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كلق!م،هـرونالهـونهـؤلاءانت!رؤ!ء!دماوخاههقىوا!وا!،الإنفعالات.---.س-.-.....!ص
بة....،---ةس*.ء-كد-

لمجس!منمهانءناضفييحعالظكأرهم"اط*صرالرء!اًلمهـا.ض4-!!-أ-ي!!همابخمات.

صربيووومدز!وانيئو!علىاات"ج!ير!ان!!ر!ىنمن."!قاديبرح!بى!ح!هالى:بر!اه!

ت!لدمسمصدوكطصال!تبمللفوماللحوفونرى!كاتبعلمى!فصصبمالهتوىوهما-*لمىكهبم!ضودرعا***

.......سهتةكلىودرالص"تابرحاثءلىب!ة"الاداب))مناولضيالل!ددضم

))الجزاؤرركأ"الجرالرفيءص-و!لمميكونأن.ينه-وردانلين-ل01الصة+.:

بالاسه-ىنبحصىالانسانان؟الكوامة،،نوا"جاءعذوبوانالست!وانإفوتاولا...صعرو،دواوينكأ:اوا)ءرواءقا):ةدبرإ"تظولس!ها

منصراعالىتتحولال!ملاوةالثورةهذهانيرىوهودرالمرالورهجقروجمماتاالاقتؤالمقالبئ!مة،هـه*ةباتهيردد8ال!زرأابر-لثبعفياى.زل!ص!

!مخا،كأ.ؤكريةفىلمس!فاتالىآلاءر4ؤهاوفينف!"اوز-ءلممالسلمطةاجلتجثيمران"ط2الحراءك!بو))؟""بء!فر.الاخاًلور!"ف"كأ،دالالهءةاوردرأ

المنماض!لون!ؤلاءيلافمهاللذىعذلم!لفيعديدةنماذجالكاتصأتار3/ذا!.جالوو"!...ا!جزاور-فييربورفىانرا".دة-!!"رصطبزو"ا!ةص-4ا

...........ؤفيىإذ"زطرح-ازما،ا؟وضوعبه!ارنعفاننبعنببادر!جهاالادادطان

.،لحوريدوس!مالىاللصنطنقطعالىلللخصبهنجنشمويوهناسجنافيخاهـلاصمدصلمجلؤيهافدمإ!"يالدراورءقىو!،ك.-..موؤفانتمىأاو

اللى..الالمانيةواللخوذةو؟ولءءبال*هربااآ*مذلمبالى.آحمىا-

ولليتوالكصينالم!صمينمنالزنزانة!ءقففيرالحمالاكمل!قءطبرءوعز:،ؤ-هالىوفاتيوا((والراى،مااجمةالاررءلام!و."هاماكاب

..........إءؤبلا

اللىتعدىالامربلالر!يبالجسدياللعذابهذاعاىلأيق!صرالا"روؤلضامناصنةايراج

اعتقالب!دالحبلىبالمزوجةتلم!ءالاخمئل...وأمرأهـىم!نويءؤاب

هـالهكانادااللتعذيبمنالىاونهذاا!الحقيقة...وتكديبهالزوجفيغادةوء!موضالمفال!ذا.فيادرر"رء"،يلللد؟كأوراير"ظول

؟(ناذاالفريرالىرماما"ة؟قدةانه...صت!هرينالمصقبلمن"ببررهالان،؟مارسىار"جم!والبطنتىوالاو!ابا!نؤظااعمالاهوو!لاهـه-"طورةاخ

...والنضالا)كفاحرفقاءقبللممناللجزالربأيدييحدتدوول!نمكانالذيننالتورالمثقؤ!ن"ضدخاء!ةولي"-مةالجزازرؤإ؟

من؟ولمصلحةهدايحدثلمادا-:"س!ا؟لالذ!نءلىيلحو!،وبرنجعى...."الاشنراكيةو.ا)صريةطبىإقفيودؤ!هااجزائرااله"تةلالو،؟

))السهطاتانتقولاللضحفبعضشبت3))الاخضريفالمفالاسناديقولكث!رازج!ببنما،الانيصىءءمفن!!ال!رباثةة-ناءلىسهيلةور3رال

نيصوعشرخصطأذاتيأالتسبرعمالمنانتزعتالحاكمةالجزازريةاص*جاج،معلانبار:قو.،!!معب،توالجوالهـ-صات!!الاج،نبيئالموركرمز،

يجريماان"اللكاتبويرى..."جزائريين9اللآ*ونةوددؤهامزرءقىلل!،والدكأور...الاحرارنا!ءزائريراءمفبنااوأضك2ورعو.ضا*:،م

الخريطةعلىمواقعه!رقدالمدولاندلك..منطقبماءوهواليومؤ!وايرانالعرببةألادط،رمخ!ةلمففي!"ا،لعربوافتورربئاثمقففيايماالب

إلافطاء!ه!ةطهـبيعتهرضيرللمو)كنهالشعارات-المدمماية-وغيرالىمهوغيرءلانوذ"ك))الصمتأك!اء،!طالاقبعدك!ه؟،ميرقيو)واوان،و.!م!

وضعنطالذيرنوافآضلون..انبومالمحظوظهـية-ماوده؟لامصرالمحظوظ!زوالبا"،ددةزف!هاصريرننهو،نل*ةقىبامهددوا*هـ"ضهـ!كلوتص

."...الليوميعذبونانفس!همهم58سنةلرادافيروول!!مل!هيلادري-!اللدآءورنرؤحويرقي"بادهفي!قومانلارهـ،بال!الودانجحاذة

منتعلنياللجزائريةااثورةانالمملامهـذامننفهمانيرهـ*ن!لب!مفاراتالاتصالكلهصهاتكونأءربهةاابىلم!دفيرة؟:و!جانفق؟لان

عنتختانهااللكلامهؤايرورني!ل؟زقديربىاروعلىعقائديرةاذإكاسةوحث،المض!!دينمعاكأضامن،أةجاجالاصبر"،نماتواصداراوفيازر

الجديد؟الجزالري2المجغهلبلمناءأتهامحاوفيالاشهراكيالثوريخطهاالاذىوكفالمكرصريةاحترامعلصىالءدإذهاللجزالرؤ-!مئولينالى

اللجزائرفيالراهنالوضعءنالاخضوالعفيفالاسص*،ذ.؟للاماناواقعا.!مكرامتلحلىواللح!اكأ،ج"نالم!ءنوا!تمذيبوا!إر!،ب

والمؤعجة/..ا!خطيرةالا!تراضالفوالنسصا؟لا!منكثبراالفصفيينئير،ادرو-!سهـجملال!كتودصوت،يفأكسالءهيت!ذاانوا(ورق

كاعلىرو:ءثااجزازراف!ه!الانيحدثفصمايرىفالكاأبلالادللكورعمال!رلطالمءقةببنكاهليثقليضا،حيزانماضا""،ومترو!؟جايرارزعا"أءظ

طظاتعتولو،طوطلأيم!كتلن"اتعالانالاملوفقدانال!نت!ص،؟م.اووزازرفيالاندءدتماتج،5الء*متءبء...

لب،ا!كادصلآاللجزالريةالجماهـيرلورةتصةببةمحاى،والحراباسجوناالاسراعبضرورةابونطا!هـ،،ليادكأوراصوتالىصووةأنةء!واننا

...الورمااقي"ايار"مايواولهس!يرةفيلاحتقدالانفجلمرنذرانالمفكرينهعاوالصضامن*ء،جالاصبب،ناتواصطارا!لجانهذهاصفتأفي

03طوالالافنة.ثقدمهـمكاضبينيئظاهرونعاملاللفهائةمنثر31كانب!ل!بنا-5!))من"د!،ع)!:ةنكونانا(روورولءبئوليمم!ءط،ر!قالمة

ينادونوكانوا"اـهـيكتازوريةااًطيهالب+روؤوتسقط))علهها!توب!راغ،رؤون!نانحشببته!.،اوروفي"اًئر.لل!وباريرىالاصالاركا،!-اياوة،

ار-،!رداللذيرنلأإلاقطاع-ناحدوهو"!بوهبباارضلا"حلوقهمبملء...*متاللهلج"في

.."والارضالاءممتبارالقائمالحكم4اص"جاجباءلانوب!هـلبادرتههذاىهـوؤههيصىادرسصهيلالدكأوران

!الم"زلة؟!هدهعلىينفرجونءطروننينامربايرونافىوريظلهـلولكنمنارشريفةالسمابقية4مواقفالىجديدارصبداوف"فيء.اذما!اهـء4و!ف

مهنوب،سلاحانماثئرن"ا!عملطررقيرسموهواًلكاتبرلةول.العربنيمحا!نافيال-ريةفضارلمكل

قانلاو(عبروائم!ت!لصىالكاتبساطفاللحق!قية،!وتعببك!هللاننعمالمناضلهسمماط!نيصصاورأرلم!زرايجرافى((ا"!حراًنتىامع!بو))كمناب!حول

ج،نيتمكا!هل"وسلعبيتهمصممغهم.العربا(ثقفجنعلىناعيااسىفيؤورل!اررطبواا!كتاب!فاءلىت!لمبقهالاصفرامفبفااذالاستيبدأ

ادانللهاانصعقتءاتبكلمسارتر،بولوجان.رلهملوريرتراند،بيركاشعكاوىاًفنيافيضمناللذيفالكأ،ب،4اعماؤ*زاثرمنتركهماففيص

اـ؟"الريحاصمتا7وراءالعربالمثقفونويختمبىء...يهموآمرالجلادينالذ!التعذيبمنظلمماارتحقمقحاآم!ألىالبرزازربةدونالمناضلونقدم!أ

-؟7ا!صفحةءلىالنقنمة-اتفاينفسفيلئيرانماايعسكريةا!اصثر!صجونفيلمضدهم!مور!
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مهاصلاالبدكمعااللبمانقابقص!لهنقاطرالرعىجمياللشاهونبحثباللاالقارىءنتصور!؟-لك1!ط
وهو.المطلوبالالر؟ويحدثاللقارىءيمثهعرحضىالاقلعلىالت!يداو--

ماايلاماامكان3صداماانارتهفيالراغبالانفعالنوعفيذللكبعدحرخميسسب:بقلم

طيوت-الشعرجبليا)قصفىنهفيمطرعفيفييقول.متعةمجرد***

اودلا(.نهاربعدنهارااللشمسفبهافااختبأت-الصخريةضفالركالممجهوداتصور،الادابمجلةمنالماصيالعددقصائدفيتبدو

الغريبالتناقضولامعنىتحملأنفياللتراكيبهذهفشلاناقنئىانالىبالانسانيرتفعوالكي،الجملاا!ربعراءالشهيبذلهاالمتيالعظميممة

فيوانعقدت)الشعرجبلعنالتالليينجنبالبيضالعامالاحساسبينفيلللانسانصورامتمددةزوايامنامامناواض!ين،ا!ومإمعاهستوى

نأعلىاصرفيقط!(النارالسفحفوقتوانطق-االثلجعروقجنبيكتراثناالىالشعراءاتجهلهـقد.الجديدك1لللادروراوص،العاللمهذا

الش!ر.في-يزى..معنىتحملانيجبالللغوية.والتراكيبالكلماتمستوىعلىالتميزص!لآلاءمالهميحققماهنهتدونيس،الحضادي

ادرأكفيمطرعفيفيفشلكانئذا.ش!ه!ءكلهوو*سالمعنىولكنوالاجتماسةالسياسيةشعب!ابقضاياوارتبطوا.اللقوميةلتجربةاميز

فانشاعرفشلهوانما(ا!يما!رلي()قصي!دتهفي،الاشمعانيواقعمواجهةفيعلميهايقفونراسخمةارضطذل!منو!ال!صتخلصوا

زهـ-رة"اـقصيدةفيمعنىذاتاشياء!ديدفيالس!اويكاظمفجاح"جاربر"ثمعليهاتمتفءحقدالتيالافاقيخشواالمفى.،مواخيرا.ا!مصر

كماالاحطمينقصهنظماوتظلالثم!عرنطاقفيقصيدتهيدخللا"اللحفقد،رومانسياخلاصااوتشا؟مااويأسا،الاكاقهذهكانتايا

اما.وتمميزوواالتجربةتركميزوبقصهالاولىابمياتالس""فييبدوالحقائقمنيخجلو!الشعراءيعدللمبحي!ثالفهـمغلىإلقدرةااتسعت

ترتدياللغةفان(اللدرويش!رماد)جمفرالشيخحسبقصيدةفيعلىالمئعوابمنتنمقيتهااوتكبرهااوتزويقهاالىفيم!دواالانهلمنية

اعمالتطيد)التق!ويعثقلها،الواحدةالتجربةفيالثهابمنالمديدصورالامانةمنمتزايدبقدرابشعراءعكمىأقد،لا.الصدقيحساب

وفياللقصيدةفيالضا،ئعهالواحةجزءفي(اللجددالشعراءبعضمضاعفةاهميهالجديد!لشعريعطيمما،ووجداناتهمغقولهـمفيالحقيقة

مقطعمنالاخيرالجزءوفيصيماعةاجزائهااروعانهرغماكنؤجزءشكللأزواياءاحدىمن-الشعر-باعتناره،اليومالانسانءايمفي

الذيالاصليبالصوتلذ!رنامناحهرالشاعريفعللا،وهنا.يةاكهاالمستخدمةاالصياغةوسائطناحيةمناما.الانصانيةالمعرفةاشكالمن

لاقوةوادونيسالصبورعبدوصىلاحالب!ياتيعندوالالمالشكاكسبهلمالتياوالمتحققةالجمالياتناحيةومن،الماضيالعددقصائدفي

بيئالهـحيرتهكانعكاستبموالفيخحمسباللشاعرعتدالملغةان.تحاكىاخرىامجهوداتالىيحتاجالامرفعانالروصائدذه5صورفيبعدتحقق

(بامعانواثربالسمهـدآ؟ولسمنفخذ))غهـنياذ4،والخديمالجديداهـ(رهـامناللقصائدبرهذهت!رجمجهوداًتبرمدوالنقادالشعراءمن

هـنالوا-هالمطعفي(الاغصان!طفولةفيالراؤصبالمطر)ويتفنى.اللفنفيالعالميةال!*.افاق-اللجمالليةالناحيةمن-المتخلمفالهحلي

فاي!ا،لناتبمواللغويةلله"ياغةنماذجخمساواربع0القصيدةمجموعهافيتخلولاسبتمبرعددفيالمنشورةالفبةالاعمالانحقيقة

الص!اغيالنموذججموناننرجو؟"هبلالمسفيلنصرالهسيكتببل،ا!امالانسانيالمستوىاالىترفع،الجمالمناخاذةلمحاتمن

ناضعجةبعاطفةالمشحون،والادعاءالت!ويل!هـنالخاليالمحكماللبسيطوبشكلماثلةتظلادساةولكن.اللمحاتهذءمنقصيدةتخلومانادرا

"الكنوزارض"قعهيدةوفي.جدةا!قصمنا!كنزمقطعفيقويةءنتسفرالتياللعظيمةاثعريةبن*الطاقةالمفارقةهـتهفيصدةاكثر

وتحملالألوفةاللتركيباتأخلالمناللغةتونتؤفال!سن؟افرللشاعرهذا-للفنكلتخلفافهمايعهـسالذيوالاطارعشوا/يةقةبطرتوجهـها

الشديدةواتراكيبالكلماتمناللكثيرعجيبةفيسهولةالوقتفينفس.الاطلا!علىللفهممحاولةايهناككانتان

السهولةهذههومنهيخمشىماوللكندلالىهاوفياستخدامهافياًلحداثة.ا!ر!ة

المتحققةالامتازاتكلمحلومعقولةحديثةبلاغةتحملا)تياًلعجيبة

هذءانوا!اللب-الجديدشعرناكثيراالنهايةفيتغدمفلاا!قديمفي،لدمماءراكبرحريةاللجديداللشعريالشكليحققانا!ظران

جهدمنمنهمطلوبهوماتعهـسماب!قدرالثماعرطاقةتع!لاا!اهرةواللحذللقةالحفي،اللشعرفروراتلصموهمماالقصيدة!لآبهايخلص

واللحدود"الشهـيد"الشا!قصيدةفياللغةعناما.للتجديداضافيكباركانوالتيلهاالمنفوراللعيوبهذهاخرالى...اقوافيوفحي

للش!اعرفضللا.لقليدبم!نحوعلىاستخدمتفقداللحليعلي!لشاعرالبناءمممشوىيرتفعانيجبكان.غاللباتخطيهايمسمطيعوناثعراًء

وفيءالتعبيرطرقمنتلكاوالطريقةلهذهاختيارهحسنبقدرفيهءالا.التراكيبفيتجديداكلأقبل،الايرماناؤلاللقصيةوهذافيالللغوي

ا!انيمنطاشماوبالس*ضناءعامبشكلذللكفيوفققدوهوالابياتمررت)يقولفالسطين!قصيدةفيالنجميحسنا)مثاعرهو!او!كن

ففادست:بلادبممامنبلادكممنسافر:مثلقليلوهوا!قافيةلتحيعندكثيرااقوقفولمن(صلبهخطوتيتهددارضبلا-زمنبلالقى

ا!كاؤيةبالصفةتاللبهذافيالمثابةء"فةوما.المثابةاللحدودعلىهذامثملتالجىءالتيالضرورةعنانساءلفقط،الاخيراللبته!ا

ا!سخريةمحملعلىاخفتلوحتىالحدودعلىالشاعرسخطللحملتجاوزفااذاواللركاكةاسخفااثممديدااللبناءهذاالىالممتازالشاعر

الدقافية.بحكموردتانهااللظنوغاللبكمناجاةتبموالتيبدويعبدهاالشاعرقصيدةواعبر.معناهمماقمثةعن

لضةبينالحليعليقص!ةءفيتحة!ودالتنا!قكاناذاولكنء!مسادتجماليةرواقيء-ناكءعريةلضة!هاكلرراور!ماعرمن

الصحراءسفائرقصيدةفياختلقدفانهالصياغةوكيفيةالشاعرتنمم!الطفيها.اللغةجديدةجماليةصياغةالىوتوصلالساللفةقصلمئد.

فيفالر؟ية.الصياغةووس،ئلاثعريةالر؟يةبنالتناقصبفغلمنتخلولاهيحقا،المعاصرةالتجربةروحضجيحدونوتعكسالفةفي

شهـيدةوالصياغةالبساطةشديدةمصفىعليخالدللمصاعرالححراءسفالرعندالوقتبعضوكتوقف*.ناجحةفبيةامغامراتوللهـنها،مغامرات

ولادةدونداع.رويااللغرابةشديد!واللغةقديمةغنائيةالر؟ياالتعنيىبرفضيبدأفهو"العظيمالعرس"مطرعفيفيمحمدلشاعراقهميدة

ومحاولةاللعالمل!ذاالشا!وافتقادوالسماءوالمعجنرةمنالال!اللقديمالعالمهـنقص!تهفيبيتيخلولايكادوا!قديمةا!بلاغيةالمصطالطتكل

واللهاوبةاللذاتفيالسقوطع!باتاخلالفيعنهايعبراسترجاعهلاتصوريفيوهو.أرتقليديللاقركيبافنعمداوال!لمقائيالتثمويه

صورةتعطيحيتاوعقليةحيناوعاطفيةحيناانفماليةللغةقهيوالخطابةالمحىفيقطيلجأوا؟مامدروسفلسفياساسعلىذللكفيي!ةمد

اها.التركيزمنوشبمءانوضوحمنشيءالىحاجةفيء!زوزةعامةلهذااحترامناومع،جديدعالمخلمقفيعبةوالرالرفض،احسماسه

نسجاتقدمفانهااللقرشياللهعبدحسنلاثضاغرالعطشبحيرةفصهدةننبهانالفرورةمنفانهاالث!اعربتجربةاجمننؤازناومع،الاحساس

باسنثناءجادةمعاناةيعكمقلاهشولكنهعفويةمنيخلولارقيقالغو؟مع-اللعالموبرينب!ي!نهالالتقاءئقاطكليفقدالشكلبهذاانهالى
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المستقبل،واللغد،مرئيغيريكونيكادحتىالهسماتالمختلطالخارجي

صورةنعرفللملانئائغانهاومعالمهالقصةمننعرفنهـاد-!"4.بلأتج!3نر-؟.).

ماهما،المحددينغيرالضائمانالشيئانهذان"الان"عن--،-ت-

بانهيحسىيجعلانهماهما.وير"ددانهاللديئهحيى"شخص"يعذبانحتنبةسامي:بقا!.

السيللثعاطىءعلىملقاةجافةسمكة"او"تت-كعرولولةضفدلنهة"***

ورك!-لأ.المعسوسىبروالغدالانعالمهوالؤياالعجيبالجارفا!ددقه!عىالمزيزالعرا!يرهد"نا،الادابمنالافرالعددفي

كاذ:،يستحيلولا"شخصا"يظل،اسماءيلن4الدمحيى"شخص"،اسماهـيلالدبنلمحيى"الخإمدةوال!مرةالنحوم"،الثلاث

والتىجم!تننس!ك!لتياالمشلولةالضفدعةنا.ابداءمرفتهتمكنانسازيا.لطفيالمجيدلعبد"اردو"ثم،حممه"نلف"مي"عطاوجمما"

تملررانءنبعيدةتظل،الشاذطءعلىملقاةجافةسمكةالىتحولتهـوالاًلادابخلالمناسماعيلالدينمح!يىالا-نتاذنعرف!وزحن

بصخبيسيرونالجميعترىانها.بهمعرفمتهاتمكنانسان!ب!اوجهابحكمبيروتالىهاغادرالتيالقاهرةفياؤام!4خلالومن،سنوانظ

يهللمكههاو.أصدمنأحدمنهميستبينلاضى،مضحكمملكراروبرتف!يأيضااًلادالطخلالمنلطفيالمجبرع:دالاسهإذن!رفكما0روله

ولكن.،صخببغيرالر؟ىلهازءراءىاو،سكونفيتحلمتظلنفسهاءدرلىةمناقعمبرةاالقصةكأابةفيوأنا"...ورإقتهاتهأوفصصه

الىقفزا!ذيالحطابذللك-تذكرانهاؤد.ايرضامضحكهملبتكرارت!نيأرضااللحد!ثةارليالمإانذلك.عهبهقةشقىلا3كانتولوعريقة

الب!بدةالنجومتدكرايتيالممهخبفه4اععيشتستكرثم،داعدوناًحلامهاظلكما"..وجمالاللقاقاللقصةتزايدوهيانضرةاال!روعفيالكثير

فبىوأحلامهاال!يلتسكعهافطردئ!،زرللك3داعدونالمست!يلة...(!691ابريل)الاذابمنابعالرافدفيال!ةو!ننفسهءلط

ذرن،السضكلارهجارة!قبعلىتصثرصتىبالضجيج"لميئةالتوارع،دة،الر،رائدةروحآلادلطلانالجمودفداؤااحضااءراججم!"وطهية

اللذ!ا!قبهو،هداالو!ثمءالمفيا)وحيدالمح!سوساليقينا!ءالادبؤكمااجديدةافا!!اوات...دائ!االاما!والىالبميدالىت!ع

ولك.السحءقةمالنجوالضف!حةاجملمنكلتلك-حألمسمكة"يلو..واصدةفيصليجء!طردأنوامظاكلـرمحيرافعالوفيل-حستالقعورمي

اجلمنحقيقيفعلالىفسيهالرغبةتتحولحيئماصمدقديكونالعقبذلكفيأيضاالقعمةأدبوعنن!يهءدطللطفيالمجيدعبد"تاذالالهقالكما

هـذاح!نى،لهاقهلمةلااضياالفسبلمةالجمرةوودهص؟ى.التقاطهاهـا.قصص"4ءلطالحديصبصددزصناللذيالادابط/منالاخ!رالمدد

نابعدولكن،الجاكةالسئمكةاو،اثلمولةاللةمةرعةتاخذه،العقب8ا!قصةهذهفيالاولىرلممرةبهالالت!قماءنفوف!ليحصمبنؤ!عيالا-"اذ

4هدؤفقدانب!د،معئىللفعليكونلاوهكذا.اوهوماجمالهكليفقدةمون،ب!اًمكانباتتوؤوعدماوتقصيريوووذالمكفيالسببكانوربما

.!المهوهم.العرا!فيالادب!يةال!ركة

الزمن،،والمستقبل.معروفغهر،لهمعاللملاالخارجيلمالما"نذذالمظاكتشاف!يرهكهطو-شكبغيرتنتمي،الثلاثوالقمص

اللىمحالشحصوالانسان.يعو!طانيم،نولا،كذللكهعروفغيربل-القص!برةاةءمةاأدبفي!ةالجدافةياراتل!نلك،-الاولىا!ةراءة

لا"انه،تمامامفقودوالحث.مطلقالهاحسيةابعادلانة".ءلأصورةزةاولطمعالجدجمىة؟الت!ياراتهذهو؟ىمن،واص!ة-ر؟قيجمعضهاوربما

ماوهذا.ضنخيلةحركةدونالاحلامتسكن،الوهمفيوحضى،"حدثنقي،كا"للااندماجالراه.تهرومعاقثلاثةالكتمابمنكاتبكلاندماج

الذياللشهرحتىتشيكو!عصرمنذ،ابداالواكعيةالقصةتعرفهلاعخدأ-لموبينبينمزلوجاا؟دماجاونراه،اسماعيلاللد،نءحييعند

الخلافحدوديتعدىهئاوالخلاف.الماضيالعددادابأفيهصدرتيقيىمان-ا1قعيوالوال-ي*ولوجي-لاسلوبينبايحاول،صسينفهمي

ناترى،اسلوبأيمتخذة،الواق!بةالر؟يركة."العالم"فهمحولؤإ؟ر،ير!ا،ا:ناءاةوياذدماجاونراه،"ضوارنتينساقينعلىقه"ء4بناء

للووحتى.وحسيوقائمموجوداله،4معرقىممكناومعروؤطا!ا"لرى.لطفيالمجببدعبدعهد،والوجدانياواقعيااررمهوىمنكلعلى

تحتها،أوالتجربةوراءءإثلانل!سهفاننا،ل!مهاالنصلةفييمثللمولا،الجديدة"المهطبة"الننياراتكلمكصأللجةنمادج،الثلاثاللقهص

علىلأوتأثيراتهانعكاساقهخلالمنيرالفعلىيرغزوهاهوو2!يغزوهيكادفيالمهذهـبماعلىنواؤقهؤئحن،لطفيالمج!يدعبداذالاتيؤاخذنا

حسية.وجدا؟يةاو،مختلفةووتو،،ترؤيرقيب!نقوللهمن-مناقشاتببافي-كذلكالهاضيالمددفيتعليقه

دوار"قصته-"فيللطفيالمجيدعبد"عجوزعن"!حثالذيوماوه4،،شإبايج!لانههماما،والادبالحي!اةمنو"وقفهالمنانأوالكاتب

عئدلارضاالمسما?لىانطب!تللقد؟ا!عجوزا،هـاومانبهالذك!وما4مونخءلمفقدوبكن!نا.ايزمنتجاوزهشبب!االث+ابطءنيجعلانقدما

ارملاغيرلهيبقول!،ادمبنمتههوقد9و،دجلةمنالاخرالشماطىءص،مد(لمنجلاء))الاساتذة؟فرحول،المذ؟ور"ماليقهفيجاءخر2لشيءفي

لأالطبه4وروقضوايمالهحهدوصتاجضاالتىالماصغةرملى.والدناءةالق!همةاللواًؤمبكأفواءىبرآن!يزعملاا*داان.فقالاهن11،ددفيلهلقرصلآ

ورد،!لأس!بقانعلىاوببذاءةيرطرحكلامفي"معامرةودذاءة،ةالمجبد،كبصفيق،لىا.الجديهـةاله"مةشموامج"حتأ.ماضطو!-ارتانهارتقد

"..سوبدائهافيونظ105النخيلظبةالىطربقهر(صهـالمووبببيخماتستندإق!ةافيالا!ممايىم!جميعانعلىم!هن!فقاننصض!ي!لاولكننا

الورء9قة9أراعاللم!براـ!عامنذكرياته،اخرشعىءلهبخىلقد،ولكنا،1ترا!/جورلااةكباالعامةالقواءدهـكماوز!ظ،أس!اء!بةوكائز"الى

اماما!محأذلقوزملاله"بطرود!"عأيممن،الىوهـجةوالاوكارالمجيلةإمددافءهطاهـىنصودان،الافضل"نكانربماولكن".بالرة

"!لمورةأبو"وعالم،ماتالهـي"جج!لحم"وعالم،يسىالبراوملهى-ل!نفسهاتبحثاتيا"الجد،دةلللهصة"ءورةف!بهااتجد.،بالماض

تخلفانتريدالتيسوئياو2سهورةوعالم،"ججوءم!"!لمفاللل!مه!طلحال"واء!صجان،اللواق!هةال!صهقواءرغير،جديدةقواعدءن

ل*قعادردذنبفكرب!نمنحرجتاكىالموأ!ؤلك4/تشباتب!االم!بتةا"ها.ءامبوجهالطعيايرلمق!عملهةباللنم!بةهـ:ا

هـداارادلقد."ال!فوئةكثبفالعورقليلوحل"..ائوحللبى"الخاهدة-والج!رةالنحجوم"ق!مة"شخص"عنهبحثا!ذيما

منجزءالىالرطبلآالعاصفةمنأ4بركبتالتر(بجف"!!ربانالعجوذمض!ىثم"..؟المهمخ!هذاي!ان!4ال!يوما،الىمابلالدينإح!يى

السليموئهة4،أ،!مكدابى،ىالجؤء!ررائصففوج!،القديم4إعاظلاء"منس!اضرةومض،!اج!رو-ااًنه!ا..الشارعاضواءير-**"رض

،ويمحكىرأسهاعلىالباردبرممفهليمرهبدةهويتوهمها،ء"ضيرةلحاهر..شيءكلمناؤوىشيعاووناكان4ا)هوخيل"،".،افعهعرداللفزع

ب!صرلكييعينرانبدلاالذي،المسئاثوراحكالة،صكايتهلهااءم!اهـ"فيويتنامى؟برالذياغامعبىاالاورودلشيءاهذا،غده

.الاشانالحطموكمير"قبلاهنرطكام.اعيمنرمنللكيلهليداولا،المحراث،"-الناسمنا(صوداءالامواج"هذه،"الثارعاضواء"ان".كوحشى

،ءالىينصهمالذيالزمن.شطريرنالىشيءكليئقسمهئاهااا"خال!الخارجيالعالمهذا،(المفهـومةغيرالمخةنإةاللضوصاءإ)هده

اقىوهجة،والافكارالمجبدةاً(طيةالرفقةزءن.ب!دهاوماالقبامةقبلاللعدوهذاثم،الل!موعد!والضوضاءوالاضواءالزصام،كلهالعدائي

-78ال!صفح"علىاثممتمة-لماللما،الشيمئانهذان،"اآغد":الزمنوراءالمتربرصالميتاؤ!يز)مي
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"!محمحير.هيحهههم.رمه..-001لم
فييتي4لميهبيرلانمبالىاعنوقاععلالمبمماالاميربرالمنراأنأ)1(يلئأ.

العرسة.اللىنقلهصمعودةمدىنت!صوران-.،كذللكواًل!أل-اذن(-الا.الص!فحة!!ثلمكلالىى
.و!!لممةو4ررلنعاقلحمهلمصهطلحا!ابكصمهلصفمطاللى3!بهاالال!برلميرجمهالكتاكاينقلالالعأتلد!

في،-،يالقيضاف!بةلمعدمةلترصفهالهترجميقدماننودكناوكمهـههـهـ-

أبقجمفا...عؤاصةأ"ءايتيهناواننكرم،مكديودهنانواا*راعلىالتي-وء

...صفحوالخ!همنءنتنبيدماافيةبمقهمكلترئؤه"4يبىمالا!بةبيائأرسهالمأقفينملىنعيهفيكلهالحمبيمتلكالافنخساكهفيفوالاستاذ

ناحيئ،"تهـذا..؟العضميءاوقنيىالىالتنتابنقهمونهناناباؤماءنمهمبوبككازبماللهقائحأهههاننقولهمب...وبييتهمصمري

فبما"تللمصطلهممئنممنصلمتالتوجمكفان...اخرهنناحيةومنهيوها..وابص،يهثاسمنءعبمميءالانهيها..!فليقن؟ميونرن

جهةاللترمقدروةفي1رجمااوردهاارتيالاساسيةالتعريفاتبعصءداالحاجبربث"المناضلكتابسالضهالراصيلوعيفيتقدم،الادابدار

الترإأيكانن!رفانويكفيالممئبمهإبامثإأالىاحوابناكانما...فياللببمدهةالتمذيباساليبفيه/لمضحوالمبهي"العسف"مني

صقء،تاًللعشريميإهـعنةنلحاتللمصخ!نصعملحئتمهيكقالانبيليزبر"...اللععبائر

وهييهنوبميا)هـإفوياح!ييانالايسعنيلااليهايكوفي.دقهقوبخئؤملىالاخئبر.فالمفالاسض،ققهمهـمااللنذءحنوالضملهنواللمرا!ءخان

الاصهاتاهممنمءئأصهويهبركهاللنزبالكناضمهفاممورعلمىالاهاببقيئنراللئنهياوقتانفسفيبالحماسخ،هـءلىء"ال!راممبمعضنبو"كتاب

.أالعامخلال،اهمهايكنلمان،ةاللظسهةلاولكنه..."فجوعازسانبلسانارواقعفييضكلمانه..اله.ى

وا!إنإفالجبرؤكموقفوهفميضهنلوميتماميعيانه.الاشرياوسالمرأابهايستسمكذ

ؤ،مالتيالترجمةالىلاضافةبااللدراسة!ذهكانتوللقد..وثوري

"قابوالهيمةالجر"العظببمةدستوي!مككطلروايةاسةدرهذهرهنوهوعليالحاجبشيرافاضلةبه3اللذي"الممم!ف"لككلاببها

قىإمناوروا"لمافش!يدملىعاممازقى"يويبمناهبةحاؤ!مماهالاىهـماقيقهءها.ايبألاه/نوغأهفيرفعهاللذهبأللشريف4صلاصالتعذيب

،اضواءمنالقيمااكثروء(،الفيوءالالقاءالعملولالخامخلصةهذ!عآىلمم!ثولهـببةواالص.لآ

ؤ--يء،ئبءماه،قالاست4عتفاالللفئباًلبي"هي3نظانلنابهولاكمياريمنابنأالرللمقسذالاوهيالفصمنمناأثالثاعزءاهـوهذنا

اءرين:عليهبخصذانناالا،يقرا!،منلكلواضحؤأ،وهده4دراستجاءما!إؤشانيمكننالاوطبعا"واللصدملالوجود"انى،هـرسار؟ر

من،،كا"بملهماالهياسةللببذمرمنءا)ظاحصيؤمئبما:ل،مااوللفهأ-ميالفقرةفبالعمودزسهيهانيمخنمايتغيمنلإؤ4اللعنقءهذافي

لاراءكل*"لإجمدراسةمناكثرللمبستانها...تماماالواضحفمنجهـد0..رمدهجاءوماؤ:لمهوردبمامرذبطالحالبطببمةوهـوالسادزرية

الىاؤفةروانها4وشخصبتكيدستوي!-اجلازنروالدارسبنانقادابعضسارترعئدوالمسئوللبقىالءريةفكرةنناقشان/مهضنالااخرىوبعبادة

.مهيقيثنظرةاوحبمبربةاراءالىنمنميرانفقطنوهاؤناالا...كلهاسارترفخفكسهنبيقتذىنندون

وافاضةبرالمامت!هـثا)رواية)،ذهت"دراسفياللكاتبان:"ماثاقاصسبولا،الهاهةا!فلسفيةالاصداثمنومداللكة،بهذاصدوران

الىخاطفخلمهاتفيالابشرولملالرو،1/بئبمثاموننسميهان/5*نعمااهمهـ-نؤ،و..تعريفالىحاجقفي"واللعهمانوزيود"،"،بان

انعظيمي.العمئؤللهـذااللفنيا)فةلمةأذنالاويونواللفلىأيننققرفيواببهاالراترختاتياالفنسفيذالقتب

...وائيالرالليناءامام،لكنبووقفكبنايقفانابنهيم-كانوماحمهويمنلىماسةحاجقفيكنقولقه...اًننانيذيكالعالماقهرإهمنه

-الأمهن...البيوايكهإفمبهاتتمصزانتيالمئألركاللهمقكوالهياميةوانقتابالملاسفقأمحهلفوتمنكثيراليهالمجمبانبعهوخاصقبالعربيك

فهجمهانيمكن*ن...المظيمالممئأهـئأانالائومناتنويةؤامفومفسراحاجخفيكأننمم.نفسهسايئم!؟للفاتمنوكثير...لوجوهيينو

.وياءم"قف!أك"الروائيئباللصلمقمييق"مةيحمايلركتباءـ!لانهالمربيكألىإؤمامتراللك؟نرقهذاصئهويالى

والرأس!ما!ب!ةالاسلامفمرؤطاًندونالممرفةصقسارترنعرفانيمكنناو/لا...اً!ادنا

الميالتئئويابمحوبمقيذأو"،ما..."واللمهمئموهالو"فرابهمالىبهقك

-نوالها)حينبينللنايقهإيانلالإمناحمهنألممنالانوأقهأبمنموئوودالفأس!ف!كهئضهالسرماننمضقهقمبنصاي"رفأسفكملىطرأت

علىكت،باالرةهذهلنايةدموهو،الهامةوالددالى.،تالكتببةضاص!دارعبءتحماتاذ"الادابدار"فعلتوس!نا.الكتاب!ذافي

م!بموالمهـسقشرقالا!ماععالمكأ،بهوالاهميةمنكهءرجانباهمهـ؟لفاتاصداربءءاتقهاعلىااخدتاقيو!ك!،الهامالكتابهذا

.-"اسمنلليكوالرالارذه"يوا/نيونلهايحمهونحميئألونالمرحبالمأقفنانميضذولا،العربيكلللغخباصايتر

ا"ة،باموقفعنعامةبصفةفبضحدث4دراً!ةخاجللاستاذ9بدأومهـماالسارتريةالفلسفةمعاتف!ااواصتلفناوء،ما...الفضلهذا

يمتيجنالىفبقسمهمقيلامىالاسوالحضارةالعربيالمجنمعمنالغربي!بنالثقافيةالاحداثمنيعدالكتاب!تا!!ورفان...!هاموقفناكان

واتهرابرونغالباامايخسيونفهـم!الشمايروناما،ويساي.خنومم؟هلينءزرانقئيبعبءا(قتاقايضاالاداحبداًيفعالتوحسنا...اللهامك

.دودنم!ونمقسيى-مالهميوؤسمودالاببهماعءوللمومنمنم.الاقمفء(ىهـ-فايمناونالذيرنالاوائبنالرواهمنواحهالىالمبيبيةالىابيتاحب

اهمومنالمنمبيكيودينسونللهياوايغنانأفينأليمؤالاهماننلناو./ميبيالرءمنهبهالهكأويوهوالاالهديضنالمبابيفئضرنافينلفنسفيالتياي

دؤاقنؤهو...سنواتسبضيالادلىالشرقفيماشانهيئنكميمماوملامجسمابيمتضأمناالمميبيكباللنغئأقضاحياوبناحمهياللذمي..بغيوبي

هنالاس"الهامكتنبهءنيضهثثم...مسأاقلناقميبيمنلمري(1391شهةالونأودبماللببمانمباحي5-هي)اللقلسفيالتهويهضبامن

الالسلام"!ناخركأابايصدرسوؤ!انهو،ءبرنا"والرأسمالليةمنا!س!علىاًلتيارهـهـاًءمنادىيرسيانبدوير9اًلدءنرحاولولقد

."والمار!م!بةكتابهفيلأءبالا!اك"صوؤطفيخاصبوجهيته!ثل3ماوالفلسفيلرافا

اولاتنيبقافضجقهالواؤئبفيالقتاببهذاانننأيهمالاستنقثةوير*ياللففياوعبوديركوا،نبيكالاتأ"انءنو"حه7(91سنقصهراغببي

."ال!بيببم

أء!ول44+،.؟؟!+9+أياأه؟*43!أ،ا؟"،مياأأ*+!4013+أ-حدا!-!انقلفبىالىرجمتكبدهاًلذيالجهدبهانالىبناحاجةولا

أ!هألأكاا!،،1ا.مة!5؟9+مي!أ9اي!لما030أي!ما!ص!كاأ،!3.لام*!*هـنواضء،وجمدواللج!!وواقن.خاكميبياللمةكالىالميضن!ال*"،حب

753.كا.كا!18.يووازيلاليدانالىنشيراننودوأكظ؟.اللكض،بتصفحمجرد
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الاجنمماعي.الجحثمنهـجعلىخرجفدالواقعفييكونؤ،نهوحد!ماتمدعونيداذنؤ،و،مص!برهمة،م!علىزمينالطالعربالمثقفينامام

...اهااؤعيالوطببقىالت!يول*نالنعصوصه!ابت!:،اووائعواانبا)*تااهـهءقيوإييديزو"ما.ارغربببنالمثقفبنامامظنيا،اليهم

هـ-عافيامنهايىهـة::ط-اكء-!ص5هـ-ذرودي!نصونيبحثوص-نعلىجم!رو،م؟علرمان"ثقف*ء،بعضورهاحرمرمروزةيره!عرودإ:.ون

موضعلاموالمةءوضعنفسههؤضعقديكونقانهضدهااواسآرهالرعي"ماالاجادوراناخارج4ل*وزتحررانهداك،خليل،دالاستؤولحد

."ماعالاجامعاالمهـضلاتفهـممناحبانا/منهـهاا)تيالعربيةمثلمكلنابعضمن،العربي

ءصنحديثهمعرضؤ-يرودست+وناًلبروؤ-"وريزشول:زالثارود)بونكونهـوافي!اهامشيءالىويب،ئا...صحيحاعامياؤ،ما

البنىتص!ىولاعيةالابرماا"وارقأته-ىلاانها"ل!ميةالاسالفكرواوجيا؟الكتابيقولؤمادا.-..اوضوعهمعالج!نهفيالماركسيائهـبمايصطنع

نظرءفيفالقران"الطبقيا)تفاوتاعلىالقا!مالنظامولاماعي!ةالاحتالاسلامهة"الايديولوجيا"كرولوجيااللفبي!نالرولامةعنيئحدثانه

فيودلمحاللهاماماللعدالةفيعيةتماالاجاةالعدال3مشاكليص"لمر"اشياءالى4كتارخلالمنإصلورودهتءون.الراسهاليوالئظام

الاجنمتماعي".ا)طامعلىال*ف،ءمنبدلااًلارضبةعبر-الهواب-لكافاتاال-واقعلش*-راسةالصءه-حوالمئ!بم11"لنظرنافيوإقدمهامةكثيرة

ليدلللرودينس!وناللبروؤسورساقهالءياانيدالاسنقرأللمط:ولونحن4دراستخلالمنو:دكما...ا(وسطىالقرونصلملالالعربي،ءتآديالا!

يصلا)ضيأةهائيةااللنتيجةفيمعهزنر"فموز-لمورعم،ووا4إرأءلىبها.لملأميةالا!وباإءكرممارةبالاسلامقتذهلا)تيا!خاطئةالاراءمن-را2"

والاقتص!اديالتأخرالىلؤديدإبكأءيرا!بابا"هناكانفياللفرف-كاليهاوالاةزرصاديفي!برماكسانيالااالاصةإععاللماراءوبخ،صة

يقصدلافالاله"ل!م..هذاصكمهفيذللك"عنخىخلفؤ،ننا،والتكنيكيهـنا)."/وء"لصااغلبفيفمقآ:،وانوزءن..اوسهشويجاك

علىص،ءلالق؟:-رااهتمامايعطيانهكما...4الاامامؤقطلةا)عدا:امورثلاثةفيمعهنختلمفانناالا4دراستخللألمننتائج

وجارهش!ما!ماتمنبيامنكل-ا))يقولواهـرسول.مايالاصالظلم

ا"رىكلمنال!يرقي:لهتلو"حياز4اصرصفيعمرؤولاو"طاوجازبهالىللأمالاسبناولفايرء-طنحهواضجتمييرضاك5(لليس!:اوأها

."فراءاللفالىؤرددز،،الاغنصاءاموالؤفوللاخذتا!هنر!ررتما..فقطعربيةحضارةليستنظوؤ،في-الاسلامهبئرةاحفطاو،واللعرب

ء:اءسعلىاشتملتللاميةالاسائحضارةأنوواضح"كلروفهوؤكما

واعيةالاج-ماالمحداتةرهءدأادي/الاسلاماننظولانا-!،موالمفيوخاصة،رةالحصهدهفياة-جالورورطلهاية3ولرازي!ةوأيرءرب"

..اكعلوافيوالمبادىءالة-م!وررزهازمكاوو!وووالم،ملكنو..بهافياديلاالاسلاء"بئللحف!!-إرةتتامالمحنةء"دوالمةروض..ازد!؟ر!اعهصور

الادضصاديالواؤعدودلتءون!يدركهوتدما،..فبهاالوا!عوالر.وكذللك..فيهاالداخلةاصرالل!كافةرفيااء!بافينضعان..!فارة

ناأدرؤاغبراللدينان"!هـها4ءورتفق!،ءةبئتءجةرخرجالاورللأءيلاانهواضحا/بمونانيجبجبباوؤ*رولوكدينللالصلأم"*،"ب-تتاعند

ارءطبقفءسازرطبيقواانئظريةنليءراعيوجدفحبث،عميقايفعلرود،:ءونالبروفسمركانانادريتولس...وحدهمالموبرخص

ذاكاوابىدابهـذارنجاديالا!لامكاناناءراي!!اذنلمحالامر"اجمالاوداءمن!كرته!كطوما...ردةا!!ة!ذهروا!لالذي!ور4؟تافي

".لايجاببااوبالسعلبانا"دأا!ذاهعا!عالوتفأعلمدىهـومادقدر.خلبلاذالاسةا!وشج،رولمهاالرزيانام...ذلك

ص-د،ءلىو*ومةاللهايااقيضااور!كث!رالىءبىبرتقل؟-ابواور،ر!الاورلاميلوجياإزوروارودب"و!البروفصورركاؤث!عمدما:ثافي

والا!ء"ادآعةهاالاجعلمنظر.لم،تلا!مز"دعلىرجتويخابمبل،ذالاستؤولالمكونانهـماوا!!ضةالفرانان))يرىالسمالءرزالرمنك!و!ةهالجحدد

الحيةلا.*ء،زي!ةباوءللأفه4الدينفيعههـقر*تايضاووولمواللبورجوازبة."الاسلاميةجيالوالفكرولمحءوىيانالرفي-5

تصرةومدىونظرتهوعه"واصا!ة3ا"مهعمقعلىإرلوهوالمشحددة.......

..4وا)--المرآناعتباريمكنلاالهالىش!يرانبنايرجدرو!ئا
الاستاذء:!جءلىءللىحظات،ءدةبهـهـذلكلتايبقىو.للعلمواخلاصه

كامل"كأاب4!ادوا!تواة!حمحهـودهانرغمة،!د3ءرضفىخ!دل.ايضا.والقي!اسالاجماعوانماةالاسلامى!:!الفرونومكو؟همآققط

.........ل!افكرولوججمادراستنافيالاروم!!اناخرىذاحيةومنناحب"منهذا

فيزمامااواضحةافيوالعبيراتبعضالكا"بيستمملودؤجقلا.:ذلككلمنالاهمازما-والسنةالقراننصوص-النصوصوووليس

فنياورا"ةاماركسنظريرة)اجمثلاللا-سؤىايقارىءبوقعمماععئاهاعملياتطريقءنءمئهااسمتوحوهيفكبرناءوايايناهرفهـمها"فع!و

...ؤ،دان،الاجماعاياللجماعةوارتضتهطيهاتفقتوماوالقبلمهروبرلىالط

الاالمحونهعا!ف)اولا-لصمفةءآ(!الاالنتم!رتلمادؤل!ثماتلكماادلاتركصبدلةلعاللم-صاولو"-ط...4الاورللىكل"الفكروللوصء!لواقعافيشلااللذانهـماالجانبالى

+.....-....انيكرانهخليلالاءت(ذنقلهماحدعلىرويئسونيرتصورفحهنثمة

."بروهريةتم،15محلىبل""رلولات"علىتىوادسنقىالقرآزلمفيالثف!لةا!:4ءوصهذهمنالفكرولوجيانسشنبط

اراءمعروقىفيالقارىءإواجههاواضحة?!وبةهناك:،ثانه

اللمام!ءللأفةعنالحدرثاومثلاادراسةاصاحباراءمنالل!ابمؤلف

صكأ،!لمجزدد!سخ!امحىخلميدللفكلولوفيملقاتودد!تمعوةندلبرواؤهبئدف!أبا*لموسلامية؟لكبرىا!ع!صراير!ةادر5بما

يت!ررثؤالل!اتبوالاستطرادالتطولمنعنوا!رضاشاب:ثلللثاهذا،اجهعالعالمؤ-ةاابل،إعربىاالعالمؤةآ

صر،رةا.لةدور-المثاللىمهلىعاى-ازلفاوالمتقفاللحقمقياالمثقف.ع،،..!.لم،.-.لم
.......ءط.هومى"الصهيوليه)باسمو!وعرالالعصرصا

ص-..دلكاللىقدووموزبازصت"هـمورن؟اخط،رهصيئاما؟نشأ7-ءحا
المكه،بو؟لة!الممخاهـلالاررشادقىحماسؤ/رطمنكان:رابعا..

منفكثه--ر،نقدىغهبىءرصااقعالوفيعرضهجاءانبهوانهاره/ءواةضلثرلمصااوهـ"بالالاليهترا!ابص"
....هلار.

ا!+-نواليرالادلةاطلافايورداًندونمبتسرةجاهزةيسو!هاالا!حكام؟ءلجه

.رود،بن!-ونالبروفسوراليهابضندالتي4كتابفبالاسفلة!-ذهءنليةالاجواطاب

لمصط،حخاب-لالاستاذلاتممال!ررهناكليمس:خامساةحربدللملأ!مشاذ"الكبرىالعصر/يمةجرال!مه-ونبة"

.صترضءلىانيدزر!ت،:،ولس،"جيايدونو"ألمصمطحانتننقاقطرفكا0ب.ص-وتليص--ر،اًلمكشوف!دار،شرارةاللط-ف ا)لغوية،اناحءيئامنصء"4بكلدماعتقادناهغم

158.
مصطلحطرحالى4ددعتاتياالإسبابعننتساءلاننريد.مابقدر

."فكرولوجي"و.لفضيله"ايدولوجي"سسلى-ءم!..+حم!حم8
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نابفنطيعالزمنمهذا،المصمونمعيةعنكبهرمدىالىتسشقلانوالتجديدالتقالليدبببن"ال!ببايغ!مبة"

بريرمستوىعلىاثكلمندرجةلانهاغراضهءنمنفصللاويلاءفيبررصلاحاًلسءوداًنيللتةهإعر"ا!هبإيغضبة"للد"واندراس!ةهذه

لاحلأاماطلاقايتضمن"اروم"!فاانانواضحومن...(النضجمنبرةوا!راسة..اليلهعبدالرحمنع!دالاستاذبقلمابراهيماصمد

ولىماوصعلانكلفتا!ىكهفلشكلستبمالصورلسيد،ا.اولروارئيسةشت!ئيالرزومن"نبةبولىنارراهىماحمدصدحشعرءقم!صلةاراءوكثيرةاصكاماتتضهـنوشاهلة

الىفيصتةلانيمكناليالروالرمن/"انقولهب!ايررا!تيالبررزاتو!و..افى...وا!قجديدبا!عرا"ءصاقواًحكاماراًعالىبالاضافة

اهـهـيالروا،خطاللزمنؤصليمكناكيف"المضمونمعيةءنكبيرمدىاحهءلانصاورتلاني..السودانفيالاالمتوزيعيطرحلم.اًا!،وانان

.....:اا00استمبجالسيبلهذاوانني...ذللكمناتصلموللكناللديوانعلى

معنى!ووما"المصمونمعيه"عنالكاتبيالولكمالسكللىينمعيدأنعذرااللهبىرالرحمنبلىوالاستاذابراه!يماحمدصلأحاثاعر

؟ا..معنىلهكانان"المضمونمعية"ا)؟ردتهذا
.الدرال!"هذهعلىالتعليقالرك

ابسطانالمعروف!"اللروائيا!مناعنايضاكلفتادبدو.بقول

وضعهاوأالاحداثملاحظةوهوأسيالرالرمنهوالروائيالرمناشكال((يأتيولايأتياللذي"قلص!كليدة!يا!زمن

.."المستق!لالىقفزاواواضيالىرجوعلدونحدثتكما4!كاف
...س.........4..0.لقصيدةالدراسةهدهفييحاولكلفتسلبمانخلميلالسيد

إرردالمحمكابهمرلامادلهلكسالح!دعىلمئافيلرمبيهىد!لهماللننركأءفعلىنذهدكاهـاولكلاللحاصربمالفكرةدراست4خلالمنخصائصهااهمعلىيدهرضعانالاخبرةالبياتي

.......نلاحطاولكت4وطراؤابتكاراالمحاولةهذهي9انايبدووقد،الزمن

لانإءلننىوجودلاالحإعرهداووراء...المستمهلوالماصيبين

عندا)زمنيةانكلفتالسمديعتقدفهـل.(...كا!ننجبراور!لقربلاكلامهيقدمان-تاولالباحثانهـ!بماعا""ملاحظةالمقالاولمن

..؟؟!الروائناًيزمناشكالابسطهيفوكنرالاولىالناقدمهمةا!منرالرءموراءهـ،ش!إءلافضفاضةأبمصطلحات

هذاقى-تطببحاولعندماكلفتالسبدؤعلىماذاكن!و!كنبجأولا.الاقلعلىاولاذ!:4فييسنخد!اارتيالمصطلحاتوضوح

صمكلمانه."اللراروالتمهيد"ربميهفيماالقصيدةعلى"ا)ـكلام))باللعهـلمورنسلحانه4ويروهمقارئهيخدعا!ارادمنالاالطريقةهدهالى

...الصهةلواوالمعرفة

ووردنااوواقعنيسعابونممسالممعمم!مبللجحئمئموابوافعاللحلمينةثلاطلةورجماج!ئمسمياءقا!يالازمن"بقولهاللدراسةممهحفحددكلفتالسببدأفقد

بابفييدخلالتلاثةالاشياءهذهعنءدإثهعئدالواقعفييفعلهالذيهـووا)ضاني،الروائيالرمنهوالاول،شقا!القصيدةفياتناوله

الادابمنصفحتينفييسرديظل...اؤلولااكأا!ىالا!ص،ءاص-لمس..بالابديالزمنياحساساخرىوبعبارةبلزمناللحادالوعي

باات.جةيفعلوكذلكاللخ....استا.ليكياليسوكونهالحلمصفا!."المقبلفييكورومااولضيؤا!كانبماالانكاؤنهوما

كلي!ةاللكاإبامحتيادورغم"الجحيمنيسابور))و"نبيسابور!لمجحبم"للوجدناالباتاصط"4الذيائن.!!داالىلزإ،ؤإدا

هذا!إنقصيدتهفيوردتينرت.ءال!زاؤء؟الروائيالزءنهوؤما...نفسهحتا)بابتفكمامفتعلاتقس!هـا

الحاديائجزءوفبم"كلفتاائسهيدالمصلقوعرلجىاكلمايحجرلولاالل!جزءوهوالرأسيالزمنهـواللروادجمطالزمناشكالابسط"يقول...

الع!زرموزمنرمز)اسمنانهوسقطتالخبلممتهـرا(اللحجو)عشركبماالماصالىرجوعبدوىحدثتكمامتعاقبةمعهاوةالاحداثملاحظة

الاخصا!طقوسمم،رسةعلىقأدرايعدلمفهو(ال!رويدىاللعنسيالشكل!ذاعقمالقارىءيكصئعفا!بدولا.المسفبلالىقفزاو

..............نر.يمكنولاالللحظةفيتلتقيوالمستقبلواللحاضالماضياناذالبس!يط

سعوطاىلمامايعرلمحورأوللأعجزروزولسىيعوومازلدلللاالاعسناء!ساهو(بالرجوعالزمنمنمكانهافيوضمهادونمتكاملاوضااللحظةتوصفان
ؤ!-لثمفىومن..اللجنسي

ت،؟جللفروبانتحلهالتيف!مهعلىكلفتالسيدرتبهااقياكلإ،!جالىزورةتيقىاللحظةانبدولابا،تقبللحثوالحيالماضاحداثالى

فطئة.."مستقبلهاالىوالاثأرةضيهاماالىبالاضافةتعرفان

الاخرانوجههو"يقولا"كراربايسميهعماالكاتبيهنملموعندماالزمنهذابينالفر!ماوللكن..الروائيالرمنهواذن!فا

الكرار،فيوالتماثلتكراراأيكوناليهالاشارةس!"تشيءفايلللعملة.؟."نانياشقاكلفتالسيديجعلهوا!ذي"بالزمنالحادالوعي)وبين

..."مرةكلجديدةحا!ةفيواحدةفكلةاوواصرحدثتكلارايابماالانكلهـائنهومااص-اس"انه"بالزمندالحطالوبر"عنيقول

يهـفولىفعندمااساسامنالفكرةنسفالىيؤديان!ولنخطوهنابي!الفرقانقيلاذا..."المننملفييكونوماالماضيؤ!كان

فييؤدى".اللخ...واحدحدثتكراراي)اتكرارافيؤالتماثل"الاجابةكانت..."وصف"و"احساس"بيناللفرقهووذاكهذا

هـريقةفيالفرقانماالزمنفيليسالفرقانوهوللغايةبسيطة

السيلطن!4يصالفيالعسفياللفاءكللهـذاضرورةفلاهناومنالتناول

رراووتندإروولف!ليساللهـاتبلنايرلقدههالذيالزمنمفهومانواللحقيقة.كلفت
........هثاليةا!كارمنالزمنعنهيجلقالهلمامشوهاترديداالااللواقع

والماضي.والمس!تقبلالحاضر..ثلاثة"ابعاد")1(هيجلعندفللزمن

بفعالمب!صستوىىالالصربيةالقصةرفحكماالمستقبلطياتهفييحملانه..هيجلعنهفهقولالحاضراما

استمداذ."قصصعشر"و"الاعدام":مجهوعتيهقبلىالمم!تعنهسيصدركماعنهوصادرالماضينتي!جةايضاانهينإج

ولرنة،القرشهفىالحيلننصميممنموضوعرااصدرمنذومعروفشائعكلامطبعاوهذا."التانياللحاضراو

...؟2!.3،191سنةكتابهبدويالرحمنعبداللدكنور

.الساح،السالقباسلوبهاوابرزهاالسيد!أو!رو4الذيالكلاممعنىعنذللكبعدتساءلظمااةاذا

مق،لاتمجموعةفهو"ساذجخواطر"كذابهاما؟إ...الئ!عرفيالروائيازمنامثلاهوفما0.غراب!"ال!ششناكلفت

ود!ة،الوصفوجمال،العبارةبرشاقةتتميزصعيرة،!انترةبصورةالشكلالىينتميالروائيالزمنان"الباحثيزعم

اًلمكقنموف!،داًرمىناطلبها.البيانأوعةور،اللاحظةتنتجوجمالياتاليهتهدفوسائلفهو)المضمونيعكساشكلاوان

0581ب.ص!،بيروتيمكنواللقصيدةببناءتتعلقالروائياًلزمنململاحظةانيئفيلاف،ذا،عيه

02ص!،ال!جودايالزمان)1(
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اسنجابةيحويانيجباثهرانايليوتهثليرورننقدكانان،وزعقدها)1("مطلقكامل.ش!ابهعلاقة"هـوماثلالةانذلث،برسيمحط

مزدوجةاذنفم!مته،كلهاتجربتهنحو-وجبة5امكانتسالبة-المرءجديدةحاللةفيواحدةوؤكرة،واحدحدثنكرار"حالرأيليس2و

ناوثان!ي!ما،وادركهبهاجسمابدقةيسجلاناولل!ماشقبئذات."مرةكل

اذاالاتعقيظ،مايستطيعلاوهو،ؤفء"الوؤتفيوومسرهيروضحهوه!اءساء،للفت4نراه"اكس!ببج"عنا!كاتبفيء!ثوء.دما

يستطيعوبهذا،المنفارقةا!اهرتحتالقأئمابهاتصئهناصبةعلىقبضزءنتاءلبئننكتميونحنة.قيلوادنتا)حماضروالماضيا!هـالب!بن

فيمتخالفةتبدوالهكطالتبراربلهلمكالاسا-!الض!ادلجمانبييؤكدان؟القه-يدةفي"قيلالمس!افعالاين

الارض))االقصعيدةمنهجفيمسيطرعنهسا)توص4وهذا...الظاهرازهقالهاللقصيدةبطلالخيام"ؤليقولالضمالرءنالكاؤبويتحدث

تمثلقلاو،كثيرزمدنا"هـهلؤيهاالمدينةانرأفيافقد"اللخرابة!دن"الزمنفيتغبراًتيعكس،طبالمخالىالمتكامالىاغائبامن

حضلمرةولدتهاالتيالنساملةالمهيهنةاللعقلإةالحالةءنزاجمةخءهلئص...مثلالنايقدملاكلفتالسبران؟هذايحدث

...ذللكمناكذرنتئايسملةالقصبدهمب!ىانغبر...الجماهيرمن4ينحتمصطلحوءـور،)ننجمي!ديسمهـ4عماالكاهنوءةهـحديت

الح!يثاللعاللمفيألالوانوتعدداككتريجعلانفيايليوترغبؤقي!مههاي!قصدهعماالامثلةبعضرنا/يضرب"*خوةالله))اررءيكيا!ظم

اللفناظيستطي!هاال!نيالوصهـبةبالطريرقةالشمعرؤكنطاقيدخلامرا"الترابوج،هايعبواليدينمقطوعة"عئنهتارصولىةفيءائشةتجمهبى

."..والتكثرالتعددذلكعلىوالمئعكلالهظاماضفاءوهييحالتفيمتمامامعروفنئهك!ءجميسلتباكلأفتاررهببر-ميهوما

المبنىفيالضنةطبه3!نؤاًننريدالنعىهذاربىادناباووناوا-خاودءو!..با!زمنالوغيزسى!هانولمكنلمابصلة.لممتلاوهواكمعري

مجالفا"تا-يأتيولايأتيواللذي،اللخرابالارض.ين-الاذلعلىايثبنن-!الق!الخرابأ،رضايليوتةف!بمنءخلالذلكنسوؤ

ودراسهلةمنعتقدكماالصح!يحالمدخلنعطياناردزاولكننااخرالعتلمقةالمدؤأةوعلى:"ا)تذهطلىنجلعبة)ا

والاشخماصالاماكنفيا)ةورروفذلك..ش!ابكةالمتالطو/لةالقهبدة!ذهليبىلالىتحواتوودفيلمومبلاصورةءرصت

نا..متعددةمطاهراخدتوانواحدةلفكرة.رلثبفالواقعفيهولغةبابفظاظةاللبربربمماالملكطاردهااذ

فيالالوانوزءددالتكثريجعلانء"سىماتييقولكملميحاولاثءرغادفيمنظرعلىاطلتكنافذةالصودة!بدت

يستطيعهاالتيب!الطريقةاث!عرانطاقيفييدخلاءراالحديتالعالمالغتاءباطالرلمباليهارج(ءيملؤالطرادرفمايىلمبلومضى

لمؤكدو"والنكثرالخعددذلنعلىاث!كلواالنطاماضفاءوهبمالفنانبر،-،اتىلقدوالاغر،فيةو-لوميلااور.طورةالىتئةهيرهـ:ا!اللصورة

عمشتروتمثلللخصبالممثلةالمخت!ةرللاساطيالنت!اعراستخدامذلك.اللقصيدةيضمئهاانيرباتياالابعادمنجديدابههـاليعلمجااثهـاعرا

القمص!بدةفييةؤالرراويةأنننسىانيجبولا...وأوزوريم!ىوتهوزالبحوهـذاورصةمنافيدللكمناكثرنطيلانلناوب!هـ!لميس

في"تريس!اس))كان3طدووانييرويهناهـالخيام،واحدكلهايفرضانيودكلفتالسهبىانواة"حاءدافلقد،الاخطاءمنالخضهم

وو-يههاالمستسخدمةاطريقةوا...ورءانييروي"اللخرابالارض"طببعةاستنئمفافيحاولاندون..نهة-ةبطريقةةالقصبدعلىؤكر"4

نسم"!اانيلانولوهبم2الخرابالارضفيالمستخدمةالطري!قةء-ن.ءل!بهادصلميلةافكاربفرضولبهىداخلمهاومنذالهاالقصيدة

القه-يدة!هـهوفي.المنطقيالانساقاول*رابط-اورومالتةتبتطريقة؟"-.بمادراكءـوهامشيءداتهفدكلفتا)--يىاناعتقادناوفي

انهاكمابعينهمكانهعلىهـاثالاصر!كةله"ءرلااللخرابالارصفيكما"ماتيسأ.ود.)))2(دنصا!انوردسو!...ومبناهـاا)قصب!ة

ارواقعي.وءتهاطوريالالىكلنهايدةروءاتبشخص/!لىءونحن"أخراباالارض))الشمهـيرةايليوتقه-بةءنحديثمهمعرضفي

الارض-ؤههـبىتيببنمقارزكأاينعقدانهدةت،منيكن!للموبعدايضاالبيماليقصيدةلدراسةال"ء!لميجالمدخلىوووا)نه!!ذاانن!ءقد

اتعديدواسعةدراورهمةالى/ءزراجؤ،لامر-يئ.ليولايأتيوالذياركراب!وحدنمطايستكشفانهيالةشانامامتعرضاتياواكءكلة"يقول

الاشارةهذهالىدو!نااللذيانلولابين!ماوالاختلافالتلالمحياوجهالاز-تافيكأجربرقىالت"نراكبفياللكامليصورانعايه؟ما،ا!لإنوعهذابين

يدةالفصعلىومفا!ءمافكارلة!ضالمبفمصرةكلفتالسيدمحاورةالعابرة

بصلة.لهاتمتلا!9ءى،ءسالميصللى.نرالىسطومءمنداله!وريالمنطق)1(

الئادييحببىمحمدالهاهرة.الللعربيةجمةالدس!ن!اص،ايايهوت.ستا.حققهماأ)2(

ف!كلنس،-

!2،صجمرأ!ضأصلأأ ،ه

مر،1ء،رلبا"ممص

المرحوماللكبيرالفالهملإن!لللشاعرالمفقوداللديوان

طوقانابراهيم

اللكارثةمنيحف!رداوياصوتاكاناللمذي

الفلسطيمنيالنت!عبلنضللويؤرحاللحبي!بةالارضويغئي

ل.ق035حديثاصدر
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واكتش!افلثورارالمعهئيأفنحليلاس!اسءلىالسمرهـداموسهقى3ههـهه55ه

الرموز:أ-15ا)اصدفحةدلىالمن!ة!ر4ت!نه

بادراك4مجال،وسيعبعدالايقاعمع"ىاودبالهمنعالليالنغماتادس""ص

.تغسيره،علىةؤادرغيروحدهاالاذنانشكلا،حدلدةعلافات

5عي ع!!هه!صهح!ح!3
"قصودةنجبرالجززية+ورةاللهدامفمااشمرافيفديمالرمز

ة15الحانرءمعلميها!ذنانوزفضحالذيوالفكرالشعورلماللمواذممااذازهاا(نتاعروزخرؤقىاللصياغةفياثءربرراًعةؤهـ4زظ،رالذيال"انياأورطع

الرمزاهـ!ب"وللكنوصههايسء"ل"البساطمندرجةعلىكانتؤسإا.السريعةأقيصيرةالاب-ا.مهو"زطوبر!!األظديركأألاؤ(؟أرو

"درجالىد،لانسانالمءيظالغاللمتعقدبرمدص!اكازدادتكعنصر"وفياءااباسطاعبدالى-ززجيةاغ:ية"ؤءي!دةؤفيواخنرا

الف،م!اقصد-العالمل،ذاالاذ!مانؤ،معدم!كمااللقاعدةفيهاصارتبرورضتدوبح.ثوووظك!ناالجهلز"ة،ثرا*زا-ياحيمالربدءرللكط

وحتىجداالظروريمنصارللذلك-العصر!-توىوعلىالنضطءلةللقصبالعامالب!طءيربدووكلختلاوبرهـضهاؤفيمشرال*امةلصورةااجزأء

بدؤةر"ءتاانا!فاصلفيالتو!انمعاوالقارىءاكه،عريت!جنبللاغةالب"ةا!ءمزكطواانبعديقاللطر!"مفءتفيالان!!!ءورراء.مفككا

و!كرهوثقاؤء"اثاعرخبرةتحملوالسك!:العالمالىتهيراكك!الرموراغلمبتجإءصينفي/بىجدبلاعك!مة،ومءلىاقروإس"توللمالتقل.هـية

.ايجارفي،اتلمقياالىرالضى*-فيأووامةواالفرو*فيةالءوانحط،،لبىتت"*"""كأالت"ادلاءما

علبها.الةءوءوالقاءجربةاللتو!*يلإقةطرادنالرمزيرإزمصذيارالاءرو!وال%.*رهـذافياءديدةاا،ءلاء"اة"،5ا!جدإب

اللف!راوالتراثمنفضركةارة"،إخلقاناللغاللبفياهـميتهو.قرارالاتمنثيءالورظهمافنال،ذايءغقلييشماؤ"31

أ-)ضقليإءاؤىريمةلنمجرللقداأر!دوزانجىوناواوالمتلقبمدائمعدعرها-مغلمبن!مااتنالانسالى:الموسهبه"ى

/وهدهتراثناواؤعمنطور.رةواسهةو،تاريركأشعببه!قير"وزصي!اغةاعادةوصيباغتهاا"تالماضيؤه.،أهـال"ددمنواصهـذد!ؤءثناءبراد-ة

.الاعامالىخطوةتصورنأفيالفصائدفيالموس!قيالجانبزفييبم"تءكلةتبدشهـيالتيقلياللةستىعلى

عاطف!نداءكمجرديست!خهـماذز،ؤ?،ظلالرءزاستتهـامويكنالخليلارس!!!ا!ةك!اقيواعداانعأىا"زةقينااذا!ذا،وبرقى3ا!افيغاير4

فيكمايعةاللسرجمةالحماسلللاثمارةاومصط!ىعليخالدقصبهـةفيكمافرضوعلمى،الجد.إدا)ثورر"و!.."ىف)وصكاؤيةلهـز*داصهدادن

اثءخاح!بقصيدةفيكمال""جربةاطار3مجرداوالحليءليقصيدةمحلوهذا)اةقاءدياا)تءعر"ول!.3تو.قييب!نو?ف3"وجمةلملت3انها

ءطر.ءفي!فيمحمدؤصبدةفيكمااللجزئيةثءديدةبطريرقةاوجعفرالب!يرعلىالصاسيآء".ماداولضيللعدداؤص،آزدففي،(أ،فء،نظر

أهـد!ذاربمونؤعربهباللرءوزشا"ل!عم"ظارتخ!امأ.وىان؟ودوكأاعددا-مخداممنا(ثمعراءت!ررانب*-دا)واص-دةاءةوريلةاذوات

.الجموماثءمراجه"وروبرءنالث.عربئبزمةا)ظال،وةاث"؟لمةالحاولتكى-ارارإجدثهاللذيالايقاعاناعلب!مورو.هأ):ءتؤ!ياء"رو-لاتا

.ر"ها،،اللأة!حالورفيمةالامكانياتبينالننناقضؤف"ةهياذناللقض!بةء.الجديداللثرمعرمودمبفىا*اس!!اتة*.لاتا

ر4ا)ت!أعلى!.زةر.ار*!ليةالتماوالبل!غيةآةوةهىاىوبيا-ومااو!اشوررانه!مبديبلبر*،ؤطلهـس؟ثجمحصا!!وهـل؟كاؤط!زوالدا8

أءاثء*روا،!ءة"رفيوو،آسه!خلفاإكنلمان.،لجمااطارااءاللبافي!ذاء!-لولاالاصيىقيا،ءفعءيةءن-انالاص"نكثبرفي،خرجونالىف"،م

لصمنبدولا.النقاداممبروبدرجةمعهـمئولومسهذانءنمسثو!نان)ايىيودي!ثبتاذاألابص!يموليس.دائماألاذنفياللبيتبرهـو!ءفيى

ء:ة.الرصاللعالمبقىاؤ،قالىالجد،بىنت*رناا-خرجاولا"ةالقض5ل،ذغرببشكءال:غمةوانلهةؤ-5لااء!مبللأتامنمجموعةنحدثهاللذي

خه!س!انتوفىاقاهرةااوووفىحيدالوالوسببقىاسه،سوصدهالايرقيلمعليكوناللعربر!بما"رايتظى

.صدتعلميأساسيعلىتهاثبااصديحلآولامو"،ر*ديثتللمما

هح!ح!هههـ!مممحههههه!هههه!هه!هموبزو؟ا!دنعلىللكدر؟ؤبمالا،زل!صقهاةيقروطنطقهاقمناطوكطلحروا

-16ا!ء!!ة!إىا!مورت!نم!-كوطيعةرسءوسقىفهده،!-ةر-!مقا"ماثهرآبرمنشء-ورونواخرون
!ه!!مصا!ررالجال!عليديريو!؟.ءوررالةى.و!ببرء"ورا"اإكنلما!ا.!ءرير"*!!
عنهخروجهاوالروروض!يباللبحرال!زاء4اس-اسرولىالضماءرء،س:ون

اا-ورءوىهداول*ن،"وؤقلهماوو!قت"لمكاوالعاطفقىهذهزء.سلطنثقى

!هه!ه5555555555555555555سبات"ن"*نربالاستفادةيدلجدار4)شابللاءةدراسةيجب.يكفيي!عدلم

نجد!ءذابةصجرءلمىصجرؤيهيبقولملم!الطإ،دمبرانففاز4اللذيدراورهـ--قىتجبكما،الجديردارنض-عرتناولفياءديرتالمااللجءلمم

فينجدولا،ضهكءشاس-ضرجأعفيأ"للا"ءتأب-رامامأنفسنا

كلالور-لمهذاءلى-ءنتله-اتأ!ساالىيدؤلعنامعاالعجوزراتاذكر!ييىهـعمصهيييييييييم...!ميحبماححكييحم.،هـلييى

الم!ماقو!ولعرفهلرللعجوزاللدلذبمإوا!ورلماكماصمةضيولالووا!لسمبرر"للق!صهحلقالمفقودفيأ:يئاحدسرر4

يظل،المسصئقعاتدربغبرامامهليس،الهـكريات!!هءلى

ز!وتشبماللمائارمشحصعبقىاك!انافاةلماباماللمدعوبخولبع.!ونألخفىعىتهغنةأمرصلىالي!سهو!الص

ور-ط!ر،الاحرهوسطريرحىالى!السم.م!هـومالهمعموجوداله

سك،؟لإماخوالرالاشي!اءيجعللذي6هعالم!ةعن،!عدواؤالورضبانهـ:للشاعرديوان

"نالإ"عمنرافيفلصر!االىهدمهنة،)مالنزىلاتلللببلتشيركل"يع،لمو)اللصميماداورلدالذمكلمصدوقراصي

،"سعالواف))منماءكانارؤىو،الم،ضيمنمازمنفيدأرواؤعيا!ا!دابدارسسورات!.ل02.التن هـزرهيستع،بىانالمؤلفأيود.الثثءه-تةهذهلءظاتمنللحظةوارفى

اء-،؟اكماالوالرمنهذااو،ابىلعبداًعانهذااو،الماض!بةاللحظةميسيرممسحيييمحى

لا!



في،ا،فنعا)ور!بابداعه،هودحضهاللذي)طه؟المجيدعبدالاةاذفيغار!و،و!تاومعاءظيما"إة.:"ا!ة!ادةإديريزالؤما،اله!وز

القصة.هذهالوافعبةالقصةعالم-ا!*ارج!بماالعالمهـوها.اذفيىحت"الان))

هداأربكهاؤقد،وعط،وى،حسمنؤهميالاستادفصةعناماوجه!ووهـ!اللدوراًنهذا3-لوراءءص،بطلانبر!!-ديةال!نلي

كأمحاولوبين،ط،ويعن"انية))صورةضحنامحاولهب!بنداخلالتوراءقابعكلاووما،ثرقرتهوراءمنكذلكيطلانيريدالازسانيالعجوز

،الاولالتلثففي،اللقصةمنالثانيالثلثفيكلهعطاوىؤلمخيصاللرغباتاوالذكرياتاواللطملاتوراء،الحسيةاوالللاويةال?ورفناع

طلحالمههذااستخهـامفيوالعذر-"الدرامبم"الموقفذللكيبدهنااللعدثهوو!لم،الرغبةحدودفيظتامأتحققتيبينلاأتياايحسمية

هدفهيبلغهكادباتقانالمؤللفنسجهالذبم!-هانفسهالقهسةالىداجعلااررممكولوجيةاللتجربةدواءقىو(كن،"يقع"اناويتم،سكانيروشك

هزيمتهنعرفوان،المهـنرومعطاوىنعر!ان،اللقصةمنالحقي!فيولالهبررايةلادالريقالبمناخرىشكليةامةدوفي.دوروانبد

لمنقلنافجأةيتوقيفالمؤلفولكن.المحنطةوالرغياتالراحفالعمراماماللىهناوالاشارة-اليهينتهيسقفولاعليهايقفارضلا،ءةنها

منساو،مع4الرا،يتجلربلأمنمجموعة!ي!فصل،عطاوىتاريخالىقائ!االخارجيالعاللمويظل-نفممه"الماض!العددفيا(ؤافتعليق

الدرامياًلوقفخلالمن!ناهـاعلىنحنحصلنا،نفسهعطإوىتنجارب،الماضيفيالمتوهـمةاو،الء،ضر!!اقىخيلةاللصورةحدودفيولكن

المؤلفمحاولةان.القصةيةهاجفيالمشابهقفوالو،الاولالةفمي4ؤ:ا!ىاو4غلالةوراءواضحةق!مهماتلون"،نيالانسا)وجهلمويظل

ييداكاملبنا،1خلالمن،كاملحدثفي،كاملةشخصيمةيمنحنالانووعالو"بئ،معاقاال!دثويظل،واكريالخه"باللصورياواللغوي

ا!عالممنجزئياتووصفامصردوابالحورءة-"جه،و/ت،!وإخناواىاللحف-ةفيالانفماسوبيناللطملاتأوالذكرياقبينعوالام!ظ

كأنماالمحاولههذهانافولالجززيات.لهذهصورنقلاوالخارجي.اد!أضنه

سيكواوج!هرالىلوببيناكوفيقمحاولة،ثانيةم!،وز4نضمانينبغيعصرم!تذ،اردايةلي!التقياؤ!ي!انوالقصة4"مرؤلمماوهذا

لميسمتلمزموضوصا،تقليديافعيوألصاوبو،بااغينةونةآذاكثاؤتهيسهخازمدهـنعلمهذالكنو.الادابمنالماضيالىمددصدورش!رصشرشيكوف

،مضشاداتأثيراالمحاولةهذهانتجتفقد.بهمايستهانلاو!انتصرةا)-ارح!ال*اللم"زجاستهداوهابحكموافعبة"قصتكونان"ن"ر1دو))

تجملكانتلوكماوددت،متلاحمينغبرينؤ-55الىقىالقصمسمتاذوفيال*،للمهذامعالشخصيه!ذه!جربةخلالمن،افنيةا4برالشخ!ب

في-الاؤهـماجووايضحققولا.الاندماجللهـمايتحققللملفين"؟طابعء،بر،اللفردالانسانواالعالم!بينال!لملأدة"جررل"خلالومن،داخلمه

انوافعيالاسلوبللغةلتءهيفوصمعبةطويلةب!مارسةالا-تقديري،اللتقلأهـديةالواؤ!ةا)قصقى"جال4نوعهو)؟غهير.النمطياوالنموذجي

لفكأ!الىالوصولقيءةهقوالا،المباتنراكعبهبرأثقالمنيةاكقل!!علىوجدانالعاللمل،ظا!خارجيوالانعكا!!وحدهالخارجبالماللممجال

اننقليديالواقعبم)وبالاهمنللكل،واحدةتعب!بريةاداة،واحدةلي!صبح،المجالهذانوعءةاتغبير.المعالممحددحدت،في.بئالشعخء

،واحدةرؤبكأفي،الرؤيتينءل/كالتحقبقجيالمم!يكولوالالم!اوبوال!لالمءؤلراتتجتاحه،النفسيالاز-ء،نعالممرال،شمولااكأرمج،لا

والملادةوال!لثاكمخصيةفي،واحدا!تءاهدقالض!دأفهـماكءقيقهكانفياو"هنا"،الحافرفيأوالماض!فيالقائمة،الض،رجي

معا.ارفيوالخلمرجالداخلبين،الاساسيةكازرالر"تل"زملمانهارغم،ةاقور"ونظلاقيصةال3و،اخر

حمنبةدصاميالقاهـرةتعبرحدعلى،"ارةبرإتجاهلهـ،لمجورلااك!اعامةالقواءهـاهيوراك

"-ممممسرعى-،.!ييىهـء-5..هـ..حمسيعى.!هيعير.!سي.بيحى

تجرر!اقممالىهـواجهاالعربيا!ؤكر

"ءجرهضص،الكون!ذا"و"مأزقفيالت،ريغكبرلي،ء:"انالمثيرالكتابانالقه--ءيالإ"عبدؤإمورنصدر

والمرجو.4لاررروكلؤبالعربيالعقلواجههامتحانا?حط!طنالكت،بىه!ذانيكونو!-د

وهـ-نيةؤويامزلمنالورربيالازمهمانءنفعركحامعؤأتتكا،وذكية2ةشجاءأجهـة!ورولهمااجهش"صوتكونان

الصعبة.اإجهاتالموعلىقدرة

ق!"لموا9حماالتخطالىتضطرهلكى4داخلمنعادرةشعير!زاتالى،دائممحتاجايماالعربالانسانكانوؤد

ءلىقادرانازهما،هائلرجفانانه!ما.الكت،بينب!-دورجمذينالع،ديةبرالهزاتهذهجاءتهولقد.يمةالقد

ؤ!ية.والاخلايخيةوالضارءسيةوالنالم!)جة،رميباتهجهيعربزلزلاان

ياءكبرر-ذلطفلالبطل"((ءالزعمااصيرالصرء!ر""اما)عاطغاةكلالكما":الاولالكت،بؤصول"ن

ماللار-،نهـبيةالحرهل))"الازسمان!تفتر!ء،لم--ةوصوثىيةرالثوروالمذ!جيةالدعاقي""يخالصار

."صموت!ا

اووىؤ-صبحونهيةاالوثنأهدميجب-ون""للت،ريخكاؤ"باشه!راد-وط-":بالثانؤصولومن

نوال!""-طانالش!بج!!داحتلامااكثرالاز"ياء"".دص-!اخاشالكونفيترىلئلابرعوثاكن""الاوثان

."يحتجلالاز"الكونينتحرلم""نموذجبلاوالانسان

الارضىءليححاانهاوصثقفايقرأهلاالذي-الوررببىرهـ-دانلصعجاانه"المزلفعنأدونيسقال

مكةسه،ءتحتمنؤبالا!ذاصوتلاءنحدث.وصجيءص-دثالعرربالفكرؤ-يالقصيهيالل"ع!د.ال!ربية

!ير"والنبوةلا!مهيييهيالماؤالهموتهذافيلان!م.و-وفريدهائلصوت4اهدينوا11
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