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فاللفدابون،اللعكسولليىفدائييناذوالىيكونانبدولا

ئكودصنبنميخيل"لأل!العئ!ئميبحمدلعنيف،الاحثممأسوهمبصئلمضعلس!عاحردانىتومدنانهباثا!لأ!ط

تى811هوهذا:التجمدلمالذاحيدالوألمعركهـوالفداءودماثهداءحسنالهجليلعبدبقام

المحتلة،الارضفي"اللفدائية"ولرحك"اللفدائي"للعملضوعيالو**،

بص!،اللفلسطرنرةالالضنةللحلالحبرآيللبعدالثنبيعرةالمفدهةو!وأيههتنالمامرصصرااحساسلعلنالسبي"ب1الآد"اكنتاحيهاتاريع

لخلقالرائعةالمقدمةايضاوهو،المسلحةاثورقياوةيرا!تحرالحرب،الكلماتمنجدوىلاأنهوهو،ألايامهذهللحظةكلفيبعن!الانسان

القلرقافتصأنهبمؤهذهالبناء،فيالاسدعرارعلمىبالقادرالثندردةالاهةمنهتنينلربالتيتنالرصلحن،للهلدلتمذانالرصلصيحيلانوعنبفي

اللذينببشمنألايآتونلاجديدةحضارةير:نونفالذين.البشرلبناءاللغةوان.تكتباتيااللصفحاتملايينمنافضلفالسطينفيال!ديم

الناعحالتصدغنمهرألةبشراععوخاحلوااءححريراب*ارأنعمرسواالمسلحونالبهنمبنقنجونالثواربهالنمهدثالت!بمادياللصحي!صكالوحيدف

بعبابةاللفاءمبضدالهنفونوعيع،الاسنيطانيةوفواعدهالاسنععارعباراتتكونانتيعولاوننظيراتنذنريامهوآره،فلسطهنأرحمعلى

لتبروعديدوآةلرعدلدةلغئلتصصبهاالملأةلأساسيةنطوبرعمليةويههالانسانأصبعداهطا...مسلجعملثمرنهالكنلماذاجوفاء

ورعدالصحر!رمخاضف!اينبعثج!شدنوعالىيماوسو؟هاالدينالبشر،الثوريالعملمعمتكاملجزءالتو!ةعنالحديثانمعرفتهمنبالرغم

رصاصىه.طايناتيبن،والايالاللثنلماتبينالانبنصالوانبالتطبيبنرتبص8غدالنفىوان

،**بعدهماعبثوالكاتبالاديبرساللةان.مرضمجردتطب!والىالشعار

قراءةال-ىالعددافتتاحيةاثارتهاالتبمالملاحظةهذهبعدو)ضعد"معاركفي"الفداء"روحتصويرالى-الاقلعلى-تتجهلمدذاعبث

هنأبدوهفدهاانالينهلاءهناصديفيملاانوارجو،ودراسانهابصاثدالاهآلانالسلاعرايفا،حقيقيانرايقانوالاديطبمالآدائي"المصير

هنانتفصاننيوهني-عاآةلهعةمنعلنهايبدوماأيا-اعتراعناتالعربيواللبلم.الكبرغآالهحريررسالة،عتكاملطيسالةيصدلاناللذان

نانعلماأمحرفواعلبم،واعنمامرودزقمهوركينؤلغئيعننواهعامعووهعم."انقنائةاللبندايةاهق؟،فدائياقلمايكونانالايملظبلاالشرلمل

قالوهدمآباكدلروالنعريجللةلطههرفهنعلاحأناتمناعنؤرهماكلوالنآ!سالارواع"فولعنف"ربمكؤعربيالاديهمههعغانواحدفتنذدطوفي

ىتوصعتهصوابهأغنقدمااقررانحسبميولكن،مضاعفةأضعافا.ا!دافتتاحيةا!ضحتهماهدا،المقاومةامنرمزيدالعربية

عنع.فأعدهلخأهؤهلييعبينعنالعدويلينبغيابنةهامؤانهااعتفدطلاحظككلاحظاناحبوهنل

نفاط"عنابحديدلعاسمالسيدعبليزالاسناقبداوفد-ابالعمهنفلسينهنفيمننالرعلىالمسملحطكلتحر،رئهالحرمن-تهية

عرقلاضارينتيارينهنارانوذكر"اقوميةاللةالمثفيأ!ماسيةالمرحلةهذهفيا،نمودقةوغيردقيقةغيرالتسميةفهذه،الفدالي

تحولتالكنينابلاعلمنينتيارهواولهعا،مولقععدافيالبوهيانالحركغاوعلههاالتربهبزعدمينذغيولقناكلفلسطينيةالفورفمراحذنمناذنفدمة

المنافشفتفتانلانهائيةاوعاناتعيبعوعةالىللقهومالبوهيةالفرنيةطابعلتترنرنيومبعريوماتهذلايدكلمسلحطالعربيه"فالمفاوهين".نبابها

والذيالتقدهيةالحركةالىالتياهـالمنتسبهوالثانيوالتيار،العلميةوهيبعداليهانصلللممرحلةوامامها،اكوريةالضحريريةالحرب

الفوهعة،ونبذكلاهمرةشهارولحنضنالبوهيةالحركةصسابعمناللغىالعربيين(لمواجوةمرصلةأطن،الهباملةالهلعبونالتحربنرحربمرصلط

الصحيحالحلمسالةوهي،اساسيةمسعائلبثلاثسماه"!طرحتمنالكيابتص!-ةوحدور!االكفيلة،التنمعبيةالشاملةالعامةالمسلحة

لواتلذلوعرهبمالديالفلاحنأنلئلوالمأن،والةنبلات"لاهةبينللعلاعةفبوايببطئفلسعهنيندبمديمفراتليةعربهةدولكوافامطالصهيوني

اًلتقمميةالسياسيةأتالتنظيمبيناللديمقراطيةوالعلاقة،اللقومية.!حريئالليهود

المئنتللأن.التحروروةالحرذةتسميةعنالعلأوبغينبفيأنهنبويغوعئدما

منالفانباثارهاألتيالمس!ائلهذهانمنغم؟لرانهرأييوفيفدائيةعملية!يستالواقعفيلانهافذلكالفدائيةبالحركةاللفلسطينية

عديدبههالعةيهالعهالمفانه،الفوهرةموغلوعصهنالامهاسيةهلئينالمهالأسيهانةوعنيانهاللودفءيمنيفماثناونحريرلمن.ئوررةمحمليةديماببدر

مجردةعامة!ورةوفيمعرزفةاموربتكراراكتفىوانماهفيدةاوسبيلفيكاملابتهاجوفيبلورضاطواعيةعنقرباناوتقديمهابراللحياة

ثونوالمداراةال!للميحبطريفةيرخحدثواللكاتب.ارلتف!يرتستثيرلاوتقديمانتحاريةمهمةعلىالاقداميعنيوالفداء،بهانؤمنالتياللغاية

والدخلصالنناراتهألهعنالكسلوعظئبهبئلادرانوبسعع،اغنصعيحعليهلدبعهانماهبيءعلىدبعانوعو.صدبناعلىالملموسالدلليهن

هوضوعأناسلدرولدهـسهابئلهمعائهاالتراراتعةنههسظنلادهناهاهـهاتفريمهوالبصاءفيمااهمان.التظنح!يطمواصلطعلىالاههدالتصميم

ولانامحاناهـط،والأيجابيةالسىابيةجوانبهاعلىثنتعرفطوزور!هاقدوء!لمه.بالنض،التضحيةالشهادةطريقعنوالبرهاناللدليل

علميعيراوءلميوعبةبلو!محلىنعملولنشيءالىنصلفاننوضحالعملا"لم،يتجاوزهانالضروريهنوليسالدليلهذاتقديمعنديقف

دالرةفيندوروسنظل،القو!ةلةالمثحقيقةهـنشيئانعرفولنواضحع!ل-امدائياال!ملمنالعكسعلى-فهوانتحريريالثوري

للانبهالهنهألوداالانمننيولن،نللاللمةبالنوماخرافسينواالانهاماتالاوقناعؤبمعدريدانبلاباحدايرالىلوديب،والاسمتراتيذنيهالوديط

والهلعيالمعاصربأنهـ!هالهو"رالوعييعبلأوران.لهكنوءبزما.والمللاأللينونوالمصبسيايننجقنمررهو،اللصهيونينالكيماونصفيهالراهنه

اًلمحددة،فيرالتعميماتهذهبمثلاءورنانتاولكنااذااكاتبا.لريدكلا3الاوفق"-نانارىكب4قلتمومن.اكحريرية4يهةالعاالثورةمنجزءا

الن!وهذاءلمىأمةآرا?اء:،!مةمنجدوىهناد.:*ونانرولنوهلاللفا--طينيونانتوارفنقولالحقيقيباسهاقعالون!ميانوالافض

المناقشةاناعتقد؟بأسممائهاتملموفياراتحركاتا(ىواشاراتالمسلحةالتحرلروةاللبلسقنرنمبوالثورب،اًلبدائيينمنبدلاوالعرهب

-6الصفحةعلىالتفنمة-.اللفدائيالعملمنبدلا
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اتجاربتنكفيالنجاحتوىيماوتوللبدتابعةانفيك!ىاا!ثواشقدفيللى1!صا

فنرجحووجن،"صارابهـم!واتضاغإنالآخربونقاهـيدآخذ*بئفيما

رحلمنالينايعود،الظدمةفيمبصروبهبئ،ودلاتباعالإإهـاعبينالحاريايلببظم

المحيطذلكأعماقفياكقا(بعةا(حقيقة،كفوزالتجرقيوعغاكلرةالنفس

زخسط.فيا،ضطربالهائلسصيدمعالعربيا(شعرعلىالجماليةالنزعةسيطرتعندما

مشلصلىبقع)1(الآدابمنضميالالعروقصائدفيوالن،ظركانالذبم!الصقيلالتعببرمنالنوعذلكؤيهشاع،وصحب4عقل

حمله،بوقىةفنعثرشا!كريينالنجاحفيانمنبافي"المستوياتتاكا.لقرببوالمعنىابى،شرةالنثريةالالفاظمناصحا،4"1فب"يئنف

!وارجمرءمنلهيطرأمايننمتموآخرالر؟يايراودوشاعر،فيهمخدكالاللفنيةمننوعالى!!لاءوعمد.يظ"وممااكثريضمرلااًلذيالمتناؤل

الصعبةالهجربةمنهمفئةاودترأفيما،لطيفخفربرهمسألاشياءبالايجسازالنثريةالشموائبمنوا-ضرتها.اللعبارةانهالثعلىالقائمة

منالآخرالمنحدرعاىلضا.تفيهممظلة،اللضلمقصا!باللحاما"،عاللبا،تنطويهيفيماكالجواهرصقيلةمتأللقةأللفاظفياللدقيق

كمقمعنوتخرجوهاالمتطينةاتطيفةا.ةحقبقةخاعحبتالوجودتعميةعلىلمعنىباأ.قيهمعنااقتصرتولقد.!ذاتهاالعقمواغلفرالعلى

بها.الخاصعالمهافيكالطيفنطاق)ة،والعقلالحواسوالتعقيدبالنزوةفيهاوالابتكارمعالمهاوطوس،كأالقديمأصوله

النهوض"قتهعيدةهيالمجموعةتلكفيالاولىةوالقصبالمتوارثةوسنتهاالقديمةطبائعهاعلى،نيالم!أقامتفيما،والتوليد

خمسفيقصيدةوهي،عصرلم-هـارررحمن،"المهاجراسربرأ،الوجود1مشكاةاًوائكواشزل.أجاهـلباالشعرصلبمناتحدرة

المقطعقفبم،التجربةمراحلمنمرحاةشها.نلتمثلمقطوعاتواوتغرر،فيهيفعلونولابر"يئفعلونلا،العصرواقععنوأشا-وا

حدرفيهايتفاوتالتيالمركبةا(نصورمنبحشديست،لالا!لتقدست،وجنسكبتاؤتنانبالمرأةالمفتون،المراهقالغزلمنبنوع

وصورة،العابرةلر؟ي!ااقيمتخطفةمفاضةصورةنجينهـاعالابهؤالاء.آخرحينا!نيئاغريزياالا!فىاوابضذلتحينا،نفوسهمفيبه

و،الت!ملارزهنيبالكداتهاذاعلىمتراكمة،الاوصال"-فطعة،هالمكةكلالذيالعاهيبالانفعال،والحبالشهوةفيحياةواالمرأةينوحموا

البطليصففهو.الابتذالعنالبعدفيرغبنهعنتولدااللذرنلمتعددةاالانسانيةوالم!اقفالدلالاتوالىموزلراالىفيهيتفطنواا!

:بالقولذنجر؟تهيتعرضذيااًلمغار.ءكأ"والطأةوالرسانالالمبينيحدلابما

فوقالرمانهزهالأالاجيالىمنادةكأنه-نارمنسحابةىذ"وفصلهالشعر1اخراجفيفضلاليهوإممنعقلا-عيدكانواذا

5!اراس!حالتفسيروحروفوالاحداثوللبيناتالعتالوصوحادواتعن

النهادفياةسكونسفائنواختلبهت-قةارفالصمعتالتجارباهـستقراطةعلىوقصرهلنراعلىوتعزايزهواننليل

،الرياحجزائرفيتنفخ.الجسدثسورةرأيتلماؤهالنيلظويلباالألوفةالمعانيإبطينةيعبتشعرهمظلفقد،والالراظ

ا)وا.لأ-هـ.تزعنفسهمتاهةقيانضاربالافسانهموممنجبنالخالوالتخر؟ج

ذا،؟ياوالربالابتقار،حينا،يروهمالصوريأثوافهدا.قدرهاماموالمهـزومباشلائهوالمتعثربرل!مهادخبط،الوجودوء؟،هة

،اليهـاوماواًلجرأةالبطولةافيالىثورةالمعانيعنالشاعرديه*التطورتفقد،الصورةاما.لن!ءبئاالتصفيةشعوشعوهمءةنلقد

ور؟ي!اهالذاتيةمعاناتهعنمفاضةجديدةبصورةيتقنقانوحاولالتعميةتتعمدالتيالصقيلةالتر!ةالفنيةتلكبمثلشعرهمفي

والطرافةالجدةبخداعيخدعلا،المتبصرانناقدانالا.الخاصةوعلاقتهاالنفسفيجديدعلىتطلع3انىهن،المنالالبعيدوالاراء

ؤيما،وتعدلتبررالمظهرانتهيتبيناذ،افىلوإفةغرالصورفي.لاشياءبا

ا!مثلةازخطابيةقياًلقديماثشعرجوهرعلىالصورةأقي،إحمتعنا،سعرت!رألمعاصرةالشعويةصة8الناقإممتان،مصد

وتضحيم،الاشياءاحجامبتعظيمويوهمه،اللقارىيخلبالذيباللغلولمعانيواالالفاظبصياغةالأههةا،بفاتهاالمغوإقيوا(لجماليةالخطا،ية

الايظلمفلاالذيوالدويالصاخببالانفعالوتاهـيتها،ها!لمهاوالحياةاثعربينيوح!جدي!دتيارفيهاواذبرى،ومزاوجتها

ابطلبضمتليالازسانيالمؤدىالفافدالتهويلهذابرداوقد.الفراغوالمظاهرالاثياءاعما!منو-ولمع،والانسااموالقوميليومياو"لمصر

ويصعقهاتقاريءيروعتمثبوهو،النارجوأفتشقإ-ءتإابةفياصقاععلىالمطاع،قصرهمعانةصاهـعم!انالامعاناةوالموا(قف

للمعا!أةالجديالرصيدفيوقعلهيكونانثون،والغرابةبالخراقةارر،لفة2!دةافعرف.قثل"ندوق4لمنتفسرلموالحسالنفس

وا!بلاضافاتبا،ايضاا،ا!ولةالخطابيةبتوقد.الانساز-قىرفريب)1اللطاريءءالضوءالمرتسمةوالصورة،حيةءضويةاروحدة

كأت:كقولهالل!يةبإلاضافاتالخاويالفارغتولهـافغلواكب،ارغا!ةالملاقاتالثاعرقيهايكتث!فوالنبم،الاشياءظمةعلى

الغلوعايةوبلغالمضتعاظمحيث،"الزما!هز)هاالاجيالمضارةباللحقاتقالمتصلوالرمز،النفسواحوالالاشياءاطبائعبينا،--و!ة

خطابية،ل!ةوهيا)زمارلفظةايرادوا،يالالاالىالمنارةنسبةمنلقد.الوجودفيوالمادةوالحسالعقلالممعإتطوسهاالتني!قىالا

نعتمولا،والنزوةالحماسشديدةكانتواى،المدلولفاقدةالفلسفةاسمماه1بما"ترفال"دييه1(2يتوقءأنعاهـوا!ءمعظمادرد

بماهـيحقلاحعالوان!هراهامر!ئهايمقانهارت"ا/ة!شملةعت3"اًللولصوقعةننس!هصوأرلمعليهتنطوبمرمابكل،ا)وجودفيالاولىءالاشيااحداقبهاتطلاشني.

......الواقسععالمعنكأالغربالرؤىتلك،و؟شورواتراكم،!وضىمن

بماهنااورارسطحاعشضرف،."الدارس!طحفوق،إن4ر11ايتصلالسذيالحلمعاللمادركواأن!أو.الروخعالمفىوالمفاضة

تصببالتبمالفهنيةا!لحميةالصورةتانوسخفالشا!قولسفها/و،ابتالثاالمتكررالصادالواؤءمناعمقاتجصالاحقيقة4أباوهمه

الخاروانغلومعيتفقلا،هنا،آلدارفطمح.،لتفهمافيوككدى!رنفي،رامبويروولكماأبصروه،أنهمالآخرونتوهمماشاهعواانهم

-67ا!ةعلىأتنمةا-ط!759!أول،لاالرائونالايشاهدهالااقيالنائيةالنفسيةالاص!(ع

وليدلليسهؤلاءالىباكمسبةفالسعر.نفسهرايمبو)مولككل!

ل!افيلتحلهـيلا.القصلئدمجموعهةمنذصيدفناحدلىأنعلىعنرءت11(وبأحداقةمبالابلاالوجودا!ىلمظرالن،الباردل!ةل9شالصهل

جهـصيعا،قحلهـيلها!ءسنىلااذ،القحهمائهدلسسائرعهلمت!قييمعع،امفسأفيالا،ألىلمظلمةاالذاتلامناء"راؤء!ورل،كلإلةجا(مدة

"لمتهـحديلصثنحمقهمالمئنعيلءأفىس!اادفيأانوأرجو.اةق!جااواتحليهلاكروحالحقيقةوتعافقالاشياءكوىو.رز!جالعالمطينةتقطحيث

لاحقة.ارحاتفيالساقرالتافه،المبذولعالمناارجاءفيوكتمانبخفرمتضوعةغرربة
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للمعمطل!هحانلبعبرصح"انناسم!جة(الىجم!ةاحمبفيولهأ"وقدهـلنجكر!ر،،،*بحاثتتمه

(هممقواحدوهذا.المصطلحاتكلفييكنلمانالاقل!لىالهاهة***

الاخيرةالشهورفيصدرتوقد)بالدراسةواجدرهاواخصبهاالمفاهيم

مجلاتمثلاراجع-الموضوعهذاتعاللجالمج!منعديدفيمقالات.ومراشقةمجادلةالىقتحول

يترجمهالبعضولكن(الاخيرةالثمهورفيوالهلالالمعاصرالفكربعضفهناكالجزئيةالناحيةمنواما،العامةالناحيةمنهذا

كماانسصريترجمهوالتا!ثاستلابيترجمهالآخروالبعضبالاغترالطبثه!لالاضاعتصفيةتمتحيث.."قولهمثلالدقيقةغيوالملاحظات

التغريب،يقولالرابعوالبعضالعددبهذاحرفوشسلمانمقالىفيمماجليبشكلمتنفذاالعربيعالمنافىيزاللاالارلاعفان،عالمياعام

ا!رىارةهلم!ئىفي!لانترجتهـالتغريربالا!ضلىمن؟نوارى."الفعالحريتهاءللمملواصقالفلاحيةالقوىتحريردونلحول

كرعات"عنمقالتهفيشراًرةاللطيفعبدالاستاذيرى-3ا!عربمالعالمفيوالوضص،عالميايمعفلمالاقطاعانوالواقع

ارماعلأفياركلهورضئيلا!وريالروحكاناذاانه"جديدةخرا!لأفيلمماثلة1لإوضاعببدحداًلى"مشابه-الشديدةخصوصيتهمع-

الاضطرابذلكفتائجومنالافرادفيحتىشميوعااقلالعلميالروحفانفلالمومناللاتينيةوامريرظوآسياافريقيافيالثمال!ثالعالمبلدان

لهيانثما!ااكثر(لخرافياك!كيرظلولذاالنقدىالروحقيينفينممللاالعربلادلونولكننا،عالمياصفيالا!اعبانللقولصحة

.110001هناضربهوكيفيةهماالاقطاععننتحدثانفالافضل،تصفيتهعلى

تعويلطالبيهيالىوهوسترلاترتمحمةىجدلالسيالمممينوعمروالاالمئهئيططرقا!يانيقالقد.بمقوماتهاالالمامللدينايتوافرلم2اذاالمقادنةهذهمنبدلا

العلميالروحلمقاومةالعلمبمبالتفكيروالتلرعخرافةالىنفسهالعلمتوضيحمنهاالهدلىوبطريقةطيببقصدوعاللطجزئية.عباراتهذهمثل

باسماغراضهمالسنفنواوبذلكاللحقائقواخفاءالحقولىوتضليلالجزئيةا!عباراتهذهاناعتقدودتحب...الا!اعضربعنتقاعسنا

...والسلالةالدمهقيدةعنهتلراستغلهماذلكعلىوبرهمانه،العلمالباحثالتزامومدىالتفكيرطريقةعنعشفاللطريقةبهذءتقالا!تي

الاعلاققيمةفيالغلوهيالخرافةسمومافتكان؟يضايرىوالكاتبا!دقةاعنيول!ت0الدقةهذءعلىوصصتعبيرفياً!د!ةبمراعا".

زذق!ة.دقةفهذ.،التورطعنالمعمد"الحذرةاللفظمةاوالشكلمةالدقة
شهركهاستغلاينشتيئمثلكبيرادياضياعالماانحتىالدعايةوام-....-

بعضسرت"انهكذلكالك!لبويذكر.لليهودالدعايةسبيلفيكعالرامائذبمماولكن.واللرال!ةالبحثفيتفيدولاالمصلمدلةفيتفيدمر(وغة

سيا3اضارالى،وامريكا(وروبامنالحديثةالخرافيةافزعاتانيمكنلا،الفاة!لالكاتبمننقلتهاالتيالسابقةال!ملةاناعنيه

...عرقعلىعرلىبافضليةوالاعتقادبالدعايةكالايمان،وافريقياذيالارلاع(وضاععنمقارنهكاملةدياًسةالباحثذهنوفياًلاتقال

ولكي."الموضوعيةالحقالىعلىالاجانبعنالصادرةالآراءوتغليبنتيجهالامبونلاالجملةهذءفمثل،النتيجةهذهالىبهادتالعالم

عنهوذكرموسىسلامةالىأشارلخرافياالتفكيرعلىمحددامثالايذكرالطربقة!بماهذء.عالمجاالادلاععنمقارنةتفصيليةلدراساتخلاصية

."الحديثةالعربيةالخرافيةمثالوهو"بالنصثباننااعتقد؟جميعانطيقهاهلولكن،والتعبيرالبحثفيالسليمة

نزعاتعنوانهجعطالفاضل*ستاذانالمقالهذافيوالظريفالتعيرفيالدببقةغيرالطريقةوهذء.منهانقتربلارراساتناا!ل

فيذلكاجدانأطمعولستدراساتمنأثرأءمامعظمفيشائعأمر

فزمنئثالملايينامنخرنمأمبةلنازجدي!ةلذ،"قثم،رواقديحدنلنالقاعنىامثلةسوقعسهيرهمهالذهـنفيواضحاالمقياسهذامثليكونأناطمعوانمااقرأماكل

...هذامنذكرتهوما...والفادحةالبينةالاخطاءمنكثيرانتفادىحتى

القليلانبل*لط-علىهذامنشيئايرفلم،"جديدة"خرافية.الاخرى*بحاثمنفيكميولهنطذجنجدانويمكنمثالهوانماالمقال

يقصدهماذاالكاتبيحددولم،مئظماعرضايعرضهلمعئهكحدثالذيطرايبثيجورجللاستطذ"والرأةالاشتركية"موضوعواما-2

الئقدجم!.اللروحلقلةوفتيجةالعلممدبأنهافاذمبشكلا،بالخرافةحول*شتر؟كيالفكراعلامكتبهامقالاتمجموعةيضملكتابمقدمة؟هو

علم،الىتحويلهايمكنولاعلمالىق!تتحوللمالخرافةانواًلمهمذالاستقامهلاعرفولست.الكا-لبالاستاذولرجمهاالموضوع

ممنىفليس"العلمية"لنفسهاالناريةالعرقيةالنظريةزعمتومحنمعاهسواتبمعنىالمحرربدورايضاقاماوققطالترجمبدورطرابيشي

الىكحويلهااصتطاعواانهماو."علم"الىكحولتقدانهاذلكهـراسنفهـرةلصبينهاونسقوجممهاالمقالاتهذهاًحتارالذي

".."خراليعلم0وهامةلثط!عهمةوهىالموصموع

ويديئالخرافةعنكاكبيتحد!انمعئىليسالهالواضحومنا!اهـح!صالمار!لا!الاوانن2!را!هالكاكبوبوى

بالتفكيوالاخذمنبريئانفسههويكونانلصيةادانةا!رافياقفكيرهذامثلطريقوعنبهاالاصلمتماعولحلمالنفميالتحليلفيالجديدة

سلامةعنقولهالمقالهذافيما2؟سوثمن..مال!ئخاعحتىالخرافىنى،الاسطللوجو!الؤعهالنكلاتتواحطءانهـققوو!ا!ى!حاربما

عدمعلىيدلكلامفهذا"الحديثةالعربييةالخرافةمثال"انهموسى!انيؤمؤلمالك!نابمقلاتالكتابطهذاثيأدخل-يقولكما-ولهذا

منسواءموسىسلامةحولالرأييكونمافأيا0الخر(فيووفكيرف!.نقيضطرفيعلىت!فانلايديةوالفووالمارمممص!بة

ممينة،مسمائلفيكحيز.اوا!قضايالبعضعرضهفيالاخطاءحيمقف!ىالر(ةمنا!قفانتحفظبلاالكاتبمعنمولانوبمكننا

بالتديرالاخذنحووالجريبة(لهتشددةنزعته!ليهتحرانبمكنلافأنناوالصددالثور؟الا!هالةمقياسايكوقان!مكنالثالثالعالمللدان

وعحاولةالعلميالفكرالىفا!دعوة،الخرافيالتفيرومحاربةاد!اللاحوالكقعميجديدقانوناصدادانمحلىايضاونوافقهالضري

فيالكبرى"ممماممتهوهي،حياتهلهاكر!ررالتىا!سوةهياشا!تهاصدارهنلوولةممثراواخطرزاويةمناكثرمنبدوالشخصية

ا!حديمأ.العربيا!فكر!الكا!مفةالمقاليساهممنانوا)حق!بقة...اح!اناتأمممقانون

الغربمنائتقلتالخرافيةالنزعاطان؟ـيضاالكاتبيقولومحندماهـ،دارهاومحقر؟لرجحيمةبؤهـة5،المرأةءنالموقفجعيةالرالمواقف

عرقباثضليةوالاعتقاد"بالدعايةكلايمانيقياوالرسمأ2ارلارالى.المر*ازاءالمتوارث(لموقف

سندلابشعةبهمةوافرقياآسياارلاريقذفطفانما..."عرفىءلىالرجلاضطهادهوايتماريخفيطبقياف!طهاداولاناًلكاتبقولو

المنصريةالىدعوة2سيااويقياالرفيهئاكفليس،عليهادليلولالهافاضطهاد،دقيقوغيرموققغيرالتعييوهذامثلىانواعتقد،للصرا؟

ذلكمنقصدقدالكاتبيكونانل!،عرقعلىعرقبافضليةواًعتقادالحنبراوفالمرأة،*حوالمنبحالطبقيةمسألةليسللمدل!الرجل

ولكن،روديسيافيسميثوحكومةافريقياجنوبحكومةالىالاشارةاضطهاريسميعئعماالكاقبفانه!نأومن،طبقةليس-اعمبمعئى-

.؟وصوبيونمستوطنونهمبلبافريقيينليسواهؤلاء.صحيحغيرهذافانطبقيمااضطهاداالممراةالرجل
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يتملمعندهاوحتى.نظرهمفيبالذاشيئايكنلمنفسهالمريحادبيةومواجهة"مقالتهفيعطيةمحمداحمدالالستاذيطالب-4

4فافعصرهفيوالمشتناعرينالمتعادنلابرعنداويقفويتثقفاسودانياانوالحقيقة،للكلمةالحرفيبالمعئىعدوناعنءلثيءكلبمعرفة"أيضا

."الاستكارواررهمئمةيثيرهابقدرالاحتراًماوالاعجابرريهـميثيرلافيالاولىالخطوةهيا!عدولهذاالموضويوالتقديراثلمءلمةالمعرفة

ثونصاحبه،يسوفموضوعيوغيروخاطىءانفعانيكلاموهذاصحيحهلقضيةالكا"لبتعرضوقد.ءلميهوالانتصاوهزيمتهنحوالطريق

لعروبةالصريحعيرحنىاوالمريحالافكارهداهوفأين..ددل،فلسطينقضيةمنجدياموقفايقفللمالحديثالعربيالادبانوهي

دلالةما؟السيطرةهذهوبحتاففترةهذهفيواسلامهالسودانلموادرئافنونناولكنالرسميفكرنامنجزءااحتلتاسرائيلانوذكر

!!ا!كلامهذاللعدومواجهتضاتكونلابانويطاللب،الداهملخطر7اهذاتعش

يقولنجدهوالاستكمارالدهشةهذهعلى-(-لكاتبيستشهدولكيمواجهةوجوديصحتموانمافحسبو!ممبكريرةسيا-لأمواجهـةالصهيوني

الوقائع"صحيفةابدتهاالتيالمهذبةغيرالدهشةهذهالىانظر"انا.أيضاادبية

يذكلانولممربما"-ءاللضريرالامينللشيخقصيدةامام"المصريةوان!االفنيةاوالادبيةالمواجهةفيليسمتالقضيةا!والواقع

علىللوقوفونشرهدلكسالسودايرأي!اولئءدطيشكرللبوالفنونالفكرفضشملالواسعمعناهااثواجهةهدهمنيفهماىيمبعي

الافادةمىالزيادةالىوالتهويقهنالكالمحطالدرجة!قةارادعئدماالكاتبالتوفيقخانوقد.عامبوجهالجضارةبلوالثقافة

المعموربالازهرباللعلممشغولونمنهمأناسمحليناترددولقد،والاسنفادة،لملمماذا"فتساءلاسرائيلخطرالىبجديةننظرل!انناعلىيدللان

فالسيد..."الخ...والاستقامةواينجابةالتهذيبعاقيفيهماعمالفي،مكانكلفيالعرببم-الانسانبوجودماسةخطرةتئسقضية

ح!يدموففهـمحنوامثالهاالعبارةهدهيفهانمنبدلااقالاصاحبالعربياللعصريمشلصهيراتيامثلا-محفوطكنج!بعظيمكاتب

بشكلىوالمدحالاشادةمنهاالمقصودانفيقرر-متعاطالايكنلمان-وا!ر."الثحاذروايتهفيعا!رةنجاطفةاشاهـةعدافيما.الصاد!

3وردالكاقبيذكرللماوكلس!كرةمهذبةغيردهشةفيهايرىنجدهعامان!منيلاالموابهة!هذه،الادبيةبالمواجهةيقصدلماضمهقفهمهدااى

...(سياقهانراجعصتىالعبارةهذءبهوردتالذيقائعالووتاريخ،وفلسطيناسرائيلعنالمباشرالحديثال!إنيناوالك!نابمننطلب

نفسياتجاهعنافصحقدمقالهفيالعباراتهذهبمثلالكاتبانالى!ريةيئظرلمانهالموضوعي!ئاولللممنانذلكهـمنىوليس

اقليميايلاقوبلسليمعهـيرنويلاالوقا!يؤولتجعلهمفرطةوح!اليةالر؟يىلأويوصجومشاظهالعربيا،ن!"ىهمومعنيرعبرءنفا!الخطر

القومية)الجزليةاًلقومياتاطارفيالمسائليفهمولمادا.ضيقا(و!اشر!ص!طينعنباشمرار!رثممن!كثبرار!لأمامه

الصالاوالوحدةاط!ارفييفهمهاولا(يقولكمامثلاالسودانيةوبضمنهالعربيواعئامواجهةهياللصادقةالادبيةفالمواجهة،خطابي

وااودوبيااستعمارادلككانسواء،الاستعمارضدالمصريالسوداني.المحوريه.القضيةهذه

معهـوفيفياللشعبانجميعانعرففئحن."آركيا"آسلطا***

ناأيضاونعرف،اللحاكمةالاسرةهذهتسلطنفسمنمحانىقدالمسودان

والتورةمصرفيالعرابيةالثورةبينا!جذورشعبيموحدانضالاهناكالفكرأصول"عنابراهيمالمكىورمدالالتادويك!ب-4

والاضطهادالاوضاعؤفسضدثوكةمن!مافكل.السودانفياهدوية!يعربيفكرأمسودانيفكرهناكهلهووالسؤال..."ا(سوداني

...هدابمثلكافيةعيراوكافيةمعرفةلنفسيازعمولست؟.اسوداًنا
نعالمهدييقولهكانماللكاتبأسردلا!-بحاجهولست،التسلط

عراهـكمامساعدةومحاولت"عراهـحطاثورةامتدادوانهاللمراسةولثورةسيا!هاهـيمالمقالةهدهاضعحتى"با،صول"الخاصالموصوع

....الثقافيالتطورموصوعتتئاولالتيالاخرىالدراساتالىبالئسبة

الهامثىفيألثارنف!هوالكاتب،معروفةامودفهذ...مصروخثيصأوللمعلوماتسوقهكيمفلافيالكاتباناهعففنثمومن.للسودان

منتكلبفكتبالسدو!يحيياشميحا"ائثو!عن)فصعي!بمو!حمدلمم!ماهبملىاستدلالاتي!ستدلفالكاتب،الاستدلا،تهده!حةومدىمئهااستدلاله
هيودصعتالذه!بماءطبعتاللعراوية

.....النقاءانعنملاحظةمثلمفهومغيربعوقفاحياناوتنضجرويدةخا!عة
بة"ذهمالحن!هنسخةكل،القاهرةاربمول

.-.مسوتسمياتمنفيهاوماالسودانفيالمحليةاللهجةبهتفهحرالذياللغوي

لمجارتغسميولتيهذيتصدلفترمثلوهلىلدصبفبموهدلسولبإكيينمملالسواوعنكيلتءقلبلاا؟ضسصبا!موداد!اباريصد4ءاالىيرجعانما7عربيةقاموسية

بذلكيعملىفانهوالتأريخيةالاجتماعيةالظروف!ويتناسىاليهذهبم!01اللغةعلىالاجنيي

اذاخاصة،لموصو!الاجمبنةوافدراسةالعلميالبحثعداماشيءأيعلىيتملموتعريبهالسوداىاللاماًىالمقالصاحبكرروقد

دهمث!عنذ!هوما،الاصول!نيبحثانيريدتار!خيأباحثاكانءستعرقيدولةظلفيالمستعربينأيدي!لىوانملمالبرب.الوافدينايدي

.ذء....للثقافةبا)ئسبةالتلقيعهدكانالفولجعهدوان،الفولج9لةدوهى
حتىاوالعسلطةبموق!قارلاه11دالعومدحه!بنأمر!دبهعير

معنهيقولولهكانواومايينالمصرالفلاحينجماهيرمنينالقاهرالمثق!فيندونللنشورباالاكأفاءوع!!ال4ربلأ،البلأدمحلىالتلممذومحهدا!ربية

عئنيقولوكانوافقد.!صورمنسبقههااوالعصرهذافيسواءوتداعت1821عامبدأهـودان-"(التركيانزوا)ةانويذ!ءاللباب

وافرا!م،القروداولادمثلاولادهم"والاوقارولبهائمىافهمفلاح!ن!انالاالمونعروهلكه!هابرمابا(-وداًنلصغيرةا.الدويلاتبسبر!كلةامام!

فياكرامهم!انابدا-ممرمهملاا!فلاحةوأهل...،الغاراًتقياممثل،ا(-ودانيةالقبائلىمنوالطوريئبر"سلة:لمقاومةتعرميالفزوهدا

ارجووانماالموضوعهذافياطيلانددارولست"الخ...ندمءقبة!ولكن!اررعبإوهـاكلفيالتغلغلفي"-اًلتركبةالثقافة"وفثوللمت

اكارها.التيالاموههذهمثلمنموقفهالكاتبيراجعان..كصقف-االنطاعفىالخصيبةاًرضهااككنسبظ

الادل!مهمةحول"حرفولثورسلمانللاستاذءقا)"وهناك!6الغز؟"يسمي!الذيبهذايقصدماذاالباحىاسالأنوأحب

وا!كثيفبالتعميمئتسموقضاياحواطرمجموعةو!ب"اثورياوالادبهـماول؟تركياسمميها!يصحوهل،1821عامالسودان"التركي

حولىمتفرقةموضوعاتتناولطالذيالمقالةكاتبالاستاذتعبيرحدعلىفصو.حاتهسلسلةضمنعليمحمدب!قامعزواكا!للتركياغزوايكن

،والابداعوالتقليد-،والجباةالادبفيوالكلمةوالمجتمعوالفردالموهبةانبحالجمع!حولا،9183سئةاًلم!موراًنعلي،صمدئرار)وتوسههاته

موضوعاالكاتتيتناولانافضليخت3وقد...الثورىوالادبوالادب7.تركىبانه.ا!حكماواللغزوهذانصف

شيءفيفيعرضهااثارهاالتيالقضايااهذءمنواًحدةقضية1وواحدامناسوءاوالبالغةعلمياالخاطئةبالاحكامالدراشةءحافلةوهذ-5.

والمحعيفالتعميممنبدلااًلمئاقشسةتتيسرحتىوالافاضةالتفصيلمنانكارا(؟ا)الا-لراكحكمكانفقد+"قوله*مثل.السياسيةدلالاتهاحيث

اليه.لجأالذيرتجيقاعبدابئظرهمالس!ودانبئوكان،واسلامهالسوداًقلعروبلأصريحا

حسنالجليلعبدالقاهرةالعربىانعنفضلا،الاحوالمنبحالعربياوديسمت!بربراووحشا
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*هداهـالتيث!يقسبيل!،الاخطاريواجهونوصحبهاوديسأن

كساوكد.المجهولمواجهة!"المخاوفمنلفزأون-وبهثهمابحفزهم!ائقصأ"ئدتئمه

وال!حاروالمو!ار:سيمفىالهمورلحالالحرأةفكرة،الاولى -*...الفكدة

ثم.الاطرالىالمجهولةالبعيدةوالحزائروالاخطارواللدجىوالقرار

الواضحة؟لاهدافتجويديرأذهمب،نابي!ابعليلاذلكت!ليلىاًلىمالصورةبجملت!االصورةبدتبحبث،الاولىالصورةفيألبهالذي

النزعةيفضح،المباشرالعاديبلفظهااًلاهدافوذكر.الادراكالعصقىهذاعلىالنذعلعردأبوئقد.والانمععج،!ا(ض،للففلقدة،ر!افيكأ

ويموههايعر-فهاأفكارايهظمالشصاءركأن،الواعبلآاو"علجلبةإلففسيريةأدلىالىالخارفةذراوةمنالمنهار،الأداءابرفاونطاصوري41الاسلوب

كطغىالتفسميريةالافكاديدعلاالمبدعاشاعروا.والت!ويلبراللصورإلجسدثورةسأءتلما،قهااني"،قوله"امكثلفيءماأ)واقعربئمظاهر

هـ!ماالاشياءمشاهدةمناياهمانفة،ذهت4علىوتطفو،سعرهلحلى،ائتسبةاخنلتحيت،زرالوتخلع..الرلماحجزائرقي-:فخ

"نيهـالوصوليا":قولهفيالمنأرةانكمل.والرؤ؟وحالر!خومالواتد"حلع"هح،الر//5جزر!أئفحاليين.الشاد-عائنونمئوتفاو-ت

برل،ذاتهاقيبالمعش؟حيطلا))الوء*ول"لفظةلان،اداءها؟وديلاأثانيةاتضاءلثقي!ا،والنهويرلاًلنضخبب!ءا!ة+فيالأولىولىدتاد

اخرىبلفظةاو"اليهال"الوص9:كالقول،رها،لحقجوبرحرفعبر،الشا!ردىوقد.الوتدوهوضآلةأوافعامظاهوألثدالى

اأخالق.ا!شأعرعن"يعهالاممماالبهاوء،كالادراكفيهايقررالىىلآا!الوية3اكعثرفظةباول،ذاكعنثضلا،ا!بىتهذا

الشاعويعزياذ،الاستعواكيالت!ليلياتجاهـهاقيالقص!بدةوتمضيالأجوا!عنيئبوواقعيانفس"!باحكم(عا-"ويحلأمتقريراالأش!باءالعنى

الوعظيةالىيتهارثم،النجاحرعيدالاخطارعنوصحبهاللثطلفيهامنفيهانزعيالون"هالهي"لفظةقيداكنرى.4ليالمحدقهاللذاهاكأ

كوله:في،ثرةالمبالخلقيةالبيدالى،3ععوهءلىاـجمةالغا.ط:كةالمهاًلاف!!لملجةبالر-ؤ./1أ)ت،ء-ل

والاقمار+ا،:جومو،جملاررضارويحصداهـ-4يمبتائنرابمءللبسا)صورةفينقعء،علمهد!كوءللألى0انتمحراقياك.:ود،ابىردال!لمح!

الخلقيةحكامالايرس!يغلااللذيالخالقبا)ث!هعرنجنصل.لاالقولفثذاالحدس4شفيءطىالنها!"فيال!ون!فائن"؟اخ!ناجت:أرتايية

منها.مو!فاوتقفعليهاتتطويالعامة4-بربضكانتوان/هالار*:ى-ولااكنعثنطفهمنلهاعميقامؤدىالنفسيهفىلملنجاربينملمىالذيالمضاللف

يرهـلىاذ،ا!مرفيالالتزاء!الاعملارمع!!حبا!!ة!زهورروونقع.لحسلعالمفييطالعهاوء،النفسرينال:،ئهبئالبعيدةللروابط

يعائيالذيأ!شهحريا!جومنساقطا،عل!!وال!اكهب-بما)ىالشأعوحواروهو،والبطلاللثصإعربربمنحوارط!،أ.بضا،المقطعه!افى

علبها0والحكمبهاالت!كرالىالاشياءفيهنهاقيفيعادأز"الا،اببه!وماقيبالحاطال!ردعن!يهض!،لثعرفي

وضوحاأشد،جديدمن،الوال!ةصودة،ظالعناالثالثالمقلأيموفي-الألفاظتكرارمئالشا.عريفيدهالذياللفظيأ!لارجاءمبذلثالفرديا)ى

واللوعة،واأـهمومالحصةوالدة،اًلمعووفةالعربيةةاالوهي،و)،)قاسادوسار،اًلغبارقيوغاص":الخلق!عجؤهيفصجتكرارابرذاتها

عنهموتسأللهم2وتيكيالليهمتحقالتي،اولادهاعلىالخوفوالدةولااداءهيؤديلاالإفالصنالحشدوهذا-"طارطاروطار،أرلى

:مريرااجظوفا؟لاعلى!ونتالألفا!لأن،القولمن4غايتألى-للشاعربالفة?!

،غابالوحيدادفيداريهارضنايا-غابالوحيدالمئه!".المدلولافميفاواهياالثمكالبىبائغلأومؤثرة،ا(تقو/برقيطبي!ءها

أفديه.لممهـجضىليض:يبألايجاابياالوجهوهو،بالجمطلخصهالذيالأولالمقطعكانذاك

قوله:أفيأما،الاسمن!قرارءنويأنفبالمخاطرويهزأ،ائطموحوعانقاًلدى

الغيابلطوماتريثياههيا-عاطفةالىهناترمروهم!،الدةالووجهعليهافيطلالثلمنيالمصع

أراكلاأنتعغ-أشدوتجزعوالاستقرارالسلامةعلى(تحوصالتيالداجضةقىالمحب

والرلولا!لنلا--أز(والوالد"،بالكفاحوالرغبةالطموحيمثلفالابن.المغاءرةمنائجزع

وأرر42بائحيثواائت!ىأنافىمموهةتبقىالواكدةء،ورةان0،1لهتيسرقوكيفمارممملاءن"تعنى

!رىيا.!2!لطيايدئرولذاذلكطموحتمثيلالىيميلثم،عابرةبالمامةاببها.بلمحاذ،المقطعه!ا

هناكاشفض"،المعنىهذا-مليد!واىلوفائشطئععن!خرجلا(بمأو!حبهالفنى

عليهدلئي-اليهاذنخفني،نجاصاتخويجابتخويجهعليهلجدة2اصةلمءحاولىقدافعركانوأن

مقلت!يه.52.أبرور،دطلكيطىتطغيأموروه!ا،!و-بمل.والتوا،فشكالالتمملء.من،حاولا،داهههـه

فيوالضطاولبالتثا؟بالمقطع!رزابعضفيبر*ردىالشاعرانالاص-:يقولف!،الق!بمد"اع.جؤ*مظبم

الباهتؤاالتجراديةوالاا!؟!لي،لاض،فاتمممرفا،وال!ورةالع!ارةالرفا!شاوردهـم!،--صإفب:!مار!،-جزروفلاأمةلا

.!قيوه-بحار!ا"جاهد،ركبر،اءصضياكحضها(:-سيمء،9ءويشالو

كوهج،،-الطلولئرىعلىالامسيأصابعفجوتمقلتيهامن،أمهر؟"ا،خطارمراكبا!حهـعا"،*،وزحاوو،واي!را--(!الاعولىقىء؟3

."ا!"وعواائغؤادالحلحودالمر!ولة-تالمدى-ا".8-!ةالءزا"رصوب

؟الرهارالوصوحصووةتألىمحيرذ!؟!ن

الترىيضهيفئم،جوبرحرفو.باحقهاولءسىلا!ابر!1يرص-فقهووا،هدا-وءا،!الطء(-،1في!،!ص

دثاندون،بر،دعطفوبروفطالفؤادالىوال!وهجالطلولطالى

اسرديةواالوصصفىكأذوكل،ئصنجففالتبإ؟الروبرمم!لكبارة1أررس.لىمحم!الوعصيةاير...اوء(!ف-،1فىوا

فيهااأمثاعرعلىتعذدت،متهالكة،ءالدلالاعباهمنةالسا،بقةوالاسرالمغطاولة،اقىكلسير!ةرااصولىةرةالءص-هذهلدمموأن"ت-نط-عورش

؟ؤ،!خفو،أئحيةاللصورةالثصاعهـله"جمأ!ويفشممقد.او"حن--ركدرةتننهااكبحيث،؟الاضافاتوالعواطف!اطروفواوال:4ـوتر(اجفييرانأ

،ي!اتوالضجراللة!،اجلولة،و.لملواواك!مبالافكارمقبمثعناتصورةال!القارىءتسوكط،الايحاءءاىقدرتهاود"قيهـالصورةأ)8-(ر"

اءطغماء!:(ثروالتالل!،ءاخشلأطب:"راهاص؟برا!اطا4خا،فمي!اخابرطا؟لموحي!لمالصورةابتداعومحجزعنيرة!الديبالالم!هامنلضفجر1

ائلمشعوبركأ:ارو)!ادتمفائنواخنلجت":ثولهقي،حبنا،ءا)هت،لهني1وةالقاطك،فذة

الشموعأصحمةوارلمندأتأضقصرنزعة،جميعاالمقطعهداعلىوتطغى."النهارفيئ-كون

الضلوعتشابك!،اًلتنننئىمنللفكرةواهيةذريعةالصودةئبدوبحبثلذاتهالمدركوأئنفكير

النخيل.ركعةالبطبىءانطفا؟هافيحر!،ذاتهاتديبيخقولأن!لدفهو.ذهئهقي،هدوء.الشاعرمثلها/ةالتيالواعيه
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منكمجموعة؟اتتفانها،ذاتهاالقصيدةبهذءيختصوليما-الترهاتعنكيهاويكفالتجرأبةالشا.!ريعقدالرابعالمقطعفي

الطارئةاككارومن،املهاالا،بذاتهاالمنهارةالمتطرلةالصورالحلزونيةوالصورالتهويليةوالممالي،النواحةالرثائيةوألاوصاف

المتضخمةالخطاجميةالتهاويلمنكنيرأوضيلمع،الواعيةوالاحقام،الكفاح*خوالمنلاحوالويعرض،والاداءالشكلالفاقدةالمطا!

مواقفهالقديمالشعرمنفأختت،الفنيالمسوغافقدهامما،كلوباالىرامزأ،فيهوالسلمالمنفلازمةمعافي،العصرواقعف!ناظرا

ومن،العضويالنمواإفا.لدة،النسب؟لمختثةالحماسيةألانفعاليةالمحىفيستحيل،يبرىارذيبالزيهونالثاليوالىلأبالرمحاالول

صاحبهايوفقاندون،العصرلقضاياوالتزامها!صوريةدزعتهالحديثيصحبهاومالنارباالاول(لىالرمزجمرر!م،والقتلللبطسهمح

الممالكة،الاراءالمحكمةالمعاصرةالتجربةمسحتوىالىباليهوضفيهاالتيبالعينالثائيو(لى،ودمار/قحطمنتخ!هوما،حريقفن

.والذهولبالر؟ياالاشياءغمبعلىا!لة،نفسهاماملر،متوحشةرماحالىآزيتونةااستحاإطوكما.والارزاقاًلحصب-تبضا

م!**-بةالدمبنشوةالمنتشيالمتلم!الوحثسكهففيكذلرقغورا!عينفافي

قصيدةهيالمجموعةهذهفيالانتعرصالتيالثانيةوالقصيمدةالزيتورساريةابووا

وتقع.الق!اهرةمندنقللآملالاشعريموسطابيمعخاصحديث"المسنونكالرمحابروها

صمناوتتألف،ظاهرا،تتنافر،نقمقطوعا(ربعقيالقع!دةهده..الجمربلهيبنمنوها

العثطعريصص!نهل.والواقعال!ربضميرمرتبطةواحدةتجرلمةلأالموارةاالعينالاتطفئهالا

:بالقولالاولالمقطعفيالئرثارةالواحدةفالعين:غوها

بالدمملوثسيارتهاطارشظاياالكهف!تتمنمالر،تعوفىالعين

يهتمولمسار..ويدوريرفي،وعيبلا،المخموروالوحش

الوحيدالمث!اهدانا3:ت"الكهفبابتقفل"التيالصخرةعنحد!ثالمقطعهذاوفي

اليوميةجريدتيالملقىااـجسدفوفىفرشتلكننيالجاثمةوالصخرة،الشاعرصلقولكما،"القديسلىفلبتجرح"والتي

بميدمنالرجالاقجلوحينمنوالتحررالفلأصمنالباسالىاشالىغهي،الوجودكهفعلى

مطويةوريقةقيالمهـتوبالرقمهذامزقتوهي،اليهاوماوالعبوديةوالاسطبدادواالبطثىالقوةونزعة،الفساد

.."؟الفمفتحتماعنىوسرتقلبفيجرح"ظقهفياللهبحكمةيلحدالرءتجعلنتكادالتي

ينعىوانهعصرهتضايامنموقفاايقفانهندررالمطلعهذاومذ،الياسمناقوىيبموالشاعرنفسقيالاعلائالا."اومد!س

الانسانفيهيانفلا،الضميرفاقدعصرقهو.وانانيتهقساوتهعيهبدلااذ،ا)حملانبثوبوالتزييوالاحنمالالصبرالىصحبهفيمكو

ناكما،عليهايعاقبولا،بهايؤخذلا،مستورةدامتماالجريمةمنالجميلالحريةفجرمطالعةومنالخلاصمنلهم

،بمصائرواللاميالاةبالصمتجريمتهاخفاءق!معهيسهمونالاخريناحنأفعناللهمأللقوا

يلقونلامابكلىالاهتممعناعتناعااو،السلامةعلىحرصا،الناسخراهـبجلداجسادكمواخفوا

لانذسهم.مباكثراخيراًفيهالممرثوبفينخرجفغدا

بالصمتاعتص!الشاهدانكما،بنجاتهعني؟لسلتقفهذا،الفجراحدافىونجني،الارضونطوف

ملطخةوحياانهممصائرهمواطارأتالعصرهذاقييعدونالناسف!نالىالسأسوفقاذالقصيدابرياتاجملهيالابياتهذهولعل

ا!واب،الفقدة،اأسريعةالمهووسةبرعجلتهميسحلونهمالابرياء،بدهاء2الذهنيةليفوالتاالالاضافاتمنالمهخررة،ا)قاطهةالايحاليةالصورة

صامتونمشاهلونوهمالعياةفييسيرونالاخرينمندونهممنانكما.اللاعغمويالتنافرعلىالمجموعة

عليه.نيثوورولايفضحونهولابر"يقبلون،للمنكرااشاعريقولاذ،تدلهمانيعد،الازمةتنقشعالاخيرالمقطعوفي

فان،الجزئيةالوقائعالمقطعهذاقيلوسلقدالئطأعركانواذا،بينهافيماالشعوبوالتحمتاللعديدةالسنونمرتانبعدانه

طريقالطريقتغدوبحيث،عامةتجربةهيعليهاتنطويالتيالتجرابة،اررلىاثرهاخلفتالتىباالثودةالزائفةالحدودقوافلهااسقطت

يغموالضحاياجثثعلىعايتمهالىالمهرولوالسائقوا!يراحياةاامتطىوكد.منتظرا،كاللطائراوديسبعودةالحريةفجرمعائقة

مراكبهمعجلاتالملطخةالاس!ضعماكلاهل،اللحياةقىر!طاصينرمزافيمسرفا،الاقيذالمنهربا،المفتعلةا!وراهـمافي!الذهالشامحر

اطماعهم،رو!قالىالدا!ينار!هاين!يكونقداو،ا!صب!ماءقبلمنا!بديعاصحابطمحرارعلى،الانسصازفيي!لملامحالتوسل

علىابئائهجثثكلقىمخئولشعبمنالبشريةالقرابينلهايقربونالج!رانتصماب،قوافلوارتمصعفت،اكراخلفاسترسل":ضو!ه

صامتكألاهدالعالمو!فالصحفعالمهاقنطمس،الطريققاهـعة.."واً!وائر

ا!يومي-الواقعمنين!ا!ثمماعرفانو!ذا.ةا!منكلاجموبمة!ه:التاليلآالمب!دىءالىنحاصال!م!ةتلكقا!ولنوجزافيواننا

الانسانواقع،الدائما!امالانسائيالواقعالى،ألمارص،الجزئيالىال!اف!بالحدستتولدحيعضوبماكيانيةال!الصورةالط-

الدماءعلىفيهامشىوانلمطامصهوبادراكهبرخلاصهالايحفلل!الذيالاضافاتحمثطرعلىلقوملاوانها4ضميرهالتستطلعالالثمياءرؤح

.والاشلاءالذهنيسةياع،لفاظأ!سي!ةالالفاظومزجوالال!ضطرادواقويل

اسقبطنهااذا،وا!بةرموز!طالمقطعهذااحداثومعظمونفق!اوصالمحابتفكك،بلا.بضاحتتطاويها؟انها!ا،ارلم!جربدله

ناالىتشيوفاإصحيفة،ونوايامالشاعرضمبرىلىزطلعهألقارىء.ايطئ!ي!هما

وتمويههاعنهابرصمفهاالجويمةمعالماخفاءليبم!همالصحافةعلىيضنىقجربتهقيالشاعريصحباذايالوالذهنيالموقفا!!

فيهاكميزلاالتيو(لمحبةالقي!أـتقداىبمد،وحسط.رق!م!هالمن!ديةواهيمةخاوجيةكتريعةف!غعو،والب!يعالإفظلطصفةالع!ر

.واحدةذانطكائهما،احرفردوايافردام!يينبافئعةالقص!دةعلىتطفىائها!ا،الذهنليابقالسا!دةاف!ر

ال!ىوعمدالصورلحنرزكلطأ)مث!اعرقاى،اأـفهكأا!ناحيةومنا!حقائقظصمنوي!ءصاا!ذهوليفقدهامما،أكفسوبهةا!تعليليعة

عليهاتنطويالتيالدحتمنهاي!طاع،ا)خفرةاليوميةالاحداث.الئائيةالعم!قة

وانشغالهلهاألفتهوقيحيلالهزحمةقيالانساناليهايتفطن،لاوالتيفييستثطنلماذا،اًلوطني(والاخلافياوالفكريالموقفان-

الوجودفيشيءكلانعلىيطلعناكلهوذاك.بهالخاصببؤسهعنهاوالاحكامالوعظيةالىبالقصيهـدةيميل،والتجربةالثفسضمبر

وفقاذا،للشعرمادةيغ!وقد،وعابراوجزئياعارضاكانمهما.الفكريةوالتقاهـلرالاخ!بلآ
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ميه،كانوامماعاثوااذاحتى،باتزواوفىمزدحمين،لهاوصلالهالا!لبافتألىمتوالخلوعيفيهواننظذايستطلأعهالىالشا!ثر

واتراحهسم،افراحهمفياغبياء،و.يسكرونوياكلونيهزجونانطلقواقدالشعريةالتجربةفانوهكذا،الماملمصيرباتربطهألتيالخغية

الابمهى.التقليدوأبالفريزةالاخرالىويميلوناحدهاعلىيقبلوننمتاذاالا،واتكاملهاعايتهاتبلغلاولكنها،الجزئىالاطارمنتنطلق

موتهمحتى،ويطربونيضحكونهم31،ويعولونييكونتراهمفيينماابدا،يجملناماوهذا.اثعامةالانسانيةللتجر،بةصنوا،غدتبذاتها

وبؤسافقرايمولألوق،نلاصمماكطعاماميهينمون،أبلهموتهوالفاقدة،.انن!عمية،العذةنلواقعيةصوهيالضيقةالوجدانيةاننفول

الكبيرةالوتهعنىيعرفونولأ،وبالصم!ه.رموز!ءالكولا!!!هاولاالا!اءتنت!ا!لىا!تيا!اهيوة

النعل-كلروسيشاهموا،لك!،النهرطرء!فيين!مر!نهـآينهمفد؟الاشعريمو!ىوابيالمشهدهذابينالعلافةهيفمابروبمد

الودفتالاح!أثمدلول!الحم!شاتالا،ليهمأطاهرةمحلاوولاالهيب!و

والبكاءا!صلو،تفيوانحرطوا،الاخيوةجلوتهافيوالضع!اللظلمقضيةيربطانحاولالشاهربانالاعتقادالىيسوهنا

الصغيرةالزوادقوعادتفعمدالعلتيؤشتانبمدوجتتالاتسانمص!ربينيوحدوانوجودايعامبمبدااثالادةفيوالجبن

!بانشواءنحزن2يقايضون،والننواءأتبمحلىمات!!رالايخهمالمقطع!يالمشكلةهذعالنتاعروبصعد.عصورمنثونهوماعصرنافي

اللقر*سةالميتةعيونهالييعول،الا/سماكنيفقول:موسىأ،بيلسلنعلىبقولهالاني

الشباللر.لجر!اانفبل،بشرياإفحماكان،الاحيرطعامهاانحربهمافيحاربت"

اللماعالمورقنرجاجثقالحبيسالماءلييعولمتهمامنهماكلالىأيتولما

الابلاع..يبادلانكلىيناانمنهملكلاخلعت

بل:المقلالمنزلدوقالتمساحتحنيطةتيتعولوالبيعهالرأيالمؤمنونيستردكي

.القاعثن!نومهمراشكانت..طغلة!امان!الخسةيدركوالملكلنهم

بالبؤسميهوةهـه5مصيروعقمافشعبأتفاهةعلىرتيلكلهذاك،للمشكلةاخروجهعلىيعثران،هنا،اًلشاعرحاولولقد

ؤالعبورية.والايفيادالجه!من،الخيرالىسعيهفي،موسابوحاولاذ،السياسبموجههاعلى

لناتطهرهالتيانذهنيةبالاحكامالمقطعهذا!ييمعاننتاعرانالااللحقور؟يةبمباررتهالمبادرةالى،حريتهالىالانسأنييدان

البيعحلقاتثم!راينفم"ةقولهكمثلمعانيامنهاكثر،متفكرايبصر،لزعمائهعبوديتهعلىاقامالشعبانالا،الخامةبرؤيته

يتبادلانكليناات":قولهاو."بالشواءالحزنيقايضون..والثراء،نجيث!اهدالى.نحولالشعبف!ن،بننفكيرهمويفكرببصرهم

علىللحكمواعيةدهنيةةكارلوالمبارلهاًلمقايضةبدتحيث"الابتلاعالىسبيلايجدولا،والعقيدةالفردبينيوحد،سواهالريفتغي

الشعرية.اننجربةقسيغهلااخلامياأوانسانياحكماالاضين(لصرفالشعوبعلىينميانالمقطعهذافيارادالشاعروكانبينهمااننمييز

كائفيما،مسفمبأنتربوفواع!الىفيتكعرالفلماستحالوف!داكىالىبهايغررونانذينالزعماءأثرالاعمىوانسيامهاجهلها

فالشعر.ودلالاتهلواياهعلىالمئطويالاصمبالمشهدالاولالمقطعفييعظفيتوسل.لما،اتاريخيسحارثةندلك/توسلولقد.واللباطل

تحتالسقوطمطاهرمنمظهرانانهمااذالتقييممنقينفالصافيواقا!،الاشنانوح!ةديبينعصرناوافعمناحداثاالاولالمقطع

فالا!ام،المبتذلةالشائمةآلانسانيةوالواقفالذهنيةالمعار!وطةبمعيرفيهايحفللااقىالممياءوالطاعةوالانقيادانعبوديةطبائععلى

نااذ،النثراثواتمناداةهي،اخلاميةأمكانتأفومية،الوعظيةكلهالامرمناكتنىالذكيالشاهدكؤلكالضحمةعنيدافعولاالع!ل

.الاش!اءالشاعربهايتمتلالتيالرؤياثن!يستذطنالشعريالموهف.،بالصحيفةا،لضحيةوجهيغطيبان

ه!اكيعية،متهاتكةالشعريةالعبارةالانكلهذلكعنوهفلاعنطاهرهفيمتباينا،اخرمشهدانئايوثيالثانثالمقطعوفي

المماضرالث!مركاتواظ.الماميةالشريهالصياغةمن.!دنو،المقطعالىالانساننزوععلىلالةبالهجوهرهفيمعهمامتفقا،الاولينالمشهدين

منللافارةفذلك،العاميةالالفافوابعضالعاهيلااالحوارمنيالفلا:ونفاقخدكلةمنسبيلهافييبدلبماابهغير،غايخنهتحقيق

منبرنهالماتتيممرلاايحائيةظلكلمنيواكبهاوماالفولكلوريةطبائعهاثياببممنالناللجردلي-المقهىداخلدلفتحين

لمئساقةا،المتهدةالعبارةمنالانفةاشديان!ولكنه.الالفا!اليهابادنته-رتياب11بنصةجردته

والرؤيا.النفاذعلىالق!رةالشاعويفدتقريرياانسياقاالوجهافزين..القرشناوتهلكنني

لهاجدما،الواحدةنجراقيتطوررعلىا!ام،هذامع،انهالا..ابلهاكلبيةب!بسمة

انقادالذيفالشعب.الواحدمحئصرهايتبدىالثيالمتعد!ةاتذماهدثقابعلبةفو!يدالج!وجههدسمتم

ضلالاتالىيذقادذاتههو،وباطهمصاركم!لزعمانهاعمىانعينادايمثلهماا!؟اسا.بقينالنتخصينالى،بالنسبةا(لناثليكونهمن

هنلهيطربميماوابائسا،بوسمنيعانيهااليماغبيا،النقاليدو*،ديووو،ولمعليهبالدالفيحفللمهو،والشاهدالسائق،معا

،القصيدةاقسامفيالنفسيةالوحدةسملسياقاهذاوبر.ا!راح،ايضاالنادلفهذا.ممالا5نقدانبعدالا،والاحترامالرضامراسمله

.والشمولالق!ولالىبدلكنازمحة،جميعهاقارعةعلىصرعهبمئيعنللمالسائقانكما،المالبتحصعلالا!منىلا

الافرادفيالمباي!ةالعبودياتمظاهرالتاعرفهداروبثدلهاتخاصخيرهوطمينخلاصهبامرالمنايةعلىمفتصرا،الطربق

منالتطهرمرحلة،اخرىمرحلةالىالقصيدةبهتنزع،والجمامحاتمالاتهلافي،ايثطالشاهدوهو.الاخرينحياةئمنهكائوان

العبوديهخواتممنبهختمواوماوتقاليدهمعادتهمومنالاخرينادرانفبد!،بلمالتمثلتقدالئادلمصلحةكانتوانالعافية!لىوحره!

:الغياءلثاماتمن""وشمواوماالشاعرفانوهكذا.مما،والشاهدال!القمصلأحةمنصواحةاكو

و!يدىخا!عيخلمعت"افيايعميقةالوحدةأفاكأضاالىيكللصالاثياءبظماهرعملهر!

يدك!فيالشاماتلكأحصيىترفهلوالاحدال!ألاشخاصهـلوأفيالمظاهرتغاوتمنبالرنحم،ب!!اش!

غديفيتقبلينحينلتعرفينبمشظتمنحقيفتهيجمعانويحاولإلان!طنالىي!طرانهءرالزمن

جسدي!لين.الوجود!والمكهومةالمنقسمة،المجزا!الءد!

الؤبر!رغواتومنوجوءمناخروجهازى!شيو.*ةالقصمفىاثانيالقسموفي

نامحاولا!اً)ثاعراي،موسىابيصولىهوالصوتوهذاوالرمحامة،العقيدةمحبوديةعنفضلا،الشعبعلىنسيطرالتي19مودية

العاثوالزبدمنمغئسلا،الاخرينوعبورريةالاسيادرقذاتهعنيغلعالئ-لمحروسىلوتالشعبببكاءاليهارمزالتيالتقاليدعبوديةتاك
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متجرت".ؤكصورلمدضي!تولاالذي-اويعاصره-الذيالازمسانوا!ع.النغا(!لةحياتهمتيإرفيالئاساثرنسماق1عضثما-ورهماكى

فيلل!يتراءيان،ا-للفعليينوالحريةاللحقيقةمعالانسانتجربةهيهـ،ألاحداثنقلعنفيكف،الشاعرنفسفيالر؟ياشرفىوهنا

وينفقو(لوجدبالحلمويعايتنمهمايعانقهـهما،-واقعهفيبهماويخذلد؟اهتطالعض-الاواقيالوجدانفياكانرةالعميقةالرموزاةىيمةالواقعع

.كاكمأالمةح!جراءفناسيوءكعاصهبحعليهاطل-اذاحتى،كلكهماا-ا"!فازاتفيوبويةون!ول!مالىلمث-تحدلىيرل،لواقعيااتعالمجزئياتفي

.وخواءوكأقىفي!يحام!نه،رد،نهوأثمحتاعمقكح!فائقأوحلمهفيالئائميبمو!اكصورا)!احنليالعالم

أل!-مطلمى/!برالىص،*!كأاثريةالروياان"لمحهخسئ!لأ،مما:ارتولةاللخار!ةالحقاتقمن

انكنت!رنراللافأنك،.منهـأنلقازىءادوبئومهما..-.اؤشاملهوالأحاطة..الوفاءليلةفي

طلفرمافبهاتطوفان-.نعلملقها،اندللكفيوادتوية،قلهاامنهاأديتكلسلىمهرة،النائم1يوك!فببماثاراقي

والمعاتماةوالحد!ىبالنوقفيهاوتتحدواياهاتكونان.الشاعرقه4اكراءاموكبكلفيالعودييسرجها

المفطعهذاقيفقعاننالقولهذاومع.روحهانفونكاًو؟-ء-رولا.لأنتصهولأرهي،لإس!اطباعل!،يهوي

المظاهربروحواحسصاسهالشاعراتصالعمقعلىزطلعنارموزعلىالقو،.لهااغاظتوثرتوعهررما

قد!االى!فظن،فتو!يةظمليةاسةدرسهادرق!نه،اللشعريةاللجميلهجنره!يهارارت..برأ!"لمدارت

العقدةاللدراسةكانتوانالنفسىفيءميمقةدلالاتمنعليه.ننطويرهرنينا)"ب-!فيرأيت

كرمز،الكسلىالمهرةقهنادمنقرهـلمولا،مت!-،ونآنفباصا.نتطيرتعدق!،حهاجظهبضنعلةلامن..قباقيتئفظران

سسا!بائس!ةمهرةانهاالا،وبراء.نهافونهافيوالانثىألاولىللبكارةحبلىصلة-النائم.!ىفي!،-رأقيكا

يقودونهأشألاحؤونيمةطكمحرب-ها،اكراءاعربةالىوقشدولزجرظلايتها3د

يهـ-طيئمس!،أمرهاطى!ورةمهـرةقهـكب.ومآرد،م!غاء،تهمالىاثراعالى،م!سلودةتئملهد.ؤهاحية،،اللصباحوفي

!المثالالواقعيجتمعوهضا.اللعاتيةالفاجرةبسياطهوبلهبهااللحوذيبالذواعليولوحتادزرسمت

ويجرديهـ،ويرصريربرجمأةباجوبودفي"أدننعبحرية،النتساعرك؟يافيل!ببريفيعمرتلكنن!

كسلى،المهرةتؤثر!تل!ذث،واسيادهاستغابهالعمودلالةعر،ةله...أ
....،لمجري..يصنير

.والأنحطاط؟لخ!ولاصيبتأكان!((تسعيرولاتنئس!وؤلا"تضربداعالوظرةعليهاالقيتنهضتوعضدما

سخطهسمعبرا،وكولاويلغظيثور-المثاللىلتوقهفيوالشاعر!لأار!،لمكاثكبما

.ل!حتوفد،اليه.نضظرالمهـرةآنالا،وعبودقي"شع!بهلذلونقمتهحناللا(!طر!رز

رهـتفيما،نخصبهمانحاةالىتتوكاناًللتانالجممالرفرناءيفهافي.ليملارأيتهااليتقلو"

ا!النحلةف!ن.اللطيرا!علىتقوىلا،الجة،حينمهيفسةالنحلةويدردوالجزئياتالاعراضعنايشاعرف،هىالمقطعهذاففي

يكونانرون،اللخلاصميوهـعمبته+لحررهللقائدالشعب.لوقيالىرمركالا!افلافيءا!افيول،:!!حبثال-هااشرناالتبيالاصؤاعتاك

حيالى،فعله!يمر!،،أفرؤير!عيرافوروزرواش.يجصره!-!فووحيسث،اثمرافيالخاقوفيخة!!؟إ-لث،لالاشعالمهافي،النإئية

له.نطيبللدنهاألليلايزورلغم-/فننرءعمولاللون!،خ/حمقلروواجودهااليماقيررتنكفىهـوللالعاللمحدودزر-قطحيثو،الواعي،المتفكوأ)فكرمظماهرت!مفى

..يعودفلأ،-ا،ستعارةح*ىووالتن!مبيهاكوالادرإقريروالتالحسصي
اطلشاؤ.قيوهمهروهميتون،5ما-انالالمكص"وبرجققالاحلامفهء

ومواج!كأوالوهمالحاممحنوألام!ت،عا)وعيصباحوهو،الصباحالحسيالواقعمنمستفادةاشكالقييهمرهابرلوازحقالقالمعالييفهم

ا)خاستيا-رقيالانسضقالىويعودالروياجلفى!4تولى،افىحقيقة.التيالكسلىفالمصة.%ثازهافيماتوجدلا،!4عريبةكانتوان

والوهمللخدر.كطدأة5سجائريشسي،اك،فوكأار-وم-كأوالحياةالىو-حولهارهرتينالىبيهافاستحالو،تو/يمو،وترجرتزجى

قوله:فيلوض،حذلكءنا!صحو!ر.واو!رمنىن1روتولا4كاذلكان،الراعالىمشدودغامرأةالىواحبلىطف!لآ

/بعد.،الاشياءبهالهتمثلتالتياللداخليةالر؟ياملامحمنملمحايكون

سيريفينحترتلكنني.ا!طق!لودفيا!قننارهـليوالورالموالواةحارحسطيظتثققتان

!ريم!..رأببطازصاءمنكريوالانجذابالصفاءاهذانققيلاالشعريةوالسوية

كضتيجةاللجوعوإا.سق!اميهايمنتلبرر؟يااتالثاالمقسم،لويستالسبيللاننهدل،الخاهـجيةاصعوبةاقيودمنكق!أو،التعبير

الاطفالو!نراحم"ادضووعوالسنابرل"حترقحيث،وديةواللعبللجهلإتحديداوتشبيهاومقارنةثون،اتهادابالحقيقةالللاتصاالوح!يد

الاموتطهومعرعئموات؟ذانمنألاقراطوتتساقطالثرىلصق"فيهتنفذفالشاعو.ا!دلالةفاووتافهشلوالىويسقطهايحنطها

الخغرةاللطيفةالدلاالاتبرينالشاعرافيهبرجحالمقطع!هذا."طفلهامظاهرت!حولحيثالروحالىوخلصومجازهاشياءألاجواروعبر

هذامناخرمقطعوفي.والفلوادهويىمنتخلولاالتيوالاحداثا!رر!ة!عوظظلاشفافةاكراخرىمظاهرالىالاعمىالعقيمعالمنا

بخذلان1شامحر،الاشياءانخصراشنم!صدموقد،النتاعريبدوالقسمءفو!ةبرو-رةاووعهذااتحد!لقد.الساقطةاوالمقيدةغيوالكاطة

لشعرامناخرمقطععلىونقع.المتجبرينجبر،تاماموضعفهاالكلمةوش!طاولاضنورتتباطأفلم،حيةبنسبومدلولااتهصورهو؟لآلفت

قوله:.فياللجىلىلفكأاالصورياتبريديةالالفاظيبنالنابيةوالنسبوالل!روفوالنعوتبالاض،فات

شروقيلحظمنات،كا)حديركأ،الشعرمنالمصطنعالساقطفيفمألوهوكماالوا!عيةوالالفاظ

المحروقبئهمامنادصبلحيهفهونياوشغط*والمهم.القاطبوقيميوهارداق"ا)هامدلوالىنفدلتور"ءووة41أن!لا

الوادعالمغربسكوقوفي..الطاوحوأقرأ،الروإيا-طووفىمرا-له!جى*هاالاثطرشالاب!بإتان،إ"3دالمىفي

،.لوقوقشجيرتاحببتحييامحيئاك.!خلصااث-اعوويكالى،برهاعهعويات!راوفط؟!ق!8،ه!!اازههو-:ه،

لمقضوقاثوبرهاوترفوال!.سظل!مافي"ءا"ى."طافهو؟،الةمخارءكأرلغء*كاملىفئنف!1طم1ائصآثوررحضء!،روخ!ا

الناصع.فصذهاءناهـ-صورو؟،المقط!دل!!اورك!لانا)ثءلملح!اوادطذا(ورهـ،!

بداع1.ظاهرغزلفيلحبيبت"النجوىمنمقطعهوالمقطعوهذاى.؟أ!ء**!ةا-:كأظ!ار*ر،9!أ!آ!،،!ءوليلآءلر!4

!ف-"03معانقتهااقى.وتو!.الحر!ةالىوتبتلحنينوجوهره،ءهـ-فقا!وو!الىالمقطعهذا!واجا)عتماعوان،سبقفيطلاقدور:،

،تناحرهاجهلهاعلىتبقىاًلتيالجمعت!ركهالاراحلةانهايشعربه-فيواخزيع!زقمممماالتطهرالىنازعا،والخلاصالحقيقة

في.



للراشلأمنزعمندنقلأعلقصي!هفيعليهوقعناالذيالايقالى.رفقرها.

لاشجانهامشرة،لنفساالىقريبةفهيذلكومع.المتعمقةالنفسيةزموانهايتهاالىتنموالتيالمعاصرالشعر.منقصيدةفهذ،،وبعد

لا.معا،وحميتها،والمرتجلوالمبذولاللظاهروراءفيمابهاتتفقرموزمحبر،حياعفويا

وهي-مجاهدلمجاهد"أيوباللهكديم"قصيدةالعدعدهذاوفي.اصيلشعرككل،دونهايظلالشرحانلنش!عروانا

هذاواستطالةالمجالضيقمحنهايمنعنيوافيةبدراسةحريةفصيدةالنجاحمنفنفاو،لةمسمنوياتبينفتضرجح،لعددافصائدسائرأما

الفلذاتبعضفيفيهاوفقالشاعرانالىهاأشيراننبمالا.البحث،الايقاعونبةقصيدةوهي"القضية"اللصبيحيخلمونقصيدةفه!ناك

الاليفةغرب!فر-الالفاظنخللتهاقدكانتوانالصافيةشهايتنعريةالشهمةالانسانيةوالنزعةالايحائيةاللمحمنتخلولا،المضمونجميلة

الشاعرهذاقصائداحدىأدرسانلييتسنىأنوأرجو.الصبارةفيوتعددالسابعةالقعيدةأتهاععلىننطويلاكانتواذا.الشريفة

السرعةطابععليهافيغلب،لحوداليأسفصيدةاءا.لمحادمةابحاثفي(وحميمةانسمانيةبمغناةأشبهقانها،الرموزفيوانحرامهامراحلها

العذبة.الشعريةالايماءاتبعضالىفيهاوكققدصاحبهاكانوان.للعودةالقتالمنموقفهفيونفسهالشاعربيئالحوارمننوع

عديدةبجاربيحفلالمعاصرارشعراننقولكلهلذاثوخامافقد،سنةأبوابراهيملمحمد"والحبالشيخوخة"قصيدةاما

منيةمستوياتالىويتوفونوانجدبالعنتمهـمتهميئخذونلشعراءالحسيةالافاظبينالمنابذةالمتفككةالصورمنبنوععرالشطاستهلهما

علىاطلتانالتجاربظكأنالا.تقدمهممنأواليهممنيدركهالم،حاسةالىحاسةمنفيهانازعا،والشروحوالاضافاتو/التجريدية

مافانها،ومقاطعهافلذأتهابعضفيالصافيةالشعريةالروىمشحارفالتيالبديعيةاللحذلقةبنوعاليهاسبينونلاماالاشياءالىناسبا

الصورمنتحرراتقتضياتنىالنهائيةاتشعرغايةدراكاعنتقصرزالثوالحفسيالنفيالىاكلحسينسبةفيالحديتالن!عرعلىتطغىعادت

لحمةدونوالتخريجوانطويلبااكدبعضهاالىالمجموعةالتركيبية:والتعملبالافتمالا!طالى

تحتيقعزالماالشعرذدكانكما.قاطبنافذادراكأونفسيةالدموعسهلفيينبت،الذيمل

بالاحكامايقصائدقلبالى/نلحوالتيالذهن!المعدةالمعارفوكلةالفموبأورا!بمن-الضارعةا!نفي

ذلكعنوفضلا.الواعيةالفكريةبالتعابرأو،والوطيةالخلقيةالكذيبالصمتفيالرهرةهيهذ.

الىويعمدبداتهبضحمزالمافيهاالشعريالانفعالفان،كلهالنهاروتقتاتالليلتحرق،الحسراتجمرض

التجاربرصيدفيهايتضاءلالتيالحارقةوالصوربالمعاتيالتهويل"الغناءحفلفيالاحزاناتبذر

فيالنفسيةوالاصاللةالمعاناةرصانةالشعرذللكيفقدمما،الجديةالجثثالافالاغصان!اذا

.وار!ربالاحداثمواجهةافىاحملاءاتفيك!ها

بصضهمعنديتهالكفانه،وادفصيدةاوصورةثن!العضويالنموأماالسمومالريحهذه

،الوا.حدةالصورةفيو؟لمظاهرالمعائيأجزاءبينارفسبةاخظلمنالسحيقالقاعفيتنبتانها

الدلالة.عمقكننوخاوها..الضحكنهرفيالمئسابالاحمرالشبابفي

الارتباطأشدمرتبطةغدتالعديثألشعرتهجاربفانذلكومعمتهالكةلقص!يدةافان،عضوياتماسكاأشدالاخرالمقطعأنومع

كانأنبعد،وافعهماوؤمثلمعاناهماتعاني،والعصرالاتسانبواقعمؤتلفةغيربألفاظ-المعائيفيهاتجتمع،اًلعضويالنموفاقدة،البناء

الجمالي،المدهبأعصحابنشعوفيالذههيةللبهلوانيةأداةاًلضعر.لهنهايةولابداية،ةاقفي

.المضمورمافدأفهمنبالرغمبذانه"اوروناللف،!لفدائييناغنتقىدحبوهـفهيلاحمد"ابىشاهـة"قصيدةأما

الذهنيةمنيخلولاكانوانخفربمتماللي!فوالاسطورةالوافعبينفيها

الحاويعلايليافيهاتقعلا،بمجملحماسيةقصيدةوهي.خطراتهبعصفي

حمسهمحميي.لسيعحى...-....،-----،-زر!؟-

ء!،؟

(5!أ!ال!أ!!!لمحي!لمحا?هإوصوصرص"!إ-ا
ء3

هارنقنونميكايلبقلم

غاضباميركىكاتعط"ستيتولفير"احياءفيبهايفومعاطفيةرحلة"لاميركاالآخرالوجه"ليس

وثورتهغضبهيعلن"هارنغتونميكايل"انبل.المنبوذينالمنسيينالفقراءمنمليوناالخمسينامام

.نظامخلقهنظام،الدولةضمندولة،كتلةاًلمتحدةالولاياتفيالفقران.واقتصاديااجتماعياعالمابحمفته

هلولكن.الاكثريةنصيبلانةقومياهدفاعليهالقضاءيعتبرالذيالاسيويالبؤسيثبهمافيهوليس

مشهدطويلاوقتايتحملواانالبالمفيللحياةهـصتوىباعلىارباعهمثلاثةينعمالذينالاميركيونتطيع!

مهم\اعجبالتاريخيعرفلمالذين(مليوناالخمسين)الفقراءوهؤلاء،لهمثيللاالذيالفقرهذا

مناقلمالايملكانهيعنيلافقيراالانسلنكونإن،رواكلودالمقدمةكاتبيقولكما،يبرهنوالؤلف

الاجتماعية.الروحفي،والبدنيةالمعنويةالصحةفي،الذكاءقي،شيءكلفيلديهالقلةانبل،ضكيره

."!اقليعيشانهايضسايعميبل،اقليملكالانسانانيعنيلاالفقران)41

القادمالشهرفييصدرع؟
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