
!لآ!ث!هبري!!م"5!كل(!،كا

ايبداي!منذخاطئاوضعاا،شكلة.وضعقدالنويهبمالدكتوران
لحصرلطلىنالىلبدروكابيىناتنتميلهصبب!ةلو:يلهعنومصطلحاتنالوذيكمبملالصيلهو!لااأ!سا

لانسه،اقامتهفيالمثاليالفكر!شلالذي"الاخلاقعدم))4عليسنالسيلىالدكتوربقلم

.العلوممنعلمعليهينهضانيمكئلا!هافثاساصالىا"متندعه

فيالمصطلحاتهدهاطلافاتستخدملاالحديثةتماعيةالاجوالعلوم.فنشرا)تيللادحاثالنقديللتحليليتعرضانلهيتاحمنكل

خلقيةوقيمسويةخلقشةقيمعنتننحدثوان!ا،الراهنالوقتانبدلا،امءبوج-"اللفك!ربمه-؟ونعفسى"لآدابكا))!جلةفي

نا-ذللكهـناكثر-الوضوععق!دالذيفهـأن.منحرفةالابهاثهذهانفيخوبةالصهذهوممتمثل.خاصةلصعوبةيتعرض

الاولىقضيتهالىاخرىقضيلمةيضيفانارادالنود!ياهـكتو!ا"تتاة-قى"ياد/نال-ىتنسته--كط،كأنوهـأ-كأءوضهوءات؟لمم!ه!العادةفي

؟هي،وا!!راللبدوفيا!ؤ!ةلينارةاف!4فيتثلالتيوأ!ك!.19---،!ىأكحلمبلوآالادبيا-ؤدوإ-ماعالاجوعلممكالفلسفة

الوقتففي.الاوروبيينواخلاقاخلاقنى،بينبرالمقارنةتتعلقالتيي!ونأنا-"بدلاالميمادينلله!هبثقعةرضعرضانالكاتبيشطيع

محليمستوىعلىالاولىااقض!ية.نناقنتىان.لمجهيمكنالذيست!التيالايامهـذهفينادرأمروهـو،رووسوعيةثقافكأصاحب

ا):هـوي:ااجنمعكل-نذمطهـنبببنبالمقمارنةلإ*ءلمىقلان!-،ؤومىاو.المهر!ةفروخمنرودفرخفيا!رقيقاتحصصالىاللدعوةقيسا

مستوىعلىالاتناقشانيمكنلاالاخرىانقضيةفأن،واللحضر!برص!دآراء5الكاتبيعرضأناضهكلةاللهذهالموفقالحلولعل

حتى،منظورناهـن:طهـ-هـانلااذاءعببهـ،اصحأنءت(كبماعابرايمراىعلى،متعمقةبصورةتخصص4الىتت!ميافيا"وضوعات

السىنهولحتى،اخلادهالنفحمىغربب"اخرىامجت!اتإبحثهذهالمعوبةمنيحففمماانهوالحقيقة.الوضوعاتلبافيبالنممبة

ماكثيراالتيالسفىاجةالبالفةبالمقارنات-لتعلقترفم!بفانتيج!،ول!4ألابرتماء-ةالملومفيءضخمصانه،الت!يقهذالكاتببالنسبة

واحدا-شيئالديناانلنحسر،القوميحسنالنرضي،نث*رهـادائىاويهـتنم،الادبياكقدفياحياناويكتب،الشعري!تذوقأيضا

!إالردتعةاخلاقناهـوذللك،بهنقخرانيم!ن-الاقلعلىف-؟يصدرانهالقوليمكنذللكوعلى.انسمياسي!بالدداسات

الدكأسور!ليهابنيالتياللجوهربةكرةبالةاولاولبدألهتمح،سا!ةنظريةخبراتعنيعرضهاالتيتحلأ!يلاته

سلامةذلكعلىسيتوقفلانه،صحتهامدىلنةحص،مقالهالنورهبممن"الآداب"هناًلماضيالعددفينشرلماالموضوعيباتحل!

اليمها."وصلالتيمائجاللنتاغلبزيفاو.أتطث

لسى-للمقالالاولىالسطورومنذ-النويهيالدكنوراءنرمدللدكأوداحضرواالبدوبيناللفضيلة:هينشرتالتيوالابحاث

ابنللهاخصصوالتيالمقدمةتفمهاالتيالمعرودةخلدونابنفكرةعا!رذللاستالمقاومةشفرفيالنطوولوأبعاد،النويهيمحمد

أهلىمنأللخيرالىأقربالبدوأهل"أنمن،خاعافتلر!ورونلإستاذافريقيافيالمسلحالكفاححركاتعلىوأضواء،شكري

لايزالالقديمالرأيهذا"انالىالنويهياللدكتوروذهب."الحضرالثيخح!بللا!ظذ"بلود"طريقفيوانسارات،شعلانحسين

."المفكريني!بعضاحياناويردده،اللعامةيقنقه،اللذيروخ3-عنالالوسىحسامللدكتولىبحثاأيضساالعددويضم.جعقر

هـ،:"يتساءلي.اللعقادلحباس،الاستاذ،طهحسينالدكتورمثلفينشرهسبقللبحفالثائياللجزءعنعبارة"اللفلسمفةعقلانيةلا"

عدىانطباؤهمقداروما،الصحةمناللرائجالرأيهذانصيب.ذاتهفيقيمبحثانهمنبالرغملهتعرضلنولذلكسابقرود

لاجيالالدقهفةالدراسةمننسضقريهالذيألاهـوالواقعك!االابحاثترببعرضنافياتيصف،لوبئسمن!أكو!س

."؟واللحضرالندو.نشرت

قالالتيالتةرقةمنيئطلقالنويهبمالدكتودانكلهذلكوءمىفعارنحنهلأح!هـ:واألبدوبىنالفضبإ4-ا

تحهيلابمحلبلهايعنيان؟لمون،والحضرالبدوبينخلدونابنب!ا؟الاوروبيجنرونا!*للأة،

ا!والهـ-نخلدونابننظررةفياولاحيحالصوضعهايركؤل،نقديا

.وقدثانيانقديةنطرةد!ددنظرأنويخيج،اليشريالمجتمعتط!ور.ا!كولم!بمحهدللدكأور

هـ،"الهدا!ة"بببنواضحاخلطايخلطاناللىهـذابهادىغم.وبالرالاهميةمنجانباكبرعلى!سكلاتعدةالمقال!ذايثير

أأأ*أم"7يم3لأأ!أءهالبدائيالمجفعوبرءبئخافونابنيعنيهاىنثعالدكتورنختلف-ا!وضسياقمنسيتبينكم"-اننامن

!--!كم(الاجتها?ةالاقرو!لوبرياعلمءصطل!،تمنءصطلحوهو،للبحثافودهاات--يااننىكدكأأوضعفياساسعيةاختلافات(يهيا!نو

ا:،فنتكأا!-كمالثديدطراباءالخلمطهذانببجةهـنوكان.كلكلروفببحتلمصالمخاهت!ما*-4ؤ*"نحسقننا،واراز4تحلميلا""منكث!بروفي

مصط!ح،(الجدإوة"انكلهذلكفيوالسبب.اؤللفاساقهاالةبوهي،بلادنافياللجدلحوللهايحتدماتياالقضاياأدقمنقضيحة

تطولىعنذطريتهس!ياقفيالاءلفهمانيمكنلاخلدوندأبنخاص.اللخلقيكأالقيمقاية

وايقبلهاانبا!ثلاييم!صننظربةوهي،ابشريااقيمعالنويهيالدكتورمقالقرأتحينما-تذكرتلماداادريولا

الىيشيرطلحمه"إلبدائيالمجتمع)1انحينفي،يرفضهاوصىعهوالمهمانالمثالييناللفلاسفةبعضقول-فاحصةقراءة

درسوهاانالانترؤبولوجيا!طمساءسبقءحسوسةعينيةامجتمعاتومعاننيإ!حلهاالمهموليسصحيحاوضعا-مشكلةاي-المشكلة

هتعمقة.دداسات-عوةان!به*نكلافمى،،المثاليالرايهذاانه-ارمنلسهت

-57ا!ص!ة!حةعلىالتتم!ة-والحقي!قة.حا،،الىيرقالكلنصفيرمثلصحىحى،وضعلالمشكلات
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الا-لوحه.،رنكأأثنالاهوأو،ضسممالم!!هكيلصدقعرد.وونلازتعاطيرلثملمر.طط!ع!ط1

سنينمنعليناجنتالتياًلاكاذيبجبالالىتضافجديدةاكذوبة

اللجائزمنأديس؟بال!سمتالادباءانصحانهذاه!نىهل.واجيالمكاويالغفارعبداورإكتوربقلم

أ-ئلة؟فشلتحبهبتنجبريينجحان-باللفعلحدثماهوهذابل-

بهاآردتوللكنا.الامرواقعديكذللكتكونوقد،سخيفةتبدو؟غت-تىافولهظولت.وقديرمةحمبملمة*قةبالثسعرءللاقثي

ةأقولأى،محنيت!خلىبالآحرىأوءنه.بزخايفتم،عمريمنوالعشربنالثانية

أوؤطتفيهذا"مشطع!-مواذا.تكونلااوفعلاالكلمةفلتكننحتيئ!طومات،سخيفأكاديميطموحوراءحياءأوغضباوتوارى

جدوىفما-الاقلءلىاصحابهاتعيرللموادا؟كستطعفمتىالمحنب-أنقئعت،الابدالىفقد.لهافجماعرفتولما.قىالعقيمالكضبتراب

إ-ت،ايردا)ور!ائيينرصآصصوتعل!ىجميعاأققنالقد؟ا!وليوم!كلالمثاليةحماقتيادفعزلثوما،الليوميةحياتيجممااب"

والكرامة.الامل!قراءف"نماذجوتقديمودراستهبرجمتهالنفساغريورحت

.ورنويىتطأماموفيمعونناأءاللهديسق!يومكلوفيطلبوحين.منهمبررودبصداقةأعتزالذبناللجددولتذمعرائنا

تانفحيةقصائدهيبل.القصائدل3منأصدقدماءهماناولضجممااد!ردؤصائدعلىاعلقأنبالقاهرةالآدابمراسلصديرفء؟مني

صاددة؟كونانالكلمةمنالانيرطلبء،وأقل.كلماتفيتوضعان.حديثه(وقديمهالعربيادبرظعناكتباندائماتهبجمتاننيلهفلت

تصبحانمنهليطلبماأقل.اللشهيدينزفهاللذيالدمدفءودافثةبحد!يمرالذيالسبببلعابرموففرائمامنهموقفيكانلقد

نااللائقمنولاالمطلوبمنولليس.ويثورويغيريحركفعلاأو!امنزهرةليقطفالسوروراءمنيدهويمدالهائ!ةالرائعة

ولاداعي!شحيلشيءهذا.الوضوعيوالنقداللجمالبموازيننزنهاالدخوليءلىاجر؟للمأبدا..بب4لءالرمضبمثمء:،كء-نزهرة

المهـم.بعدفيما"فادكهيمكنشيء.صلهالاخلافو!4لللاللحاحةتلأو،جهلييم!نبمكانلقد.وأث!واكهورودهومحصبابهمن

الصمت.اوالصدقهوا-نو!4ر!خهوظواوزانهبحورهلهـنكثبرةأشياءأجهل؟ئبمء!ي

.مأمونوغهرفضفاضمقياساللصدقيانتقو)ونؤدةالجدير!ثور؟4وتابعت،آمحلامهبعضبتتوقضفيت3الذللك.وتطوره

الكاتبيتعلمانهوأريدهماكل.كذلكالواقعفيووووافييالنقدميدانأدخلانالاحوالكلفيورفضت،بحبونهاطف

وفنحال!نينالر؟يةفنهوقلفن)ويرىعينيهيقنحأنوالتنماعرأءرينديو!بريطر!!ى-هـدتثم.!لب"القدرةاملكولاادءكبلا

نا.الليوميعيشهاالتيتجربتهاللىيلتفتان.(شيءكلقبلوكأقي،ا!فربيوالادباروهـالةرراسة،!الماأحيدالاأ!اول

ولغيرهلنهسهـ4ويثبتذمتهيبرىءلكيلا،بهويتعذبيعانيهعمايكتبووه..الوقتوأعانالاحوالتيسرتكلماالمسرحيةاوالقصة

لنزائفةمباراةفيللدفولولا.المقاومةعنكنبأيضاهوأنهحتب،وا)ثعراءللقراءالاعتذاربهاأريدلا.منهلبدلاءلممة

ثورةان.قديمةأكاذيبالىتضافجديدةأكذوبةالامنهايأتيفطن.جديداًيبهلاضيفلناننيا؟كدأنأيضاأريدبل

ا/،!افدا!اتهـلعلىرا-ضدونضالالىلسطنج!اثعبا،وقديم.والمغفرةبا)ءعفحمعروفهمقد*ملوا،قراءهاعلىصبروا

ناوياويلناياويله.نفسهعلىويثورنفسهيجددانالجديدللشعر..نفسهقدرلحرفامرءارحماللهقاللوا

نقولانهدامصىلليس!التجربةهذهويعشاللفرصةهذهيعتهزللمالصدديقعانةبلوعرفت.فلأجربوقلتللهامريسامت

يسمونهافهكذا)!الازمةتنفرجانقبلشعرااكنبواهيا:للشعراءفينفسيقلت.جميعاماساتناحولتمورقصائدهأنيديفيالاخير

دلانتهازيين.أبشعلكناهذافعلناولو.(بناسخريةاوشفقةوعنرما؟القولجديماذا؟آكتبماذا:طوقانفدوىقالتهما

لاالذيالشعرجوهرالىللرجوعوقتكمهذا:الوحيدمعناهااناناحقرما:الاليماللصادقبيتهايطاردنيراحمكتبيالىجلست

هذاضىقت!.الاحزانوقتكملاحلانملرلةفضىلمائهيىلت!فيلاحتحامبانينيحيائمينأصابني.جميعاضملكم.المومهذافييكتبكيانسانيجلس

وافكاركمالمستهلكة،رموزكموصوركمليةالبلقواللبكممنللتخلصصمتفيعام!ينمناكثرقضيت.ودهولدوالىمناصابكمما

المغامرةوقتهذا!نعم.مفرغةحلقةفينفسهاحولتمورالتيزلثمالاذ!الخجل.لارمكمكماالخجللارم!ي.الخرساءكالسمكة

كانت"صألاهداعلىيفدرلاانوطبيعي!الصدقوقت،وال!مارةصوزبواسمعرءلائيواناقشيتلامي!ذيأمامواقفوأنامب3واآكل

ث-*واًءاهـنوءةالمطأشعارأصدقتأتيانوطبيعي.النارفييدهممات،محزيةبخئةاصبحمخلوق،اخرمخلوقجوفمنيخرجكأله

مظاهراتفيوسارواونعذبواسجنواش!راء.باروهـ،لىرر!اومونالمسجاةأمهبجانبيجلىطفلىتبماأحىكنت.بعديدفنولم

وشآهـ!دوا،اءت!ماماميسقطونواحواتهماخوتهمورأواالاصتجاجيشاهـدىنه.حدثمالهاحدثلمادايفهمولا،الوتفراشعلى

رؤ!الء---زلاء؟اء-نجرةمباجساد!-يرواجهونا!رارساط!الكي!فبرريولابالسياطعلي!اينهالوناللجلادينفالوبعينية

هلولكن.المقاومةشهراءيسموابئنالناسأ!قهم!؟لاء.اللعدوأشبسهحركة،القد؟مالتاريختب3الىيديوامتدت.يساعدها

قضيتنااللقض?بئأنهـع،الكلاممنالنتعراءبقية.حرمأنهذا!منى،العزاءمن4لاستمد،محنهيتحدثوناللذيالاراديغبصراللقعلبرد

يقولد!أصدبتطعلا؟أجمعينمصيرناوالمصير،مأساتناواىسماةوباقيةص،بسرة،خبماءكلمنالرغمعلىحيةايخ!الامأنلاشعر

"-ناكمعراءنحذرأنهونطلبهماأقصىو!كن.يملكهولاهذااحكدعوني)دلافكارعشراتءاىوزواردت.جلادهاكلمنالرغمعلى

لا.ميدانهاعنبعيدونوهمالمقاومةمحنشعريةمباراة!يارركأول.فىلاومسرباتقصصأفكار.(االتسصا-ةبابمنهنالكم

"وراهي!بميثرلرشاعرء-نألمقاومةعنشعراافبلانأستط"ءءبتنياسا!مأن،الورقمحلىجلهاألىأناللحماسأوا)وهمليوءمور

المدنمنغيرهافياللهـواءيقةالمهالحجراتفييعيشاواللقاهـرةبعضكان.اللصفحاتمئاتوسودنت.سواهرملمكلاأنهال!اتبيظن

وأش!دبلسانيتكلمأنيمكنكيفأتصورأنأست!علا.العربية،او(اهفكلاممنالاأعرفهلاالفىي)الميدانفييدورالفعص

يصمتانالكاتباوالشاعرلهذاخير.الممومعمعركةيصفعلىأو،(عربيبلدايأزرللموانا)العدوهـعالاردنح!ودعلى

يفوحصادقاأدباذلكبعدلينتجالمناضلمينمعبندقيتهيحملاوولم،ترونكمالللاسفاستهدلموانا)والشهدأءالارطاللسان

واللاجىءو"للشهيدالمقاتلأنفاسويحمل،اللعزيزةالارضبرائحةيدخلاو،(النكبةبعدمعدودةلايامظوعتعندماالاالبندق!بةأحمل

مصير.ولارض3بلايوللدالذيواللطفلال!روبللمولكن)الاليمواقعنافيالقديمتاريخف،منشخصيات

-95ا!صةحةعلىالتتمة-الرموزكلمنأغربوواقعناوالاساطيروالرموزالتاريخالى
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مثلا.فياضلىليهانوصةفكمامحمدوبرلىعديقهحمرفبماارلحا!ج.ص!01

نفسهنهمالومىحدطرممنهمالعنهمللحدداةلمؤلين!قولي-بنايةريفص!مورقرجالناوقرخشيهل!ماص!بقلم

للرشلولكن.يجيباويسمالحعينبمقدادالايتكلملاولكنه،كنيرا***

جودهلومعنسمنهمالكليجعلالذيالخاصناللداخليعالمهما.
....مهـ..اسضندف،آلإكهنألنقيرير..-ن،يخينالفكرالقاعدتينعلىاتفقنااذا

فعا-تح!اش!ابىلمي!لقط!ااخلممىللصلةورحتىسببلسينائقطا!عمالص!لةبمممماللسب!للممميزلى،الآدابمنالماضيينوتمورحزيرانعدديلقصصتناولنافيالليهما

منمعص4فيمكونالداخليعالمهفانولذلك،السبعينجاوزحمزةالتيمالجماليهالنقديةالقاروةالىبحاجةسنكونأننافأع!قد

ل!ماء1والمفرولةوالرنود.ألؤوةايامواالكهـولةالشبابياتذكر:ياتالذكر.ومتكاملاواضحاموؤفئاتجعل

،حمزةجالحطذكرياتسمع:الثلائينابنومحمد،المعروقافيحارةشعببهيساركبانيلتزمأنللكاتببدلا"أنهعلىاتفقتاذا

،اتذكرياتنفسكالتلعلهابل-الئوعفضمنكانتابيهوذكرياتكرسإتياالتذ!عبهذاؤضيةأبعاداكتشاففيعملهخلالمن

ءفتحول،اـجديداعالمهامنهوبامتصاصصلتهيرتطميفتألأ!ءمعهوماعملهفيالكاتبالتزام"انعلىاتفقناواذا"لهاعملهالكا.يب

رجالايعودواللمالرجاللانبالمهانةواحساسوا!حةمخاوفالىداخلهاووحدهوض-وع4باألتزاء-ايكونانيم!نلاؤص-تنامثلبقضية

آمالوالمهانةالمخاوورومع،وقسوتهالخارجيعالمهمضراوةمواجهةفي1)ء-سزام،أية-أباإ-،ر/كزامهووانما،ا!ظربزااويةاوبا!منى

!اكل:والخطربالرعبجاثممخيفمشوشحاضرفيواهنةعامضةسنكوناننافأعتقدالقاء!تينهاقءصعلىاتفقنااذا،"بالاسلوب

-محمسر-.محصرالحاضرومهانة.حفيقةيكوراىمنهالاحلابميداعبنتحدثدمناماالليهلنشند،بقىجمالنقديرةقاعدةالىبحاجة

حلف"للد3ثماللولاالح!الخوففغتى.ياحلاولحاحلشعاللعجوورالكرلمحعحيلفمنستهي،عئ!ماواسرعوخصوبةثزاءاكثرانهدائماالابداعاثبتلقد.اللفنعنه!

..*يوحسدانيمكنلا.النقدمنالحياةللدواعيواستجابةتطورا

ا!صفبمسسدعبلرف!ضىدتينالممدصمدنعمنياللذربنأبنهلولاوافضاحفاديدفاوالابداع.تطورتاداالاقيطورولااللجباةاداوجتالاالقاتون

ؤطاع:قانليهـمقتلهيكولواانرجالهيخشىالذيا!خطئرألتحاضررهذا"أت!فهـومابق!رة.لقئينالليىالنقدولكن،اللحياةهو

!سىانبرمدوالمخلببالتابالحلقتنهنتىبريةقططاام3(نواكرقالاتزامكامةكاؤتواذ!.القيمبيعنومقارنةبا!فعلموجودلقاتون

وصخلى،الفطقتلعنءجزةادظلمحمدجديدةمهانة.بالترابالينوفرضإض!قميناجمماؤ-الرغبةرائحةتحملمرتينهناتردتالتي

وماالشبابواءلرجولة"عحىما:اللطريقؤاطعمواجهةلحظةالعجوزعنوظلاووالكلمةتاريخذنبهوهنمافاللذنب،دلمسبقةالقواعد

الليل،ظلاماهـىواندمعكقاتلانيابهعنكشر؟اذنالابوةجدوىمحندنالاولاتخدمتمنذقرن!دءخلالا!،اًلتيومدلولاتهل

.؟يموتأوليقتلخرجأم،هاربااخرج،ندريلاالفنانيحددهموقف،الزاماولليسال!نزامدرناالالتزام.مرة

فيهيح!دا!ذيم!،القصةفيالخارجيالوؤفنسجخلالمنموضوءيختار!االتىدلحفكألفيلن!سهودتخذه،بنفسهالممرع

باكفلاشاومباتذرصريحسردشكلفيياللذكرياتالحوارعلىستممان،الالهعلىنتاسبهانالانحننملكولا،وقضيتهنكصهووجهة

ممتازةقصةسليمائيبدع،الشخصيةف!نداخلمن(للوراءلىجعة)ولكننا،فيهعملهيضعانأختارالذيالضوءعلىعملهفنكتشف

وغاهـ"الخارجيا،لسانطللمبينالرقيقالتوازنذللكفيهايحققفيبحقهمسلمين،ب!ليمنطقيمهععارضةفيالحقلانفسئانعطي

للموقف-الخارجيةالزاويه-نظرهزاويةولكن....للداخلي.يشماءءماقيمهيختاران

ارمامالبناءبينالصريحالربطبضرورةفيهالمبالغسلانواممهحساسالانانيالمو!فوان،أنسانيموغفلقصةااىعلىا.نففاواذا
القص"صتحرممماشرةولطريقةواضحاحتماعيكدلولولين.....

...شبكةاوماعلاؤةعلىوي!قومالناسمنمجموعةاوان!مانايتضمن

اللذيألخلق2محنصرومنوحدهالفنياشعامحهامنالنابعتأثيرهااكتمالالموأضعاتاوالآخرينمنالمكوناللخارجيالعالممع-العلاقاتمن

للمعنىتقريرالىحاجةثونويشعف!نماسكالفنياًلوصدبئجزاءيلماللدا!ئيارمابممءأو،الخ..اللحسيةالاشياءأوالاجتماعيىف

فيفقدهماالقصةجسدمنخارجيكنتوءيبدواللذي91،753اواووهـ-لومخاوفهوأحلامهاللفردوذكرياتللجماعةاتاهـيخمنالمكون

فصصالهفان،سليمانيفادرانالقصورهذاولعل.وتكاملهااتزانهاألاساسيىةقيمتناالبدءمنذسنحدد4نافأ،النفسينكوينهعناصر

فكرجم!موففعناعتقادنافيالئاتج-البنائياللعيبنفسير؟ذيهااخرى:المبدعالفنانءتماللبقىاللجالقبمءقارنةفيآ-هاانسشئدالتي

مجم!محةفيمثلا"اهةالت"قهمة)الجمالليةاللقهمةسليمانعنديفضل"!عا،خلقهاكنوللكن،شاءكيفلليخلقه-انسانامنهنتطلباننا

.("ص؟ياياعلا!"4لحلمحدودفي،لوج!دالىدؤعورحيااانسانيهخاوف،ثمةبأن

لباءبدت.منشبكةاوموؤفالىبانسانهيدمعانمنهونتطلب،وتسجربرتهاللقني

ب-ودالوأعماقمنعمقأوبعدخلالطمنلث،يتكشف"لواقف

رو-صقصتهفيوالتجررةالموقفالىف!،ضسلهيمم،ننظرومثلماهـ-ناحتار،قدكانسمانالمبدعالكاتبانذعرف.ولكنناالانساني

هـ-ناًلمكسىعلىولكنه،شاورا!لىشادنظركذلك،لاأ!لمالخارجنعطيفأنناوللذللك،العالممعللتعاملووشبلةللهموقفاالابداع

نفسه،هـولهسابقةقصه!منالعكسىعلىانهوالغر،ب)سليماناللذيالاسلوبوعنالوقفهذامفمونهـنالبحثفيالحقلانغمصنا

كفينجح!-مأحزربرانذكريات:الماضيالعددؤضةكانتآخرطادشدعاللعملغيرفيعنهمطنبحثو)ن..قيه4نفعنعبر

منينظرانآثرلانه،لتجربننهولالموففهال!اخلإةالاعماقالىالوصولى.نفس!"

،الوصمولذلسك!تحقيقاجتهادهرغم،أيضا%لانسانلمخلوؤهالخارج

ح!حةاللص"الضربراوية"مناو،مثاليةبدايةالقصةبدأانهورعمهـفكأنم،ذجلناتوفر!صاربمالآدابقاولضياو!ددضم

.العسكرياللعلمفييقولونكماوهـناه،وجود!اجوهر!تمنمختيفة-افنةاالانسانيةالمخلوقاتعن

!سهنظرالزيخمان.دون،الجريدةفيملامحهايتفرسأخذ"...ومن،العلملاقاتل!ذهالرئيسبئالتب،رواتجاه*قاتهازوعهقىحيثومن

-63الصفحةءلىالتتمة-.نفسهوجودهاوازاءوازا?لاقاهاعالمهاازاءهنهاكلموقفحيث
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ئالرولو.المختلفةالمجتدماتأنماطفيالخلقيةاللقيملقضيةالابعأثئئمه

لجنبسهدودىيولوجبيةؤظرةالخلقيةالديملمشكل!ةاللنويهيالدكتور

الية"سيورقىكلماتاستخدامنريدولا-فاللقيم.المزاللقمنذلكابناسةدرفيقبلمر؟ممقللوالنويهيالدكتورانوالواقع

مطلقةليمست-استخدامهافيالنويهيالدكنوراغرقيالتيوالرذيلهاليهتوجهالتبمالمتعددةألانتقاداتعلىيدهيضعانلاستطاع،خلدون

الصلةوثيقةوهي.نسبيةطبيعةذاتهبمبل،نالمكااوفيمانالرءن.استهدركلعليهاويبنىمنهاينطلقالتيهذهفرتهفي

تنبددا!قيمانالقوليمكنذلكوعلى.للمجتمعالاقتصاديبالبناءافامهالذي)1("خلدونابنمهرجان"اعمالللآنيديوتحت

يقوماللذيالر.بفيالمجتمعففي،المجتمعفيالانتاجاسالبيببمدد6الى2منباللقاهرةوالجنائيةالاجتماعيةللبحوثاللقوميز3الر

واللصناعيعامبوجهاللحضريوللمجونمع،بهخعاصةقيمالز،اعةعلىالمستشرقينمنعددفيهاشتركوالذي،6291(الثانيكانون)يناير

المجتروءقيمعنقرشللااوحميراختلفأخرىقيمخاصبوجهار--نفكرجوانبمختلفتناوللتقيمةببحوثالعربوالعلماء

اجتماعيةطبقةمنتختلفكالقيمذلكالىوبالاضمافة.الريفيتوجهالتىالانتقاداتبعض.الاعمالهذهضوءعلىفلنرد.خلدون

لبمةقيمهـنقيمهافيتخنلفا)فلاحينمطبقسه.لاخرى.الحضرفيوالرذيلةالبدوفيالفضيلةبينخلدونابنلتفرقة

الطبهـفةقيمدرايضسا-ختلفوهذه،الصغيرةالبورجوازيةأولكنضبياءحلميالتركيالاستاذبهتقدماللذيالقيمالبحثفي

ذاب!نراجعانونستطيع.الارستقراطيةاوا!بسرةالبورجوازيةا"لاحظةمجالانيقرر،)2(الاجتماععلمرائدخلدونابن:بعنوان

الطبقةقيمفيهاثموحالتيمحفوظنجيبرواياتبعضارصددالقيميةللاحكاميخضعلاندفعهخلدونلابناتيح"لذيالضبيقالباللغ

عميقا.تصويراوصووهـااللوسطى4اللحضريىالب-،ةانق!تبر،زمانهحتىالسافدة

الفضفاضةوالمصطلحاتالعباداتمنكفراجانبانثئاواذا!نبعهـ-ييةالبدوالحياةوان،اللخلقبماللضعفض!وبمنبعهي

واثمالبداوةعفة"مثل،المقالبهايزخرالتبمالعلميهونجبرمالحزهذاوراءالكامنةالاسبابأولكنويفسر.والنيلالفضاتل

ناالقولفيمكئ،"ائحشم!ةوءأ"الحضريوالشر"،"ةالحفلم"كبيراجزءاامضىقد-رايهفي-مهو.خلدونابنساقهاللذي

ولكنصائبةافكادعلىيدهيضعأحياناكانالنويهيالدكتورروهـساهمقداخرىناحيةمنوهو،البدوبينحياتهمن

منصياكنهااكثرالتنالجارهـة!اتهزصامفيتضيعماسرعانالاندلسوفياثمالليهافريقيافيالسيالسيةاللحياةفيوافر

والرذيلة"اللفضيلة"بينيربطاًنحاول!ق!.تدلليلبغ!بر.متطرفةتشا؟ميةسوحاعندهولدممابالمرارةزاخرةتجاوب!خاض

نرجع"اركمسبييننكونلارزنختاج!)1افناوقرر،الاقتصاديةوالناجةانهاساسعلى،خلدونابنفكرةينتقدولكنهبهذاأولكنيكتفيمولا

بكلالفقرموجعهالآثاممنعظيماقد!اانندهـكلكيالمأدةالىخمبء3لعديهـدةامثلةوتسجيلرصديمكنالموضومحمةالنظروجهةمن

اوريعودالخلقيهالرذائلمنضخمنصيب،نعم."ب!ماطةوالعديثة،منهاالقديمةالمدنفيواللنطولةوألوطنيةللثمجاعة

يصحعهمابقدرالاحلافيالوعظمجرديصححهو،الاتضاديالعوز.مممتوىأرفععلىحضريةبحياةتتمتعالتيالمعاصرةالامموفى

."المادياليرعدماساسعلىمنتقدةابنخلمونفكرةأنكلهذلكومعنى

الاقتصأددسةالاوضاعبينوثيقةعلاقةهنادأنمنوبالرغموبغيرمناقتناتنجريهبحثبغيرنشطيعف!نحنثمومن.وافعيتها

سبمكماوالمنحرفهمنهاالسوبةالخلقيةالقيموبينالاجتماعيةلرمضهذهان،البراهينواصطيادالحججاًلتماستحاولتفصيلية

مخل.تب!مميطفيهالصورةبهذهالقضيهصياغةانالا،ألثرؤاان.اساسااللفكرة

لاالجتمفيارغس*اللطبقاتأعضاءأنببساطةمنهايفهملاؤهابن!لم!ون،فكرة-الن!يهيللدكتورفعلكما-نتبنىاناما

."الردائل"او"الآئام"للديهميشيعلانخاطىء،فمنهج،بحثالىتحتاجعويصةمنضكلةمنهاونجعل

شيمعينيربطسمائد3اتجامعيتفقالالجاههذاانوالواقع!ىلةوفعفبما،!فىالىيوديان-!رحدثكما-شأنهمن

علمفيالاتجاههذاانصارويرى.الفقرويبنالاجراجم!السلوكأننجر.ثاش!زائفةتأئجاًلىصولالووالى،اولاالخلقيةالقيم

يجريم!جمهورهمالمجتمعفيادفيالطبقاتاعضاءانالاجراميحتبر!،لانسهخاصاءعنىللبداوةيعظيخلدونابنانذللكمناهم

الاصيل.،البداوة:وءـكالبشريالمجتمعبهامرأربع"راحلمنمرحلة

الاجرامعالمثرالسةاشهرهاومنالحديثةاللأراًساتأنبعضغير)2(.وا!رمارة!لمءوواًلخرابوالاضمحلال،والعضارة،والمسعلك

"!ا!كافاصحابجرائم"سذرلاف!دنادوبالا!ركينركراننر-رما،كل.الحالاتهذهفيالتفصيلمجالهناولليس

أ!ابير!طانضاللجرائماناثبتتقد(9491،نو!رك)الرالاتمسنص:رتءبئءو4حال!زى،أني!ورلاانه،هناكليه

مماثدراًاكبرهيالمجتمعلمحطاثكانةاصحأبأوالمنسأةايىثاتانشكوننجو،بهامرالبشريالمجتمعانخلدونابنيرىالتيالاربع

عادةينجحونكانواوان،وقيمهالمجتمععلىفراواسمعروفهومنمرحلةلكلتعريفاتمنتحتويهبم،كلهانظريتهقبلناقد

اللجريمة.ثمعالىووسائلهالعقوباتقافونهـنالاةللاتفي.المراحل

اللحديثينبفيلاأنه،هناعليهنركزاننريدماوخلاصةا!ىمردهالنويهيالدثوردهوقعاللذيالخلطهذاكلان

تحصيصيجبوانما،باط!المنحرفةاوالم!مويةالخلقيةالقيمعنما،خلمونلابنعتيقةفكرةمنانطلقلانه،،خاطئةبدايةبدأانه

،فيزمانهـلىدةاكأما!ةوفكألكلاللقيمهذهوتنسيبالحديرثحديثةلتاةسةمحوراويجعلهاطوبلملأعندهايقفانمنهتشحقكانت

معينين.ومكان

يا!اللعديدةالافكارنناقسأقحاوفالوالحديثبئايطول3للبحوثادموميالمرفيمنشورات،خلدونابنمهرجاناعمال)1(

لاهميةوزئايقيملاوأنهخصوصا،يهيالنوالدكتورمقالعلي!لمينطوي6291:اللقاهرة،واللجنائيةتماعيقيالاج

"تارة،اللبدائيو""البصي"ببينيخلطانهويكفي،مصطلحالهتحديدفيونشرالفرنسيةباللغةقدمهاللذيأولكنحث4انظر)2(

فشحدث،اخرلىتارةتمييزلدونومشتقايهاللحضرللفظوستخدم:اًلمهرجاناعمسال
003-..اك!كا+9لل!82ول!ا،يك!+لاه:أ3لا!لاد!أأأم!1،4

معالحضادةعنأخرىومرة،لكنرلحصربأونلمجتمعضطرأحسلحضريمرلمالارعنأحء؟اأ؟129.و..لأ4.

ل!لاجي!صدوناللذينلكننابنصاالاواًناًنفقدهـالايوعلىعضداللبشريالمجتمعتطور،عزتالمزيزعبددكتور:انظر)3(

التيمالوهـكل!ةانيدوكواأنالعامةالاجتماعيةالقضايامهرجانأعمال،الحديثةالاجتماعيةالبحوثض!وءفيابنخلدون

"الاعو""واللعفلآ""يلةواًلرفي)((اللفضيلة)عنتتحم!.4-163،السابقالرجع،خلدونابن
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فيبمميسومعينبأبياتبتشهدأن"المعارضةاءررمعر"يسميهممنعلىألع!وموأصبحت،واندثرتاحتفتقد"اتسوا""والءثءة"

:"المءتول-رالقه))ؤءبدةاكثر"صطلح،توأب!اث!-ادراساتهافبتهمطنعالحديثةماعيةالاج

القصيدةلهلملاحي.العتيفكأالاخلافيةالمعالىهده.علىتنطويلا،دقة

جويدةءئبربح!،العربية4المقاوصشعرفيالبطولةأبعاد-2

لثصكررولقفىنفسه-مصطلحاكلأءاغاهـلجممازاللل!مقاالشخدمماولالاهذلاامعالثسفسةينتصيلا:شريعالي!لالىضاد

،اؤرليور-،فياحالمس!الكفاحصركاتعلىأءاضو-3.الاد؟في.اًا:قدمج،ل!وآخرمجالالىالمقال!ذامن!ةقل

:لىش!لانحسمسنللال!متاذتفرفقي!*ءكريعاليالاتاذانفيهاللصو!لمفتمدوأيل
..،المقاومةش!ريمى.ب"مابينءريبةانهاب!اسنوعفماأقل

منعديدتحرربعد"الثايثالعالم"عليهيطاقمانشوءمنذعفدالمبار؟التقييمهذامعيارهومأولكت.اًلمعارضةوشعر

الاجتماعيةالطومأخدت،الاستعمارنيرمنوالاشويةالافربقببةالدولالذينالشعراءيكشبهالديهوالمعارضةشعرأنفييتمثلكاتبفا

التيواللعمليةالنظريةبالمشكلاتخاصىااهتماماتهتموالانسانية4إكتباللذيفهسوالمقايمةشعراما،المحتلةالارضداخليفيمون

مناللعلماءكثيرولمس.اللعاللمهذاتكونالتيالمجتمعات4بدراستتعلقإ!إالمحتلةالارضخارجي!موناللذبنالشعراء

علىوتفسيراتهموفروضهمتظرياتهمفيالنظراعادةالىب!اجهانهميقرر.مطقهنتفهملكياًلكاتبت!كيرمعأخرىخطواتولنمنتى

رألاجتماعيةوالاقننصاديةانسمياسيةللظواهراللخاصةالذاتيةضوءعلىقمةمنيغضلاالهحتلةالارضفيالعربيةالمعارضةثمعر"أن

بينمنالسياسةعلمأنشكولا.التالتاًلعالمدولفيالسائدةيتصلولكنه،المجلمرقبيلمنالاالمقاومةبرمعىيتصللاالهالاطرو

الطواهروتحليلبدرالسةالاهتمامأكبراهتمتالتياللعلومهذهانقاطهـاحكمابففثم."المعارضةبمعنىوأوثقهالانصالاعمق

النامية.البلادفيوالسياسببةالضربةذطرلاالاجنبيآثارهنالارضتحريربمعنىالوطنيةالمقاومة

اللذ/-ا)-!-اءسيبنالمحللينمنطائفةاىابحاجةانناشكولاالارهابظلفيالمقيمينالفلسطينييين1ءاللشعروتفكيربالعلى

عندنشافيكون،الثالثاًلعالمللدولالرئيمهميةالمناطقفييتخص!ونفييتعايثيآخرمعنىعندهمالتحريريتخذوانما.الصهبيوني

المتض!اكلفيوالمتخصصون،اللاتينيةاميركامشاكلفيالممخمصوناساسايعلىادريولا"..احراراًأخوةواليهودالعربظلاله

الاسيوية.المشماكلفيوالمتخصصون،الافريقيةرحطراًت"الننعمق"السيكلوجياالتشخييصهذااللىشكريغاليتوصل

الكفاحلحركاتسريعامسحايتضمنالليوملهنعرضاًلذيوالمقاليقيموهو.المحتلةالارضفيالمقيمينالفلسطينييناًلشعراءأفكار

ا!ذيالخماصالمناخسماتلتحديدمحاولةفبعد.افريقيافياذتعلحالتحريريةالمقاومةمنتبدالاانطلاقهمنقطةأنأساسعلىشعورهم

فحه!يتمثلوالذيظلالهفيافريقيافيالمسلحالكفاححركاتعيشللدوللةا-)ضامةالمعارضةمنوانما،اليهوديللوبودالشاملة

الكاتبالشعرض،الحركاتهذهأرضهعلىتقوماللذيالرهيبالتخلف.الصهبوئيى"

ومورمبيقأنجولافي،اللبرتغانيالاستعمارضدالمسلجالكفاحصركاتهـصالقاتلةالاضاءالىاحرىهرةسئعودهل؟دلكمنومادا

العصالاتلحر!المثتركةالمممزةالملامحيحددانحاولثم،وغشيام
.....حينما6791()حزيرانيوليوعقبللسنتناعلىجرتالتيتصريحاتنا

إسلحاالكقاحالكاتبناقشثم.البرتغاليةالمشعمراتفيالوطنيةار!او!لمأوليست؟البحر!يابهودائقاءهوهدفناباننصرحكنا

ائحرالوثقعمنللجدهذلدأابس!لئعمقضدمناقئثعةس!عمالهيتجلالعنصرللمصمدللكاث-كريغا)ب!ايتحدثالتياليهوديللوجودالشاملىةالتحريرية

ناالامعزمنبكونوقد،تمامالعحر-وا!حهوء!أ-!ؤا*؟البحرفياببهوداللقاءللحكايةتهذيبااكثرعبارة

...............ءاالبدايفمند-وضعانهالكاتببخبهوقعاللذيالاساسيالخطان

للحولمحمئآكلشسع!ال،"حتحمبمافيئععه!يا!يمدملمسلحمنلكاحركادرالبمالكعالهويوحدعلالاخلاللا(لمقاومة،لمشكلةالخاصواللفهمالذاتيةفيمؤقةتصنيفات

خبراً"منلالاستفادةلهس!مح،شاملاموضوع!اخطعلاوف!ملانوسميحويرثىدر.!متمودهواهعلىذلكبعدالالقابيوزعاخذ3

................اما،المحتلةالارضداخليقيمأنلانهمااًلمعارضةشعراًءمنالقاسم

ادى-الممالهدامنراضحهوكما-!بمتكلاممكنادريمياوسرتإاالقاهرةفيقيبملانهاًلمقاوهـةشعراًءفمنبسيسومعين

.شعراءبينالتفرقةحولحقاطريفةاضافاتالكاتبيضيفثم

ااسعري"بلوك"ينتطر.يأاترا!-(لما!رضفي"البقاء"اختاروافمن.المقاومةوشعراءالمعارضة

جعفر:الشيخحمسبللالىستاذ.اسرائيلفياللقائمللنظامالمعارضةدرجاتأقصىاًلاصوزته!افييكن

روسيشاعر-مثليالقارىءأيهاذللكتعرفلاكنتان"للوك"تععيلاعنفاحالازهاأشدفي-شكريغا!بدستورفبهه-مةوالمعارض

..المتعددالحوارتعنيبل،التلحةالمقاومةعنفضىللاالمقاطعة

وهي،بهلللتعريفمحاولةالمقالوهذا.1891-8!18عاميبينعاشإ!الاطرا!

معرهذهيمش!ريمبمب!للهلهصوافالعا!ثلىمتوالحممللا-يتثعتطععهذفيارمح!اقعمنالمحتلةالارصفيالمقيمالشاء-راستحدممهما":ويضيف

........"البندقيةتصوغ"لاالدقيقالتحليلعند!تها،كالقذائفتعبيرات
ناكصورو،حعدرالشعخحس!الاستاذحهدمناطلاداغضلاالملاحظه

........إ.إ"الحوار"تصوغوالما،المعركةفيسلاحا

ومعرللفلمرلئىجعلمعارففيةلو%للكاحوالن،ينوفممثلعلمهاؤاكمالتيمنلس!محهداللصمعوعرلة،نتلمسلعلناالكاتبمعأخرىخطوةفلنمش؟الكلامهذامعمىما

.وعصر.وبيئتهالشاعرعنعملةصورةيقدملكي،مهاأواخ"،رهالذيءوقعها!فىىن-عندء-المقاومةشاعر".يعنيهما

..-اً.اً...-.ء:لا(،يقاوم"أنالاالاهـرحقيقةمنيملكيكنلموهو.4دختير3
بعصلرجمةفيصحاوجهدبدل!داللكالبارسكو

نا،الاحوالهذهمثلفيالضروريمناًنهغير،ازو،!ر!صائدارررقية"عن"يعبر!4فيوهو.موقعهعنللهلمكانلافالمعارضة

منها،اننرجمواللغة،منه؟رجماللذيالم!سد-بدقةالكاتبيحددارتياشا"اللحوار"عنيعرفولا،حقيقياواقعاتصبجانقبلمنحتى

شيئا"
منيتحققواارترجمتهبآصولوالعارفونالش!رنقادير"تطيعصتى

اللشاعر.روحمعا-ظاقهاوءدى،الترجمةفيابىفولالج!هـتدارالمقالفقراتمنالمزيداقتباسالىحاجةفيلستاننينييخيل

علىيستطيع4اششكريكائيظنالذيالفضظاضالكلامءلىادلللكي

يسنالمند.ا،قاومةولثعرالمعارضةشعربينال!نعسفيةتفرقتهيقيماناساسه

اللقاهمة-واللجنائيةالاجضماعيةللبحوثاللقومبمالركز"المقاومةللشعراء"لللائتصارالدائبةمحاولتهفبمفتيلايجديهولن



وقدرته،الر?قةغثائيعهاحبزلترمافيهأحببتفقد.ظلمتأننيار!مأرر!4

ولكن.وموسيقاءصو""وعذوبة،عنلءربلانجنسماهـكأالتدفقعلى

حدهاءئزادتأنوهي.سمامحونكماعسلاتكونالعذوبة،المعركةفيماتوبعضهم،فاأكبروشعراءتاب3هذافعل

.وطراوةنعومةتصبحكادتالفرنسيالشعرقصائدأجمل)كتبوهماوأصدفىأروعفكانموتهم

المحيطالعالمقوةبهـانفلامرتيناومرةقبلمئاهاواذاالرواباتواجمل،السريةالمقاومةأثناءفيشعراءكتبهاالحديت

ع!وكها،تربعناانهاصحيح،عنهاستصر!ناوصرا!ننهبنسا.(الاسبافقياللح!باواللمنحروبفياثرشواأناسكتبها

صدهـ-اتولكن،البهانلجأحالمةجزبرةزخلققد.تحذرناالزمن***

فاتهممناأحداندفعربما؟يدري!من.تفزتصاأنتلبثلنالواقع.الشاملبمعناهاالمقاومةعنيكتبواانذللكمعالشعراءحقمن

الكلمة!هذءعلىكتيراأحفسلاأننيمع)بالروماذتيكيىةشاعرنا"طر.بقتعلىكل،للكارثةبوايستجبانواجبهممنبلحقهممن

حنيتش!نفسهفييحملفنايصنعاويكتبمنكلأنأعتقدبلويستطيع.جءيعاماسا.نناقلتكصاالمأساةان.استعدادهوحسب

ايضااعتقسدكنتوان،مجهذلفتميءالىهجهـولاشوقاأورومانتيكيابومكليجإهاللذيواقعهفي،نفسهعلىوقعهايسجلأنالشاعر

بفدرالرومانتيكيةهذهمننتخلصأنجهيعاواجبنامنانعنللنبئكشفتللفد.المعركةأرضعنبعيداكانومهما

ايغربفيزملاوهمحادبهاكمافىصعرا؟نايحاربهاوأن،استطاعتناأستترتا(لننيالكاذبةالاقنعةمن،حياتنافيالعديدةاللفسادأوجه

.(اليومحتىبودلليرعهـدمنذايديعلى-وأجيالبسنينالهزيمةقبل-هزيمتناعن،وراءها

الذي-ورالممثل.دائرتهعنتخرجلاولكنهابالرمزاللقصيدةتبدأعرلنا.ازيا،مافلافعلىوالجلادينوالمنسلظينوالكذابينالمدعين

فبءهذا.القناعخلععلىصممقد-مناواحدكليكونقدانللتنعرالو!ابىررأمبحوهكذأ.العالموامامانفسناامام

بالتزييف.جميعايهاووالروالمؤلفالمخربميتهموهو.وضروريج.يل.يرفضويغيرويحتح

بتاولفيالنتيجةتضع،ولكن!.وصادفىج!هيلأيضاوهذافي،العقوليحررأن.الهزيمةيهزمأنالاكبرواجبهأصبح

واشرحهاصذلكبعدتزبر،ثم(ملفقةروايةانهاعرفت)،الخوفمنوالنفوس،الخرافةمن،اللعربيالوطنبلادمختلف

وهـ-ذه.محضعقليةأنهافيهـايقالمااقلبطريقة،اثباتهالأيمان.النضالفيلللاورتمراريدعوأن.الفسادمنوالمجتمع

النروترمنت!رمها-المنطقاصحابيفولكماالمصادرةاواللبدايةفما-وحسبالحماسيلهبأن!متهلليست.والاملبالوعيالقلوب

نوعب!نهاوها،النهايةنفسهـاهيالبرايةلان.ا!فروريوا!صراععلىامتنااصراريسجلانبل-علمناالاعمىالحماسجنايةأكبر

اوتعمقنجربةالليناتضيفانتمشطعلمفلهذا،العقليالاستدلالمنغ!ياتهديدايهددونهااللذينالاعداءلمؤامراتورفضبها،الحياة

!فشبالدورانالاولاهـطرمننفسهاعلىحكمتللق!.اء!اساعلىشما!ةثورةتصبححتىالشبابلثورةومساند!"،بالانقراض

بجزئياتالرمزهذاتغنعولم-اننعبيرهذاصحان-واضحرمزاطاركما-ممونانمنللهاوصياتة،مجتمعاتنافيالتخلفجوانبكل

تمص!رغمالسطحعلىتظلوأنمباشرةهـونانواظرت،الواقعمنعل!،ظهـرانيمكننبيلياششبابفورةمجرد-اعدا؟هاوتوهم

ذلكمعتصبحاندون،والميتافيزيقيةبالشمولتوحيوان،ا!قيعودأن!يالليومالشا!رمهمة.الرجعيةقوىأوالاربعالدول

محنيقالمابانالثاننالسطرفيونفاجأ.فلسفيةاوميا!بزيقيةالراثيصبحأناي،الكلمةلصذهألاصيل3القدبالمعنىشاعرا

بانتمثيلومعاوية!ليشتنومافشسطل،معاويةعندقاللاءليوبنواحدوقتفيوالنساعرالثائريصبحأن،والمتنبىءوالرائي

يمليه،ونثريتقريريا-لوبرننمضيثم؟والمسرحوالاخراحلتنعلم!اءتقد-!البغيضةللكلمةومعذرة-اللفرصةأن.واحد

والاحجارالشولث،الحصاد)شمريةوصوربكلماتوهناكهنااللشاعر.والحكلاءوالمنابرالكتبتعلمهلاماالثوادمن

لل!اضرورةلاىنويةزخارفتظلىولكنها(وال!موعادحر،وارصراخاًلصدفى.الصدفىهووالشعراءالكتابمنهميتعلممهدر!!وأول

الايحاءأوالقصيدةحركةلوجيهأوالتجربةتعميقعلىقدرةولاعلىيلزمناوانذي،صمتفييرمكلالوتيواجهونيجعلهمالذي

بعضا!طانااللعزيزشاعرناانولو.مختلفةبمص-انوالاشعاع.بهمانحسلاكلمةنقولالاالاقل

وآشار،مثلاوالمتفرجينالمهثلملامحعنأواللروابكأعنالتفصيلاتستحرروأللوحاتوالقعصوالرواياتالقصائدأنأقوللن

اسلوبغيرأسلوباتخلأموا،الواقعأرضمنشيءالىقليلاصقدتشطيع%نسااقولولكن.السليبةالأرضتعيدأوفلسطين

عحلولا،الخطمستوىفو!يك!نلاقد:مثل)النصريالتقريرناقوسا:افعالاتصنحان-بالفعلالحقةنماذجهابعضاستطاعت

الىلجأأنهولو.وايحاءلركيباقصيدتهازدادتفربما(..الخللقلقنشيدا،والتس!اندللاتحادنقيةدعوة،بناالمحدفىللخطرينبه

والله،التعالمقيبلعنلا،وأود)أحرىابعاداذلكلاعطاهالحوارلتعرفنداء،والكذبالتخلفعلىاحتجاجصرخة،الجماهيريحرك

المعروفةوهي،فامستلمسرحيتهجوتهمقدمةالىاحيلهأن(يعلم.الصغيرةهمومناعلىالاكبرالهموتقديمشيءكلفياللحقيقةوجه

المؤلفبينساخراذكياحواراوسيجد،المسرءعلىيالاستهلاك***

نماذجعلىويدل،المتميزةملامحهميبينالمسرحومديروالممثلهذاضوءعلىا!ائدالىالآن.كؤنظرينبغيمماأكثرأطلت

.(وصادقةثصاملةانسانيه:اهـلام

أخرىمرةقصيدتهاًلىالشاعرعادلوفحبذا،اقتراحمجردهذا.عزيزعليلشاعر"القناعيخلع؟الممثل"العددقصائدأولى

"أنلو"يقولانيصحلاالناقدبانعلميومع.الاناةمنبشىءفيسنواتبضعمنذمرةلاولسنةأبوابراهيممحمدسمعت

اكونالاارجو،فكرةمردانهاالاكماهو،العمليواجهأنعليهبليقرأكان.لهو"حمستبهفمالحجبتباللقاهرةالادبيةالندواتاحدى

.كثيرافيهااخطأتقدصوتالهمعهأحسستبصوت"والسيفاللدمعة"العظيمةقصيدته

الىحاجةهناكهل:نفسياسالكماالشاعراًسألواخيرابل،انتاجهفيسنةابوواستمر0شاعرقلبمنيخرج،شاعر

أقجلوقمسد؟اـرموزاكلعنا،خيفواقعنايغني!ناالا؟الرهوزهذهكلبعضوتابعته.ينبغيممابأسرع،ينبغيمماأكثرونشرانتجقدلعله

اويزيده-.الايامهذهفييقالكما-التجربةيكثفاللذيالرمزمسرحيتينجانباًلىقليلاذلكمعيعدالذي)الكتيرالانتاجهذا

؟ويشرحيوصحاللذيالرمزأقبلكيفولكن.عمقا(..منهمافرغانهسمعتشعريتين

لنزارالسميهاانمسنأشهرقصيدةمنانفاسالقصببدةوفيوصارحتهمرةذاتتهورتلقدبل.نفسهتكرارمنعليهوأشفقت

وما)أيضا!بهـلمولعل.ودفئهاغضبهافيهالليسولكن،قبانيشىنلا.واحدةقصيدةمنمكررةنسخقصائدءافيأشعربأنني
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فطحرومجموءةاواهيروغليفيااوالسمارىلخط13)الكتابياتنكللا-رفاللطظاه-رةرل!ن.دنقلاملمنلىصبئا(الج..ءلميعنيقال

ثءاراتفكلاهـهـ-أ.ب"للغو?ورةيعدالصوتي*لا"ا،لا(ءباالالفظاهرةففهـتكون.الالتمفاتالىحابةفيشمرائئ!،برينالملحوظة

الاستعم-الففينستخدول!ا،واهـد"*:ىذاتبة3)عع!لأماتاو.ولكنا،بتكارعنالعجزاوالكسلعلىدلي،وفهـأممبهونطبيببة

فيه.طمصحلامباشربسيطمحددبمعنى،ا)رواديهذافينفسهالجديدالشعريجددانؤلمظمل.آخرموضوعهنا

يشخىدمانه.هداعلىيزبدفهـحوالادبيخهء-،لالاساما..غيرهوفيالصدد

ويرصيف،جديدةارتباطاتودؤلف،علملاؤاتبينورجمع،الصورة،**

.فيو!،"!نلمأبماداًارلغوبكأالعلا"فاوللفظ،و!مامنثنرركاشيشابينهماانأحسب،معاتينقصبالىوأنتةل

،الادبولكن.الادبعلمى"ورصورايى!بالصورةوالتعبي!رللعرسوبطاقة،الاسعدءحمدللشاعرحزيرانمنللخامسأغنية

اساسعلىنقوماللصولىةومل.بهالايحيالا،خاصةوالشعرأفرأهـمباننيخجلاوأعترف.صادقيوصفياًلدكتورلانتى،!رالموعود

وخبراتوتجاربرؤىوتثير،الاولإحلافيوبصريحسيادراك-ابأنهممومف-ا،احييهماانالااملكلاالذينللشاعرينقبلمن

صورةوادبيةلغويةصورةكلليستولكن.ثكبءكلقبلبصريةممانطلبهالكثيرويحققان،الجديدالشعرطريقعلىحقايسيران

كانذ)"نفالاهم.فحسب.الخ...لمسيةاوهـمعيةاوبصرية،هامم!ةهادئةالاوللىالقصيدةانومع.المعاصرالشهرمن

ووجدانية.فكربلةو؟جاربخبراتا(نئعربةالصورةفينا-ثيرالموبةبالصوريزدءهـانأنهماالا،4ءه،رف،عاضبةوالثانية

يسجلانالقصافدلاحدى"دراستفيالناقديعملهمااهمولعل.ونبدوالتفجرحدالى0والقلقبالتوتروفىخران،معنىمنبأكثر

وبنائ!اوانواعهااجزائهاعنالبحثويحاول،فيهاا)واردةاللصور،"تحرجأنخحاولولاالصمتمنتنبعىنهاالاولىالقصيدة

.السياقفيلمهاتحتهاللت!باللعديدةالتغسيراتويقدم،ووظيفتهابعضفيوتقعكثيواتتحدثولكنهاتصمتانفتحاولالثانبةاما

!ورة،اوصذرة،تقليديةاوصب!كأاتكونقدالصورةانسيجدتيقالاولىالقصبدةانومع.والمباشرةاللخطابيةفيالاحيان

سيقوم..قويهأوباهننة،مختلطةاونقي!،سطحيةاوعميقةوالاخرى-اإأساةضحاياأحدالفاضلصاحبهالعل-الكويتمن

ولكن،وخطرقصورفيهعمل،ضروريولكنهشاقعقلانيبعملاللغضبعنالتعبيرصدقفيتنئتركانانهـهـ-االا،الاسكندريةمن

تدورسريعلآتانطباعامجردنقدفايظلالاأردنااذاعنهغنىلاجراحمنشعاهـ"ينبعثالذيوالاملالاصراروتؤكدان،(لمقدس

والمذهيبة.الشأسةا!ماراتاوادمردياتتوفىمجالفي:شكدلكفيهاوصادقجميلالاولىالقصيدةومطلع.الشهداء

ءصراوافرحتىالقديمشعرنافي!الصورةوظيفةكانت،عادواحين

المقلدرنالجددشعرائنابعضعندوربماقريبعهدالىبلالاحساء،سمابنىالريحقالت

فدرةمنوادهاشهالقادىءاوالسامعافناعهى(اليومحتىلونهافاستعأدت

تتملصورةاوكانت.وغريبطريفهوبماالاتيانعلىاللشاعر،الخائفةاللعيونكل

هومفاسهااناًي.الماديالعالموتطابق،والعقلالمنطقح!ودفيسأبقىوالريحقالت

مثلايمكنفلا)الخارجىقعوالواالمنطققوابينمعالعقليالتخأسبصوتهافاستعادت

اءسرةاواع-نئلا!لةلهحصانعنيتكلمقديماشماعراتجدان....الراعفةالجروحكل

شاعراتجدانيمكئولا،القشمنوقدمها،جرحاوهوةفمها-عامبوجهالحديثاللشعرطابعوالمفاجاة-مفاجئةثقلةوتأ-لي

-فسدالماصفال!سهلفي:الوارمثليقولان4بباديخطرربمقديما،قوسينبينكثيرةابيا-اوتضع،السلطانشاعرعن"كلامتردد

يحصداًنهفيقولالقمرعنلوركامثليتحدثاو،اللتنهدجلور.بدأتهالذيبالصمتو"إتزم،المباشرةعنأمكنماألبعدتريدلانها

يان!،أيوللينيرمثلالثمسيصفاو،اًلقديمةالنهررعشةببطءالسل!انكلمةمنبضيقيصطرحتهاذااًلشاعريغضبالاوادجو

المعنىعلىتزيدلاالقديماثاعرعنداللصورة.(!مذبوحةرقبة.المللحدالىاللحديثالشعرفييعكرراللذيلسلطاناوشاعر

بحركةتتصللاللذلك.طريفةزيضةاوحليةتكونانالا،الثابتوتجروونوتغامرونكرونتبفيلليتكم؟اخرىوكلماترموزهناكأليمست

طابعهالتعرفالموجوداتباهـنالىتنفذولاالوجدانوانفعالالنف!سعنكلامهاعجبنيءما"الهزيمةازهار"الشاعرقولواعجبني!حقا

هولصارمةااللعقلانيةطابعان.الخفينبضهاتلمساوالفريدفالقارىء.حجرووجههـلفيهاالشابالم"بارك"التيالمدينة

ابىإروديمن)الاحيائيينحتىاللقدماءعندالصورةبف،ءيطبعالذييؤكداف"وماالتقليديواللفكرالتقليديا!شمعرعلىتعودالذي

الاحيانمعكمفيجعلهاارزيوهو(وابوللوالديوانمدرسةحتىا!والمشبهبينوتقاربوالواقعالصورةبينتلا؟ممندائما

الواقعتقابلما3شيءكلقبلالينعلىتعتمدبصريةصورةاذاو!ى4.التعبيراتلهذءسيعجبواللشىءالفكرةبيسنوتطابق

عليه.وتمد!ا!ءارجم!وبنائهروحهمناًلاقترابالاصحعلىأوالحديثالشعرفهمأراد

كذ!معاقولها.اهميتهاالىلانبهاسوقهاا!مياءهذهواحداثوالتنافرواللشذوذالاغراببانيسلمانفعليهاللج!يدالمعقد

لاوهى،اللصابعضهايحتملؤلقف.،أطروأوتعميموبغيربحنرمنكل!!المألولىمنطفهومحاربةومعاداتهبلهسهفيالصدهـة

هذافىعلمتهاأننيوالمهم.اللتحليلمنمزيدالىتحتاحشكذمنالغرجمماالثهـعرعلىهذايصوو،الحديثالشعربناء!وانين

رشمه-فيالصورة"عنممت!ازبحثمناقشةحضرتانبعدالاسبوعالعث!ريئلقرنافيواتباعهماومالاريهرامبوعئديزدادو،بوبليرعهد

جابر-عزبزمديقاللقاهرةجامعةالىقدمه،"الاحيائيينوالكلام.الجديدشعرنافيلجيد"االنماذحبعضعلىيصدقكما

النقديرلآ.حيا"خافيمرموفةمكانعةسيحتلانهأعتقد-عصفوردراس!الىقيجوالجديدالقديمألشعربينواختلافهاالصودةعن

***العزيزانالمثعأهـرانليلي!ممجولكن.هـكانهاهناليسطويلىة

؟اـالواقعكلهالكلامهذافيالعزيزينلشاعريناذنبماولكن.أقولمشاب"لااوضحبسبطباستطراد

فيالشعرمعهومهامنتقتربددهماالصورةأناقولان؟أردتانني*رز*

موقفهمومن،للواقعالمحدبنمفهومهنقلأو،الحدبثالخربيباكعرويوحي،والحجمالشكلحيثمن!فاوت-!رالصصرة

والرموزوالاس!عاراتللصورةاستخدامهمطربقةومن،التراثمناودبية3زكونوقدللغوية*كلونفأنها.وقيمةمعنىمن

والاساطيو.اللعلاقةالىتضالىعندماعادةاالمضيةاًلصورةوتنشمأ.شعرية

هـن(باللطئعالاستعا-ةذهـثفيب!،)دائمماالهمورةكانتولكئ.أكثراوثا.ليهةعلاقة(معنى-لفظأالاولىالتعبيوبة
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-صادقوصفياللدكنورللشاع!رالموعوداللعرسبطاقة(ما.اهأ،عليهالشاعريةثوبواصفاءالواقعلتغييرالمشعروسممائلأمضى

أنهاممتأحم!فقد-قبلمنلمهافرالمبأننبنآسفاواترؤءهيبل،لانسانايملكهاقوةاغظم،ايجاسنيتاورتيباقالكما

عناجزائهابعضفيوتستفي!دالجديدالشعرأرضعلىأيضاتقفكمامخلوقالهضميرفياللهنسيهاالتيالخلقأدواتمنأداة

تبدأوهي.ومبادلهومغامراتهتصوداتهمنقصدغيراوقصدإ..المريضبطنفيالاتهاحدىاللبالالمشتتاللجراحيضسى

يةرووكه"جمببر،3حدالىال!حعلىيستعص،الانجببلمنمقت!بسبنصالتشابهأساسعلىقلتك!تقوماللقديمالادبفيالصورةانت3

ابياتهابعضفبم.نشفيدكما،وداءهمالمعرقةالرغبةفيكاوذهبالعذراءشعرانمثللاقلتماذا.والصورةالنةسيءبين

للمان،بهذاتدلولعلها)الطبيةالمصطلحاتمنوتصوراتهاالص-ورةانغير.الفودعلىالشبهوجهاتضحأسدصح!دان

.،ومهئتهالشاعرعقي!ةعلى،التقديريخطئنيتقللفهي.المعدودغيرالمنطاقألخيالاتأدواهماصبمتالحديفة

هـارينفضانيريد،المستحيليفعلانيريدانشاعرأنعنتعبرلاوهي،تماماعليهبةلقضياوالاشياءبينايتشابهمن

.المقدسايغاضبالثرعلىيقوىحتىالنكبةجراحويلعناللهزيمةف-!مابي!نهـا،رابطلااث*يىإءدص-نلجمعاأ"-دقدربينهااأتر،بط

ىتالقدرةهيني"ةالمقتبسالنصبعدالاولالبيتيص!مكقداللهافلالتباعدهوالانيميزهاماأهمأن.الوأقعأيالمنطق

كسرالاحظتكمافيهتلاحظوقد،"اللدغةلعابدميمنأفصدالاتحتفظلامطلقةصورةأصبحتبهذا.والصورةالننعيءبين

صورةتف(جئكثم.العروضبقوانينجهليممنالرغممحلى،الوزنفيبلبينهملالتشابهمنتأتيولا،الاصلمنالله!مفعايةضعمفبأثر

فياك:اقضووالشنوذالاغرابعنقلتهماذفنالىتعيدءوفقةكببراشاعراًفجىدانهذا/وضحومما.واسعةطفرةأووفزةمن

الاذنين.خلفمنعينبمأسترجعحتى:اللحديثالغربي0انىمعراصورخلاللهاتعصفمشعةدوامةتكونبأنفيطاللباللصورةعن-ئحدث

الستفامو،والسكينواللحمالجرحعنالكلامقكرار!ايفكوقداًنيفولآكأروشاهـ-ر.مناهغبردداتراصداوهاتهوددفكار"

الماوترديد،الطيبةالشعريةالبدايةبص!زا!ةنثريةلغةمرةالشفاهتسمىانيمكنالرحانيعرفاللذيهووحدهالشعر

نئكرا)خطابصةبن:--دةا-،15االهـ-لاموتوجيهيارنغوالمتحدةالامم..أخرىمرةونندلر"صال

أرضالى1الشعرأفقمنكجأةبكتهبط(الخ..!يايارنجش*را**،

الى"للن"تكرارضايقنيكماأيضايضايقكوقد.السياسةف!بهـماهالنرىالسطبقتينقصدت!يناالىالاستطرادهذابعدنعود

اللذووالالهمهابالمملالتكراروراءءتخطىلنولكنك،صارخحدالروحيالموقفمنقربهمامدىوننبين،ناشزةمتنادرةصورمن

المبتذلةاوالمستهلكةوالكلماتاللخطابيةواللهجةلهداعيلاانباختصارو(نلاحظ.عامبوجهاليومأللعالميعيشهالذيوالعقلي

الرؤيةعلىقدرة(غيار!قطع0.المفضوضللشرفيصنعلناللعاللم)الناحيةمنمبية(حزيرانمنللخامىاغفلآ)للىالاواللقصيدة

تعبيرالىالنلدرةالاحيانبعضفي!الارتفاع،الحقةالثمعريةمتمصاويةولاالابياتمحددفيمتكافئةغيرمقطعاتأربعمنالشكلية

الاسودالجرحساريةفييرفعمنملصون،:قولهكمثل)عميقمركببشكلتتحدثألاولىقالمقطوهـكأ.الر؟يةاوالمكاناونالزملفي

(.بيا!أءرا!اتلاوهي.وايجروحوالبونالريحفاطماأنتعادوااللذينسنعام

فيها،شكلاشويةموهبة!نفلتكماللقصيدةات!فبينالانطلاقحريةالمخيالتترروبذللك،العائدوىهؤلاءهممنتحدد

السىالمحتناقضةصورهابنعضوتشمر،والفكرةالغنائيةبينوبمعكبرىمقطوعةالىقلتكمامفاجئةنقلهننتقللم.ءختلفةامةانات

ألاء،طلاحاتمننسيجهافيوتدخل،لحديث.لشعراجيهـلروح-صور.ووهاتئصحهاوبابةالراوتارقكلدقدالسلطان،ثصاعرإنتقول

عنب!عيدااستغلالهاحسنللوماوالسياسيةوالمسببحيةالطبيةواللباطنالعينباغماضتسمحاولر؟يةاعمقتزيداقواساتفتحثم

الضعريضرفليس.وأوفعأطيبنتائجالىلادىوا!ماسلتعجلا،لنئتقلالمهزومةالخيلبهتعودالميتالفارسصورةونشاهد.عليها

علىتجريعاريةكلماتمن)المختلفةالتضميثاتاللىيلبأن،جهكلفيهاابناباللم"بارك"ملعونةلمدينةأخرىصورةالىفجأة

تقرروىاسلوبأو،فنخمصةعلميةاصطلاحاتأو،يومكلالالسنةالملعونةالمدينةبيناتوقعغيروالتوترالتنافريحدثوهنا-وحجر

والاحصاءاتالامحدادحتىاو،اللحوادثوصفحاتالجرائدلغةيشبهتحلاللتكبمااللبركةوبين(الاسىاوالشففةلهـانتوقعكأ،الىتي)

نسيجداخلكلهلالتضمب،تهذهتردأنهوفالمهم(.اًلرياضيههذهقاشتهمابمدىاحساسنايزداد(اللعنةنتوقعوكنا)عليه!

علىعديدةامثلةوهناك.صادقةوعاطفةكبيرةفكرةتحركهشعري.للساحدثعمابمسئويىتناوربماالمديسكأ

جوقصائدفي7يجدهااناللفاضلالشاعريشطيع،النىهذاوفيصوقلقةمعتمة،جديدةصولىةلرىالثالثةالمقطوعةوفي

ممارسعددفيليننسرمقالالىشاءاذاواحيله)مثلابنتفريدرن،وأذتأخكلاومناواحدكللعله-الدارمصلوبهـن،محددة

الشعرثولىةعناللقاهريةلمامراالفكرمجلةمن6891سنة)اذار(11دسانرلا!ظاشررينبوعياتهذ!أضحتاذيا-السليبةالارضفي

طلاح!اتالاصهذهبهاست!خدماللذفيلاسلموبعاوضرر.(الحديثهـل!-كيالألاةاةورلمىندزءةزطيراتقبروجراحه(والنارلماءلبي!

تعميقها،منبدلاالفكربشاعريةهبطتأنساالمعروفةوالكلماتتيرمودالاعلى-ضص!االلذينحسه-اصرادهيعلنواللذي،"كان

الجزئي،ا!صالىالانسانيدلث!مولمناللصادقةبالتجربةونزلتيىأكأذر!؟.،*ص،نجة-"!ململأوو"2ا!وربويظول.تأرهيأخذان

قفرد.اطابععلىالتخصيصه!دافيتحاف!اندونبغ.وضهاوبرهـا-الموحيةالقعسيدةتنتهيثم.الظافرةللعودةا!نجه

!اخرىمرةالاستطرادفياشنأذنانيالضرورمنأجدوهناكلماالارضتحييهالذيالمنتقماللفارسبرخطاب-آخرشيءايقكبل

الغربركي.الشعرالىالمتكررةاشاراتبموالقاهـىءالشاعرتسوءفقدال!وعسوطعراهوكلما،دمقطرةاودمعةترابهلعلىذر!

طوبل،وقتمنذعليهاأعكفبدراسةهذافيمتأثرأصطوالوا!ع.شعبهلليلفيدآمنخصهـااضاءوكلما،سياجكلعلىواروت

وليس.ظلهعلىيقفزاوجلدهمنيخرجانيسصعلاوالانسان.مقل!اكستأتي:لهلمحهقولخالصسةثمعريةتحيةالريحوتحييه

نفسفييسيرواانشعرائفامنأطلبأننيالاشاراتهذهمعنىمرينس!يجاوتخلقالحديثالشعربف،ءهـنر.ؤستة-اذناللقصيدة

ويجاربنسا،وتراثهاظر،فهاأمةولكل،طبيعتهاللغةفلكل.اللطريقاساحر،االملونالزجاجكمقطعاللوحاتفيهتمدد،ا!خيوطمختلف

.الاحوالكلمكروهفيوالتقليد،غيرنا.لجاربعننختلفالعديدة!أوايحاءأالهادنةبحركتهاوهبم.المفاجئةالهقلاتو(تكتر

!الغربالشعرهذانعرفأنهوالليهاذهبماأقصى!بهىذاتزيده،ولكن!،عراخهمنوتخففالانفعالنكتفالهامسة

واقعنا.وحيومنلغتنامعتجالىبنالنبدأننساهاننحاولثمونقسرأه.هجروايتثيراللطعلىقدرة

عمرنسافينعيثإرأنالآنعليناالواجبأناخبراندركانعلينا***
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بغئاللىشاعرناينظرانويكفي.أساسيةصورة(وايحاءأوفيه.ورسالتنامنهمكاننامحندائماانهسف،ونسأل،روحهونقهم

ناأيضاوأتمنى(..ا*ثلاالخرابكالارضالمشهوراليوتشعر.سادجةتكونماعاببااللحقيقةولكن.رر.،-جاسؤالاهذايربمووقد

لليمكنديوانفيالمخلصاللهادىءالشالحرهذاقصائدتظهرنقكرولاعصرنانعيشلاأننايكفيدماالآنلنىا.زبينقدأنهوأظن

.فعدتممابأفضءلمي!لمالحكمهـ-"بمااللبشعتخلفنالحن.فحدثناقدأنناوآظن.فيه

***.الخجلمنبدلااللعملالىهذايحفزنالانوان71ن3و،أيغصاإ"الكفا

سارواقدالجديد3لمعرنادوادمعظمأنباغتباطأسجلأنوأستطيع

بعدحقهاأوفيهلأنلللاسفاستطيعللنئلاثقصائدبقيتلوا!بامنوهـى.س!ةخطىواتأليهأشرتالذيالطريقفي

..أمذقذأكونأنأيضاوأخشىواستطردتاطلتأنطويلا،ذلكمعيزاللاالطريقاننفهمانشعرائنادقةوعلىولسا

مناليهننهتفيماللألفتقعالحسينيلحيللثاهـر"ؤالسبى))ةمسرؤ-وعاطفيةخطاد-4ومن)ررةتابهـ-،تؤشدزالتيالاغلالوان

مكرلعيتنهتوتصمدفيعلىموضوظاولتملدلصدولةلانهاالسالجدعريةوالتنمعرلمعيوبيدمنالتجدلشىو.ثقيلةأغلال(الخ..محفوظةوقوالبوانشائية

المباداةدخلانهاقولاناخثىبل،روقىبمابهيئعذبولاصاحبهوظروفنامحصرناتجربةفيندخلهاأنبل،ببساطةمنهماتخلصأن

.الكلامهذامقدمةميمنهاحذرتال4وب*-دشيءكلقبللغتنماقهـبط-اللغةؤةخاولىوأ!،نحياهاا!نني

وليس.والمغامرةوالشجاعةاللجسارةهـنبمزيد-!شيكل

المبشرةقدوتهلمستاللذي-الشاعريجربانفأرجوذللكومعأنالمهمبل.بالتجديدنوصفلكيثمنبأينجطأنايضااللهدف

حسا.بهيئسموضوعا-الغنائياتدفقعلىوبرغيروصبربأمانةعنهماونإبروعصرناوافعناتجربةنعي

عنكتبوللوللطساةيستجيبأنأيضايستطيعأنهوليعلم.رذباوادعاء

"حياتفيلقابلى"التيالاشياءاتفهأوالطبيعةاواللحب***

اليومية.عزالدينمحمدالشاعرهو،عزيزصديقفصيدةالى0وأصل

لمصالحمصطفىمتوليحمديللشاعرالوتىخطابوقهميدةالقاهرةندولأاتفيكثبراوسمعتهقربهـئعرفتهوقد.المناصرة

تحتينبغيممااكثروقعت،بل.المتفردةذاتهعنب-شفبىورةاحساسهو?-ق"ة-*-و/وء"د؟"،دازهـ-ولفي!ضي،الادب4

ضعبحكادتالتيوالقواللبماظلالوا)ض!عبيراتمنمجموعةبرقبالطبمتناقضومن)شعرهأفهملاالاحيلمنبعضفيكنت.وبلدهأهله

سطحي!ثرعلىتدلأنهاالىهذ(.اًلجديدالشعرفيتقليدبكأبفدهيفهمانيريدلاالجديدالشعربأنعلمث!معهذاأطلبأن

كلمانهافيسواء(ياموتاناالمشهورةوقصيدته)عبدالصبوربصلاحالنقيةشخصيتهأنلنضىأقولوكنت(!يوحييربهـان!أ

يبسطهاالتيالقضيةهيماالحقيقةفيامهمولم.العامايقاعهاأومتعسفا،الحكميكونفقدذللكومع!شعرهمنشاعريةاكثرالوديعة

ياأخي؟موتانشبعألم)*حياءعلىالموتىتفضيلأهي،ا!اعر،قصائدعدةاوقصي!منعليهحكماذاعرالسلميظلبمالانسانلان

؟(قلبهوفي،عينيهوفي،كتفيهفوقالوتىعشراتمناكليحمل*!اواحدةفمسيدةعلىالسريعالتعليقمنهطلباذاالطلمهذاويزداد

الشمامحرولكن.قبولهايمكنالفكرتين0كلا؟الاحياءموتتأكيدأملاولتنقلك"الكرمناطور"الاخيرةقصيد"نهأنالمهم!الآنحاليهي

الله!سامحه،معهوحيرنابينهماحار،بلاحداهماعلىيستقرللميلمسصاحبهابانكوتثمعركاللسليباللعزكأابوطنأدضالىوهلة

فيمحاولةعلىتد!العاشورشاكرللشاعرذرابيوماساة-جمماتعيشانلكوتيج،وزرءشعبهانفاسويحملأرضسهتراب

النساعرن05يبدر،الاصواًتالمتعددةالركبةالطويلةالقصيدة.صادقةطويلةبكائيةفيتعيشكئتلوكماالعامالاس!اةجو

اوملحمةشعريةمسرحيةبدايةمحونانلعلها.عليهايصبرلمالشعببمالادبمنالكعيرةالتضميناتتجدعندماهذأاحساسكويزداد

مضمونه،يناسبلاشكلفيالشاعرنورطيانرىأم،طورلمةاسلوبوهذا).فيهاو!فقالنساعراليهايل!التياللفلسطيه!

الشاعرانوأحب.(؟لامثىدنقلكأءل)بغي!رهأظنفيما"خلرالوفيقوبخاصة،المحتلةالارضشعراءمنقليلغيرعددفيهأجاد

ميف5فيتنشف)القصمدةفيكلمءأولمعاًلتوفيقاخطهحتىالآن.!للهاقرأولمعنهسمعتاننيآسفااعترفالذيزياد

مج!8لمأةصفي:هذاتعبيرءفياخطءكما.(للحبغنوتيرياللمط،أحدعليهلمج!انرونماتاللذيم!لكرماناطوربينوالمقابلة

المطينمنقطعةيعلمكمااللحطةأنمعاًللخ...ألاكرمالانسانمقابلةالشجرتحتبمكرهمجاءواالذين(التعاللباو)الغزاةوبمن

بعد"ولأ""قذناسيدنا))عصا)كلامهـىتليقلاوهي،المتنالاسود:الثالثةالمقطوعةفيأقصاءالوفيقويبلغ.موفقة

تقنعني".حالكلعلى!بع!ياخطتكونانتمنىا!بقليلذللكمالنفأرضفياسوالت

ايصحابىجوالىتنقلنيولم،بهكتنتاللذيبالشكلالقصيدةار!أمطير

،ذءء-الخيقةديأعر!والم،ءصرهالىولالفتهالىلا،لليلاللج؟حاللهمما

منها.التذماعريرقصد
اللخ...قبابهمفوقتحطتزالماهل

***كماتشتتهاولااللعاطفةتؤكدصورةكوالمتماسكةفيهافالفكرة

أيجديد.اضفلمأننيأعلم.ينبغيممابكتيراكثراطلتأنذاهامنكثيرانجداد،اللقصيدةمنالاخرىالمقطوعاتفيحث

كتبتوما.لهنفسيأعدولمانقداالىأميللاياننياعتذرتوقدبالسياقصلتهانعرفلاارتيوالمقتبساتوالتهميشاتالاستطرادات

الجديد.الشعرعلىوحرصيللشعراءبحنيمدكوعاالاالسطورهذهوعلى..جهيدجهدبعدالانعردهلااو،العامالفكربم!اوالعاط!بم

تسو"الآداب"ليت؟الاعتدارهداوالشعراءاللقراءيقبلفهليحتاجسهسمعتهأولهقرأتهاللذيالمناصرةشعرمعظمفأنحالكل

المقاومة.قصاندمنتنشرهديمامرةرأيهلليبديالفدائيينأحدالاشاراتأوبهايهـدورالتيلبيئةاتفامسيلمعرفةاللى

لهذهالحقيقيالنقدأما.المفيدالجديدنسمعانلنايحقعندئذقصائدهتماسكعلىيعملأنوأتمنى.منهايكمرالتياللفلكورية

النعيد.العسيرالطلبهويزلولم،بعداوانهيئنفلماللقصائدالتثننيتفحتى)حركتهازخدلماقيلاالاستطراداتوحذ!وتركيزها

انمنبلالخاصة،2قوانينهلهالمعاصرينالشعراءمعظميتعمدهالذي

مكاويالغفارعبدالقاهـرةعاطفةاولفكرةوتعممقاوحدةلإماسكماشعرهميزبدانهمفارقاته
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ا!لصنطابعدوومةالعممممبمغير!ءقامرملعلى!جردلئيه!اللحما-كلتبكافيت"للعا!ببةلبيواًلفصص!
وساروتوشنابنبيكوفوكأسروولففرجبنياحتىوجويسبروستأءماقفيتنث!ذاكرتهواخذت..بعيدا..بعيدا...سرحثم،عنها

السينما-)اخرىفنونتكنهكاتيركمثلينجزواانجرييهوروب."الايام

القصصيللادبالجمالليةالقيمداخل(الدراما-الوسيقى-التشمكيلوتبدأ"الرحان"فبماللبطليبدأحيث"نالقصةتبدأهكذا

نفسه.منالاالاعماقيلمسلاالمؤللفولكن.الاعماقفيبحسرةتنبنتىذاكرته

الكسانلجان((والاسواراللعدود"قصة،الاخيرةباللقصةسنبدأفييستخدمهالكيبرمتهاالقديمةلحادئةايلخصانآثرلانه،السطح

القصةهـذهلان-دبلمنلهااولهعملقراءةت!سعدنيلمالذي-اللذيالتلخيصوهلخص.الجديدةللحادثةكمبررواضحةميكانيكية

الهضماوالتيمثلعمليةطو؟مراحلمنسابقةمرحلةراينافيتمثل4جيرتمنفتاةأحبقدكان،المحسنمحبدالفدائي:لؤلفاقدمه

ذكرناها.التياللىالمحسنعبدوعاد،إحمرباوقامت،الل!يتألىانتدبثموخطبها

!-،لمميقومكاناتءالليلةوفي،الفدائيينالىوانضم،الاددن

وا،لهصوارالح!ود)5فييفرأ(خ!"تقيمحيث)المحتلالقدسفيعملياتهباحدى

بتهمةعليهااللقبضالقتقددلاسرائيليةالاحتلالسلطاتانالجريدة

احد"مطرخميس"يكتبهاقصةمنمقتبسمةبسطوراللقصة"بدا!-!و!ج.الاسرائيليةالسينماثوراحدىفيالمتفجراتوضء

صديقهبينننث2بدأتالتيالعلاقة0عن،الرئيسيةالقصةشخصاتبسدأوجين،القاعدةآمرأماميتماسكانبعدالعمذيةالىالمحسن

جالسةوهيفخذطرأىانبعدجارا؟4احدى((فريزة"وبببنالعجلانيشا!را..رفاقهلتغطيةالمحسنعبديتطوع،عليهمالهجومفيالعديو0

العجلاتيلع!ديقهقصت4خميسيقرأوبينما.الغسيل!تامام."ساهـواكلمايقتربكاناللذي"هدفهمنحويتقدموالانباللفرح

قيتيانالطبطاللبالقصاصمنيطلباللعاشقالعجلاؤيفان،نهء-"وباعماقالاحدلاباصننمالاتغنيةت!جربةعلىيحتويموضوع

يكتبلاخميساانسنتبين.مم!افولافيأكلليأ"ىوبصلةبرغيفءثلالمولفينذلأنالمطنمنكانأنسانيةوشخصية،ورالعةكأيفة

،وبرؤاهوبخياله،منهبموقفهحدثمايوجهووانمابالفعلحدثمايحاوللمولكن4:الخصبفكوينهاجوهرالىللنفاذالجهدمنبذلما

العجلانيوقيرن،للمتاعبوبدايةللرجلهزي!ةوالزواجالمحبفييرىاصطظعحاولبئناكتفى،الاعماقيكتشفانولالجوهراالىينفذان

اللعجلاقياامسا،اللذهبياللحبسهماءطبرسهكأارسوء!لىهدمبانووالمفروضمنالتيبالاعماقفاذأ،ذاكمنوش!م!ذلكمنلثبمء

ولاقومطبخدراجة:!مأكماقصتهصيرقهيكتبلاولذ(:فيعجبوالتضحيةوالموتوالقتالوالاستشهادوالحبوالمنفىالغربةمنمكونة

.؟غشلوطشثالانسانيولاألتكاملبالاستمراروالاحساسألوميهوالصداقةواللخسران

وقصته،البيتلصاحبةأخرىقصةخميسيقرأتالءنمن!هدفي،ومعتمةباردةزجاجيةمسطحاتالىتتحولالاعماقيبهذءاذا..

حدثلماخميسيستسلملااخرىومرة،التاريحمنمستوحاةالرةهذهالمؤللفإشسلم.ولىاءهاماالىبالنفاذلعيونناتسمحولادفئاتمنحلا

وقعماقلبفيويضع،الخاصةبطريقتهيراء!ووانما،التاريخفيبماضيهالبطللعلاقةالخارجبمللتصويرواسضءلمم،الخالىجيللحدت

كماهناخميس.والاشخاصللاحدأثالخماصوفهـمهالخاصتحليلهبقرارهيعلمنهخطاباالليهأرسلالذيوصديقهفاعدتهوامروحبيبته

طبطالب.اهامهيقعرو(وقعلمامعنىعنباحث-اللبد!يةفيكانقلكللخارجي.لللتصويرواستسلمبل...اللفدائيينالىبالانضمام

المدينةويكن،والمعرفةالمستقنلعنباحثاالمدينةوهبطالقريةمنجاءالهدفالىالوصولسبيلفيدالموتالاشتباكلحظة:الانجبرةاللحظة

بالنقوديئتياللقريةالىعادوحين،وسخريتهاضجي!جهاديابتلعته،الحادثةهذهمثليحكيانشخصأيبامكان،حسنا.يقتربالذي

ليوابهواكبرواوالاطفال..متداعيةطينيةبيوتا:كانتكماوجدهابعضثنايافييمرجوربمانهايتهافييقرروان،اكبروبمرارة،كحادثة

هذانعرف)والانتظاراءوالاستج!ع؟للجومنآبائهمحياةوليستانفوايستطيعاللفنانولكن..الاهدافوأقترابالتضحيةعنالكبيرةالمعاني

باكورثزخلالمنايضامنهموقفهونعرفلخميسالشخصه!الت!اريخفينفسهالانسانيالوجودمعنى:واعظمواعمقأبعدقهمةيكننممفان

تدبانن!.تانهااللببتصاحبةتقولحينيبداخمبسذهنداخلان.س!يهسواهانسانيمخلوقيخلالومنبنفسهاختارهاتجربةظل

قدكناسابقءشهدوفي،(القريةمنالفريكمنبث"4ءيأنيهاانمنه!-حافيهيشاورابيقصةفيالاخيرةاللحظةلتلكهشابهةلحظة

البلادةلحليهم"خيمماوبيض،اصدقائهكعنبجماعةخميسخلالمنالتقيناببنبالطبعالفارقمع-"الحريةدووب."سارتر!وايةبطللماتيو

بائع،جديدقادميأتي،وبسيطت!ائبمحوارفينكتشفهماوايفراغاللحظةهذهكانت-واللقصصيلروائياالبنابنوبينالعملينمضمون

اجماليافيليبيعهابريدطوابعيشتريكانبالاردنمنعادجوالنفسهؤطرفيوئائرومقا"لمفكركانهانقيمتهلماتيومنحتالت!ثهي

"،النازحينءعولىاللطوابعمعايطايى،اىاارسل"لهيقولواحدهم..ء،ببويراهاكمااللحظةهذهلابعادسارتركشفخلالمن،نظرناوفي

تصبج!ي،وا)وخموالبلادةاللامبالاةخللمنمطلةادساةتخرجهكذاا!رديوجودءشظاياوعلى،اعدائهعلىالرصاصتطلقكلناللذينضه

منا!رابانزداد،تالمشيهدوفي.ذاتهاحدفيهأل!كاةاللعناصرهذهوالخمهانةوالسلبيةواكسرددلعقليااللتوهانمنتكوناللذكياللخاص

ووامنالخاصموقفهرعرفنا،اخماهـجياوافعهعرفناانبعدخميس.!نقسهفرديخلاصعنالبكدتمحاولهفبمالمثاليةوالانانيةواللعجز

بيئوالتمزقيبال!رالمعذبالداخلبمعالمه"نملامحعلىو.عرفناالواقع

يسأل:والتمساؤلالفعلدبن،والمدينةالقريةبين،والمعرفةالجهلعلىاللدالةال!للأهاتمنهامةعلاماتتحملانالاخرياناللقصتان

العجلاتياننكتشفوبيهنملمفدائيين؟لاالناسيإركيفخميساالعجلالياجنما!ياحم!ما:حدينخلالمنالعربريةالقصيرةالقصةأدبظور

نا!يدلالافحهفدائيايصيرانيريدلالانهالفضولبابمنيس!لالحرباصبحتعديدةقرونفمنذ،"اللحرب"تجربةتمثلهوحضاري

نااجلمنكذلكاصبحواالفدائيينانخميسىلهيؤكدوبينما،يرموتا!ضاريمةابعادهامتخذة،الانسانيةحياننامنقائماجزءامرةلاول

ا!صنمنيعرفلااللعجلانيفان،اللبيتثمن1جمعوفريزةيرمزوججديدااحسالهايكونانر!لاالاساسيونتاجها،الكاملةوالانسانية

!فمفاجىءبانقلابالمشهدوينننهي.الكلامهداخميس"يركب"العالممنجديداوموقفا،للجماعةوالتاريخيالسياسيبالوجود

المشرحةفينئوحهانجتةبنخميسيتحدث:الاثئببنبينالخوارموفوعجد)--!ا،وعقلهنفصياكويناو،والشعبالفردذهنفيوعلاقاته

اللبيت(صاحبة)محىدامتسألوحين.القلبيةبالسكتةماتلرجلوقشيجماليالآخروالحد.عامبوجهالعربية0الانسانيةللشخصية

اضجؤ،مصرضربواقدأليهودفان،الاخبارسمعقداذاعماخميم!ماالآدابكلحديثةللختيكاتالكاملالهضماوالتمثلعمليةفيويتجسد
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ال!ملالىج!يعاوخلقهشفه3وحول،اللفنانيخلقهال!يالوافعفمملذكرياتمنبعقلهعاقماكلفيهيفرز،طويلمونولوجفيخميس

!هاكبتتر،والصوروالبرملالكلماتهـنمتراكمقىوحدات:اللفنيتفتتدكريات،آلوخموواللملأأ"بالاةآتتةما؟مواوالانهي،رواللقتلاللفوضى

الناسوملامحالذصني!ةوالانفجاراتوالت،ملمرتوالواقفوالاحلامالوقائعوهـرة،عقولهمبهاتحشيلطنانةاوالكلماتالواطنينوضيعةالوطن

انسانيءخلوقعلىالنهاقيفينحصللكيالخارجيللسلوكاومشاهدالمرةهذهمرتبطة،المشرحةفيشرحتالتيالباردةاللجثة.نبرزأخرى

وسط،اللضروريرةاللخارجيةوابعلدهالكاملةالداخليةبأبعاده،حيالمؤللفبأنيوحيللذياالامر،لهزيمته11نتسلمالمهزومالشعبباسم

والمجتمعالكونمعبناءحوارفي،واللحقيقيةالممكنةالواقعيةظروفهفيجزئيةبنورا"يبذلى"قدهووانما،عواهنهعلىكلامايلقلم

يستكملال!بالواقعقلبفييدخلانوحلمهاراد.نهبينما،والآخرينفبمتبرزبينما،يستنبتهااوذللكبعدليستخدمها،اللقصةمجرى

فيه.النقصبيف"ويرازنالواقعقلبفييغرسه،الخاصهوحلمهصورةالنهاية

.يتبادلان،المعاديةالطائرةعلىعيناه،مقاتلفدائيصورةةوبيها

اي!ب!بطعءمولمؤللفجزنيساتتلمواللكسابينأىلكااقص"حملمحيؤهذانفمالحققءللحمهاانمامحمدام:يتساءلثم.الفدائبمويموتالطالرةفتحترققديفتين

عقولداخللدور!اهـ"!لاقةلاكأنا!أنايدوأرخارحيؤالوا!ع؟.باللفدائيينرأيك
-.....

تؤكدهوما.تماماذلكعكسر؟يض4تؤكدبينما،ووجداناتهمالناس

نفاجأحينالتغراتامامناتبرزللذلك،الصحيحهواعتقادنافير؟يتهللواقعيكونانيمكنلا،خالقهذهنوفي-مطرخميسذهئفي

عاللصورةوراءو،اققا،القديمالتقليديموقفهيتخذزالعاالمؤللفبأن4اتووجدالانسانعقلخارجالواقعيوجدانيرمكنولا،واحدوجه

،بغزارةالمطرهطل،وفكر،محمدأمقالث:يسرد(الفنيالواقع)..حالهعلىالكذابالمتفسخالواقعيظلانيمكنولا،فقطواحلامه

الواقعؤيفقد،معاوالخارجالدأخلمنشيءبكلعارفكإنه-اللخالفقيراللطعامبين:تعددهفيالواقعحقيقة.)4:،استسلملوحتى

المستقل.اللحضودفيحقهالفنيكانفيما،والماضيالحاضرفي،الرواجفيوالرغبةلجنسواوالحب

ونكتشفهنحننفهمهوفيما،المستقبلفيسي!صيروماكائنهووما

..ميتنصفلرجلخوذةة،يقعسوفوماواقعماهووماوقعاللذيهذاالىونضيفهبهونحلم

عل!ىيطفوساةباولالمريرالاصاسرغماللغببموالاستخفافالبلادةفي

جزئيىاالقصورهذا"خطيفيالقصةهذهفيخللفأحمدينجءوسلوكهـقلوبهموفيالرجالادمغةعاىالرازحالمتعفنالوخمسطح

.تنيءب!طللعالماالممشترالروانيموقفاتخاذالىيعمدلاحينع-تسا؟لهموفيالانانيةابسبطةاالناساحلامفي،اللحقيراليومي

للصورةبركجنالسيئمائيالسيناريوكتابةتكنيكمنوب-فيدهذافهمعنعجزهموفي-مالض!ءسبيلفيالموتكمعنى-معنى

للعنمراًلمباشربابتقربرسواءالمستقلالحضوراوالوجودفيحقهاشحولانللتيناوالمدينةالقريةفي،عنهويسألونويحنولهءلرونهالذي

باستخداماو(الخ..اللحفرةداخلمي،لليلا:المطلوبلسحسياجيالأ5!رساةبالىوالاحساسوالغربةواللفقرللتمزقمصدر؟الى

لوجودالموضوعيةمحنقميراقصىيحققحتىإرعالمف!الفعلصيغة!ه!يموتانيملكمنايضايفمنفالواقعهذاكلورغم..متعاقبة

العقليموقفهعناستقلالفي"التتئة"اواتذئيةا!عولىةللتافريكونانيمكنوبذللك..وروعةواتقانباصرارالآخرينسبيل

سريرهفوقيتمدد):الفنيةللشخصيةلمحاطفيا.لالموقفعناو،الخاصإ.عكيممتقبلالمنحط

محرلضيتوقف،سطءسشراقص،اًلساعةبئدولنجنأرجح،اللخشبيمحاوللةدون-كاملةالرؤيةهذهاللقصيرةالقصةتستوعبولكي

منتتمكنولكي-الادمغةتلاميفهافيتتو.كليةموضوعاتعنللبحث

القديمة،الشكليةقيوث!اتميممنأو!بدور،ونبوءتهالمؤللفدؤيانقل

كانفاذا:محسوبةجمالليةمواصفاتحسبالمصبوبقاللبهاوتحطيم

اكتشفقداللبنبرياللعقلكانوادا،مواصفاتهتحطمتقدلواقعا

الثسهر!ذاتننمردابعادا-ومعروفومكتملنامانهنعتقدكناالذيهذا-للماضي

اعمافاا!بشريةللنفسواكتشف،مواصفاتأيةداخلالتعليبعلى

ا!قولىءصفببس...تىروارطالاطرادثابتفانوريحتويهاارترفض

ا!أدالنافرةاعئأقبالخ!طالعالم!سماقليدسامينا!سةتابعلميظدالفنان

"..والرواياالمساحةمعلوهـةمسطحاتاللىاللدائريةاوالمستقيمة

علىظلقدكلههذامنسيءلا...والاقطاروا!روضوالارتفاعات

-الىء!نروالتغيراللحركةانشكفلاهذاومع...ثابتتايكونانيمكنولاث!لاله

،والرمانالمكانسراللخاطفالثناتمننهابةلالحظاتيعنيانانما

((دوارشمسفي!!لصاسنتأملهلبرهة،بهلامساكايمكنالذيالوحيدالشيءهياللحظاتوهذه

...الواقعيتكونالمتحركالشريطهذامن،تاليةبلحظةنمسكلكييفلتثم ،(انست"نكتشف،معناهنكهشفلكينتابعهانوعلينا،لألعاده

ا!ىانرةماانسانيظلجميعاقلةهاوفي...والاشعياءاللحظاتبينالقائمة

ولكنه،يموقوقداللقذيفةويطلق،الوجودطبيعةانهيبدوماضدلع!

أل!ا،ددارات-ث-ورلمقاتلاالانسانةالروحيةوالعلادةواللحريمةوالوخموالانانيةوالاستحداء

ع"ح!رموارالعمصدلبميجديدادالولايررعلكبمالمالوىالهسوهه!هالعلب

واللفقشسواللاجدوىالاصيارضدالمقاتلالانسانقانونةالفوضى

وحمير.انسانيلاهوماكلضد

مط،يص!مضمون!يوعاءيعدولم،هناقالباالشكليعدلمم

منوجزءا،الفناناكتشفهاالتيالواقعصورةمنجزءااصبحوانما
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ا!ايرمزيف!صدمهالنابالأشوههالذيسط!انتسىلناتنا.(ا!خ..العربة

علىقادراكانلانهر؟اهالواقعوحقق،وجهه.نشويهكومحهاندحداهـىبرحاجةتظل،الكلماتترسمهاالتيالصورةفانهذاومع

بينالانسانيالتمزقيبهودفع،والقتلالقتاللحظةوالتفكيرمالحلبعكس-!قدمهشاانالك!طتالاتستطيعلاعاطفيةاووجدانيةشحنة

ب!هدكع(اللغرفةفيوساقالحربفيساق)المزيفوالسلمألحربللوص!اوللطمليسمحقدهنافالمؤللفوللذللك.السينمائيةالصورة

قصةالىحبهقصةالحربحولتوعندما،اللجنونالىالتمزقهذاانعلىالاغلبفيحريصايبدوولكنه،عملهذسيجالىيتسربابأن

دفماذانه:كابوسالىالحبتحول،الخيانةمنالرعباوللخيانةهـتيدفعه-اللبصريةاللصورةخارجمنيأتيوجدانيعنصربأييدفع

واللحبصلاحيتهمنواثقغيراصبح،للقتالصلاحيتهوفقدوجههد-ىايلجأقدايضاوهو.نفسهاالبصريةوالجزئياتالتضاعيفخلال

وجهعهتخفيخوذةيطلبءيتنصفاصجح...كأنالابوةأوللبنوةصفصقأذاالاأيهمااللىيلجثلاو)كنه،الوصفيبنو"لسرالتقرير

علىيحصلللنولكنه.للحياةاولهلقتالاخرىهرةصعالحايصبحلكياحساسها:الشخصيةداخلفءقائمهوماكلبينالكاملالتمازج

عة،السلعلى،لذقالزمنضلىالنادببطلق،يحياوللنيقا"للن:خوذةهـاكلوبين،بالمستقبلحلهااو،للمماضياسترجاعهااو،بالحافر

كليقتل..اللقاسياللاا)نسانيوالعصروائحياةالاستمراديقتلفانهوهو،الوضوحكلواضجهناعنصركلومصدر.خارجهامنيأتي

.إوالخوفواًلخيانةللجنونوا!الزيفاتثويهاتوناىابهقذفماانيمكنلاالذي،المتلاحم،المتوحداللعاللمانه:أيضاوحيدمصدر

....والحافرالماضبمعالم،هعاوالذاتوالخارجالداخلعال!:ينفصم

وللم!ست،"صمفوف"مترلحرصهببرهحمةهذلكالاالقضهلواكلالنا،لممصمولسمتللعمستانهاكلها..المستوالتغير!عاللماللحلموعالمالحقيقةعالم،والمستقبل

.......راعماقوزواياابعادذاتمجسمةلصورةنظرجوانبالاليست

صرا!لهااعرفنا:عبتريةعمليلتولاارتجالاولاالامانيسماءفيتهويمايتضحالتشكيبمانحتاوتكنيكا!سينمائي!لضكنيكاللفنيفالاستيعافي

بهمنهاضدولالكننالحقفعر،فهذلضاجمعالضمنرالليقاءكلأكامترادللحقمنالاجلىفاحنت!بمقيونهاهناالانسانيةألمشخصيةولكن،بعيدحدالىاللقصةهذه!!

الش!عرمنبياقالاطلاقفرصةليسوتشويههلانساناقتلوان،مأساة.فزالماالمتميزة

والمنل1)تشويه،الخيلظهورع!ىاللفرسانيريكجزهااللحماسية،اللحديثاللعربيالادبفي(لماللحرب"شخصمياتهيانادرة

وانعركاالارواحيعركاانيقموانوانماوحم!االاجساديصمانلاوجودهاوحققعنهاتصور.الفناناتنيالتياو،المحاربةالشخصيات

لانوحدهاللفنخلالمن-الحقيقة)هذهومعرفتنا.كالتنيميرساهامحدودةاعمالوباستثناء.اًلمباشرالقتالبتجربةامتزاجهاخلالمن

ا!ساةنواجهتجعلناماهي-النوعهذامنحقيقةهمهالنمةالسيا!،الشبانالجزائريينالل!ابوبعضفياض،سليمانكنفانيلغسان

.!هلعدونمابتصميمولكنبحزن:الرجاليواجههاكماهـنعميقابعداتتمثلانسمانيةشخصيةاللعوببمالادبفيفعلااعرفلا

"سلمان"شخصيةمثلجوانبهامنشاملاجانباوتعكس،اللحربابعاد

حنن!بةسا!بالقاهرة."ميتنصفلرجلخودة"قصةفي

".كي-

لالجيىلمجىاأالمصريط

كورنوغستاوتاليف

محاهدالمنعمعبدمجاهدترجمة

منبدءاماركسىقبلألالمانيالفكرفيالماركسيةللحركةوتأصيلالاركسيالفكرداخلمنرحلة

الماركسميللقكرعىمصدرهوحيثمنعيغلعندكبيرةوقفةثمالرفىمانتيةالىالصحركةالعقلانيةالفلسفة

اثولفجمتموهنسا..خاصةبصفةفيورباخلودفيغوعامةبصفةالهيغلياليسارعندأخرىكبيرةوقفةئم

علىائرتالتغألف!رةتلكوهي،وفيورباخهسىموسىثمهيغلمنكلعندالاغترابفكرةبابراز

رحسة"دكونانلعدألث!يوعىالميانحتىالفكرىوتطورهالفلسفيةالمكوناتفيول!ثل!الشل +....ماركس

..استكملتقدللا حسوا

منوهو..ببرليينهمبولدتبجلمعةالثقافيللتارللخواستاذالماديينالمفكرينكبارمنواحدوالمولف

نشرتالتىوالفلسفيةالاقتصاديةماركسمخطوطةعلىوركزماركسعندالغربةبمشكلةاهتموامنارائل

..ماركسكارلالىالنظروعدلتالصثرينالقرنمنالثانيالثلثفم-

!ص

حديثاصدر(ل.ق..3الثمن
ه
!هي!و.-،-5-
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