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حجازيلمع!يمحباولاح!!رتأليف

القاهرة-ايوسفرورمؤسسة

يكتبف!سما.الاحللاقعلىالامورأعقدمناتاريخكتابةتعد

غيرهيستخدمهااصطلاحيةلغةمستخدماللعالمتصورهعنالفيل!سوى

بهويحسيراهكى،اماالعاعنالشاهـريكنبوبنما،الفلاسفةمن

مضىواقععنالمؤرحيكنب،4دظصةواستعأراتلغةستخدما

:فهناكمتداخلةعديدورعناصريواجهكظنجنهفيوهو،اندثرتوحقائق

الى!فدتوالتي،دانهافيالتاريخية(لحقيقةسالمظلىسبيلعلى-

التاريحيةالحقيقةايض(هناكانكما،ا*اصيافىتشميلانهاا،بد

نفم!"المؤرختصورهناكواخيرالها،الطصرونلهااستجالطكما

الجوانبهذهبكل،حيطانلاهثااًلمؤرخويكاول.ألاشياءهدهلكل

تعقيدااكثروالامر.بالخاصوالعامبالعامالخاصصلةيبيعنوان

الحقيقةفيهو..جيدتاريخكلكانوان)الاككارإؤرخبالنسمبة

يتناولبل،بعينهاتاريخيةحقيقةعنيكتبلاانهاذ)افكارتاريخ

ارنناريبفى.الحقباحدىفيالممعلئدةالافكاربعنهطأوم!ردةفكرة

،وهؤلاءمحمد:حجازيالمعطيعبداحمد)ايدينابينالذيوالكناب

ممااكثرؤكرتاريخهو(7191،اليوسفروفيمؤسسةةالقاهرة

فميالحديثالمصريالفكرجوانبلاحديعرضطفهو،عامتاريخهو

والجديد.القديمبينالعلاك!ةاوالعراعاعنيسلعشرين4القرن

)ضخمة،االتعميماتالىيستريحونلاالذينمنالمؤرخينكثيراولكن

معالجةيتحاشونكطبانهمميالدقةمنش!ءاالىيطم!ونوالذين

حولتدورالتيالاعمالبعفطبمعا)جةمكتفين،نلفكرالطمانناريح

افتياراتوثريمحسوسوبشكليجسدانهيعتالدونواحدموضوع

الىينتميحجازيوكتاب.التاريخيةالفشاتا!وفيالاساسيمة

عنالمعاصرالههـبيالفهـرلموقف)ااستعراضفهو،الكتبمنألفوعهذه

منالموقفهذاعلىطراوما،عامةالاسلاموعنخاصةالنبيسيرة

لانهاوالسلامالصلاةعليهمحمدةرةكاتبنااختاروقد.((التطورات

الظري!كأ،الحدودكاففوتتخطىإيةوالعابادعمولتتسمسيرة

المثلصاحبيستطيعهوضوعكايموضوع)1ذاتهالوقتفيولكنها

النبويةالسيرةاناي."نكلهوجهةمنيعالجهاانالاجتماعب!

الفكريةالتياراتتجسيدعلىوالثريالقادرالخصبألموضوعهذاهي

التاريخفيالمنهحلهذاحجازيواختيار.الحديثةمعرفيالاساسية

الل!وءدونجوانبهبكافةالاحاطةومن!امموضوعتناولمنمكنه

!ؤيتهمعيتسقاهـروهذاأالعائمةالجافةالمجردةات!ميماتاالى

الحيةبالصورشعرهويزخر،المجرداتمعالتعامليرفضكشاعر

.)المعس!وسعة

ذاتهالكتابالىانتقلنافاذا،للكظبالعامالاطارهوهذا

علىصفحاتهاتربولاصغيرة-كأدراسمجابهةفيمانذسناكتج!دفات!ا

نافذةوببصيرةشديدبذكاءيعاهـحكاتبهاو!كن،والثلائينالمأئة

بعضبتحديديقومانهكما،بالناتمتصغلالتبعالقضايامنعديدا

محاولتهالكاتباضافاتاهممنولعلها؟حديثائثريالفكرمعالم

فيانهفرعم.الحديثةالممرية()للمقلانية"الدقيقةاهـمماتتحديد

تقدميينالىتقليديبشكلالمصريينالمفكرينبتقمسيميقومالمقدعة

مبتسرتقسيمراييفيوهو)عقلانيينلاورجعيين،علمييناوعقلانيين

وطرح،هذهمقولتهرراجعذاتهادراستهطيفيانهالا)ناقص
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بالعقلاعبمايمانئمةيكنلمانهفيبيناصالةاكثربشكللقضية

بل،الفلائي!ناتؤيعقلانيةلانكسةاعقبتهالقرنبرداية!

المقلالبصةتخط*أاليئمثأتنضوجعمليةكانحقيقتهفيالامر/ن

حياته،حليلة(ظرهافييثورموسىسلامةظلالتي)لميكانيكية

!كلعنالمقالقفي،إ.ادعلميينالأشتراكيينغلاةفيهيدوريزال:لا

يعرفانحاولبلالعقلعنيزلدلمهيكلانحجازييبينشلا

ناكذلكحاولوانه،ارواضحالمحقالسليمالعقلمعرفة))سحمدا

الادباءممميدتعريفحجازييقتبسكثا.للايمانسلاحاالعقلبجمل

كلالانسانوان،شيءكلليسالعفلانيقولىحيثالعقلمنلوقف

والرضاا!ذاءالىحاجةاقلررتاخرىمملكاتمنيتكون!ركب

العقادعندراستهفيحجازياليهيشيرالاتجاهونفس.ا،لمقلمن

وابالغريزةغيرهيتحركبي!ما،مختارعافلالانسانبانيؤمنالذي

الوقتفييهتمالعقادو!كن،الاختياريملمكولاالحتميالقانون

الكاتهبيخلصهذاكلمن.حقيقيااهتماماالوجدانيةبالقيمتاته

بلهو،اللاعقلانيةالردةقبيلمنرسطالكتابهؤلاءاهتمامانالى

،وانجوهرهافيوعقلانيةبرل،انمسابةمركبةد!يةلتطويريحاولة

ولا،والوجدانالايرمانمثلاللاعقلانيةالعناصربعضترفضلاللأفت

عنحاردفاعوفي.اتراثك!9والماضبمافيالخلاقةالجوانبهـفض

السياسيبالواقعالفكلعلاقةانيبينانحجازييحاولالكنابهـؤلاء

للواقع،انعكاسادالماشفالفكر،بسيطةمباشرةعلاقةليس!ت

الفهمهـذاءصوانطلافا.عليهاحتجاجايكوناحياناانهلى

ذاترودكافالدصيالموفسوعاناعت!بارحجازييرفضالديالكتيكي

التحديدهدا.والتقدمللعقلالمعادينصفكيتناولهمنلوضع

هوالحديثةالممرية"!لعقلانيه"الاساسيةللسماتوالدقبوالخلاق

ينبهلمالاسفمعاركاتبكانوان،الكتابفيالموضوعاتأهم

الكفاية.فيهبمالهالقارىء

يجيبهماوعلىقضايامنيثيرهماعلىالكتاباهميةتقتصرولا

لافكاتبا.ذانهالمنهجالىلتصللتتعداهاانهابل،اسئلةلن

الدينوفيمحمدفيالعقاداوهيكلاراءتلخيصالىابدابنزلق

انهبل،الاخرىالموضوعاتالا!ءوميالطبيعةوفيالسيالسةوفي

ر!يضكضويةبطبمننهاهيااصليكاتبايصؤيةبانالاي!،نمنينطلق

عنيعبرمتماسكفلسفيجوهرالىتستندالرويةهذهوان،كتكاملة

كانتفلسفية،سياسيةامكانتادبكأالكانبلاعملكلفينفسه

ينفذانالكتابفصولكلفييحاولالسبمط!ذاوهو.دينيةام

،لالمفسبيلفطى.الاساسيةالفكرةاوالفلسفيالجوهرهذاالى

الخصارةتفسدهلمالذيالطبيعيالانسانفكرةانالىحجازيبشير

هيكل؟لرؤيةالإساسحجرتشكل(اصلهافيروسويةفرةوهي)

الممريةالفلاحةتلكسزينبقصةفينفسهاعنتعبرالفكرةوهذه

نفسهاعنتعبركما،فيهتعيشالذيالريفبمالمجتمعيفسدهالمالى

قيدا"يعرفلاالباديةفيعاشالذيالنبيمحمدحياةفيايضعا

حجازيقولحدعلىمح!ولاًن."المادة!ودمنولاالزوحهيمدمن

النفاذعلىومقدرتهحجازيتحلياطاًن.الطبيميللرجلمثالاكملهو

عقليةوعلى،فائف"ف!يةجسارةعلىليدلهيكللؤيةجوهدالي

عنالفضزكانواذا.القتفمور!وناللبابالىتصلخلاقةتحليلية

فكرةحولىيدورلانهوالشكليةالفريةالنا!مةمنمتما-كهيكل

الكمالمنالدرجةنفرالىيصللاحسبنطهعنفالفصل،واحدة

للوصفتارةؤلمشينشدالذيالجهوهرعلىيمثرلماكاتباانيبدواذ

بعضالىاثاراخرىوتارة،تنائجايةالىيفضيلاالذيالتلخيصي

الرابطةيريظاندون(الاجتماعيالبعدمثل)حسينطهفكزسمات

ماالىحجازييصل!نه(وحتى.المخنلفهالس!اتهذهبين

كيفيةتبيانفيينجحلاؤهو)الحضارةوحدةفكرة)الجوهريشبه

ممرفىالثقافةمستقعلمثلمتف!قةاعمالفى،الف!ةهذهصد



الم!يرلأ.هامشوعلىواديب

اللىيالفصلهورأيفيالاطدقعلىالكتابفصولاحسنولكن

ورائعموجزبشكليلخصفهو.العقادكتاباتحجازيميمهيتناول

يعلوالذيالانسانبعقلا*منالمثا!؟الفيلسوفذلك،العقادا!كار

الانسانيتوبالارادةبالبطولةمومنلهذاوهو،الط!بيعيةالضروراتعلى

وثايحقالاطارهذا!بموالجمالى.احتميةاالقوانينعلىتنتصرالتي

التيناوالارادةالحريةيجسدالذيهووالعبقري،بالحريةالصلة

المفاهيمووهصلةذلكبعدحجازييعرضثم..التاريخعلىتعلوان

وبمواقفعهاهـءعبقريةعنوبكنابهالعقادبشعبرالمترابطة

اهمي!ذايزيدمماولكن.محمدبعبقريهواخيراالمختلفةالسياسية

عحصدكاتببيننشبالذيال!خفيالفكريالمراعهوالفصل

بالتناقضاتيومنديالكتيثيتاريخيحجازيفىوجدان.والعقادوهؤلاء

.("معاونقيضهالشيءمنخلاعصريثجدلا)ا)الاضدادوبتصارع

التي،اللاتاريخيةالمثاليهالعقادبرؤيةيصطهمالوجدانهذا

والتي.الاضدادبيىوالصراعوبالتفاعلبالتناقضتعترفانترفض

لا"والمكانبالزمانل!اصلةلاعب!يةاكهعلىمح!مدالىتنظر

ياخذهاقلمااناو،يأخذانثوندمطيبلعمرهمنشيئاياخذ

لانهاناؤصةبان!االصورةهذهعلىيحكموحجازي."عليهيعولانمن

الدراسةان.والناريخيةوافيالفردبينالتفاعلديالكتيكتصفبم

ففيها،يحتذىمثلالعقادعنحجازيلناكتبهاالتيالقصيرة

يتخلىاندونموضوعيبشكلامقادافهـرالشاعرالناقدالمؤرخقيم

لنابعضوتوضح،الكثيريناتجلوالسببلهذاوهيا،ذاتيتهعن

المحرثيبن.شعرائنااه!منشاعرينلوجدانالهامةالجوانب

هذابخصوصائارتهااودالتيالشحفظاتبعضهناكولكن

:الكنابمنالفصل

بالفلسفةالايانية.تاثرالعقادانحجازييقولعايرةعيارةفياولا

منلمزيدتحتاجانهاالاللغايةمفيدالتعميماتهذهمثلانورغم

احديثة(،.االممريةالعقلانيةهـنبتعميماتهحجازيفعلكما)التمديد

ماسلمبياتاثرهاكان؟الالمانىبالتراثالعقادعلافةطبيعةهيما

أالعقادعلىغيرهمنتاثيراًاكثركانالالمأنالمفكرينايأخلاقا

الكتاب.نطاقخارجتقعالاسئلههذهعلىالاجاقيبانالاحتجاجويمكن

اثرانايضاتقررانالواجمطمنكانوان،الحقبعضهذاولي

علاقةيتناولفالعقاد.محمدعبقريةفيطاهرالالمأنب"ا!ظسفسة

المطلقة"للفكرة"تجسيدانهاعلىالعبقريةويصير،بالتاريخالفرد

الدنياكانتلقد:الكونحوادثقالت،))هيجيليةمفاه!بمكلهاوهذه

هومحصدكانلقد:التاريخحقائقوقالت..رسالةالىحاجةفي

وعلامةالكونعلامةبععدلقائلكل!ةولاالرسالةت!كصلحب

وعلا!لأالكونعلامةبعدلقائلكلمةولا..الرسمالةتلكصاحب

العبقرية،هذهانتطار!يكاناكاريخالانهحمدظهر.("التاريخا

الحتمي،ا؟لتاريخلمس!ارالخاضعالبطلنفسههـوالحرالبطلاناي

المطقةالحريةبين!يجلفهـرفيالاساس!!التماقضلجدوهنا

نساكبيصحدالىالعقادتخطاهتناقضوهو.المطلقةوال!حتممة

للعثقريشلنجوتصور.العبقريةشانمنواعلىالتاريحلئعأنمنقلل

حجرهووتتصاهاالتناقضاتذاتهافيتجمعالت!المثخصيةانهعلى

صلةعلىوهو")محمدلشخصيةالعقادلتصوربالنسبةالزاوية

هوولا،عنهافيغفليجهلهاهوفلا..بقومهاحاكتالييا4بالد

نبيل،،(رحماعب!ينيئ!بم"،لجها!بمفيغرقالمغامسةكليشامسها

.(فقيرلكنهالنمسبعريق

هي،،الكنابفيالاخرىالسم!صروكل)بل،محمدعبقريةثانيا

علىيركزانآثرالكاتبولكن،الاولىتبالدر!ادبيةاعمال

كانفمثلا.الشكليةتجسداتهايرىاندونوحدهاالفكريةالجوانب

حادثكأالعقادبهاصاغارضيالطريقةعلىيعلقانالممكنملأ
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اخر!ىاجمونحيعمطاجاناالضيقيثبرتراروهو،العقادن!رى

وظيفةا"يكونماكثبرا.ولكنهوحدهاالخطابيةالزخرفةشه

المريهرعلىالتارىءقصرالتكرارمنالغرضييكونفاحياق'.حدده

مئلهـممايزيلز؟اليا)،"الغزوةعنالجيثرعدكعدلوافلما"

بينالربطبهمبكأيقوماحياناالتكرارانكما.!"الحكمسوة

واحدكلالىتنضهياجزاءبيناو،متنافرةانهايبهو.قدأجزاء

الىتطلعومد-صة،نبيالىتتطلعوامة..نبيالىيتطلععالم"/

("انببئذلكلات!ابيكونونء4اصاحوابوانوبيتوقييلة،بى

التشابه.ل!بهيداو،التناقضتأكيدالتهـرارمنالغرضيكوناحياناإ

كتابباناجزمانيمإننب،،السمابقةتحفظاتىرغمولكن

المحتوىناحيةمنكانان6العربيةلمكتبتناخلاقةاضافةحجازي

المنهح.ناحيةمنام

يمكننا!ل:ان!-*نانهلألىانالمفيدمنيرونقدالمقالختاموفي

الجديدةالهووفبمالبعثحركةعنتعبيراحجازيكتابنعدان

كلناخرولنحبيفبهحتواحمدمحمودمصطفىكتاباتفيتتمثلالتي

الرؤيةوفبمالحديثالعلمقهمةويبرتشكالتيالحركةهذه،الكنابه

اوؤتافيلماهيةرؤيسةالىتتحولاىدور،الوصفيةالعلمية

اهمكيةاثكد4تقدمبحر3-ةوجوههامنوجهفيتظلبل،!اته

نا؟المباشرةوالتجربةالشخصهقىوالمعاناةيالن!الفرديالتفكير

كما،كحصجازي.بالنف!-لخونوانبدلااله"،بقالسمؤالعلىالاجابة

كمفكروهو،لهتتاحالانسانوعيوبانباينتاريخمؤمن،قبلمنيين

الاسلامي،ا!رببرااخراثاباهميةيؤمنالههـبيةالقوميةلفرةمخلعى

.التراث!ذاالنقديالتقميمباه!ميةرومنثوريكمفكرولكئه

لالرءحب"هـوبلبالمطلقاهتماماليسالنببمبشخصيةواهتمامه

اكاهـل،االعربرىالبطلكموذجاهربياوحب،ناثرالرجالمنلمثال

اثبتلمثلتاريخيانسانحبانه.فذانسانبملقائدالانسانوحب

يقالفيهداالىيينف!ميحجازيان.التاريخعبروايجابيتهفعاليته

فهياليساريالثوريالمدوعضدواعامرواالذينالمثقفينمن

منبصقواانالانيحاولسونولكنهم،الستيناتواوائلالخمسمينات

الد،مقراطيةقيميوكدوابانانسانيعتهمنيزيدواوانالتيارهذا

الليبرالي،ع!هافيمصرلتاريخيعودونلهذاًوهم،والليبرالية

والىتاريش!منالحقبةهذهالىءودت!مان.الاجدادحكمةوالى

دحؤيهمانضاجالاوائلالعقلانيينمحاولةكبمحدالىتشبهتراثنا

،.الاسلاميالعربيللتراثالعودةطريقعن

المسيريمحمدعصرالوهابالقاهرة

عنههص!م!*.

؟سإ"نإررا))

صالحبنالميلمانيشص

فسيالمتفرقة،،اشصارهصالجبنالميدا!طيجمغانحسناممان

نامنيمكنهـمبذلكوهو،كتابفيللناسيظهرهاوان،الصحف

،وقضاياهوالواقع،واحداهاالدذياا)ىنظرتهحقيقةعلىيتعرفوا

ادىالذيالفنيوالاسلوب،شخصيتهمفتاحايديهمبينيضعوان

نا-الاولىاذ،9دفيالنظرفبل-يفيدناوقد،المختلفةقصائدهبه

وكيف،البداية(منسيرهخطفنتلمحالشاعرشخصعندنتوكف

الىسبلهابهالقتوكيف،المدلنةالىالريفمنالاحداثبهتطورت

.الكبرىالشعرمغامرة



فتيا،يبدوهمرهكل!الرابعالعقدفي،الشاعروالميداني

اجريدبان!يةعائلة.ى!ينحثر،يهدالاونشاط،دائبهحركةذا

الابتد؟/مةالملأرس!والى،الكتابالىاخ!حفن!هوفي،التونسي

ا!وثلىكانالذي،الزيؤنةبجامع،دارس،بالعاصمةالتصثم

اص-رزانالي،اك!نسيالشعبابضاءمنال!يرةللطبقاتالاوحد

معرنم!4يخوض،وق!ئذوالوطن،هـ291سنةالتعصيلشهادةعلى

ا؟غخسرة!رره،؟ثبىوا!بوديةالاسصتغلالاغلالمنللتخلصالحاسمة

ع!الطاإباننمفع!طامموانهـ،كثيرفيالثاهـرساهمالعرالسية

ببوتعر،التعليميةالاوضاعباصلاحللمطالبةنهضالذي،نيالزين

فيالمحترمةمنزلتهاالتونسيةالشخصيةواحلال،الطمةالادارات

الشاعراليهايتوقكانالتي،الجامعيةالدراوريةابوابا!وبماالبلاد

سياسةالاستعمارسلكحمث،التونسيينجلاوجهفي،موصدة

الوطن!لموانوالوعيالتحررافكارانتشارمنللحد،الثقافيالحصار

الابمتدائي،التعليمهودخولهالتحصيلشهادةلحاملييصحالذيالباب

!نواًتالمنزلةهذهفييتسكعوظل،م!قتاالوضعيلأهذههبلفقد

فيالمناجم،الكادحينبؤساثنا،هاشاهد،البونسيبالجنوبثلاثا

سيكوفيمما،يقاسونالذيالعذابوالوان،التونسيينالعمالمن

الإب،فغالاشلكلوبمجيء،بعدفي!،شعرهعلىعظيمتاثيرله

فالتحق،الطموحذويمنقلةامام،الفرصبعضسن!حتقلاو

ففيالتاريخالاجازةعلىواحرز،بجامعتهادرسحيث،ببغدادشاعرنا

لاشباع،فسيحاالمجالالشاعروجدبغدادوفي،الادابكليةمن

ازدهارهقمةفي،والادبيالثقافيالمناخكانفقد،الادبيةهوايته

الاولى،بواكيرهافيتزالىما،الشعريالتجديدحركةوكانت،وتالقه

وعبدالوهابالسيابشعربدراسماءوكانت،قوماعنفوفي

وتقود،وتمتدتشيع،الحيلأريوبلند،المحةونازك،البياتي

الىبهوالنهوض،العربيالشعرقيملتجديد،واسعةحركة

يحرقبخوراجمونانعنالشعريتخلىحيثالحديثالعمرصستوى

يلقىحينالناسبهايتسلىملهاةاو،والسلطانالحاكماقدامامام

الشاعريبديهاوبراعةحذلقةاو،4الفرااوقاتفي،بعضا!ضهم

ينبغي!يةهو1نماو،.العاليالاجوفبالرنينالاسماعليبهر

اضجربلةالتظهرطويلابهيتهرسانينبغيوفن،ولعاني!عاشان

والقصور،الضعفوائواع،الف!اتمنخالية،منكاملةالشعرية

العالم،فيالشعريةالحركةتالورمنحعيراالصتفالنحركةوهي

البينةهذهفي.نايىولهذافيكشوفمن،عدةفنوققدمتهومما

الفنفي،ثيمهامنكثيراوتشمرب،شاعرناعاش،المجردة*دبية

يعيشهاالتي*حداثمعثفاعلالوهـنارضطىعادولما،والحياة

التيالحدودفي-ايجابيةث؟ركةوشارد،التونسيلأس!ان

تس!تحوذالتي،والثقافيةالاجتماعيةالمجلاتمنحيرفي-لهتتهيا

فيها،نضحتالتيالمشاركةهذهخصومن،المواطنيناهتمام!لى

ية،الفيالشاعرأتجاه!رصديهكن،ثعريانتاجمنتشر

ح!تىزالتاما،قويتاننزعتانعكماتسيطراحسب!جه-اوهي

يلأئئنراكيلأالنزعةوهما،ااحديثالعربيالفكوعلىتممبطرانالان

طبيعيكحقبهوطالب،الممليمجدفتراها)وجوديةوالنؤعة

للعالم-ويتالم"ئسانممتولدالتيالاساسيةالحقوقهذهمن

بل-أطريداالعامل-معويحتع-العدلموتعلىويئوح-الجريح

الاجتماعي،بالعدلكنادي،واضحمةحدودذاتثماراتيرفعهو

يلانسان.لاخيهيلافسانعلملوقفحتميكحل،*شتركيةبتطبيقوظح

الوجودي،القلقالوانمنكثيرايصور،اخرىجهةمنوهو

نفسها،الذاكاالىتخلوحين،اميانبه!متلىءالذيوالضياع

!ءوالثشبه،قيمهاضطربتقدعالمفي،الاركللارنقيرتتلمس

على،بالالتزامينادينراهكما،بالباطلوالحق،بالزيفالصدق

ارتبالرفرورةب!ليويلح،كهريبا-سارثر-بهكناثكيالنعطالضو

،-

المرحلةباعتبار،مصيريةقضاياوهي،مبتممهبقضايأالتونسيدكب

اصلملأمعالجةتتطلبوهي،العربيةالشعوبتخوضهاالتيلنضالية

،العفويالالتزامذلكهووانما،ارغاماوالزامثونما،اكي!ه

الاديب،نفسفيالنبيلةالانمانيةيلاحاسيستيقطمنينبعلذي

وعموموالفلاحينالعمالىمنالكادحينثلام،التلقائيةاستجاباته

والمعذبين.لحروكللين

اهـا،لياتضحتكما،الانحتىفكرهسماتبعضهذه

زو،9واللينالصلابةاو،والهزلالجدمنغريبمزيحفهيمخصع"ته

الاحيانبعضفييلقاكانهغير،سهلاببنا،بشوشارضي(لقاك

نايصتقدالتي،القضايابضتجاه*وخاص.عنيماصلبا،لأخرى

ارس3اناحاولالذي"اميقرط"وديوان.الحقهوتهاوقفه

كتب،صفحةوللاءلينوثمانمانتينفييقع،صاحبهصورةخلالهن

عر،بالشطوير!،طاتارقيلهالذي،المطوىالعروسيمحمدقدمته

يبرزانحاولوقد،وتدعيماتاصيلابريامزادتهط،طويلة.عثعرة

الشعرلهايتعرضالتيالقضايابعض،متينمشرقباسلوبديها

بمممؤوليةالشعورومدى،بصاحبهيلانتاجكعلاقة،المعاصرلتونمسي

بالشاعر،وصلتهمعاشرتهخلالمنيكشفوهو،يثمبالذيلحرف

والفحوى،والعبارةواًلراي،واًلفعلالكلمةبيقالتطابقنمق

عو*بعمقف!تس،كلالالتزاملقضيةويتعرض،الميدانيعندالصورة

نمموقفهمهـن،والوجدانالفهـرحقلفيالمنتجينمنالر!لك

معركةخوضعلىوعزم،النهضةعرصمممالذي،الشعبسميوة

اصحابموؤفيكونماذا،وحماسبايمان،الكبرىلاصلملاح

أامبرىمسيركنامنالةطاع!ذا

ركبعن*.لعؤالثانعلىبالتثيدالتساؤلهذاعلىويجيب

منو!رار،الركبعنونشازالميدانمنهروبهوالمسيرةلمك

تحورعنامشموفالتخبمهوئمومن،والتشييدالبناءمعركةنرف

ويتحمله.*نسانبهيتحلىمااشرفهيالتي،لمسؤولية

بالمطريف"ـكلهاكتبت،!عيدةوعشرينثمانمنالديوانويتالف

،اشباح،رلفيتلميذمذكراتمن:هيخمسةابواباحتوتها،الجدي!

قدما،القصائدتصنيففيوروجمأ.شعببطولةاشواق،3رى

التيوالاهتماماتبموضوعلالهايتصلفيما،يبنهاصلةمنون-

فيها.كور

ينعتهاانيحبكما،بدحاتاو،خمسبقصثدالفلالحةوس!ن

القصصبمالسردطابعحعخذالشاعر،لطغولةبديعتصويرو!ه!،صاحبها

متواصل،ثابتوجهاد،حثيثس!اطو؟رعلىنتعوفخلالهاومن

ا!نون*مهذهقهدي،ذلكوليتوفر،والدرا-"المعرفةاجلمن

،فبىبثمنهيستعينهىبالطموحطفلماالى،الوحيدالئعبي!ر!ا

ويرويسالديوانتسميةج!هناومن-الطصمةاليالشاقةرحلته

بهنفسهقجيشر،ماواصفا،النهايةالىالبداييةمنرطتهالشاعر

معيشقؤهو،وسكونرهبةمنيكنفهكانةوما،واحلم2طل،!

وفى،9لقطارمحطةحيثالىالرمليةالطريقهذه،الامينحماره

ممتحعةهبمكزا،اهماقهاليمستبطنيتماملهانفسهعلىيئعكفاًلقطلمر

حافرهبرولشي،يذكرهحتىحسرةم!سيهفي!لشى،وحيرةحزنا

بلاسىيتسمغامضفهوالمستقئل؟ما،اليهيركنحتىامن

وعلر،نفسههلىيثوربل،ئفسهيسترد؟نيلبثماولكئه،والسواد

؟جديدابلالالوجودهسيحققانعلىويصمم،كئلتهاالتبىالقيود

شيئاا!ركتوهنا

وجودلط:فتحسست

مدوكلأكككمااحيااقرى

للالراامضيسوف،لا.ا.ابدا

فيوليحمالا!ع

العمودو!الى



الح!ودكلعابرا

لسعوثينجمالقرطهذاان

صعوديمشتاقايرقبصامتوحماري

للرحيل

لوجوديبدءنقطةسذري

حريدولميلاد

للرحيلحمارييافتق!م

الشهباءكريتي،ووداعا

النخيل.ارضيا

بمايفاجاولكنه،*مالكلفيهاتركرتوقد،المدينةويرنزل

بحرفيالضائعةتلك،الوادثةكقريتهليستانها،فيهايركلثفه

فيهوالحدرت،المقاييسقيهاضطربتقدعالمهيوانما،الرمال

والورود،مفترسةذئاباالناسيتبدىحيث،قرارلاحهثالىالظيم

تتجددابدا،متجددةصورةانسا،لعينةاشواكا،والاشجاروالزهور

احمدعنهاحدثنااًلتيسقلببلاالمدينة-انها،جديدقادمكلمع

صلاحوصفهمالذين-بلاثيفيالناس-ماوىوهي،حجازيعبدالمعطي

يحدثه،ابيهالىالميدافييكعبهارسالةموفموعوهي،عبدالصبور

يشيعهالذيوالخرابوالدمار،المدينةيفمرالذيالظلامعنفيها

جنبالها:بينالمستعمرالاجنبي

الظلاميغمرهاابتيالامدينتي

اللنابتسكنها

والجرذانوالغربانوالبوم

الصلبانتملاتها

القرصانيحكمه

الحبيبابتييا

الغبريبيحكمهامدينتي

هومامنهافصثدهمنكبيراعداالشاعرمنالدينةوتاذذ

ترمو،ذاتيهـوماومنها،وذبابة،الصفاركالخفافيشبحتاجتماعي

ذاعتالتي،القصائداحدىعندنتوقفاني!سنوقد،مثلاكضياع

آنصةالشاعرحيالقد.ذبابة،وهين!ثرهاغب،واسعةشهرةلها

كانها،معهاحديثهخلكلمنواتضمح،بالفرنسيةفاجابته،يعرفها

خلالهاومق،بال!اباليهافتوجه،الفرنسيةاجادتهلعمكعئره

،فتنكر!االالواحمنهممسختالذينمن،وامثالهامثيلاهاالىتوجه

:والخداعبالقشوروتطقوا،الحضارةللتارب!و

الضيقة!رتكنتعربيا

دويفهم!لمندما

البعيدالامسعالا

العبيدحررتكنتعربيا

كميد*رصافاذا

ابيدللعهدللفبرللندا

السعيدللصبحللنورللحدا

غبياوتقولين

"اندجان"

الزمانسخفياايه

الزمانعلمتكنتعربيا

صبياكانانيوم

شقيايحياعاريا

حيوين

البمي!العرذلك"كطوانا

سعبانسلالاكنت

وذكياعبقريا

فيايجابيةجوانعلاعنحسفلاصا،جداهامةالقصيطههذه

التي،*هتماماتحقيكةعلىثث!لولالها،وصره'فعرسميه

ابخامناليضائعالجيلتجاهيحسهاا!ت!والمسؤولية،بالهتشفل

طابعتتخذ،القصيمهكلماتمنكثيراانورغم،العريقشعئ(

لتلملفانها،نظامكلعنتخرجانلمتكادحتى،والعنفالنسوة

،الشباببعضاليهان!درالذيالسصىءالمدىعلى،ضر2وجهمن

.الحياةفىاتجاههمعلىسيطراثىاالعقل!اوالفساد

الاكأماعبقضاياالمتعلقةتلكهي،الدي!انقصلالداهمولعل

امدالةاقضيةمن،قو؟واضحاموقفاللثماعرفيان،والسياسة

،الناسكلبينخيرهاونشرا،شتواكص!4تعهموضرورة،الاجتماعبة

العمالمنالعادلينهؤلاءلسانبكىونبانصراحةيلتزموهو

ذحفهافي،ال!هـىممميرت!وحادي،الجائععنوالفلاحب!ناالمضط!دين

.المنشورة"اهدا؟9تحن!قطنحوالطويل

الوفاقج!وعياساغفمك

وانطلاهـبمتحرريواغني

احتراق!!حتىالدووبوانير

وحئيبزنشوةللجماهير

النضاللحنالعمالساغني

اكواليابينالفلاحواغن!

منهخالط،تفلغلاالشاعرنفسفيالافكارهذهتغلغلأتوقد

واتضت،والشعرال!طفيرؤيتهوفقهاومحبفت،والقلبالعقل

ومقا؟م!أ،الطبقياطاينضافىودورهاثمرمهمة،بسمبهاامامه

المضطيالشعبيكونانبدلاولذلك،الاجتماعيوال!لمالحيف

معانيهالمثاعومئهيستوحيالذيالاسالبموالمصدر،الشعريئو!هو

ررزلوؤالذين،للفنالقىادثاةبذلكيعرضانهثكولا،وصوره

كأا!العاتموضي!ويحمرونه،الاجتماعيةم!امهعنالشصر

يوحبمالتي،قةالض!القضاباصموفمنبهابصصلوما،الخاصة

الالضكلات،وتجئبالسلامةايثارابىووو!هـ!،والتملقابخالكلبهـ8

:ويلارهابالمضايقةضروبوسائر

ار!روبءر!ا!كادجنلطثشعري

الشعوباهلاري!شهري

الغضوبوالمحرالامواجصارعوامئ

الصوبواقتحمواالاقداوفالبلإامن

الجبالفيالمديدةالطرقعبدوامن

والسوبالصحاويوفبم

غلوبجبارالشعب

اللبيفياثمرالا،اله!،؟لشعب

الرحيب

ابؤدمرامقاومةفيولوره،الشعرلمهملأالمفهومهذامن6ن!ةاو

الذبر،المرعبللمصير،واحزاناه!وماا!8عرئفممىزمتاكاءوال!لم

رهيبه،مدناالممالقةب!شي،ءح!بث،الحربينبمدمالانسانيتربص

ييددوزوبذلك،والدمارالقتلاد؟ات،واكمانباحكامببهالعروز!

3"حضار؟،والمحقتلصيحم!لالهويعوضون،وامنهسلمهفرميلانسان

حب-3.لىولتساءل!،اسماثواابللش،وشبدابدعماوسكبر

:عمبقبق،جزن

ينالضالوجلكوك!لا

الدمارسيهوككىاقي

الصغاربسماتوكحف

قفارالخضرالسمناواحةوتحصير

الثصعوبورغبة،الإمف،الضمائركلباسم،الشاعروي!ب

وتحقيقه:الس!لمكيالملحة

واللامويلاخوةا!الةان

والولاموالمحبةاثع!نان



الشعوبامل

الحروبتجارسحئيا

الحماةاء!اءتعسيا

واقعية،نزهـ"ذو،اوردناهاالتيالنماذجبحكماذنشاعرنا

،الحياةفبموضصمص،قعديلىلى1الفردطموحعنالتعبيرتستهدف

لهقهياممن،البعضس،جمفحبهاخلالذي،المفق!دتوازنهاوارجاع

القوةصركزمقي!ارسوادط،والنفوذامسيادةابمقاليوريمسكان

بهبا!سطالفوضىواشاعه،بوالفص؟لنهب؟ءمببة،والغلبة

با!مامتستحوذ-معئومهوكما-نزعةوه!،المقثورالمجتمع

كويا،دليينهضولفصره!،العربيالوطنىف!4الطليعىشعراء

وخير،ح!5عدلمئقعنيهوءا،النبيلمةالال!سانيةبالقب!بمثبعهمعلى

سبقارنحير،11راعيةالاجتماعيةابر"يتنافي*،ضيلهاوجوبومن

الشحري،الفئاصوليئتؤمفالبهض،وتتثابنتختلف!بب!مالتعببير

وففسمحاتقص-ص-8،وا،صء!ىامثحكلاؤ!بقبمور،:لهعرفادما

الذيالمثمعرمنالئونهدافيوبخاصة،احقةاالشصرقيالتجربة

.معدودغببرمدىا)ىتتسع4حركأاًخذتوالذي،رالبمريىنسميه

بنصالبم،الميدانزاالشاءصانالىالاشارهتقتضبمةم!ءيةا،9والهـنظرة

هـلى،الفئىكأالعناصرتاكاظب،قص،ئ!همنواًفهب!عددفي/يهـمل

وال!يرةالعجبا!!،يدص،اورلمفاقاالاحيانبعضفبم؟يسفنراه

الامقحى"نتثبتلاةبى،عاررة،؟نيةموضوعاتؤايفيظم،حقا

.ليمثلهامادةمم!!لا!ا!لاءصمالصة-كونلا!دبل،والتجريب

!رزهاثىانظر،ال!جةت!رب!تهممهاو!صوع،الحقالمثصاعم.

مثلا:الابيات

بالتخطيطكفيمنشاعرياايه

يناديويشدو

النواديكلفيالفرحةينشر

فيالخفراء-مدنفيالقرلىفي

البواديكل

بلادبم!ارجاءعبر

وغيرالفلاحهةالةدرحيلةالتخطيط!شاريعج!براداعيةيضتصبفانه

لاهـ!ابعملهوهو،وتشرلتصممالاوقاتمونوهت99؟ت7هـسروالتولى

عيراورسمبة،يوميةصصبفةب!تنهض،صحفيء!لاي!!يختالف

رسمية.

بعديت!لصلم،،ش؟عإذااذنغألافايص!لاآخرنححوكلنوله،،

عبدالوهابامف"لالبمبهـ؟الممثوقفبىالت!جديدبشعراءهتألممن

نجدالذيهئ،اسصيابهاشاكربدروعبدالصبورصلاح9،البياشع

ذلكاجىلىوص،،الد.بر،انهنىا9+!كصائدهمنكثيرفيتأثمرهمبصمات

قداستقلالمقبةلوا،يون"فىاهشانفى-الاءوكبيرسووملفازرما

هؤلإءقدمهمما-الاسمتفادةكيير-واستفماد،الفنيةبشخصيت"

والت!نويه.الاعجابت!ت!قىاعمالمنالافذاذالشعراء

الامكانياتوالقدراتمنله،صالحبنالميدانياننعتقدانناكما

المجتمعويخدم،والعاطفةالذ؟قيمتعفهـنالناجمدمانمنيمكنهما

.؟نفدبىواًلانسانيةوا)نشعب

.تونمم!-احيوناحاجب

النسعديزيسانا!ى

التوسبن(الكتاباتحاد)عض-ر

للاصغاردوأئر

الشصةلمحيدشعرديوان

ي!قى،لكعه.نريدماكلنفهميجعئنالاانهالش!رطبيعةمن

لم3

من،الشاعرذاتيةمننقتربقد.لناصوتافضل،الانكتى

النانريثمكوممااكثرالشاعريشكولهذا.صعباحساسهكلمميم

التعبرمنت!:الفنيالايجازالىيسموانيحاولوكلاهما.الفهم!ن

ممكن.شكلاؤلفبمالمعنىعن

لوحةورؤيةموسيقيةقطعةسماع،قصببدةقراءةمراتاعادتنا

لمواذا.لوجدانناحراالفنانيتركهمالتكملةمناعحاواةهبمص"

نعنعليهنحكمماقضيةتثاروبينهبرينناالتكمئةهدهتحدث

القارىء.سطحيةيسمميهانيمكعنبمىانفمص"عنهوويدافعبالفموض

.اًنهمتفاهمونالشعراءمعظمان.واخرشاعربصالخلافثيى

وهنا.والاستعمالالاختراع،والهوايةالاحرافبنكالفصرق

والجدالابوللو.صلبمنانهم8جميعيدركونانهم.الضفاوتبحدث

خلاف!ميبقىلونا!55!+!،م.برناسالىي!لمناالالهامحولىمعهم

اًن.بالقارىءالثمىإعرعلاؤ"هـوالاهتماميستحقما.اخوةخلاف

د9الشاعرلكن،والمخلوقاًاخالقبانتهاءالاتنتهىلاؤضءيته!ا

يقوفيانبودببراتجم؟مافاللب9فمشري!انالقارىءوانهيعترفد

أحبى!يا،شبيهييا-المناؤقاقارىءابرهاا

الشاعراما،بلة!ظةأهوركأوعيهعنيعبرانلهيتاحقدالكا-ب

معا-!يغلبالذبنالشهراء؟هن9صدالا.التلميحاًلىفيضطىر

6ارأبتعلملم)ء:اليوت.س.تعهميقولاًل!رنهؤلاءولا،الوصف

قا..."لها!وفر،رةثمةتعدلمالذيلدكبءاكلاماحيرانتقاءالا

ءصنهـعناكثراوبلةظتبنيعبرون.واشخاصاشياء)جزئونهؤلاء

لحطالتبعض!عندبمثمبهالافطجمالبسكأان.لفظةلهتكفي،واحد

ىتالكلمات!يمءؤافوىيبا("يز.ستريب)،المرعجةالتعرية

فىجسا؟منمكف"مث!شتصيراللفطةتهس.الاصئبملونثاتةقد

والساعأ،!"لقطنال!مامبل!لىثبهم!غربىاديبعناحدهمعبركما

مف!أبحابةبالحليبقهوة)ونيشبهوقد،صةصافةالحديقةفىي،

.شساتيومفح؟اًلضهرب!"ءاو

الفنربالاطادي!ننيون.لأ،الذبىقالرمزالبرناشبينبعضآفةانها

بكلصازيصاغالشعر)لانصورتهبوضمونيهتممنممااكأوبهوس

رميه.ملايقولكما(بأؤكارلا

فيالظلاوالاشخاص!الاشياءمعنتعاملان،احيانا،نضطيراننا

الاثسا،نراهمولانراهالالكنناونسمعهمنتلمسها:البعداو

البرتف،اشجرةبيننميزلالكنمتحركةاوس،كنةلناتتراءى

واسكللدىبماالاوالمبراةالرجل،والفرسالحصان،نواللبه9

والحدس.الفراسةقوةوتفاوتاستمدادمنمنا

76شمس

وقحة

الوقحةكالدملة

ص!ريوق5

)جدا؟جداجميلةانت!اوه)

اغنبمكنتفيا

ظهريفيالسكينيغرزانق!بل

صدرمميفيالحقدينبتانفبل

الصدي!،العربي*نسان.الجمالثويهمأساةتبدأهنامن

تعر،لاالتياًلشمسجمالفيايمانهيففدبا،لئشسمسالقد؟م

:صارت،ايىوملاثها،بهاي!تغنىيعدلم.عنه

(اميئفيحصى)

والنعل(الرجلبينحصى

ثبالطفيلياتمئيئةلانها،صالحةتعدلميمالكهااصي2اوالارض

.(يقتلني،الثراءيمتعى،ربي،يا،فيهاالدوم)

العثفيؤلاملاليهتعيدالعسباحشمسالانالليلاحزفهاذا

الحمار)يسقطعندماوضيعاسيغدوالاملهذالكن.جديدمن



).للبلادةاضد):شعاريسودحيننذ.)لثورا)ةقيتخورو

،تصيباللسانقورم،الحلقلأتخشب:تحرقشمساصارتلقد

سوىلهيبقلماذن.بعدينتهلمبداالذيالتيهان.القاتلبالدوار

يصيح:ان

الوجهمصفرةافربي

الزترانةفي*طفال

الدارفيأحدلا

:الاشياءعليهاختلطتلقد

.(كا!بةازرق،اصفر،اسودلاشيءلاا

بعفمافيتلوبوالحياةالموتالوان.الالوانكلتمتصهنابةالك!

واحد.لونله!الصهصير

ا(.القمرية!ماتتمثلمامنالسماءالذيسياتيهالعوناسطورةماتت

،ا)نهارحقولاوالليلسماء:الاشياءبجماليتضىكانالذيالشاهر

:الانهو،الغلمانذقونملاطفةاوالحلماتدغدغة

الرصيفعلى

الرصيفعلىالجه!بلالشاعرهوملقى

والخريفالرببءانقضى

الحصيفوالمعنىوالخيالاتالشعروالقضى

."زرادتشتتكلمهكذا"فينتشهبهلوانمثلالشاعرهذامثلكان

الاعجابيستمرمهارتهتخنهلموطالما.الحبلعلىبمهارةلعمطافرر

عظامهتداخلت،السقوطالىمهربمدفعه!صلكن.لهوالتصفيق

رجلالىغيرسهر2فو!يبلمانه.افسحوكةصار،بعضهافي

الدينونىالمصيرعنالعزاءكلماتبراخراذنهفيهاد-،برفقحمله

خوففلانحيادمناما".المسكينالبهلوانهذايخافهكانالذي

يقترحهالذيالحلهوهذا."بش!ئيءنحممىةلقمتئاواذا،الموتمن

منافظعهومالكن.يموتانقبلالبهلوانبهوآمنابببقوربس

.الحياةفيالالمهوالموت

الليلفي

بتجربتها-للاحساسمستعداكاناذا-القصيدةهذهيقرامن

ليلهيعيشانعلىمجبرانسانيعانيهاالتيالوحشةبنفسسيحس-

ولكبم،وجودهيسلثه،يعذبهالاشياءبينوجودهاًن.مرعببشكل

انيمئفلهبدلا(،الحسنملعونة)مصلوقةمع،حيئالىيخنواجد

بالئسبة،الليلان01ا؟لهةاحد..غاشمايغلمو):وجودهليثبت

عليه:يلحمااقوىلديهيمثل،(الغريبا!الثق"لهذا

زنديقاللحانةنفسهوياخذ

الليل،يزحف

الميل،لفسهفييشتد

:يقولانالى

يمصرهاالليلفي

،صفبراءنفاية،للشارعيرميهاالصباحفي

...الجائعةالليلىكلابتلعقها

نااما:اختياريزباحدليرعبهجديدمنارسلىانفسر،ويعود

اواللاانسانر،اللبلواصواتبالاحزانتحاسرهالتىوحدتهيواجه

ينقذهولا.(...بالقدميناللهتلموس)موناحضانبى.!ينسحق

فبىالنقيةللشمس،يرتاحنفسهويذكر):الاالص-اعهذامر،

القيسرر.امديءبليلشبيهانه.)لص!اع1

بامثلهبك3الاصباومابصببمانجلالابا،الطلإالليلابهاالا

ادجارعندنقرأانيمكئكماورائيةماتساولاتيش!رلاادس!نبىل

"(الليلثجد"فىفردهتاملاتكما"،اوالفراب"قصيدةفىبوآلان

(1الليلاغنية"قصدةقي،كم!ابالررىيمتئنمثالبحبااو،لنتشه

هو-ا،قصيدةهذهثو؟-الشعرةمحمدليل.جبرانخلبللجهبران

الرومانسية.القمواسفورة)1(

ابه!

حياتهاعنتبجثالتيوالمخلوفاتبالاشياءالليليالانسانعلافةيل

الليطهذاهادئايبدا،ماديليل،موحشغابليل.خوفى

.بداكمالينتهينفسهيعيدثم،صاخبا*ينتى

يعيشلالانه،ليلهبرعزاءاييجدلاالليليالانسانهذاان

نهايةخى..الليلنهايةيا!:نهايتهيستعجلانه.التامليجانبه

تماما.كابو!"منيتخلصانيستلإءلالكنه(االليل

الشيطافيليلهخل!-تتملا(بالقدميناللهتلدس)بمنعلاقتان

يثبتاناجلمنالسماءقيمفيهيلعنليل.والساديةباللمنةالا-

مثلهيعئدهالممكنةالحياة.الارضعلىتجاوزهاقدالقيمهذهان

قبيلايزابيللاختهقالحينبنهايتهارامبوارتوراحسالتيتلك

"!الثممسفيستمشين،وانت،اترابتحتساغيب":موته

الاسباببالذاتنحذدانلنايمكنلاالقصءيدةهذهخلالمن

الحانةالى(زنديقانفسه)يحملانالىالليليالانسانبهذاتدفعالتي

ذكرى،ؤريتهؤياوحدته:كثرةاحتمالاتهناك.اًلليلجاهكلما

من!طونوقد،الاخرالجئسمنالانتقامعلىتحفزهقاسيةعاطفية

بحملها.حياتهطسيهيربمااو،)النهدينعلىتمشييذكرها)

الكزمةتغيب):حزينةعلبيهايزحفاًلتيوالاشياء،حزينليلهان

العاشيق*نسانعن،الليليسترهاالزرقاءوالعيون،الكبيرة

(...موسيقاالكلابتحوك،الغريب

للحانانفسه)يحملانسوىالموحشاًلانسانلهذاًانقيبقىماذا

الناثزةالاصواتوتغدوايهاالاشياءاقربيحزنالليل؟)زندكا

فطى،الكثيبة،الغابيةالجباةهذهعنرغما،انهعلى.موسيقى

طلقة،"لا"بيرفضهاولا،حياتهعلىمتمردالليلهذاانسان

يتح!عمكماجديدمنالشمسنريسيراناملعلىيعدمهالاانه

ينهشههالركبةوسرطانرامبوعليها

الراحل

العلالاذارقفيهتقتلملاته،المللبدانرقساوتهانيدركانه

اهـذ!الانسانيالصوتهذا،وراءهتاركاسيرحل،الانسانية

1(بداخليمانتاحبيبةاالحكايات)مايتالمأضيةحياته-يسترحمه

امتتهمنيتضعقد):شيءايمنواثقاليسلانهبشيءيعدلا

الميصلانقبليسقطقد.طويلةرحلته.)الطريقلبئااجميلةا

لسز،دائمخطرفيحياشاان.جديدمنحياتهيبداانيم!نحيث

اخطر.تصيركبيرضياعامامنايبدفىحين

الانسا،ماساةهي؟هذه.)الشقاءالسدبم)يثمة،الشقاء)

يئبغمطبيعيايكونلكيلأ.طبيعياليسالعالموضعانيدسالذي

واحدةسنعيشاننا.الحياةمنكافتعويضفيهلدبنايكونان

.انيكو'نحيالااوليهيحياانفيحرانه.الاددالعونفنىؤقط

.وحيمفيهوجودهينكوانيس!تطيعلالكنه.بلإلثااوحادامصيره

راسهيسنداينالانسانيجديعدلماالشقاءبمنتهىيشعر

القديمة.الاحالةابايلجا-المسييميقولسك!ا

والدعارالموتيزرعالله

المفزعاتوالررى

ذراعالفلهتنين

والكبارالصغاردممنيعيش

الديارويقتلع

والدمارالموتيزرعالله

والكبارالصغارويحبه

هامنلهبدلاحقيقياوجوداماساتهمنيجعللكيانه



والسام*شياءمنأمرهمصعوبههوكيغا،هيعمقوما.الازليالغبال

يمد".يما

لئتاريخيوميات

تمردهيدركان!دا)للتارخووميات)فيالغريبالعاشقهذا

افهعلى(.ويعود،رجعةبلا،البابيقيئه):اثعلالهمنينقذهلن

فيانه.الصباح،وانتظارالليلذلكمعلصراءخلاصهناك

لوجوده.معنىليطركالظروفمعيتكيفانالاعليهما.(الابدصميمأ

رغم!ه(.تممرنيالخلقمرارة):سهلاليسايضاهذامن

،التهموج!*علىاهيمو))الد!وبمنتشمئز!:الطينفيسقوطه

يحس(.كالالهانشىءواروح):كبريائهعنيتخلىلافانه)التراب

يخالفيشعريا،قبلككنت):المظامحتىالخلقهذاقوة

لكن.الانجيلفيوردكمااللهصورةعلىمخلوقالالسان).لاله

فيمشروع(هـحممامداه!.ه؟للذاتهموجوديلالسان!هماهوس

الثافية.حريتهليحققجد!دمننفسهيخلقانيحاوللذلك.رائم

ل!منفبهمايبعثهبماالعالمهذافييوجدانومكانه!ملاده

من.كموصوعخلقتهالتيالقوةمعمراعفيوهوذاتانه.مبدع

الخلقبحرية(المتحدي)للالهالصغيرالكبيريلالهيسمححدايالى

اعلىاذا.والنهارالليلكقوةيتعبلا*لهةكبيران؟عنهليابة

جوبيترلاجيستيقول./عطائهبقوةليشصيصيهافالهللانسانالحرية

قلبفيررما،لحريةتنفخرحين":)لسارترالذبابمسرحيةفيل

ذلك.الأ.لسانهذاتجاهالعجزالايملكونلاالآلهةفنانسان

نا-وحد!معليهم-الاخرينالبشرعلىويجب،بشرقضية6نها

يلالهة:كبيرمعاورستيتواجهممم.،يغنقوهاويجرييتركوه

خلقك8فمن.الوقحالشبحايهاملككلست-جوييتر

.حراتضق!نبمانلكينبغيكانماومن.انت-اورست

لتغممني.الحريةأعليتكلق!-جوبيو

لناحيلةولا،عليكارتدتولكعها،ممكنهذاساورست

انت.ولاانالا،لها

السيد،لمستافا:العنيد،المجلم!التحيمهذااورستوينهي

كففتحتىتحقنيكع!فما!حريتيانني.جوبيتريا،العبدولا

اخصك.؟نكن

يستعبدهانمريدلاالنياورستمعل!بيتريحمهماهذا

اكبيرشاعرنالنا:ماامةتقورعندما.حهةكبيرطلا

عنكملنفالها...وجوكه،شدمبير،دافتي،\لمعري،هومرمثل

التقديرهذا.ومثلشاعرهايخلدهاالتيالوجدانيةقيمهاأممل

"!ماى(كنلأتيةسيرتهفيكارترفيلسوفعنحتىيص!دهشعر

."الظسفيالتاملمناجملالشعران":الممنىبهذايقولمين

يبحثانيحاوللهذا.غامضازالماالميتافيزيقيمصيرنا

لا41حلمهذالكن.بهبالحلمالشاعرويكعنيالحلعنالفيلسوف

وشاممرا.معاعبادبنالممتمدكان:يمخرجعبهمن3سمانيجرد

وليوبولدتونغكم!كسياماثصاءلولدؤساءنجدزلناماوأليوم

كنيديروبرتمثلجيداشعرايقولمنيحترموناوسنضرسيدار

كانمهمالاسانكاناينماالشصمجالروكدماوهذا.وبومبيلمو

يقوله.كايحترماوالشويقولاناماالالسان.الفريجماهه

الكلمة(لهذهالشاملبالمعنى)فيلسوفانصفهعمرنا2شانفىالما

واحد.آنضوح!سيمنطقيانه.ساميافنلالاونصفه

اصيع:عقريتناضبفي

الشبماعثيمنالاعشاشهسوأ
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؟لعي!ولتفى،الزغاليلولتفى

الحجرالسمماءولتمطرنا

الذيىيعدبماذا،الهدمالىيسيوالذي،البطلهذاان

يصيرواانكبلوالاطفالاجنحتها*كلبرانقبلالافراخيحقون

منمتأكديننكونانلناينبغينملكهاحياةنفنىلكياننا؟بالا

،للبشاهلالسستانا:)يصيحفحين،ولذلكاخرىحياةل!

هللكن.جماعيانتحارالييدكلوفانه.)البشركلولا،أنتم

هذا؟الانسانينهزمحببنالهتلرياخلاصاهذامثليقبلوناليشر،

الىكاموالبيردعالقد.الحياةصكوىبلايحسونكلهمكانواا

النعبمكانمهمامعقولينليسالانهماوالموتالحيماةعلىثورة

الموتضدكان،دائما،لكن.الحياةفياالحظوظونبهينعبمذي

كمامنحعياتهامالىيسنندالذيوالموت)والمزمنالحاد)نتحاري

."المتمردالانسان"كتابهفي،

مايتطلبالتاريخفيانسانيالمشيهوكلماعلىالثورةان

رواسبه.كلعلىالقضاءوض

ولوركاحبيبتي

ضيح:،والذيشيءايمنالمتاكدغير،*نسانهذا

البشريالجلدهوفظيع

يفنىأمتى،كرفنه

البشرأالجلدين!3متى

.!رودهيزولىانب!،رر

بعيدةبلادمنكأدمي،للداراعود

ولوركالحبيبتيمشتاقا

شرنم!حمدطنجة

الشهرهذا!صدر

مصةمنخصعلد

(لطريق"))

:شسوأس

البديلةالعربيةاًلممهينما

منوفنانونولقلدسينمائيونلعدد2هذافيشارك

العربية:البلدانوساثرلبنان

العربيةالسينماحاضر-

العربيةالسمينماتار!الىجديدةنظرات-

الشابةالعربيةالسمينماتطورفاق2-
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