
أفى!!يرلى!كل!ولاب!أ

حسب،تقصر،ولالطوللمناوئاحولامنلابحالعالهعة،جرعاعوغقبنميجةائجلسهلمختصرللفخاخلالمولتمررا...صاا\يخ!طأ-.

وكسلشاملهمنألمحتلف،جمالالتقدمعبمالحاصواهذلاقللمقركلىدأوبرلألتزاكار،قضاصدللي.مطاعبقلم

....

سواء،الإبحاثوبينبينهاممااكثر،واضحةصلةاللجان(بعض)

..بعدتقرأولمطب!تاو،طويتالتياو،القيتاقيمنها.الموضوعاتفي"قنوع،بالحجمكبيرالادابمنالماضيالعدد

غالباالمرتعطةاعؤارهمالباحثببندابئلبعض،اخرىناجبةومنالخامسى،المنعقدالادباءموتمرمناسبته،ممتازعدد،ذلكعنفضلاهوو

وف؟غ!مبامورالاخرىوالاووتهأماتالانشغالاتوكثرة،.اثوقتبضيق.بغدادفينسباطشهرخلال

!و*بداح..والدرسالافاضةعناعاقهممما،وغيرها.العددهؤافيسهيلالدكأورظسهاالمؤتمرمنابحاثبضعة

ادب،الاشتراقيادب،الثورةادبئ،الوحدةادبجيلان؟لمهـمبقيةعنوالنماذجائعيناتاكضل"همةلؤديالابحاثووفكفيوربما

معهموغابت،تابه3وشعراؤ.غاب،ظئباكانالجيلهذا،النكبةفيالقائهافرصةلاصحأبهاتتحلم،كثيرةوهي..الاخرىالابحاث

ناو!حاربهم،يناقضهـمولمنبل،لغيرهمواصبج.الحقي!لآقضاياهممجتزآتالقوا،الفرصةهذهاـهماتيحتالذينوحتى.المؤتمرجلسمات

المقرراتجاءفقدذلكومع.الاصكاميطقوانقجاربهمع،يتحدثطبعواقدالمؤتمرعلىالقانمينانالا.موضوعاتهمعنمختصراتاو

!..هذالكل(حكيمة)تضطية(الثورية)ءالادبأعلىووزعوها،مستقلةكراساتفي،والقصلالدالابحاثجميع

،الابحاثنماذجبعضمناقشة،الىحالكلءلى،الانفلطثوبعد.وغيروو!

نشرها،تسلسلولنتبع.الماضيعد!طفي"الاداب"نشرتهاالنيعلىكنابةالغالبهوالسرعةطابعاننلاحظانالببايةمنبدولا

وهو:علاممهديالدكننوربمقالهبتدئينطويلةفترةمنذاثوضوعاتتتحددلم،اخرىناحيةومن.اًلابحاثهذه

يتقدمونالمؤتمرالىالمدمموينجعلماوهذا.المؤتمرانعقادعاىسابقة

فلس!!(وقضعةلاد!ا
...دثواتهناكوانسيما.تنسي!قسابقودون،عفويابموضوعاتهم

والتحليلالتقييميتجنبانموضوعهفيآثر(علام)الدقىور.مطلقاابحاثايعدوا.اىلهميتحفلم،اصحابهاالىمطحرةوصلت

لبفضسريعاستعراضفيموضوطهوحصر.فدطينادبمنلن!اذجالكبيرةالمؤتمربعناوينفرحيمنبالرغم،قلتاناغاليلاولعلي

نظرية،صيغةيعطياناللبحثمطلعفيحاولوقد.النماذجهذه،(الخ...وفلسطينالادب،والاشتراكيةالادب،والوحدةالادب)

ما،الخاصبالادبويقصد.وطمخاص،مفهومينالىالأدبتقسمعلي!مانهؤلاءفاءخقد،الابحاثاصحابعلىجنتقداًلعناوينهذهان

النفسخلجاتعنللتعبيرالمؤئرةوالعاطفةالجميلةالأصورةعاىيحتمدعن،القوميةلقضاياباشاركوا،وكتابشمراءباسماء(جرد)كتأبة

،الخاصالادبمناخرىانواعايضاجانبهوالى.والفصةكمالشعرتجربةيقيملكيبحثايبتولم.يشبههاوماالمناسباتشعرطريق

وفلسفة،واجتماحسيأسةمن،الوضوعاتمختلففيالكتابةوهيوالمعايش،مصيريةلقضاياالم!تبطنالانساليالادب،الحقيقيالادب

.والصورةالعاطفةعلىلا،والبرهانالحجةعدفارئهااجت!ابفيتعت!مد.داخلهامنالثوريةلاتجربة

لنايقولانيود(*م)الدكمتورفان،الفسمةهذءامرمنيكنو!ماوانسان!ياجمالي!اتقييماتعالجبحوثالىنستمعانمثلاتوقعنا!د

فلا،لفلسطينادبعننبحثاناردنااذااننا،بموضوعهيننعلقفيماالذين،الملتزمينوالشعراءالكهأبمنعشراتلانتاج،الالتزاملادب

نسعىانعلي!أبل،وحدهماوالقصةاثعرعلىنظرزأنقصرانينبغيبالمحاولاتحافل9،قرنربعمنيقربماطيلةاللكبرىالعناوينهذهعاشواً

وفي،والمؤتمراتالخطبفينجدهاؤ!،اخرىلممياسيةكناباتو.راءالادبيةالمعاناةاصولعلىوالغوص،التجديدوتجارب،الجريئة

..والعرائض4ثالوثالدينااصبحتحتى،التعبيرفيمبدعةادواتعنوالبحث،والفكرية

الرسمية.الوثاةقادبفيونجده،"القالونيالادب"هتأكمثلا..الالتزامادبضمنمتنوعةومذاهبمدارس

فلسطين،مؤتمرفي،البريطانيالقضاةرئيسبيانعلىتردوثيقةومنهاالسياسيةالعناوينهيكانتالمؤتمرعناوينانمنالرغمعلىاقول

هذهمنجزءاالكاتبعليناويسرد.(9391)سنةقندنفيعفداةذيتجاربكلاثوجودمنمسحواقداللباحثين!ان،الالتزاملادبالمبالثرة

مما،غيرهااوالوئيقةهذهاعتباريمكئهل-يادرولست.الوثيفةفترةاعظم،الحديثالعربىالادبحياةمنم!نمحوالمقدبل.الالتزام

بمعناهاالس!باسةفيام،الادبفيادفي،علامالدكتورعلينادورترحه.الماضي!ةالاعواممنالعشرينفترةوهي..لهوحيويةوابداعنشاط

..الحرفيبهايمرفهو،الاسماءبعضيتذكرانلهعنقداحدهمكانواذا

الثم!عرفييناظرهبما(اثوثائقى)المثالهؤاالكاتبيردفتمانها،!للهاالابحكلهذ.(العظيمالامتياز)انبل.خارجيااستعراضا

وعند،-قبلمنبهاسمعلمأعر!وهو-(محمودالرحيمعبد)عند..ابحاثافكنولم،اتعراضاى.ت

الى،الخطةهذءحسبالموضوعيسيروهكذا.(ماضيابو)ايليااحداثيتابعكانالذي،المثقفبغدادمجتمعحي!اذاوبالتالي

يضعواانالباحثينعلىانوهي،ثعاماةحقيقةتقريرالىيضلاناجملاكانتبثهااًلمؤتمرموضوعات.علىحياذا،فلحظةلحظةالمؤتمر

وادب،الخاصبالمعنىادبمنفيلماكلمئسدتنادباسمتحتتوصفانقبسلحتى،للامالمخي!بةوانها،المطلوبالمستوىدون.

.العامبالمعنىتلكواقعيقررالذيهوالحكمهذافان،النلقدميةاوبالرجعيلآ

هقاطعجميلةبعض،الشعرعلى،امثلةمنعرضهماابرزمنولعل.للاسفالابحاث

اليهودهـة.للهجرةوصغه،فيطوقانوابراهيم،صي!جلجودج،كليفةاوانتدبالتي،قضايا.معالجةفيفشل(لمؤتمرانالعجيبومق

الايحاتنممذجيةعنصورة؟دضل(علام)الدكتورموضوحكانلقديمكنلاالتي،ا!قرراتمنلسسلةفيثجحولكنه،لهاللتصديزفسه
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يعلنوهو.والاسلاميالعربيالتاريخفيالعربيةالاشتراكيةجنورعنانيمكنبرهفىافضلكانوازابةوالسردبا،ستعراضاكتفتاني

العربيةالاشتراكيةعنيتفيانيودانه،الدراسةهذهبدايةمنادبفلسطين،ضمنالخطباستيع!ضرورةعلى،رومالدكتوريسوقه

مناولااقدمالاشتراكيةهذ.فان.بالماركسيةللهاعلاقةايةالاسلاميةفالاذ،كنيديالرؤيسالىالناصرعبدجمالرسالهفيجاءمافهو

،)الاسلام(العربيةوالعقيدةالفكرتقاليدعنثانياومنبثقة،الماركسيةلامن-الاثناناستطاعثم،يستحقلالمنوعدايملكلامناعطىلقد"

من،العربيالتاريخلحركةالماركسيةالتفسيراتترفضثالثاوهيالحقصاحبيسلباان،والخديعةبالقوة-يستحقلاومنيملك

(الدوري)الدكتوريعلنوكذلك.وامبراطوريتهاسلامهالىجاهليته".يستحقهوفيمايملكهفيما،حقهالشرعي

مهي.العربيتطبي!قهامنفقطياتهالم،العربيةالاشتراكيةاسماناثوجدانامامكلهاا&كبةلمعنىالمكثفةالرائعةالعبارةهذ.ان

.ومكانزمانلكلملاحيتهااتدعيالت!بالماركسيةلهاعلاقةلاترقىانيمكنلا،الثوريالفكرذرىمنذروةالواقعفيهي،الانساني

بعضافكارمناقشةءلى،ايضاالبد،منذ،الدوريتور-3اداويعرجالوثائق،علامأركثورايسميا!.والاحرىاخرىوثيق!اية"!به

صلاحت"صابعدموتفصيلاجملةورميها،؟لعريضبشكلها،(لماركسيةالعلميةال!ثقافةبابمنانهاالسياسية،ا!ؤتمراتوخطبو؟لدرا-أت

لاه!يةاعتبارهينكرلاالكلالبفانذللكومع.المربيعالمنافيللتطبيق.بالادبمنهااكثر،فدمطينبقضيةالرتبطة

وحيدا..عاملايكوناننفسهالوقتفيينكرولكنه،الاقتصاديالعامل

الدعوةهذهفيالعربيةالاشننراكيةجنورغلىليبرهنيلطلقثم(فلسطينععركةفيالادبرور)

الحركاتوتاريخ،الاسلاميةالفتوحاترامقتالتي،للعدالةالمستمرة-مباشرةمضتفلقد،عزامسميرةالسيدة،القاصةالاديبةواما

يعالجها"كانوكيف،اقتصاديةلدواعاحياناتقومكانتالتي،الاخرىواففعاليتهضحالتهعن،كلهالنكبةعنالمعبرالادبمشكلةطرحنحو

والاسلامي.العربيالحكماحذعلىيدهاوضعتوبذلك.العغويةوفوراتهتسطحهعن،الآنية

لاقتصاديةاالمحوكاتجانبالىاتهعلىيصرالدوديالدكتورانمنالقربومنالداخل.المعاناةوقدرةبالحيويةالنابض،القفببةاعصاب

كانوكذلك.ايضااثرهاالدينيةللافكارفان،الدينيةالحركاتلبعض،والفكروالاحساسالنظرةفيا!نوعيالروان":سهـيرةتروول

تنافسحركةالاصلفيوهي.الصراعقضاياعلىكبيراثرللشعوبيةوالانفعال،فائمةكنكيةبفلسطبنالانفعالطبيعةتفرضهالايجبالذي

فيها.والفقرللغنىدخلولا،والعجماللعرببينقوميتقتصرلا،الاستجابةمنالواناعلينايفرض،حتميةكمعركةبالقضية

الزنج،وثورة،القرامطةحركةعنيتحدنفسهالوقتوفيونظرةشمولياحساتقتضيبل،محسمبوالنبالتفجعاطراحعلى

وكذلك.ماحدالىطبقيةثوراتكانتعتبارهاباوالشطاروالعياريناداةاعتبادهماليصح،يعانيهماانمنوالادبهللفكربدلا،استشرافية

الضخمة،الثرواتواصحابللمستغلينطبقةوظهورالتجادةنمويصفوقيمتها،بوزنهاالتنويه،تضاعيفهافيتحملاداة،المعركةادواتمن

المماللكعبرالاقطاعيالتظامانتشاراهميةمننفسهالوقتفيويقللسواء،الفلسطينيالادبتملقالىاذنسهيرةتسعلم".الذاتية

..الاسلاميةانمباشرةحاولتوانما،العروبةابناءاو،ابنالهباقلامءنتبالني

مقاصدبعضعليهتلتبسقدالموضوعلهذاالقارىءانواثواقعحجموبينالتكبةحجمبينتفصلالتبمالرهيبةالمعنويةالمساووتقيس

يقفوقد،كثيرةاراءعلىيوافقهبائهاحيانايشعركانوان،الكا-لب.عنهاالمعبرالادب

.اءرىاراءحولمدققا"لتسائلااحياناتجداحياناكانتحتى.المشكلةلهذ.مباشرة.تعليلاتقدمتولقد

مثلا:ء!هافيعجالةايضاوهي،وللكنها.والتسطحللقصيراعذابىودثبهمتكات

الاسلاميالعربيالمجت!مععفيدة!ليهفامتالذياللعدالةمبداان.كانتانهابمعنى.المباشرةالعملي!ةبالناحيةلااتهتملم،اموهامن

فانولذلك.انذاكالمتحو!ةالحضكل،ريةبالشروظمرتيطايقيالقديمالادبلوضعالعاجلالتقريرووابعد،الحلتدبيرامرفيمثفلة

استقراراباننشاتااقيالمختلفةالفكريةوالمدارسالاسلاميةالمذاهبصحةعلىالتحليليالتدليلمن،نفسهااعفتوكذلك.الفلسطيني

اليميننحويميلبعضها،مختلفةاتجاهدعنغبرتالعربيةالحضاهةانارادتايضابذلكولعلها.انفسهمالكتاباثارخلالمن،احكا"ها

الاجتماءيةالقضيةيتجاوز،الاخروبعضها،اليسارنحويميلوبعضها.نفسهاعلى!رضتها،معينةبحدودتتقيد

الشعوبي.التناحرادالىتسارعفانها،الاصلاحعلىبالتحريصم!عفةق!كهأولانها

النظر،وجهات!ددامكانياتعلىيدللمان،ذللكيدلفماذا..واشد،بموضوعهالصقيرصبجكيمأالاديربعهى،عمليةمقترحاتطرح

صحيحمادينياطابعاتاخذتفسيراتنحوموضوعيةصراماتمنوالانطلاى.الاصيلوالتعبيرالمعاناةمنحقهاعطالهعلىقدرة

محرفا.او،والتصميمبالادادةيتحققانيمكنلاامر،تقترحهماابررومن

الاجتماعبقىالظروفقحولمعيحتاجهذاالعدالةمبدأفانوبالتاليةللاديبوليس،ككلاللعربيللانسانمعيناحضاريانموايتطلبوانما

الصراعاتنوعينالسبلمضمونهواضحتحديدالى،اللعلمومتقدمعلىبالنكبةالاديباحساسقصرعدم-:لشرطاهذاوهو،فقط

العقاونمختلفانبهالمسلمفمن.عليهوتؤكدتبرز.ارنني،الاجتماغية.يوميةمعايشةقض!يةلديهالقضيةتعدوبل،ممينةممنالبات

الحضاراتاياممنذ،الاصلاحيةوالدغواتوالطسفات،السماويةالتمث!لالشمولي،منالرفيعالمستوىفيلكالاديبتطالبسمميزةان

القرنحت!ىافلاطونالىبوذاالىكونفوشيوسمن،القديمةالراق!ية..هذاللاديباللذاتيالكيانفيوالمتغلغل،الاحداثصخبعنالمنخلمع

وكذلككانت،والمساواةالعدالةلحوتطلعاتكلهاكانت،عشرالتاسعالثقافاتفيالكبرىالاثاري!خلقالذيهو،الواقعفي،المطلب

دراسةمحاولةمنيعغينالاذلكولكن.والاجتماعيةالسياسيةالثورات،مثصلالتولستوي(والسلمالحرب)كرواية،ةالعالمىوالحضارات

اوضاءتحليلالىالسعيمنكذلكيعفيناولا.الحديثةالاشتراكيةاحداثخلالمنامةبمصيرتحيطانتحاولالاثاهـالتيمنوكغيرها

من.يلائمهماواثنشاف،العلميةالنظرياتضوءعلىالبربيمجتمعناثم.الانسانيةوالحريةالمعاناةتجاربمنكبرىتجربةفنقدم،فاصللآ

ولاظروفهخصوصيةفيهنطمسالاشرط،الثوريةالاشتراكيةالحلولوالمؤلسمماتالحكوماتامامتضعها،عماببةمقترحاتالىسميرةثطاق

كما،الاشتراكيةعلممنالاس!تفادةامكانيةنفيدرجةالىفيهانبالغانمنهاوالادب،عامةافلسطينيةاالثقافةتشجيعاجلمن،الرسمية

.الاخرىالعلوممختلفمننفرانيمكنبالت!نفيذ.وجديرة،للتحقيققابلةعمليةمقترحاتكلهاوهي.بخاصة

للانغلالىمضطرون،الاراءبعضلدفعمثلااننااعتقدولست،.الخطواتهذءتبدأبانالاولىهي،الغلسطينيةالتحريرمنظمةولعل

نا(المستوردةا!فكاد)معزوفةترديدالىالداحاحةفلا.والتعصحا
...،العربيةللاشراكيةالتاريحيهاللجذور)

-7مالصغحةعلىالتئمةتيكشف،انالدوريالعزيزعبدالدكنورحاولمسمضغيضةاسةدرفي
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في!فيها!شيئا!يكنتلمهرغيببملرصلمئمالقصيدلمئعشعلىئفايينبةكاوفيانها-..1!ع!ألك

الثالي،المقطعمنوجزءامنهاالاولالمقطعطبعتنثر!4ـالتيصاحبها-ا-.ا..-ا10110---

كنتاذااليعدى،"ؤاثرتني"فوأهالى"عاتبتني"قودهاولمناكازكيكم!احمدالدكنورب!لم

9تردربلاالغمالياقصيدةلاخترتمحكا*4،

لمذابغالادفي(لتنم!صم!جان

ناارادت-منهاوالثانيالاولالمقطعينفي،طوقانبفدوىقصيدةكللدفيتقعولم،اش*."ملاذني،المهرحانهذاعناتجثلئ

لونبلافظل،لوناعليهتعبعانارادت..تستطعفلمالوتتفلسفتىاًلقصاؤورهذهمننشرمماولكن.فيهالقيتالتيالشعرقصائد

معاللمبلابصيرتناوعرفتهالاحداث!واجعرسبتهالذياللونهذاالاخطيرةحقيقةع!نيدنف-اثنتان-منهاالماضيالادابعددوفي-الان

وقد-معنا.تحددانتحاولوهيلهابدلاكانهناومن!تخومولا.كلهالمعاءسالعربيالشدرواقعيمثلان.يمكنلاالمهرجانشعرانهبم

منها،مهربلاالتيالقوةهذهازاءنفسهالغبعان-فيلكهي!رحتالعباسيينبغدادلا،وليلةليلةاللفبغدادءنكانالقصمائدفاغلب

مرارةؤننستطعمعادةيوضعحيثجهيرات،كانالذجمماالميتتضعاوننردفيوقعالدائرةهذهعن!خرجاناراداذاالشاءروكان،الفظام

والاخفالى.ال!بةالحستمهلينالىالدعوةفىءمواقفنافرضتهاالنيالجاهزةالمقوالب

كالنجم،هاويااوكالحلمخاطفايبدواللكلاسييئالنظرةخلالومنشاكر!شوحدةتستهدفقوميةفيالعربي

واستؤالنرىدروبيشقادهافمضى،عشقاخلبن!الشمسللعلاوصالشصمنمصجونالمت%-+--!ميماكلكماناخرىناحيةومن

المرتقى!علىمبينصبحاهدابفي.ليبياشمراءانش!هوماالملائغهلنازكقصيدةباستثناءالعمودي

بثقلنابضة..طوفانفدوىوؤفتالكلاسيكيةالمعانيهذءفيلايصدروناليومأشباباوشعراءالصنيعهذانصفبماذاادريولست

واتن!اندونولدن،المقاومةمنضربالىاسلممخهاالتيالفاجعةضدالمهرجانعلىأ*منينامنموقفاهو؟المرسلاأشعرعنالا

الرغمفعلى.الحقيقيةالغلسفةهيعنمطهذهانالظنواكبر!تؤحاسرالىانطلاقهمعنالثيابجانبمنروولامالمرسلةالقص!ة

سبقنهازميلاتلهاخضعتالتيالمؤلراتلنفستقريباخضعتانهامنالشعرالايناسبهالاالمهرجاناتانهذايعنيوهلأورويهاالقافية

علىاضفىالذيهوهذاوتفردها،متفردانمطاظلتفانهاالرثاء-،الى؟التصفيققافيتهتستدرالذياللعمودي

:الجدةيشبهماالمذثورينالمقطعينفيالمتداولةالوتامكاروهي،اللغمانياحمدفصيدةالىاقفزثم،ارصدهاظاهرةمجرد

يهوىعاثنلقدلقلبياقولشاءمااصابتاقهاشكولا."بغداد"بعنوانالمهرجانفياأدامما

المرتىع!الحياةعنادمنجا*ت.ولقد،الانشادرائع!ياىاذابخاصةالتوفيقمنصاحبها

9!يمضىعشقاالشمسوتخلمنهبصاحبهيزلىالذيالمتقاهـب""فيوقو!امنالرغمعلىالرصينالنوع

الذرىدروبايىهايشقعلىد&لوحد.وهذا.المبتذلةالمكدرةالعبارا!سطحيةالىويدفعه

المساءدبيباحتماليطيقاكانمنعلىمباشرردنفسهالوقتوفي،اداتهمنالتونسيالشاعرتمكئ

...خب!بنارالمصيرفيلقىاو"لقصيدةاليهترتفعافيالمسضوىيفرض"البحر"انيقول

السنينهشيمفيذوتوبروح.عنهننخفض

مبينصبحاهداببينماالموتعانقالمرتقىط؟كلاب!عداكماعرياننعرؤطانناتقتصالحقفكلمةذلكومع

فدوىانالا،موفقاجميلا-الثاليوهو-المقطعذلكويبدوالىوقصد،الرشيدوليالليوالعبيدالمغنياتالجواريبغدادعنالبعد

بتجربةاحساسهافيهبلورتحيثالثالثالمقطعفيتوفيقااكثركاترةالو!اعني،تتحققحتىاـعربياالث!حبيعث!هاالتي"الفكلة))

قمةفيوهي.المجالاتاوسعفي-فلسفينحوعلى-الموتفي.عاراصبحاشيءوهو،فلسطينضياعبذنبعاقرارالعرب!بة

تنكسر،الدائرالفلكمعفيورطليقجزءالراحلاخاهاباناءتدادهاا!العربجبين

الخلافيالمنطقبهذايؤمنانيستطيعلااويؤمنلااللذيالانسانانكسارالحكمةفيابياتاولهما:موفقينمهيديندالفكرةلهـذ.صدولقد

احساسالىتستسلمانمنمناصالجدلاغرورهاقمةفيانها،يعرضهااندونالتجربةيلخصاي،المعروفالعربيالنسقعلى

لاولكنه،ويقوليقولان(لمرءهذايملكفقد.الفناءبطغيانالمرء:يقوللحيماف!يقول

فيانيتصورانيستطيعولا،ثوجودتتويجاالغناءيقبلانيملكالمطامحانتونسوايصان

منواكثررائعةمناكثرفدوىكانتهناومن!افنلاءميضالزوالبالننمنيلابالجهدتدرك

فيتتوجهارشاءتبماالراحلاخيهاعمرتوجتانبعدوفالت،صادقةيديهرهنادمابنمصير

الصموتالعميقاسا.غمراتفيقلبيولكن..اقولميئاباطيلالاالحظوما

صدريجدرانفيقرعيعوديرفضهاانيالجبريةاوال!ميةلقضيةمناقشةالثانيوالتم!يد

:فنوطفيحيرةفييسائلاللعجزبعقيدةيكلذلا-عربيكأىهؤافيولعله-انهيقررمانحوعلى

أيهوت،اذا*اخ!يارعفيكانةويحم!يحتأرأ!المهامثتةلار

؟يموتالماذااختياريتبعاتوحملنبم

المصيريصورانلهيهيالمالعربشعراءمناحدااناحسبالمسربيناحدمخيرني

فنوىفعلتكماالبساطةمنالنحوهذاوعلى،التصويرهذاالزائلمصيرياخطانورمميئته

أطوفانبالساعدينحظيوابني

الراءةنيمسناخرىقصيدةالىملنضرءها،شكغيرمنحلوةالقصيدة

.مفشاخرجبالقاهاوقد"زوبخيالى"بعنوانايضاالمهرجانأ!قصا

طوقانءف!وىوففتحيثتقفايعزيزعبدلملكالقصيدةهذ.كنتوان،وبساطنهالمر!لادمعربشاشهتحملوهي،الايبيالماجري

العربيةالجمهوريةابناءنص-موقغناسداهااخرىزاويةمنوقكناخذمنالمهرجانوفيانشدهاعندماصاحبهاظفربماذاتمامااعلملا

الاالشبهيدمنترىلابمنالفداءولحمضها،اليمنقضيةمن-المتحدة!لفهلفومناللغمانبماحمدبفحوله
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تختلطالثيال!لفظيةالصناعةءنالتخليمعهاويسهلاليهاحاجتنا-كبر.الانسانكرامةبيراءتهيعيدطفلوجه

المتداولة.بالانماطالحلوةالاوصاففيهافقطاهذا:بعضنالي!سألحتىالفكرةسذاجةالىبالاضافةولكن

عنويعزف،ببساطةيعبر"الحزينمارس"فينشاتكمالانالرغمعلىواضحةتجربةابعادنغتقدفاننا؟الفقيدفقدفييؤلهاما

يجعلهالاصاحبهيتعمدشعركلعادةيتضمنهاالنني"العاعة"اللصورولقد.ثلاثةاوموضعينفياليهتهـفمامغزىتحديدعلىتصرانهامن

:يقولعنحماتجليهاقصىويخبلغ،مذهوماواللشراءالبيعحولفدورشعاراتمعجنبالىجنباالصورتزجيلراها

الحزفيمارسيرأبقصةمشغولةانهاوينمو-والمغنموالثمنالوجهماءواراقةوالدولار

القمرحلقمساءمنكممفرانجدلاانناالا،الفنيةبراعتهاعلىنثنيانالانملكفلا-مالية

للبشرعيونوكم؟ماذاثم:الثناءبعدنقولانمن

تطالعهومع،ملكقصيسةفيصورتهتكنعهماللموتالتصديان

السنينصحبةملمالكنهيرتفعشعرايصنعلمفهو،خاصةملامحذاتحقيقةكانيانهتسهيمنا

والافولالبزوغودحلةمجرداشيماا&ماعرةعندبداهناومن.اللجامدةالمقرراتمستوىعن

يجول-قيدءفي-لانهضوءا-اثباتهاعلىعلكاصرتالتي-نالاتكفاحاتعلىيضفيلا

كالب!ثروليس.كاشفا

وذرن،الاخير!ه!المقطعفالقصيدبيتيجعلافيمنالرغمعلىهذاالسابقةفدوىقصي!دةمثلهاالىشدتناالتيالتغمةمنويضعف

:يقولعندما:قولهامثلفيتظصنثريةالاول:شيئان

هنااناالحنانبراءةالبذلبراءةقلوبنافيزالما

نعشيمانعيش!ثراءاوبيعبغير

بالصقيعجذتانومرحباكبرياءبغيرلاردوبغير

الرإيع!فيونحناعطتانتذل

تذلنا

رربطاقةوجهتاماءتريق

فلسطيقمحرابفييرتلان؟مللاالذيالنجميحسنللشاغر؟بالهوانبالخزيمرتدفعنا

الاحساسمئالكثيريملكلنالذين!،بنامقدمةفيولعله،كلمآلمخوفتماتحتيدخلمااو،معاظلةفس!4انيمكنماوالثاني

صعيدمنا!نجميعنهيعبرالذيالاحساس!ذاوللكن.وار!ياعبارة!دعنواناولضيعددهافيالادابنشرتهاللذيلهامقافيالملاقكةنازكمنه

التىالحقيقةيرتكل-علىشوقعنيتحدث"بر؟ربطاقة"وفيالكارثةمصدرهمالكااللغويالاداءتهالكواد!."الفكريوالغزوالادب)ة

.العودةمنبدلاالهوصدقبساطةزقرهـفي.القصيدةفيمقطعاخرالتهالكهذاوآية،المعربات

انماطفيتجمدموضوعاليسظووبالشسبةوملطينوالغربةال!ينمارس

يج!معقدةعمليةهيوازما،السطحعندوتوقفهالتكرارهامججنأها

عاهـ!موتم!اـلاءماقفيتضر!وهي،ال!سالهاال!ميرنفسهالنصميالوتمجالفيعاطفيعمقعنتصدرلمامزيزاعبدملككانتاذا

.ا..لا.اخضاععلىيصراندونيفعل"الحزينمارس"فينشأتكمالفان

تعبرانيمكنالفاظمنماانهالىضيربريدبطاقةفيوعرهنا!..افيا!أصركلنتجاهلانيمكنلاثمومن،المنطقيللقياستجربتهاطراف

منعداوعوعليهمرورهاطالالتىالايامالهظ!همقد،الضازيةمعاناتهعنالت!حمسمنالضربهدالقدراىالايمكنلابل،قصيدتهفيالمننلقائي!

001-ء...بريباخدءعلىاورفضهعلىالعصرواقعيوجرىالذيالرومانسي
حه:حروتقلمتدصمت،6ولماروحعلهسعاتبه.ع

.!غيرالكبحهذابخطايبصرنامنالىفعلانرتاجانتاوالحقيقة

مداريبالحزنذلمفهوىياالتى"اًلطبيعة)ءعلىلقاءتكونعن!ماسيماولا،للرومانسيةالطبيعي

...الصمتاني-لغتييدركاهوىياصورفكونو!قد.الصقيعويخنقهيزثعرانيريدوجودعنتقتح

الثوقجعلنااذاالحقيقةميالقحدةجرلفر!يهيحوع!عب.وهذهلحاجتنامبرراوالمهجرلبنا!شعواًءمن""خودةالتقليدية"ماهـس"

وا-تقريبالثعرهكلفيمثمتركقالموهو-واللظر،لنجربتهيخططالرفافوالنسيماتجولوالفجرالاخضرالمرجيقفخنى،،لك

افيوالىيعملاقالى-!مقؤوةاوابدا!اؤزاإت!لريثأرعدادالاتذلكونجرالكفاحوخطىالموتورعدالظرليلازاءيزقادذيوا!ئولو

10101001.-في-فصيدةجاءتفاعلى-تصبحعثدماانهاالا.اسماعناملتهمما
منلاللهيةلنارمبضالذيلماردبروميميوساولعاديلهر؟

ضارنرؤريسة-الخيلوسقرركما-فعادالبشراجلمنالثمىوالاررطار،والخوفالقلقجيلجيلنا،فيهيضطربلمعنىاساسا-!لمال

.عامالفثلالينكبد.فيهشراح

البرارىفيجرياالعمرتقضيسوف

...اللحميصرعهشاعرااًلبعربنقي
!نارقابضد،سدى،

القافيةتلتزممهي-الجديدالقديمت!-كهافياًلقصيدةهذهان"لالابدار"وكمب"*دافي"ت!ب

منموفقة-الخليلىالبيتيالنظاممنالمتحررالوءهـمعالرويذات

شك.غيرمن

.:اًيوبانتمه!اد.والتوزيعلللوكالاتالعربيةاللشركة

السيابشاكربدرالراحلالىبرهايعودطاقةشاذللاشاعرهي

حالتهالسيابعلقوقد-ادوبازتعركماالوتبرعمانتصارهليؤكدالمتنبيشارع
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لا،يضاا،لقطاراو،قبا؟لا"جودوو"،"ا!يمبرا"و"يوسف"..

وفياللصبيبيكيتمسرحيةفيهو،القطارعناوصودوءنباخبار-دساغئا- يأجمطاريحاولاوياممرالمسرحينينكدأميلا!تسحصواحت،

والرجلواللصبي،الزرماءالبددةذوالثالثالرجلالباقريمسرحيةالميريوليمالدكنوربقلم

علىيبعثانقدوللكنهطالمنتظريننفوسفيالامليبعثان،!الثالث

.سالب***

هناثقلثمةليس،كالابدليتب!الليلة.هذان:ابراهيما!نعظافيمفرطةومرحيةقصيرةقصصثلاثالماضيالادابغددفي

.راثصارةمنبد!كانواذا.حجماالقصيرةالقصةالىاقربهيالقصر

علمت؟وماذا.(هنالكجما"لالرملجلا(براهيملكنيقوهعممحالمسرطباحيةوفيجلخرالقصيرةالقصةلان!،بالمرحتتصلتثارارتيفالقضيةهناقضية

،تذكرتليغونيابعيدةمحطةبنااتصلتلقد:(بكابة)الرجللانولكن،قضاياء-!ما!فا!ن،الكفايةفيهماالقضايامناثارت

.الاخرىالمحطةهذهفياخرعطبحدثقذانهفيسقر!"صصرحيةوهي،الماصياللعددفيننصرتالنيالمسرحية

،لالضرورةواحدؤالعشكل،واحداالمسرحيتنمفههونكانواذا،ج!يدمناثارتهامنبدلاوفى،جديدةاقول!قصةتتير"الليل

صيغث-وللمسرحية.اللامعقولمسرحاوالصبثبمسرحالتألربهاونعني

مسزحياتفينفهقدطلاومفأهـيمتعاب!يرالباقريمسرحيةوللافمعقولفيلصموئيل"انتظاد-جودوفي"مسرحببةتحتديانهابل،عب!ثيةصبغة

ونحن.4!رجةالهذهالتعرضعندمفصلاذلكلرى!لما،بجكيت

القطاراتمواعيديبديوئؤ،نهم،ءواعيدءابدلواربماةابراهيمكما؟بالتفل!يديغزيبحيثالسوولةمنالامعقولاصرحعل:رنأنتساءل

وتح،مجيعنافبلوانطلقوصرفربما،الداخليةملابسهميغيروت

يفرك)ابداالمحطةفىنكون!وقد،نرا.اندونالاناما"نايكونبباواناصولعلىيسيرفهو،سعهلاليساللامعقولمسرحان

حسنا،.داؤمكابوسفيلعيشاننا؟حلغفينحنهلترى(عينيهالعبضيين،أنمةمرحفيمنوافرةالدرامافعنامر،اصولكليخالفانه

اصفغنبم.الخضوعوعدماللغةباستخداميرتصلالعنثمسرحبهاتىالذيوالجديد

.صاحالانانك:(بقوةيصفعه)يوسفبالنسيةربماصعوبةالمسرحهذايزيدعما،المنطقيالزمنيللسياق

..........والممارسةبالدراسةتكنيكهعلىالسبيكلةيمكنالذيالتقليديللمسرح

سعيد!انتهل:ابراهيمعنللتعبيرهنهبدلاشكلاللامعقولمسرحهل:التانيوالسؤال

لا.:دولفالشكلاوالعبثمسرحبانالقولالىاميلونحن؟معينمضمون

نجعم:ابراهيمالاشكالاصلحكانرب!االعبثمسرحبها-ىالذيالجديدالمسرحي

لا.:!وسفاوروبامضمونهوالمضمونهذاولكن،معينمضمونعنللتعبير

لا.:ابراهيمرهـورهيالغريبةاوروبافيظهـرتتىاالعبثفمسرحيات،الغربية

نعم.:يوسف.الاوروبيالانسانيعيشهالذيوالمن!بيالفكليوالقلق(لمتمزقللوجود

رجلا.وكنتياسا!ينبغي:ابراهيمالعالميعاليفهل.،معينمضمونيفرضهشكل،اذن،العبثفمسرح

رجلا.وكنتياسالاينبعي:يوسف؟والافكارالقيمانهيارحالة،الغربيةاوروباحالةثمبهحالهالعربي

.الخاسرونهمالوتى:ابراهيمصل؟مصيرهعلىوقلقا،وجودهفيتمزقاالعربيالانسانيعانيهل

ثري!بر!ورانه!المطقعاش!الراررحونهمالاحياء:يمسفمرضبشكلالاخذعندالتعبيريسهتوجببحيثهذامنشيذانجد

.عشاءثمنءرن!وانتتيادانمعترصيعرصاوقائليقولربما؟العبتمسرحوهوجديد

***الراسخة.القدمذويالمسرحيجنالكتابكبأرحىجرفقداللامعقول

يفعللمانه؟"لليلاميسفرلا"المسرحيةك!لب!علفماذا،الحكيمتوفيقا!ولالمسرحيكاتبنامقدمتهموفيالمسرحيالفنفي

..شديدااختزا!اخنزالهامع"جوروانتظارمي"تعريبمناكعراللامضلةمسرحيافه3صبعندماالحكليماننسواقدهؤ!ءلعلوللكن

استعاربل،المسرحيةكتابةميالجديداللشمكلباستعارةيكنفلمانهالفنفبىجديدةتجربةليمارسهذافعلقد"الشجرةطالعيا"واولها

عليه،نفس4المضمؤنففرضالشكلال!شنعارانهقل(و،ايضامصمونهافيالجديدةالفنبيةالتجاربيرمأرسانلهاستأذفالحكيم،المسرحي

بينالعديدر!ل!رم!ليهنفسها!كلذ!رضا!ضموناستعاراووهجرمن!أاللجديدالفنكلهذايت!خذما5مهـو،وحريةووعياؤتدار

خطرالىننبهجعبناماوهذا،ا*معقول!رحفيوالمضميناـشكلاالتقليديةالمسرحيةاللكتابةالى!ودلراهبلالتقليديالمسرحاجلهمن

الحقيقة،في،فنعن،حنراووعي!ونالجديدةبالانجاهاتاظثرا.فيهاونجحاللامعفولمسرحياتفيفلمهجربانبعد

!جديدةلغةننقلفكاننابالافكارنضأثرولكشا،وحسببالافكالنماثر!مسطيرةلاخطرالىالتنبهضرورةهوهنانقولهانلريدفماوبعد

يجربلعله:فنقولالعربيةالمسرحيةبكاتبنترمقوقد.عناغريبمةعننكف.وان،المسرحغيرفياو"سرحفيسواءالجديدةالانجاهات

...والمرانالتجربةمناكئريقصدلاوهووءضموظشكل!جديداشعيئاص!رضوريةتكلنقدافىوا!دبيةالفنيةا!شكالاستيراد

لعله!.عربيمض!نعنللتعييرضروريةتكونلاولكنهاغرجمطمضصن

*،*،،*
المعرفة"عذاب"قصةاولاهاثلاثوهي،العددقصصالىونأتيالعددهذاصمرحيةبمناقشةنبدأانلرىالسيافىنكسرى!وحت

ولاويهمس،!صرحولايلمحالحقيقيالفنكانوادا،بدورعليبتىمسرحي!وهي،ادأفرياحمدبقلم"الليلفيسفر!"مسرحيةوهي

ذاررجملفيفلسفياعرضايعرضهاو!ا!فكارلاعمقويعرض،يصيحديالمسرحيةهذهقحضرلماذااثريو!.واحدمنظراوواحدمصلفي

عنوانهاجعلتلفكرةتعرض"المعرفةعذاب"قصةفانشطقيةصياغة"بودوانتظارفي"ب!يكيتصمويلمسرحيةذهني
الكاتبيكتفولم،نفسهاالقصةعنرضنيبحيثعليهاالدلالةواضح"استراجون"همااث،نبيكيتمسرحيةففي!حظف*!+ه-،،؟هـكا!ح!

واضحة:صريحةعباراتفياًلفدههذهعنعبربلبالعنوانالقصرةاللباقريمرحيةوفي"جودو"المدعوينتظران"فلاد!مير"و

وطمد.."و"والمسؤوليةالتعبتورثتنوعهاعلىالمعرفةان"،القطارينتظران"ابراهيص!)ءو"يوسف)ءهماائنانجدا

اعماقهفيانه؟مهتمغيرانهقالمن-.يتعنب..يغرك!كائلانهاورحالىهوكماماتصقانقلاومتلازمان"ؤلاديمرءأو"واستراجون"
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نام!تحبهاحلوةبنتانها..شهرمنذعريضةسميحلأابنتيان..عذابهاينسىالمعرفةباقتراحيسعدومو*شعانلعل."و"..يحترق

،..واللهسيدييانعم..نعم؟..طبيبعلىتعرضهاالم..رأيتهامعيارهو،بالاخرينلقاء.معرفتهالانسانيدفعهالذيالثمنان..

جنيه..جنيهثمنه..سيهيياغالالدواءان..الدواءلهاوكتب."واصالةبعمقتقاسالتيالحقيقيةالحيلأة

"..كامل
حوارها؟ورمزيةوشخصبيالهاباحداثهاتقولهانللقصةبقيهماذا

سميحةمعنعشيجعلناكلانفيالكلالبنجحالحواروبهذااللكالباراد.الذيا!نىتؤديانيمكنوكانمحكمةبسيطةوالقصة

نجحوقد،القصةفيالاولىالشخصيةهي،القصةبطلةهيفسميحةشهرفيزوجانويجيءالباصينننظريقف،القصةبطل،فحامد،منها

الوعظياراتوالىالحطايبةاللهجةالىيلضاندونهذافياللكاتب،حولهماعمامشغولانوالائنان،بزوجهامسغولةالزوجة،المسل

ارتراحم.قصصمنالقصةهذهامخالعادةبهاتزخرالتيووجدبالهاتفعليهتعرفتالت!ه!سميرةهيالزوجةانحامدويكتشف

***.يعرفلانهوحد.شذبهبالمعرفةفاذااحلامهف!تبمفيها

فيوالاحيرةالثالثةالقصةهيشروروليوسف"دممنوزورى"فيهاوماعنوانهافيبفكرتهاالت!ريحمنالقصةطبمماوبالرعم

قصةوهـض،الاخريان!نالقصثونهمشوىفيوهي،العدد!زاحتىبدا!هامنباهقصةيمضيانفيالكابوؤقفقددالةعباراتمن

فيالقدمراسخقصاصشرورويوسفالاستاذانشكولا،طويلةدقةعلىيصتمدبارع!كلتيكفييتعدببهفادايعرفالهحامداكتثت

.والولولوجالنقليديالسردمسنخدماهذعقصتةيعإلجوهو،ا!قفنالقارىءيشعراندونزمانالىزمانمنوالانتقالوالوصفالتحليل

التكتيكيلتزميانيوهمكفالكاتب..العتاثيريوالاسلوبالداخ!الزوجةكانت":قولهالبارغةوتحليلاتهاوصافهومن..الانتقالبهذا

مغويضط.."العبيوج!هوممان":ق!صتهفيشهلاقيديان-عابهوان."الاخرينعنوتخفيهبنظراتهازوجهاتحيطانتوشك

منليخلصهاليهسعىالذيالطبيبمفالجةمنينتهيحتىالسردهذاتخفيهوهي"يقولهر"فهو،موضعمناكثرفيالوصفهذايكرر

الدموزور!.السابقةالاميرةحبيبهبطنبهاخهارفىيالجنينخلالمنكلهبوجودهاوث!عرهتلاطفهرمنف،اليهاوتجذبهوتشده

واردخص.وعجارير!الندنقنواتاليبهيروقىالذيادجنينهذاهوومرة."شيمامنهتظهرفلابكليتهتحتويهانتر-!كانتالنينظراتها

انا،سردمنفيهاممابالرغمحوادثقصةليستلانهاارومةو!رويلجأ."عينيهانظراتفيزوجها!طسميرةتزاللا":يقولثابثة

شرالذيلألندنفيالغريبكمالداخلفي،داخليةاحداثقمةيقعماوكل،القعةمحورهوحامدلانالداخليالمضولوجالىالكاتب

ارضهباطنفيتضربالتبمالجذورفقدلانهالحياةمقوماتفقداو،فييسرفلااسلبكانوان،اعماقهواقعمندلالتهيأخذانماحوله

:يقولوبالجنينيحتفظانيريدلافهـوولهذا،وبلد..الداخليالمنولوج

لا،ولدلييكونان.فيارغبلا،يمشبمصبياارا.ان(ودلا"*،*

."الحياةبهالامدحياةدوافداملك

كانفاذا،جرثومننهوضعالذيالجنينهذاوسنيخهير.ظوهو"الليلفيناس"ؤصة!ياولضيالعددفيالثانيةالقصةاما

كلتبتلعكالغوذمدينةفيوضائعغريبلانهالحياة!قوماتؤقد9!تعبير!ءلىالتراحم!عصمنا!لاوعذهاللشرفاوي.ضياءبقلم

ايضا.لنف!هيريدهف!و،الموتالجنينلهذايريدكانواذا،لثيءكلامالهايضب،ايضاالماضيالعددفيلهميالرحمنعبدالاس!ناذ

الشرفاويضياءالاستاذهلاع!3ولا.حياتهممطلعفيالقصاصين

فهناك،ماساةمناكثرعن!كلشفوالقصة،اكريبطساةهذءهـذهوبؤزقد!كنلموانا!رمطلعقيوزقداوحياتهمطلعفي

والأبنة،اض،طردتوالامامهاطردالاب،السابقةالاميرةمأساةبدينا!دفيسياراتحارسبيومينعم..القصلآكتابةفيحلة-41

جنسيةب!لمتواصللمتعةالجنسيالشم!بقعيشىألىنمتفن!ىجعلنئىالى)متصلةالسياهـاتاصح!لهيدفعهااتياقروشعلىوالصرتههويعيشالقاعرة

التيالوحدة!ناةثم.."..!،محةوكل،ليلة3لدكارم6ظهري!نب!لكليجعلوالرجل،حراستهفيسياراتهم!نركونالذين

اعيشلا!بمالبيتعاحبةةطردني!"..بار!ةوتزرياد!مبم!كلته!شغولوهو،يأتيه؟اـذيالرزقمنفئافيه،ضعجيباالانفالىابوابه

"،العريضسريرهانرصفاليقال!"احداقي!انتنمنىهي،معكاقلالحيبوفيجنيهوثمنهالدواءتئتظرارتيابنتهسميحةبجيب

الحفارةومالاة.."..ليلاكتفيهافيالثبقةارنثمريرةودجريواررالثةصغيرتانادئتان،سيأراتثلاثالميدانوفي،جنيهنصفمن

يسجنلعوف!انهيعا!وهوالقاثونيخالفالطيبتبعلا!تياـلماديةووهصاحبمنداقيكلهاوالمتاب،والثراءالعزعليهايلوحفارهة

ا..-ا-00001ا00ء..3-..لا.لاحلامدفسهويترك،ينامالمسكبتفالرجل،الفارهةالكبيرةالسيارة

..ءلحصروطءلزلوريعا!لويهلعس!روجهلهن.ممايوم!طالسيارةفوانجيسبسرقةويننهمهبشدةيعنفهصوتعلىويئتبهاليقظة

البيتوصباحبةالسابقةواميرته3مالفصةليستالقصةهذهاليليلالتيكانتفتاةإوتعطفسميحةجيبفيماانياخذبعدالايتركه3و

اًلذيالمزيفواللظيبالعريضسرهادضفيقالىمهامنتن!نظرافيايقرلصابخمسيننقديةورقةيدهفيقطفت!م!السيارةصاحببصحبة

الم!ينةقصةانها،والخضراءالزرفاءالوويقاتدؤيةزوجتهتعشقنهايةالقصةتن!ت!يوهكداسمي!4جيبفيكانعمابز؟دة

بالشخصياتكلههذاتصورواًلقصة..والضياءالغربةقصة،اًلكبيرة."سئتمئتالية"

فتنيمثميعبطلربمكصء!،)وكفثكررلةهذلحاالجملةبعإظالالبعلبمفيلممزتقصضمسنبهاياسلا!وحلةالىوصلقدالكاتباقت!يشدولا

بهذ.يلقيالكاتبان."مياهعىنخددقولن،ذرج!اتين!أك،مضمونهامعيتواعمبشكلهذهقصتهيعاللجفهو،الاداءفيالنضج

ثمغميقاوذفشازمناايقاعامحدثةقعة51ليافىفياجملةافييدير.وهوالحواراس!تخدامويحسن،والواقعالحلمبينويزاوج

ا!ط!ةأوارصورة!در،هذيانغيرمنا!داخليادريالوجدجيء،الدارجالحوارلغةالىاقربتجعلهسلامةفيولكنسل!يمةعربيةلغة

و؟غربتهاوضياغهعنتبيراالكاتباراثطاربهرالحادةالموسيقيةيستخ!متماالاسلوبب!ذاالحوارادارةفيالطتببراعةوتبرد

الحضارة!ساةاو،العظيملآالمدينةمأساةاو،الامرةماسماةاوما-اتهاللغةتفسداندونولكنسليمةعربيمةنجلغةؤيدير.،الداخليالمنولوج

..الانسانية..الحوارهذاوتقطع،الداخليالمنولوجانتقالات

..نعصم..سيديياهنامن..النومفيغرقشيءكل.."

الميريوليماللقاهرة؟الرجلايهاتفكرماذافي..اخر.قبم..القادمالشارع..طولعلى
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وبادواتهوثقافته،العصرهذاخلالومن،منعدمولو،جديد.نحلسكوأ-8يعألممفمعةأصيميميم!لمنثمعو وغيابكمتحفافناريحوليس،وحضوركحياةالتاريحهوهذا

بعضعرضحبودعندومفقد.(ال!وكى)تور3الدلعلواخيرا

الىالمدخل؟و6(لوضوءنصفهوهذاوكان.التاريخفيالصراعاوجه

تماما،المحددالدوريالدكتورموؤفما:السؤالوهو،المننظرالوضوعأفضلانوالواقع.الترائيةوثقافتناحضارتناعنندافعانلريدكنا

هووما،العزبية،الاشتراكيةمن،التاريخفيتلكنظراتهضوءعلىفينتفننانلا،بلضنهالعصرتخاط!جديدةحضارةنبدعانهودفاع

للعدالة،دعوةمجردهيهل..رأيهميالثوريالاجننماعيمضمونها.الزمنوراءممابمعاقلللاعتصامعقيمةمحاولات

؟.عملياالعدالههذهتعنيوماذا،وكيفارائهبمجمليلتقيانيمكنالدوريالدكتوراناحسبولست

.الاجدادصنعهبماوا!تفاءالانكفاءالىيدسعونالذينمع

الجديد(والمجتمعالتراث)لمختلفيسمح،اعلىكمثلالعدالةمبدأعلىالالحاحفانوكذلك

اليساراقصىالىوالرجعيةاليميناقصىمن،الاجتماعيةالقوى

عصورعبر،والقديمالج!يدمعركةصورالاسدناصرالدكتورانوبذلك6يريدونهالذيالتفسيريعطوهبانلهميسمح،والتقدمية

،الشعوبيونوهمس،نالمزيفالمجددينفوقفوبينالعربيةالحضارة.موضوعيجسيدايمنويجردونها،الثورينجوعهاالاشتراكيةيفقدون

ومع،الشعوبييندعواتضدالتراثمعوكان.الاصلاءوالمجددينالاقطاع،والتخلفكلاستعمارمباشرةيوميةقضاياهناكفان

فيالوفت4المثكاعلىوعرج.الجامدينالمحاقظينضدالاصلاءالمجددين،النوريةاصالتناقيناتتحدىكلها،والطثفيةالتجزئة،والرأسمالية

وجهالتجديد.فيعثرةذلكيقفاندونالتراثاحياءالىفدعاالحاضر..المحددةالواضحةالجلولوضعفيوايجابيتنا

وظروقها.الامةروحعننابعاذلكيكونانلثرطالتجديدالىكذلكودكلاالمضاميقالاجتماعيةلناالمتوالي!اتضحتالثوريةساركناخلالومن

للثقافاتالسذجالمقلدينمنيكنماستيا?لا،المقالنهايةفيوهوانالعربالثوريينعلىكانالوضوحهذاوامام.العربيةللقومية

كوكشفالعلمياعتدالهجاوز،القليلةالاسطرهذهفيولكنه.الاخرى،العدالةمبدأعلىالمبنيالاصلاحطريقاما:طريقيناحديختاروا

شبمءانهاو":فالعندما..محلالغربيةالثقافةمنغضبشبهعنمبصدأعلىالمبننالتورةطريقاو،الاجتماعيالمضمونتحديدبدون

تتجولا،تتذوقهولا،بهتحىولا،الامةتعر!4لاا!برءرب()ايتسيرالذيهوالطريقوهذا،.علياشتراكيبمضمونالمحدد،العدالة

وباصولهابهاالصلةمنقطع،عليهادخيل،عنهاغريبلثيء.اليه.القاهرةفي،العربيللعالبمرائدةثيرةاكبراليومعليه

.".وترا!هابعضلموضوعهيعطيانحاولالدوريالدكنورانلواتمنىوكنت

ن5،هذءالتساؤلسيغةخلالمن،يوداذنالكاتببلاخكأنيالتاريخمعالملبعضتلخيهى(لىالاقربالشكلبهذا؟تيووالتفاصيل

ارادوسواء.المعاصرةالتجديدمحاولاتعلى؟لهاالشهمهذءيثبتافيهو،واضحف!يمنهجضمن،والتحديدالتفصيلفان.العربي

هـمم!اقىالمعهـودةالكليشاتهي،الاوصافهذءفان،يردلمامذلكبينالمجردالطرجحهذاعنوسببعدها،تمثاالكلابنظروجهةيبلور

الشعرفيوالثورةالتحردحركات،الرجعيونثبونالمطعادةبهاالمواقفمختلف

..والقصةةاء*الىيحتاج،والاسلاميالعربيالتاريخاناشكولست

نانريدالتهمهذ.اصحابمعالانثقاشفيندخلانوثونالمحافظةجوانبعنالبحثالى،(لتعبيرصحانثوريةةقراالى،نظر

فقط:واحداسؤالانسالوالى،مختلفةعقاثديةيافطاتتحتوالسياسيالاجتماعبموالاستغلال

دونان،الاخرىالاممصضاعاتتستخدمانللاممتتاحكيفترىالثوديةالخلفياتوعن،الفكريةو(لمذاهبالثوراتمعاليعنالبحت

تاريخفيحقيقيةثقافةهناكوهل؟افكادهامعالفاعلللهاتتاح.نغسهايةالملاالمجتمعبنيةفي،وراءهاتقفالتي

مثقفايقبلمنوالفهمالتمثلعلىممتنعة،كلهاالانسانيةالحضارةفهماجلمنالعلميةالادو.اتمختلفنستخدمانعليناوبالتالي

عصر؟ايفيحضادساانقطاعاالمنقطعةشبهالحاضرةالمرحلةفهمثم،التاريخهذا

المعاصرةالغربثقافلأتفهمولا،اليونانثقافةتتذو!لاالتيفلامة.القديمةالعربيةالحضارةعصورعنوزعنيا

..هدهالتاريخيةثقافتهافهمعنحتىعاجزةكونانبدلاوفيطليعتها،الاشتراكيةالمذاهبلمختلفنتمصدىانبالمقابلوعلينا

الحضارةداخلحتىانهنقولالا،(لغريبالتعميمهذامنوبدلا،حقائقمنعنهاقيرسبفيماونحاورهاونناقشها،نفسهااولركسية

ماوالا،روفضمنوهناكنظريةاوفكزةيقبلمنهناك،الغربيةانمنبدلاوذلك..نفسهاالعالميةالاشتراكيةالتجربةتخطنهوفيما

منيقابلهاوما،والعقليةالكبرىالمثاليةالفلسفاتسلسلةفيرأيناانناوندعي،انفسناعلىونتكفىء.المتعصبالجاهلرفضنرفضها

الفتالتيالكتبملايينفيرأيناوما..واولديةالواقعيةالفلسفات!..الابوالىالازلمنذالمطلقةالحقيقةنملك

؟اخرىنظرياتودحضنظرياتلعرضولا.وتفاعلهاوتواجههاالافكارلتلاقيعصراعظمفينعيشاننا

وكذلك.شيوعيااصبحوالابهاكلهالغربيدينلافالماركسيةفقدناوالا،الاخرلدىماونفهم،لدينامانقدمانمنلنامهرب

..المثاليةوكذلكالوجودية..العالموفيمنالعصرحضورنا

الثقافي،المعتركعذافييشاردانالعرببمعلىنحرماقنفلماذافيلاشتراجمبتناجذورعننبحثانناحيةفييصحكانواذاا

..؟والرفضالقبول،والدرسالأطلاعفيالحقلهاليسنبحثانهوايضاالاصحفان،والقديمةوالثقافيةالروحيةتقاليدنا

وتفصيلاجملةاالغربثقافةيجهلمنهناكانهيالازمةانالواقعنجدلمولوحتى.بالذاتهذه..الحاضرةالثوديةتجربتنايميزعما

..ثقافيةوليست،معقدةنفسيةمركباتتجاههاويعاني..اخرىجذوراصطناعالىن!مبعولم،تاهـيخنافيلهاجتورا

الىهذادقعهوربما6العربيالتراثيجهلمنهناكوكذلكالبذورعنالبحث،يفقلمان،يعادلالجذورعنالبحتان

..وتمثلوعيدونايضارفضه!جديدربيعاجلومن..الجديدةالارضفيالجإيدة

السياسيالاستغلالىجماعاتالنصنيفهذامننحينااذاهذاهـيوتلك،جديدمنونزرعنبذرانعلينااللجذورنجدلافحين

بادعاءاتاما،شعوبيتهم؟ورجعيتهماخفامثلايهمهمالذين،والطبقي..اليومالحضاريةثوريتناصميمفيالاعمقالدعوة

سطحي.تفرنجباثثاءاتاو،مظقةتراثيةانلريدولكننا،استمرارمجردنستمرانولا،نكرراننريدلا
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يتحرجونلاالعربالشعراءاقدمكانحدايالىنعلمحتى(المتجردة)ا!اتمةبهذهيلخصهافانه(اسد)الدكتورباراءيختعلق!يمااما

بمفاتنه.الحسيوالتغزل،والتثبببه،الجمالوصفمنوحين،المجتمعتطورمنينبعالادبفيفالشطور":الصحيحةالعامة

وحضارة،الاسلامصدرعصورمنععراييخلويكنلمانهثمالمجتمعهذاتطولبرعو(ملمنعاملان!صهالوقتفييكونكذللكيكون

فحسب،بلقصائدهمفيجانباالاخلاقيضعونلاشعراءمن،الاسلامويعريه،اصولهعنيقطعهو،جذورهعنيفصلةانندوسليماتطوروا

.ولستومواقفهبالفاظه،الكشوفالجنسيالادبمعالجةفييتفننون."..اصالتهعن

يكلنوالمالذين،الشعراءهؤلاءتتناسىنازكالسيدةان(حسب؟الطريقةهيوما،كيفوفى

كاثوابل،وبودليررامبوامثال،الغربشعراءبعضكحال،ملعونين(الفكريوالغزوالادب)

ووجاهة.وبلاطمجتمعشعراء

الانارةبصددالفتالنني،الكثيرةا)ننريةاللكتبعنعداهذامجملعنوثيقةاوضحالملالكةنازكالسيدةمحاضرةكانتربما

خىسراهـتاولونهاالعاعةبعضزالماوالتي،الجنسيوالبثويقتياروراءهيتبلوراخذارزي،القوميبل،الفيىبل،الادبيالموقف

..هذهابامناالتجاربانهيار(ثروذلك،المشرقفي،العربيةالعواصمبعضفيجديد

كما،الفريدوالعقدكالاغانيالقيمةالادبيةالمراجعكبعنوعدا..عنيفةوردةخيبةمنوراءهاخلفث4وما،السياسيةاليساريرلآ

يس.ادرسهيلذكرالرائد،الادبيالصفمنواحدة،نعلمكما،الملالكةنازككانتلقد

منالتقادهناكانذكرتقد،نفسهانازكفان،الغربيالادبواماجديدةتجاربمنضمنتهوبما،الشعرفيجديدمناستحدثتهبماسواء

المجالهذاسفيتوسعناواًذاً.بالاخلاقىالادبربطالىدعوامنوالكتابالعمللتحولاتالعميقةومعانالها،القوميبموقفهاوسواء،اصيلة

المحافظةاشكالاعنفبين،مكاراوحاذبيةمدارسالغربفيانوجدنا.العراقفيالثوري

..وانطلاقطبيعيةمنيقابلهاء،ويبن،(اللخلقية)..والعروبيينفيالعراقبنكبةتحسساالادباءاكثرمنكانت،زكولعل

فلاسفةهشالك،الوجوديينبينحهىانهالكا"بةنذكرانويكفيمنمنطلقاتهاكئيراتراجعذلكجعلهاوربما.المزيفالشيوعيالمدخلالى

فرنسا،في(مارسيلغابرييل)أمثال،منطردوندينيونوكتاب.الاوللوقعهابةبالنسغريبموقعفياخيرااصبحتحتىالفكرية

..المانيامي(ياسبرز)و..بهاندرىلا،خاصةاخرىاسبابهناكيكونوقد

الجنس،معالجةعنيتحرجونلا(الاخلاقيون)الكتابحتىانهغيرجميعاكانوا،بغدادديبا،ؤتمرالمحيطينلثبابااوتساطوللكن

نصفي!ملأواانلانفسهميسمحونلالانهم.."اللااخلاقية"وقضايا.السابقلموقفها،تمامامعاكىشبهموقفلهااصبحنازكانعلىمتفقين

والثرالانحرافتجاربخلالمنبل.يتجاهلوهوان،والحياةاًلواقع..ةواتفبلالشعربادوععنهعبرتارري

السصونحوالانساننزماتاعمقعنيكشغونماكميرا،والرذيلةاضياالغريبةالاراءهذهنفهماناجلمنضروبىيكمدخلهذااقول

لا،المنافقةالبورجوازيةالاخلاقلا،الخأرجيالمزيفلا،الحقيقيالمنشورةالمحاضرةخلالمن..وخارجهالمؤتمرفيالمثقفينبهافاجأت

..والكب!تالنقبملعقدالمزورةالاقنعة..الادابمنالماضيالعددفي

ومي،دكرتهاالتيروايتهفيلاله(بلزاك)علىنازكوتتجتىالاراءهدهمعظممناقشةمؤونةكفاناقدسه!يلالدكنودكانواذا

العالموصفعنقيحرجلاكان،نازكتقر؟هالمربمااخرىرواياتاخرىكثيرةجوانبهناكفان..المؤتمرافأءمباشرةالقاهاالتبمبالكلمة

..والضياعالضلالبؤر،والنفسمنالمجتمع،المظلمةاللطبقة،الادلى..(نازك)محافرةفيالمناقشةالىتحتاج

الدعواتفامتلما،اخرونواقعيونوبخناب،(بلزاك)لولاوفى"لاراءهذهعنهاصدرتاتي(الجديدة)التجربةكانتهـبمابل

حياةمنالمظلمةالجوانبالىالانسانيةتعرفتلما،الغربفيالالثراكية...والحوارالكشفمنمزيدالىتحتاجالتيهي

)ديسنتويفسكي(،وهاددي(أ"توماسو)بلزاك(اًن"لبورجوازية.المجتمعاتصفوفبينمناليومنازكبهاتنغردلاالتجربةهذهانوليقيني

القرناو(خرمنذوالشعبيةالاش!راكيةالثوراتطلائعالفواالذينهموالكشف!عن،تحليلهامحاولةفان،العراقلمحيخاصة،والمثقفينالادباء

الماضي.اهممنهي،والسياسيةبلالاجتماعيةوارتكاساتهاالنفسيةمصادرها

،(زولااميل)و(بلزاك)بين،نا.ركميزتلماذاادريولست.اليومالعربالمفكلينواجبات

لىايدعوبانهالاولفاتهمت.واحدةنزعةالىوينتميانمهقاربانوهماالكاملالرفضموقفعنتصدر،تلكمحاضرتهافيالملائكةثأرك"ن

!ا..الاخلاقلسمويدعوبانهالثانىووصفت.اللبربريةحصيد"هو،رأيهافي،الادبهذالانوذلك.المعاصرالعربيللادب

المذهبفان،(الغربيةقراءاتها)ببعضالكاتبةاذكرانواحبالغزومنبكثيراخطروهو.العربلهتعرضالغي،الفكريالغزو

منيلطلق،فرنسافي،الماضيالقرناواخرفيشاعالذي،الطبيعيموالثانيبينما،للارض(حتلالهوالاخيرهذالان.الماديالعسكري

و؟لطبيعة،والمجتمعالالسانيصورانالكاتبعلىانوهو،اولمبدا.والروحللفكراحتلال

نظر؟ووجهاتاهوإئهعن،الامكانبقدريتجردوان،الواقعفيهيكما..باللاعربية،باللادين،باالااخلاقالمعاصرالادبتتهمونازك

واصحاب.الحقيقةعنبحثهفيالعاللمسلوكيسلكاناي،الخاصة..والدروحيةبالمادية

وفغ.الاشتراكيةبالوافعية،والواقعيةاليوميسممىماالىالمن!بهذاوالعربية.والدينالاخلاقالغزو،يمثلهؤاقبل،العربيالفربينما

اليومي،سلوكهفي،الانسانعن،هوكماالعالمعنالكشفمنبلابل..العميقة(معنوية)فيوالروحية،الاصيلة

منيرىءأعلىيحكمانللقارىءيترك،ذلكوبعد.والخافيالظاهرالدخولقبز،(لتصنيفهذافياًلقارىءانتباهيسترجميمااول

تطورولقد.يبرىءاويدينان،يرفضاويقبلان،الكتابخلالفيسواء،المطلقاالتعميمالىتل!نازكانهو،التفاصيل.عناقشةفي

.ونبعالاشتراكيةوالواقعية،بالواقعيةاليوميسمىماالىالمن!بهدا..(الغزو)ادبعلىحكمهافي،اوالقدإمالعربيالادبعلىحكمها

والفوا،الانساليوالتحررالتقدمقضاياافادو.ا،كبارعالميونكتابفيه.المعاصر

وا،الكلالبةهذاترفوربما،العلميالاجتماعيللتحليلرائعةمؤونة،كلهاوترفعها،والدينيةالأخلاقيةالفضائلكلللراثتعزوفهي

تعرفه!لا..الجديدالانتاجعن،بالمقابل

حقيقياطلاعسابقودون،جزافاالاحكامنلقىاناذنيصحوراناًذ.عليهيوامقوهاانالتراثيونحتىيستطيعلاماوهؤا

بنتفيكتفىوان.الايجابيةوالنزعاث"دارسهذهمثلعلىوشامل.اًنالفنيةوالمواقفالنظروجهاتبمختلفحافلالقديم(لعربيالادب

والمواقف،منالافكارخض!عنفكرةلتكوبن،مشوهةوملخصات،واقوالاشعارفي-المصطلج!ذا.استعمالشئناان-(طبيعيا)ادبافيه

متونيافيدراستهامؤونةنفسهاكلفتقداللكاتبةاناعتقدلاالتيقصيدةنتذكرانويكفي.الذبيانيالىالقيسامرىءمنالجاهليين
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والانحراف،بالحساحتفالهالمعاصرادبناعلىننعيانمنوبدلا..اًلأصالية

نالا،السببعنب،لواانالمثقفينىعاالواجبمنفان،احيانابهالغربادبادافةمن،السريعاتقريراهدأمنمبانترةنازكوتقفز

السبب،انمعيتتفقينولعلك..والرقابةالمنعالىالبوليىيدمموافتاخذ.المعاصرينالعربالكآبادانة،-الىوالوحشيةبالبربريةكله

ا،!يهيواتنخويم؟لكبتاخلاقاناي.ا!رضيا)كارضنفسمنهوالانسانيةفيلمؤجالنماشنع"قصصهمفييعالجوناًنهـمهؤلاءءلى

الشذوذنحوبعضهموينحرف،الجنسادبيسترقونالشبابتجعلالقصةبطلانلو،استاذهاوابيهعلىاثولديتطاولكأن".اخملقوا

..والضياعالسريعالتعميمفيالمكاتبةتقعايضا..وهناالشارعفيوينصقيسير

انفسنا:معالتواطؤسلوكنسلثميهكناالذيالعصرذهبلقد.المباشروارنمدليلوالتخصصالتعيينتحاولولا،والمغلوط

ونعزو،والاديانبالمثلونتمسح،انفسناعيوبلنخفياًنفسنامعنتواولاستهوتهمممن،الناشئة(دعض)هناكانفيالكافبةمعانا

..والرفعةالمناعةكللنفسنايحشونوانطلقوا،سطحيةعابثعةسلوكيةونماذج،معينةوعباراتالفاظ

..الهؤاءطواحينمعصراًحفيكأبمنمرسانالسنانحنقدولكنهم.شكولايقلدونهؤلاءان..اللضحلةالمراهقةكض،باتهمبها

علىاثورةفيهي،الاخرالىتوجهانقبل!احقيدةافالتورةظاهريوالتقليد.الغربنالادباءاو،العربالادباءبعضيقلدون

..التواطؤوادبالتواطؤوساوكابخنواطؤفكرض!،النفس.مشوه

لا،:نقولبانالجرأةموقفاولا-منتنبعثالحقيقيةوالاخلاقالذيرؤ،العرباوالغربيينالكتابعاتقعلىتقعلاالمسبؤوييةوللكن

..اـبيطةاللحقيمة،نعمنقولوان،الجماعيوالنفاقللزيف،والغفبالسطحيبالعنفالمسعورين،المر(هقينمنالناشئةهذءتقلدهم

جديد!من-والخلق..التورةهياليوموحقيقتناتنشرالتيالصحفاوالمحلاتعلىالمسووليةوقعتوربما.المفتعل

-منقديعةانهانعلناىتريدناركفاى،الدينمعالادبةصةامايميزوااىعلي!3الذيئ،النقادعلىاكبرمسؤوليةوؤصتوربما.لوولاء

خلالمنالدينيةبافكادهاتقترانولها..شأنهاوهذا،الاولالطراز..التجربةواصطناع،الحقيعيهالتجربةبين،والدخيلالاص!ي!لبين

عاماني،اومؤمنغربيكاتبايشأنهوكما،ايضاشأنهاوهدا،ادبها،والتعليميالثقافيالنوجبه"خطفيايضااسبباكانوربما

..ملحداو،الاصيلةوالادبيةالفكزيةالمصادرلهمتقدمانمنفيلا.الناشئةلهؤلاء

الدينواما.واحدشيءوالحي!اةهوالاسلامياللدينانتقولوهيال!حكلايةمنبهالةالمشحون،الرخيصجالنظبعضعلىيقعونمانهم

لرايت،وطرقهاالمسيحيةمذاهبعلىاطلعتانكولو..فلاالمسيحي..والمشوقةالمثيرة،والسينمائيةالصحفية

ولعلك-.المسيحيالانسانانفاسىمننفسبكلالدينيمزجمنهناكانبغايةالمرتقط،المكشو!إلادبتهاجمعندماايضامالكاتبةوانا

الدنيويةالحياةشئونجميعفيتتدخلكانتالكنيسةان4ذكر،نقدين،الموضعهذافيحكمهاالكا.نبةتعممانارفضولكت!.الاثارة

..للمسيحيينعندماالابعنعايكونلنالجنسان.الواقع!يةوالمعاناةا)تجربذةادب

حتى.عقيدتهمعناطلاقاالادبيفصلونلامدينونادباءوهناكالىيتحولفانه،الادبويكشفه،اللعلميدرسهعندماولكن.نخفيه

،أكبركيجارر)د(سهوعلى،الوجوديةالفلسقةفيالديئنالتياران.وفيوالعطشكالجوعالاخرىالحياةوافعدكب!ة،واقعيحبويدافع

..مسيحياالانسانيوجدانهو،حيدالوالمشروحاللوجودانيعنبر،المختلفةاقنعتهعنونكشف،بهموءنعالجهاننستطيعالحالهذه

،بسببالحياةءنبعيدةالغربفيالمسيحيةانعلىتدليلكانثم..العربيمجتمعن،فيوخاصة..المرضيةوعقده

ممت!زجالا-لاموان،الرهننةالىهاودعو،الاولىطيمةبالخايمانهامنكثرةوائ،مجتمعنافياننقليدقي(لشخعيةازدواجي!ةائ

ناحتى،بالاثبلهعلاقةلاشيء..سنةالزواجيعنبرلانهبالحياةالاخلاقفي،التطرفمظاهرمختلففي،العنفيةالسلوكيةالنماذج

وتدخلهاالكبسةتأثيرمنيت!خلصانيستطعلم.الغربفان،هداصحوغيرها،العائليةوالعلاقات..ايىوميةوالحي!اة..و،الاجتماحوالسياسة

الدموية،الثورا!منعصوربعداًلا..وف!هحياتهشئونجميعفيادبناكانواذا.اللدمتةواث!وات،اكيتاعقدغالبالوجههاانما

العهوداظلمفييكنلمبينما.والصناعيةوالعلميةالغكريةوالثوراتألمركباتجنوريو+علىانلهبدفلا،وتغييرثورة،.ادبالمعاصر

عافىفقدذللكومع.المجتمععلىاسلاميلكهنوتسلطانايتعضباعنانسانكلفييكشفوان،والرزانةبالنفاقالمقنعة،السلوكية

..المفكرحريةضدالدينالستغلالمنوالادباءالمعرينمنكثيرونطصها،والضياءللشمسالبشراعماقىنعرضلكي،السري(قبوه)

)عاشقةديوانصاحبه،الملالكةنازكالشاعرةكانتانادريولستاللهعلى،العلياوالمثلالنفسعلىوالهـذبوالتدليسالعفنمن

علىالمتحللينلوحتىو،الادباءبعضعلىالديناستعداء(لىتدعواًللي!،..والاديان

!..الكفرةوالناشئة،منهمالاخلاقمنابنوعهذايتحللانمنالفاضلةالكاقيةتخشفلا

احضضانناطريقعنتأ)نالموالعلمانيةالالحادتقاليدانوالواقعالحضارةعصور.عنالاخلاقهذهنرثلممنحن.المزيفةالخارجية

قلةانعنففضلا،-نازك.فقولكما-مناقضةدونماالغربيةللثقافةوالمسعتتقع،المجمد،المحتل،لتخلمفاالمجتمعاخلاقولكنها،والرفعة

منجزءا(-جتصوا)انلهماتيحالذينهمالعربمثقغيمنةنادرالبورجوازيةاخلاق..الاقلسنق!لىالف..والابداءالحي!اةعأور!على

لدمجعض،قديمةيسبهـهاومااثمكجاربكان،الغرريةالثقافةخضمذلاخلاق،الخانعةوالعبوديةاهـتغله/(لسيادةخلاقا،والاقطاعيه

..ايضناهذا،عرفونازك،السابقةلعربيةاالثقافةاعلامعمراخلاقهيليست..للصغيرالكبهرواذلال،الكبيرامامالصسغير

الاثرطةصحيحفهو،وشفولهوثقافتهالاسلامعندفاعهاواماعصرنحيانحن..المتنبىولاالعلاءابرك!عبقريةهيليست،عليولا

وكل.،اخرىتقافةكلقيمةلنفياسلوباوالالحاحالطكيدهذايكونكلف!نوللذلك*.للثورةومعاودةوارتدادفشل،وثورةتمرد،انتقال

ممنينطقونكثيزمن،صدرااوسعالاصيلالاسلامكانملقد..حضارةالانحطاطعصورعن،تسلمناءاللذكط،القديمالفاسدالمجتمعفيشيء

علىالعالميةالثقافاتتفاعليستوعباناستطاعصتى،ايومباسهها-لممجديدبناءسبيلمي،والانهيارللاهتزازاليوممعرض،والخمود

..نفسهالغربالىالحضارةامانةينقلوان،ارضه.واصح

*!لابعضاجلمن،الشاملةثورتناعنللتخليمستعدينفلسمنا

مناقشةالىنازكتت!قل،نفسهالتعصبيالوقفهذاخلالومنوالنمو..للحياةصفة،والانحرا!الخطان.وشذوذانحرافاعراض

الترجمةعلىهجومهاخلالومن.العربيةاللغةفيالمستحدثاتبعض..العاصفةوفتكالطيرانحقااجنحتناينميشيءولا

ايضا،الخطتعممانتحاول،الحقكلهذافيمحقةوهي،الركيكةواذا،للماضيتكرارا-ليستسيدقطيااللعربيةالقوءجمةانثم

الترجمة..للغةتقليدبانها،ميالاسلوبالتجديدمظاهرمختلففترميلا،الينابيعالاتبعثلنمانها،البعثتمثلمعانيهااحدفي3أنت

ا؟ضا!صحيحنجبروهذا..المتحفيةالمصنوعةالاشيهاءلا،المبدثةالصناعواليد،المستنقعات
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المتعأرضىللحريةالمطلقالمفهوملتفند،ذ)كبعدالكاتبهوتمضيفيلغتناالغربيةالمصطلحاتبعضاستخدامعلىللهج!متصعرضثم

الىميلها!ا!رالعربيالادبعلىتنعبموكذلكالفضيلةمفهوممعتجدلادامتما،الحيةاللظتاكثرفيوشلألعةفروريةوهبم،هيكما

بيننا(الاساسية)للفوارقتعرضثم.القلقمعزوفةوترديداوتشاؤم،الفعلاواحياناالحال؟قديماناماالنرجمة.نركاملامقابلالها.

،كبرىثوريةقضايالهوشعب،روحيشعب-اننافي،الغربوبينالحكوميفيا،:ثرلاأحياناؤهـيفيدولكنه،للغويامحذورانهمنمبالرغم

علىالقلقومن،الفراخبنيعاني،ملحدضنحللماديالغرببينماالشعرفيالفنيةالإهـاليبت!نويعفيولكن-الكافبةاوردتكما-

!وهكذا..الاستعمارطريقعنعليهاحصلالتيثروتهالجاراو،نفسهاالحاللفظةعلىالتأكيداجلمنوذلك،والقصة

دون،السطحيةوالفرضياتالتمحميماتسرسلةيتابعذاـكوكل..والمجرور

.وافعلم؟تدليلودون،تخصيصاوتمحيصةالعباراتهدهمثلنستحملالأتريدناعندماللكاتبةاعجبانيثم،

نازكالشاعرةالتزمتهابذي(الجديد)الموقفانشكوأنجبراـلااللكازيه،تقول،لماذا..القمةمؤةهر،الباردةاحربا،السوداءالسوق

موقفمنجزءهوانما،هذهمحاضرتهاخلالعنهعبرتوالذي،ا*ةكةاإ..اللانينيةالبلاغةمقوسائللانها

خيباتصدمتهاواتي،العربالمثقفيبئبينمن،،اليومبهابأحمهلا!ة،(الغربيةالمعنوية)تسميهمامناهضمةالىاخيراالكانبةوتصل

والانحراف؟لتحللمظاهربعضواغضيخها،واجتماعيةسياسيةكثيرةيصنحيهودياسارترطذا!المسكين..سارتربولجانعليهامثالاوتأخذ

الانسانيكله.كيانضاالتييتعرضرهاة4أهجترارتحويلعمليات.ترافقاًنني..مباثرجهلوهذا،اللكانبةعند

وابواقف،الافكادل!ذهالتمصبياطابعاهقيخقفماهـناكىنواذا،الغثيانكتابهتحللعندط،ضسوءاو،اخرجهلفيتقعثم

الحياةاسرترليخفي،-كولااو!صةرغبهافهو،نازكنر،وانبغيضالجضمحانومضمونها،الغثيانفلسفةناشر"سارترفتقول

الهدف.عرفتوان،الوسيلةاخطأتولكنها.العربيللمجت!عاوجديدةا!ذامداياس)بةقرأتولو"..غ51الجحيمهوحولناالناسوجود

اهـابقة،ا!والبباو!اموارر!لمق،وا!حاورعهيليستفالوليلةاطا!عنالانسانانمزاعتجربةعنيتح!ت،سارترانلعلمتالكتاب

فاعمق-،اعمقالدقعفيهيبلي..الماضيامجادعلىلتأءيدافيولاعنالبحثمحاولةثم،الفرنسيالبورجوازيالمجتمعهو،معينمجتمع

فقط،الماضيليسإلثورقيبالمقاييسوتتناول،الاصيلةالثورةتعماكيالىونظرتهفيهالىالبراءةواعادة،4ـالخ،صةوحرفيمنارهـتهينابيع

..الاخرينعنالنقلوانما،السلفليس،(لحاضروانما..خارجيةاجتماعيةهالهايةدونذاتهافيصاميةيراهاكيما،الامور

التخلييعنيلا،السبيماسيةا)!تورةمظاهرلبعضالموقتالفشعلانباعظمدلسفةيبشركيماهذ.الغثيانتجربةمنسارترانطلقولقد

وانانحراف.وحدهالماضيحصونالىوالارتدادالثورةجوهرغننها؟ياالكلبفضحعنالصفحاتمنالافافكتب،العشرينالقرنفيالتزام

محاولةالغاءيعنيلا،الاعمىاتقليدواالتبذلنحوالادبيير،جالابعضوشعوبا..فرداالانسانبحرقة،والالتزاموالسياسيالاجتهاعيوا!ننواطؤ

بعضالىاخيراينبهناماذلك.فاعلوالتللتجديدالاعمقالظبسيعمخريجعلهما،اليومسارترءنيعر!طاصبحاللعربيالمثقفولعل

لواجههاانعليناوافي،الفشلمناخاتفيتنموالتييةالفكرالازمات)رأزكتنساقانالغريبومن.وتعصباجهلااليهتوجهالتياأت!ممن-

.ا!نحتىفعلنامما-واشملباوسع،مباتنرةلانارشاملةواعيةقراءةعلىتعتمداندون،التيارهذامع(الملائكة

صقديمطآع..العربيةالىاليوماكثرهانقلالتي،سادتر

حديثاصلر

اكمهير!نكليزيلاكاتب

ويلسونكولن

مسعاء

يمستوعمرثنرهيوسفرغ

لإطوارغرلاءبينشعاببهافامبالجياةنالضةتجربة"اللامنتمي"مؤللفميهاصورر!لعةرواية

جميعألىآثارمتترجمالذياملالبأبداعجديد!هي-سربلهجة،اللشهيرةلندناحياءاحدفيوالفنانين

العالم.لغك

هنهالروايةببدوستقدم،العربيةاللغةالىلاثارهت!ترجمةضوقعلى"لاثابدارحصلتر"و!

*نكليزبة.باللغةالاخريصهدرالمبعضولمبعضهاصدرالتياجديدةكنبهمنعدا

ا!دابدارممشوراتملينانيةلليرات4الثمن

!هـهم!ه!.!!
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ارجحكنتواناخريينؤصيدتينالقصيدكينهلالينصالمحبيهفاصغقالولىصان31-.-االمنهثل!اك!الدوومحة.تتمة---.أ

صلاءولرانيل

غرامواغالي

ايي""بفوانالاولى،الشعريالعطاءعلىقدرةاكثر!ي!ص

ابوحسنلاحمد"إلحزن"بتوانوالثلالعةجعفرالشيخلجسب

ادابقصائداحسنهـنتعتبرالشيخحسبقصيدهانبل.عرقوبالسيابانتصارانحيثمنطبعاالفارقمع-الاسطورةايوبببلاء

منها:حلوةحلوةصوراورصدهلابيهمناجالهفيسيماولاا(أفيالعدد.يطللندمهانفي(وذكراءبقاءفي

ماالعظورعدهظلامهفيأضمتاءا..ا!!ائذيانما،القصي!ةالىلفتنيمايكنلمهذاانوالحقيقة

الشجاعهمنجبىبيتناملءوانتهزنامااستخداميحاولانهعلى!يهاالشاعرنبهوقد،تفعيلاتهاهولقنني

لماعهسيومهعلى"الضرب"فيهيبقىالمديدهو"قديمزمانمنمهملعربيبحر"

ايضا:ومنهاالمثلهلانعليهيؤخذماالقولهذاوفي.كافةالاحوالفي"فاعلاتن"

النهرفيكاياهالوديعابيابياو6قديمعربيبحرمنفالباكنشافعلىارادةليستجوهرهافي

كذلك:ومنهااومعانانهااوالتجربةفان،مهجورةلمقاييسبعثاليستهالاقلعلى

ابشعاعمنلحيةاراكابيمنجزءالوزنانبم!ى.القالبنفرضالتيهيصورهااستدعاءات

السحراوائلميكوبرنمثلومقلتينهووليسالبزوخلحظاتقبلالابداععمليةجوهرلكوناتيالتلقا"لية

ارطر؟-:ح..الضفافقمرفيهايسبحوجبهة-.والعقلللمنطقيخضعالذيالتنظيغحيث

يشورظفيمايئورطانعنبنفسهيربأاقارجوكأتاننيغيرحيتالاار+حلمبرل،ار!صيدةلايقاعاتاردحالمثخصيا!ررا

نفسهوريرىالرابعوالمقطعالاولالمقطعالىمليعدوالا،اتعجلونافه"مرتثم)!بقولهيبدأكاملمقطعوحدةهيوحدها"فاعلانن"جعل

ويفول"الزهرتفشحاذالطلعلحيتكعنالقطاناريد"يقول.صحيحيضرببعروضالقدماءاسننخممهكماالبحراستخدمحيثوالا

."حجرامطرتجلي!دادماءاوروباسماءوامطرت"يمنىالمدمىايوبظل

بر!ةحقفيدصرتباليءعترفاهنااتوقفانفيؤسفني،وبعدبضهيستلوالموتنفسه

معه-يتعدرحدالىناحيةمنالشعريةاولدةكرةعذريانما.الشعراءبالشعبان"اتهوراـثفييايبتضئالوضعهذامثلوالي

الشعراءهؤلاءمنثلاثةاعرفالياخرىناحيةومن،دقيقتحليلاي!القصيدبيتليكون"سلعرونالذي

!وجديووفاءتوميقوبدرمكسيممادقؤد!وهـمتقصيريلييغفرون،والمتداركوالرملالمديدخلبينالشاعرانالرهيوفي

قوله:مثلفييبدو"فاعلن"خاصةبصفةالمتداركوحدةواستخدامه

زكي!،رأادالقاهرةارضه.فزرعالحزينةوالسماء

الترفيلالايستخدملاواحيازا،مرفلامخبوناالضربجاغلا

هة!يقولخبنبلا

العالميةالمسرحيادتدسسلة--طفلوالصبحالمسفباحةالغابةواتى

الب!رجمونحيثالايكونلاالمرفلالمجنونالضرببأنعلما

قيوربلاوعوتىالفف!لةالميغي-اكانولوخىخديديةرخصةكليسنغلانشاءالشاعرودكن،مجزوءا

ساتربراجانبقلم!الايقاعحسابعلىذلك

مطرجيجلالوالمحاميادريىسهيلالدكتورترجمةوكليه،تاكلوبة

ل.لى.-.2الثون

مار!فا-2التعبيرادواتبكلعادةمسلحايكونللكنابةشاعريتصدىعنمما

لوركاغابىسيايكوفذيرليفتأاخللووهو.الخطيرةبقضاياءوالعروضونحوهاالبغةوهي،الاودية

مصطفىشاكرترجمةالرومانسيونكأعمهكانمماوثثنا،ناقصاعملهيبدوهذءمنبواحدة

ل.ق.02الثمنتلقائ!يةالافلعلىاوالالفاظمادتهاصناعةفهو،الشعرعفويةعن

حييبىهبروشحما-03مغصودؤايوتنظيماللاوعيفيتضرب

دورامرنجريتلليفتلاكذوبة"اولا!ماالادابقصائدمنقصدتيناذكرهذااقولواذ

ادريسسهيل!الدكحورترجمةلصباح"كلمات"والتانيةالقاهرةمنالبطللعلط"الخضرالسضابل

لفى.2.التمن-.بسوريااعزازمنكريدياللدين

حقهيقتهللكل-4والسبع"مرةمناكثرليقولخىلغتهمييدؤقلاالبطلعلى

بيراندللولويجيتلليفانتقتضيالقاعدةانمعالمضافعرفانهفيسينويهمسخطا"بحار

طرابيثيجورجترجمةحسابنحسبلماذا"البحارالسبع"او"البحارسبع"يقول

للى..02الثمنوجبذلكحسابحسبنافاذا.والمعدودالعددفيوالتأنيثالتذكير.

اار!فىتمنت-مالبحار"او"البحاروالسبعة"او"اللبحأروسبعة)يقولانعليه

سارتربولجانتأليف..الوجوعمنضعيفوجهعر"السبعالبحار"ثم"السبعة

جاهدع.مجاهدترجمةإلغوقينواكثيراالخيايىمخ!برورهكريديالدينوصباح

ل.!02.الذمن:يقولولنسمعه،قليلا

وانطفاءومصدنيانافينهواهماكل

ببروت-*داب!ارمننم!ورك-:يقولوهووكذلك

الاشقياءالرمافيعنكتبتماذاشاعري
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