
ءرشالأ!
!!رارسو!*مء!

تفرارهب!الاطب!فب!قاما
لى:-،نفيالثقافة-مثكإةا

ير-ي!ر،هذهء!ةس!"فيامروهح!بنذالاتيقوتهماكل

قضية،لبنآنفياتفا!قيا"ثكاقىآنهو،واحدشيءالىبوضوح

((زحمرير((!يالاحلمىس-ناهاوريمستكاءكلوقبلاولاسياسية

ز-ن،اللبئزراطثلاؤقيوالعبود؟تاظيودمناللبئنيةاستألحةا

.وءجالحقلكلفي،الاخصعلىلبنانوداخل

منبهزحفل!بكل،فمبللاوجملةااحاضرةامنؤ"!4ءآهذا

لاحد،يتاحولا.ونوجب،آت،ومقترحات،توملاحق،تعووفا،ارقام

لأ((آناو،"روهاذالاشيقولهالذيهذا؟مارضان،أحس!بميما

اور*كلة،توءوهالموضوع-ةرؤيته"جمل!،آوردهولعلى)يواؤئ

الي!ا.افضىال!اووولوصمل

لب..داصحد!دازاتمي!ىتالثقاؤ"))أنلديهواضحالامر

صادر"لصىوت.شابركف!ددمابقدر،ومتمثء،بكةمتنو!عة،عدةميادين

انظ!ا،ا"ه،رل!تهآوانواع،وءوسساتها،ا"!8ءكاواوظاهرا)،1المعرؤة

3ج((؟فدا-ينمن.))دوروولمر،ضرده"استهلو)رزل!.((واسة"لاكا

.)؟رنمخظوكيف؟نيدأينامن:))لسمقالاكرسر

ءلل!ى،!وبالاسءفىاًء،راضابداءاإىمضطرااجدني،هنا

دامو!،،4وعموةا(حاضربهاتناولاضياالطريفةعلى،المثكل

هـده!اللتلانيوا)فكر،الابنلنب"انتقافةقض!ة))أنالوءمم!انموابا

اوطعنبكأااقض"جةا/درسأنبهالاجدركبمان،((وط!ن!بةا!ما!ةقصة

ا-ىاويخلص،الثقافةمطديناحدباعت،رهـ،،ا:أنفيالاجتماعية

وتحصر،ابىدايقىءوضععنلا؟تىمادون،ليهااخلصاتهياا!نتالج

.الاكأياركيهفيةفي

ا-صةالمسطانوعفره،المومفهذافيعذرامروهتلاسصأذو!كن

قاء-دة،منزةطلقولا،ئقافيسالطعلىتظوملالبظنفيالسيالهمية

4حكومينواالحاكمينندى،رمالمعواضهحة،دةمح!غا؟تاىاتهد!ءولا

لبظنررياسييابالذالشء.تجاتمهلىلاالثمافةانبمعنى.السواءعلى

الايام"ناءيوىنتولا،افربالانصافالىنكلنصةىلمعطمهمأو

اع،"قى.ااحجاةا!ي"ماعمولوءنطما!لمص"ودهموهـدار،ا!ة.ا"!مموضع

فرة))بالاءظاتبعضفيو،يرماونط،"ض!م((اونيت!ناز))وارزين

-و-دوبكل،مقأء،م"رتفعانذاكءط!منير؟وخوناؤها"عطف

((أصوآت((يغسبواآن،حالاتاةمنكثيروفي،كلصيت!الاكلمماع

!آؤلولاأكثرلا،الانتخماةيةلوا!ه!فيالمثق!ن

4ؤئاؤجميمفي،التحقبئعتىلبنانينقصماانمصنآههذا

بم!اهـا-ةالسحابالثقافةه-واتماومؤس-،/"وضوالفهواحزابه

ين،المواطبحيأةي!ضلهـ؟!لعالى،الواقعهذااتع!ىوقد.المعامر

ةصافاةاحباوالشوونهذهبين((فيوة))ئت!!و،4العاموشؤون!م!

نم-وجدا،اواةنهذاآء*:جبح+ت،ر:*انيمواءتنكلذهنفي

،واصهـ،ع،وا!ص،د،لم.-،!"قىهو"أكلعنيرضمرفانالطبيعي

،اواء"ونا*ضهيرثهـومأتغيهـبرقيو،تدةمنيج!دلالانه،وثقافة

الثكاوى.آلاؤءعلىيقعولا،برريدةي!رأ.و،احظة-!رانوهيهات

ابنانعلى/قتهسولا،كلهاالهربصكأابىلملأد.تنتطماحالاوهذه

ام!.!كل!!ص؟كاي

لفلأ،را(وضوءينمالبهيطمثن،معقولسببمناةو?ع،"ذاليس!و

محر!دة،الثفاؤة!يأو،اسم!باسيةاأثقا!قىاوفيااضح،اةاظ-كسوى

؟كصيص.كلهـن

أحد،دلمبماسش،بئن-بر،كاوة-ح!،دط،اثفا!ةابئنذاك

بث--ت،مضءهلاد!اع))اءمر1هذالأفياظضليناالمسؤولينكبار

اىواالماص"كيعننحملهاالتيالنطرةللمجموعالمستمر،ءالاعنيغير

سعنهـلمبسةع،ضلاقردياكأم،لو"سجلةإضاآانهابهد،المسشفبل

ار-الافاىاارنفآذخيمكن!بناذاهولاءمنواحداكل؟دسحبة

تمييزانقبملاانعلىجديدمنزحرصانيجب،وهنا.الثقافية

80اونرمبدعينبض!قىثمةيكونان/م!ئلااذ،خطرااومصطنعا

"وقفيقفصم!ورا!خراجانباومي،جانبفيالمحتمعهامشعلى

،نفس"ء،ءةالثقافيأو،الادبيقالانر،صللأقابداعدلمناللامبللاة

مفاهيممنبواصدءناآخذا،تعبيرءـوانم!،،مؤبدةنجربةحألةفي

)1(.((منتتركاكأناذاالارو،نىمن41وليس،المعاصرالادب

لااكأ!او.آ*خاصءهلالث!قاة"((:آخرمقامؤكبماي!بهثنث!

وءواردها.)الدواة)اعامةاالمنظمةلدةمسابغبر.لتناءىانتستطيع

جميعفيرهـ،وانتشابتو،تبسرانا!دولةعلىويجب،بدع!اافردا

.الص"--وقاؤتء-،دءن.كون16الا؟عداطراًإئاوحسب،اجالاتا

ررزمدناان،نبغيااقيايئالمثهالحفيقة(كه!2اي!بدوؤيسا،هيو،لمك

112)((اهملافكط

اساندةاالهقىلالاز"،تننامىانلبظنفياتنقافةض.ض!ع!ام

يعبرءما-8،ابداعاوانتاصهاولان،ا)عامةالىظم-ةءنةلا)هعا

لاؤتمصاديخضع،أبنش--انؤي،كأست!!ها-ؤرنساوزراءرئ!يس!

،"ئها.الىألغ-امن،ابنانفياثفاوةاهـكالةهيونلك.امصوقا

هذاوراءالكامنةا!ضويمةوالاسبلب،اتاريخهةاأوروا"لااء،

ايبانفيوموؤقا،دقيقاوكان،مروةالاء.ت،ذبسط!،فقد،اوافعا

بةالمصاا!اهاتا((عرةنفي((افةالمبما))الىفيزعم(نولكنه

لتصاالازءس،ت))أنالىنفسهاوقتافييشيروهو((تقافتنابها

الانسمانيه،في،أا-فيااالازء-،تعنتخننلفالمبنانياهـجتهكنايهانيها

اكثبريفقدا4واكأ،عمو"علىصحربما))عامتقريرف!ذا((اغربافي

درسب!دالابهالاخذيجوزولا،التفصجيلفينخوضحينصحتهمن

وا،المدناىاالاريافهدجرةاو،مثلاكالبطالةءحددةلاز"ة?صل

ازءصاتوهذه.ازمنامنالحإبةهذهفيا)تمرداىاالطلابانصراف

.الوبمعؤي!،نمثترك

((،الاءفيلصراع))عنحديثهفيالم"القةاىاائزءكأاوزة?ح

ت،ج!بوازما،الؤبفي((ارفضاظاهبراتمنظاوورة))هذهفاليست

منئادةرحدثكأنتعصركلؤفي،مارالاعباختلاوءواختلاؤهالزمئفاثير

ءاى.ءي!ة?ءاؤيلاذالاتدرس!اوقدي!،،والحدبربىاقديمابين

ل!او،((ا.:ونوابئء7ا((اشهيرةامسرحيته!بىاهـ،عيالاج!الصعيد

ا(جددونخاض!التياالمعركةؤبنالادبياصعبداءاىالحلمبةا!داؤها

-65-الصفحةعلىالتنني-

(1لا،ل+5!؟3ء7لاء3اهإ+2لااس!7ا!؟ه!أ،أح'هـمم،أح9!هـلا.

،،3+،!أ؟،،ا!ه5"!أ،!ممأ؟أ+أ*!3.!8،"ص!7!لالا؟س!لألا!!

ا"3ء4+5'7+،لمءأ1871)م.؟ا

ا":ص،السطب!ألمصدر21)

!ا



كرير-مفوزيبقلم

!وا!دةمرة،فصيدةعشرةاحدى

اهـ-،م،ثيءدلاقولآنتريد،جادةنقديةمحاولةايان

دونلموست.اف،دقءهـدءـ،فيا((داب71))فدءضهاات!االقصالد

النجتي،رءضكلنجنيمافسأبدووازرلك.ورءتحبلمةث.بهمحاولةثمك

-ونوست!،الفصائدر.ضاىاا)عابرةالاشارةعلتىافتصرتمااذا

الاتشحقلاان!ابمصء!.تقديا"وقفلضرورهب(("ارهالات))هـذه

اجدهـاآلتيا)قص،تد-آلاخرىالقهنآلدبعض"أحتلجبربئؤب،ذا5

ةاعكأ9وهـي-ألتزءضهـامناءقىاًنها.ت.حفهاوقفةالى-ءتقدمة

اقيكلغنني!،اةالقل!!تالمرا-فيةوووـ!مناهـ"خاص-الزمتها

!صالدهـاءبمواجهة((الاداب))

،ايض-،وثانجبة.ءطرعمبفي?مدالف،عرمعاتقيا،ئانجة

ذءةحقاووتماماالاداب((ؤ!ا))مه-ءبىز4بانكاملةلى،عةمقتنعااجدني

الاوهـىةالقصيد.الاخرىاةصالداطليعةفيتقفلانها،خاصا

كازتاجديدةاووو"ءبته.الرابعا)عددفي((طليطاةبوابة))كانت

.((.اةهعرفعا((و.!آل!آباهددآ،فياد"عافراشةعناتفمعرفع))

مفاء-عاىا"ءزأءمطعكل،مةاطعخ!مةفيطو؟كأةقصب،هذه

ؤاك"ءدودد،وروىاصلاموالى،واصداءاء-واتاىواصفىرة

4-ا"،دهيهـنف،ببعضهالهآءلملأؤحةلا-العابرةالقراءةؤلم-المقاطع

ث.*4-ة،اعىةالاصمى"-،يعتله!ااذياخوان51اوما،بذاتهاومكتفية

طريمفة.4جماليىمزحةاو

اثهكليىسةابةالمعانقون01فكثبرا.ح!هذامنشيءيكلن!د

"-صيمه-ةوترآناثءاهـ-رأيضبرولا.الابر!اععمليهوياسهاءا

قه-د%"كانتاذاخا?ة.اروفورةالمبانرة-اراتالا!ذاتالعناوين

المتع--ددةالغنئجةمعادلا،"،ورا?جبء--ورة،((رويوية((قصيدة

والمتشابكة.

6---!ءهإ،بتروطءطرعفي!ق"ءمدقصيدة"قاطعترتبط

فت،ءع،لآ1/ض،الشروءهذهولمكن.واحدةقصيدة-مجت!معة-

صه-!اذ،1)ضههـو-تى،فلالالاشعلىفدرت!،المةا؟ءا،وهتوؤ-ران

قه.افد.

5ء-عان-()انغئائي"ئهج،1))،الشروطهذهمقدمةفييقف

((?،آريبظقيذاتابداع.فعملية((ليستمطرفقصيدة-اتعبهرا

كل5رل،ورهـوهآكت"آصرآىأل"توء!لبآجزانهايلمانلقاريءايمل!

برمسكاناشماعرايحآول،ملحةواحدةرو؟منتتفجر2:،ئيةشراًئح

ى!ت-تء-ليلت،،ااتحربربئيهذهالا،زلكمنيرتمقنلاولكنه،بها

يحدقاًز"...واصداءواء-واتواجزاءمقاطعاىاالفنيةالصملية

""م!وأقالهملاءحهـأويلاءس،و!قت"جهدهبقدر،جوانبهامنفيها

ا)رفيمىكلالجانبهذا.لفوياواقعا:يةالنهآفييديهبينانكون

اجهدأااقصههـةاان((قلتحينسابرقعددؤكااليهانعرتازريا

...ب،اجطواةفيهااتلفةتتؤدالننيهنط

أامحاوكللمجاعئهآحد!ث51بضهـويئياك!ه!-((ا)فئائية))ان

قنترير--أنتكلب-ةبآولادءثبتة-()قىأوقي))ئيةتليست-نقدية

والاإقا،الريض9خطابوا،اشرةا!اؤجةفيءتهاعرفكالذي

--ة)اعربا))اكةاااء-ت،((يةعمود))4غنابيلكئهـاو.المهـووسا

لالتوصيل.نمريةاداةالادونها

!-7لمةمثل،والاجزاء،اقياطعاتلكإ-معالذيا!خراشنرطا

ا"-ا،ووو:اًلمع،شئالشاءرواقعمن،ببدوكما،اشتخلصلآياالرو

.1الا"4اماموهو،ا!وطن

الاورءاز:جمىكلاؤء-قناهي.عامةقضيةتطرحاةصيدةفا!ذن

ول!صه"-وسوطإء"طرعفبةب!محمدواممن.ءص-رهامأملهربي1

سوءعنزقرررايقدمآن:خ!رةبموهـة"كلفغيرفهـو،أولاازوهربة

النترسة،ابوا"--ءقىاواداته،ا)*اثرا)مربيالنطامفي"يفضحالحال

:.لكونانالعرب-ةالمدنؤجهوينانشد

وبر،لرماص،اخبزوا،بالازهارمحتلناسواقها((

والاجاهن،اقمحباءكسوةحقولها

امبادةواا)طقوساثممكالترفض

الرلة،ص!!ا!ناأندنبئلا

،ااصيادةاصاحبتذ!2يلا

ضلمةالمةلماعدا--واوتارك

ا!قياةيدمرالذيارعبالروبهـا

((.والياة،الاططلو،ا!ربرجعة"ورافها

((.!ء!ا؟دابالب،!ريبىؤءمبةؤكأورد!151))

11-"تجربت?ر-إءياتارااوا!عا،ءولءطرعفيفي"حمد

ال!.ةالننهلرهـوزاهذهؤكل.تارءخب"رو؟اضرورةباستكون،رؤ."

ستكوز-آفنهـ"اادتصربةء:ر-اور!اعلىتة،ب!!نا)حي،اواؤغا

-الموت)قيؤ!ه!عتىذقعهكذا.از?بئامهه-دةارؤ؟الىمئتىقى

،ءط-!روء.جدةوتر،ذلي،نا)ارزين(ياءالاص-الاءوات)و(الحياة

اطرهـ-لأا!رز./ندلالاتء--نلا،فء،ءلانؤحممهبزهإكوهكذا

متد14وتهءبم"هـىءرزرل،ر/ة3ء8م!حه؟اثوة--"ت،الخارجية

ذازط.آفص!ءهـةاعال!اىاالدلالاتهذهانتماء

النلصراف"هـ((اوحدة))اً)ىآن*ءرانأ*لمكآفهـوءافا5على

للقطبااهذءولرلتة!و!ور.!،إةء-بة.اتء،عراياروءهـارنشكل

ان!..ور؟ثالاف--ات،أ.رةأ.ءآءالاص-اولىا.ةاحإوااوتاجدل

الامة.اؤءومنء-.تخلهمةروي،ببا؟ة

:ص!بء،!اقهء-تةافي?:إةة؟،.ور،ضكررالجدل!فا

)صيمنؤطل!ع))،((وراؤوا"ظا!-طء،ءالاحيووائمفيتطل))

إصازالمر(ئهـهـ!،اوتآاورر"ه"هتمدت)ق))،"حروبئ4ررتهـإالمو؟ى

كيمغ.))"إ-:"واا!آ!واو!ذانيامالناس))11،"ر-ينيداهلانفتحت

..()اوتىآؤام!اذا))()اة("ةا?"!اجمما.زهوت

كازلارة()إيلء--آر؟لأقى،ءهءر))اراًجحةااكة"اذو"وتووا

احكل-ياأا!م."اوزىا))و!كن.(("ب"اربروعا!*)إء.:ح))وتارة

فبف!ات"-!وانازرا))ؤ،م.الساحقالصدلقهذاا!تراجرية

اننر!امسح((و((افيجنجدارمناسطوهموتآكلت))،((اللقاء

والذيم((الالفى-لملاءوبفآ.إ،الاثءلم!ء((و!م،((اءمح!فامناوج!هم

....()آلمبت-ن!عدمن))اجلهممناشاعرايصرخ

الانتظااوهـلأ.بازت-إمت*هن!و،بالا..ظار،-دةالقصتبدأ

بهءنج!--اضهـ-راكازت((اذيا()الآتي))رض-مانقوسانوا)حلم

:اظ!"رةافي"ضسصينافيوا((..فراشمه

اةؤوسىافيوضارت،امفلاوقع2ب،بكل))

ا:،برلاحدوفي،البرقثارة

((وزكاؤآنبكيل!قمةاكانت

وهيب1االحصه،رلىوافىعإبئا)بداءضذال!هـلأعريخططوهكذا

)(ا*ا-ء-كوتدائرة))ؤبمغالقهاشاراتفيهوالانسان،فالحريئ

انت!،عاوزوئ.((آوصءبااشاهداا?متا2،آن))احه"،راهذاوعبر

يرا-دطالا(والنورةآقهعا)والانبهاثإوتابرءبئفاصلم!يهنعلا

ا!لرز،.!!ةملاردودو1)ة"ل)((اصدىا))و()اء"وتا))بر-عن

كةالض،؟بالال!ء--لملأكإلمحشهو4رآت:"الصهوت))فييضمعؤ!و

:وءالمها!ارهةا،ت،الهرليوعحلملأت...المحبا54-ائةاالمهترئةوالشقة

الطمءلمحى،نث:آلايرصبملا((الصدى))اكنو()...لملأءالاثنببقاير،

.الماءرثحتحاوروهي
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ؤرح!(نطعه"ءالبب!

ذ)ك.ة،بكهـا3احاولأننيرغم،اقصهىاانقدأ!لمحأظننيلا

،القصةيبى9!ا،ةروض0كتاقيهاعنكليط،تلمفاقصصانقهلان

.وللأنا-سبئس،يىبهـ-اءارلى،الوريةا.لهابأدو،ءلمهويمونان،باللإء

،"وحه،دبا!ن،ةدبصبرتلمى"ةنة،ص.لقهط،ؤيهالمووةطمن

هـن!به،ءوو؟يكنئى?وينرح"و،ومصطلحاتهالنقددكلطتقيلحللها

،كهتذوقالفغتهآدخلدان!ماآنا.وووةضعفوتقاطوررووزمغ!ا!ن

وا?4:-(ينفمنيشهياقه،،أجدأنالىأطمحلار"!،كنطفدلا

وان،ا!خرين?لمربخلالمنلجربتياثريانالىا؟مح.ايجابا

""طاقاتقط!اءتفكيرا)ىويدقمضي،ي!نتجونقضمايضئبرئنشيئاأجد

!كتنض-ولون،انقهعةعتىإلملاضوالأوفووطموهبةللنقادانثم.جديدة

،افه"-4اكتاقيءضداقصاء!ابالعلىيخطرامو"اخطرماقيها

أننت-،رةكئياشب،فييحماوق،،و،ورموزامهـاولاتللآويتلمسهون

ايماءةتلمن،وشاردةواردةكلمنيسنعهدوناذنفصهبئالمحللين

آز"-.،م،صونالقهيحجدوا،ذا.سارحةوكلالأواصةللاجة،وائتارة

لىونوير"و،اضقادآهـتحأ-للات8بجديدغتوءفي-الاحيانبمضرفي-

أدرىالا--"))غرارء-لآى((:،ب!صصهاعلمالهقاد)):اسفملاءا

ينءءكسىبآخرئت!ءفربعة.لقعققد،صالقصاءا((!بشؤونه

ةب!--ا3"فصمتو،جسعه،،بهوآنوهو،القصصن!لهيوكل

ا-مذيااننح-وعاىغتهاصإوإميدب"زشذانقيحاول،ونسبهـا

ولةء.ف،لافداي،آ:اوداآن?.الانجبرة)8،قرا!تعظةفيترفيه

يروأرر!انفبلختقهنمآفبممااللمالم"دطملنهاافصلآي!طملانيجب

*!لوا*--ب،لى.ىءرةمعؤك!نسج!افيتلحرأكاتالاله!فهكل

ناء-وهفالمخففالمظرفوزطن.اقىصطآءددالهصصنقديقي

وا!ول-كأنجبراننيرمهقىلجر."قرصهوءممرحيةؤصتيئانعددفي

النطاكط.

كاب-فىللحىءمريةنحةصيمان!اوئ*جدو"الاخضراطا؟را))كمهة

ذويفلم"ءبرأمصقىامسة،لفييخأفيحىكافهااوردهااتيا

ن!ن-انن-ااآصسبظاهبرةوهكيما.أتضدلافيوقساوزهمالقربى

ولى!"-،وتطآن.ا"ء:قىصراتىبهاريغ.ون3وبهف"ولمون-العرب

افير.ثاذويوضام))..اءلىاض،علىقساوتنامنادوىؤرواناذوي

لمىع))اكتاو،ديلوويت،وكذاكذانحن."مضاضىةائتد

هماأتورهةز،حهمناق"."اأخذنااذاهذا((!اسودجلأدتنااتاء

تضط!ءإنبره"نفهءكأانهابةآءهـقىفصةولكيهآ.اعبرةاواستخلاص

فيهقاإيوفياشرت-"المذيا!دلولىبضف!المقاوورةارب!صصالى

المقاوءكأآدبانو!و،)1(((المقاو"ة-دبمد!وم..بعنوانمالاداب

-الارضفيا.ربياكؤ--اح!صيكتبالذيهو،ورةاضبا،ش

اضءهـ"آمربكبمااالانس،نكفاحءنكتبءربيادبكل"ـولل،ااحتاة

ة،-د.انى،نبة"-حقيتىدونإقةءو،كرا!4إطهنو،تحررهيصق

لازظه-ةاورآتهتلاوراو،ةلالملاا"تالاو،لمضبباعاو،لةاءملاو،دلف،ا

و"-(.المظأهاقرونابضلامالمتشبثةاو،ا،خرينبممبئةالمسبرة

ف،ل4اهذازمثرمناعوامئلابرةبعددامبةمءإزرمنإلاردناليوقع

المال!-ابرنت.لاني!بالمقآوءة.آدبإن.رأيبمصءكأعلىنتاهد

.باسوهاعريا

أربر!دءنالمدريخةائىءادانت،نفصة((يخلفيحى))يووبما

41ذاكراًمتلؤت"ءو"ر"آنرومالانسانوهذا.مريعةمجازرش،لمتاأت!

فياصدفظز-ءبهع-ضقياءقط،أءروانواوالتمضيلالمقتليمئاظر

6891لىتقى،11المدد،ا،دابم!لمةإا)

3-"-لءاويننىرك،هةاكلم"ءنه!"،هدهروم،؟رفاويرءدثهم،اجا*،ةا

ا(ءونر"لوبالا!برتاكايض،"!خودةواًأمه"لآ.ؤف-4!بءدووزفىأخرى

زطب،ء--ات01لمح--،ت.وو"-رةجمل.""ولعة!"ءات.ضالانفعولا

وا)نن،ازداصل"نأ"?ونةاآ:فسىاهذهتتحولمهمآذ)ث.لمريرعلآ

.ا)!ا--لبارود"عاونء-،ء،1بمقداراالها)حآرجاصداء.لى-إفىلا

شلا،المتمانناةحاءلىاولا،الاء""(دياوصءطااقارىءايجدلاا!ذاًو

.ؤاطمة"شطودة"ءوآرةوو،الىكلماتان.المزخرقفى،قاةالمهاكلماتا

ابىرالمحمتاىء!اأهـاىل.ابطلازفمه-هـبئلفهمعونخيراقءعةاوافة

ؤ"--قىيرويءطلوالى.وحواثمهيهأمحخارجازواتدلتظيل"جال!!به

وغرررم!،ا&.ونقيا?ة!يعا9ر":صيةفاياةبكلماتء.!يرفي"مصرع

اقوتاوفي.ءفليوص،كاهرا.لانلموكطبر-!هفارزءث!،4!وؤك!

.!جاةهمدثم.وجهـ4"لملاءحوغطت،اضاقورةكاا)رماندقعنفسه

"--نؤلآ."!هاواخاروبالاجنبيللقارىءاصورةاهـتهتدووؤ!))

يوكم-يمنوا.اتهت-لاهذا؟عربيءوبرفيورديير.تلانامكنا

اءطىلاوتمان-ا)ضه.دإقعنب،ءدةآ"!واقي.ياءمناعرركباشرقنا

ءس!ةاأفينهايرقىص-ىآصد!اه!زراآختعنصهـيقهشهاداسهتخبر

اللا!ءخه"(في،احواراونذ)ك.وا)تصعميمالارادةءن"!?كأيمنحها

المهمص.ذاكآوافيوقآهذآفالمنيهملا.واحدةارادةيجسمؤ"و

الىولءقىفيا9ي!رو،آلىفيارر"ؤآلذ)كأم.اضنهةواافف!با"جحه"يم

ادةاء/متنويف.جديد("نالاث-لآءتكيلاعادةيجب)):كلها

الىفيلكآنوان.ارادةب"ك.آ"لذاك()؟برد!دالاشيا?نترتيب

ارم-"مئففيوررددوءآز"،4.فداصلى"،لى!انهير*ءثطوكأنهإبدو

انطواليآتت!تلة!"قى-51ؤكبما.بدوانفسا"عاوحدةا.ؤ*"االا-خريرن

؟إى"وبرودالا"لواكن((!أرغبلا،الرديثؤيأرغبلا((:حزين

ورنتح--ديرحاذ!سىلمثتاه(م؟عندء،)):4ذازاىااءكللاارردادرءم

الااءطلاا"-لمم!قو".مهـآا-واان((اذتطاركفبماعاءها

يبقىو."ء،مءبموفير،الآصريرن*ندتقدمانايةاتااا("مةاخطوةا

طةاةبءت!رنهوئ،ع،""اءارنأيىلموو،ء9ءض!رآور.كبماء?ةا!فيؤكبما

افا"-سغراا)ء،دثذأكو!و.آ)قارىءفيأتآبراؤجمماز/،د!اء،1ا

ي!-،ى.ا(-فيلرقدوجعله،ال:طلووءالفىيا)طارىء

اىااأن،لية"كأال!ءةاتقص-ة!ثهمنالا.،ورألءأىء-?هـاواجد

قالدى،المسرص-ةهذهان.((ا"ضفذون..رصمةا!نهحء"ص41صو

أق-!*(رها"مآنتالكايبانبمعنى،((لمرا-يديفىاورجمة((،ا"ولف

في،،صتطةلاشهحبلأشت-ءع-،تابآ.لوا):،،.اًاتبالمى:"قياجاهزةا

تقطىرءدالى.و-"بئء-رنهاا0قىءضيفةز3ءرةترءتوتمادلقيا،1زنرو

"ءةصلهانالموتفراشعلىعروزان.اسة-لملاءآووة!هبخعلآتشاوول

4ءرأ)تة?-وخةبرءد95(0لهـماباأن-قىجمبجممات"جميءاوتوا.ايى"

امص*-!وةاوذكرى.((ب،لموت"رحى))،((*"واهور*كطءلا"؟تالم!

مع)):لآاشبخوخى-واالىءزلىآمووءاكثم.فكر!مازكللروالاكراه

"كنوا.().الاددوالىا)!المهذامننخرجأنااتصوراناورمعدني

واذا(،اتراء"درقيابةالمها"نجانبوذل!)ؤجأةةي!،1تدبالربة

ا!اع:ةاامن!خرجانبوذان)اماعااانقاذفيأ-هـماازردؤ!بر،ارغىة

لا،1،5-رااءتدادلا،القوةلا.ذلكالىالولورءبةيملكانلاوهما

ولاغغ.-ةبيو./احه،نطير:ديرانهااأتك!ا-يراءت:ةصش.ا(هـفياؤل

إهـكأ-لو.اةتهـ!لاايأء4مكتوب)ت،15"*اوان.لكاهاتا./ء!دى

ه-رواؤياره"فتوآلتعذبربلت-،هد)اذراعينا":ةورثخغرعلإ،5،

لاولمك!،هـ--!.-رولطا،باويئء"حهـه((انقاذهيررياناذيالماولا

.وبر*هـه،ة؟الىءمجيءق*لنضخهر)مزف-ء،ماان.بركلمتهياخذان

اكأ-ذلانابر-وا،!رسما)تككالفانتلمة!حاواة!5،.وثاولاانوقبل

))1)*صهف!،""تةمة،5واحدايآحضدانو،رجلانيردخلمسنطوالفشل

ا*بو!اهرزاو.!مود..بئاألممالخارجيءالمنا،)الاكراهو،اضفوا

إىاواور"ت-ءلك!صزعوؤد،!ويلاوقتاالمصوتءلملازوليىظلاحكلةبعد

68!المهفحةعلىال!تنمة-
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الا!دا!هـنالماضيا!ددقرات
هححهه*هص!-!صهنرههح!ههحهص5

لا!صاثا
-(1-الصفحةعلىالمئشورتتمة-

ي!صنب-!م
كلفي،والادر!اء*ريالتجد!هـ5اعداءمع،قرننصفمنن!وقبل

العربية.النلدانمنمكان

وممتهـر،ؤ-مة،هووـزمروهالاهـة،ذمحاضرة،معذلكوتطل

.ومفيدة

والاخلاقالةن

منت-كوللص،وركأويهيةا*حمدارركتورضرص"الذيالموضوع

نحكم*ـل:))اسؤالبئ5بداذ،ؤديمة"طريفوهي،طرحهطريرقة

نابعدياخطرمااولوكأن،((؟الاخلاؤفيبالمقاييسافناعلى

والعافية،اج!دباالمليء،انئشقاالبحثهذافيالتدفيقمنانتهيت

؟((الفنيةاقاب!باالاخلاقعلىنحكمهل:((ايس!والاعكسان

،اجباةاجوانب!ن!نبعلىنلحكمسمؤابمنبدلاكاناذا

،س،الاسىافي،خاضعا-عليهالمحكوم-الجانبهذايكونأنوجب

لاحكاء،انبذهاوعلي،تتمردهكانوالا،بموجبانهايحاكمالتيللفوانين

مستقلة،شريهة"تد.ظونحين،امغايرةاخرىنئري!ةمعمنسجما

منطقهـنغنىلاانهيبدو،اءحالاتجميعولمحي.منهمنطقها"ننبول

.المىواءعلىوللاخلاق!لفنومقاييس

اخضاع،الاخلاقيصيلمفارافنايخصعانءريد((منثملآكانواذا

((والاصأدةالابداعمتعقىمنفيهيكونفدءم-،افظرص،رفا،لاما

لرضىهـذاكاناذاعماالسؤالفان،النويهيالدكتوريبينكما

خضوء،ا)ة-نلمقأييسدهـوروواالاخلاقنخضمءان،نفسه((لربدا))

يطلنف."والاعتراض.عنهالاجابةمنمفرولاواردايصبح،،ما

كاكل-لملأاةلملافاافنا،طلقان((يريدالذيلذاكبالنسبةايضاواردا

بالمثل،لى4ي!قاانجانبهمنهذايرضىهل،((اخلاؤياعتباركلمن

ووافيا!/جماآي،فنياعتارللا"نىءلاااءلاؤالاخلاقونطلق

أالمقام

،ومفهومالفنيالجضلمفهومحولاذن،لدورجوهرهافيالقضمية

يترابطان،صينبينه!،الرابطةونوع،الاخريشملوأيهـ.ا،الاخلاق

الذياكطقحولواخبرا،يتقاطعانحينبهضهما(لقطهع"وعواءل

.ياتلفانحينبيةهمايؤاف

لاالهصاميةالنبيلةالاخلاقاناجدلايحتمللااذياالامروواؤع

نأبمعنى،كبماال!اءمالاعن،العامالانى،ننالحسافي،تنفصل

في،دما"قىاو،فيحايجدانيمكنلاالسليمةالفطرةذويمناحدا

وا،النفسعفىاصئارحادئةاو،لضمحيةهظالراو،بطوليعمل

هذامثلوبر!واذا.اميمامناليمةعنا!دفاعفياصدقباتشبت

ن"دءك،عقلهوعاؤية،فطرتهورءلا،ةفيالشكوجب،حفاالفرد

فهمه!وص!ةذووو

الفنيإلجمالبين،اًلعامالانسانيالحسضمن،التلاحمهـذا

الجمالنضمداًنبينمحسو!"افرو،نجدلابحث،الاخلافيواء-5وا

عالمفيا!لاحمهذااو،البثرعإمةلدىلاقيالاصالسموونشمدان

واذا،واحدةاجمالوالاقالاصمقاييسانيؤكد،الاؤلعلىالةطلع

هـن-ؤولالمسهكان،!ارضاوتاف-راوشقاقدينطظ،ر

فهمفيامأالتذوقيعتمدهالذي((المنطق"هو،الكارئةهذهوووع

ؤ-!المف!مهنهذينتفاعلعنينصحوما،الرقالاصؤهمفيواما،امنا

.واحدةذات

فه!انجت،فرؤصيدةاختارحينحكيماالنويهياهـكتوراوكان

يف،ا)جدلي!مالمتللان،ؤنإيحسب"ء-،ءعاخلملاو،/--،:"ء،

الموافف.اوالحالاتمنكثير

الاحتقار/الىيدهـو،جدةالقصهذهمنالاخلافيماجانبااناما

مطلقا.تسلءصاالدكورهـعبهالصلمم"ا

الا!ور-،ن))منا)قصءدةهذهنصببفيالرأيأشاركهلاانينجر

ينبغيأذ((ا!ت!جربةصدق))منالاخعىعلىدرجتهافيولا،((ال!!ه!

ونراها،ذاتهاعلىمنفمةواؤعهافيوهي،كوحدةايهااننطران

..((،احدذي"مود-ةفيلاممأ((بالبيتتنتهيالتيالاولى:ؤصيدتين

لتدخل!عقولوشجب،العاطفةيةصاو،القلبيةصعنمثروعدفاع

انسانيمبرردون،فيهيدخلواانلهميصحلاشآنهيخرين7ا

صحيح.

صادلمحا،كانلواذ،ذاكمومفهمبمصادؤايكنلمصارالكن

ورفض((كفروالمحقد:فم:"ؤولهعندلسكتوحبهنفسهمعومنطقيا

منعمروغيرعمرولاؤحم،خلإلمنهمعلهحدثممابثيءبعديبوحان

يلومونه.بناتا

تبدأوسا)تكبما،بالاولىالموصولةا)ثانيةالفصيدةفيلثعرناانه

،وفربريءونجبر،حرنجبرانه((..بهاكنفتانتيوحسبحسبي))

تخوض!اانتيالمعركةفيجانجهااىالنقفحتى،بهآكلفللتيمحب

وننحاز((ا)كففالقآنتو(()الثرامغازلانت))توبخهوهي،هضد

صب"نةالحيةابهايلصقاذبذووووالتصديد،لهالازراءفياليها

.)يطا!لامقتدربقوة))عليهاوي!نقض((الابركانها

،و"ينتتتاء!دقبهنةقىففيعاخلالالقصيدةهذهفياذنهنلك

الصموينهذينب-نيدوركلابشعورهبنجعهوو،أقارىءاروح،للروح

الاوليمنطقهعلىالتعرؤثرهاينقلب((حوادث))منالعاشقين-

ويغدو،خليلتهحريةعلى-باعتراوو-ويصدي،العاطفةحريةفي

رميحتلاانهالهينرأينرىبحيث،شهوتهيديبينحقيراشلوا

خةشا،شعوراالناسبه1يرنئ.عراذياالفنيالخللهووذتك!نف!مه

نب،"تعورهمانبهـ-طلهم)بدو))حالةكل،فيبيانهيحسنونولا

.كذاكقةالحقيديهووما،الاخلا!!حسهممننابع،مافنبماثر

4لواضادؤةيختلةءلا،منطقاالفنيللجمالانهيالحقيقة

الفنانعلىيفرضالجمالو!طق،المحكمالرياضيالمنطقءن،وعمقا

هـلللعنانيغالرا*،نماوالذوق.الاؤلعلى،منهفي،نغسهيحترمان

!اير!ضو!كنه،أخهرهيجيزهلامآالاحيآناغابلهإجبزو،لضيء

زري5الهذاؤيمةيةسقييقرانويابى،نفسهيحترملاالذيهذايحترم

يفضدهفعلانهيخبرفاثم،ؤكل!يد.4منبيمتاولفيشيئايقول

وانتهىبقة!،انشانا2بدالقصيدةهذهفيوبشار.لميلياافىياابيتا

الب،يرطلمبوك!يف؟ا،شاعريته،نفسهميح!تى،بعدظلتؤيمةفاية

،اعترفالذيوهو،افهانانهالفن!عيدعلىمناليهننفران

اخمدء-!هالفنيكنلمواذا!حشرةانه،نون4الصعيدهذاعلىمن

1(البق))لخدمةيركونهل9،كراقهوتعزيزمشواهورفعالانسان

؟االانسانحسابعلىالانهانمشوىالىورفضمه

"كللىالاربرعاءحديث))في-بيتنمناولحسين4طالدكأوركان

هـدبكثيرا:ظرةاهذهزوعز،((الدمتقيل))بشاراان-3-راذ"ا

يبتان،ودمهظلهفيالثقءلييت-احفهل،اوؤالعواوالامثلةالادلة

هـازومش؟ب!ينهاقبهـحاهوظلهوثقل،حوا4منلحيإةافيالجمال

يعطيه؟اناثكيءلفاقد

هذاادخاليرفضاذا):ويرهه!الدكتورلموففتف!يرمنوليس

يقوء)ءلهارفضهبرأنوبلمم،)المشروعةالفندائرةفي))القصيدة

اخا!باثعورهسوى))..ا!االاخلاؤيةادانتهعلىمضهعظيمجانبفي

الانطباى1ايسريوءنش،،الفنيةوحدتهافييريالذيالمنطقي

،المتخلخاة،المتاؤضةهاايحاءايدعلىا!ئفسالىيخلعىالذيالعام

لازا،اقدرفي!ا،ءامضاظلالفنيافتخلخلبذلكشعورهولكن

!كذهنعلىنتكاثراطف!((المتشاب!ةاةعددةاالاعتبارات((فيدمجه

القيم.فبماًلحكمعند،انمسان

اجميركا!ويوالجنفالسود
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اوضوعاجواذبباكثرتئاهـؤةكون.*-،داتيااحاكتهو،الوقائع

ازدادانش"انيرىءايجدبرحهث،دقيقاتحديداالعنوانيحددهالذي

وجازز-اعنورطوهكه!،المعاصراق،ريخظاهراتاحدى.لفهمفيغنى

.حرة،كريمةبحياةحقهماستردادوراءفيسص،مالاميركي.ن

ا)ضمدهواءبحثاغفلهومآ،*حماملةتلا-ون".لكاد((احاطة:فلت

منهاا!تخلصسبيلأفيبذلتاةقياحاولاتاخلارمنالمظاهرةالتحليلي

نلكعلىاميركاسودلدىالفعلوردود،جهةمنالبيضبدعلى

.اخرىجهةهـن،المحاولات

ضتةيدرسآنحآولفدحونسونكدون-،برقاالرليسوكان

ببناظاهرا!!قمفرغير،اراهنا3،،الاميرالمجتهعديدكلالعنف

)مراسة((وطنيةاميركيةل!"االغرض"!زاوانئت،وانصودالبيض

هـسنوجلهم-اعضانهااءىووبخة،تلا!4ووسالل،العنفاسباب

كاهاددورألىئلةسوالاجتماعار"هسوعلماء،والتشريع،لعثرارجال

اداواةمقترحاتهمتقديمونافدهم،الوساتلوهذهالاسبابتا-كحول

الا!ره.هذهمنالاميركيالمحشمع

جونس!ونارليمابرادرةان،صريحنحووعلى،بعدمنتبيقثم

سياشقىلموا!فمنهوتغطية،داخلي((مخدر))سوىتعنلمهذه

ي!اًلازمة/جاءثم،ميتئامفياتحربتجاهولمحفهاقدهـ،نسابقة

الاوسط.الشرق

اخارج!ه4واالداخلميةءللابمىاتهابرمهبمفي،وحدطاحآدثةاووفىه

ومحتواهاالامركيةاررياسةظاهرئنالهو!ةانسحلقمدىتكشف

داخل"ه،خهدبماخاسايتقلباذياالموضوعيالوافعبر-ن،اخقيقر،

"نا؟قفيومخططاتوتطذعات.لصورآتمنيجريوء،،وخارجهـاامهركا

رعشمن،آخرآونحوعلىننفيذهوينم،هنقكالمحليشأسةالسب

.-نوالقوافياوفالعوابالحقالقاكنراثما

و*ستات،وصحافةصوفض،ء،دستورتااميرداخل..هناك

اميركاثىوونلكنو،تقاميانماءو،اجتماعيارئفادو،دينكه!اوعظ

الدل!ة--وروقين،الداخلمنوحتى،اتخارجمنرواهـ،لمنتبدو

بقيةوتبدو،حيلةولار-يبلاوا)صحافة،والفضا?شلول،معطل

ثير،والطالائروضآلة،الجمودمنحالفيمرزطمةوىآن!االمؤسسات

ذلكعلىيثمه،د،اميركأ!بمااحبةاهامثئعلىتقومانهامعهايخشل

،الاج!رامحركاتوتفاقم.الاميركيالمجتمعتجتاحات!يااعنفاموجة

وقانونا،،عرفاالنساءوتسلط،الاوساطجميعويالمخدراتوانتشار

..ارجالاعلىحه

لبقىدووفوانبن،اكحدةالامممبئاق،اميركاخارج..ووواك

فيالامبريرقىالةمرفاتمناكبهراستنطاروصرخات،؟حذم!واصوات

اجتهـ-رعمي((اربطوااحلااهل))ولكن،العا)مبلدانمنكثير

جوهرا،الزمنبهايرقىاقياازسيماسية"-لميرأهميتاب!وز،الاميربر.

.،وهتلربسىركو،ميصرذوسيوو،الاسكندرعهودلىا،مطهرالا

ملز"لأا"تهانيتذهـراو،اكحدةالاممميثاقيذكرمنفيهمولهي!ى

ا"،إمردامنثكطءفيا)ثرليللقانونحسابأوريح!باو،ببنوده

الا?واتوو--ذهوفي،كارالاستوصرخاتالتحذإبراصهواتيسمعاو

الاهـرىينازنوجاومن،نفسهاامهركأااعماقمنيرلفع"او(لصرخات

"تزر-ة.اولفي

وا!دابافونوااعلوما4ر.خسرالذياروة?هذالمثلاجمس

ارداحه!،سوىمنهايبقىولا،العامةاتربويةاقهـيالياتهاوالشرالع

انينت!الا،م!اوا)جتهعالفردجزفيخصيةالنتوؤوالدهاالمادقي

يتحد!رالشلمميالالجاهلان،اعنفافيارتطاممنعليههـوماالى

،،والعلومائرالعاعا-هاتهـنطويالتيالمصنوبكأانواحيباالايمانمن

اةضهحبة،اعاىاقبالمنالمجتمعحه،ةفيالايمانهؤايولدهو"ا

اقب-!.اء-نودقلع

ا!نف،اشلاخيرااختارواقدالاءيرسونالزنوجكانواذا

زؤ--ولازهمذاكفليس،ا)ضقالئى!ر.ردةافاضلمةاا:احآةاتبتركما

يعيت!ن())انهمهو،واحداصصجمببل،سودلانهمولا،إقيون1!رلانهمولا

ءكرهين.الاالعنفيختاروالموهم،اراهناالاءيركيالمجتمعفي

زوجص-افي"تهاالا!ادةبرهكن،خطيرةنانجذاتحق!قةهذه

!و،الاهـركياقيمع((اصلاح))فحو،الاميركيلزنجياا)نضال

الرا،ء،وفيهذهتحتالزنوج((توحيد))اىاالاالتوحيه*ـذايحتاح

إ-عونديحهنلازم-،الفابةتلكنحوقدماوالمضي،الهاحةهذه

ء--"..ازمنوا،اوضاء"ماصللاحفييئخذون،"ء.معهماءطلأح

مواطن!"،وتخليسبتخليصهمكفيل،المتصلاجهدواوالثباتلصبرا

اجمعين.يهاذونهالذيا:لملاءامن

هـماوافي،ابر*رضاكأفتوفد،الفاضلةالباحثةلانذ)كأقول

العسبيرءايهممنوسيكون،السودطباعمنايسالعنفانالىتلتفت

،!-،دحالمطاوباعصناو))،طبأعهمتاباهسبيلاي!هملكواان

!أحالاتاجميعفي((الضخامةبالغةوا)ننضحيات

منهجيةنترة"المنهل"

اح،الصاء:حياودكتوربحثعلىالتعليقبد?نفيندحةلا

فييسعوناونيزاولاسعواالذينأنوهو،اوافعاهذابيانعن

الج!دمني!بذلونيزالونولاوابرذا،و/حديثهااتعربيةةالارتطود

ء!ررمن،حهداي،آلاخرىأخفافياالنشاطحهولفييضارعهلاما

-عهودمارونالمرحوموصفهكما((لبنانصقر((-؟الشدياقؤقرس

ظ!---صرف،دتالتيهرزها؟مف،الى،ا/ل،?يالقرنبلغو،كلممرورا

-ا)فرنئ.بئ.تعريبفي((الئل))،والانكليزية"عريبمي)المورد))

تحد.راتء"ىاءصاانفعاردا+انالحقلهذافياكشاطانصحيح

يكنوام،كراهاتعئمنظمغيرودفاعا،لحاحاتمرتجلةلمبقىو

ابناء،انحويتجهموحداايجابيا"وفماولا،منسقة،مدروسةحطة

ولهن.غزواتوصد،ثغراتوسد،تبرميممجاولاتهـانطبقدر

وا(عاصر،اأحدرثتاريخهفي-يقالوالحق-يشهد.املا)عربيالعالم

و؟وابرورهاالمغةاحقلفيالع،"يى-ننفصاليوازيقسيامريرانضالا

مختلففي!ثار*واح!،مخطوطاتعنوتنقيب،وتعلإما،أدبمن

اهـىونو!،للتاريخرعابقيمنكلهذلكيتخللوكل،،الثقافةحقول

--..الاخير،ا!ونةفيصنعهاصاوحتى،فهمه

ث"،هفي11ااضحواعلىمنطلقهفيالنغويالثاطذلككانومذ

ارواسباهذهوأهم،المعاصريننتاجفيرواسبالمنطلقلهـفىاظلت

والمجازوالالفتقاقوالتعريبالاقتباساساليب((اعتمدواالذينان

فهلنشرها،ممترحآتهم()سيرورة))اعتبارهمفييرضعواام((وا)ئحت

وذلشك،4بقيمتاقراًرهمعلى((تعمالالالىاهمية))منمبداأفادواولا

وانحهء،رهموالمباحت،ادراساتابهـذهاًلمشتغلإنراًدا.*علىناشىء

الجماهير،حهاةفياهماعةاأصداءاىاتعرفهمدونتحولدوالرؤ!ماا

الهميىكأ-راءماه--ساهذهحتاةولان،جهةمن،اهـ:؟هاوعلى

بصيحدالىعربية?رلتاراتخاضعةاصبحت-بالتاليوالتعبيرية

ء-ااكثريرقآترلسانهاواصبح،المجةبةعفياوالمدرسمةفيسواًء

هـااوقير،ايوميةامحاف-4لصواوالاذاعةلتلفزةواقىاثاثبرا،نريتأ

ء-نازافراادؤقاهذاازاء،العاديةمعاملاتهافيحتى.فهطر

الطبيبوص"أت"-نداءابرت،العا!ميةوالمفرداتأجديدةاالمصطلحات

اكلماتااستعمالاىا.نة.طر-المزلوادواتالنقلوسائلأبسطاىا

.اخرىجهةمن،الاجضبية

اماناؤا،ح-ت!ام((المن!ل))فيوردما،ذلكعلىمثلاو)نضسب

فيخدمةاصادؤقىاارغبةواالاخلاصمنانروةابلغتبجهود،الفاضلان

--ورالدكتبثندماوالىعرإب،-كأالفرن!تعرببخلالمن،العربية

اىااللجوءتملإان))العمليخانكانتوان،اترجمةاغيرالصالحصبحي

.((اخرىتارةالالفاظواشتقاق،تارةالمعاذيتحوير
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المعروؤةينيةالمولىالا-اة،ح!هحم،4+هلكلمةوض!نااقد

هـء"نتجه"،ارريرورةكادلمه،احسبكماوهي،()"ئلا!))كاهة

و)كن.المحدنجهبئواقدامىالدىواإنعريبالاشتقاقي!يأالى:عةالأصول

نقرنها،ح!ينعاليةمئويةن!بةيبلغاستعمالهالاحتملانالمهم

اكلمةوصلظداذا.العلميةالمجامعوضعتهاالتيالمشالاتمنبفيرها

نعري:"-،!بمايعنمدأنا!اضايناالمؤدفينوجدسال!14،330أ4

كامزمتل،اعربةاديالا"راضمنعروءلمىالدالة((دهال((صهفة

كلهةوضعا!مد،اوضناالىالحفنمعناهاكشانو"ذ،وصداع

نايراعيآوام،"عف!علىندلازةكطالالفاظتعدادفي"وضان))

تقدير،احسمي-!ة-لهاءناو،يستمملهالن،افدرفيه-ا،احدا

بف-ح()ابافي))مثل،مهة،هالؤديالتيا)كلماتمنغير!-،على

عربب"،وهي()المنهلفيوردتكهنبضمهآلا،لسرهااواههزةا

حديقة،"إجينوش((اليهثنيرالذياحرمياالمعنىنؤدي،فديمة

.ومجازا

الاشتقاقعندوايمى-رورةتعمالالأسةبمرا!يتعلقفيماهذا

نءهـبهبئ511النعبيراتدأفضلمبةالاخذالىاانتقما:فاذا،والتعريب

تلكا)نصءرات.عن((السهو))منفروبعلىعثرنا،المعاليمنكثير

-الاعمالهذهمتلآنهو،واحدشيءالىيعودالسهووهذا

،كامااؤربلمحأ!ربا*مادامندومط/ءمبح-والمعاجمالقوا!ستأليف

اذابحهت،دآكثراكترا)حل!،ءء-نجمعبهاا)قيى،معاى!علون

لا،انضارةاوةدلاولاو،كامةعن-يسهولامنوجل-!ردسها

المتفقل:،دىءاتن!ذيئحققاناىادواليكوهكذا،اخرفرديسهـو

ءلميها.

((ا&!ل))في!اورجمة،*"نر11153،!3،1كامةامامنحنها

ن!وعلى،وءجاذآحقصمةلترجمانوالاكضل((تحسس،.رآهنط))

اثيءافلب((ومعناط،((عيتت))كلمة،الى"ثلىوبعربيفى،أدق

الفرنمية.اكامةات،:ء4د،اض:هـماوهو.((يبحرهانغيرء-ن؟ايد

وارر"يرورة،ا،ستعمآلهـراءاة-انآمفهاالاعتبلراتهذهمننخلص

المختصءنته،ون،وحودهاعندا)مربيةاةءجميراتا؟فضهلميلةالاخذ

اوضحهـسااتجمياا)فارووسهذا?،شناتى-..الخ،والعل!اء

ادى-جهليولاحتى،4عذمزيد!1اييضاحااحالصاصبحيادكورا

ء؟!يزكاعشماد،دقههأواءربر-"آارسنبام)ولآأهوو،فيه4امجار

((اطبيعةاعلم))او،()الطبيعيات((منبدلاأ؟9أم9!دا4لكلى

الى-ضعهلة((كيمياء))مثلالاستعمللىتتائه،ةاصبحتانهاس!يمالا

..ورواهاكل،دقسهذهوءلمى.الشعرفيحتىالاممهلبنلدى

يبالت!ر-ر))اًسلم-صوباىااثم!يرانالااملمكلاانيببد

ناروعهماؤ!لمحرسوؤ!،لملانالفاض)مانالمؤ)5"ال!افيا((بةمرف

دالفرنس"-قى،اله---اروء((اعانن"))الىاساسهايهدفالمنهل))

اتصرلىاذلكمجاء،"حدنة"طورةء.حيحةعرب.ةالىأضقلاعلى

ود)1)55احا!!اورلدكتابفضهـ،ذكرا)قيكتلمك،حالاتفيموفإن،

دقىفا-امركه،(الماضي((ا!داب((عددفي،6:صمنالثاني

تعريب:فيمثلانبداذ،حالا!في

الا*أ؟!'ولش!3+بمحأ+9هم9ع،اا51

احرفيةااتربرمةابجنما،((لاحدعزرراينهضلار،لقانونالج"ل))

نة-"التحرةطهذاونرى،ا)تصر!!ؤديهكماالمعنىتؤديلا،هنا

تعر/بمثل،حالاتؤ!م!الدفةعنيبتعد

39"لااءمأ+هحا!ا7اس!!،حس!م

غيراكفاحالان((اًافلاءكافح))يكونانوالاء-وب،((افلاءاماوم))

هـنالميينبينماعلى!ءأ؟ا؟!3غبرا9"لامو،،وروةالمه

الفرنسية،فيان،وا!داركعيئا"جفطلاؤرارةوا*:،!ا،فرارة

العربسة.فيوان

صءاصالعاصجمحيافدكنور.بحتاوحأهااوايةملاصظاتهذه

لاابم-،لوا،ز،ن!بةجهة"ن((اأنهل))اقالم"وصعأبروتصةح،جهة

اىاعودةهـنلإهـ!4ولا.اصهـرةجهـةمنوالت!فصبلللملأداضةيتسع

.اجالاواساع،الدردطاستكمالب!د،الموصوعهذا

تممرارة!!بداللطيف

(-55ه55!م!هعي5555!ه5555.!

سأهههههحمبمأ!اه555!هاص!

ئد..ا

-15-الصفتىعلىالمئشورت!مة

مبتدلة!مححبةعن

ا)ددفةالارى!ظله،تفيوانتظرتقشر/هالهفت

الجوعفمربميذسهساعة،ظاءأن

((حيةسنبلة-الموأىلحممن-

،ازقيء-كباواؤعنا-الشعريةتجربتهافواسبين-يحددانه

دزإنلاملعب3"،اذا-ف!و..الاجتماعهقىوالسياسيةابعادهبكل

ابنبينمبطنترةحوارية((حدث"،ءلىوتعلي!ؤصائدهاحدىفي

فيمطبرعفهميمحمدهنآ4يغنب-،النيلنهـرمحنوالسهلمطانمحر

:واحدةالمرارةنكنو،مبانترةفيرء-فيرةبكائية

لفلميةاأسماكناتأكلوالا))

ةومالم!فصوته

خليهخليةلحمهافيمكثف

ابعر4اأسماكنااتاكلولا

المهضومفلحمه

يقوم!د..السىكيني!سكور

((-..الليليةالمضاجعهدأةمي

احرب،اوءوتى،آلىحربخسهارةو!!هر،احرب/افيالاءروكذاك

اصانيابهاءن/كرحولا"ورور،تجربتهاؤواإنبيناإشاعرير:قى

اوابر"ة،ازيفيرورريان،عمقهافيوهـوصملثحيث.س،لمةجمباشرة

.بامذ!هآ؟-ماتحرإنانئرف:يسمىلماالاستعدادوكذب

شه،رة)1منيجعلوا؟ك!-يتمنىلما-ا)،ودةيطكونلافالمولى

و"-صيزاث،انقهـ--ربرءه"ومن،المنكسرةأراًيلةاتحتالمهينالموت

نباذاوىالمو،((اخائفيناعينيملاءحترفاورفا،كلهآ،الخلا!ة

((نلوراءزحفاتزكض))لامةضحيةكا.وا،اللقاءساعاتؤبلماتوا

خلاياهـصا،صمتفيا:كبءلتخون،اجساد!،فيخنادؤهاتحفر))و

افيأص--لس-ن،ء،عةالا!وشةوس،الاذأىأبي!ان"نآورعةلا.سة

نااجلومن،آنردضفئةءبريرةومناطاريءاالغفسبمنبةاخسلها

...4الاجادغياب،بجنالمريرا)سؤال!برؤيهايوهبم"اءتطفي

اجريئةواالعميقة2-((غه،فيا/"((منمطرعفيفيمحهدويضنهي

اظهيرة،افيإتىبافيا،الثانر،اكخلص،ا،نبمءمورةاًلىسمعا

فيابرقاشارةتطيروحيت،اهااؤماعلىالابوابكلتنتفضحهث

برف..المناصلحدفي،حهضلآ،المقمةاشمرفوحهث،امؤوسا

..وتقاتل،تبكي

حيثمنتقفالتكبماااخافيةا()ا!داب))ؤصءدةآىاا!نانتقل

هـ-رؤ-فك!-الابرداعيةوقدرت،،*هارورحيثمنلا-،مواجهتها

حآصة(.لوؤع،ت))فصيدةوهـي.مطرالشاعرؤصيدةمعواحد

لا..سصدحميدالعرافيالمنتصاعر

ارثهع،الدو-ة"نكبهررقدر،اسه""ماالىتنتميانها

ؤ:لىيكنام،"،زوملواوعوردضادانةةؤصيدلانها.حزيرانيا

كأ!اولكس،،كلها)فضبهذاب.نحق-نتوهمكناكما-حزيران

اليه.والاشارةبمعرفتهنكتفي
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اكث!ربذا-كوهي،وؤوتراغضبااكثرلص"يدحمبدقه-بة

)و!قانث،ءر51يست!عام،ونموتداعقصيدةهيوبما.مكاشفة

المتمداعية،اإالروحركةرالىةوهذااخترقؤلقد،ادبهايرةفيبينهما

بهـ-كمتوهـم،"ضفصهـةواجزاء،اوقي()الصضقرادلىاا"لم!احا

الا*ءه-اءاو"افمالرا((زتخ.كللمااف!ثير.حدةاونهاا،هاترو"

خنىرا'ضم((صورة((ؤ.-"يشبع،جديدلاستطراد))فاصلمة

هـ-ذالنقرا.،ا،خرهوصورتهاشباعيحاولجديداضميبرينتهي

ب"ن-الشكليةا)فاصلة-الاسماءآوالضماتروساضء،المقطع

ووسين:

ملاعبكمعندأسهر..اطواو،ء!ابجبلذكرونن))

ابهادحلوتخطت(راجذو)بكموأر

،الازرقوالخرزالفوا!ععودتلأ..مباركةبثياباكتت

لميالباباخزفا

ا-*ومة،اكلفتهانمنذ..ينمأم)الذي(بيونومحروسقى

اسواقهايحرس

والخبزالتقوليتقاضى

..ادفءباوينعمحبليلةيتلصصاو

اعشببرافقدنالمواق()1بين

..المتدفقاضارقللجم!"هـاواوءأن

..آونباتافيتكورنا(اكلماتا)يوقظان

((اغا...اعتيقهاالنئيأبشرؤأتعلىاندلقن

ض!ن?اىوآ-دةكلفيالاورتخراق!ؤدي-*تعددةصورانهـا

واضجة.وصاخأة،لضظ)باستطرادالى-حدة

لا-ا)صى-ورتراصف.لمكأفامهـرزهسعيدحميدؤصيدة

اصوابز،ا))فنجراء((محء"وةابرف!اجآءتبل،فحمصب!-تداخلها

اتوخراعنصرا!ى،الاولىفيكمايرجعإسبباولعل-المتعددة

رءن-الملاهـثةاالقصيدةحركةعبر-!تتقلبؤالاصوات.الخارجي

...واأعانب،والمخاطب،المفردواأتكلم،اجمعاالمتكلم

معبتعاءل"تتصل،سه!دحهيدؤصيدةعلىآطئانعةءللأحطة

اء،دؤادن،لي*ضبرتدوهما،اقصيدةاخلالمن.تممتفلقد.الغةا

آبع،دها-أهماحدا)مراثيعتبرالتي-الاءطلةأنمفاده،الشباب

هاجسعلىلالمأجذوراالمغة((طفرة))آو((ؤور!ة((علىالافمتقيملا

منونتغبدآننملكفنحن.معاصراًالا-باأفسورة-يكونلالفوي

صءبرل-زمنببةترربةلانها-البلاغية4ناتمنلا،أالادبيا)ضراث

هابر"مناعن،صرمنءأاساسهعنصراتكللا!قيالابداءجة4ناحبت

لببد؟اؤلآمنالاسنعارةفيمتمةأجدلافآزا.((الجديد))اثعبري

ابردقدوءكلنني،الشعريةلتجربتي-المثال!--لعأى-البلانجبة

ملائمآبرده"؟،منها!تطعاوالصةعيراواستوحىان،مجديا

اخا?4.ا،المغويةالهواجسي

فييقفوالذيساللغوياكبرياءالهذاسعيدحهيدملاحقةان

ململاصفة(لمقصيدةالاولىالقراءةمنذتبدو-الصورةلاا"لفردةحدود

واضعلآالمتبةالشعرحميدبلغةتعصطدم"؟كثيرالانها.؟ثقي

ية:ؤلصااو

أعلهبئالردائقزهورعنأ"!))

ا)فضطحرالمهبالولديظفرحبن

انكفاءافكمضروعيحت&ونيهودون.الخاترون.الدارةتنكنيء

((..قرخفيويصلمون

ؤصبرهتبقى،((خاصةآوقعات((قصيدة،ذلككلباستثناء

نجدهاالتي"ألآالمصالمعاملةا)شاعرمعهايتعاءل)م،أولالانهاناضجة

ايخرج،اطريقاءاىالشاعر.لبدأ.المتبقهقىالعددقصالدمعطمفي

اطروسقامخلفا،واة"حةوروياآدصررومو..البحر-ا*،أماالى

"حمد!صيدةلشآنهيكهآ-ات،ري،آدركههبندقيةمنالاالقديمة

اقطعاو،المقطعهذاولعل،غائبةوأمة،منهزماواقعا-ءطرعفهفي

بتسأصمحةعأىا"نعميرةاتخوممنالنع"،ءرؤيهيقبلا)ذيا،خر

و!يماماواكثرأعمقهما...افللةااءروفافيأثلينفاخروجا

"جا.ونكل،وضوحاافصيدةا

ولةالسههـذهضمصوهبه!ة!.هلةوصائد،المتبقبةالقصائد

أهـميت!احيثولممن،الابداعةقيم!ت!حيثمن،آبين!ؤيماز*فاوت

01نعرفالتيالشعريةالتجرقيمسارفي

مداخلهـلمىلقراءةامقاطع))خمسةيكتباقيصطامعمد.

ص-صارةو-،،!هـنظون،ءابرة((افقيةبفنازهنجة))زرصف،"عمان

اتهه--بماوالحبرارةكلاوآكنا)تورةوتوءـج،الانسهانيةالمسؤولية

اليها.أشرتالتي"الافقي!ةالغئاقي"))لملمكظلنحتإسءرخيان

،"اقراتوصيت،كتبح!بث،اقيسيامحمدمعضلةانها

.لفأتأنالاخرىهيتهلكلاوربمآلآشركلامنيفلتلا،4ءةتجمت3و

و-ر..شركهمن

ءتتروعة!لتفعانجيولىيجميلوءهادصهاححسبنقصءبىتا

ديخلأيقونانبهارادا،فنيامعادلايستمملانفهما:واحدشعري

اي"اكااضباالزيتون))شجرصورةاستخدمالاول..أبعدقضية(())عاى

فيافرف-اولظن،5؟"اتغجريةحسنية((صورةاستخدموا)ثاني

رائحةلا((تقرير))الى((المعادل((هذاتحولحتى،اهلالتسه

..له

.الا!*-دومحمدال!ن!ؤادتاق!بتشكلحينؤبرأهذا

أمثل((الىسحرهلواناتاىا))الاولؤنمصيدة،واصهـةلعملةوجهين

ار"--وزامنالمصطعههاتبعضمع-اخارجياالقشريالمنطقوجه

بووالضوءا!ه"اورفة((الظفيةفصبنهخلحبن!ي-ا)؟ارإخية

أ)قشريالملانطخفاوحس-""!ثل-!واحدةمرة-((أفاجعةاكتاب

ابوابايفةح()البافىا.فلواارؤياا))ع!رانيصوه!تص"الخاربركبما

اتيااءما)ءبئا،ا)فتىكلببة:الخثمهنؤواد!ابلميةمن؟لرغم..رالمجان

.الانتاصيةؤترتهطوالإ،ذبهااناسضطاع

قصءدة،((التجربةرقايامن"قاطعئلاثة))صالحء!نيقصيدة

ايضا.اممأوتوهـ!ه!،مقاطه،1فيز؟فاوتدي،مابحدود،حيرتني

هي،الاير"لمع-ةاحصأ*دنينزءةانالقارىءاءظنصتى.رويرتها!ي

لا"ؤتنقلملات.ريدآلتيالقاؤيةوا(ىنشاءحيث..تصرؤ"ا)قي

النزوعوببن،والازر،رةالاورء،رةو،وا(ء.ورةاصورةابينتنن!

فاننيوللعلمهذا..اوافع-ةاا!حسيةاراتالاشاىاالتجر.دداىا

..ناقداعبرفتهولقد،قبلمنشعراصالىحأدنيأقرأالم

((.اخر؟"افيقد"كبماا))ارركافممدوحقصيدةفيالاءركذلك

الة!بدةبها!هماتكه!ااحركةامن؟ارغم،خارجيةشكل!ببةنزعةذات

....اغترباالقدملخطواتالملحاحالمتابعةهذهبسبب

كريرمنرنبيروت

ه03!ر!55555!ه555555هه55هر!
!-ل!ص!ا

!5557!315555هي
!-16-الصفحةءلىالمنشورنتمة

ب-ديرو4فاً.((اوتارء!يعبنءفياءلا)).لموتارمز،اشلفرا

ربلالخارصيا)5،اممنويأزكبا.يتنلألمانرريردولاوالموتالوحدة

ويهصود.كله-اتا"-اتحهـايةوتعطى،حمايرقىيطلبمطاردخالف

اهـ-وتانتطارؤي((مهزوء.بئمنكلسرإن))افراشىاالىالعجوزان

..دخسلملاء،ثقينمقلديرناوتارقصةيرقه.،ان!بء،((لنقذا((

.(بر!قتلههتخبوماسء،نإ"لاسلآبارقمثل((الممرح

ادبسهـاعصابا)ىتحتاج"اتراًبريديةاللعبة))هذهقراءةان

تعميمات.جديدة)جستقيلاالت!بماقلاؤكار.!ملاأىاجتبمما

هـ،ف!ساجوالى.لرؤىلاوهي.اكأيراعنهلوؤرأناسمعنامجردة
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-*نوا.منطفت4وءدمكأ4غرافي4و?أثرةكاتتواو،اولس،وي

،مو!اءمحيص!مبرط!اورلطا:اطا)ما!ااقر!ط،/:لحونكا!اهخوص5

"ممربر"!هيالمسرح-ةهذهاء،.ا)كةاحفيعنادهموورةىوتماوركهم

ا!داب((،))علىآخذواناالاهـمقول.واارجريداظلامفيترؤصاشباح

متضلءآد/بوهو-مكاوياففاراعبدالدكتورالفاة.لالمترجموعلى

-اسرزاتبالممرحه"اهذه،ءة،زان-افربيةااثقاو"وااملىفةافي

تةثسه"--(علىءباشرفيرردااخكون-"ربرقهجودة41تمففعولا

،المقاو"ةمن-اذن-افافدةاءآ.اقاوءكأاادبأمن((ا!داب))

اًلمتربر-ماع:.رحدعلى،ا،وتدامء(،إلطلامومءارقي،والنض،ل

.المسرحء!ىدوره)مثلفىيا)--ا)وحيدالبطل((هو،الفاضل

المطيع،اجد/داوحضادامه،اجباراا)-مبدهذالاوامريمثلوناءهجعوا

كت!ابناد.ضانارىالموتذكروبمناسبة؟((والارهابالرعبوهو

هوءابقدرؤءفجعلعيننضيءانلمهحقا.اتقززاحداىابه"ولهون

المرضيالتفكيرمناهائدةا"ااكنو،الطبيعةلر-:كأمنءفبروضحتءيا

.انواعاوتاانثم؟وت4االىص"ئرةبانهاالانمه،نيةير3وتذفيه

،دطوايوموت،الىتسلا"يوموت،رخيصوموت،ءجافيموت

اضقىوووو-الهيا"ياوهاباعبدبعبيرحدءلمى-الحياةفيو"وت

ا):وعهذاتشجعلسرحيةاهذهو"ظ.للموتصوتوارذلواتعس

.ايا!والتخاذلاسموموتنفث،الاصرارواءزيمةاتتل،الموتمن

حسنفيضه.فيأشكلاؤأنا.المترجماىاسأت2ؤدكأتاذاومعذرة

أيةعلىسوداءؤطعةولكه،4،افلمسفةامنؤطعةالمسرح.4تكونفقد

انفيلقدمةافيللقارىءاقلألم.اتذوقهاولاأستسيغهالاحال

ناقد؟لامتذوفى

في-ريفهمهلااذيا":طقه41وربما.لهمنطقلاالتجربدان

يبمنلاالتيركةالمشاعبئصردائماالفنوفي.مر!ديهوبعضخالقه

اةاحي--وااواؤعا"عئجولظة3ارللهثلان.بالتجريدتكسبان

يتفرعاو!ذااًرر،ركةعغصرفييدخلوؤد.الانصءأنيةوالممارسة

هـل.والتاملوالتطلعوالالمواللذةلهـشويقواالاقناععنصرمنه

فيءعدومالمشاركةوعنصر.المشاركةزناد/قدحهاامثراراتاهذه

ين،مبررنجيراشخاصها.تبريربرلاانها.((اًجيديةلتراالعبةا"هذه

ئىضم!طاتقدم،دارا!داب

أزتاليف

بفغ

الهالفيلسولىوضعهكت!آخرهوامن!هذا

الشيوللحزبالمركريةاللجئةمنفصلهفيالرئيسي

1)):آخرهوفيالكنل!اولفيغاروديويقول

بالانشقاتتحدلىالتيالدوليةالشيوعيةالحركة

وبعدا.الشيوعيينالقادةاذهانفيالماركسية

الةالجديدةالثورةفيفيكتشفهاالازمةهذهاسباب

العااولاالشيبىعيةالحربهةلابعدمعهاتتلاءملمالتي

جديانظرةمق،كذلكيلقيهبما،امن!وهذا

للم!وللاعدادالاساسيةالعشرينالقرننهايةمشاكل

يدغارو!راءمؤيدينالعرب!المعقفونكانوسواء

االقرنماركسية))مؤلف،صاحبهلان،الكتاب

.ل.ق005الثمن

والاكراهالمحنفانا:،سامناحديزعمو!د،.ئررةغيرا!موأفعا

ا!:ولر.ااكاا!فهدا)فيرص!ظلمغ،فيا)-هلمممةهرالم!صوكفوا

الاءمالولبررو.لناء.+"بالىولبراصازحي،1انسبةباءبررةانهاالا

الت!"كعلىالاصرار،اؤلالتف-وشهادالاست،البطولة:المضادة

الصنفعلىاًاوحيدا)ردهوصالاخرى4الانسانهماتواله،د،لخير

به.تصحولا،يةالمسرحتفعلهلا"اوهو.واحدجانبمناثبرر

لهصاص((اخطآا))8:وانبهي((ا،داب((فيالاخيرةاقه.ةوا

.اوبالا!وثجقة/ذيهةاقصةوا.بالخطبيرهانهـوواعدءراًؤب

((.اًا-كل)ءوهـو،واحدنفمعلىلمضويع"ثلالاولىالوهلةفيتبدو

-جاولكخي!وا!خرازحهبئيئوالقصةفييرظهرواحدامحوروفيها

ادبخةانسيوالمناظر.حزينالنفم.لتعثرامنويقيهايشد!اان

الخظ،منكثيرةانواعاكهغااًن.و"ركزةءلممو"كأواللغة.وءكثفة

4المسرصفيالموتكاناذاواكن.الموتمنكثهرةانواعه:اكلممثله

لاتصه،ا--ءر،ةامهضىيحملهنااخظ،1فآن،اللاجدوىمعنىيحمل

فيزورطهـامنواحد"ستوىعلىيجعلهانصرو،تيه--غانيحاول

لواؤعوا،اوصو)-4وا،واًلا!يولرار،الاذ!زا?"بينؤرقلا.الخ!

تضهو!!ااىالاواصورةوا.للخطأصوراربعافم!ةافي.اقاسيا

ضمنجدددةحياةانجابةياا(؟".جبءكل.الباقيةالاخطاءخلال

الملاخطا،اصوراهذهوك!القارىءته*ناذاولكن.شرعيةفيرعلاؤة

اقه"--،صامنمفروة.قىاوصفيرة.السطحاىاأؤبربيجدهاؤانه

عليصهلي:سجابداوةافيالعنوانذهـ4فيتكوسنقدوكأنه.فرضا

احياف،ير:لموو)كنه.ضخماخلافيعغوانالخطااًن.اقه"ةاهذه

مسرحبصةجملة((تغتفرلاءلطة":اللفظيهعدىلاءفروضاشيئا

يكون"نانمط((خط))وكذلك.الموصوفاحادثايتحملهالافخمة

النفسب-لأالعلاؤةما:اف،ءلثم."واحدآنفيوءؤمناشيوعيا

هـذهبينا،ت:قلان؟((اءطأا))منالاربعلصوراهـذهتربطالتي

ء:!صه،بة.هادئةاستراحاتبعدالقصيرةالقفزاتيشبهالصور

باحكاموسيخل،اظنماءلى،القصةفيالفنيالعيبهووذلك

وتماسكها.

ءفرمانطعو4غاءلب3مو!كو

--ا!سئزءاء يمففرص

.ء

غاروديبه
قرقوط!ان

السببكانالذيوهو،غاروديروجيهالماركسيمي

الماضي.الشهرمطلعفيا!فرئسي

ازمةيحللالواقعفيوهو)(!ممكئااًلصمتعد

الئطريةوبفسادتشيكوسلوفاكياوباحتلاللصيئي

عنيبحثالمجادلةاسبابالماركسيالمئظربستبعد

،اواصلاتاوفيالبشربينالاتصالآلياتعلى!رات

*.الراسمالى

!ألطرحجهدا-يبذل،الاميركيةالحضارةازمة!لى

+.انسانيوجهذاتاشتراكيةنحوالكبير،

هذا"خطورةعلىيجمعونفسوف،لهمعارضين

.المعاصرةالماركسيةفيتياراهماحدثقد((ينر

حديثاصلر

حمههع


