
ءص.ور!ث!!و!!.أخ!محي!ص..لىلالا-لى
ه!رو!هـه!!ه!يهـ!!!3!ه5

ني،الاسىت!نكااؤ،)4دماولتضمهـمرةا"ثوءوقد))ةبحر4ت"-كاءلاص. ......دبهأ.للك

-فيفولق!ملمن.للحمائراعاىز"!للمثق!ء،آرفالنالإفيصض!صاه!ب-؟ووليص!يرولككنينرللأة3!ء-.:تجبز" سعيى"!رف،ملالارم!ىءأرل!.و.

نالوا،لميينآدباءآزاءو!!،خسعجنونيم!ون!-اهعمنئهءلوان))

."الخ...وسار!وكاموموريادأمثالقبلمن.وبلجائزةاد!اتئاي!ح!بىهحمد:بم!

اللكسارنوبينالكأابهـو،ءب!بنشاسعابوناهن،كانوبديهي***

الشو-رةهسبعيراخرسبباهإكأن"يرىهناومن،الي"ودلمين-الت!ا)*دداووة"صةلىا.1،ض"ؤقي.آب!"تاربرحةة"جمماأ"اورددأضم

لوبل،جافئةمنحسبماب6فنبلوراءيرمختفكطانذيوووالصبةمةواللص-!داثالاسأهـمؤ.،آرز!!"ولو.ادرير-!زر!،-لا!د"تووء،دةا*ةءها

هذينانرت3ذجناررفياورإو!الونمآ-!اديميةدةشهافيورد!ا"-قالكدديضمحهلمايرلاصظ-قي(دىءالىو.أء-"،له"-لآرأريرةالق3والثقاؤ-بئ

."اللعالمفيايبهودمأساةءنء:را))اللكات!بهنةور3اللدبخثزجدفبتما...و"ة،روهاا!،"-كهؤىهن!براتفاوتاابحماث

...السياسيالس-:بوووء،رالاختهذاوراءاخر-!:ب!ناكاذنةاللدؤمن-دبيرةدرجةء"ى"اوجودإالىاز*هـبممن"ألمدههكطاقطوان

!4الغزاا)جا/زةووذه"خحيكونكي...بالذاتالوفتهذااضهيزولقدبنكا!حكيم"وفهقورسوايةأ)!رجبهيل-ف--،ذ-الالىب!ثز-!ا!ةلمهـءة

لتغطعةالواورمعةللدعاية"وسه-اةتنخذهااكالط"ببة!هبونبةاللصيدفيأداةارتبسعبطالىألأصهـ"ىهـنركهبزفيويرلى!اررثرالترالىيفي"قر"االقلق

...ء....1،ابحاثيفيوقطاقةاأذدسبنطو/نا؟!ورادد+بءثاىوالحزهطقى...المخل
العربميه.الحدودعاى!عدواليهصهللأز،

الافد-صات"عيهماطكلواانيستطيعونالغربااىأبادكاويررهدءر!هااورنأض!اآد"رير"م!أومافاواررة!قهـ،!"في!واءادهـدد

يتجاهلاننرفضولكننا...آوروبافيالاةول"،د2تلاالىتيايهووديركأ!وؤطهامة.ؤف،ياالاقيتهذ!ض4بأثمارتآط،لاقارىءوتقديمها

بدافع،أ"واحبنجلاديهم"نأجراماآقليأونواللمافي،ودآنالاخوونالمجضهـعفيألادبودور...ء:دزلم)ا-نديالم!ءطلحفوضىضتل!،انعرض

هساملاتضعبايطردونو،آرض،مليصستارض،شغضون،بححتء:ءري.الاث؟رأهـكط

محاله.لي!حلواوظن4من

نحسننهنوبرلجائزةانننصوراناكهمذاجةمن4ازتباللكلويقول((ءبر!ادهمابجمنرنهوباه))

،الهـربالنارحين!ى!اةتصويرألىيروؤقعربيديبايالىبروما؟ثرهامةقض-?4الى"السهـهـ!فيادريسس!*لاالدقىور!ر

ا!مر!ةاد!اءمن!ئاكآليس":مرارةفيسهيلال!3"ورويئ-اءلوذهـ-ك،أجمعال!أ!فياثةفينااوهـ،طقىءام.رلصولهاارتدب

"رةيفاسثلابماتفوقالاجانبالمتقفينآوسصآط-فيشهرةنالمنالي!منوب-لبراءزةلأيس*!قالرريالاديربأل!مازم!ويدير"د!هةبئ(الاتعلنعئدما

ومي!،ذهـاهن!ممي!مةانحكيموتوفيقحسمبن-طهيرشجمآنم؟وورء،خسءجوىبعدوخاه-قيالان!دارفياخدتالكأائزةسهـورةاناالحق!قةو.المث!لإرة

مؤلةا!-موحظيتالاجنبي!ةاللضات.كلنك!يرالى.."حفوظونججيبإد!ةاص!ا!ار!ديرهءبئ!ر.ؤر.ليولبر،!وج،،!ال!نيويرةالم!اذء-ةمةذ!ن

."؟؟ببوينو.نقديرباقجمال.7علء-نصة!الملأدابلزوليجاززةرفضحين

3"ورالدرنت!حقدبدآندريهالعظهمالةرزسبميبالار!نفونضبيعهفيولا-يلاننم))ز-لمجولدرار-""يرص!ادر،هـ،-لكتوراداير:دأ

...نوبىلزةجالتيل"رةمناءثرصسينظها!هـ!ما،ير!-ودير-نلاديرهين!للأداببنوبلجأئزةكلتح-إلأونا!

أجمعاهـالمؤكه!الشرفاءالادد،ءيروللهـل:!ملؤالبفىوررنالامرهـذاكانفهل."...العربالادباء.لحنلت،"ولأجأ!،اسرادءا!

ا!خداعاللغنتروهداآمامصناءصيمنيظلوىهل؟حديالتهذاأءارصا!بنجميعفيكلهـروؤ،ا!هصحوؤد"!ص،هـلأدد-زةورإقيول؟متوؤ*أش--ا

له؟قئاءاالادبمنيرضتواللذيأ!لمؤرةوالدعايمة!،ءالاذشإالاولىباللدرص*ةهوانمازوبلأراتيرة!دء،آنالاوساطت

!للىةواتمحدةءنذطرحتقد!لممةفكرةهـضلكاننعلمنحنستر!اكباؤ!-قي!ذاصدءدىخ،ؤ-قىف!أمتيا!ةةا!قيوأ"الراسما!ب

العالميينءلملادباوافريقي،الى"فيإادنجأءكلؤتمري!حهاضخمهآدبيةجائرةا)-مي!-اسي!ةايد!،يةادوأت"نآداةا!ةالت!!هأن!جم!أ58ء91عامه

...ارهملامويةالحرقف؟ياتملمننبلاموؤفايرقفونللذينو...فاءالشر.ال!-رب

الل!المجىاث!لمحطآ!طعر"ث!لا...نقد"هاان!ظن"يىةء!أمثاكأ.وهـتاكاللجائزة!حانوهيآلهكظمىتضنلو!حةءورةأىاالىكما"ؤب،ويئههن

ء-نالشريفةلموأقفهاللسويديةالاكاديميةتتجآهلهإتذين!برودابابلو2!هـةعميىكأألالليسكل-وروخوفآز!بماا!-رؤلي!دبربيالماضآومإمفي

.س..الحكيملوؤيق...حسينطه...ريرةواللح-لم!الساياؤ"-.ر(ةضل!العبونفي"ادالرذ!"نطوضسبا،وتيثبل

سبكون3،ذهجائزةات+اءانشكولا.نعيمث...سنجور...سار./رء-لىدل!لىخ-را!بر!رزةز،ذهير،ودبنأدوء!!اصة.آر.ج،ءودولى

اهث!السحيقةالهـوةتلكبعدوص،ءمةاجمعالطآمفيضخمصدى!-ةالغرب،!ءكأللسب!خجا"تبعيمةمن...آ"هااان!درتدي1أ،وةء.ق

.لنوجالرةاليهاالى-درت!ةالسمويديللاكادإمصقىاللد-!م!كرتبوالسرهىعلىجاءو!قد،واطماعها

إ-نبارريهـودإصنلهآزجبنالمام!ذا"نحتؤ!آب/ؤلمردنو؟لجآرزةان"

((الوجودالمىااللعاللىممنإ)."ءسناالىائيلاسرررر.،ولمن!ماكليمقنل

هـا8جالمقدسيانطون3تورالدهاكاتييئلامممتازةةدرا!ووذهاللكاؤ:ءئهذيرنمنحوراءمنا!قييانهدفوحبوضبدووهكذا

ءليهتكونانيجبلمانموذجاالادابقراءنحنف!بهالنايقدمكي...لنوجازرة

والةكريرةالادلي!ة"جلاتنافييرتسماآنواقحق..الابحآثاـدراساتاؤ-!اللكاتنيمن!ديرنآصقيهـقىءنأررير-!هط-لطاتدلمءوروقيساءل

هـ،صس،نيلليهيومنعجنون/بئطبروزهوو،ن...بالجائزةاللةوز

65--ا!فحةاللهعلىالتنمةلم-ء-لىيسستل!دو،آلحالمكروىنرالمس!لىتم،ما"*روؤ.بئء!راز،ماولمفرر
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تمجد!صكب)يالهإبىعاءلمقطومصما!قمشتيئتهثلسبمفكطعلمحدخرىىطوكااماناي!آ+لك!سط!1؟-+-

حكصةدبرتهشيءول!،لضأعالد!طالأيص-بكمورن!صاوربم!.-.

وهذه.وحدهمنهوالشر.وحدهمنهالخير.نجد!وافلا.اله!ا!فطالق!ادرعالدكئؤرا:بقلم

هـ-تاللى!رةانشط.شضنبصغيرةمفطوعهلت!و!نم."الهل!مننمينة

نحوهاسلوكهعلىطرآوماافعارهامعنىلهايفسران"حببهـ،"كان**،1

بقنواناصعرمقطوعةفيالملكدءرالى!*،عرةتعودتم،لصيىمنذنن!ال!اربردمه!3

!فومات.اللك!تيهـوى،!وى))ف!يهالفول"الحكماتا)عنهاعبرمعروفةنفسيةح!قةقنانينزاريقرد""يدةا!قصههذهفي

ب!او/بحدها."الملكليممصق!-الملك!سقط.الملكانقاةمهظلفياصانا!حأرو!ان!مي-تهبطرفيكل-اكصعراءمنثير

نإثضإ-،عواوإحدةأحساسهاوءننضسهـامدإونعنالا!ص،أإفيرة4الإثإاللحياةممارس--"منوفرارااللسآممنمهـرباأحإيرثةآ،رةا!حض

يثإإوثلممظفلطنقيامعافى"وكأنفقد.لهاللذيالحبذلكالىوشو!ها!اضإون.اًثعريفولكاإ"وادنهارالللإبلفيننثإمهمخدرا))و

."الاىاربوحولهوولااللحديثاللعربيالشعرءلىجديداليسلملمقهمبدةاذن،اضف!با

ا!برشءفي-ءو*4وءنا!ون!طرةعنتءدثان"زك،نو!ا!طوىلنل!ك!بدلاوكان،البشريةالنضجوانبمنمج"ولجانبءن!نت!ف

بسياقتماماالصلةى*كيواضحغير-الاكلءاىالفه""!ةمنن!تراللذبم!الفهابة!لح!4عيرفيألشاعري!ورهآرالاصالةمنثيئئا؟تسب

صذاهبمن"ؤربطانتريهداتإ"،ءرةلانتاذاألاب!دتإء،اوو-يإهـةقي!،حفيفىنرازكألمقانيرمكنلامقرراث:ئفيهااللحفيقهزهمبحا!تي

و/موتاللحبيباذلكإوفدوبينا"نغاتإمآلملإكوذللك((رطآلمتعل"ا!حبميمباتسإدإابرتإوىالارنضخعلىاللمىاءروميإنبالازمةصآدمإأشعورااو

االعث!عريةالتجربةيخدملأضروريممالمجبرربهإؤانهذلكصحإو،ذا.المكااهـشإمكانوفد.آلمبانترآفعبيروااتإريريةءنبهو*أإىاث"ربمما

الملكعرشكابئفاذا.ازاءهانفوسنآفيالفلقمننبتانرربهابلووانا/"ير!دآراط:اةوترةااللحظاتتلكءن!ثفطريقاىاثاص

لليمسقظ)ارووتهبعدالشاعرةوهنفتالملكانفاضهفيوماتهـوىودإوالسإقيالإجةمآ?4جذودهوي!ه-ورادفرارفيوالرغبةارر،ملإثهمور

"تا4اصولىاللضراءاتلمل!ظكذ!كب!دمعنىهناك!ليي"الملكانواما،العورهـ--ذامنفراراانجشا*فانفييزتميانالى

اتوىفجمطواصحادرقاهناكانوالحق.أقصيدةآسالرفيالل!بيبحفيؤ"ها!طأفتمةمنينرن!هاماعلففسهاالجنسيةالتجربةيرصد

غريبةنزعةوو!ما،المفطوعات!وبهيهالمقطوعتينهاتينبب!اشدعرياالملواواللفراغبئ!ودالاصساسىهذاعنتت!فانالىمم!-هافي

وفي-تإمرهابر!هدولمإتماذلنإتدإيهفي،ماطوالانوروىلى.-اللتجربةبعداللقاتل

.الايقاعوانسىاقالوسي!قىعدإولابةمننفم!هاد،القصهذه،لرعلح!اللةانتحلإلنتي!جةثبهات!نهائي"!رارها"فيوالإقصيدة

منو!اما!ن!لمقصيدةالنفسيالمدلولغموضحيتمنامااككبماالط!يلةللمعاناةبياندوننضسيطببكراسةءنورزعةنفس!لمية

البشرمنحبيبعنتحمدثلااوشاعرةبأنيوحإ!ه!ينىدصوفيةادتإهالاتوسراديبالحإضإوآزمآتالماضيخفآيافيمعاوالتإبببالمريضعاشها

!لمبءأكيارجع.حبيليأرجع.سإلتك9حبابذأك..روببا"اغغإلماأنشكوالا.أ!نتميجةووفالىدإصلاحتىانيةالاسإالنفس

بصواعقمصبإاحيمطغىءياءصدرجم!فبمالمطفامنإ،حيواضىء.اللطفل.لللإشاعريةحفزآولإلاهإتماماتإآرةالتجربةجوانبأهمهـو

،النوردائرةمنوجهـندبم!رب،ارفعه،انتىمله.ورعودكبر!كوافهلمالشاءرلدى-قيقيةازءةهنا!برأناالقارىءيطسىلاللذللك

وبارات."يجورآورتنركفيآلعنمةفييحبسنيحضورك!غيابربط!وللول.اللجسوعهويسيرواضحعلاص!"نخمة"مجردهي

بعضالشاعرةفيهاذمت)فدمآءمو!كيا!الو!دافيها-دثيرةأخرىالا!ساسذا5دديؤموضعمنتترلفيوانطعامآلجضسب!بنالشاع!

النبيبسثاءيذلرنيابياتهابحضانبل.باللفعلانصو!يمةاور!طد!اتالمعجونذ،دك!صصحين"وؤوله،المدبوحبألدجاججواريه3"ت:صهه

تسهعئي،لو،عتبيم":مثلاكقولهالولئف11في4مع!ضبعدالم!ورا!وربعضتستطعوللم."انتحآريمماوصخرةمقصاتي..بالبهار

يديوزرد؟عنكمادو.،!صلنيلم.القلبألمنممهحقسراك3عت!كالثوكها!فرمنتصرللهـ!الضفاهحين".لقونها)ء،ضةالنتهرورية

مإماكذللكومع..."حوايولهةفيضعفيفي،زجوكا*دإودةان"الجداركساءةرتاقيفيتدقكلهااك،وذحين...!!براريوكه!

.انسانبةعاطفيةتجوبةعنقىءدث3الشاعرةبئنتوخياخرىب،داتالشاءرؤدرةءعتنناسبلاالتي"لمباثسةالثببرةالةمبراتلمعلىتغط!ه!

!يقةمنينلانوء،ما.اللعاطفةفي!رلمحة.لثونر،زهاذاث!حوانيرءليرحين"قولهذنكومن.أرنت!فاؤ!اثمرجممااافحعلىاعرو!ةا

نااخيراأشنطاعتقد!قانورشىانأح!ست!فدالصجربةهذه..ا!ار.مار4صرنددعهاي!بةضس..المرار.مننوعاص،تطفيسالجه

محاوهـةمنالجد،بالضمعرالىآلصرافهابمدتح،ولهظلنطأطبلغ!طأصهـف،ملاآنآصس...جوأريفيينمناءرآةآلفلمححبن

الترولميدإكدإالثضهـمروموسينإىاللعربيةالالفاظلايقآعحإبهابينلللإوفيق."اريدإ

جديدالهوباور"!نر!امفيرغبشهاوبناالتصويرفيآسالينهوبعضاثعرفد"4آلذيالمكفوفالنهائيالتظريرهذابعد،آدريولا

للصورةلإتطوراومضإومهاتإجربةباالجديداحصأإسهاظإيصةيئإس!بيخاطثإهاالتيتلكصديه"ةوبيبئبينإهيقومانيرهكظحوارآي،4نفءن

وقد-تعبيراوشممعورأ-للها!رأت،مآاجملمنؤاللقهه-دة.يةاللشعردمتما؟الحواردتهةما؟أراررؤؤجمةما":بقولهااةهمبدةءطلمعفي

01-........نر..حت.اءانالي،صايطلباتراه."رنثإهإرياوريثبآننيم..قانعةصديهت!يا
صوفيوجهمنمي،بىالوسيميوايرول!االسإادهللصها

ليديعة.ثسعريةصورةفجارءتجاءنإعلىالجنرمنتقتصرلاحقيقيةءآطفيةفجربةمعابرنجوضا

ا!فراح-4تجاربفيي!خقلماتراه،لذلكالا"ولانفادا؟وحدهالحسي
الامرانامآلما!يالشعورهذافيهتثبرانيمكنبامرأةالعديدة

العربيشعرنافيمعادةحإقائقكإ"لآوخبدمبلىأيئاوهصبإومبإ*دأبالنج!احفخرهـصيخثولا-باللهزيمةاعتراؤطصورةفيبداوان

واخاصةبت!جربةالشاعريصاهاللماذأحقائقمجردستظلالحديث؟العديدةالتجاربتلكفيالحسي

جديدةزاوربئمننراهانجغإناموحيةنسعريةشفآفيةءلميهالمضإفي

مقررةنفسميمةحقيقة"اتصبح-يجكإءولاصديقضييايمرقدالليل"المفلواتفيتائ!ة

هـادف!ا!إهافياللظاهـربم!للاضنادضبرديدةا!االلشاعرآلىخيلهـنجزء-عنوا!هابعداثاصةذكرتءما-اللقصدةهذه

الل!تيسامرؤقالوصين.لمعنىاب،فالليلآبعدالصبحيجيءانبدلااذا!نمادىء،لىاص-!فسرهذاولعل."المغلقالمدار"عنوأنهاأءولؤههيدة

-96اال!فحالةءلىافنمتمة-هـ-نالنفسبممدنوالاوفينا--بئمن؟سياؤهافياللغموضمنءبشمي
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((غريب"مناثارةتل!حقد.الجحيمهذامنيفراناوالاخرون0.1

انمحملإصرشكربم!بتجر)لةميمئولكانلبسافغبلر"،اولعبسرراقليلةمورومىسطحتةبرلتهنهاولمحصتنغتط-ا.

اكثرتعبيريةأدأةوعن،وأصالةأمنئلااكأرفكويعمقعنللهاينحث......

هـمحىدصةفيملائشاطىءحدتأةذي"الكنف))!أن،تمرهـاحىت":4ئط:ر"ل!

الترت!بالسلوكيالانفجأرمننوعهوآلما،ءادياعنف،يى!ش*ري-***

"!ون"عفل!ط،ءضطربنفسيو/لموينولمخءفلعليانعلىالاخص1اللعددقعصقتبنا،الحراقمن-ثم،الاده،ىالمووربمن

نضهو،ونالمطتآلتشرد"ءيمون"لأحونآنإملأ!ولا.وزكوينهو"ن،افرباأفءىفيالترببطاالوطناطرأؤطآصرمن"ألاداب))من

طافهارقيولااوضص-4ءالانسانيحيث!نلا،-لىهويرالب"نحريب"الادبءنآنثلاثالضماذجهـذهنقرآازشرقفيطنالوهذااةراؤ!اخر

نا!صتنآءؤزفالردهدهذاومع.اكمخه-يهرو*ورانهولاطعيةالاسهيجاءت،واصلمدؤمعل"نيرةقصءممرحيةألىبالاضافة،ا!ءه!ي

منزوعا"اؤغروب))كانمثلأما،انجنونطريقءن5جدورمنمي!مونيننىفيلللصصرحيةار*مرضازمعلا-فو.نواذتي.ال!راقمنالاخرى

؟ءتوضثلملم،الكاء)ةعيةالابرةما،والغربةىالمنةطربرقءنجذورهمنناادريرسس-ل!3ءوراالا!تاذعلىا!كرح!ازفي،اقصصانهدباب

عملفيءأواهءنيبحثميمونرأح-د!ل!،-او!ديءأواهعنالعريرب"شرجمىقىأومؤلفةورسحيةزضرصازةؤكطا"ممرصجممادلنفدبابيقرد-

سئطنفسهبالق!اء-!اللجعيمعلىالاخيرهجومهبع!-انتحارياكور"-ءبهماصةرامء-لىصرء!ا-الادآبو!رارثىئريحددتهآوهذا-

عرفءمالضرا،الم!ونبظمهعنيرعرفش*ري"حمم!ولثن.البحر.والفدالابداخمجاني!بيماالادب!ون،وازة"!طالادببم،ا!نوعي

يكونانالمم*نمنيكنللمدذللك.افريباءلمنفيبطه4ءنكاءوالبيروالاستاذالاميرديزي"ت،منعر!ءا(أة*كهماللهددقصصوكتاب

"!لمدألاضط!وبارانويآلميظرالجنونآمنمزيرجا))!ورانبمالديميمون،هـامجموعات!وفي،قنلمنلادابمفي)،ه،ؤلمرانافقد،بوتص"سكون

ةان.سارنر"راتوس2ايروسىنر))بطلهـو،صراحها(ؤلفوصفهلمحماالذيالبعيدالبلد)):الا"يرديزيمجموعة!ااحدزهالانربماالتي

لهءقي-دقدص*ى،نرارجياوافعهفيوالكبالحريةفقدالديذلكعلىار!ف"فصة"جاءتالمذي،ش*ريمحمدالا-تاذاما،"أحب

تراكمتأذيا-)بطلسار"أرفيى،صوياىشخهء،ي،ونلإنامكإنبقيبفقدانهلقف،ز!هيهذه،فص""قينتؤقد،الافهسافربامن"اثطىء

دعل""منرص.دهونراكم،برهاافعلمايدريلاالخإرص"ةحرينه."عهالاول

بحريتهيفلهانيمكنعمآيبحثآنعليهازامااصبححتى،اللحبا)ثلاتصالقصبينيجمعما.الناؤديجدانالعسيرمنانهاللحقو

ناعليهلزامااصح،المةكأودةاتحب*ب،جه4افييعبأنيملانوعماوالاعه،قالاأجا!،تمساهةل"ووبية11آل:زء"للكخلا،بينهايشمابهمااو

خلالمنالاخريرنمعوثلمابهه"عأديرلإ"3"يفقدانأجلمناوزاز"يفقد.اكلاثةاووكأبلدى

نءايضايعرفشكركبممحمدوللكن.بارادتهمجنونانه.السأذعمله،"اثاطىءعلىا!ف"قصةفيو،جودياهروبايكونقدانه

العادية.مناللهاربالنتاذبطلهءن!"،رترعر!ط"ماارثرآلمصونبرول4ةكء-لىتمشيا)تيالملايينأقداممنآلتخلصمحاولةمعناه.هروبا

وتما،"آلاضطهادوبارانويأألنكرالجنونمنمزيرجايعأني"دمبمون4فيوضمهالذيالحت!2يروا!،لان"ءيمونلأ"أةمحاوآو،"ميمون"

ناالمؤلفيعرفمسموعةعموبةديو،يىشفؤمهالىال*وبيرلمحع

متخيلة"وزبدةساخنعسل...عسل)):خبب!الهفيانما!يشربم!مون

حاضره"...نالمؤزفيكتنهمفاوصنئت؟ااتنعنع"جموني!جتروحينما

"لغأ..بعضهعلىيتهـحرجبزاقمثلوماض!يه...يحت!مللاصونهفاإ

حينماو،"الخ..رملميةعةبلو))فى؟ته(صستقبلهةىص)!تقيلهاماالاسواقفي

-(المؤدف)يةالراويفكر،خنزهوووءفيلليأوالعتنةءلىميمونيجلس

د:-ت!فيتهعمجوللفخاآ!حدهجرفيانهلليألحعحبهلمعرجونيا5يتح!يلؤأنتررمي!مولمئطتافي.%3و

ةضبه!وماغلىحي؟معراافمهقىتواا"يرسخمسه!كلمقى(ترحتىلكالاملل!عاا0!ي!رصر

وهدا،ومه*تلمه!لهوحاءسهميمونبماص!ي4ادكاما4الاحاطهذهورعبم

يكتشفلمداهكلر-،.شخبلمهوماؤ،يهتفكروماخلجاتها(لءهتنا

بخنجرهيطعنهموهميينأعداءدنفسهإ"خ!يلانذي،"-بةونانا؟للفا

يتخي!لمواللذي،"!لامانشاديكيخوتندونطريقة"عللىالخبباليردمعب!!أدئعمهارولماللشأ!ر

ميمونهانالمؤلفيكتشفللم،إعداءهبهايمحقخضراءمتابللنفسه

ت"هبمبال،وب،انتنجربتمهالمنطقيمنيكونانيمكنلااننرهـيآاللعدواني

التحلبلملأتهدهدلرغم..الم؟لفتشف31كماامه!حمالى،النحرالى

ماضيواستشفافالعميقةالسيكولوجشةوالاكتشافاتاًدنفسيةفيهيغتي،الفاسطينبةالماساةلشاغرديرداناخر

تقريريةاحصائيةالقصةفيترد)ومممشقبلهاوحاضرهاالشعخصية

شء!-ت-"جنوراجشثاثمنالموللففعلهماو"رغم،(مزغجةم!لمثرة.حي،-حةالحبالسليصةالارصالىوالعودةوالامل.الالم

الىتسربقديكونانيمكنمحليالرلكلؤمحوهالاجتماعية،الفنية.طديرنشعريةده

هدأز!،تكوينهزوايامنبعيدةزاويةفيبونهمناختفىاو.

الشخ!ميةمنطقمع.ئطابقبنتيجةيخرجآنالنهايةفييستطعللم

اللبير"غريب"انا.صورةايةفيبالخارجالرةالمهغبر"الممزولة"ل!.002الثمنالادابدارمئشورات

،الء-ت\،رة-!بةرف.ياوضنا!نريطل،اءخرابهورغممنفاهرغم،كامو

71-اللصفحةعلىالت!م"-ا
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الىالموج!ةالانتظداتءنالمقدسيالدكتورحديتاعئد:ثالياهـ

لوكاسجورجالماركسياًلمفكروجههماين!كرلم،السار؟ر.لةالازطو)وجيا!ا!أ)ت!*4*666666!!ة ...والعدمحودالوفيسارتروضحهاكإماألحىرقيفكرةالىنقد .،من

علىمأخذمنالمقدسياللديةورذكرهعماآهمهبئيقللانظرنافيوهو(انصغح4علىالمنشورتمتم114-

ولمصلىالالنطقبونافوضميونوحهـه!قجا!للما..-س!عآر.فراظولوج!احيحهيو!حىحييى

وخأصهإكاهاوالوجودقيآفطرتريهإللانطواوجياؤارإنقدمنير"رأسإم

للذاته"الشيء"و"ذاتهفيالشيء"برفيالتفرقيقىبتلمكيتعلقفيمااهذهالدقبقبئلم!نى"أسةدر))عليهي!قانيم!لانلاتورطدفي.من

...تجريبيضإمونآيألىلمور"قريأنهاوءمموهإاا!تيألحريةؤكرةوالىاللىالأنساننظرولو،الممهـريعةالمقالاتاللىتةونء،آوربؤهيالكلمهإ

"العدم"و"الوعبم))لفكرةنحإليلهـمد(نالوجوديينء،ماتهاوكذلكيتإررو-ا؟يئالبون.للبراعهاوروبافيوالف،رقيالادبيةالمجلاتتنشرهما

.بالاللآإظلعبأ.نةونانتعدولااهـىقادياعتفيهذومرجع..لجلملأتاتلك7فييرنشرو!"جلانإافي

منبعضاقوالتلخميصالىاحياناالمقدسي3"وراللديلجأ:ثالئانمثلانويكغبم.."الدلىاسهإ.))الىالنطرةفيتفاوتاهـنإلمكان

"خللاصة"!سار"زريقول)):ف!بقولباؤوال!مدلمشتم!الاستيريدالنس!بهقىا(ئظارلمةانبل...ذلنمنقل!ءقي!"!سعآر"أر"مواقف))ب

..."خلاصشنهماؤ-قولصأنيالاف"ألأجود3يركجاردويضيف".!ويسرافياللعلميةالمجلاتآصهـىؤ!ه!لدداسةظ!رتمااولظ!وت

...بهالاستمئههادربر!!انهطاقيكاملاالنصووردانقادياتفيالمةروضواأوجود"بهكط!ر!-لمرترز"لسفةت*رضالممت!افيةالدراسةوهذه

سبتصرعرإدابحاثعنحديثيمعرضفيطاللبتفنقد...دإبرعدةهاءبمقدمةاللدرآسةالمقد--يانطوناةدء-ورولمبدا..."واللعدم

)يلوص-وددللطربيةللترجمةشاملةمقدةاللحأقبضرورة"الاداب"منتظ"وللم..."أوازلعدمالوجود))و)نابهلىاريروجوديةانفيهابين.

هذهتلحقبأنيطئبان.الايسعهلاألانم!مانانوالحق..والل!دمالوجودقي.لةنام"ؤولهحدؤعلى..جذوربلا-تجريياتكتإنإهةإذا

طب!تهفيللكظبفرورية"مقدمةلتهـجمةباالشماملةالممتازةالدراسةؤ--ولافرفأفيلا"والادبالفكرعالمفيجديدااءرا42!اعام

العربيهإ.."..بهب"تهانلاتراثالعالمي-نالحربينبينلونتفقرإ،اوروبا

الرايعشر(ا!رنفيالمرببم(الاضقفواؤء:خقدونارنف!هنثتاًلذىرىالف!"ماعكه!الاجا!اخعنذللكبعداللكاتب(7وقيءدث
"اللعدموالوجود"كتابفيهاراىالتياللحقبةتلكوبخاهصةالوجودية

غالبفاهيو،بدقهإموضوعأتهيرإ!ارخرإلاحإمدفصرإل،ذالاتاللهامةالتإرةتلإكودفيقاشاملاالحقيقةؤ!هرعرضهجاءولقد..النور

ابنخلمدون:الجديدة4بدراستعلينايلإعوافيوم..وملحهإهافهإ.نكونما.ايجازهرغم-اخإربينبينمافترة-خأصةوفرنساآوروباحيآةمن

نرىكماهـاموالموضوع.عشرألرابعالؤرنفياتعربركه!المثقفوافعفائفةبراءةفيذلكبعدللكهابايقدمسياانطونالدكوريعرض

ونستطهصع.الكتاباقلاممنلثيراولتهتناؤلهقد،ايضأصعبولكة4هـصادلونيس.السعةالوا!غلسفيةوثقاؤتهوعه4عاىيدلانوعمق

حس!ينطهؤلممهاالتبمالدقىوراهرساول:المثالسبيل!لىر3نذانا!ىفكوةكلرردؤ،و،عرضهفيا":مهاللذيالمقالىنالمنوبممن،ذلك

ءلليزية،والاانكلربيةالىرجمةاةوافأعيةالاجخلدونابنفدمفةءنا"للاسفةامنفيرهكتاباتفياوالسابقةسارأرنمتبافيسواءأصوللها

ولءكااا،ياكا4+لاهأء،1!ح+ءأح؟عزتزالعزعبدأللدكتورورسالةمعلمستمرانهكما..وي!-برزوه!بدجروهـوسرلوهيجلكانط!وخا?ة

+!كالا،يا"4وللاه.لا.3كا!18شب!دتابة3و3س!ا،أحهالعقلنقد"3"،بهفيخاصةوترترفاللاحقةإنهاظورافيافكرةا

ط،.مأي.15س!ا،أس!ه؟4ا+ءكال14،يل!ل"لالاداه،مأم18263؟وتولونحبإينإ-كروووويدجرفإارتربينا(قارناتمنأكنإيريعقدكمآ"الديالء"يكي

الفلسفة"وافياًلواحدعبدائدكوروكأابيج-اء،جالمنل،ذآونتيإهإ.نر،مافلسفب!بنتفصلارتياللفرإوقبتوضيح

وكأ،بى"،5191اللقهرة"كونتوأوجستخلدونلابنلإمإيمةالاجوضمفلقد.وواضحالبئملاتابللمكالمقدسيانطوناد-)تورآغرض

عوضلويسلموكتابات،62!اافقاهرة((خلدونبنالرحهني!"وانالمعقدةنمعارزركأراؤلمورالبمء!!دائماآالقادىءيعينانعبضيهنصب

،الأ(6القاهرة".والادبالنقدفيمقالات"كتابهفيخلدونأبنعن"الادبرهـارترتمإوإللقبعضايإانايستإلمصإننجدهولذللك.لهيوضحها

فونابنبينارنةالو))كتابهف-؟عزتالعزيزب!والد؟ةور4ةاب3وبسار"رهعجباكانوانالمقم!.كطواللدكت!مر.الغثيانروايةمثى

."ركايمودوالاعتراضاتأهم!ايسوقذلكرغمأنهآلا-عرضةمناتضمحكما-

"خلدونابنفيدرالاإت"أثولىءوعيةالحصريسآطعورراسهإووافيقيءتكماوصلمصهإلس!ادترقياللانطولوحإه،الىوجهـتالتي

هـعوالرهاخلدونابنلاراءمطولأءرضاليءنإاولجامعضخمءتابوهووءكانه"وضعهفبمويضه4اتدرافإنهايرةفييقيمهثم...اكتابا

ونجد...اوغبرهمآومنتسكيوف!بكواضتالالاوروب!ب!بنبآراءارالهمقارنةجاءفقدهناومن..عأمةاللفلعفيافكرواخأصةاللوجودبم!الفكرمن

وا)ة!جماتخلدونابنتناولت!التواللعرب!بةالاجنبيةالمراجعمعظمبهاليهنفتة،رامروهذا،ايضانقدياعرضاللكتآبلمقدسيا!3ءوراعرض

...لمقدمتهاوإللفونابهافامالتيباس!موكصابناباحثوؤ،بإ!رف!ةثيراما،الهامةألكتإبلبعضررالىتنإأفي

قتلهقدخاليلالابتإ!اذآختارهاللذيالوضوعانلرىوهكذا..بص،حب!اوالكتاب

باتقدالموضوعأنهذامعنىهلولكن،وتمحصاسادرالناحثونوهيالبسيطةالملاحظاتبعضذبدياننحبذتكمعإوللكننا

...بشروطيقبلهاوللكنه5لابالطبع؟جديدةدرالىقىأييدإللاومغلقا:مهإالهاالدراسهإهذهؤ!يمةمناطلإؤاتقاللاالخألبطبيعهإ

الوضوعيقدماناخروبرمهنى،الدراسهإلهذهمبررهناكيكونآنأهمها-لفتإاتفلسفيالفكرءنالمقسصياللدكأوريتحثعندما:اولا

هـنلراهانكنلماشياءنرىانخلالهامنيمكنناجديدةزاويةمنعلىتعيشتزالمارجملتهااللظسفةوللكن":يقولاوجوديهإاانبثاق

اللت-الجوازبيعضيرللينيلقىجديداضوءاهناكاناي...قبلالكنطبسإهإ-ا:ثلاثةأ،همهات!ياراتفي"مثلهإعشرالتاسعآلقرنارث

وبطبيعة.الافواءسابقباحتأيعليهاالقىاواناره،انررمبقللمالتحمطكونتآوجستوضعية-3،ألويجيليةجمةالمثال-2،اللجديدة

التعليمية،والمقالة،ارتعليمياللغرضالكلامهذأمنيستثنىالحالب!نفرنسافيالحاكمةالبورجوأزية!ةايديولواساسعاىكانت

!حددانهاًلواقع.بدراستههذاإجمض!ه!اخليلالاستاذاناظنولا!امةؤلمم!في!ةتياراتاءةقادظفيانكاتبآغفلوللقد."..الحر!ن

وضيحبلناتسمحخاثونبنالرحمنلعبددراس!ن!ناان":بقولههد!هاه!لهامرو!ضعنآنتؤلمقدالماركس!بةأدءراناريدو!ست.انررهالها

الحالهإ:العإربيتاريخنامنمهـهـة"رحلةعلىالاطلاع-ءا:كثيرةنقاطوللكننا...رةنرالفيءذهحإل،اتفلاسفةلا،الاجتماعيينالمفكرون

.،واللعلميةالسياس!يةخلدونابن.نجربة،ءموماالمغربفيالسيأسبةانوضعبقىميةالمنطولا،الانسانبقىشيللرفكمفةتجأهلانف"ضطبعلا

الاحتكافي-2.اللعربيالباحثمنهج،!ال!ربعندوا!كرالتعليمحالة..برجماتياالفلمسقياللفكرولا00.غةالمختلقيهـ،راتها
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ية،الفكراوالتجربةالتعليميةالتجربةبينخلطههواساسيخطفيالاظلاع-3.مقدهض4خلاذمنالمفكرخلونبابنمباترااحتكاكا

..يسةالفكرلتجربةوآالتعليميةالتجربةبين.دبيرفارفىطبعاوهناكمنخلالعليهاالحكميرمكنوكيفخلدونكابنكيبرمفكرأهميةمدىعلى

نظرنافيوقعالكإتبلان،لاكيدباق؟البحثمنحقهاخالدونابن.العربياللحاضر

وافاهصتىوالنموالتطورءنتنقطعللماللفكريةخلدونابنفتجربةالليالمهـمةوصعوبةضخامةءدىنرىالكثيرةالنقاطهذهوازاء

.عمرهمنءشرةاللتا!ةفيالتعليميةتجربتمهانقطعتبينماالاجلهـوفبانهالكاتبيفاجئناالندايةوفي.ءاتقهعلىالذاتباللقاها

التعليمية،خلدونابنتجربةعنكلهحديثهفصرفدألكاتبأنوالوافع"خلدونبابن-يفالتع"خلدونابنكتابيعلىبحثهفييقتصر

الحديثتلقىقدخلدونآبنانمنهااليهايجبالاشارةكاناشياءففات4الكاتبواقتصار...اللعبنرلكتاب"آلمقدمة"و،وغرباثرقاورحلض4

عندبنالمهيمنبنمحمديدعلىاللغةوعلوموالسيرةاللحديثومصظلحادخلهساكثيرةنقاطاهبأكلان...ئظرفص4امرالمرجعينن4هذعاى

علىادلولليس...بالمغربواتنحآةالمحدئينامامآلخضرميالم!هـن...-قهاا&مابقانخلدونابننابا3يوؤيهاولابحثهنطاقفيالكانب

لهترجمانهمنوتعليمهثقماهتهفيهذااستأذهنركهاللذيم!ال!رألالر.بالعربالناحث!هج،اللعربعندوالفكرالتهليمحاللةبئل

اسبابالكاتباغفلوكذلك..."التعريف))لتابهفيمفصلةترجمة.فعلابهفآممان!."اللناتببهالرمما-لالمنالانو)تر

انتشارأوللهمارئيص.يأنسببآنوهما،اتلممذةاعنخلدونابنانقطاعنقطتينعنبحنذهمناثهاماتجزءهذافيرحدثخليلالاستاذ

بالبلادفطاف،وغربيهنترقيهاللعالمانحاءمغظمفيه.9(7اللطاعون...السياسيةتجربض"نجبتهماو"الفكريةخلدونابنتجربةاولاهـمااننتين

-فخذدونآبنويقول...المغرب!الىسمرفسءنالاسلاميةنقطتببنهامتين"ةبيعنىالفكريةخلدونابنتجربةعنيرتحدثونحدما

العلمتعصيلعلىمكبافأتمنذأزلولم":"25ض1)تمحريف))خليلالاستاذانانوافء...دولهحدءاى"يوضيحهـط"نبدلا

جميعوالصدوربألاعيانوذهبأللجار!آللطاعونكانانالى،وحلقاتهمعآلفكريةوعلاقتهخلدونأبناسرة))هـ!ه!واحدةنقطةالايذكرلا

يتحسر،27صكعريفوفي."اتلهرحم"ماابوايوهأك،المشيخةانعبثعاحاوللتوللقد."وادباءومفكردنمعلهينمنالمثقفةالطبقات

فصوىالجارفاللطاعونجاءثم"المهيمنعبدابناسض،ذهو!إةءلىوللكن.الثانيةالنقطةاتفكريةخلدونابنتجربةءنكلامهخلال(جد

."...هلكفيمنالمهيمنعبدو!لمكفيهبماالبساطصةتجربعنختيلالاستاذلنايةولماذاوننر.عبثاذهبتج،ودبم!

افلتوااللذينوالادباءآللعلماءمعظمهجرةف!والاخر!السبباما...اللفكريةخلدونابن

وو.7.عسنةالاقمىاالمغربتونسى*لىمنا!جارؤطالوباءهذامنيتعفانيجباللذيالتركيزءنالبعدكلبعيدانطباعيفياسلوب

علاقةعنيتحدثنجدهالسياسيةخلدونآبنتجربةالىانتقلنافاذاخسلدونابنسة3عنخليلالاستاذيحدثنا،جادءلم!بحثأيبه

الت!المناصبوعن...والاندللس(والمغرب"ونسبسلاطينخندونابناك!ه!التعليميةالمراحلعنيشحدثثم...وا!سياةةالعلميةومكاذتها

اخبارالكاتبيوردثمالخ..الى!يإسيةمغامراتهوءن.)..تولاهاوعن.عله"مالعلمتلقىالذيناساتذتهبعضوءنخلدون-بنبهامر

سياسية؟تجوبةاللقضاءولايةانيعةقدفهل"مرفياللقضاءعلىولالى*"اللحديتهذآخلالومن...قرآهاالتيوالل!بادرسهاانتبمااللعاوم

ابنحياةفي!محادثعلىسريرطمروراخليلالاستاذمرولقدفويرفياؤمربفتأخر"مثلئحوالنصالحكمبعضاللكانبيبث

فرجازسحبولم!ا"سوىعنهيوردولمبتيمورلنكلقا؟ههوخلدون3-انوانماللامكيةالالىالفكرولوجيامننا"جايكنللماتحديثةاللعلوم

العودةءلىتيمورلنكلقاءخلدونأبناثردقذقلممتواستاللظآوورابنوالاستبدادوالفقرالانقسامنيرتحتالمربرزوحالرء-"يسببه

ورا،السببوهيهامةنقطةالىنشيرانبدولا"لتوهمصرالى!صضلاونس."المعاصرالعربيعالمنافيمنهنعانينزاللاالذي

الواحسدعبعدعليالدكتوريقول.تيمورلنكللقاءخلدونابنسعيفيمقحمافهعلىينصباءتراضناانماذاتهصدفيالكلامهذاعلى

اللقديمداؤهحيننذعاودهقدكانخلدونابنان.ويرظهر")1(وافيتجربةخليلالاستاذأوفىهلالانولنصل...مبررأبم!دونالسياق

الانتظاءيرجوكانوللغله...أللسحياسيةالمغامراتالىالحنينوساور.

ويذهـرمدحهفييطنباخذوللذلك.لديهواللحظوةا!فاتحبطانةفي

فيلهوي!تنبأ،طويلامدمندللقائهالىاثوقعظيمكانانهله

آلاجتماعبحقائقتنضؤآتهصحةعلىهـتلاغسمبملكمسضقبله

بالغيب.والمتنضئينالمنجميئواؤواللرت

!ؤيقااكمركانخليلالاست!ادارنقولانفستطيمعامةوبرصفة

النهايةفياشيرانبدلاو.السابقالجزءمنالجزءووافي

صركيربا"ص!ار-خليلالاستايخدلللقل!ااهايسلوثكلللفهالبعدلننللضللملاأ!حرن-ص!ب! اعيانل!اسماوباللىهدابحثهثي

خادونابنتجربةعنحديثهمعرضفصمثلايقول...والوضوح

العشريناللقرنفينجد.متعددةؤ!يالف!يةعلاقاتهاما"اللف!ريةبفلمجديدةقصصمجموعة

خصوصا-الدكتورالفكرية؟هموتجربحياتهمترجمواالمفكرينمنعددا

وفيص"-محاتيسمحصاحمدلهم!اءلميىنفسطفيسردلديباالاد!كاف!ايامكبهاط!!شماحسسنكتفيفيهذلعؤي!باد

الم؟!سةهيفما.ابعادهابكللمفامراتهتجريبيةخريطةخلدونابن

؟أنذاكالمقربفيالسائدةالتهـبوية"جوميي"و"اخضرالعشسبيبقىحتى))مؤللف

الاحداث"لمحيصالىكثيرةاحيانفيخليلالاستاديل!:ثانيهما

مثل.تمامامختلفاخرمعنىالىمعناهاعنتخرجبحيثوضظها

ملوكوبيتىلي!نهاللصلحعقدلاتمامقشهلملهملكاللطاذةفقصد"ؤولهرزدارمننضإس ا.
بينهصلحاعقدولاقشتاللةملكقطخلدونابنيقصدولم"عديدة

116صخهلدو)تبنعهبدا"لرحيمن)1(
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ينيرالطريقكيوالتأري!يةالل!يخةنجذورة!عقالجدي!آلشبكلهذاغنوصوللهلمحذدخلدؤقعابنانحيثماحغيقةانما..--!عديدةملوكوبين

ارباعثلاثةيضيع2آنمنبدلابهالاجصروكآن..انعملهـذاقادىءامامواكرمابهواصتفسابمقدمهوالوزيراررلمطاناهتم"غرنآطةالى

ناحيةهـن-واءبتشريكهتقييمأيقيمهاناللعملتلخيصفيدراستهبصحبتهوآلرهاليهوقربه،ومجلسهاهلهفياللسلطانونظمه،مثواه

كتبهمانعدلاانناالحقيقةوفي.الفكريمضمونهاوالفنيبناله)1(ملكقشتالةوبينبينهبالسغارةالنناليالعامفيواختصهوأسماده

منآلعملدتضمنهبئسريعوتمريفتحيةسوىفرجننيلالاستاذابنخلدونمنساللعبابوالسملطانطلبقونسبىففي"ؤوفومثل

اكثر.لا..مواقفواحداقورفع،ففعل"الاسلامقبلومااللدويتيناحبلمدالى"كنابهيتممان

شاذالاتيبث!،تيلالاحتامبعض9!نتسلانفلناذرنورغماظلمثمبقصييدتينالسحلطانمدحثم.نسلطانمكتبةالىمنهنسخة

فيجديداطارالمسراوية":يقولأنه.حدلثهثنايافيفرجتيلمايسميهوافيالواحدعبدعليللدلمتورويهف.بينهماكعادتهاللجو

للروايةالم!ررينالىشكليةباصولالافىذهذاتقيد..العرد!الادفيالم؟سابواللسل!انوىآر))بقوول"برببنهـماكعادتهالجواظلم"الكاتب

والخصائصالاداءوآسلوبا!ددقساويةومناظرؤصولمنوالمسرج!هذه.تلأنولم..حربيةحرولةفي782لسنةخلدونابنموةصحبف

..."الاخرىارالنيةلتابةكانتوانما4متخاطرطيبعنلاوخلدونبنباخ*يارالمصاحبة

وحدهالعر!بمالادبفيجديدااطارانيىاسداويةاأنوادحنقةشؤونحينئذكرهقدهـونخابنلان،مجآملتهولمجردالسلطانا"ر

ناحقىا..ايفاالادابمنغيرهفي..!لممبمحدودفيبى...ابنفميوقد،والبحت/ظررراسةاكفرغوازمعواللحربالسياسة

الادبوفيوبرل..الاو!وبيةالادابفيمروفشإءرةادءوارالروايئهذهفيبهوالزبمحملاسهفي!ح!لبهألىالىالسلطانيعودانخلمدون"

يتقيداللذيألاطارذللكوتثن-مثلاالنيلءلىئرلرةرواية-اللعوبيوهناك"تونسمصدرةصيضئدفاعننزم2،يم!زفيهااصبجانتيالميادين

لان..معروفيسرشبمءوالمسرحيةللروايةاقر!/نااتكلينأصول"بت!مالعادتهالجواظلم"هوالسببيكونأنبينلبيرفرقطبعا

مع!رهيؤنوانبدلا..مكتملواحدشكلفيينصهرلافنيصايول!رالةاكفرغو.أزمعوالخرباهـ(!كلةشؤونهلرقدنكا"وبين

/احديقلفلم..الشعريةبآلمسرحيةمثلاولنضسب..اللذريعاللمشل."والبح!

اللذاتيةبخصائصهمنهماواحدكليحتفظانيجبوالمسرحأوثرانؤينقضهايعودثمالاحهلممبعضخليلالاستاذيطلق:ئالثهما

بوتقةفيمعاالاثنانينصهرانمنبدولابل،الاخرعنور!لرالفكريةخلدونابنتجربةعنكلامهمعرضفيقولهفيذللكوبمثل

شكولا..الا!ريقيةاتراجيديافيفعلاصرثماوهذا.0.واحدةملهـ-بترجموأاللعربالمفكرينمنعدداالعنصرينألقرنفينجد"

...المسرحيوالمثعرالغنائياتنعربينكبنيرافارقاهناكانوالدكأورألايامكطنجهفيحسينطهاللدكهورخصوصااللفكريةوتجربتهـم

اللفصولفيالحكيميصف"قائلاؤزجنبيلآلاشاذويمض.!بسردالاديبانالكاتبانهذانيكتفيفبلينما"حياتي"فيآميناحمد

ويم!رر.وماضيهاحافرهافي،رجوالخاوراخلمنالثخصياتلمغشسمرقهتجريبيةخريطةخلدونابنيرسم"،وفكريانفسياحياتهما

حداالموضوعبلغاذاخى.الاتتفاتاتبذليالمليئةآلروائيةبالاحداثابنخلدونجرفيعنحديثهممرضفيوهوفيقولويعود"ابعادهأبكل

..-..*............،.....كقارىءتجربتةعنالتعريففييحدثنالاخلدونفابن"السياسية

،ينا!سبمحطاقفبمامنالالاا!كالىفيلاسعيملفنهدةاابملىت!ببهخاسصم"مؤلفعهيكتبجعلتهاقىالموافعمقنعاتبريرايبررؤلاككآنباو

."0.الرصالحوارالىوتحول،ودجسدهاروج!ابءي!"عنابخةايتحدثلا:ذللكمناكثرالتاريخي

رسسم4ادنفكيف"قوميةمشكلةاييطزحلاوهـو،والوجودية

وافيمباث!رالقاءاللشخص!أتاتدتقبمانالمانعمانتساكللونحنلايتحدثهوببما..ابعادهابتللمفامرتهتجريبيةخريلأقىخلدونابن

الاصليبطابرمهمحمنفظاذلكرغمالفنيآلعملويظلحاضرهللحظات؟؟وآلوجوديةالوجدانيةتجربتهوعنوككاتبدقارىءتجربرتهعن

محفوظنجيببرواية!ذللكونمثل؟الفن!يةالاداةفيتغيرابم!لونيمخليلالاستاذدراسةمنلهاملالجنرءاناعتقدقتنيوبعد

مباثصراللقاءالعوامةفي.نلتقبمفالش!صيات."اتنيلءلىلرلرة)اءإبةوالس-الفكريةخلدونابنتجربةفىقدمهماوان،رمديأت

تظىلذلكومعمركزحواربي!اويموربل،حأضرة!حظاتوفي.احداثمنخلدونبابنمرلماسريعاتلخيصا.لكونانتعمولا

...الفنيةالافياةفيتفييراجمردونالاصليبشكلهامحتفظةالروايمة

عنصا..ذا-،1"اللقلقبنك"هـراويةمنمثلاوقصوف!بل((انقلقبن!كة)ا!حكيمتوؤيقمسرواية

الل!دودالىويصعدبفاظمةليالتقبمالمضديمنزلالىشعبانيذهب

العديهـقية.بةمنشباكفيخيالهالمحالمشعربيفاءبامرأةيفاجأاللعلوي.."القلقبنك"..الاخيرأللحكيمتو!بقلعملدراسةهذه

المحقيقةأأتقول..فغرددتتساؤلاعينيهفيقرأتالتيفأظمهويواجهنزوعسهوعنالمسرحياللحكيمفنتطورءنبالحديثفرجنبيلويبدأها

أكنللماذا":قائلافعاجلهاتردل!اولحظ؟..حكايةلهتخننرعثمهذهاخركانتوءقد"الجديدةالافاقوارتيادالابت!رنحوالدائم

يكونانعلى..سأقول":قيجابته"شيئاتقونيفلابئقصوجديرامسراوب-،القاهرةفبماالادبيالوسطعلىبهاطلعالتيالارتيادات

الشخصياتتلتقيواضحهوكمافهنأ."اضيهذه..بنناسراهذا...والروايةالمسرحبينمزواجهفيهاعقدالتي"اللقلقبنك"

الفنيعةألاداةتتغيرلمذلك،مع..حافرةللحطاقءوفيمباثمرالقاءالىلكاتباًيصلآلعشرةعلىتزيداظنهالاقليلةسطوروفي

..بعد؟ذلمكممتمراالسرديظلبلالكا.نبيدفيوظيفةيؤدي،واًحدنسيجالفنيالعملهذاان"االامةيجةالنفهذه

السابقكلامهمنمم!نبيلالا!تاذيقصدهماانوالحقيقةعلىالايصلحولا،واللحوارالسردفيزتجزأاولمتنفصملااحدةو

يناقنئىالليالقلهلةالسطور/هذ!فيفهو،ماحدالىغامضايبدوفيهواستنزل،الح!يمتوفيقلهاختارءاللذيالخأصالنحوهذا

فب"لنايوضحواحدامثلالناايسوقلاالجديداثكلهذافيهاالموضوعءنفرجنبيلالاستاذيعتنرانوبعد.ء."ومغا!يهافكار.

...يقصلىهمااللدراسةههـهمنالقارىءيخرج"القاقبنك"في،الحكيم.فناولهالذي

رلالتهبسببالدراسةهذهفبمالنظريستلفتآخرشبمء...حنينبخفي

اهـ-رضذا5كانواذا"..فرجنبيلالاستاذيقول..الخطيرةبارجازيحدثانمنبدلافرجبيلبالاستاذالاجمركانوللقد

المتخلفةاللعربيةوال!ولواهيركأاوروبابلدانمنكثبرفيسا!!ايتحدثانبهالاجدركان..صدورهاوتواريخا!ح!مسرحياتعن

المجتمعدعائمتتبتون!نعندنأس!ئدأفليس-اللقلقيقصد-

النموفيالاخيرةالرحلةطببكةكانتلووكأى.الجدإدالاشتراكي-لىافيإىاحهـدعلبهـاعل!دهـا!دكهورخلل!دونبنالللحهمنعبهـد)1(

!الحكيم،عنهيستشمفلاماوهو،القلقهذامثلتسببزهانجظالت844ءلىا!تهـريهفاللىالرجوعويهمكن
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هصطلىة.مضمونانالا،بنينهواكتملزتصأعأللمعنتتكلمالاف!الهذهالشكطلبهذأونعلنه،لأمسرصيئبناءعليهثقيمأنمصالحنامنقليس

البف-اءنئزوطمعتناقيهاعنإئلأطؤاقمنفببهاهاإبريئاالافعال."الطبيعيح!مهتوورع،المسرأويةمنعديدة"واطنفيالمتفرع

كلفتالاستاذاليهيرميماافهمانصأولتوالقد."الصطوروؤوانينمجتمعفيالادبمهمةيقصر-آنسفرجنييلإلاستاذيقصدفهل

تنافيههووايئ"؟ع"الفعهلفيا!قلقهوؤ،ين.فنسلتول!ضي"يضموعاتهنآكو!ل..بذاتها-موضوءةتعلىاكيةالاشتردعا؟ميهبت

اطلاقفيكلفتالاستادويستفر...أ!"طوروؤوانينالبقاءنترو!ءع..ومصاللشايتفقلاهذااناساسعلىيرلإكاوللهاآنلهيجوزلام!خة

الاولىالرباعيةجأءت"فييقول،ورابطضابطبدين.هكذاالاحكاماتبال!م!مةاذنهيما..اخطرسوالالىيحيلناآلكلاموهذا

سببنالرءتسآءلمافأذا،"اللعلمهةالتاريخيةالحةبزقةش!لألفييكنللمسؤال..التعبرفيحرير"ةمدىومآ"رابرالاشالمجتمعفي

الغائبضميرأصطنعت))،!هاالعبهريةكلفتالاشتاذاجاقي!ء/4ذلكثنايامنعلإظيطلعونكنه..يطهـحهانورجنب!ب!ل"ت،ذالأ!بالفي

علىتعليقالىحاجةفياظننبماولا."اللخارجمنحدقيصوراللذي.اهتمامبكلجديرزظرنافيوهو..حديثه

.هذامثلكلام

!مودنجدهارخما!سةباعيةدلرعندففتألالسمظذيرتحدثو"ضدما((يأتيولىطي!اييالذايا))رب(عيات

4النقدبالمصطلحاتمنؤفلفاضبرداءاتتسربلو!ماالااءفة4نضالى

يرفول.معنىأيتحمللأالواقعفيهيببضمأاخةلاقايختلقها9"؟اللقصيدةكلفتخليل،ذالاستدراسةمنأهضالتالجزء!وهـذا

لمص!برهلماسهوكيا.-سلامالا!،الفعلردمنأنءبئنوامامهناالقآدىء"يبذلكماةت،ذالاستآنا،الحق"نبميرلم،(لايأ"كي.!يذي"اللطو-لمةالبياتي

اللىيدؤعلنهالللذيرنواليقظةانىنجبهاو،"،بىونيرمافلبف!إواـ!ط))اللجهدهذاآنا!مانظودءمهـذهافديةورإور"4فيب"9رأليلاج!دا

اللكا!لآ4البرشبورمجلانيجبوهنا،صورهكلنيرةص9فيالةورلالمفروضةوالأراءاايسرةالمفاهيمب!ضلس--طرةلمطنوبةث!ارهلىؤتلم

العامالاثرفيبرش"يمةوهب*لاللقصبدةوفيلبيت!ذافيبئصاللة..فتلاستاذاجهـدعلىنت!ه!ذلكمعفانناالعملعلىؤسرا

."الشكلفيبرلثقيهةلاتخلقهالذيهـن!ءالرباءبتهـقيحتأنف!ناستهدركلفتالاشنأذيبدا

!بلابهصطلحاتهكففتالسيدآرهبهالذي""ءينواللقارىء!ؤ!فار!امصرا!دةبطل!:يعةإومنذاتهللعملاطبيعة

صطورةفيالفعل"وءنلللمصيراقىسو،!ه!سلامالاستعنيتساءلان.المتنى،-ورةب،تعباالر

بالطبعولكنه،ا!شكلوبرنتمتيةالعامالاثربرستيةوعن"صورهمن

ؤلمعلالمتت:عوب!...بآللجهـلكلفتآلاستاذاتهـمهوالابتسافيا4يجهرللنايهـ-طمفي.ألملحةرغه"4كامتالاستاذعلىيتغلبماوسعان

كانوانمخاوأتهانبوة!وحيرىسوفالثلاثملمفت(،ذالاتللدراساتظم،جكابىهـولوالايقاعانزرىوسوؤء"فيقولاسع-لوبعلمهالقادىء

فية،و.النئماملةوالنظرة4ء!ألسالنهحالىتف"قرازهاالاجودؤء،1وين!ظ!او*دوجءنيصبراذالليهيعودلاثمبالماضىيبدأالذيالرمن

اساسعلى!القصبدةيفسرانإريدمثلادرأ!شهمنا!ظتيالل!زء."اللرروجءنل!برالتيا!صوراي!،،

،والمستقبلواتحافرا"اضيبينمراعانهاأسآسعلى،زمانيب-ارةهـوأ)ذيجيا!ونوفالابربئع..غامضال*لملامهذاوطبط

اؤ!إرااتقص-!ةءلىي!فرضآنعلص"إيحاولاللقثرةهدهوو-وتيجة.فنتظمانيمكنهالاالانسانحىالاجمببامنالحهةال*اخاتدورةءن

يحاولالدراسةهذهفيهنآوهو..بصلةالببها4هـتلاوءفاهببمي!-ددوالذيدلكروتوورديألزمنايبا"ضجميير:دأالذيالزمن

-والخروجالتكوينلهمفر-أللقديمالعهدروحمنوءصءلىيسران.المرطنحركطةاً!هـاد

كابةتتعارض.تكادنتانجالىيخلص4دراست"نهايةفيبهنفاجأولكننا

...نهابردأ!بماالتأ"قدماتروعالهص-دةمناللجزءهذاان"فبقولمملفتالاس!تاذويمضكبما

وضوحهـدمولللأناتدراسةهذهفيمبذولاجهدأهناكانشكلاويرتعامللللقصيدةاللكببةالروحومعألسمابقةالاجزاءمعهذافيمنسقا

امحتباردونالشخهـهةمفآهيمهاقحآم4وم!،ولونالكا!بللدىةالرئي4بر!ايرةفيانهالاالت*وينسؤءعيئعآءلمماا؟"رالخروجسفزمع

...عبث!االلجهـدهذافيعالىادى...ذاتهانعملطببهبعةالى"غلافعلىصورة"-الاولدكما!ةالقصببر!ايةعكىعلىوهذا-

بصطرةوإضللهبلاللقارىءيوهمانيحاولكلفتوالاسداف-طلاربعة؟ةضمنآلاولىباعيةالرآنرررجقىاقكو!نللهـجةيئخذ

ذاتوهلةلاولبدوالدراررةهذهانحى...هاوغرابتمصطلحاته"..الماضيفيكلها

حدأيالىتبينيقرافيمافكرهالانس!لمنآعمزما-فاذأ...براقبروبلىء-بالكلاململمقيانكلفتالأس!أذدؤعالذبم!ماادريم!و&-ت

مضموتطزوهـللاوا)ة!ه!...الفض".!اضةبممهطلمحاتهاللكاتبخلىعه.الليوماصبحنافلقد"الموةلمقى))هـكههل..الطري!قةبهذهعواهنه

فوصهي!امةقضببةتثير3لمفتالاستازودراسة.ايواقعفيحقبقيالاعما!،امشعبا!فسيريخءقيوااننلو!كأوكقياد/منافي!ب!

اللفوضى،لتلكحداضعكيالاوانن7ولقد.عضدناالنقدياءمطلحاواضحة!رقسدةا!ى!ةوحوالر-د!التاذالاتءزررهـوماو*نالادبية

هـلىير،نمنمدووكذاا!نقديمصطلحنايرظلانمنآدبناءلىاخطرفليسااصكوينسؤءعولاالخووجسفرءعنورا"للاوهمماالوضوحتمام

مرةذاتاللخكيمتوفيقؤالولقد،"الفهـ،وة"وألشخه*كطالاجتهادصاد!اروحا،خذآلقصيدةانقلناآذااقصوابنج،نبلانحنبل

د،نقالى4-"خبفبمنحن":11(ا!بحفيهنأاحدالىيتحدثوهوالىوترةالروحهذهان..3)هابألىمفارهالقديمةالعهـدلروحتماما

فييرددونمتخلمفيننقادالا..حقيقيا"نكويضالاانفس-،حم3ونوامثقفينتحاولوآللجديدةبنبسابوروتحلموربلالمستأىالإ"طتعالتك!الشرودة

الادبساءسوى"اضجهيذهبلامح"وظة"ءليثهات"تهم3"ت-ابا:لب-ألالرءوان.اطلاقاا!قذيمآلمحو!يعرؤهالاألماضيمنتنسلخان

ايديومعلىليتمألمنقف"نان!نقادهؤلاءمنثلاثةولمكإفا...الئاشئيناللقصي!ةهذء!وراهاوا،ماالواقعفيهيكماالخ-ام؟-رقي!ل"

ن"علامةاولهوالنقديالمصظلحتحديد/!شكولا."...ا)تحول؟اللقديمال!و!معلإتسقاقيمكن

الذياكقادمن/اللجيلهذاايجآدالىبناسهؤدكياللذياطربقاعلاماتباازمناللييواوج!مالايقاععلاقةهيماايضآزتسآ!لانوبقى

الحيم.قيفيق"يطالب؟الف"بةصورتها3!الءيامبتجربةينواورءيالخر،جبسفريبداالذي

...!قااللريرةءلى.يبعثشيء

اللنادييحيىمحم&القاهرةمنهاتتنيد-دةعلىرباعببةللكلذللكبعدكلفتا،ستاذيعرض

عنحديثهمعرصفييقول.!بهاتوؤرتاتياالخولمآئصالنهايةفي

.66!اسبتممبر3عبد،د،"العوبيالاسبوع")1(."وسقطت"،"غرق"،"وان!رم"،"باع"الاولى4الرباب
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بعضفيالمتعمدةاللظا!رةالنثريةهـذهفيبمسببهاالنتمعراءوقعمرةميمييميميمما

هط،يدف!نقملوافصاححدىانقلحاحلت!(ربةلفيىسىلهنهالطاالإللدحيمانفاضمطرا!اصفحةةأكها"!شة!مو!تننمة-
الصصص!بياللهءـذاب!يىالمقارنةالىمهرربلااءرالننهءلساقوكدللك

الغنبمصهـيقهوبينمدرستهفيركناللقمةصض!ت!ت

-ص.مرمص!مصص
وأمه،انس!هبالمخدع!يالانوأرصراًيهمةفييئام"الانوهوا!يق

واضضحوووبماالشاعرايلتمفيولا.أللزرقاءاكواقذسذررصولهتشدرشان"بامثل"نكألاصاباحوما"الليلمخاطباقرنانح!رخهمسةمهذ

.للمكوراءقينهـ1بلالشابازجنديمآساةمضبعآن3اللفقرانمناهـتدادالاصصباحانويعن!صالقديمةالنفمكلفيال!قيقةهذهءنيعبر

ءراحله"نمرحلةفيالجديداننتمعوعلصهادرجالتيا!ثريةا)"فمبيلاتغيراويىسحبيبتيياتخفرؤدوالارض".حقيقيااصباحاولي-!الميل

كانتاحبهاأضياالصغيرةدآخني.آلمدرلمه"باب""ف-تمثلاؤ.قيول-اش*-القدمفمنذ.اخرىمقررةوحقفةاخروصرأمبت"الملح

."ثياببلافدوارفةجصنفييعيشونوهمالصءراءبقحطاحصصل!7!مالناس

تذرقءنمببةالنفسارهم./عجزهمقداونصءبفيهالهـميركونلا

صىورةجملتها!،،اللقهبدةللجاءتالمقصودةالهـضاتهذهولولا.نعيممنئهبمتقدمهءا

ردبرعة.وشعريةزفسية

وا؟حن":فبقولالشاعرعندماشيمئااللشعرياة!هبراإرنفعثم

ا!رز!صربببنقلبللن..جرحفيسبجارةسأعةكلنطلىء،صدي!.كاقينضحكاذ

صح!ارىبينضا4در،نن9آلالواقاتمةخطوطهفينبحث..الفنجان

((ؤلمقامش"ملحمةمنمقطوعةفاضلالحقعبدالاستاداختارسيطرتالتيابىاشرةالتعبيراتالىيعودانيلبتلاولكنه."الملح

ئصحهاننئالحانةصاحبة"سدوري!)معطورةالا!!لاونقاءتصورترفعوانيلحرببعداللواقعيالاتجاهظلفيالجديدالشعرعلى

البثرلورءذللكو؟نبمباهجهاويستمتعاةاللجيمننفبهيئىزبئنشحريهـوىالىلرتفعاومعنةبتجربةتتصللامطلقةشعارات

معتذزاالشاعرويقول.عنهيبحثجاءالذيالخلودالىسيلولاط؟كل.افانصدجماياالجبارقتادد"الونقريرعلىيعلوشفاف

وهـااللجزاالةنصطنعللماننااللقارىءو!ورظ"ا!!ةمقممةفيسكل..للمصبح!سوقمنالليلفيمابكل،نيرانمنعينيهفيتوقد

اليهاوماالزخرفيةالاس!ماراتولاالصقليديةاللبلاغةا!اليبمناليهانؤمنلانناصديقتييااللفنجاننقلبللن...الجرحخلفينبضما

لىهـ-!،ظابالبساطةاعتص!؟وانماالعدلثةالبلاغةاسليبمن."نكالبهظالمصفر!ا،هاوصبحبليلها،لللانسانالارضان

القارىءانواللحق."يةالاصنراء"هاوطرالملمحميواسلوبهاالفنيةليداثها

اللىتهءلالتي"اللبشاطة))بهذهشديداا!!،سايرحسان!رلابلورانفييمةاكهافي!فقالعيدريبلندالاستماذانعلى

تفرستفحبخما"مثلاكقوزلمهمباشراسرداالاحداًثاولردالنظممجردنومن.واننا":فوللههـوبديعث"كلريتعبيرفيكلهاايقصيدةاحساس

--دهبهـ--نفسهاتناجي!الث،اللجوابقلقامشفيالحانوتصاحبة."ؤءجانفيسوداءنقطةمنتيصديقييااعمقجرصناان

وعندما؟يريدآينفيانرى،طريدقاتلاخلوفىاهذاآنيط!ر:الايفاظاللت!المجهولة"ال!دومة"تلكنحوبالحيرةأ!-توطالما"

اغلاقهوأحكمصا،بهاباو!مدتقامت،جنأبهاقاصدايدنورأتهالشاءرهاليخاطبحقبقيداعدونالجديداللشعرسطوربند؟زماتقفز

طولمنفيها!االملاحمانبارزبعينروار!ارىء."..بمزلاجهذهولعل.شيئاامرهامننعلماندونظهرتكماتختفيثملحظات"

.ارنروترمنيرووكالوسردي!أ!بعلى!طوياًنورلافيةمادقيووةظئعالشاءركانالتياللطريقةتلكبدل"للتجريد"اللحديثةالطريقةهبم

فيالوصولاملاالسرديةالاجزاءهذهيحتملالقارىءولكن،الشعري.اًلقديمالمخمعرفينمفسهبهايخاطب

.اللمسد"نهرية"علىىصبرهعنتعوصهحافلةشعريةلحظةالى

اغنالوكيفمأسات!لحانةالصاحبةيرويةالقصيدهذ؟فيوقلقامشالمحراالورنن

دلكمنفوارااللخلودعنيبحثهوجاءوكيفاللوفيصديقهالموت

مغامراتهسريعاقصاعلينايقصذللكاثناءفيو!و،ادث.عالمعيران"المحاوبةالوردة"الاصيلةاللعبارةهذهفنيالف*اءراستطاع

ءكاايىسعاراتفيذ!نكلى.تغيرمنعراهما،لأخظوهيار!روالةبمأسساةزحلواغنا؟هيمتزجشابنجنديجميلةنصميةصورةيقدم

صاحبةفيهاتمحثوهالتبماللحظةالىن!روح!ىاللشعرروجمنشيءصداقاتوبنرتالشابةاحلامهفوثتابوهماتحين/الحزينةحياته

اللنصالمنغابةوسطتظل...محاربةكوردة"واصبحالجميلةظفوبته

نيفسبمجوتهيئةفيالشاعروفقوقد."اللحدودحراسةعلىمصرة

لرارندافزكوالليل"زميلهعلىيقصهاوهوالنضابالجنديقصةلسماعيهيؤنا

مالساةالشاعربلورالقصيدةنهايةوفي"الاحزاقلمؤرقازرفى

صور!!لةؤيوالاجت!اعالتربيةعل!اءرأيماكان"قولهفيبدخ!رتعنيرفيمعاورجولتهالجنديذلك

همفالمراهضن،الشاغلشغلهمابومانها؟المراهقة.ا!ربيةمنكبيهوفوو.الجنودامغروكان..يقف!احببم

ادثسمستقلىامسىضلوافان.اؤهنساالنرخرالازرؤالليلذللكيخماسبالرقيقالحزنمنجو-القصيدهفيويشيع
..-.او،.ر.للحياةاللعميقبالتذوقالأساةفيهاتمتزجالتي.الشخصيةوتلك

الايطاليالكازبحاولماهدا.الاخطارشدبلمهدداالىالمويقىالرقةتلكعنالاحيانبعضفيعدلقداث(عرانعلى

ذط!ؤ،كف،بهقيمع،لجتهمورافياالبرتوالمبدعبينالمقارناتتلكوالىاللجديدث"عرنافيالألوفةالواقعيةالتعبيرات

جورجشاذالالىالعربيةالىنقل"وقدالراهق!ةماساةاووؤحما"مثلاكقوله.اللتجربةسيايمنظاهرداءدونوا!نىالفقر

581ب.ص،وتبير،المكشيوؤطداًرونشرته،امصروعةءصه،ولبهعوه.وا!كاءوالنساءبالرجاليغصببتناكأن.الصباح

ص.."فقيرمزارعسوىابييكنولم.اللعيالاكبروكنت.اللصخورفي

منوكم!الجديدلشعرافيوامثالهااًلصورةهذهصادقتتامرةمنكم
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!ىسيمهي

6691!اماًاكتابأصدقاءجوائز

*"*

فنال،ا!66لعامهائراجوبمنحيلسنوابيازها،بعالمطاعا-كما"ابدالا"و،الكتاباقاءصداجهعيةل!ننتست

والاستاذ،بالعربيةأت،رهلمجموعة(.للالافة)الجمهوريةر!يسىئصزةجاالمحمحما؟بماص:حىالدكتود

جائزذخورىمنيراوالاستاذ،بالفرنسيهثارهآ(لمجموعة.للالاؤ!3)العالمفيأبنانجائزةقرداحىشكري

تجائزةالدالمءبد4اللعبدوالدكتور،."التاريخحقبعبرصيدا"كتابهعلى(ل.فالا؟)صيدامدر:"

قشصادالاجائزةالألحمصيمحمودلدكتوروا،"بويالخرالتخطي!"كتابهعلى(ل.لف!الا3)يبوالترلتخطيطا

جاثزةالدباغومصطفىمرشدابىوليد،والالستاذان"الاؤ-صاديالتخطيط"كتابهعلى(.للالاف3)

،"فلسطينبلادو".(بالانكليزلة)"سيناءمناسرائيلاج----،ب"كتابيهماعلى(.للالافلأافلسطين

عا-الشعرجائزةسليقانميشالوالدكتور،"لكمتبقى"ماقصةعلىالقصةجائزةكنفانيغسمانوالاستاذ

.والقانونوالكويتاللبنانيةالدراساتجوائزحجبتوقد."الهرمةالخيولرثاء"ديوانه

سسمسكلهـ!سىمحم.سر.

عمرمربلأالمقطوعةمستوىيرتفعانالقارىءيوقعحيثاللذةؤلسفةلىاالحانة

المقطوعةبانيفاجأولكنه.الحقيقياللشعربمناصرحافلةقنصبح

منينبعالذياللخاصاللشعربمااسلوبهمطرعفيفيمحمدللاستاذالضوتراوالشعريةالصورمنوخإوهاوفتوهـعباداتهانثريتهافيتمضيم

كثير4فييسيرالذيالافجاهفيعامبوجهيسيرللشعرفلسفبىمفهومللنتبضغيها!نحهإةان؟اللجبارقلقامشياالانتريدايرن"اكفسي

الشخه"كطابعهلهكانوانالانجوةالسنواتفيالعاللمفياللشعرمن.ال:شرعلىالموتقررتالبشرخاق.لاربابقدرتفعندما..تراها

للغةااستخدامطريقعنايحاءالشعربانيؤمنؤالشاعر.المميزاز--تقاما،نعم.مفرمنهماالموت.بالحياةيدهافيواحتفظت

عقلاث،عربهايحفلالتيوالمشاعربالمعانيشفافةشعريةصودةلبناءمر!اكن.جوفكوالشراباللطعامبأطيبفاملاالجبارقلقامئنيا

الشاعرت!ربةلنقلالطرقافضلليساليسيرالوضوحو.ووجدالهاررمساتررعضيظفرالقارىءيكادولا."..والنهارالليلفيمبتهجا

منالئ!اعرنفسفيماوبكلناحيةمنذاتهافيتركبهابكلاللحديثاًرطفلود!ل"!ولهاهوواحدسطرفيالاالدعوةهذهفيالشعرية

مجهودابذلانللقارىءبدولا.اخرىناحيةمنوفإسفاتثقاؤ!ات."كفكيمسكاللذي

المحضاالمتلقيموقفمنهيقففلالشعرامنالاونهذالتذوقخاما

الخا.صطابعهمطرعفيفيمحمدوللاستاذاًلتقليدي.الشعرمعيفعلكمايمكنالملحمةانالثنإعراعضقادالىاللقصيدةعيبعادوربما

لوليدعورىالفائقةقدرتهفييئمثلوهو-قلتكمأ-الاتجاههذافياوفنيةلوحةمنهاوكلبعضعنبعضهامستقلاجزاءالىتفكيكها"

وفبم،ارخجسيمفيالموغإةبالحياةالنابضةالحسيةالصورمنللعديداالاجزاءهذهمنحقيقةتتركبالملحمةآنشكولا."رمزيةقصوصلآا

ويحييالاضدادبينمنهايؤفانيستطيعبحيثالالفاظ2علىسيطرتهبعديكذبهزعم"فنيةلو!3"يكونانيمكنمنهاكلابأنالزعمولكن

ولكني.الايحاءعلىقدرتهفقداوماتقدانهاللينايخيعلكانمامنهااجراءالملحمة.الىالشاعرينسبهالذياللفنبمالمستوىءنللوحةاهذه

غموضهابسببؤصائدهمنكثيرحولمعهالاختلافدائمذللكمعكنتابلبطبيعتهاهيمقطوعةعلىؤوقعالاختيريحسنللماللشاعرلعلأو

مفككةجميلةلشعريةصورمجردالنهايةفييجملهاالذيالشديد."النثريهالى

كانمنالأمتصلامعنويااوشعوريا-ياقاالقارىءللهايجديكادلا

يتضمناترأعطفيالشعرهذاوعيب.فلفيةعقلةصاحبمثلهالمسعتحببلالحب

وهيفهمهامحاولةعلىوتجبر.اللقارىءعفلعلىنفسهاتالرضافكارا

موففايقفالشعوفهذا.الواضحللفهمقابلةغيرالشعريةصوءتهافيات-وىالىافضلود/هبةاحببانا"الاستيحاء"كانوربما

وشعر،متفاعلتكاملفيومشاعرهمعانيهصورءتحملشمربينوسطاءضدهالاستاذفعلهمأوذلك.الترجمةمجردمنالعاليالثمعربمما

هـالةمجردليخلقواللشفافيةوالايحاءو(الموسيقىالايقاععلىيعتمداك!الابياتاناللحقو./ا!ريقيةلشاعرةابياتااسضوحىحينبدوي

نفسهيجدحينالاحباطمننجشبمءللقارىءايحسهنامن.شموريةالان!الايحاءعلىكبيرةقد!رةذات-قلتهاعلى-الشاعراستوحاها

كذ!فيالشعوربم!اوالمعنوبم!سياقهفيالشاعرمتابعةعنعاجزا!يبدويعبدءالاستاذارتغعوقد.كاملةانسانيةتجربةتلخص

نحوبه4احسستماوهذا.التعبيرهذاصحان"الفلسفي"اللشعرتجيةوصوررقيقجمق!جىحافلةجميلةشعريةالىأجواءقصيدته

سمالهبيلألحافلةعفيفيالاستاذشعركسالركانتوان"عمرمرثية"حذاللىذلكفيباللغقدكانوانالنفسبةللمشا!ثرالتجسيممن

الاصيلة.الفنيةانسينالما..قليلامالنجمفيموعدنامن"قولهفي"اللحذلقة"

فيفغايةصودءسائراما."!اللضوءحوافيفو!نتوازنان

اللقطأ!هالمر!بلى-القاهرة.والتوفيقالجمال
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نعرفلااننا-الواسعالتعميمبهذاخصوص!يتهاالتجربةتفقدوهكذا!!ههيم-مييهيهم

كمابئجئامإخاالالم!الدنعرف!يعنهاجانعرفت(الاحرعملهاانعرف!تثبمكوسمهامنولاشدنوغائبليم!ا!صا

ذهنيااظلتصورالاميرديزيإبز"انة"مفردكمخلوقي"نص-ها"يجعلنا4-61مفمحةا)5عاىالم!ئنةمورتغةهة-

نحنتنقلناحسم!بةاي.صورةنقل3علىقادرغيراننجريدوبالغسممركزا

زوائدانهاءةقدتماكلالل!لبةآزالتالقد.التجربةقلبالىءاللقرا

ولكن،ذاكر"زهاوعلىهلةالمجشخضيضهاذهنعلىعمل!التركزثواومنفا.حاملايظلثم،اولا-العامةالاتسانيةملامعهكليحمل

الفواصلكلكطتتلوكماالقصةفييبدواناللذاكرةوهذهالن!نهذاوهكذا،النهايةحتى-ثانيا،مت!زافردابوصفهالشخصيواغنرابه

سلسلةتبدووهـكذا،فيهماالكامنةالتجاربجزئياتبينامحتقد4وتجربتشخصيتهحد،أدفيمتفردااومستوحدا"*للغريب"يظل

لخليطاهذاكونوؤد.فيهتميزلاهلامياخليطاتصوراتهااوركرياتهامعالانساليتشابههحرودفيوانسانيادالاايضاويطل،المتميزة

+!قىالنفساللعمليةتطوراترصدعلىيعتمدعريضروائيلبناءملائماانو،جامدامتزمتاكاناباهانميمونعننعرفقداننا.الاخرين

علىلحسميةاالضروبمةوقع"مبعخلالمنسالمعينةلكخصبةاللذهنيةووعارتهجرتهأجنببقىامرآةأحبنهول،متواضعةبسيطةكانتأمه

اتساعهاساسعلىال!ملهذالمتليسمحاذ،للنصوااو:فسء!فحةيشقرونهالناسوان،قطامرأةيقربولميومهامنجنوانه،لهـبلادها

المنسابةاللصتصوراتو!طالمجسدةانعسيةاللصوربنثروخصوبته،وفيوعدهمو!س!قزهمدائمايتعداهموانه،و/زفضونهنحهويبتعمون

ولكن.ار!ارىءالىايضا"اللحسي"اًلوص!ل!لىار!ررةلتمئحهاانتشائهقمةفيهوواكاناللفرصةسنحتاناحياناعليهمويعضديبل

السذيالتخصيم!هذامنالمجسدةصورهاحتىحرمتالامبرديزي،"المعلومات"هذهكلعنهنعرف،يضااالعقليواتفصامهاجسديا

لعلو.المميزةونكفهاالتجربةللذاعةالي!ناي!نقلانلغيرهيمكنلامتفردوكدان،"تميزوكأرد،وكشخصية،كانساننعرفهلاوللكننا

بشخصيةارتباطهاوعدمالصورةهذهعاديةفييكمنانماادمبب))كالاخريخيه(تجعلهواحدةعلامقىيمنحهلمالمولفانذلك،فنيعملفي

محاولةعدمالىتشيرالتبم1الصورعادية،الاس!مالم!"ولهالانسانةبهوابسست،يشبهنما،ميمونان.عنهمآلاخرىعلاماتهكلتميزءلكي

رغبتهـاوبينبهـينهاتوفقلصورهامتعمداختياربممليةتقومانا!كاتبةوللكن،:معهنتماطفقدفانناوللذللك،معناالثابهمنواحدةائارة

اللصورهذءارتباطعدمثم،انسانتهامو؟ولوجبعفويةاشعارنافي.ينقذههميالبحر1الى،راءهبنفسهيلقيلنأحدا

رغبةمنبدافعربما،(اصلاالمتميزةغير)الانسانيةبالشخصية-،*

الذي/الاختفاءلكنهو،قصتهاقلبفينفسهاا!ار-عدمفياللكاتبةديزيعندنجدهكمام!تافامسترسلاناعطب"اًللهرويكونوقد

على-يؤديانبد،-من،بتجربتهاالشخصيةامزاجغببمابالىادىاللسى،الداخلالىهـروبانجده،"الغووبأفترة"قصةفيالامير

؟اصلا.الطتبةالليه،دؤهتماوهو،الامتزاجذللكفيكيدالى-انفيضالحروولةوتحفلزمنازحفامامهروبا،والصباوالبيتالماضي

..لا..لا...واسض!داءو!لإشفا!المذللةمن،،خوفا،الجيرانوشرفاتوالزحام

اخفهـ-سوالليهماالولدو!هـوهمايتطدمكننمزناجفاا(ولذهنيو&للكىهمبمهذواللتعريدطبيصةفيكامنلانه،ؤيهلذنفلسفمعاولةلاهروبهو.اللشفقة

فيالتحرلةلهاتحققتافي1اللحدةلمثلذهننافياًلتحرسةروءق.5هـ-ذوبودثكمواللقاهرادتهـصالاشياءغزوأن.ذاتهاالاشياء

....ذديزي"انسعانة"يدفعهـ،هو،منهاالخلاصىيستحيلقائمةالاشياء
الكاتعة!.ء

..-باللتراجعاشبههربهاولكن.اللهربالى-السمهانعرفلاالتي-الامير

نموذجافدماق"هنآكماصباحفي"بولصسركونؤصةوللعلانالافوجه.مقبولووقهربم!ومنتظممستمرتراجعانه.بالفرارمنة

صورمناخرىصورةعبراللصادمالعمم!يالتجسميدلهـذاعمليااللذيبر،لنفقالشبيهمأواهالىوظهره،انازيةالاشياءشطرمتجهفيه

يزمع،يوسف،فبطلنا.آلرةهذهفيفعليهروبوهو.الهـروبمطلعا،الخلفاًلىبظهرءدائمايسيرالان!ممانوللكن.له-نهايةلا

وءمماعةكتبهباعانبعد،لمهربينااحدقاربؤكمموطنهمنغدا(الهرب،.مختلف،جد!حشيءوقوعمىتظرا-الامامالىبمينيه-فحسب-

سركونولكن.الثمننصفيسددحتىواستدان،واسطوان!اتهاخيهالازسانيتخ!قهريتراجعهو.الاطلاقعلىشيئاينتظرلااو.مطمئن

انالهروب.القصةحادثةيشكلن11اللفعلياللهـروبللذلكيريدلابولصالانمسانلانايض(مقبولتراجعوهو.منطقيوغيومقلوباواضعاميه

سف،وربى.جديدواقعءنبحثايكونوقد،معينواقعمواجهةعنعجز؟اللغزومقاومةيملكلاارفىيهذاانسانأيولكن)ءقاومتهيملألا

،لوجداناتااوالمشاعرعندلا،الماديةالاشياءعندالايتوقفلاالذي.(؟واللبحث/اللتمردانسان،ام،والازمةالانهيارانسان

المهربوجهعنداومجارحطالرينهشهاقطةجثةعندالايتوففلااللذيلىاتراجعهافيوصلتأنبعد،الاميرديزيانسانةيغزوالليل

صورةكوجهيثدوللذياالباردناديااوجهعنداو،المتغضناللجلدذبمماآهـلةالشرفةمنتتطلعزالتماول!ئها،الخاصئفقها-بيتهاقلب

فراثهارائحةاواللداخليةنادياثيابرائحةعنداو،اطارفيمغلفةنائمةانذاكتكونانتدحثو،العراءفيمكشوفةو!طالاللغزويدهمهاألا

ناالايسعهلااللذيالبليدالهاربالحسيهذايوسف،جواربهااوكلالغزاة،امامهايتكومالظلمةهذهوفي.الخاصلمطلملبنفقهامحننممة

مايمرلىلا-بالاشتهاءاًوبالحلراوبالخولىيصدمهماازاءيشعروالانتظاراللخيبةمنوالاشفا!لضائعاًوالصباوالعملوالزحامالحر

نفسهبولصسركوناناواءتقد.فحسب)يهرباًنه.الهربالىيدفعهوشرفات،الاوتوبيسزحمةمنلينقلصابسعيارتهيأتيلحنيبالمخفق

اينيعرفلايوسفانكما.اللهربءاللىبطلهيدفعماايضابرفلاتعجبهلامن"منو0..الناس!لامبالاةالمذياعاواصواتالجيران

ثأديافراشفيم2،يقصدهاللياللغريباًلبلدافي.منفاءيكونهـ-مممناحداولكن،قاسيةامرأةقالتهكذا."فلينتحراللحياة

داخللىااللعوامعلىيتراجعونفقطا.لهم،ينتحرلمالحياةتعجيبهم

مقاومةهدون،نفوسهمفيالشفقةفقدواانبعد-المنفصلةانفاقهم

001!.هعناخ!نلاهـ"بممنىجديد)جدلدف!هءحدوثفي*مليفقدوااناودون
لسلاممكعبيهرورو!خ!براو،6ر!ماذطنيناو،عيوثهمرمشةبهكعدنهـمربما(المحتم/المصير

32ب.صاللجديدظحلفما-السودان!.الغدصحففي

ادابداوومطبدرراورارسوادواتالكتبجميع6انسانسلأ3بيناالعلاقةطبيعةفبمايكمنانهرغمالهر!بهذاوللكئ

كانوعهروبامنيظلانهالاتغزوها،التيالاشياءوبين*ميرديزي

كذلك.المميزةفيرالانسانةبهتتمينلأهروبانه.ولحادي،(شا"لع"
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هـ-ذهزتوؤفوؤ!،ؤنياعملايكةبولانفمص!يةدراسمةيضعكانلوكماالم،ربهـ!يتفقو!و.كولهءفنرىايةال!!في!"ا"هـضةا"الرائ!حةذي

يئذ؟،رعئداوالعملءرضفيمفاجئةتجريدير"صخرةالقياءعندالرغبة،ءلف-فيابىاؤءانالمصةتلثايسهتغرقو.اـخدافي،الهربخطةعلى

ءذهـ-.ءرموؤد،بوللصس؟ونقهمةفيرأيناكم؟توازنهتفقدهؤدويطرداليهالعودةيتمنىالذيألقديم!فاه،بي؟،1فيز،د،1معيوسف

ءةء-صارهبا،لفكريا!"محتوىفي.اككيرمنالقصةكاتبالضطةفيالمؤللفينجحلاالذيالانقسامهذاورغم.آحدواؤتوفحمئه

امئاهكلهوبنا؟هقض"نسيجبهيرتث!بعآنيففيالتيالاساسيللون6،المحكمالمؤللفنشجانالا،ذاتهالقصةبناءخلالمنتجاوزه

.ايض،!1اللقصةنفسفيحدثخلالمن-ا!كريا!وىويى-الممنىالىأوصولاعلىواصراًره

الن!صايةفييمئحاله،المجسدةال!وارقيالمواقفاوااًللعس!بة-صوره

والن:س،ت،لأآلمتحللايهرباووجه،اللطائرينهثهااللقطةجثةان

"نادبو!انط3،الط-ورمناقمرتأكلتهاالوحدةالوردةذوالاصفرر"صدهـاالاخيرةأللطورالىف!ةنصلحتى،ءقديةرو"ما!"كةقصة

....نيؤيللهسهحة)""ةالميالسمكة"ءنينزلقؤهـلمو.يدالهثهدبتفلس!فها
للذىاالىآض.ىلم-معهاوماضهمهلهايوسفوءلملاقةلل،ؤراشهائحةرااو..ء..بة......هـ

........"ةموضه-"اصبحتانني"الحلوءاهالح!"ميلممير4لها!!يالنهههبره

هـل...ش!هااىااخرلرجلاصطحابهايوسفشالىا؟عند!قفا!مكةهذهمنرززلق،(عندنا"لمعامرا"والادبلفن11فيشانعة

واااوا!ة!اوالصسورمنكمجموعةالقصةفيتقفالجزئياتهذهثم،"والموت؟لمللامبالاةالمع!ةاللنطرةبنف!مىاب(ح!ظنرينعينبها"الىء

معينا،معمىتهلقدوهي،الخ.."اللحواريةاتىما!دواملاتاللطمنفية"...اح!برا"ه!"الصهايهمل-ج!ماالتهلسففيامعانايزراد

تجرلي4من"فنسرو،"وقفا"تعمللاو!ها،المضهذاتحمل!جمطبلتتجبلغرإبشخصيوزمنخاصةتتوترافيوغارقةاهانفيبدورها

؟فادادوة94ةونذاا!قديماقعهومعروقاتهوتفصغيوسف!روبدا!لمنؤنجارابطااجداًنأس!نطعولمإ!"للهابالن!-بةحتىاضاءته

لاللعمج"انيعرفالمؤللفكانوا،.يشضهيهاا،تبماالمرأةمعسلوكها)-تياونهفك!ار!طىهذاالىتلقمائيةبصورةيسلمني،ابدااللقصة

و،اللزقدالفلمم!بفيعلىنهذ"لضوترقفطدالنفىحنواللعظيبملممسخرتهركولننحرعطيمايةالإعن1عليهـ!"هجومهبهـلغحينمابئاديايوسفاحساسعلىلأالكاتبفر!"

فبهمايوسفانالمؤكدمن.بشعره،أمهههكأنبعدالنورواطقتهذرو

يفاللبدايةمنيفكراندون،الخ..اتفاهماواستحالةا!ط1ظد/ان7فيتفكرءءنتختلفأترى؟شي!اءمشغولاكانللحظةاهذه

حيؤ-تحملارءبالمشا!!أولت،ملاتاًاوالمواقفاوا!وراختبار.(!)وغروبشخصيزمنفيغارقةاو(!)المكانفيمنفية

وهكذا.الفدءفيوقف4اهذا-،تراكمهاختبرهااوتم-ف،ياط-باللذاتاوشهيرةوالقصة-الةصء.بالعملمنحفيالرغبةاًن

صبب!ص،الادببهلآقيه"هامنكببراجزءاوتمرسهالكاأبحبرةتفقد!اتبعلىلش!،عمقهاواءج!أههكانأيانفسياوافلسفيامحتوى

بطلهالهبخربة"اللفلسفيالمخوى"يمنحناانالقصةيةنهافييقرراز?افيائيةوءاس!نهار!ئبىمرحه11ءبناتفقدهحتىاد!صيرةاد!،

ئسيسجمناسزوءللأصهعنتعجزالؤيالمحتوىتفسوهو،وص!وقنهمحص!الببهوصلالذياللحدالىالامريصلوقد.يديهينقصة

كله.اللنصةءنمواربةدونيحدئناحهئما"للش!اطىءاسعلىالعنف"قصةفيمكريلة

..الامرصمالىاللعودةفيالاوديهيةوالرغبةالاضطهادوجئون-البارانويا

ثبةلمماجماالقاهرةا)لقصلأنسيجءنفصلهافي/(معانااحيانااثواسبينو/ضعهابل-أخا

!حهش-حهش!!وحهشرح-ا-هشرهش-حهش-حهشحهشر!هشهشجهشحهشرحهشج-!هشهشرحهششهشجاه

:-ث!

للما(الحير)1صدإتطما
بمر

للمالملما

صءو8
اللمالليما

بميرالمثرالييم!الىمم!!!ه8

للأللأ
طمابقهلمللما86 للأصووللماله!

"لو!إلمجيهحللما ثهي!هـي8!
للماللما

-هـر6
طمايروتسفر!يهض!إ"ضوساضا!للأ

8..

صوت-صاضهـا!ضصالشضيضتونرصعا!حضللما لهنن.-..

!يي!ثزجثتج!جح!!ح!حهشرهشهش!هش-!-!رهشرهشهشهشهش!هشحهش! للما
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