"ايضاذلكعنعاجزوللكنهلحببته

أصلايقننعلماذاهذا"الطينفييموتلاالنبب)بئتاطلافايقننعلاوالاخرىالحوائج.نقليبتتمنىويد.بالدخولتلحان!هـماء،نسائية

الصودةلناتقدمفالفصةالطينفييموتانبدلاالذباببئنملفوفةوعلباعلبااليهايحملاليهاجارفبحنيناحس0للاختيارتقفز

قبلماءالدفيصفو.انالمصريونالكناب!ودكمالطبيباتقليديةوينتظرطفلبثوقالملبتعنح،زاهيةبئ!ثرطةومربوطةطونةبئ!راق

الاعسسهرةتاثيرمنكقوسمشعودةواعصابهعملهاًلىيذمب،ائؤرةيااحزنوا."!الطفلةوالسيدةالمرفهللسيديا"لفرحتهاسعيداهو

الصعيداعماقفيالبلينابرالطبيبيسهراينالريولا،"بالطبع."اولساةعمقتحسونالا!القراءم!ثر

ومناسبة؟كيفيدريلاولكنهسامهيسليانيحاولوهو،ليلةكلاليوم،شؤماو!.تاللبدلىهذءارتدىامس":الرابعةالصورة

سيوالي"الماشيعلى"السابقالملكمنالسخريةتست!عياثمشءالشؤآسر،التاليةالايامفيوالربطةالحذاءويغيرسيغيرها

بطربوش،الملكصورةعليهاونن!يجة،وصلابتهببرودتهينتظرهاللصلبانسان"الصبأخفي،يبأالذيالاكللوعيةفيعنهيبحثبدأمعين

وصدرهالسلطانوجلالالعظمةنشوةمنيميليكادالاحمرارفاقع!رلهتغيير!!حأفعطلمنعامبحدزالىفمما.الواقعميباش

وطملالملكصورةتأمل...اهاحصرلاونياشينبأوسمةمزدحم!حنيناحسستلقد.الصياحفيطعامهونعبل.عنقهواربطة

منتاملهوكلما،شبعخنىللبابالمجاورةوالسفارةوالدولابالمكتبرأسيدجفلةالازمةوتنتهي.التعطلمنالتىهذاالىرومانسي

عليهويدخل"يتقيأانيريدالنيالشيعاناحساسجاءهجديدصاحبناويعرف،حساببلاوالنساءلحمورافيهالبنل،السنة

.المومساتعنالكشفيومهواليومبانحياءفي!خبرهاتمورجبمحبيب!تعودكمابعودتهااليهسيعودبرانهالعملالىعادتشركنهان

ووجد،بالقصةلهاعلاقةلاالسابقةالتفاصيلكلانالقارىءويحسإ!ايضابهالاتصالالىالصباحفي

شخصيةفيونكنشف،ويسليهيشنلهماالمومساتعلىالكشففي

ينديكان"عصرءفياقطاعبمأيرجعيلآعنفقللارجعيةالطبيبهناكتكونانالضروريفيمان،ازمةتصورانالكاتبةتريدحين

يدقواحيانا،ازدراءفيعليهنيتهكماحيانا،لهحدلااحتقارالهناللاحمطءفيازمةتخيلاما،معهاويتفاعلالقارىءيحسهاازمةبالفعل

اقترجتمنهنواحدةانلمجردعالصوتفيويصرخيدهببةاكتبإ!نفسهاللقصةعأساةيخلقذلكفان

ى!ويحبوالبركفييتوالدذبابايعتبرهنكان،اللازممناكثرسنهخيرتاللهغبد:الخط

وهو"الانحتىرأيهعلىزالومابطنينهالناسليزعحالزباللةاكوامالقسوةان؟عالمهعلىوالقسوةالاستعلاءالىالكانبيلجالماذا

الىيصلحتىفييكثفاندونالعملتصريحيعطيهنمنهنرقردهتد!اعنيفة!رراتهناكيكونحينمبرروالمجتمعالناسعلىوالتمرد

انسان،الىويتحولممهاالطبيبيتعاطفجميلةكانتولانها،الاخيرةبنمهزلةالىيتحولالوقفولكن،القسوةوهذهالتمردهذاالى

جادا،عليهاالطبيبويكععف،مقنعولامبررغيرالمفاجيءالتحولوهذاويستعدجاكتتهض!العضلاتمفتولعملاقمواجهةفيانفسنانجد

جديدمنالكشفويقررعريضةلانهاالاميريالمبششغىالىويحولهاليصارعالاستعداداتهذهكليستعدذلكبعدنجدهثم،معركةلدخول

المس!ضغىالىتحويلهنهييندوفيماالنهائيةوالنتيجةزميلاتهاعلىوبسضافوةهذمكلالكانبجمسولماذا.مهزولاصغيراطفلا

يدرىكما-والطين،ايضاالظينميسيموتونوهنارايضاالاميريعلىمنهاللسخريةمجاللابائسةشخصيةعلىا!ارةهذءبكلذكاءه

اخرعكانايفيمنهالاميرلىالمسنشغىفيعزا!ةاشدكانالمولفاضاعاذجمو"حسنة)بالمدرسشاجه"الخط"قصةفي؟الاطلاق

والقصةمفاجىءالطبيبشخصيةفيوالتحول،مبررغيبرمالعنواناعزبوعاشمنهجدوىلاساذج!حضحيةوهوومستقبلهحياته

عليها.علفتاننياللافتةمستوىفيليستالكاتبعوقففانالمثليقولكما"حرامالميتفنيالضربولان"محروما

الىالرثاءيستحقالذي"حسن"الاستادشخصيةفي.تجويل
س*اعجابناوعن،ككتابنحنفرديتناعنيكتسفمثحوء"كاريكاتير"

ناضجة،فصصمعاتعاملاننيالبدايةمنذافترضتفقدوبعدالشخصيةوتشويه،كبشرحدالىعاديااحيانايبدوايذيبذكاشا

هذ.فيتيدوالتيالتوفيقمظاهربعضعندكثيرااتوقفلمولذلكوربما،لاحدمنهاجدوىلاعدوانيةعمليةمجرديصبحهذهوالمحالة

!ليهانسعدالتيالمرحلةتعديناقدنكلنانمل3لاليذارالقصصالكلاقبوفسوة.كافبقدرانسانييننكونانفيعجزناعنكشفت

كتابالىوتحياتي،القصيرةاللقصة!نلبديهياتومقاذابالقصاصفاعجاب،كبيرحدالىفيهامبالغلانهامقنعةغيرتبدوالشخصيةعلى

وقرائها.الادابمجلةالننيخطبتهفياستطاحانهالىممرجعفتحيبالاستاذالمنطفةمدير

راسه"أم"قولهموبينالامبينببراعة-سبطانالامعيدفيامامهالقاها

بلرطهالمحسعنديدالقاهرةوابتيفتحيصديقهفرحيومالقاهاالتيالثانيةالخطبةفيانهكما
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