
ه!ى!!هه!!!م!ه.

ندسلأوأاراب!لضشمأنبررناأضرنسلرساووعمسا

.عطاءا"امعظميدمغانللذءلنااسحروار&1!شوو
الذروة،كذللك.الاشوهاأنغيميخرج،بافراطالمشدودالوتران

تاريخراجعنالوونحن.العجيبالشعريالمولودتضعلاالانفعالفي

وبومماح!يانهللعظمالخائقةقطعاعرنبصرتجطلعحقاس!يرةتكلللمؤفينحدلضانعمقناصعبأفريدهسري:يق!

اقفشاز.قمماعلىفيعندهائتمعوريالاهتياجكانجث،جمودحالة،ندد

من،الاغلبعلىاللباهتالفيضهذاازاء،منهابدلاملحوظة.صديقاتتخذولن،نلمقداتكوناناردتاذا-

لتنام،الحلىءنوعاطلةفجةتقدمانني،القوميةاوالثوريةالقصائدبيص"الاداب"وحيلتيماوفى.شوبرناردياصدقت-

5.تقدافلايومهاتعيثنالنيالصحافيةالكليشهاتشبه،الورقفوقبرشأنيانعلى.عزيزكببصديقطلبردعلىاؤوىلاوانا،يدي

التت!ه!المصبويةالوجودمعركةدخولمنللشاعرمهربلاكاناذاامابركةفيظطمناصبعاكغمسك،النقدحاولتمااذا،اللحقيقة

اللؤن،عدانوعايحسابعلىذئدفليكن،اللعربيعالمنافيهايخبطهوحدهعنديفالتعاطف.وردمترلقطلىؤحلةكارتكاضاو،شمس

ولا،السوىمنيهضممايستميرالذيالمتجبرالانانيالمخلوقذا5فياطنناو.يديفيجوفاءسحابةاختزنقلمااذ.نقداحتمال

اشياله.اصغرعناظفرقلامةيتنازل.طحلبخضرة

هـنلنامناصلادامما،الخلقةمتكاملفنياصراخالريدنحنوانتةي،اذو!انوعلي.ومائدةاصذاففدوني.اذنق!يخيارلا

الهـونانيةكالنارابداالمشتعلة،نجتازهااننيالمرحلةهذهفيالصراخ،تجاههالسكوتالتزم،قبلمنكنتحيثاتكلمان،ذللكمنوالادهى

القديمة.العصورفي،البحرمياةفوقالطافيةأمركي،طاقت!اهزلبجمنما.رفيقوعداوة،ضغينةلنت!تحاشيا

الىحاجةيحسحين،اذنالشاعرؤعلى.اللطرجزرفضلعن.الصريحةاللهادئةوالموجة،اللينالنسممرورالناسبين

فبلالثوريقودالوخزانملءفيالمشاركةوالى،غغسبفياليمئنرا!لمهووقانا.ومعنرتبمم!،الماضيالمددشعراءفالى

ءريضة،في،مقالةفيذاتهينفسان،عليه،كفنانعدتهيستحضران.التجربات/

،العدوخطويقتحمفحبرمنمربحمملنعطهعنمثذستطالماعطىفمكوببورالمقالحالعقزلعبد-((الحرىا)

سقطتلراكام؟سبقماعلىلواؤقنيالا.حسناستاذدياتتجسداتي،الركيزةالفكرةحولالدورانيميبها،غنائيةابيات

تلدعن"مضيئةنجبركلمات"يميزالذبمافماوالا؟م!اكحفرحيث."سراب"كلمةفي

،الحكي")إب-نفلسطارضتغمرتكادالتياًلمتشابهةالجافةالاضاميموالرموزالصورمنسلمااي،تصاعديابناءاللقصببدةنفهمنحن

اسفل؟فيامضائكغيرواحيانا،ولونوبعدر؟يةعموديهبيندرجةلكل،المطلقينطحوالافكار

.لىوءاتظننفلا،لهحبنابقدرالرءعلىنقسمواننا.جميعاهذهمنثقيلةشحنة

ال!ئقدىاوسىس((اءاوضا!الافق!ات"انوالاصح.قصيدةديكونيطمحلا،شاعرنا"حزن"انسوى

...وصبرهوصمته،غموضه":قولهمثلاخذ.تكراريةابيالايسمى(

ولا.للشعرخاصةلغةابداعاللىالمحذثالعالمياللشعريميلالخ."يتركنييكنلمذهذتالىمعييمشبم-اصرارهيقهرن!+ياكلنبم

القاموسان.اللعادةكانتكمامعينةالفاظعلىقسره،بذللكيقصدعمليةبعد،واللحذفبالبنرناطمهاوتطالب،معناهاتجتركلمات

الليوم.ابوللونسلالهخدمةالىمدعو،الدفةالىالدفةمن،بحشوده.طويلةخلق

الاختيار،الايبقلم.اخرىعلىاللفاظفيهتدلكانتعهدمضىلقدافرشعرالمقالحللثستاذيكونوقد."حزن)في!أييهذا

مكانها.فياتنزلانبشرط،شعريةهيللفظةكلاذ.مكانمناكمرفيالثووطهذءلاكثريستجيب

الخاصة؟اللغةهذهمناذنالغايةماا!ميلحسيمن-"مض!بئةغيركاهات،))

كان،بهانتيملفيوزيادة."وزونننروالشعر،اجيالمنذ

ضروبمنوغير!لميقيوالمول!،والحكعي،والضعليمي،باللفلسفيينعتحصالمنجملتني،النجميللشاعرقرأتالتيالطيبةالقصاؤد

حول!ترتفعتركبالبنائنكسقالةكان..للمتبوعكالتابع،المعرفة.الماضبماللعددفيالمضيئةغيركلماتهعبر،ممهلبملقاءاولفي،اللعثور

شخصيةلهيكنللم.ئانيةحوللتقومتفكيكهايسهلبطريقة:ماعمارةم!فىلم!العالضميرتنخرقضيهامامفهو.معدورالنجميولكن

-.مفاصلملتقىوجوده.مسيطرةحضبرةلهيكنلم.سننقلةالحناجر.وكصفعةوسعوالاراجيفالرئبقيةاللوعودوحدهـاوريد.ينزف

:الاخياربغيرنستشهـدلاكي،هوغوللفيكتورالسطور!هذهاليك،مقدسمق!ورترابويصيح،مشردونيزصف،وجنةكل!لىهائلة

اللوعر،اللطريقيبيضالشتاء".الوبيئةاللذتذةالذفوسمنقاذوراتاكوامتت

،للاثصرارفريسةوايامك،خطرةلعبةالثمعرفياللصراخوانما.صرخاذامعذورالنجمي

اللناعمة،يدكتعضالشماليةوالريح.العصيةالذهبيةاللفنفروةيلبسللمان

.البغضاءفرحكعلىوتهبالتزلجمنيسلموالمهولاءوحنى.شعراالصارخونهمقليلون

الاسودالاخدوديملاالتلجان."الانفعالليةبالمهيجاتالمشبعةالحمالهمفيالمتردد

...شحوبفيوالضوءوناظم،باإجمخووثيسار،نروداكبابلوبموافبمنايشكمن

والنا!ذةالبابفاغلقي.اللصراخ،/حضورهاعللابرزمنالصماء؟وايلوار،واداغون،حكمت

73-لصفحةامملىالتتمة-الدهمشةمنخاليةحممهافقذفحماسهاذدوأةتبلغاذكانتذلكومع
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هذالحنالكلامهذاكانوان،امتاباقراانلبميتحو!م.اللكاتية3-س1"/"."لا.لألأاا!1*3

وهـع.والتعر!?لميهت"للبحثفويادافعاالنحوهـذادلىالكتابإياص!ما!ا

الفاظة.الشاعرةمالتكماالكتابهذايكونانفينشكزلنا!ذما!هذا

ألازقلابربئ"كأجالايديولودور)بعنواناللبيطارللدكأورمقالاراجصتوقد

بكدمالظوللعمناكثراجدفدم(66!امايو-عربيةكادراسانظ.مجه4)حم!عنا!لي!لعبد:إق!

يدارولست.عليهاالىخارفعنممانيهاالالفاظلتحويلومحاولةضخمة"*،،

الالعا!مس!وىعلىل!ن2فدهناالاصالةانفازعمالراياستبقان"المحتلةفد!طنالمقاومةلافيالب"

ش!-جماءوقديموا!ت!ع!رالتحليلمستوىعلىمنهااكثراوالمصظلحانأف!طيئو-صالمقاووركأالبعناللعددهذاارحاثفيالاولالمقال

اص-ص!هـتولكضيبعد،الكلشاباقرأفلمهذااقؤلاناريدهـت،جديددثكلتشحله!كاتبافنابمنوصلوهـو،كضفانيغسان*ستاذا"صتلة

فر)بالناالاءرنهايةوفيسه،طةيقولانيريداللبيظالىالدكورانقضبكأالمصرهذافيالاولىالعربقضيةايضاوهادىءوعميقجاد

أتكانتور4عررنورةزريدهـ،،ثورياانقلابيافصيرا،اللجنورمن.لغبراالدرأسة5هذمنوواضح.اللكتابهذالمثلثوقاللفيوانئا،فىلمسطين

فاهـورةاهـسىومحاصةحارةدعوةعنيعبروانهالتاريخعبرا!كبرى*المةزنالادبيوالتقييمباننقدالواعيالسصيا-م!أكحليلامتزاج

اسؤض-"لمماقهذا؟طريقةوبايةكيفولكن."الوضع"لجاوزفرلمحام،!با!"نيطرقأم"وضوعفيجديداشيخأيقدموالمقال

ابادكلهـدأ!كطانالحلمادتكرارهامنلرغمباالكا/بةكناباتأومقالهمنن؟لذرالعرباخوتناءنيصدراللذىبالادببتعريفنااهتمفداحدا

اراد!اذا:ور،!"ت"امرراال!ركةانلمورررؤ،!.الادوا،لجميعالترياقال!كانمجموعءنالمائةفي11ويمثاونالم!لمةالارضفيالانيرهيتضون

سياس."اجتماعي*تحولاتعاىتقتصرلاانعليهافان"التاريحلصضءانكي4كنفاغسان"اذالاسيكفولم،عربيالف262-وا!يعددهـميبلغو

الروح!ه!ا)ص!داىاتتجاوزهـاانعليهاانبل،)اهميتهابلغتمهماوهكياساسهء"زا،/،!بنال-4نطربل"الادب"هذاءنأسقيدرقيقديم

ووو-ذ.،"الجديداللعر!ألاتمانوتبنيجنورءمنفشحولهوالنفسئبدواللأهناكيصدرانايمهنعربيادباايانوالواقع،"المقاومة"

امزا"،تحمل!يةوهب،الكانبمةا!سصيدةتكررهااقيالاقكارمنافكرةا."عرر!"1/4صفةعنهانتفتوالاالمقاو،مةمننوعايكونوان

قياكخولاهـا،جةهايى-!"أنمنبالضو!ن،و!جميودوو-ب!اذخطراوهبمعؤكدةحقيقةعنافالا!ذافيبوضوحاكاتبكشفوفد

ل"هو،الوالس."والنفسو،وحيالرالصعيد"بحجةوا&ممياسيةتجاوبايتجاوبالذياساسافهـو،المقاومةفيارشعبيالضكردود

3:-"دوا-تراسياحتماعبمتح!لدون"وحيالرالصعيديئغعانيرمكناكأروهو،اأعر؟كيالوطنسالرفيامربيةأواأحركاتالاوضاعمعفويا

كبو.،-صاى"بالاجتماعاـتحولاان؟بالوجودلهويسصمحويخالقهبلويسندهنوعفيبتحكمهاللعدويفرضهالذيالحديديالنطاقكسرعلىقدرة

.(!الروحل!عيداللص"هذابوجودإسمحاللذيالموضوعيالشرطهو،لمةالمحتالارضفينشرهايعاداو!تنشرانيمكنالتياللعربيةالكنب

الفاضلة.الكالبةمعفيهانخ!لفاساسيةفكرةوهذهاقاومةفا،دائماالصاددةهذها!حقيقةعلىمقالهفيالكالباكدوقد

تذهـ-رهماعيهااؤق،5لاقدالتيالاخرىاللجزئيمةالافكارومنالحقيق!وايىان".الشعبمن،الارضلمنالاابداتصدر!7الحقيقية

والتمردؤء!الر!!يقومالاولالايدي!لوجياتعملان"منايكاتبةونمتره،ا)مني!فةوالم!جانات!،ا!قوىهـاحاتديظلالمقاومةلادب

غضبنوبةيكونانيعدولاوالتدميرالرفضمجردان،"والتدميرفيملاحظتفيبحثهاللكاتبللخصوقد."الحفظطريقءنظلالواسع

رواأن!ءؤضالرمووف،هـفالووهذارافضعصبيتسئحاووسخظبكاءليى،اأئفىشعرغكس،المحتلةالارضفبمالشعر-اولا:هما

دكأالثورالايددو)!صهةءهلاناذايديولوجية-فىلل!انيمكنلا،وص!هسث!ةء-روأء-ردازكاثورياتنرا!"و!كفيألساولانواحاولا

ولمقديمأص!(اءاهـو،ايكاتبة.لذكرهممااللعكسعلىهوالاولالالقلابيةاودممرعةمذهلة،المحتةالارضفياللعربيالشعرنريط-ثانيا.الاعجاب

الىيتنهيربرحض،وصفياءةهـوكلاتكونانيمكنجيةيولوفالا-ب.اللبديلاوضوعهاكمالايعبمهاوالعرب!ةالسسياسيةالاحداثمع،كاملوبتكيف

ءمفةءخنامجموعةايةايوالا)جاهاتوالقيمالاراءمنمنظمةمجمومحةاية.!ماتهمنوجزءا

نجبراوىة21صا،خاطئةاوء"حيحةكالتسواءالاجتماعيةصلالحةفكارور*ضازدالةالنماذجبعضمقالهفيالباحثالاسمتاذلناقدموقد

ن!-اتقا!،فقد"ثورية"ايديولوجبةنقولحمناما...ا

اذىوالهنومنالذىالعقائدىالطتوىالىالمحتالوص!المسسؤىوانطلا!!م،بعضهـموخصائصلمح"لمةلارضفياأنن!بابأغربءالسعر
.........الواثقونيرفعهحادكسملاحوالسخريةبلواللح!ودالاملمواقعمن

.أللأا.انيلاو")!حاي!لو"قعزوفقماالضلهميرفيكماهدلودتحقيقهيووتعييرء!لثلىملنانعملهـداكلءطباللرغممؤقتاوضماالاليستالليومكارثةا!مناللشجعا!

ر-!را!فاضلة.الدخيلالعدويحاولهالذياللحصار

وهمابقدرالمقاومة"ادب"مندراسةالمقالهذالليسولكن

أعربيقي"اوا!ضمبةائرإج.ا!!.المحتلةالارضفيفقطالمقماوهة"شعر"عنفقطدرا-قى

!(الانقلابنيالايديولوجيمةكتاب"

ةه!-،ول!نت!كلالذي!ار"يعدأالطهكممعدالقاسمابواللدكتور

*لملاومؤلى"نآذحديدؤعلىأامر!كئعراطخقانللطلعتححفبميرؤجذمقافيلكفبزوسياللجالتةساءلصامىالشاعرةتتابععاليةاعجمابذبرةفي

.....ءص".ل..،البيطارنديرملأددنور"ةالانقلابيالايديولوجية)كتابعنحديثها

النظرإ--كأ"اسا!مبماعلىاقيمتالتيالمظاءروء"فزد،اللعركأيةقوميةا010

ءفالطانط،الاخرىالاراءيسميو،المربةالقوميةنار!في"اثئعة.ججم!الايديرول!لقالونعلافةحجتمن!ئالهلتعرضا!تريدكال!لىو

.،.الثوريةاللعربيةبالحركةملابيالا

اؤ-سءظقيقيمئهايركبوفضاياور-لهماتصورةفياؤكاره!عرضوي!ن!

-لىإدء:وبةمنظمةصورةفياراءهويعرض،نتائجهاهنهاليمب!نخوبمالت-ك!رالاز:هابوقفةؤيهسطراولمنالمقالهذاقارىءويحس

بئا!مردلاةومصبئأر!خالتفيجديدررأيءرنئأوخزج،ووا!ةوصددة،ال*تا!هذايكونمافايراءلمذاومع.اللك"لمابهذاازاءبئأالكاتقفها

رأئد(1845-1772)العربيالحرا/ريخوجةحمدانمنفيحعلجمي!!!يفسس"واحدكابهباكيكونانفيالثعككلنشكفاننا

بماشطوابايحضارةيؤمنعرد!".لمجفاولباعباده،المربيةالقوميةجه"عالى-هنهاإنطاقءمالملهوي!-نالارصهذهفيالانسانتشوفات/

لمة،و"ةؤوميسياسصزباولماءتىباولمهةمثمية4الاوروالبإمقراطيةةمكشبةالعربرمعنالثوريإيعنيبحقبوالكظ"،"!04مالتالاؤا!

بثدةيعارضوكان،العرد!أوطنامنجزءكلفياًلاجنببمتلالالاح؟في--ول3ما"الثوريوعي4شرو!منث!رطاودراسننهقراءتهوثكل
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أهىلاقةا"ءهنىماالمثالسبيلو!ىالمزاللق.بعضفيتوقعهقدبلووبمث!س،عربيةالجزائربمانويناديفرنسيةاللجزائرفكر!رضراوة

00."اموبياووص4امث!اعراثموالريفالث!اعربهنالمتيالاودبةيى"د!انهو!يقرننصفمناكثربعدلضصليةاصب!تااتيابالفكرة

وهـيم،ابر.ا...ايىتاؤيز!امااتهوءقاهيدصرالىداعبلاويشيولاهـمالطال*اتبو/أسف،الحديثةوالحضارةالاسلامبينت!خاصمهناك

الاسن!راصيةبالاشاراتالولع!دادوىموءهوعهعلىالكا-باقتصرقي،و/*-ءأءلط:ربي4الالقوميةاللحركة!رخيجان!منخوجهحمداىحركة

.امتازااللةاؤ!ب،ذا-رصيبظنخةماؤلاهرالموهغ...افضلللكان!و؟نل!ان،العربيةايقوكلية!وادبينمنخوجهاًله،ماطهرلالماذا

مقاوء-ةالعردفيلقوميةاءؤرخوير،هلولماذا"ايضاويقول؟إ!رائدها

يمر"!هاهيادب!سرحللصعويمطهحاولة"ل؟رخ"ناهؤلاءلعل؟الفرنمسيللاحتلالالجزالرفيالمربيالشعب

اط!ةمفكانستا!جزائرانوهو،فرن!مهابهتؤمنكانتبمايؤمضون

؟لوضوجيم!تازالذيالمقالهـذافيحميتىيسريالدكتوريقدمالقيوميقىانو!والاستعماربهيؤمنكانبما!؟منونولط!م.فر؟سية

بهىهاروادأاحد!ادسههايمرالالمانيافساعرالكاتبدفسرختعريرفا."فقطالتركيالحكمضدفعلرر.كانصالمربية

فد!ان!ؤلص!كلمحم!الضمص،اخرهوغيركما!مركرصوبم!رخاكألع!بمقحاقعماكفاحاووماواالذيئالمؤرخونهؤلاءهممنالكاتبنسألانون!ب

الى."هاويرنمهاراءوفمورخلففالىيرلهخأالكاتبان؟الكلزائريالمتمعب
قىينزللما!4ولباحثحمدومما،،العبثكسرحمف،ومالكاتبعرضب*ون،1و!ادة،ود-!رندو"اللعروةالقوتهمورخي"يسسممن

"لسودء،وةوانبهارباعجالطالعبثيالموقفيرتمبمىفراح،دراس!نهفيو!ومازماانهل!يبن!ها!واهيةاوا!لانواضحةاءالاهمذه

اللعب!ثيوؤلسقضهفالات!جاه.ثمنافتشافيإ*قبماهاتهذءمثلىدفعوهحاولة"قيالط،،ء،لطالابووذهاًنرأير:اوفي.المغالطاتكمشفهو،هجميدب!ل

ءعاصرة،اورو!لأظاهرةهواذ،الارورواثعفيواقمناينماورءماليع!ى

نتباهااناواحنامنوأهمىاً!صحيحسا!،في!ؤ!مهاانعلناءهـنكأاوالا،مووجوهااوق!ائلوهايحددللماذاقوتهامنكثهوا./فند

.....:..الاص-رىا:لمحيةاومنعاهةناحيةمن!دا.الل!واءفيالسهاميصول!

ومر!هـءأد!هاراى-قى-انواقعيالمسرجآن2"اًأماحثر3يمذ0
....-..واجؤا/راا!"!ولهحلىادص!يمهغيرادقضايامنك!ثيرايس!فىفمادكماتب

خت-رلاأودوممموجلتىل!لمثفيولخيمابالامتطقييةات!يملمثللعدمعآلك!للحمامعبير،"الاجنبيال-طأ.هـتااثلقي.وضالعرجمطاروطنمنجزءاو!كانت

ا!،"ةاطن"صةلقلأ"تؤمنكانتلواضثاففا!ه"ةهذاومع.شثارجزانرفيالعربيالص-!ب"وراوهةان"هذامنصبعتنتجانيربوهو

....الىحد/ث"ب!ناهاالهربيهالل!وهيةمظاهرمنمطهراولزةبر.!18مهد

هذهاصحابيصمتانااواجبمنلكان،لثميءايمنجدوىولاعبث.051.ط.-...-

دضععنىيحملعب!الحياةبانتذكيرناءلىالاعراًرول*نهـلما!لسحطرهـرصىلباللعربر*ناللومنصءاوللكنلمالجرا!راروا)والمحع...

الاد!-هذاوانتاجاللصرخةلهذهداعهـئاككانفماوالا،المع!مصرتعرضالم،الفرنمس-كأالحملةلباحثايسمبئؤماذاوالا،الاجمبي

...؟!اًلاجنبياللخطرومناومةالاجنبيلاخطروالشام

لمالتيالارمةمرحلمةؤإممفةهياًلامريه!هافيالعبثوفلسفة

جديدةلفلسفةههدكلةووولميوالتورردالرفض!لسفةهى،حلها-ئضحععادلننبن،سماءء،مثلدقيقة!رتع:يراتايضاالباحضويذكر

ممنبالرغمالباحثاشاروقد..اللاعبثفلسفةه!بتنبثقسوف،(المقمالمنالاولال!ءود)منطقيقياسبلمعادلةاكأالممصأفيولضمي

المسرحووظي!فةا!لضمامهالىالعالمءنالعي!ثيهيلد!هايرهرموقفيريدء،ل:لميعرضحتىالنثعكليالمن!هداالىبحاجةاللكاوركانوءا

الاخلاقية.العربعةبالجزاؤرال!وميةحركةاللباحثربطمنكذلكوالملاحظ.قوله

***و،ونالذبماالتأيذهـداوراءماحدالىاقلميةنزعة!ناكاناساسلم

حولالفنلمج!اتهس!ميدل2صءنشاكرالاسشن!اذانايقدماصيراواللقومهةة3الحر!ض؟لفج!هاتتكاملاوتيلاخرىااً!كفاحصورلم!أنمن

نائحسوقد،با!وضتتسمفعباراتفيي!ةممهاوهو،اًلتفكيلي.العريافالاؤةة!واللذياًلجزائ!لنض،1من!قليلذاكفيوليسى

ؤيهذهولكنهوجديدةسحببقةا!ا!فيألغومرمجاهدةكلههذاوراء

ءمههونووذءعلىالتعرف!يتيسرولا،تجلياتهمنالاولاللجزعقدمالآالمها"2-الجمانيالمذهبنقد"

منصعووةيزيدمجنجا-لوبفيالمعروصةالفنيةالاجتهاداتاوالفلسفة

تتمللمتجلياتهوانخاصلا،مناقمش!نهااواستبمابهاا!-!در"التفصياكل!نابطنقإها!نويهيهحمدالا!-تماذيتادع

،ي!-"ممصومطالنيالصنصفةالمهـجةوا،نماصفلمصطص"العس:جمماالادمط

حسمنالجبل!عيد.ءنا!ناقدالاسمتاذخ"ق!ولو!للملاحظةمدعاةحديثهانوي!،االاسضاذ

محء!ةوالهالقيمةالامورإ*ثهـمناوللكن،اكثرلافادواطالتهال!مصطراده

0005هه!هههه!55!ى!ههههالاس!ء-إذبرهايقدماللنيالاسهتطراديمهاطريقةهدهجراءمنتض.يع

الاو:-لآارما!فمه-ط"ىال!3توريرىانوعج!ب.اسمتهدرلل!ير!يا

لم!ص!لا،*لممق"دكأراإدعلى،ءهـلوال!واردميهيةاالح!اراوضا!اعنمس!قاةاف!قيافية
هـ-ثعهي!و!روماالاواءهدهمظؤكونانءـولمنوالا!جبالادبالاجتماعية

ئرئوض:ءإشملوحطو،!ال:وةور3ارروء؟بعولصوفط،صالحا!ة!طالم!نهالاس!اذهذا

ضاصدأجئاحالملم*3راهـلح!سط.ا!إب!فامناخرىاعاجيبابرازثالتةاةمقما

للما!لات.محتزةمهفك
أسعارمعحدلغء-ساخنهم!."يأتيولايأفطا)في"عن

شاتصدنامصعد!؟ةلغن؟!فونات

.ء--رالاخارلمباتيديواىء!مقالهيبأكلفتسلميمالىخاليلالاسمتاذ

69992:ءهـصهحث7لى1وظصيرطصب!!ا!ب!إاصيلألآوءننظديةمقمدرةهذهـ!ناسصةبدري!مثهفوهو،يةثمصيققىابص
:مبطألبماسالرسفلفصيهادرصالذيتبالكابهذااعجابنامعولكن...الباتيلن!ه!اجواعيةءتارعة

-7!3ي5+؟ااءول؟هلمولعه4علبشمأخدانناالاالمقالهداقبلثلميئا41قرأناأنيرم!مثقلم

ممثكلا!ج،ممكه!003+ة"!يا03"45-ة/لمهحهتعددة!دراساتالىوالاشارةالمصطلحاتمنكثير"با-تعراض"

قلمل،اوكثيرفيءوصوعه.تملا-اش،رةمجردسادبيةواعمال
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"ر؟ئفتاةله"!نانفيشابكلتراودالتيالعاديةالرنحبةاهـء؟هزرا...ا.

انعرنبارنتمالمىساائذجمطادلاهداطبيعهللهاؤتدبميرضكلكلمىدقشجميللةلعهاس!مانمنجعلهبعا
الؤةبترررءوالم!تبمفيي!عل؟والذيالخارجياللنطلدطقبتصويرءحامدنمجلاء:بقلم

متناترةمضطربةمناجاةؤييتمثلواللذياللداخلبمقلقهلتصويرالتمهيد***

النهايةفييعطيكيمتألريدنانيض"عهاالتيالالوانبرقعوكأنهاالاؤكارانللشكمجالايدعلابمالناتبرهنالماضي1اللعددقهصحه"يلة

..الرصوصةالالوانهذهمنالمنبعثالضوءمنمسهكأرجالونيانعبيرا..بخيرتزاللا-احياناوهناكهنابردد!ابعقس-الف!يرةإقصةا

و!-،الاالدةةبالغةعمليةعلىيئوقفكانالاساوبهذانجاحولكنبممنىاوجديد..اسلأوبعناللبحثفيلكمنالحقيقي!ةكأادهاازمةوان

لإطلاللذاتيةاناجاةاءهليةفيمتمثلاالحامبينالمزجعلىا!فدرةالمسرحيةمثلالاخرىالالبفنونفيالطليعيةالافجاهاتمواكنةاصح

علاؤةدييتمثملاللذكطوالواقع،الشعرمنتف"ربانينبغيكانواله!اسالصباؤاقاتساعناحيةمناللقصيرةالقصةسحتالتيموالرواية

ين.بالاخراربطلالت!رافيالوافبيلأ!لأسلوبكانان!بعد..برخطواتاماءهاالىتعبير

الاصريان))فييلصتانالقيكبيرحدالىنجحتذلكمناللعكسوعلىءنهاتحسرالواقعيةاخذت،القصيرةاًلقصة"حالفيالس:ققه-ب

الا-فاذ"يعالسرالقطار"و،لطفي:ررالمجعبهلاسضاذالفروب"..الاخرىا.لننعبيرمجالاتءناللعامانععساره!منكجزءدنثبئاتما

كانتوان..بر-يطاوااقعيااطارااخطرتالان!ما..اسولاميا?مدعنحهءقةتكشفرؤتيهبينالماضيالعدريضمهاالتبمالىعلاثوالقصص

بصد"ؤقصة..حزينارومانسهياتأثراتعطيالاولىالقعةنهايةبرثوراتالواقهيالاسلوب"يواصؤبيضما:واللدرسللا-ظةبالمصديرة

والوسظاللنداية"..اللقص"لكتابةاللونقلي!دجم!القالبتنخذ"الفروباصالت"اتباتعلىمادرايزاللا،بانالثاورصةا3نالطمنجادفة

شخصليةعنلناتكشفبانلبدأذلكمعالقصةوللكن.."والنهايةوربما..ومعالجضهاوالموضوعاتالاؤكاركاؤةووهزرلاستطبوطواعيته

اللبل..تطورهاهـهاينطلقالت!ازمتهاهـوحتلبسرهبمالليطلعلىشاهدالماضياللعددوقصصسنلاحطهماوراءالسرهو!ذاكان

اللفروبءويسيرانهوهيتروعهحقيقةعلىاقصةابدايةفيبةيظطوتمسكه!الواقبيةعلىالمثبانالفصيرةالقصة3ننابمثورةمن-ذللك

فيال!اسيةاحمقيقةابر،ذهيذكرهحولهومنحولهماوكل،حف!ثةبخطىهذهالمافيالمحددفصص*تجسمكيفولش...نفسهالوقتفيبها

نابذللكنطنوقد؟"لملأذمنالهلبأسوةيترباًلخريف..الطبيعة.الحقيقة

ناهيهاتالخرفيؤبعدتن!نهياندجبكانحيثمنبداتقدالقصةت.لحموديباسملل!ستاذ"زجاجة!عرؤيرمال"الاوللىقهسنتنا

ة-كايأؤ!انه..اللخريفبعدهنايأتيالربيعوللكن..الربيعيثرقيقدآؤا!كاتب.واحدانفيءلميهاوالثورةالوافعيةبذورئناياءـلمفي

نبمانالعديهةحبيبته..حيةالليهتسعىالبطلتنيبذكوىصورة..موضوعيوموقف،ذاتيموقف..ورلناقضمينءوؤفينفيبطل4لنا

بعديئتيالفيذلككاذبربيعوللكنه..الربيع-فماتاليهحاملة..نفسهخارجالىينظووهوايالاخرينمعالتوراءحالةفر!انا5يصور

تفف-لزالثلادربهاصلتهيسرجعانيرحاولفعبثا..الخريف..هونفسهداخلالىينظروهوايدانيةمناجاةحالقى!ىوهوثم

نفالةعلىزوجهاعلاجهـ!لنفوذءتطلبوانماالمصدورزوجهاعلتهوالوادعللشخصيةالاجتماضالواقعبينا!خصباللعناقضهذاومن

باللحبيس.ونهماهواهذا،:بمرارةالبطليرت-،ءلواذ..الدولة-رءلتعبالقضةؤنفيمراراتكررصراع.الصراعيرتثألهاالذاتي

عزتقدعالمفياسعن!ائةكصرخةووذا!ساؤلهيكونلمحاتما..الخاللدمعزونانالىدائماأسعىاتيا.!بةالمفالانسائيةالذاتعنال!ارغ

فيبال!فالقصةؤكرةلناتبدووهنا..الاصيلةالصلمؤيةالعواًطف!يهاللكاتباستغلؤهل.ذللكمعبعيدةإبنفسهاتنأىثماللذواتمنغبرها

فكرةالرومانسيالادبفيترددت!لمكم،معادةكونهاحدالىاللبساطةالممكوناسارمنالافلاتعلىالشخصيةءهاطدةفيالخلاقاعاللصرذلك

-دأولآل!توواالمعادةاتفكرةهذ.يستخدمالكاتبالخاللد..ولكنالحبالنصفؤ-ىالبطليكابدهاللذيالمضطرمالتأملعليهايفرضهاالضكي

الحياةربميعهواللحبانلنايبينانيقصدانماد!و..ءوحيارمزيا؟ا)قصةمنالتاني

..وس!ابخهوصدؤ4براءتهاًلخربفيرننالانيمطنالذيئما!ولالخارجي:ال:طلعاليبينالمزجا!الباى-خطاءةءدمانالواقع

ال!صةعنتختلمفلاؤ!ي"اسريعاالقطار"الاخيرةالقصةامابينالمزجعلىقدرتهعدمبسببالذاتءالموالداخلي،اؤناسعاللم

نىالذيا!قصةكأابةفيا)تقليدفينهحبالم4هسكهازأحيةمنبرقةا!ط..هنفصدننصفينالقصة-تصبحانالىارىقدومالسيةوالراقعيةالو

ءربالسسعيدصضيرطفل..البسيطالتقد"لم؟لمضمونهاتمامامناسى:،الواؤعي()النصفالقصةمنالاولالنصففيالبطللنايصورؤالكاتب

!كيجميعااءاسايساؤرلالماذاوقيساءل،السريعالقطارؤياسرنهمعسي"سرباللضنط-القراءنعن-ندربممارلا..ؤطةوراءيسعىوهو

يفملأساذجااهـغيرتسسا؟لوهلةلاوللنايبدوو؟..الصرعاللنئار

..!هيى!هر!!ىكيه!ه!.
ا!"د!لقدا!كاتبانبرهدفيمازتبينماسرعانولكننا..!صةأن،ن

في،نايجابوللرد..بارعارمزياا!ننغلالاسالحلبهدوالرالمتسا؟لهذا

سب3يرلماذا-لا)ا:الكا!بايقولحيثتطورهاذروةوؤيالقصةنهاية

-.:ةريبا السؤالهذاازطلق؟بسرعةسيوصلهمدامماالحدلدالقطارائناس

مثانايفعلوناناساالان:نفسهمعيرددواخدسعيدالصغيوداكرةمن

يبانيريدفالتب،؟غيراءوقتهءدىغيرضحمكانهمناوفيمفبأتونواللرىمزمكاهنا((الاخر،الطزيقل11

التقدمالىنسعىانيجبالذيننحناننا..التقدممنطقبالفنفببنا

..افيادأتيالفيهـووليسمحطتهفيسريعجدير!قطارالىنسعىكماادصد!ةيئالعربالروايةاللوبقيجريئةخطوة

ا!قاي؟ءالبطا!اديالقطارذللكهـوعادةمكانناؤييأتشاالذيلان

.-واضحواللرر-القصةفياللجديفضلهالذي

يثتالواقعيالا!دوبذاتالقصتينفيالرمزاستخدامولعلفرصالتسعيد:روللم

أطويرعلىوقدرتهااًلتعبيرفيكاسلوبلأالواؤعيةطواعيةجديدمنلنا

..الفصيرةلقصةا

مد!اتجلاء!اهرةاكح!حي
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"..لاس3ح!ح!ح!ىه!ح!مم!حيىة حدلمدمحتروطبولادةانغدفيتعدائتيالنبراتبرمنرتيقىو!كن

اعقة..لصاجم!منا!كيأثدالقصأنقد

ا!ماأوجمما*،ا!!-((الالرصأ!!-أ!انيصفحةع!ىا!نال!ووز"!ة-ا

فى!ي،وعهالىحت*نهالسيمآوىالاستادينشدألراحلمنكنن!ن-3!ه!-زر!كأه.
......-5حم!هح!ث!عى!ي

الثءوررإء.منالسابقالجيلايهقاعاتعلى،الاشواكبهتحفالذيدربه

،ت-قوعءوضو!ا)و،وجأىاور-هـترناذلثلان،تهيءنعلقلن"اوادضبابالريحوجهفي

ئرغرةكلىورفصوالازطلاقوالنمردا:مثبا!-4نؤمننحن،وؤتفية"الاباز))مطولنهمنبرسجونلسانالمقطعهذاه،كثم

و/قليد..ايديئفيمرهتماراوضءانسان.اللبرولزاوراقتحتمهرودد"

ال!م!؟!!ا!!لأ،انخا-(1ا.كأ11!اذإلبمن)1...أحرىمماللك!جميءوأيم!غىباحبأروءد،.سىيلإبرعا.ءريب

بقمن"اءتبرءلى،ا!صهلمجطالاستاذيصرلماذايادرلست.-!لعامشجرةاكبرتحت،ابضكه!يا،أحييثارا-ا

.ثءكلرا"أخاليكأااصبعهوصعكانيب،والفر،الأل!دبرج3!.لدحلار-مى!لان

...عشهيهعنوبدتنا.يفحكحعن؟غريب.الو/ىأمواه*في
و!يإزشاصا-ا!زأنيأهحر!فاير!:رااخرو!ي":ءمالنسمع

،"...ني.فتاانكانتانا!زعلئ-اني/ت-5الاخرىفداك.رءلظنيالاولبينالل!!الفرقلمىورالقارىءاخال

فيءداالحب!صتر،-بيءسخت،ل؟ا4اث:وبرا!تثرت)ا:اونف*رقيلمحع!إىا-تصيرو!!ا.المموور+قااتديءل!*م*قدرووليم"لى

."-افىلجر!رفر!أ؟س!اناياعنيادهب-؟ءظهـراإز-زفالذمنووذاالب-ول!ارويىلواا)!سحرفيلىلا،الراهـناززمنطكط،صلب

ر-تهـالادضوبدرءلىندب-جو!ربلا-جو!ردلا":ثمفى-كيءرهو!ول،النتح!ررلمهـلى.هـودهالمح!لهء--هـريهوء!!لنةة،بر،ت

ع!ى؟تل-تزخربالابانةوس-ب*ف،برحض!و!ض-دحفا!ءف!بعضلى،والىهلممللطسالةنداوبرا)صاليء.يى،م!3يرء-جمح،للالمطوعمره

لإ"ن-رذعروزنطمينهـون-،بر*ف-:،ركلفركريانولم،-.*:را!رزى3،ي.ء!مانحلفهيرمنبملاذ،كانألا.الملهمةاللكلمةامرأءمنلحبه

."-جوهرلهما?اال:.راقالمظ،رهـ-.كي،لص-اتالتبم(وصمدة"الىف،!ره.ر*،ن،رسىيزالو!كانأليده

ور!وسربىء،لاز!.!ئيتسقلاارجوك؟ت-5-اذاوريا!ذاماءضىخإز!لغد.دروو-ييناميمهكلض،د،ا"لمض4دساصأصامااللحرءوطه

""!ءذأكوأذ.المر!ورفىالتا!دةبصيرتكالىتحةكمحين،تنة-*رني.محلولمحاعالماكانالطبعدءوإ)ك!

تظالم،لم.اندون،م!موفا،عادتترا،!ذه"ثغاب!!ؤجدىلى،"المض،ءاهـفه"وءليمإلضح"اصسب،النقدىوالاسشاذ

.بلغرازبالحبلانءصرلايننصمهـ،االتيايثبرىإظمرةا5بوذوعبم

خ!-ى!وؤكإ/-((جفتاريرح)1نفريةلولاوهو..لفاوتطىلاجحةمطواة،الاردمةاناش-ك!ه

،اتربرءواأ!هـد!آانالاوللىص!بح؟4في،بيف،ءؤراًش،تالفجر!.اة!كانلنهبيد.!ص!منارنأحأكان،موامف!!ب"عافت

لىالمحهاقد30تخطءيلادبفهادةوادا.الصحراءتخفرباند!وروحلم!ءتميزهو!-!.أرادواوهطرالتيؤىالربالشاع(!مىوعئها

.المهـنالالفر-بةبالز!يدة

+ع!،حييميييحىسر-عرع!+.سسيعمجسسيياد،الم4بين.لغتشلافافتا2لذاو.كلمةلااجواءشاعرا!نفديالا

تذشو،41لنالابعاددذه.صورمزأوجةأوبيتفيتنعاكسابعادعن

:ههنالحد!ةالطمعلتصدرتامه-اودةأللىيدعوكاوريالامر.القص!ةؤراءةمنات!يتاذاالا

..واحدةلنظرةيخضعونالذيننمنليسالنقدياذ،اقراءةا

تبدت،"ليليةنزهة)"ؤىاستفراغه.الحلممازن!باهي،لفتومما

11،!ر!،ادبر!نطأنا))هـعانأ:ساءللينمهاماق،كاللبحرالزرؤةخالصحلممثلفي4مدرتلمحيها

اكاعر!جعةيخ!مرالذيالسؤالهذا؟-احكيهماالهذيان؟فسهاحقا

المعاعر.

.لقالثمن!يجهل!المضاء"الافق))صاحبواظن،جدغنيةالحاممملكةان

!..ار!انيكراجم!ديباد-11الرانحبنظامفي،واحدعصعب"ناؤعالوفيواللنطاعرؤالحلم.ذللمث

!..ربجعةاجمبرن!ثمرديوا!!00.12"الآلهة.اصابعلئلهافوءاتابرار،،بش!
فيكىاولوالياللاليلب!راسلصىمىاو!راليوراىولعل.ال!مماريه

..ا!بطاصنطءدبار-!11اخ.راعو!بالذي،اتمضعاثءيق51اذللك،"نرسي!فيع"اها

....ءلىعرلمحتزهرةجثتمهووق/لتت،طاطباانتظارفي!قضى،ذالهبتطق

هـ..ءئترةدبوان-؟1،اقول.ا!عميقاًينوموؤراوالكبيرممتاللهءاىيدلالذي،مهباسه

.5!دشنىةحم"اطذ،،ار-00045والاؤدام4وا!وجبا!رفامتحفلالتىا!رفئهذهازن*ان
ميهـ-،يممراى،مكسورهعيرومراه،مسر!ه!جربه،رربسلبعاما

(جزءاط)الةرز!قدير!ان-!شعارأت:جممه-ا((اللالنبيا!طرول))

؟...(جبرءار)الن"ترطارديوا-7.يرثةا)-سالقصيدةمغوكلاتبمضمن*ؤادةشمار،ذالاستيسمى

هـومن((اييوت"بهابشرالتيالموضوعيالمعادلفكرةمنءثلايفيدإلمح!و

(،والخبزالحبءوزع،نبيهليمنحنا،الللافقريالذهنيلتسلسلا

رج!ود!أ!!المفشرلل!مماعةريروتادار:افمانتمر4ذ!ثانعلى.الموتفيالانبيماءدأبكما،ءحناهديعطيه!دهلذيا

.!.الاداءافيءهارةتراؤقهللما!،الشمعرييصهعيكفيلا

لت!حودصيناتقذهاازت3،خش!كاصدىذات،ضيقةا!مبارةهفا

-"*.لتاريخيةاالالتفاتاتبعفئ،ؤفضعرفى!
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القدر.جرحدئتيهمنينزف،بطل

القسوقازجبالفو!قيدالذيذاك،ابدا"بروميثيمس"انه

،النارسارقانه.ابداجانعصقرلمخلبمستسلما،اللجنبمفتوح

حديثاصملو.لللاخريني!بهاخيرةجذوةاجلمن،البدءمنذالصلبلوحكنالسل

تثبتكانت،هذءانالا.والريجوالقمرالشصيحتى.يرنتهمهالكل

خادج!.منالمتفرجةاللقوىطبيعةكما.وتنفيالاثم

فياسسل!فيكاد.غيرانهيطلتالمزيددنلاحتحازالمفهوماللحديثللقصيدةيطمع

سب،ا!سممواهداللجميعوأذا.ألالهامدايمه!علىواحيرا

جته.نار-غيريظلوللم.والعذابوالاحلامالخبز،امسكوه
لىال!ناءاللديهداواحدمنتمسيريناوثلاثةقديعتملهاهذا

الابياترجزفياللخللسدزوق،العبارةفيوالاسروالعقلالجهد

التالية:

فثمغربيةقهمصمجمدهاللجهازممفلتاحيديروهوس

حمفراءبلقعةالللالىضىهوتماسوولن-

سجنجدارعلىصنصورةيسرق-

لمغربي:االلقصةاديبتألييفالطريقزا،يهةفي-

نهرقاعفياع!مهـدألفسميمالسقطت-

االبفا!يالسلا!د!احدميدالاشتذسيرصافيوهدمتبنت-

سحرىعهاالم-مإئة

..-...الثمارسواقط!مناونايقلنااللذينصبح-

ر،رزعلملمحهوتعريم!الىبحاجهالمو)!ليى-.اممكوءحيئقحنهما1لكننا-

فةكطفيفارىءاييجها"لااوالادبالقصةاعلامس!:فيوردخ!يس!الىبالاضافة،وذللك

جوازصالسمابقةمولفاتهنالتوقد،المغرباقطار.الخمسةباعينيرايتمه.نعم.زمم-

فهو،والواقعيةبالرشاقةلفالمبئمح!لفةأسلوبتقديريةتسموكيلاح!مد-((افرلمئ))

...4تحيتحتى.دمعةي!هـرانلونرحللصديقصديقمخاطة
صجمالولاقلزوعير.صنىطبيمتهاعاالاحداثرءلا.

..لللوليصص،!راربلابحرل!قاعهوى،للاحبابمرفأوترك.ثلجيةكانت

عباراتمستمملاما!4االاديبهـنيراها؟!1ظب،الاحنابومرفل؟اينوللكن.مرسىعنيبحثغريباالامواجكهولة

بالقارىءفاذاواكماهدتموهـبالصوررشيقةف-يرةبنىمايهدموالموجتعويوانكلابوالخرا!-الحدائقفيتعولوالريح

سين!ائيشريطاماموكأز"بالقصةمندمجانسفسمهيجد.الشوا!ءىلى

.اخاذصبر3ريثم!ةماددة،تؤتلمان،وحدهاالافكارانما.بهابأسلااللفكرة

،اًلفلأ،!"الىخىره3احيار،الكماتبويميل-.القصائدتعمرلا

ف-ةفيوططكماالمرحةزاويتهاصلىالحوادثؤ-لمصى،الفريدةالمورةفي،ا!غرابةفي،الجد!!التعبيرفيلرمحباش!ا

معهـدمج،زور-يجدلقارىءب!ذا"ا!قدر!إل؟!مستوىفيهذهرغبتناحيثمن"اًلمرسى))و.الجاهـزةالتراكيبلا

.والورهقهاتالانجاماتمعهميتبادلليكادوالقم!ةالىطهال.ولسط

.......النادىلمف!تيار-"دلياة))

سوىهاب-رجمعلاجهالعصصالجموعهوهده-..

ايههاات-دا!ذيالجذاب-يئالرف"المؤلفلوباء!صعدليلالصة.النادبم!الاسناذروىوتسموتهبطصورفي

التبا!ختأفةضيعهاصراف!باضظرارقلبر4فاذا،رىءا!قي:والخيانةالاغراءوا!وايةمعبطلكلفصةبل،شمشون

فيوالاصداثا،لحياةجوازبكافةوبراغةبدقة.ل!سورفييتص-كالثور-!!ض!-سبيتنيقدالنهودءبرول"

.المولة!ؤجهاوعاشكأرهاالتيلا::خة."س!باللعمى

ا!روائمالا)طالىعزتسها-حهاقصصهاما-،وؤوورذاتهؤخمللىقونهووقدعندما،شمشونصاعهكذا
اليه.والمحتاجين

ؤصىةو"المووورودةةالطافر"قصةمثل،ال:دلبحمبفىك!و(الساجدينالادضفيبالمعذبين،بمص4تفكيرهوثدة

،ومفاجاتااعةوبراثارةرونر"تحفللا،فهي"الجعثة"/باللجدارلىجس،الوتساعةفى،،اللخلاعىرؤياتجيئه،اللعصاة!اكل

ا)عاليين.الروايةكتابكبارمصافالىبالمولفترتفعسيدءالمشح.خصفي،وال"!الت،ةوبشعلة،الر؟وقىعلىيسقط

وجديلوماء!((1افوةاللسياالخ!فايالل

مئممتوراتفدوىلاوتارمماثلهاوتارعلى"ا!سافرةا!خفايا"صاحبةتنيقو

واقئرلغكصهـا!ثمافىللتروا!مارا.بهماالالحا!فطيعانلون،الم!ئكةونازلرطوقان

فب!ردحرارتهاستفدالذيالاسلوبوواتخلمفاناليهااطلب

لفصاردعرر-ادقد-برشصكطوارت،الم!شحدثةالعالميالشصمقصهرالى"هاجروان.وصمت

.ا!نبهاءا"ظللقينشعرائنابعضتشييههافييساهم

صعبفريلااهئريبيروت
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