
!لاصث!هثىوا!ى

عهسىصلاح:بةام
ملاممح،ا!داب،من1،اضيامدداابحاثمنبحثمناك!ئويعير

أخر.احيمانفيهـاشروغهر،-5يئمباشربشكل،الحريةفضيةمن

/هذهفيآخرث"!ه!ييسعدنيلمكها،اسعدنيقدذلكانقلتواذا

ذ)ك!لتاذا،اكدرواللضءيئاجالبةا،الؤحعنالعاريةاتوات

مبالفا.اكونلافانني

كجزء)احواراادب))يلتزم؟خرلان"كاتب"يسعدوعندها

راضوالاءتالمناقشة((حقوصد"الحوارحرية))منيتحزالا

وهـن،بلادنادييميشلاانغريباذاكيبدوفقد،"والاختلاف

..واتهأموكيتق!منعانيناه!يهانلم

نمءشها،الت!ااورر!ءضوات"ننفسبمأنزعألاعلى"مرولانئي

ال!،تذكرعلى-!ي"ا!داب))قراءواجبر-نفسيأجبرفات!

اعشريزاالسنواتخلالالعربيةالثقاؤيمةالدورياتتنشرهكانتمما

والمةكريرؤوالادراءاكأابايئداختلافاتبلوروآراءمناقشاتمنالسابقة

الغريه-أاكلطتاهنركام:حالايعلىمفجعةذكرىاًنها.ا)عرب/

اح!ي!انا!المعافيافتنةوا،الحروفالمبتذلة،الرالحة

!ياة-سون،قصاء"ون،شهواًء،اد؟ء،مفكرون،كتاب

هـ(فيجري،ا)رايفبمأءجتلفون،ملاحدة،مؤ!ون،اجتماعيون

والاساهـلوقةالسالايشقنطلاالفاظامنهيخرج،قاموس4لطامنهم

منهـالواحديفمماوبهجرد.بالاخر"نهـمكليلمصلقها،والارذال

فسسىاغقهاكلهاتهعصماحاملايهب،يعتقدهلمااةطمخارايرائجة

والكذبوالمهالةاغباءوالجهلبامعهيختلفمنكلوو!ما،والفاحشة

((اعربءةااقوءيةا))وخيانة،مسهـتورةواخرىخفبلةاهدافوخدمة

اثقيقة!اواحيانا،بيةالايادولاسة،راتمنالاموالوتقاضي

اًاجه-وذبح،المفكرممطاختىن،لكلملتاقمامةمنركام

بصمفجعف!ء!ناكزال"اهـل-حقاوا"فجع.بمايديهمحويتهم

مطبو،عانيبطابننض!(كانتالمعاركهذهمع!ان-كلههذا

اءالسه.بنردخلبانط!حاتالشاىا،18وأح!يانا12ببنط

الطريفة!الديمقراطيةبوسالاها"ا:فاشاوتنهـجمر،المفكرين

ءضىسجنا،ك!"راسجناا!مرجمطعالمناكان،تواتوقني

وتصاراأعدادهماثئرة،فيهبرهنضاق..والافكارالاتجاهاتكافة

اعرب-ةاالطاهرةفيصظالمذهلالف؟ءوكان،وتأقضطا!كار!ما

اتوع"؟وااسلويناللاخوانمضقلاتىطقت!حتقدعربيةبلاداًتحدان

أعدوأشرطممارالاستوع!لاءوالليببرادفيق-.نكاارادواوالقوميهيئ

!-تووسوو.اخواتودااءماةوباواحدةمرةووممذا.الاستعمار

بى-حواراءجلةفيتقرآانالانظهةهذهتعدملاالمحيرةالظاهرة

علار"ي!ونلاقدشبمءفييختلفان،يئوقور،ءحترمين،مف!رون

منهـممل!طالببرأنالمناقئقىتنتهمثمبالحكمولارالسياسةمباشرة

روضيؤيطالباثثايرضدخلاو،ال-جنفيالاخربوضعالسلطات

!ازعاجدونيشماءانكهايتناقشاانيستىيمانحيثمما

سؤالخاطريالىيقفزا!ننصيسهاا)تيالكدرسئواتفي

!؟نتظركناماذاأهزمنللانناالبعضيدهشلماذا-

الاستعباط))والمقصوداخباءامننوعاالبعضدهثمةاليست

!أيحوذلاالذى

تحىطاللأىسسطكل!ذش،

الحديث،هذااولديوصفتهاامياسمعادييأضعتانىأظن

.اتكرياتاسوداىااستدرصنيالذياخالقاالكدرلهذابرخضوعي

!اقصسى"في((النويهىامحمد))الدكتوركتبهبماحقاسعيدلكني

نانيتيفيليرانه،فافولوأبادر."ا!داب))كتابمنخمسةمع-

كلامءنلدي!مااكثرفما،يلحواركراهةلا،اتحاوريناسابعاكون

،احواراهـ-وضوعمنأهماشيءافرغاناودلاننو)كن،كطيم

منه.نستكشفهاانيرمكنقتياوالدلالات،وطريقته،لاسلوبه

عءتحانرمحمدصاذ/نالاسمع((يهـجمه!غنواالدكتور"اختلمفلقد

مس!واكألفأوالةقدبالماركسيةتملقمساللفيورءيوابراهيم

سؤ-!أوالاستاذةايوب1وناوذوشرارهاللطيف!دالاستاذين

جميععغ.!ميردانوراى،والاخلاقبالةنتتطقمهانلفياما"ريا

ممتازلرلىايقراان((ا!داب))لةارىءقمرانوكان،ضافيةبمقالة

.اقاشاواسا&ب،الحوارادبأفي

مذر!،مذبحةاىايتحولبئنافهلبمفريااوضوعاكانولقد

((المارهـء"))عنالحديثا-سأ.:اطريفاا)مربيانوعاذلكمن

مبرالااذ،شيءافئظارودونفوراالمذبحةان-.لبدأآنذاًكأسهلوما

)المبررات)تقديماوللنقاشاوللخلاؤط،بلادنافيالماركسيةمع

شيفيرور8مان-الافلعلىالفهريال!هتوىعلى-أحدحاولهل

ذللأيحاوللم؟والجدودا،،نويلموير-بيهـ،جمانقبلعنها

1طأامنقليل،لص!ا4اررما)كأانذلك.حاكماوكاتباوقارىء

امرب'اؤكرنابتاويثعادةتمنتهـي،الظريةا&اساغرالزوالنةافى

"-!قيطيبذلماء:،ءلا!ش!حقتالماركسبةبنلويثانتهتواو،كله

اغنص"مجتهعامامتدمغنائنحنتلوثناانهـاالمؤسفلكن.مجهود

جيعنىواو.والجهلوالتفاهة؟هـطحيةالعشرينا)قرنمنا!ثاض

لهـاالدورياور--داءاقراتفي-المارك!-كأة*دكتبمامعظما

لمضعحسا،خرالاصهوا"ا"ماد،غربيثانويابطاايعلىوعرصناه

ودربر،تعل!اسهاءهميىبقون،محترمونجامع-وناساترهكتبه!ا

-!هـقامامنهماعلىهممنقالهاوكتبههساواضحك،براقة

و"-ع،اد،بئبايت!صلوبمض"،الاخلاقعناي!ضاالكلامانثم

ؤتجى-والمارى،،ةوالاخلاقادينا-وذاك!زا"ءهـعاناسهل

الاخروتتهموتثمهوهرء!سسثبعمركمرصة((فررسيا))كأتان

!ماأالعربىاناعافي((امريسهيينا))اكثروما.تخفيهااقيابرغالبك

الت،-!ار.في((،فيابيور))،ناررحلوقهمفي.لوكبونافيناهؤلاء

ذآقنيخليلاتهمويضاجعون،اورتذ!اءاصلاةبعدالخهرويشربون

آخرينهاجهوا،الافقفيالش!!أثعةآولبزغفاذا،الفجر

بس-أمنافكارهموبتوردونوملاحدةومنحلوناخلاقيونلالانهم

.أجنبيىسة

..بر(لمذبرحةلمعرياذنالموضموعكان

اح،ا؟ونانعلىحرص((النويهيالدكتور"ؤانهذابرغم

رصينى!صماس،متح!سا،مهواة.ما،اللفظعفوكان،هادئا

ا!3--ساان:ءالاواكا،حقي!قتنهن(نرصدانا(حىنومن.لرأيه

ماد.))نفسهي!برلانه،المعركةهذهفيقلا-تراجقابلايكنلم

"اانهياخرىحقيقةتسجيلمن-هنعنالاهذااكن،((جدليا

((ارزبحواالئحر))-لانباعويتطوعيض!ملم((الاداب))كتابمن

ال!منا)خمسةان:اًاثاز*ة.يستهراننرجوم!.ودتقليدوهو
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دط!ى!فيصر:ب!لم

ف-ي((الأدأب))منا،،ض!بماالعددبنقدكلهتثلمادأئىأكلأر

،؟--صررمناكثرثي!عا!كونانا!دااهذاًبطيهنكناضياالطريعه

كنالو-معهمولآ!ما.اهماعمااأنقد/ناولالذينتهـالكتابتملاحظ

يتاب!واانوحاواوا!ىبعملشفلواات؟ناالقراءبعض-ظمو-ااكثر

برؤىصةالخطروا!ماحت!،كخلالمنفوا-!خى.و.4اتورراراي

مىورةاءعشيننتيلمحد،ال!الهملاهذاجديدةا"ناوهـ!ورة

ثغىلالهـقضب"هـذهانلاحطيتوقد.لهاتطويراتكوناوأىالاو

،مبى،شرةبصورة،البابهذابكتابةرلكلفونالذينالزملاءبعض!

الاخفربعض"ماب"رمهدالتبماالمقد"،تجلدتحتكأوا!ن!ضاو

البىر"بهذاكظببهـامهدلتيالممقدماتدراورواي.لنقدهـم

علىةإحظتالقضقيهذهانأئا.لؤكدالماضيالعددئتاجلتناواهم

ء--نيطرهـواانلذ)كحاواواوانهم."ختلفةبصورالكتابهـؤلاء

يأصواحتىاعامةاوالقضاياالنطريةالمقولاتب!ضالمقدماتووه

فسيلاحظضوقد.ا:ابااهذافيكتابراتهمدورهـحدوديةمزلمقمن

والئقدالمقدماتهذهبينواضحاانفصالاثمةانالاحيانمنكثير

كلية.يتاسوهاصىاقده-،تاعتباتايتجاوزواانمما.يليهاافىيا

والنقدالم!الخهـاصو؟صورهور،جهووفقسجيتهعلى!ن!مكلاي!نطلق

للنقد.المطروحةالاعمالدرالىةفيمعا

اقدماتاهذهاشفياع!اديالبابهذافيمااناهموارحقبقة

كه.رةف.مةالنتطبيقيالنقدلهـفيايجعلوما..ذاتهالنطبقياخقدادل

صدورهامنذالبابووااسض!رارءاى"الاداباا))وحرص.واترههو

وهذا..مرارالاستاهـذفيتكمنالكبرىفقي!4.الانوحتىيبانقر

خلالمنوللنقدللفن!همنالتطورالواضهحةالمسيرةيقدمالذيالاطراد

تالوفمنفسحقىفييعوداناباحثقدرؤلهو..!نالماصنالعقد

ص-طلالهصةاوللشعردارلىيههفهومتطوريدرسوانالباباهذاا)ى

وا!ت!ماه-"،الا!،ا:ا!ةا5النتاةمنبمج!وهـةاخرجاكصرء4الاعوام

زظربرة"قيدمةبرءقتصوغ،والقيمالروىمنمجموءقىبلورةمنتمكنه

وبر!دوىء-رالتنتصدوى))كتابهدييرىوتؤ،51.حديمثعربيلنقد

ز!اريخف!ه!منالنئصعروعناءقدإعناكفراذتهلماننا)):((النقد

وانما،التذصعوءن).ةمتظبراحهـامقالمة"جردباعتيرهلا..اأئقد

.وروسضاعخهنتجاتياوالعا)ماةثعر6ببن.لقيي!فاعادةعماية؟نيرهبلا

ء-طةدرال!فر*!عن-ببممى،ظةسوذلك،اثهمراعن!نانت!لممان

التءصإ----ةالىانتهـآءدون.اخرىبمدقنرةفيءت4ازاسات!قده

كمصابةبفيبرارأياصواؤما،يقال"،ثمةيىسبر،نهاورائلةااررخيهة

،ة1،فوااضخمئ،تامنسلسلةالهعلىلا،النقدقىدراسانىجداننا

بعضخلاصالىةعأىايف---أيعينناقد،تكييفاعادةالهعاىوانما

تعبيماير*ونانيعدولاوما،ر4النتفيا؟دياوبر،قهوعماا("ءائج

!الممكهؤقد.ولم3ء"ءويعثغيرولاكتشافطريرقوءن.صدروععن

انهذاكاوا"صرالهفىالاح"،ور*للاتوبفحصنا.يتغيرلامانفهمان

وخوي!حدودناآورر."عقيا!ثبمءبعضنآ"لانيمكنناقد،مهمامر

نب!لواانيمهكنتأ4كاذاكخلالومن.)1(((اتحيزادئبعضمنذواتنا

وجمايى--ازا:قدااء،تصما-البابهذافحصادنئآدراس"نسبرحق

راسخة.أس-طعلىاثعرا

اترم!-انا:ثالنوود"كأواقىب..اتسكافياقعاناهاولكن

فيهـ-طرحتات!بماعذريوأ3ن.القصائدتناولفياشرععندماجانبا

الازاسظيمتىاباباهذاو*"ابةهوهـتكا!،عليسيلحمابرمض

ومقالا،،أنقداوبرلموىالث!عرجدوى))اًايوت.سي.ت)1)

القاهرة،ءحدودة-قىضبه،فريدلشفقماهوترجمة،"مختارة

.11،ص،1471

الماضص!اأمددلا!الا&طبيظ!لقديافدمان،بعدؤصما40،ر

واناعمد.عامةءقدماتألىحاجةدونط-ؤصاتداوكالتفمحط.

كليفعالمفص:دةموجود))تقلالم!وجودها4القصائدتناولثيجانترة

هيبب!مهاضةلهمتح!مةلهاان.رىءوارق19!كاتببنما*كان

حبرةاو،1.1كتاقيخ!رةصاو،عنهيعيرانالكاتبيحاولماكقي!قة

مشكلهو،نذلثوعلى.دهاقارىءهوحي!ثمنلكاتبااوالقارىء

الانوعاي"..)2)"وهدةلأول-"وحمماكذيرااصعبالزصيدةزعئيهسا

الة-صددفصأئدهيا..أتوعاهذامنصعبةهـكلاتررعاواجهان

التسع.الماضي

عدوانمودوحسزمانلعهباتببكم

يبكينا..نناراقعة"ربة"زمانسياتيكم))عدوانممدوحووميذه

المشاهدمولمحف"نبلمديخالاوهو.آنفيلأء-،ةوي!االنتطعوفيها

منطلقءنو)كن..اواجباد"وع-عئوة-مآفي"منبءقطرالذي

فيضايربكي.!جيعتنابرانتويالمك،أ-زاننافيا)والغالمشارك

المه!نىيوادالفائيةهذهخلالومن.الحياةآغوارناكلو!-تثيرالموت

هـسعماد"،.برالمو!المحدقا،وتذاكثنايامنمطلايدةالق!!!ا

صديد.موتفهـو.."وقعللمنارياحابرهاته!هسياأت!بماخطواته

الجبينوبيناوريداحبلبننابع

واآنعاسالكرىدف!ءبينم!تفهادىء

الب!وتهذيفوقءطراقادم

..اووحياوخوانناا!!ويءوتنا،ن،الداخلمنمطلموت

يقتحم،الوبروهقيه)خسوو،يابس،يشرب،يؤلل..يوميموت

عطي-يسهفهـل.الزلمحهرءعيرلهمولازنههيقكلمعأءصيناء*لحور

يقتاتون"ونى.ا"!ع!،ةتهـصن!ةء4هـفهآناد!كييوقظاناشاعرا

ا!روحاوا-قظنةولى!مافيالحبركةدثاةىةءل،نؤ،ل..الموت

..ضلفرواامحصى"ءمغامرةالتهرو،الشاءرثحاول!اهذ؟اكدةارا

الردةاضهاء.المواتالارة!فيللمصثعةبكث.-مخيلاتالمهاحبإ!اح

تلكاجمسى-ورةااشما!اءحاوانم!وفي..والمعادالمكرورءلمىوالبكارة

افصلات!و!كيسا)!يةوتنق!ر،الدلالاتمنبرمديدامصورافع

يتحققحتىئمةاأطلروىاضبابمنكثيفارداءهتهاحول-الشعري

المبتال!ليا)جكوس!القاطعا،مهطا؟حدبءنااكواولميالى"وازن

الموت-.ا)حي،ةرخاوةعلىبحدز،1اوفزلسالتامةمتجهـز.الأحهاسي

:ةاجدبا"أوعلاقماأجدءدةابصورها.أصفعناوووكط

ا)حياةرء،لفيرووسكمدؤتنماذيناا،-ةونأيرلهـ،

عهرهاأعلنتا"راةهناها

لتهمبرا-هاوركماتردو!اس

الردا!-نايىعلىوردت،اصهـ8افبرؤوفىسر!ءلمقت

.ا*؟ءاللجناةتركت

البغاء4فيتمارس/خمتاالقبا"ل!يوفمنمددت

اننراكي:خلالومناكالهاتايدرالجديدةال!لملاقاتخلالمنوتواد

-صزاـ"اتاكفياهـءشا!معتوياتعدةوج!ارةبكارةزمفعالتي

وس.،سي!أحض)رقيا?داداتءاىظلااطتله!،اتء،بكةابرلآالشعر

موروثاس-خدامءنرلييا)4اواؤعانقلأووافيتتورعلا..ورحاوغئائية

لبوةطالمقبائ!هبمفها..4ءعكوساومف)دااهـءخداماتانوأواقديما

وح!ف،..ابىغاءتختاىالتتحااسوقداح!ىاءنللذودارصودةا

11تلبثولامصيد!اؤ،ناقديه"االا!حاءاتمعالاسترسالفينمعنلا

ال!)ئل.أ!"جموفالم!اءرل:ديلااىامباشرةبخاحالهالبيتهذاتةقب

فهصهاثمرالاقفيهتهرلانثريا!اصرالبد+لوهذا..اجيشااي

اراحةفوا،بالراحةيآهـرق!و..الفهلعنالهدولوواعصزوقد

..اً"وتالمجهولرحممني-"دوالموت،ءوتالمجالهذا

67!الصف!علىافنمن!ه-

.13ص،قياولا&جع21)
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جباتالملسر

الراعيعليالدكتوربقام

والحياةاطصاماحببنقيراوح((الاء:راطورتوب))وكاالم!ج

منا)*ظاما-لاقهعنكا،1ورئهاصفابئ:الحقيفةفول!بموالرغبة

.حينلممزا

بله.اخر!اوكرماههاحدا:نطاا!ياوا

الرغبةبينيتراوح.وظجبهح!قهفر!منمممتبدوالامبراطور

به:صه-مهفولوبر-مفاجىءان!اروبينلهورغبذاته،اعلاءفي

المسحية.آخرفي

.وضعءفففل5احارسا.مصابةكلهاالتمخصياتوباقي

اءين.يقواونكا!ماةارسواأتذىاءوواوالمؤرخوالعا"لوالفلاح

"الحقيقةيهـتةءبريءصفليدءلمطالاللههذا"نالانقاذيآتيلا

اخطرا،فيم،ددهااطفلحذوالمهرجالمنظر،ويحذومنباخراجهفيسرعون

.يوبو

!رلي1ااه!اودلمقي،ويبكي،الاهببىاطورين!رثمومن

احق!اقولحيا.النفاقييسقط:المستفاد

*،*

بمام!!يافعالاريدالدتوريطور!ا"2"االعروأ/حثايه!ده

.ير،طورآحدلا.عطاءولأهناكاحذلا.لاجحه"محر!ةمنهايجعل

.تابتونلاثدهمالأش!،مر

تفابىءوحبئ-م!نالمحعون-كاهمتوا!ادة،دطيعح!الشه9

ا!م!صايندمروهو-الامبراضورالأبها"يصاب))لااحقيفةاالكل

واهذا-اوا!ءادي--مأوماحدلأ.يقاومانمنبدلاويسءخدي

الايجابالمؤلفادخللومعروقةحكايةمجرد،المعرودةامحكايةاتطل

الدراما."ناعملاهذاحفنزاد،اذمحلبجوارالىالممهـرحيةعلى

يسضمهون-القلإلديساذ،المظلميتصمدوناصأداآوأحداجعلاو

آخر.شآن))الامبراطور.لوب))رلاص:ع،الظفلاقول

رأت-كط!يدانه،ااعهلهذانحيمان"ن-!ذاءع-برأسولا

والثخصهصاتا!كاياتاشمخدامكلر-ق-صء!ءا.دجاهدييسير

فريبءنف!فالبالافكاروبمثهمالناسلامتاع،الدراماديالتراتية

نفوسهم.

الكا.نب!اىمن!ح!ناجولكنه،ايىعع!س!!وقمدضريقوووو

اقل!لا-قدراتمنيهلمكماكل

اللجؤنا!طنبمدةالمؤسسه

كضسراتفيد-بألذاتالت!عاءميةاًاسرإحيةسااتعل!!ةاورسحية

ز"وترطبالتعلإمرردءنتكأف!،دافتةانسانيةالحظاتخا)!لتهااذا

جفافه.

لمللجنىونالوطنءبئالمؤلىسة((:افالىماسميححهقى"ءسفيو

الث!ين.ا:وعاهذامنانسانيةلحطات

اولأعلىا:كفطءا،اجهماالص،عياذنفياسمكرؤهـرةاآلمقىص"بئ

افنكك"كأاواجهةاتنصدع،زوجتهوفاةبئبما.(تهومشروعوارصدته

اـيو"الالصناعيعأنتالتكبماالانساني!ةشي?ناثكأو!خلالمنويط!ر

.خلالالاست.جنوناكثرهاهمويلهالارقامعاءهاتهدوان!ل

ءلدي!حيراذأو!ن،حفيعبةهنر'ذا'لصناعييهزذاكاذ

صهعه.تم،بههـله

هـ-نلعزيد'شهكصيهعىطبرأ.ح!ميهدرامببهلثتهده

هاكل-4مرصه"أطلب"لعطيبلهاثني!اعلىوهوكم!.ىع41ىىصدسلها

نالليف،لاطارلهنحظةالهاذدن،المسمغقشحإ"كسعمنلمزيد

ايزوجهمالموي!.ا!ثسبةينهوحم!الىالصناعي!يعود،لؤول

!المدفاتوعالدةلمنهباحرىكرصأنى

هدهبهتل!لهاالىرييسيهشخصياول51!نطرالطسمسميحنيت

اكمثرمسرحيتهتصهحاناليادءىىنكدهذالمحان،المركيةاهـظرةا

-.النفس!يمراط

-،'لثمنءمنبنف!سلهالويالهالتعلبب!"،الأغراضكمالتذاكاذ

درامياصلمجبي!-آلأسأسلمحيالأنهي-لما-الممصر!،الضأنمنبدلأ

يجريمافغهح"ءىلرمي،و!لموأ!،الا!طارأوأفيدىءءنلمجموعة

لمصءجيرالها.وسعثلدماءوركانهأإهم!اصمنمعي!نةثاسيةلوله!ي

الصئاءكي،ش!صيهاصابفات6المؤفتا!نلهارلحظةحنريقعن

بلحطهاحظة-وأعغيراوواعياهذاالطدصد-الفاسمسميحربط

وداةنباالسفاحالطاعيةاطايحملصهـن.تكممبيرمثبتؤيمتنابهة

اورهـ،ل،او"واصلةالأسىبرلين-درهه-ويرندرع،ملإلا!تت!،زوجته

انسانينتهودعقدانه..بجلاءمنهايطهرأنتكط"ورةالمنىعبارتهيفول.لم

الابد:اىا

ب!د.منتموتأنحقهاكان

!اجالاااحزناماملانة-حاذن

*،*

حقا.حاور4وثض،نفاذةعذبةاًغنهاتسذاك"!-بالمسرصم"

نافيظءلانانطءحقالا،ااجمالوذلكاءزروبةاهذهوبازاء

!؟شعراالقادمةءممرحيم"مااعاسعسصحيكتب

الراجمطعلبر،هرةاقاا

ول!بهرر!ابر!ض

وأالتوزدبمللئتهئئ!والطماغة

تحاباضرتمقيم!عللوبعو!

و!وزلق!و!حماعهن!نتر

واشقنت!اا"عقاإمتارت

رال!هزعةل!وايذ!لبالتر!ه7

الختيمسةالطا!ظثسشتماطهابا!ذاتشوالي

3**اي!لتلةانجايفجمصسم-كا!عا"سعر!ضلرير:ابهركز!ا

068893-محانهحص3أما!ص.بص



ورعه"ةبرلنصأم،ذن

المخاصلأيرضهرودمثافيو5اأ!ة،نيفد"4ا!ياأل!كب)مهلا-لاناذا

اخطقيآءن4!"ز،ؤء"يعبت!الذي4واووءناتحاء!وؤفه5)ةكنعفس

،ب،لضرورة،ي!ضمداءرنض?!عدماوامناناروش"نضبمان:نقولن

!ألملاوسوالها)عواءلةوعلمرهو،فهمهبوا!عهالغنانوع!مدىولى

ومن.داصلس-"منا"اتمةاالت،ضت،تلمجهوعةدهوادرا،ذ"4الفاعلية

وءهف-ت.وجهير،ءبتىتيا-اليوا!مهاورأذأوءكيعمقكله،فاتهئم

ارو-درةا1،،،ناة.ءلآرويرة2لمقديمعلىدادراكانكلمل،صساسيت"

مزثوهـن.وا!مةوضن،تبصظوءبهمءقو)3المنلقيخبرةاثر؟ل!على

وص:رة،.،تيرمنلفهكلأاًا*هـلا4فض.اصدثه"،بفيوة-اضلقيااي-دفعه

ه-وءساى1ا--اره؟!و؟اضنرورة،ولجاوزهواو!4أخطىمحاولةالى

واكمل.ا!ض"ل

نايض:،--ي،ءنآولان"اضنرورةباصحالعرض"*ةهذهصحتاذا

ءهـىتم،يهد!آآة!آايرويةضبهعكأهوالةةانعملفيعئهنفتش

بر-م،ناص.-فيمنوا!ء:!ضات؟عءولوعيناتعميقءاىالرويةهذهفدرة

قصجةمنوتخطبةع3ا)واهـزرالجاوزفرورةفي4اخلبا!اربعهااثرا،

اتياا"لملاثااقههـهراو!ز**رانيهكناسالاسهذاوءلمى.اصرى

الماضبم.ننض!رهافيداب71ؤرمتالا

-ا

3،نبهـ-سلمرؤبرتلعدم،ء:ءبلفاروق((الور!ج!ةاظلبراتلعبةا

اكأ.هء!اوا)سؤأل.اةكسةاعاىوات!.8ء!ةمض!بعدالمعريلواق!نا

لصسعنابىءثفيقيهضل،ء:،شرفيربشكل،ا)قصةتطرصهاذيا

وهوةتهرالاءواماًذ.ا"رياءض،مجتهيعانببهاارتيالازءة"نللخلاص

!ءلملا.حدث!دانإءدثوء!يرخ:فيك!نمابيناتساءاتزدادالت!نافضر

ف-اإلآ!بم)،1ا*ارباروإةكانت!فد،مشوهـةاواؤعاصورةولان

دم4و،اةواؤعزرآ5.اقي"لعنعحنرهـ،"لبديرويةانهـاأعني،القتاهة

د-ألاآخلآإوصي!آنأبا)*آ)تجادثمومن،حلاؤءاسضكثعاى؟زررتها

لنا.رءلملاصا)ةاد"ةالابرء،لتآتنعسى،نئضظرانعلميناوان،فائدة

وملم".رؤلىيصي"اصداثتهل!يارديةاهذه!تج!يدوكمحا!لة

بطل!ه!و،روقءخببائا،بر"دموناء.لأءيةانهامغضرفىشخصيأتءن

واهـراراحطة"ن،رير،ز"3ذوفيآءل،الواقعمنيؤراو.وء-ة

برز67،ووبصربؤتللهصديقذكوىذهثهءاكهفت!اعى،!راض!

ص--للالومن.4إء،فيوأراويايرحاوروير:!أ،ا"،ء"اض،يداالصديق

اربرء-عوااثء،رايرهـوى،!آراىنإبئا)ص!!زاآننه.تءفال!وار

اورفي--كأأالطا"ثراتإورنضءق5ء0،5ؤيوكان!اً)فضرا-ريءاوالعا)م(

نار،د*ءىاورثهقاهرزاءنبرنجخلوالم،اهواءافيو)طلقطيصنعها

ا*ظ!-او!"،،،"ليديرقيرو"انش.ة3*روص"لمةاء،مزحنباختصار،دنر

بالطبعو."اةفبلمةاا)طةولةث.فاوة))منبنوعخاضظحربؤب"العائر

رليه-لم،بةالاصمناراويآا.ء.سببر*ودانهالا،،قاء.دااستثهد

و؟،اصادؤقي،انيماااىا4وص!يرقياتراوييخبرجثم."ضهايخجللانه

الىبا-.نلاز"ء.،رداشه،.اؤء:ضأبم،ادو)كإ/االنبلساقينثمهدان

.67برهةهؤظنالهزاءبهضتهيقدمالاز،صارهـرزاوكأن،المعرإين

بئهـل-وباراوياءت،بؤكرفبآصرز،جدبربمنيعاودهالاسىانفير

4لافاراويااسى4عت،رويىءر.الامواتثأرتجاهـلمهمءلمىمبالمرغير

هـ-نجهوء"5اًاث!دي-مرثم.ازر،ءبىصد.افه4ر!اء"مايجد

ا،؟مال:اىااقيويت+بئالم"إببكلتابلموح.ورقيةبط(ئراتتلمبالاطفال

اراويا"اركآيختفيثم()ارر"ماءءض،ناىاصلقوا.أطفالياهـ14"

د:ساقاصداء؟انتكا-مهعخيغآباحطةوؤكما))قىالقصئختضمالذي

ا-،هـأت!!!لم"مرلىا!اس*زموبقايا،نلا-!لمحياتزامافي

هـنء،صتانبء!اترلهنايردإ".،اوير-4تنليءسياخةة!امكمتلهقى

."احاردةااثهيدثب

اقصةوا."تب!ارو!وصةلملا"حاشهفيألالهال!هـه،تهيهـرزه

لهإمةوردصةوتمه،الىلمالبعاىجديدةتةء-تجربةا?واهذا)!

ءخقأ.نتحدئثاتيافصهاالمديم"فطتئ:"(("؟حزنأءللات))!وان

ادبوايسيعملهفابرهـ.درك-ةئنرزءاواجهـء،((حزفيكأ.دآءلملات))في

ء-نوحقي!قإداب4-برومذات-"خهاببرولو.اصحافةبى2"تفلا

"ء،!طةء:خىاء،مالاصتلملألالوآتءعالم!ريلبولبيرآدهءمركرى

ا!دثانلمحهد،اعركةاهده،تذكرء"ء"دأءىولم.لاسماعيليئ

-!شهدنزا)4صدصإن(ةءورطوآ)ةروصع?"ل!:،-و،دهاسهـو

الء-وارلأ،برزهالذي-الاورء،هـكباتناوةراخلالومن،43اعرارزه

،اراوياصل4المآر.!ىءةوبينالنن!-تث*خمصبةبين-اوصهف.ا

ءبفىى!كبئممثل"صراصلمناينضالمناحماسوااحرارةايين

."ئسرىالىاحباةاولحوللمبةوكالجرناما،لمىاؤتوروبريناحاوظ-4أ

لنادضهاتز1احرمي!جبؤاروقير:جح،والتهاونالالت-لاممن.تبب

قبمفملنانجحنموهـن(اضكسةامهلالق?كأ)،اختنمةافيللمء"ممخ،

.علب"اةورةوألضيبرهاىا،-داخلوبربىؤمنابواؤهناأ!ء،لهءت،لمع!ق

اقرمب"((ااطأئراتاا*بة))ء-ناما((خزرض"زأءلملأ!))عنهذا

نجحمثلما-نصوريوكبالاولعلى-!ي،ايرخجح)م"خ-بداروقيو،ن

اكثرتعقيدااص:حفدا:كضةرمهـاواؤءخا،نربرما،اقديمةاؤصت"في

يجم-لآءروهـفاا)ضكصءةورلءلء4ك،نءهأدت.،ءةآتضدبلوننا!ف"ا

اد-ةكنت!افوءت،و)--ة-4وا!هلآءلفييترو)ـماذاخاصفيساةخانا

،لث4واختماآوعاواا!تآجهـ""ومن؟تص،،اع،صز-هوءةأصرعلاقاز-4

تييرأجدير!برحدضئاث!!اى51لآءا"وءواحب،5"ءناةراراي!هولفمومت

و-!لاؤء،ا!ةورعاىالغض،ن3ير-صقطوهئا.اصرىاجي،ل؟ريقءن

اح!ه"،!"،لهوافراءبالوا!عالمتافيوعكطتعم!قفيي!لاحالةاهذه
البةالاساءةاووظتااقىث،وطءئقي"ظهذاان!اريحولانهاذ،4لي

!*بىكب،صلأاماىا-تكأ-تراءا؟-ةا:دااهـ!-رهواوكلت-اوا؟عاا!ذ!ي

.فه"ءنت.كوكشس،الىامحالمطاعاو

-ؤصءةز،،يرة!كب-ازءت،يروصبماانإتاول"نهبة،روقانورغم

!صتهانالا،الاطف!،لو-بزآءلوانءظ"اث"هساالمىزةطهـعان

.ثره،اوتنئء"انمناعجزاز،-ا،ا،اًا،لقىيركنثءول-ربل،ظزمنهلا

"صنإدبرر-ا-ومأ-المتلمفىلان.وةءهـ؟ارب،،لمه،ةتثيرهلهلمهاليل

طالما،/ء،لمهءهساآ-4إكثءغطو،واؤ*4هـناكتبراإ"اه"أنالكاتب

ءل-ىوهـرة"4ملثرا-ؤإ،نا4وز3رءكم-انب311انر*اغ-،1إبئترضناؤ"

ؤاروقيهملبة،3-ا)*،/ب"*رووانا"،،غءوا)كنثاتأءلواةاء-ا!ءا

وءه--ق،واءتث-،و"،ع9اواآ"واص،-ةعن-!فهضتتهفي?ءب

فاءأ.ءرووضا"رف!فا،اوا!عاهذامنا"رارااة!،د"الاص"."س

هبىءئي!بؤ،روققهءفى1!قد"،ا!ت-أبرون-ةان1اؤولهـخس،ررن

الضوىعلىلا"قنعة4،ران!-!عنؤض-لملا،ابةث.كل-ةابةسلمهةرؤ!

!ديمببخ31ثرلحك!ا!تالمدع"ملمم!نو.اة:كبمااالىتوىعلىولاالمنطقي

اأتالبصة:الملأحرضاتاهـزره

يرقدمهأبؤ،اكا:ولنلؤروء،1ا-،ءداعخصه-كأ3كآماسءهـم:اولا

ا:هـصارةواالطببءةإ،وى،((نم!الضبيرءرهئنة،ؤ،((نكاانهءاىا:،

اط،لراتالهقيا:تهـو)ا-ةةمونزوةفياطبراًناالىاندؤع،اربيعوا

...طفوضنهحامصققآ.رو(؟..ب!اءوررء-ا?طم3-ان..اور!قيا

بقا--باوتأأ*بةواعب.الاردلمةههوء"منهـ!ا11.بةااص:حت

(1.النقيئا"اط"واشهقاوةعاود)4..بر،اهـءوماهـرالاو"لاقى.ةااطغوا

ثهخةتجهلولاهـقنعةغيبرآث-"--داث"خصب-ةتجعل،اله"ورهذهءزو

الامة(ث-هـ!اء!رزهالا!لعلمهـ،!اترباندخلا!قىحن،ءلمب،!ءبرر

ا)تقدبسمات5انء-نوضض-لملا،ا+ةالطغواتازئزوهذهاخلالهءنجابة

-71-الصؤ!علمىاكمه

كا-ا



الا-دابمقالماضيلعدداقرات

.ياًلصمفحةأ!مييهحييي!مالمئثتمور"لى
الا!اث

!يححميسيس.

هو-را!هباءض-ءازوا،اددتوراهـءاصلااختلم!اينافاا!رام

هـنشةزصم2ظاهرةاء،ماذننحن.الئقاشفيا(ء"ضوىنفسعلى

ووو--و،قواءهماجنرءواوان،كلما"!ميحتر"واانآثروا،الكتاب

)كه!او-((الا-داب((!راءاتاحوالا!مالصقد!ابرلمه"نيستحقونا"ر

.اةرحا!.!!يعزورتواتدي،لحطاتي!صعلحواان-الاؤلءلمى

"لملاحطاتةبرحض)ىفان،!امضمولاالمناقمشةتفكلحدودوفي

نا!نلاف،عيتطتيالاستاذءعالنوير!يالدكوراختلفلقد

هـ-لمىادخاتا)ةبأقيجديداتامنأمديدانقدهفي.يئابعلاناذالا!

ء.ت-انيالاستاذورد.الاشتراكيةاواوعيةاالمدرسةفيالنقدمناهج

((الآداب))صفحماتعلىتوظقنظهقالاتمنيكتبلماامعلةذاكرا

ه--فىهانءلمىتداءلا"ا!:ضانيةاالتقدهي!ةوالمجوناصحفا((و

ردهوفي.الهقديوتطبيقه!ابع!هءجا!عنبعيدةليستا)تطورات

عي!تىانيالاورمتاذ*قالاتزارءقدكانوانبأنهاكويههـيادكتورااعتذر

الانهـ-((فهمهـايص-نام))ؤ،نه((الاداب))صف!ساتعلى

!ت--سنا!اخرىصحفؤ!!ماودراساتاعمالحول.لدوركانت))

اذء-الاسدراسصات!انوا-ضا.((قراءتهالي-المدك!نوراكلاما-

ق!انياللإئانيةالتقد!كأوالمجلاتالجرائدفينشرتالى،فا))يتافيا

:بر-!عل!ها.ا!سبباطلع)محظياسوء-ايضاللددتوراكلاما-

1)مصراىانصللاالمطبوعاتهذهانهو

انهالدقىورمطذعهضانيالاورعتاذؤانالوقتذفسوفي

ورءهقشد."نيثوء"))او"تارا.اية))نطرةالجماإرالىينظر

بة،نجعلىالال!قاذاطلاععىلهم))منناشىء!زراان/،كرالنود.

جمعحدثءاوهو."الهرويالوطناقطاركلفيالمنشورةمؤلظتي

برث--(رعنداؤ!انهنويهيد.يرىاذياايوباالنونذوالالتظذ

إقرألماكوننوالاسهضاذانالىيرصءماوهو،ييتىلمهجومضد7

!بشارءنالدكنور!كناب

وفد.لغلقهاباكوالمحذنختنقانئاعلى؟زرلتلاثوفائعهذه

بأنطلإ-ط،ا!اهربةا"ا!داب))رس،اةفيصسبةساميسجل!

4فلملاس9وا!ا)!امفكريلكباراكاملةالاع!الايونم!*واكاتترص!

الاجنبهه-4زاللغةالنشرداراهتماماولابئنهوذكر.ابه،إ7ووأدباله

-لآالمكتبلا!فدتاالماركى.ةا،ثاربعضبترجمةيكين4وموسصكوفي

ذأكوبرغم.ءثال!!ا!راقروعمنايضاالفرع،!االىا)مربيه

ؤ!ه!للدخولا!رعاهذاتؤهلالحاليةاننرجماتااني!سبلا"فانه

.-"العربيةاللغةتراث

الضكأدم-ةاوصحفاناتتوجم،انا!ضاا)!يون!كومنطلبتلوواود

فهه--زم!جبلفيألببسى،با،ضاسبةوأ"مم!اءل.كقرأهااللبنافيكأ

هـ-صم-مثلا-أ،رك!مببةاكانتاذا،اهربيالفكرناوكلمةاحقاثقا

اهـيه،تط"امهروؤكأفيرانهابمصى،العربءيئالمغةا،تراقفيتدخل

!؟اوتففووومناقئتهاعليكاالمردكاملزياريننتصأفكيف

واة*ن،الرحباعالمااءإىتطلاكفيا)نوافذتلكجانباو!نترك

تلكالنوافزءقنعانفينأملف!ل،ا"ا":،اواؤءفا،اطموحا"حدودي

،الاخرىءنل؟-اقربر،،وما،اعربياعالمنااقطلربينتصلالتي

وبهزدس:همير!حالوكأاب"هذارحمدثؤكيف،قو!4وحدةقتشدوهي

حة+والصاكنابطاحكوماتأاتحجبلمواذا.الاخرمنهمكليقراان

ارس!و،افيا"؟باركولا،والاستنرافبالغلاءحجت!ا،بالمنع

وبهبلم"كبىاو-ا"بنتةرقلاا-!ااموللأتاوفروقافرائبوا

!إ((اللبنانيةا&قد!نم!فالص!((

دونللح!بةمه:ىلأاذ،اءرإفاقض-يئجوانبمنجانبذلك

قيلنفهماناضاسايضجمح،اموافذامفتوحبعا)ماالاؤ!مولا..فهم

فكتب!اوتتثلمانق!بلتقرأوان،"ضاقشان

زضب-صةظواهرمنا!رىظأووءسةالصويهيارقىور"اسجلوقد

((.الغهرية((نرفلاو*وارنانقدنافياننالاحظؤقد،الحرية

لمىءمهماكلأصرهنادش"فيكا.باندخلاذاانههوذلكوم!هر

انهالدكأوروءند،ممىتهرةاء!أ4فاوالاتماء"الاضي!سا!ان

اتنحججهلفس.يكرريمضكههـاأىتبانالمعاصرنقدنامساوىءمن))

احك!ماويرتركإقفانفيجي"تىيعرؤ،ولابهااداىانسبق

((.للقراء

هـ-تااسهتهلالفيذأرنهانسهقماالىا"ضضمءلملاحظةتلك

صةتوهـصااةقاشاإكللأنيةفيلاالرايفيوالاختلاف.الحديت

والم!ألة.((القاضمةبالفربة))،الاخزالخصهينأحديصرعحتى

وكوناها!ي!ان!نا،نراءصنقولفيماأصلملاءضكوناناماببساطة

في-.بسرعةونكتببسرعكألقرأ"زيإننلأوناو،وءرؤ"اح!رابرجمهد

اصت،علىوالتداءلآرالناصبغةافينجهد!ضثنالاواىأ"اضاا

ا)تدليلفييئءصرفدالاصضلا!؟هذافان،احدءعنااختل!مافاذا

كاناذااما،بمرجع*ضتمهادالالهاو،هنهاضباطالاستاونقطةعاى

هوفب--4يكفيما!،نا!وا!رلرؤ!4الاسا-بالمئطلقفيالخلاف

الواقع.مه!+،تع،ء"اضهدا.لاومحاوا"الاختلافهذاتسمجهل

اجترأم!طعلىوارةمود،اضامخمالفةآراءبوصودالاقراران

ء"برنن--طبهإؤمنوما،بهذومنء،!م!ؤينجهدوان،وتقببرها

في((ممتءيئا)فات))الض،تيراًت"نأثخاهرءئه،بد*للاوسيلة"اك-

هـنمزيجفيعندنانف!ها.طرحا!تياظاهرةازاك،ا)مربيالعقل

اخصب.واواأجهلافبليةا

علىردهفيافوي!"ادكأورااناكقيطةبهذهبربرقي!مطواعل

واختلفوانقاطعلىردوالانهميةجبولكثيماكان،الضمسى"ا)كتاب

ارم-تناوللاقد-ءقاليهمناخرىاجزاءفي-انهمعم!هفيها

-ادةا-ااناءا:ا-ناصة.ماببس!،طةهذاوءحنى.اوهقامايوافق

وهـ-مؤرأوهاقكاماو،ادكأورا4كتبماجهبا،هراوالمالمختلفين

منوا-ط.ءرة+"طر.إة"اوع-،رنه!يمااغووء!رما"اقصدهيفههوا

ظواهربءضارصدنيلار،الشائكةالم!لةهذهاحفقان!،"همتي

فحسب.احريةاقضبة

احرصةاتدء-ماؤكيماكعصرايل!!لامه،اجنت!االاصكلاانوتدي

ذندفعاحب،ناةااا!ولهل.با!قهرافى*وباًلهربيع،لمنلفيكريهاةا

ءفصلو5اعربىااءورلا.ربما؟ا!لولااكثرلافب"رغبةللخلاف

قىا!دراسه!دعلى-ير"المصرمدارسنافي"طهشاهماأتفهمن.المناظرة

حصص،للاكخصصكان،،1المناظرة"سوالثانوإسةالابتدالية

3-صانوا)جومهاتاءصصاتاكؤك!.مدر!"يةجمهياتاهاوتننهكلأ

ب!قىالمبشرمف!ةأهـدي..الررب)):ابكالتاءوضوع،يرختارا!رس

أخييرخضارو،اثربافوائدعنللدفاعو"حارنبم،((؟ا!ا*فرةام

ا!ملىيجهدو.اضرارهاعن"!فاع-لالفمهنفسفيمهكطوكانس

هزاصلملأءخترهامأالذيرأ؟"تؤكدأسانيدعلىامحصولافيرر!سه

انس-ادءابوعالاسفيالهاع!ا،المنماظرةانتهتءاؤلمذا.البدا/يئ

شاوعلىالحربءفارءشاتحدلهثانعليسواناوضوعا!ميكرر

!إفوائ!!اعنيخنحدثان

مهمى.ليس،لسان((ذلافة))مجردكانمدرسشا!دالحوار

تداؤ؟ان،((اررءاناذرب))أكونانا!هم،موقفصاحب،كونان

الاخرإبئ،?الاختلاففبمالسانكتم!تخدمان،والقتيلألقاتلعن

ابيض!ؤاتاسوداواقاواذا،غربتشر"قوااذا

تاكا!راسسنواتفيحقيقبمانقلابو!فا-حقاولضصن

التفكير.جدلي*لتعلمطريقةهذهانءوا*دقالاذا
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بالشكلىطانبرال!مالولا،ملاحالص،نالموفوع!يبعد.هذاولي

رر((الاداب"منالماضطالىددابحاثذناولاخترتهالذيالعام

المتظقثن.سابعاكونانازويممالاذكرتكمالات!،ايبهمااشرت

الماركمبص!ءلةمبرالنو*!يالدكتورباستخدامتتعلقالاولى

الفكربتطوروصهفهفيماوتوسعه.مرةمناكثرالحديعةاوالجديدة

فيالتوسءكثربةلنيروهو.حددهاالىءالنقاطبعضديالماركسي

هناكانيفرلااحداإقنوبا)طبع.حقيقيمبرردوناستخدامه

م!ناحديداعاى)الجدليالديألمنهجلنطبيقا.متعددةمحاولات

بعضوان.المستحدنةالمىياسيةاوالفكريةاوالاجتماعيةالطواهر

تحدثالتطالمبالغاتءنانهبيد.ومطلوب/صحميحالمحاولاتهذه

.الجمولا)((عنورجم!((لطوص!))انه2"كيءكلعلىنطلقان،احيانا

هـنكأءيراانيفولاتو،!طاددكأور!نالمثالسبليلوعلى

فيادةفيالهظامالالمحراددورانكار))مييشتطونكافواالماركسيين.

ورلةهذه)ءانالىويذهب،"الماريخمجرىوسبيرالجماهير

السابقةغلوائهمندخففالحديثالماركسيالفكرفيهاتطوراخرى

((.التاريختحريكفيالقادةاترانكارفي

مارهـيالشيمثلابليضنوفكان،ابسيطةامعلومال!يوفيحدود

ؤكاالفرددوراكأابيهفيوضعقدانهواظن،معاصرااوجديدا

للمفهومالسسا((للتار-الواحديةاكظرةتطور((و((التاريخ

الافرادلدورانكاراوشطصاي((يتضمنلا.لةالمثهذه5المار!!

دورهميجعلبل((التارنحمجرىوتسييرالمجما!رقيادةفيالعظام

بادواريقومونانهمطالاالتاريخيةا!اهرةحتميةتح!قمنجزءا

التاريخصة،المرحلةلتطلباتويششجيبون،الحتميةهذهمعتقق

السمساتبعضيغيرواانيمكن-م!نةظروففي-انهموأدربل

التاريخية.للظاهرةالنوعية

الحديثة؟الماركسيةهذهايناذنادريلا

فابسلقدكابئاذا،حقعلىيكونقدالدكتوراناظن

فاذا.ممكنهذاان،ارصطدهذافياشتطواقد،((ماركسيين))

يعنيلافان*هذاجيداذلكبعدالماركس!ية"الماركسيون))هولاءفهم

فانالوفتنفسوفي.وريمةواخرىءحديثةماركسيةهناكان

زعى!تبمثاذا،منف!صلواقعهيسمكريةكئطرية-((المأركسية"

نسئسدانفعلاالاقوالمنذاكاوهذاتقولانهاغيريم!زعماو

التياراتكلحملناوالا6علميااسنادا-مواقفناوحتىساقوالنا

فيه.اشتطاطنااوالفهمعنقصورناالفكرية

لىسيابراهيمالاستاذبنحوارمن"داربماتتعلقوالثانية

هـ-ذرققد."اثعقاؤيةالحئهة))حولالويهـ؟محمدوالدكتور

المصال!ة))علىالجبهةهذهتقومانمنفتحيابراهيمالاستاذ

مجالقلا،داخلهاالمختلفةالايديولوجيةالاتجاهاتبينوالتهادن

خلافية،نقطةوهم!.((الاطلاقعلىايديواوجيةجبهةعناللحديت

حئرماوانالكلامفهمفيتوسعقدابراهيماذالاتانالدكضوراكد

يوضحرايهانالمدكتورهذااتاحوقد.كلامهفينهالياواردغيرمض4

يمكنماعلىالجميعفيفقانولمموجزه،بجلاءالنقطةهذهفي

،هاهـ-اترمااوطئءبئاالقضيةاصلمحةينتذواوان،عليهالاتفلمق

يعتبرهفدمافاقولس!فااكونوسوف.اساسب،صلملافالشىوما

فياحساسيةبامريضولكني.النقطةهذهفيجديدغيرالبعض

ناتعودنا!دسهذافيمثليابراهيمتاذالا!ولعل-النقطةهذه

لدرجةالتفاصيلفينختلفثمالعامةخطوطهفيثبه!ءكلعلىنتفق

العامة.بالخطوطتذهب

ديمقراطيلآ،اوسع،ديمقراطيةبدونثقافيةجبهةلاانهوعندي

نستهاعنالإعبهرحقالفريةالاتجاهاتلكليكونانيعنيوهذا

اليه.والدكلوة،ونشرهفكرهاواعتناق

لحفاظاهـوالمرحلةهذهفيللاستعمارالفكريامداءاومقياس

الرفيسي.الهدففيتخريباقيهاالتخريبويصبح،اجبهةاهذهعلى

معركةليخلقالاسهتعمار!دالمعركةالمفهـريناحديتركانمعقولاوليس

معونعتبره-مثلاكالماركستينسالملاستعمارمعاديةقوىضدوهمية

والاؤكار.للاسىبزممارمهاديااصلانعتبرهاو،الجبهةمنجزءاذلك

.با)ضياتجميه!اليستللاستعهاروالعداءوالمواقف

التياخطيرةايةالقضلناف"طبيعياءدخلايكونهذاولعل

)اثقاهـةاالجبهةعلى))نذرارهاللطيفعبدالاستاذمقاليطرحها

ورالدكأ+شاركت-التي-الثقاؤيةاجبهةالهذهيحددالمقاللانلا

عماتخبزلمفمهام-ايهااالدءوةقتحيابراهـ!ماوالاستاذالبويهي

فقط،هذايىس-للاستاذينبالنسبةكذلكالامرواظن،اقصد

وليحستهذامقالهفي-شرارهالاستاذاناعتقدلانيايضاولكن

تماما.مضلمفشيءاىاالجبهةهذه

الجبهةهذهبناءمهمةهي،معقدةمهمةأماماان!"فانجدوهكذا

بدايةيكونجميعهالحوارهذاولهل.للاستعمارالمعاديةالثقافية

الهامة.القضيةا!ذهوعمقااتساعااكثرنقاش

الاهـل"عبراني))اقيتماماانكرانبدءذيبادىءواود

ودؤعئي،كفراذلكفيشرارهالاستاذثعنيوقد،ا)ثقافةاو

فيهااندسقديكونان،؟خثميةآراليمنلكيرذاتيتاملحالةالى

،ذالاتحديثمناحسستفيما-لانه،فانفيه((عبراني))شيء

كبير.واثمرجس-شراره

معهللاختلافطيدفعنا،شراًرهالاستاذلحديثالعاملنطلقوا

وجهةمنسص!حةجزلياتهظكانمنالرغموعلى،الرايفي

ناالىيذهبقهو.كذلكايستاثماءلمةاالرويةانالا-ن!رنا

الذهن"يراودالا!لاممنحلماقرننصف!لكانتاسائيل

يشهدلاالذيالاستعماريالذهنثم،التوراةفيالمستغرقاليهودي

ائتلالىالىا)تاريخيةاتطوراتاادتثم."الاسواقفيرالعالمفي

انتقلحتى،وتضامنهماوتصاونهماواليهوديالاستعماريالذ!نين

دولة.فيالفكرةوتجسدتواقعالىالحلم

ائتلا!))هيالرائيلانكيفافهمانبلطبعاستطبسعولا

.العسامخطهفيهناالتحليلعلىموافقىمع،فقط"ذهني

كقوله،علميامكددةغهرلانهاالةهمعسيرةعباراتالمقالاصوفي

.الطبقاتصراعخلالمنينفذانيريدكانالاستعماران

--الحلمولشى.-الواقعاسرائيلانيرىشرارهوالاسظذ

فياسرائيليجدكانالذي((الاستعماريالذهن))عنتنفصلبدات

لمصلحةوتاميناقوميةمنفعةوسبيلذاتياستفررأداةالحلم

الذئسيالالتلافتصدعفييتضحماوهو،استراتيجيةاوسيا-يئ

وقيام،السويسحرببعدالاوروبريينوالاستعمارييناليهودبين

حققالذيلافالافوهو،الاميركيالاستمماروبينبينهمالائتلاف

.6791عموان

ات-هي((اله:واًنيةالعقافة))انشرارهالاستاذويعتقد

الضمعرتستصرخفهي،اخلافيةلاثقافةلانهاالسياسةهذههندست

الىالدوليالحتمع.لدفىحتىبالمسكنةوتحتميوالعدا(ةالانساني

العدوانهيمارستفاذا،المتحدةالاممبقرارشرعيتهايقران

سلبالعدالةعناحديثاعنوكفتتماماالدوليالقانوننسيت

الاخرينلتتهمتجريثمفيهاتعتديالتيالدرجةالىوقحةواصبحت

عليها.بالاعتداء

دؤوانصارهمالعبراني!ينلاناًلاسالاستاذظنفيسذلكوما

علىانكبابهمذلكومظهر،السياسةافسدواكما،اكربيةافسدوا

فكان.نحوهاوالاراداتوالاخيلةالعقولوصرؤهمالجنسيةالنواًحي

وغيرهم،)ماركيوز))و))بربون))و"يدفرو"وراءالاندقاع

يكنشفان"لاندوروم((خاولوبينما،الجنسيالتحرردعاةمن

افنرخةفكرةرؤضقد"ماركيوز))فان،الالجاهلهذاالضارانتاثير

وقد((-القمع))اىابالتاكتدستلبانهااساسعلى،الاخلاقية
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ادرانها.منانفوساتطهم!فياجدىالحريةانلديهثبت

((المثاليأربرلامزا؟اىابالعودة))شرارهالاستاذويطالب

نعوهـ-لآنذ"ازايااقيلمكا!ةحل!ه!علىوالفتاةاثمطبالربية"اىااي

،،امافيقىتتمضعانالاقلعلىاوتبقىان،رةللحضاريداذا،أظفارهما

اكاايؤديماوهو،((واخطارهوعللاالجف!آفاتوجودهاتنغصولا

ؤهـصعممارس4الىا!حةدءاجته،برالتاليوالمجتمع،لفردااقناع

وطص-،في"الجنسهالحر/قىعنالحديثما))وثواتهزوالهاةذاتي

احدالا،وزمانمكانكلفيبالانسانوتحكمهاالعقولعاىاطرائزا

تحارب!االانسافيكأانفكتمااتياامتقةاالعبراليةاثقافةاعطيات

اىااجبهاتاجميععلىمحاربتهاابوابارريحالسميدلهافتعمنذ

!5"هذايومنا

صراعاانيرىفهو،غر!بةنتيجةالىنترارهالا-ضاذوينتهي

حسد!يابمزاالمعاصرالافهانتزودتربيةالىا!ادفينبينسيسب

وبهن،و"جتمعهنفسهفيالعبودياتمقاومةمنتمكنهوخلقيةوعقلإة

هـنصراعهـذاانيؤكدوهو.اظامواالجورعلىحياتهمتقومالذين

لىء--وفي،5))ا!قاتان!طركسرآهالذيالنوعذلكمنيكون

ماركمي7نه-ور"مااءفمصراع"ولكنه"مرفاقمتمصادياساس

وس؟لسة،سهء،سةريناي،وثقافةثقافةبين))يقوملانه((واعمق

انامامكماوجغرافيةتاريخيةعواملثقاؤكأكلووراء،وتربيةوتربية

((.باولويتهاوءومنا-هااتسعى،اهداؤثقاقةكل

نارأىماركسأنءقواةتنشثراينمنادريولا)ة

حهصقةهذه.دقطاؤتصادياهـ،سعلىهوالصراع

انهاًظن.مقصودةؤيهاالتعميةولعل،مسندةغير

و!س)انش-م))هوالاقتصاديالعاهلانقال

ا)تحتيةالابئيةفكرةذلكبعدوهناك.((اوحيدا"

اتنكالارصراعات"ئكرلاقالماركسية،اموقيةاوالابئية

((.اهميتهاولا،الاخرى

ناص"سءنس!يالاسراليطيونهو،الصراعهذافطبيان

كاهدافو-ماائيلإينالاسطباعإ)لان!آخركقطبجمعاءوالانسانية

يس!ود!--ا!اةالىاالم!ليمةإنيةالاتوالتطلعاتؤون!نلفىوغاياتهم

اضصرياوالتميزا!فيلإةعنوتظىوالسلامارخاءواوالامنالعدل

."الاخرينعلىوالاعتداءوالديني

قى-الشمالهامبركافيالعقليالمستوىيرتنىوحين))وأصيىا

وتطبيى-قانحراض!اتحقيقفيوصدقاحقاادوايةاا!طمماتوتمض!

وتذوباسرالهلتتوارى،خا?4منها((الاونسكو((ومنظمةمبادئها

((.التار-غاخبار!نخبرسوىمنهايبقىولا

انالجبهةلاقول،بدفةشرارهالاستاذرايتلخيصعلىحرصت

همنءحول،علب"ت!نفقماحولحقيهكيحوارالىتصاج4الثقافي

وء،،بالضبطءنو"عالصراعيكمنواين،الاصدقاءهمومنالاعداء

!.وسائلهءهي

كبماذهفاكىلقفزالخواطربعضا!ن.اساسمايهمنيماهذاً

!!نيوجب.الاونى"كومنقمة.وامضيأطرحها.اوعيا.لياربطريقة

لتهددةاقىالددمقراطفما-طيندولة.عبث.ابس!ورد.اونيسكلو

،التابرؤوميئهيا!وهـمبقىايهودياقوميةان:ماركس.الاديان

عندمافا-*ط.نقضبقىالعربالشيوعيونخان.المالرجلقومية

اعربر--جماابالاخاءونادواالدإمقراطيةفلسطبندولةشعاررفعوا

قراًراتبمتطببقا!ر،يةالدول"طالب.الا!تعمارضداليهودي

بت--!1791نوفمبر92فيالامنمجلسكرار.الامنمجلس

.ن/الادياونمحددةةديكلقراطيى-(لأبدو"فتح))تطالب.فلسطين

.الاونس*وقىء:ظ!ءبعلىاسرافيوارىتة:شرارهاللطيفعبد

.ابس!ورد

اجتذبني،حدث5الان،"ا!داب))لقراءالملاعتذارساصطر

ودرأسصة"واللغةلشاعرأ"عنالملائكةلازدخأدةالالىبرحثفأهطت

وا!ح!قة.احميدريابطندالشاعرديوانعناجزازرياهـ+حمدالاستاذ

!ةقصعنابحتان((الا-دابا((هنعددتناولعنداحاولاقىك!

.ابحاثمنبهماتثيرهاواحره

ؤان،والشعرالقصصءنلكتابة2بخلافالابحاثءنوالكتادة

4،المطلوربالدرجة!ه!،1احسنلاموضوعاتفييكونالابحاثبهض

الحربلآاظامااناريدولست،تخصصينطاقيفي.لدخللااو

وا!صدمنانمترلكلهط((الآداب))واعل.افهمهلامادفأتحدث

محنها.بةةلمباله

ذارث-ااكونؤدكافيا،الادبفيالمجماليإتاورئلاةسبةوبا

تدفعنيا)فرورمندرجةعلىلستو(كني،الذكاءمناخلولا،جيدا

بعداتاثم.تاصظافيشكاق!باالممص،ئلل!هد،فبةاكونصلان

الاء!-اتيودبينناتخاق،الفرحعنعاريمةكدرةواتفيهذا

القلب.فيالفجيعةوتذبرل،الفزحزمنيهلففتى.جدارا

؟امتى..أجل

ددصلاح،اقاهرةا

اص!-افصفحةع!المثنتورأ-حميي
ال!صائلدا

!يى

ءونا.افثايم!واواد..موتاأتعرق

.ابريدافبماهوابص،ظلاما"وتيوأبمر

!همهاعدمفيالعسكريةاحيهانئرتطوق..ا!قصدةوتستمر

ولكن!(..دةالقصالىخيبتهيمدافييحاوللاحتى؟لاقواسالموافع

وهـودهتسجلحتى!ء-راعاجزامفلولاتتركهبل،عنهاتنخة4لا

!سىللموتثعرها"بلأبينه..4وطبءتودورهازطبميوحجمه

المهمةهذهاننعلموهي.احياةاة"حا)إهاغوارفيتوؤ!اوتدميه

..ف.عس!رة

الدماءالالنتربيبق)!،جامرنج!كل

.كربلاءالىالمحيطضفأفءن

هويناالاء1رءلفوقوحدنل

عةونهانفجرناحتىالرءلعاىانتفخضا

ل-ببماا)ىالتبن:قيل،بالسبينتلمماصباياوا

الطروفحوأ!ن؟خت!لفولم!بين:فيل

ارريوفالنس!اءلجوعنمنحركفلماجعن:فني

اقا+--لمةاالابب،تا"تهيج!لالذيذءك؟لموهبةرالعتفجوأي

تجع--لبساعاتمنء)عريريعالمظفيايرورماكلاحتواءعالىالقدرة

احضىصانفى!االارتماءاةىتذفعهن.حريئ!نعنيختلفلا،ءالنم!سبي

سببللابث،اخايحااىاالمحيطمنا!نةطعموتفجر،العدو

العجضحاصرذاوفداكت،.الاعداءدم،د،لدمارةعهد!وىامامنل

دتعميلانه،عليهايجهزبل،ا!بمبساةايهبلامقلوبتعميدالىنلجإ

حيثالاردنفي..المفربفي..ل-ودانامي:والاشقاءالاخوةليدم

..الانراءايديديا)وزوععلىالاسرالىا!لبوءأبطالأدااي!فضل

ؤقراانطيعنتؤلملاارؤيةاالعجزيفقدناا!ربئوطننامنمكانكلوفي

،بالعطاءيتدمقنبعكلفنحاصر.لوضوحاالباهرةالصورة./!اصميل

نقممولا،الموتوهادفياخمرغاون!ضصثب،الثمالةحتىدماءناونلغ

الربرلءفتمتأيحينما))معاوذاتيةوقتيمةحاجةلاثباعالاالفعلعلى

ذلكقبلاوذلكبمد)كنه((الوطريرنالحتىارو-فشهر،اءوأة

كلمناقادماالمواتفيذلكالجميعيسدربل.قشةحتىيش!لا

ماتواخر،بشههيقمهت،ببكاءميتخطو))كليصاحبوالذياتجاه

الرصءف.فوقواخرالطريئوسطواخربابعندميت.ا)فناءبعلو

لملا9



افوت"نإجهيعأيهباهكذا..)يأتلادكروقبورلا..مرءت..!ت..مي!

واهـوتافهادةالموتالمئاخهذآوطةنحتويس!وي.التخمةحتى

اقصدةاابياتلقولهغيرهوكثيرهذآ.بةالاغبالوالموتالانتحار

قى،المختلفالعربيةحيمانئامنماحيمندلوك!اذرعهاتمداتكياالمكثفة

كحلياهاخصص:امااذاالا.لعأصصلمهبركلالاحاضةن!مط*ءلاوالذي

يرظلللقصيدةذةكومع.كلإةالمباباذاالمتاحةالمهاحةومودفيابنافي،

هذهكلوخصوصيتها.لهردهءنيئألاندونوالمتفودالخاصوجهها

هـلموانممدوحعضداشعرياؤا(:ضاء.اهابخها!يآلصمةالاحالات

واراح-الجديدةاعلاداتواالصورة!-4تتحاور،ومعقدمتشابك

ارةبالجمم!المثقإ"اللغويةاكراكيب-كلءنوتولد،خلاماجدلي!ا

منظلوا!وراعرو!فيلففىالتيألعلوسمنم!موعةوالرؤى

المطر.بغزردالماتجودرائعةسحبميمتجمعةالعلاملتتايابين

م!رعل!!في!هد-قصالدتاللاث

كلششصبأروىاكئضفاج-الاتغزيرءتعرمطرءفيفبممحمد

ممر،بنبضاثصعارهتتوأر.وافلغ!والايمظعأصوتا!تم-ز،اروافدا

وصيوانهاآتص!قزء-قيأصول!اصزانحرو!هتضاء-!خملو

نقلعطائها،فجاولاء*ورهلشابكفيشاعريدان!لا.المعذقيالروح!بة

اهـ-ىإ،طلعواالممريالر!فعروقفيالا!سرابعلىددرق4فيولا

عنالخرافةءطزعلإفيمحمدو!صائد.ا)وررىاحداقخلالىمناماعاا

الدهشة،2ا&يازهـيدالخصهب!رءوينءبرهايتحدثواك!ه!اشه:ليها

ياهـا،اواغتي،دنااهاافتناافتهت!ك،ا!كارةاثعب!يةاالخرافةوتضح

الجديدءريالتنص.لناولهوفعتحتاففعبةالاسطورةنتفجرحيث

اقصالداهذهفييصدرفانه،غروولا.واورلالاتبا)روىوالحس،س

شعهوقوسوسةاىاطويلانص،توعن،مصرقيوابحميماطارقيعن

المصرجم!ا-لملأنهانالشعب-كيبالوجدأنمباث!راتص،لوهـن.ارضها

لض!ةااًلخراؤاتخلالمنمطرلمهووالقصالدالمثفي.الاصهيل

الخرافاتهذهوبدو.اواهنةاهاوفضايامصروجدانالىالتضاتزة

ءبوئنها،الدلالةمنعاملةساذجةوهلةلاولتلوحالتي4ا!عبي

محمداستط!اعفقد.بالعطأءينفجرحتىيكتشفهمنينتطركمانمهجور

إعروفةافصاتدهسلسالةفي-الخرا!اتهذهمنيضسانمطرعفيفي

وان.والاساهـراررؤىمنمتشابكأعالما-الطصيتحث)بر-

الكبرىا"أفجيعةصوتاحداثهعنأءوفيا)وانهدكنةوطبوسىيه-وم!

فيالىها.فيز،مرغاةبا

رداءالاسطورةفوقتتخلأقأالطمى-دثأالجديدةوقصيدته

واصعيصاطفلاالتهـمتاذاالاتدورلاا)ط،حونةبإناقيأئلةاا)شعبية

أنجهللانهارداءالاسطورةفوقنت!حإقاًقول.ءذراءصبيةثمارمضفت

فيد.والتعاكثافةاشدءدواؤعلتئطول"ئطاقاالمركزةالخرافةتلكمن

اواقعاذال2وابة،وبساط!تهاالحرافةبلأارةبينالمفارقةحدةتعهق

والمفارقة.آنفىطورةوالاساوامعاءنبكلاحساسنامنعقيدهو

علىابداتطقولا،خاصنوعمن"فارقةءطرشعرميبنلئنكا!لموب

فالافعلل.امورايافيحتضإ،سإريةلقيعان9فيأير4ثاوتطلرلطحالس

.يصر...صضهمر..يطصر))آلنحوهذاءإىتواةىاقصءب!افيالاواى

بينالمحيراكثء،فيذاكءنبمضارعتهاأتصوغ((يرهـ.إء!..يثهنتى

لاءوالامهوالنهـشىيراصر.وا.والانهماروالانطفاء..)-ءقوطواا)طيران

القديمةالاسطورة..طورتانالاسقشرته.لحت)تخلقاذياًااوافعاصورة

حركةولكن،اقويرلأامنك!،"،دتهواؤءوهـو..اجديدةأطورةوالا!

.المحالفيالواقعتداحصتالا-اطير":،خءنمستعارةا"دةهذه

زفيمنءر"-اداأقوادإممرالىوتهتارزروحةااقيراتا"طيروح.ث

.الصوع

-لمخوالمفاهـإدةالاوأـىاقايلةاالابباتفياثاعرافدمانوءا

الت!يالارض!كحرثيشرعحتىالحركةوطبيعةافارقةاواسلوب

الشعر..المقريةتلكعلىور.رفرواهرحمهاويبثاس،طيرهيستولدها

فوقزخرب،عجوزفرية..طورهالال!القرقي..امعلىاالقرية

"،الظاممنقندإلا)عينجينوفي((.اسوساويعبثالعناكباثداللا

اءدبرنامرهفنصلنالجنبوفي..ال!هـبأءالطينةلمحصولتؤرجحه

ملتهـبالرأسعظام!يمووش.اً)مبلاي!فتترهدمبغير،مغروس

بركالياتهافيتصدآ،المود!افمويرةعفائر!افيوتشرق،ومطموس

بةة.11اطألتواريخارأساالممتهت"المدهتئمةالقريةهذه)الاقمار

هـكه!عنتثضتالتكه!ألحهـيبةالطعتةالقريةهذه..معاوالمطموسة

..المستحلالىوتصبو..بالمعجزةتحلمالطلمةاجوائها

خضراءلسحاصةصية?-.نا(2شقوقفيتفتشوقريتنا

.البررراءوحنطةافرابالبنوعن

ارصمافي-ونالم!ادماينطفىءثم،فتهرم

الز*نفيالعينهنضالعنسلير:سلاؤخاذهاومن

روائ.اًلع!نتفوح،ابنومنقشمنشفضينوفي

الواوع!ورةتكهنوالاؤا!ةاحلمابينلكن،لبالمستبمتحلمهيها

بعد.أطريقواالعءنيناضالعاواك-لالجوعىوالاطفال،الكابوس

ووه)ضايقدمولا..اعفاريتاوسكنتها.القريةطاحونةتوقفتان

ةمدانمنيمكضهـ(شعريبشكلتائهاعلىيلحدلعاريةالحقيقة

لآعجاكديراكالطواحينعشراتحروقهابينفتحتوياذرعها

المواء.ماتمناكثيرااىاألوفتنعسفيالعفاريتوتشير.الحياة

افراصهاصوغو.الحركةعنالمةووهةلحياةا"أتمديعرسهات!!اةماا

حتىا)قص-!ةفياًلموقفويتصاعد..البومونعيقالقريةولولاتمن

يابأان-وايفاعي!ادراء،1به!هاعليماازاماالشاعرإجدذروةيبلغ

..ابدائهبئاأش!سىااىااشعريقياالابئهألاتتلكفيالفنلئيةالى

حرارةوؤتعوتحت.وصدقهاقسوتهافيالكبرىالحقيقةشمس

اتضحيةابرقي!ولاحلملاص..بالخلاصالشصستغمغموعذوبتهاالابتهالات

4تلوثلمدم.والنقاءافيرةوااطهارةادمو)كن،دمايلا..بدم

نافورتهمنتنبثقحتىالدميتفجرانوماا(حومة.ولااشباحهاعفاريت

.البكماعاطاحونةارحىعبرهوفىغرد،الحياة

قصيدبن،مطريعفيفمحمدلنايقهمالمدهشمةالقصيدةهذهبعد

لىقوط)الثاب"دالقصيدة..اثاعرلدىوالتنعالثراءتؤكدان

الكبرى.االقوميةنافجيعة41مثيللاتركيزفيتعالح(الصرخةجمر

الموفوفةآنيتهافيحزيرانمعانفجرتالتيالفجيعةهذهابمتعالاوهي

يشبهماالىالاستمرارطولءناستحالتالض،ديمومتهافيولكن

رائحتها،فاحتخىالارضانتفختانفبعد.الكونيةالظاهرة

ظ!ريرءحركانوما.فضضجهافوقهلتطلعالمخزونةباثمساذا

علىوانغلافهازيفهاحركهتهنكحتىالورق!يةعمائرهاتحتالحوت

.لقيماتستالىالارصوجهضفدتو،العمائروضئهاقط6السر

ففبمبرر!لمكفليس..مثلاتسعآيىيتفتتلملماذاامريولا)

اهـياسيةإدلالتهيقصدكانولوحتى،الرؤماهذا!لتحديدفنيغيراو

بالدلااةالمثقلةالصورةهذهبتقديماثعريكتفيولا.)افدحفالخظإ

ئشجتالت-الاسبابالى..وراءهاهـ،االىبنمير!4فيورلى!ل

الفجيعة.اجةةعتماتهامينمتات!االسراد!بوالىالمأساةخيوط

..وا)كاذبةالصادقةالاصوات.داخلفيبللحقيقةالزيفاختلاط

حنجرةنسبتحتىومحاصرتهاا!شريفةالكلماتونطويقاحريةافقدان

اكلمة.اسنبلةالاذسان

الاصواتتداخلتحين

.اجوعانواالمتخمببئالصرخةصسروتهاوى

الانسانحنجرةبنت

اللمةسنبلة-

والمغلوبافالباسقط

المسكونةرء.فالماءقو!وتعفن

ونعفن،اررىءبءريرة5برىءاواخذ،شيءكلتهاوىذلكعند
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لهزيرمة.اارض!وقوالمغلوبالفالبعفنةؤطالالارضرعهف

معرةكمل(ءيوميننكر)تجىء(اصرخةاجسرسقوط)بءد

علىو!تهصالتقدماو.الصورةتفإصيلالسادقتينالقصيدتين

..وكوابيسوروىكعا)ماولكنكقصيدآينوطاتهمالا.الفرد.الانإن

اعلمورثالذياصرياالانسانهوافرداالثا)خةالقصيدةوانسان

ققد..والهزيمةالعقلوقدانخيبة..خيبةاعظمانجزو)كنهتراث

..المصفاهالحكمةعلمهالذيابوه..أبوهالكرهواتلمكرأسهترك

لسحاب"وابالفاس..ا)كتابةاعلمنيا

ابراءةواالمحراثكبفي..القراءةعلمني

..اطوالعاقراءةعلمني

والاسفارالرمالؤيترقسالتيف*وفهةاوالاحرف

لجواهـ-ءوا

المرفعاوطنفياغوبتهاتطابعد!احسميراخائباالابنعادولما

منحصدتماذا..هوواجههالذيالمريراسؤالاكان..المخادع

دثنسوى*بنيجداممةوالهنيالخجلوازاء..؟!لطويلةاهجر-ك

علىالوياحنا!ذةلهتفتحعلها..اطفلةاالزوجةحضنمنهرباالرأس

إبادراتواالمفقودوالتاريخ،المفودلراسا4اوتعيد،المشمسة

.ةدولمفةا

شوشهؤإروق-قديمتارءفىمناصوات

يحاولالنتيالقديملألةواريخااصواتءنجديدصوتهذا

الىاصواتهاثنايافيفيصتوانيستنطقهاانصة82شوفاروقالشاعر

ا)قيالاؤئعةمنجديدؤناعبالاحرىهواو.ءعهوهـمومناهمومهرجع

عاىعصرهإجثانإءاولاًوءصره.ملاميحعنفيملامحهاالشاعريبحث

نئسانشوثةافاروقس:قوقداطرإق.واالحلتضاعيفهافييقراان

الاداب-(قديميخ"،رمناصوات)الكبيرالعنواناهذاقص+دتهبئتح!

فيزالماوربماا)-الثةاهصيدةاهيوهذه-7191واغسطسمايو

بنطرمفردة"جربةامام)سنا!حنهناومن.اخرىقص،ئدجعبته

انيو!يحاولونائيواسلوب،اشعرياالبوحفيمنهجامامنحنما

الجديد.واثعئامعالاحظاكمغاءرةبهايخوضوانالقديمةالتواريخ

الاحداثبين.الجدةوااقهماببئالعميقالجدلهذاخلالومن

العميقدلوال!.القصيدةفيصالمعيتفجرالطازجةاهمومواالغابرة

هذهحدودعئديقفلاشوشةاروق9عندالقديمةالتواريخاصواتفي

وجوههاعبرعريةالتفجربةالةصلبفيتغلغلبل.وحدها4المفارؤ

اندغامثيالجدلهذانلمس(/الدولةوريف)صوتففي.المختلفة

الزيفاختلاطوفبمبالفعلا)كلمةاشتباكوفي.اهزيمةباالنصر

ثئايا!يالجدلىهذايتغلغل(العلاءأبي)صوتوفي.بالاصالة

رهينارتيادبين.المبصر،نوعمىالاعمىبصيرةبرببنالحادةالمفارقة

الخو!ضناهم2وقدعا(خا!يالمنطلقينوقعودالا!اقلارحب-نالمحب

فتئتقل(العبسعنترة)الماضيالعددقص.دةفياما.الهريمةوهدتهم

صوهوماييناحوارواالجدل4!ي؟!ور،خر2مسوىاىاالمفارالة

ءترةثناععبريلمسفالشاعر.الواقعفى"ليسوماالقصيدة

ف!هما.أيرماالعربيعالمئاعىوالتضحيةوالهدفاشجاعةاالمحتقاد

يرتحرروانادليلاالعيشاسارمنينطلقاناستطاععبلةلمإتركان

و؟د..شيءكل!قد!قد!اء:دماواـكن..الجبينف!ا)-وادرقمن

منبالك!رإ-بةلهاانعبلةص،رةعلىالفنىالشاعشاحاحااستطاع

ا)كبرىدلااتها،الدلالاتثابكدطبتفقدانخمافكدكطنويبناد!لاتا

..مباشرينبيتينالئهايةقرب!.دةالقص!اثقل

حفهلم!صيا.معبليا

ي!(عروبتي..ياعب!ل

ؤاا)وطنتهونوانألحقبلقةصيدةاةا/لىؤ*ونانتستطيمؤمباقى

يكسببالواقعاومزاالتحاملان.مء-لمةظلتطالمااروازعاوالامل

اواقعيةاالصورةعلى؟لفنياشاعراوالحاح..الايحاءاتعشراتالومز

كرمز--اهالاثقاالاءثلسبيلههواتضحيةبواوعيتلااالفن!بةدونلاداته

نءيضيقانالمىاشرينابىيوننجنووذبربئأنأعقدفانيواهذا.بالمعاني

تك!بوالض!ارة"ليةالاب!إتوان4خاص.يعريانهولاالرءزرقعة

اهنءـا!،نالفارسعنصهـة))اواؤعامعالخوارا!عالهلأالقصيدة

نا-اشرةالمبتحاولاتىالمعانيمنرا4ًكبقدراتعير"..وغاب

-،ما(طرؤلاا"مبدةانهايرلأفيتهوىوهي،ت!لانوو..تحل!ا

اهـ-لء-ناوواتاجترحادياعئترةببنالمفارقةبعمقاسنااحم!

حمىعنفزاد،ير4بااحربالا"لطاحبااءماكهفيتوحدحيئماعهلمةوجه

ىمث+خابرة*لىانادءةطاعمااًلنيالمة(صرا)ـعربريوببن.القبيلة

هـ-اروقوتبءنح"راقص.بىةاوفي.وطن4جل2ءنولا4نفساصل

منها.آ.كنه-ةو511؟با"غةا،رهف4ود،حسالى.العهـبميزالمت:صوشة

اهـذيافنىااوبر:اله.اشفهمةاغنافيتهءللأءيمءنالكعيرايض."وفىه!ا

يريد"!بكلبمب،اتيوأ،اكهفي-!الاالنطقيتابعالإا!.لموبعلىيرعتمد

وبسص،طة.بسر4يرقواان

ص!ءابدالام!بر!االساؤر

يصتطعطلا.المءددالشعراء"نكه-رعددالا/،مهذهالعراقفي

.ا!صرإن!اتاءمن!!ماواحداصوتيميزانالمح!وب)االمتابعحتى

قرات؟ابراذءرلم..اثءراءاهؤلاءاحداعتقاديفيجعفرالاميروعبد

اخمباؤىص"لىص".كا"لكقهيدآه!رأتانء،ولكن،قبلمنشيئاله

أتهاؤ،شا)ةر،"،ئدا!قصفيآواميبهابعضوحتىبرصورهاقبلمنالتقيت

تضا-صصا)ناصهـةهـتهمنقهي.الجدداحراق!ببنااثبانانئمعرمن

"4اص!الانروير"تفمادويخطدؤىعاكايتكىءافيااشعريالمنهجهم

ا-"سىوه،هي.وءقولاه،لملاميةالاسالفلىف"روىءنمك-ثءوراتهيبتذلو

،فيبدور!اإكوناندونولكن.القصيدةتممدرا:فرياكلمات

تريدفىنترفيتكرارمجردتكونان.زعلحولا!هي.ةاقصيدافيواضح

ؤاءود!هووه-،.لمحننواهـ؟نثريةخلاصةاو،تقولهاناقصيدةا

بعضاة.وراءبعداقصءلمةاثباياببئمنعليناإطلالشمعريادونيس

6العراقفياشباناحراءلثااكثرانوا)حقيقة.المطلوبةيراتالتحو

ثبم-اء"!مآ،ل!ناءثعرونك،اوا-دةاا)يداصابعيتجاوزلاباسث:،?دد

،دفا!آةجراـثقاًاشهروا..صئعاويصئ!ونهعرالش!يتعملونبانهم

نافير.الاصطناعير2شيءجو!رهو!كنحقاا)صنعةمنكصر4!ه

اصورادطوبعضالشعربعضجصفراًلاءيرعبدثصيدةفيا2نيئفيلاهذا

ناضطاعلال!رءاي!تهاواخلصامث!اعراعليهاءكفئواةوه!.يةاثصا

.بالذاشينالنايقدم

سثدفهم!مح!د-كلب!بب!جم!عب!نى!ياتمطالعا

ايماناابه،ئ!-،فيترسخال!رب!ةاللفةمم!ب!ةكانتانادريلا

ناأم،روءاف--ا!ناذالاشعراًء2ونلااحديثااشعرابإنواضحا

ابرارمءحمدشعرؤفكبما.المصادفةبمحضالاتجاههذايتتونافياءها

عسإروكمالهـزب5ااحمدومحمدارحمناعبداوجيليسنقىابو

سدلمح!قرأتهـ،الضيالقليلةوالقصائد.العينتخطئهالارومانسية

)فهـم!مءخلصوأنهزملائهصربعلىبرشيراًنهبراتؤكدسئدفهمي

ةءطالع-4ةحبيبع!بئي!ىيحدقافصبلةاوودهفيوهو.للشو

حتىف-عاانتكادان1عيإانوهما.الامانو!قدانوالضي!اعالغربة

لكن.ؤحسبلأحبيبعيمنيتصبحاحتى"ضيقاوانباسرهالعالمتفسملا

.اشاهـصايقرأهءانفسحبيبة5اعينيفييقراامثرطياانافريبا

ي!والاونغاما!ونمعالاتحادوبمينالضياعبينيخلم!الفاعراوان

بعضهامع-شحاورانلا-تسصتطيعالقصيدةجزئياىوان.الحيويةدائرته

إقاطعااسصقلالبينتعارضايخلقولاالتأثيروحدةيثمستمتلابشكل

يضعانيرعرفلا.الشماعروان.واحدشعهـيثاء!ياملها3و

منالازةقالووظفكيفيعبر!لاثمومنقصدتهمقاطعبهنا)فواصل

ت!دذ،ثلكل.بنائياالقصهـدةاثراءالييساهمبمثمكلخر2الىمقطع
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بأصفىتالرأن"-نتتمكنولا.الطهـوحةاهدافهابلوغعنطأهالفص

لنفاصه*:لمخلصةءعهتطلالذيا)وقتفيعالمناتفاصيلجوانحها

الرطاء.ة،.نألقضيتبهبئاهت!!،يتوزعبل.اثعورإألأتجربها

العاامفصائدمنؤصميمدةهيفلا.حقهامن!ماآياتوفىفلا،والعاءة

مننارج!قىتكللولكنها،أ!مامام!امااقصائدمنقصيدةهيولاالضاص

وؤ-وعالىعيرجىاءتأاديفيوووفا.بينهماالفاصلةالعافةعلى

و"!جرؤيةحهثمنء*طرض.بئلتياعرينوطاةتتسندفهميمحمد

:ماعر"طرعفهفيمحمدو!ا..4و"مارستاثعرفهمفيمنهمطاكل

اصبوراعهدوصلم!ح،اوصشميةا،؟كةالمثوالصورالصأقىفيالايفال

"حتمننفسهسندنقذ2ولو.والتجريدالذهنيوالبناءالفكرشاعر

اث.راا.نابهبمإنجلصاناستطاعفربماؤصإئدهعلىالمسلطسيفهما

لانالوصيد4سبياهوفهذا،الخاصاصوتهينصتوان،اغوارهفي

ابى!دراًوأح..ل*ء-ادامنبشيءامثمهراحقلمنءغامرتهمنيخرج

اًنرالاز!ابضاءمنوانتسنديالمجببما1صا،اذنهفياهمسان

،اقيء.جدةامندسىالااييتانظر)اعووضافيلمخطىء

ا!سعكا!د!م!ح-"!قنعبال!نمصء

منولي،ارغم،اهـكاف!لممروحورابر!،اكي!اقص،ئدفلةمنبالرغم

كلهلموحبآناحس!اتكبغناءااأحديثأتنمهرا!لمةمحورحوللورانها

بذللثيئنياو.الاءوارءمهبئاكنهالت!دؤقحديتشعريفعاهـكاف

4-و?،وك،ربكأأ)ثصعر-"صب،غابروصفاءبالمؤس-قىا!ء،سهءمق

افتصه،ريالقماهـو!*"نواةيجعله-،المفرداتمن!ج!وعةعلىللاى"تءواذ

عايه-،إقعاصيا4افئعرإاالارأرحرثعلىا)مآأمف""ومق!رر4.اـخاءرأا

اغقارا!ءو?إ-ىاوتريقا،ت:وءةاسار!!اعنتكشهةطجبدةحراثة

لدوجى.لألملاث-اءاراوغةااجدلبقىاالط!-عةالىوتتوصول.الاءوار

التلاعلافيةاالمفارفةعلىيعتمدلاالسهكافممدوحث،مرفيالاشياء

است-بلملاءعلأىورازم!وا*"4وإختلافهاتأإرضهافيالمتضاداتتتصيد

اجزفي-صاتالتنمه-ريالت؟ملخلالمنفادةالمتوالاحاسيسالمعانن(

-؟%لفوهيالمتنافرةا،صورعلىالاعتمادظلومن.ونسيجهامادته

.الالوانثرير"لوث-ىاةمحكمجد،إلمةالمتباينةلأوانهاامنيصوغوقعفي

فيجتحظ9،ن!االتاممايةالعناصرمنم-موعةعلىتصتمد4قصيذولان

وصاخبةهادئةمقارعةفيه-الان.واسهابتريثالىالنقديالتحليل

..والعامةالذاتهـقىالرووأمناكطرافيحركتها"سأضوعبللاحزانمعا

أنوءوهيالمفردةاذاتاحزنإضأااوف!يهاربهملهاالمسكونةحزنفيها

منولا"تءققل!ببلمنقملكفلا.،ماوخاصةءامةهمومثقلتحت

..ساعةلممرةوقت

دومايشاغلنااحمزنقا

اًاشاطىءعندي!فوالازرقارهمقفيي!ي

اء!يراراوجماي!تسطح،اللرةبهقثداح

اواطىءواا"وطوءةيندلباعدالوطءن2يقفز

وظلهالانسانبرين

سبللاالوقتئفسلوبرود.وفياولا)ضحققولاللذةمعهسبيمافلا

الىوبدفيووالحسإبرهفاذيافو،الاثياءهذهكلاىابدونه

.أحباةااوارالاعماقمنويزلمج!

اسريالىحممنع!ع!مم!مى-مادالجالىخ!طىاعتذار

خطلملالمنالماضيا*ددبأتهؤصطأفيالياسريحسنعأسىيقع

الموض-وعفاكنشئاف.خه.،بثعريكأزعاىالمدهئأرالموضوعهذا

نه"فهاجةوالمعاالشعرنصفالشعريللمعالجةتصلأحالتيالواؤع"او

اطائياسويدبنمدابموحكاية..الةجزدأءهـذامثلجازانأالاخر

أقصىاىاث،ريةاخىأحكايمةااعتذارهالي،سريعه-ىله،قدمالذي

يكأادو.ماسا*ناتفاصهلبكلاتنطقتكادصواهاتطورافعةلوفا.حد

عشراتو!يحوهـ4منافماتالممعشراتفيعر؟ط)انالقاررأء

مملأمشداحل!يبل.مأساتهوعلىسعويدابنشخصعلىالاشخاص

اجرا..جرادحراسأابيناامتادلاننلهذاسويدبنمدلجمنجانبا

افيهـاءحأارجكنااذاوحتى.ال!يمةوجرادالزيفوجرأدالعفن

جن!-ويدبنرأر2عنطردناؤما،منهاايدفيانغ!بعلانحاولنااو

..جرادة

مدلح:

كفنيمنكفيبقاياسامد

جرابيحملتكنتماالىوله"،ؤسم

جرادةجنهـححقلكمنأصطدلم

..كذبهذا

المخبرشفتيفيوحدفىعينيافغح

دميكانالاحمرفاللون

.الوحداتفيضيوفكدماءكانالاحمرولللون

مكمفةماسا.ولفةبمشاعريةتناولانبعديكتفيلاالياسريوبمبسى

عالمنلعلىالماساةوهذهبكلاليلقيبل،وحدهاله:اولبهذاإدسوبن

حدثت"يخبد2الذيالمقطعففي.الواؤعوجه4افبراربطهـ"خلالمن

يتمداخلالابع(دمنمجموعةةالقصأطتك؟مسب((له.ويدء:كصفاري

كلالأبهااتكاأ"تااصورةباالقديمةيةاحكاوا،بالحماضرالمأضىؤبيهـا

استحالىوقدطويلااجراداحرسالذيسويدأبنهوفها.الحاضر

التعميدسوىامامهسبيلولا.اخوفابملاءحيئدبمرشحاذالى

والتمرد51حياةاسطورة،جديدمناغوارهفبىتتةجرحتىبر(المم

الحداًلىاستهوانيؤدالي!اسريع!يسىءوضوعكانواذا.والردأية

ريماااةالىاوعندهاثعرياالبأبءعنا)حد،ثعنفء"أببىا9حراذيا

ناالىاش.برانالموجزالتعلهبئهذاإلاوهافياحبيانر؟،ادواتهثد

.الاداةنصيرا!قهلماوااكأتمأالعندايتهدى،كن)ماًلموضوعسعو

عزتحسان-بعديجيءلمالذيا!فظر

هـلمماالكثيرقيها.عاديةؤصميدةهـ!هعزتحم!أنقصيدة

ماالنض.اعريقولانعيثاولشى،والحيماةالشعرفييومكلويقال

.وهويحاولالمنهـبمونفسالاسلوبدنفسيقو!4انبالعتراكنو،وميرقالكل

اصواتمنصوتاالقعيدةقاعفييخلقوان،مجددالوهلةيبدوان

القصبدةفيقرارنغمةلثكلالدؤةوجهعلىاوالعامة

مرفنااذااو،لسانكلعلىيدورماهواث،عراي!ولهماانلوكد

قانئاا)قصهبىةبثاءوسط،نشازهاوعنالجكلهذهعا!ةعناك،ر

باعتباره،للشعرخ!اىأءفهممنعليهتن!ويعمانتجاوزاننأهضطيعلا

.والقصيدةوصوياوكشفوارتيادبئوةاث+عراانبيد،لقاللماتكرارا

وثاقيفكمنتظرفارس(اىتبتهلالةكطإ*رورةاا&"مةلتلكفيء!افي

.المغلولبوومي!تيولي

الصماليك(الملوكبنالمنهارا)جسدأؤصيدةذ)كبعدتبقى

عئهاالحديثاستطيعلنكصس!وهيالبرادعبمالدينمحيالخالد

بالاخطاءماه!ضةفهي..اعربيةاالقصيدةمقوماتالىاساساتفتقدلانها

اذاالاعروضيايستقيمل!الذيالاولا)ببتمنبدءا،اعروضب"ا

اغلباقعنفضملا.هذا(عامالف)بكلمةثانيهمايبدألببتنجرىء

الزحافساتبشتىلهاتعللنااذاالاعروضياءخطضةالباكيمةالابيات

واععناو،ا!كايبمنؤقصدعنئاصمالب!ا)ءةلملوهـول.."وال!ل

ناصمو!كنه.ماوموسبقىتاشراعللىاخلوأواالزحأافإتباستخدامءنه

التيباللغةمعرلهتهصحالةوعنامثمعريهأواالموسلقية4،تحسا!خورعن

ففيالفاصحةاكحويةالاخطاءبعفىفييقعفعو.!ععدا!ها؟ب

طصام،الجب!(ععكاممنالصائهوبهاتمىلمى،يقولاذأاالببت

حديثيارجىءفالىهناو"ن.شا!علىإموتلاينحهخطا"الالوهة

اتصىاالاخطاءهذهاصلاحمنشاعرهاشمكن.،حتي،دةالقههـه5عأ،

نبأر.ولالفعرهاء4قمس!ةلا

حا!صبري،القاهرة
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اًلفصص
س33الصفحةعلىالمنشورتننمة-

اشهيداهذالمأساةوالسياسيالاجتماعيللجانبيةالعرالابعلديخئق

شعرا!كاتبانويبدو-اقلولااكثرلا((شقيطفل"الىويحوا4

كاتتالشهيدشخصيةانلناويوحي،يخادعناانصاول،بذلك

هـصو)صورتهتططمانوحاو(ت،واقعهارفضتثائرةشخصية

.الابديركودهايحطمانيريدبطائرتهفحلق،علإها.ثارالصورةرسم

.(للحريةالمشتاقةالارضلهيب!ازداد،الدماءنبضقلبهفيانطفا

بمثلمقتنعغبرالقارىءويرظل،خطابياا!وصفهذامثليكلذلكومع

يزدادو،تما!كهابعدم،كومةيظلو،للفخصيةالمفاجىءاةحولاهذا

الافت!الهذاانءموريوفي.باقتعالهابلواقعيتهابعدمشعورا

هـ!ذهتدعمالتيالرويةطبيعةالىاساسايرتدالواقعيةوعدم

وتشكلها.الشخصية

عنعاجزقهو،ساذجاتقديمايقدمالقصةراوي:ثانيا

السببماولكن.سؤالايعلىالاجابةعنحتى،بلشيءصنع

عررىقدرةكلتفقدثمومن،نمر؟ولاتعلمهلاماهذا؟ذلكفبم

!همه.اومعهالتعاطف

عئاصرعلىترتبتمنطقيةنتيجةتبدولاالقصة"نهايس:ثالثا

ملصقة،بفقرةاشبهتبدوبل،نسيجهاداخلحياتفاهـلاتفاعلت

يقضيولا.شكلبأي"نهاافراعواالقصةمنالانتهاءب!اقصد

حديقلتاواالاطفال،رمزالايحاءالكاتبمحاولةالاحساصهذاعلى

السذاجة.سءديدةرموزفهذهاثمس!كط

إقةبطرتحكىالقصة:السردفبطريفذتصلملاحظةوهي:رابعل

كل!يتناؤضوهذا.حرفي((حكي))علىوتعتىدالتقليدية.شديدة

اعسي-والوهمالواؤعبينالمزبمافنراضعلىالقائمموضوعها

والطيف.الراوي

الاقنافيعلىالقصةقدرةعدم!رد،العامالحديثالىالانولنعد

ف-يا!لانواود.تس!مهاالتيالسلبيةالرويةطبيعةاىا

ادوظفيواصحاانتشاراالانمئتشرةالرؤيةهذهمعلان،النهاية

فيالنهاية،فيكششف،المرءيطالعهاالتيالاعمالاكثروما،المعاصر

واثصاتهـ،لهـنالعربيلكاتباعجزوثيقةلهتقدمانها

اخر!اجيالبدعلىبالخلاصاحلماالىمئهيفرثمومن،ومواجهته

ا!تثنيالاواكاد).سيفايحملجديدفبياومخلعىاو

وارتبطاأئكسةانضجتهمالذينالفابمنالجديدالجيلمجموهـة

زاللقارىءويمكن.(ءريقهلهتنيرمحددةواضحةبايدولوجية

بسيسمنلمعه،(ازنحاثورة))نهاية-فقطالمعالسبهلعلىسيراجع

يرابرانلهو،مكن،المسرحفيعبدالصبورلصلاح((والمجنونلبلمى.و"

وصلا:يزنذيبنسيفعودةهـنتتحدثشعرنافيكثيرةؤص،ئد

العربيثالشاعروكان،للخلاصيوماو،مخلصنبيواذنظارالدين

ا*ايمافراشهالىيأويانقبلمساءكل

الاغماءغياهبفييغيبانوقبل

العقمالحلمخيالهفييطوفط

)السماءتفتحان

عظيم.نباعنابوابها

بعغمعجزانويبمو.يستحقونلمنالاابوابهاتفهحلاوالمسماء

التغييمعلىالقادرةعئاصرهوكتشافواقعئامواج!4عنكتابنا

المعق!الثبابمنعر/ضةجماهيرتفاعليعوقعانقاهمسيظل

يقم!ونه.اتياالادبهذامع-فصاعداالانمن-

11فيالمبررما:منبببالاستاذمعاخيرعت!ابفلي،وبعد

والمجأشالبيروتيئداب7افيواحدشهربرهذهقصتهيئشر

مكانمناكثرفياكمثرعلىالحبرصىمننوعهـولهل؟11(القاهرية

القصهذهتلقتانها"الاداب))تعترف:افنحريرملاحظة)1،

نئتفكئاانئاغير..تاخرقدنثرهاوأدن،ث!ور4بضصمئذ

ااخرىمجلةالىارسلهايومنثرهابعدميطالبناانكاتبهامن

قصص؟منيكتبماازاءالنرجسيةمننوعهوام

الطائرات4لعب((ؤصةنشرازاءالظنحسنالىا!لكدتلق!د

انهذ؟اكتشفتولكني،واحدوقت!يوبروتاأقاهرة!ي((الورقبية

الكاتب.عندمكرورةظاهرة

الاحمر"الديك))الاولىمجموعتهان،ذلكعلىالواضحودليلي

مجموعتهفينشرهااعادةمن!يبقروقيانفلمقصصثلاثها!

و،القمحو)((الصورة)):قصصوهي،)ءالربياحزان))الاخيرة

لها.مقنعمبررثمة)براذ،!"ؤسفة!حقاظاهرةوهذه(ترابحفنة)

توفيق(لامجد((والرجلالجرح))قصةالىالانانتقلنااذا

يطلببلغزاشبهدهي.القصةهذهبغموض،دءذيبادىءاصطدمنا

بحسنالظنيبدالانهربمأأنفسهيرجهدقدلمهااقارىءوا،حلا

نفسه:يسالانالاا)ئهايةفبميملكلالكنه،الحلاكتشاؤطفي

وه!بزهذافيراخرمقصداللكاتبانام4؟اأقه*ودهوهذاهل

هـرؤية-اصلا-الكاتبلدىوهل؟اوفقلمامقهـمهافيوفقت

الرمزءادعاءعمادهابهلوانطبلعبةيقومانهامالي!يوء"لمهاانيريسد

كارهـاا:احاحاااكثرسؤالاأفرورةباتفرضالاسثلمةهـذهوكل

.؟هذامنايسربأسآوبالقصةتقدمانوللقراءللكاتبالاجدىمن

بصهـ-%ينامكوخعنبالحديثتبدأ،أ*موماعلىأقصةوا

وفيداخ!.القريةأطراففي)صمتفيمنبدلااكا"باعندهكذا)

هاهـأعلىمعلقةكبيرةصورةوثمة،اصغهراطفلم!،"عاماىخا

ملتئمجرحاثرذقنهوفيورجودفثةءبويقعينيهفيلرجلالجدار

لهثفتقول،ابيهعودةعنامهالطفلوبمال

التمصقهعرقاينضحوجبينهاصيادارحلعنرمالديويا))

وحروفكتفهاعلىربت..العرققطراتوامتصتبهزوجته

"سيهودانهعلمتلكنهاتضيئايقل)م.عينيها

تط-وللنالابانويخبرنا،والطفلالامعنيس،لقادميأتيثم

واكئسا.يكبرانيريدهالذيلابئهيفترلاشوقعينيهففي،رحلته

غافكان))غربتهفيانهنوفهماكل،الابرحلابنالىنعرف

المدفي-مخاض:ؤألثمبالترابجبهـ-4عفر..قليماآلايننحدثولا

ولونوبغدادمديثةالتتاراحتاححين))دائمايرددكطنوانه((طويل

يختغليلةكلوفي.الانتقامعلىاسعباعزمالكلماتبحبردجلة

كارؤقيويضربونالاخرونالطسودقير"عد.التظرالجنوداحد

وتنه،القادميئصرفاأئهايةو!ي.((بسمةرائحىقىمئه-تفوحط"ل

لمالطفلوجهالنورفبلل.المصباحوانارتالامنهضت))ا!قصة-

شعرروحينها..جيداودثرته،السر!علىوضعتهالتياللحظة

واحتضئتطف!الفراشفيواندست..اوصا"هافييسرياخمدراان

عينيهسفاطبقت،يبتسمزوجنلاانفشعرتالصورةاىان!رت..

الكلا،كأنتالخارجوفي..لذيذاحلماتفنرانتخشىكأنها

."ممطوطبصوتتعوي

الاستشهلعلىحرصتواقد.اقصةاتنتهيالنحوهذاعلى

كلالقارىءيرتعبحتىدلالةشبهةفيهأانشعدتالتيباأئصوص

القصة.هذهمعنىاىاالوصولفيتعبت

هـللحديث-القصةهذهمثلفبم-مجاللاانهالبديهيومن

ذلايقصدلمفالكاتب،واقعيتهـاعدماوتهاشخصيااقعيءو

اشيه!-الرموزمنمجموعةاليثايقدمانيريدانه.اساسا

معنىالىنترجمهااننحنعلينا-الجبرية؟إعادلات،طبيعت!

الئ!علىسالرمزعلىتعتمدالقصةهذهولان،سلظمنهايقصده

معنىمناهـرتقبلانيمكنفهي-الكاتبفهمهالذي

يدبان-مثلا-الكاتب!يدهل؟المعانيهذهمماماولكن

فا!سياسيةلالسباب،الواصحالحديمثيخشىو!كنه،معي!ناحكما

11يرمص،والطفلالامالوطن؟لىيرمزالامكانت!ربمسا،هذاء!ح

حوالعاويةالكلابعنللحديثيصبحووهئأومن.الجديدالرل

تصوالكاتبيريدترىياام.وغائيتهدلالتهالضاربةوال!لمةالكوخ
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صءاًاًتديثير:رر!اومن؟نبيالاصالعدومعالعربيالعالمصراع

صميقةفآف،.ذاًكاوالممنى!فاللقصةاإروناني!-وزقد.1،تارا

اة!م،الةم!اوهـناكفانالاؤضلمنمكانورب!ا.ؤ!ملااستطعلم

نةسي!فيالةمهقيااظرت!اتياا(لاحظاتمنالمرهوهـةهذهواقدم

هذااىااكاتباللروءا"صا5مبرراًهناكانهه-ر2افم:اولا

الر"زأكاايلجآالكاتبناؤ،مانا.ابت!هرواالمهه!التعبيريالاسلوب

رثء-رمند"-ا،المعاصرةاكخببروسائلمنغبرهطاوالاسطورةاو

.ا)حفاص-ةرويئ-4تسبلورانءناعجزا)مادإةاخه:تردااسايىبان

ه-نراوادن.،دؤاوءامثاتقدإم!ا.قدمساانت؟طهبملاو؟)خالي

از"فياور-اساانتصك)عليبل.امصكأاهذهؤكمااءضوفرفيرالشر!

فيلموبالاسهـفىاوراءتدسنواضء-ةاوخاصةروربةة5كان

اخرضاومأنؤجدوسآلاؤلعلىته*وريلمحبى-اقصةاؤ،زره.ا(نمقدب!

دلا!لآاعطاءءنر!لا،بف!رةالااءزاماوالدلال!قىهـن11،روبهـوءنسا

.إوبالاس!دابخبولموصيلهاإضعذرف!رةاو

،زي،الافثرائهمنيرردها)طريقة.،رزهارءزااستخدامابئ:ثافي،

فيوصدانبر"ثرقهشازلميوهـنان!.،نيثراءايمنلأالقصيحرمكطاة،011و

-رموزانع"ء،حو5-هنا"وزلرفا.هءثاعر.لمهوهداجمائ*اباوالمتلقى

اة-ربووهث?ت،،فيتهدوثبرحب،ورهصهخةتجريدبربئبرطريقةتقدم

بما.الادبارمزاهكذاوما.الاحجي!اتالى

الغنب-ةاقي!ةاد!-ناةلأقةا"شكا-*اقصلآاءـفهتثير:اصاثا

"نا(لملأصظةظءةالاء!قياوهـزره.ا!نيةاوقتبةافيضهوبين!للأدب

الانصمانكط!:ءدهاالق!"ةوافتقارارءزااجدابمانبهـااهنيو،ول-4ل!ابا

رت!ت.ا،-فيةإت:أرالاعت"نمجهوء!ة1)ىؤوير-،نفداودةمنهديجط،-ا

اىاوزتواـت،ا!مهه،!،علأقيص-!ةاؤةدتالاعتباراتهـذهأتزااذا

!هه.ؤائدةلاثأ?ابرث

يا-اكاباء"زاناقولانا)ىحاجةفبملتفلعإي،وبعد

ضرز--4ةءص"4الىبربرتداما،المة""ىالىروينهلموصهيلعلى-كاتب

اىإبىبزهـا-الاخطرهووهذا-واما،اس!تخدا"هاوكهفه-"فنهبأدوات

ؤ-بارفيلأاالاب!وا"اني!ودما؟ا!ل!سىالكايخههـزراانحخ!بقيسكأ

ا:"،يةافياكا؟باعلىلان.ؤنايرثضجلاالموؤ،طذلكو،ثل.الكتابة

.لمموا"وكيفخولانيرإد"ايعرفان
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بركرلابي((كلاممجرد))الثالعةالقصةاىاا!نانتقلناواذا

،و.لهلنسبببماانضج،"واًاق!صآفراىاوصإناكدذ*-ونلظاهرعبدا

نامؤداوو،بر-يطةحقيقةالىيرد.اًاقه،-كأل!ذهاللهس!بيالنضج

خلالهـن،?مايزاتعبيرا)واقعهدؤيتهءنيعبرانصاولصاحبها

يرتخرجي83"وبرجلغيت،مقهـ(ان!كببر،د،لأخاصهانهانيةلعدقة؟مد"

ؤصنهعبداًلكلاهربكرادو!أ!دمولا.الاشممملوالاءمدلاك!امنها

--وذالرول"نمبموعص!-ةخلالء-نولا،"حايدسصابيراوصلالمن

تاراستخدامهطرإقعناقص*اك-اإقدمبرل،اجاءدةااصمتةا

و"ت!زر.4بطالتوتر"نتبءتلقالي!ارءهجرارزيا،الداخلياوءفياا

للاوثفىورازواجهيجعلناو،!،شرهطلهنذرنا(ىبنايدخليرصةالبدا

هـ-زرهصلالومن.احادةاتدابىاتهوالذهنيتوترهمقهماتادنى

اًبهـةمتروغيرمتناثرةاصالاولثوهلىلأتبدوفدالضكبماثةهـايى"تا

شبئاا:وللابرماني!االشا!اشكااوتتهلمورالاس!اسيال!دثدعإضصا

بفنسبىلاكته-4اىاتصل!ةىجديدةابهادابوبهت،فشهئا

اقصكأ.اخا"مة

حاداتناقضايةإنيرساملثهخه"ية((كلام5جرد"4قصلناتقدم

عالىحرء"4وبي!ن،عليهادرجا)خياأثؤلهدي!ا!كارهءجهوهـةبهن

علاقتى"ته*لفياسا!،الهخاقضهذاويضبلور.والانطلاقالهحرر

هـافهـ!مهااهدمنا-4هىالفننبععلىتقضيزوجةبربنالمتوترة

جديدةحبي!بةوببن،رتيبآلي"روتين"اليح!ازءو"تويل!!ل!صئمع

طاقاف!"عاىبتأكيدهانفسهفيا!نيعهذاتوقظانوواليهصلي

وتزيدتسهدها)قيالصهةهذه،بالفنانله،-(ونعت،المخلافة

خطمنوتقبربر-4،نقيذهبمن4.-ففيسمعهاحي!نلمها3ا،ماقه

وحرعهء،زوجتهءعحيا"4لعقمالبطلهذ؟اكتشافورغم.البق!بن

إحفهدانلمءمتطهبملاان4الا"،اجديمدةاالعلاقةديالانطلملاقعلى

4.ة!اعماؤلمةمناصالقيودزالتم!،احببقىاهـءاكاملالمهتواص

ازبةاصالشحررعلىحر!ىمنرآله"فيء-اكلانتكثفء،لمرهـ،نبل

وعيه.ءناهـطعقشرةزرتجاوي!دلىسمحرصهـ-و

!ثالاتتي.ا)تدا?اتخلالءنفنئببثاث?صااحق!قةاذه5تتلور

!ماوبوع.اجد!دةاال!بهيةلمقارلمة((المترو((ركوبهلحظةذمه4على

هـنتنات!نئهفالهكبمااا)داهـقى"شاهـدمن?هو!ةا)كاتبيرختار

اوؤت.انفسفياأصحررا)ىزظرتهسذا!قي؟صبلابطلاهذااعو،ق

فبىالبطلوبرؤبم"اكي((النطة))إه!دتصمقهخلالءصا:!فبوحبم

،ف-بمب"أاكهر؟ءواازجاجوااحديدا"نمركبعالمفينملة)غرابة

-"ش،-ثم.يئ!خل.جديدعآلمعلىالانفتاحفيالبطلهـتامحاولات

ال!كماارءزلوطاثبزتا!4خلالومن،للبطلروواجهيني!جلسانزوجبن

لامفالاسوءلأهـح،ا)نفابص،رهعيونمعإزوص-ةاعسونتسجها

ربرما.تونرأويرؤداداـهألايرررزءبم،ازوجاوجهتعلوالتياأطصبالابله

-بردردةعلاؤةلا،،،""-إو)!ة-ل3بأن4اعماؤؤ!ءؤءثازالمالانه

كلءملاز!).و-دهار!لاعلى"وقوفاءر-ت!جرركلوبالتالي

معبرهجعاشربرء،هااةياات!زافاسفات3لامحماقكةفيا.هفاالرجال

ظ-هثل3-رلإدانهاو!دظإت()ةيااء،أتنااثداءءنةاتار!ااواى

،والسارأزو-ةابن4العلافهذهالكالبوينمي.(ءوو-!الانثي!بن

يهءل،حتىو.لزدادتوترهإص،هـدالذيرطلهموؤفي!ميذاكخلالومن

ؤ!يا2."إرااز؟ءا*قبما"وترهومدى،حقبقتهاكتشافاىا4وببئا

وسرء،ن.أرغبقىاهذهاأىنقرتهرقموعنفض-لا،والانطللاقا)تحرر

مءردلا))6!!ناموالانطلا!اك!ررعلىالبطلحرمىكلاننكتشفءا

،.القصةعنوانيقولكما،(كلام

اد":طةااةداع-،تاعهقاواكاتباناليفعيخيلكلهذلكومع

الم"تزةبرطبء!؟،مذ!كور.*-،اصدقالهء-عقىالقصبطلبنقابن

ا-خطرارطلهثىموروجهل،اعبرعمقاالقصةلاكسب،المتحدلقة

ا)-طلءءصديتانخاصةفعل!ااكثرو"قةمامبرراءلميهـمأ

وث،حيمي!بدوؤء.."اكاتبابهيفتتحثذياالحد،ثوهـو،نالغثيا

اكاتباناذاكفيا-سوا،"قنعولاوغصهـمبرر،اـقصةبرا!4الصهنبت

بعد.!هماينهيهانيحاوللما

عص!رجابراقاهـصةا

يثاحدصىدر

مسهنهسنهئهئسهرم

عط!م!حمداحمدفتاله

عطية.محمداحمدالمصريللناقدالسادسالكتاب
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