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خمتم!بةسدا!طبق!

أ"المتوسطالابيضالبحروثقافهـةالعربيةالثقافة"

رره!الذي3العنوان"لانالمعالممحدرغير،غرلمبموضوع

شيئا.يحدلالاالموضوعلذلكذلورنسطفيالايطاليايبالمومعهد

عربي!ةثقافةأية.تحديداتىبحاجةمصطلح"العربيةالثقافة"

حتىالثانيالهجريالقرنمنذازدهرتالتيالعربثقافةأيقصدون

)ءاًستعربت"الننوالشعوبالجزيرةعرباخذهبمامتاثرة،العاتنرالقرن

وسورياممرفيالقدلمةءنالحضارات،الايديولوجيواننكوينباللغة

سهيعلالدكتوريقولكماسفيهاومزجت،واليونانوالهنالدوفارس

الواقعيةالنزعةوبينالاغريقعندالعقليةالتجريديةالنزعةبين-ادريس

العرب4ذةثقاام؟اليو!لآومصالحهمالبشربرمشاعرالمرتبطة،التجريبية

حينمااحيانااسميهاكما(،الاسيوية"العصور،الانصاظعصورفي

ءلثرالميلادي،الثانيالقرنفياوروبالمصالعالسمكريالمراعكفةتحول!

حديثا"المسلمة"الاسيويةالرعاةقبائل"الاسلامي"العالمعلىفطغت

فيالسلطةعلىفاستولت،مل!لمةحربيةحمايةالعالملهذاوؤرلكي

الاهـصاكظهرم!نذمروعاوثقافياحضارياتخلفاعلمولوفرفدتالعالمهذا

؟امالعشرينالقرناواًئلفيالعثمانيةالمخلافةسقطتحتىالمسلاجقة

الطهطاويرفاعةعادمنذ"اًلنهضة)ءبدايةمعولم!التيالعوبفافة

المعريسةبالقومية-كاملميشيليقولكما-تبشيرهوبداباريسمن

البورجوازياجتمعاومقوماتالزمنيةاوالعلمانيةال!ولةوفكرة(كذا)

تبدولاالذي)التاريخيالعراعثمبدأ،ومنواقتصاديالمياسياالتقدمي

السلفية"الثقافمة"وبين،(ثةالحدالثقاكة"بين(لتصفيتهامكانية

إ؟."التراث)1باعتبارهااليهاينظراصبحالتيالبائدة

تحديد.الىبحاجةالاخرىهي"المتوسطالابيضالبحرثقافة"

"بيبلوس"سواحلفيثم،الفرعونيةمعرفيبدأتالتيالثقافةاهي

اهـصاوروبيينوالاندوالصغرىآسياوقبائلالميديينهجرةمعوانتقلت

الثلاثة:دواؤلدهاهذابعدترنبطلكي،الصغرىاسياوسواحلبونانا

مخترعي،الرسلومرقسوبطرسبولسالىالممتدهالعبرانيةالميثولوجيا

فيممتزجة)اليوناليةوالفلسفة(هكسليالدوسيقولكماالمسيحية

،نالافالعالموعنالمسيحيبالتصورنهـ،ئيهـاامتزاجاالديدةالافلاطو،يخة

منذاصبعالذيالرومانيالقانونثم(التصورذلكخدمةوفيوعلاقتهما

وفىع،الجديد"المدني"للوضعاساساالاوروبية4النهضءيعر

ولاعليهيضافاساسوهو،المجتمعة!ادةالىالساعيةالبورجوازية

بعنارة!ع!االيهي"الثقافة"هذهكانتادا.ابدامنهيحذؤ!

على:معاوخ!صوابطلىفسنمكون"المنوسطالابيضالبحرثظفة))

بالفعلنشاتالاولىالثقافةهذها!سسلان،جغرافيةناحيةمنصواب

ا!غراف!زالناحيننينمنسنخطىءو!ممننا،البحرهذاثواطي"عد

اسي(حاتةفيمداتهاوالشواطىء)البحرهذاشواطىءلار،واًلتاريحية

اخرىثقافاتلاسسمصدرااصبحتقد(وسوريااءصغرىومصرا

جزءوهي،التركيةالثقافةان:تعريفهافيومختلطةمختلفةلحضارات

فيوهـاهمتكأالعربالثقاؤلآفيثرت2قد،الاسلاميالعالمثقافاتمن
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معسدرااسإتياقانتو.واحدوذتفىالمتولسطالبحر"ثقافات"

فيصعيرلثريكىاص!ولتثممةالعرالثقافةمصالرمن(رافدااو)

للبحرالاولىالثقا!الىنعودهناومن.كلها"الؤبية"الثقافةتكوفى

اساسالىحولتالتي،والرومانوالاغريقالعبرانيينثقافة:المتوسط

متنافذاتهابكل،كللاالغربمةللحضارةواخلاقيقانونيفلسفيديني

والايديولوجية.الثقاذية

ثقافةثم،العربيةبالثقافةنقصمدهما"تدديد"الىالسييهذا

ينفصلان:لاغرضينالىيهدف!،المتوسطالابيضالبحر

العلافة"الثقافيقا(ا!روحصالخطيرةللقضمةالمنهجيلتعريفا"

وبين،الثقاؤ!كأ؟لىتهموتنافاختلافاتهمبكل"المعاصرين"العرببين

الىالمنتمين،الاخرىانناحميهمنالمشتركالبحرعلىالمطلينجيرانهم

منبعامضي؟عرو!بلال!مكألتوالذين،عامبكلالغربيةالثقافة"

هذالثمواطىمءيلىمنخرجتآلنى،الثقافةتلكمكوناتمنهامةلعناعر

مروراالباسيفيكيشواطىءحئى)كلهالغربثقافةتصبحلكي،النحر

الثفافقه،"هيكانتلوكمات!بدوانتحاوللكيثم(ايضابلاطلنطي

خلالومنالسسهاعلىالاحضارةولاثقافةولا..(،الحضمارة)ةو

والتصوراتوالقضاياومناهحوالقيموالاخلاقالافكار:وافتباسهاتقليد!ا

الخ..الاجتمالديةوالعلاقاتوالفنون،والمخترعاتوا!لات..التفكير

الخ...

لطبيعهـة"الانسىوالتقدميالقومي"نحنتصورنانتبينم

ال!ورعنلبحثناالصحيحالالجاهعلىالعثوراجلومن،العلاقةهذه

منالعربالت!ر!ونالمثقفونبهيقومانوالعاجلالملحمناصبحالذي

مسنتعمريناوبين"بين!فؤالتط))ولوبيةا"الهضة"تحقيقاجل

.(،القدامى

وصلاحمعرمنكاملميف!يلالاستازاتهـخذهالذيوالمسارالمنهجان

وا)الملميا)،فكرعزلةمنالمزيدالىالامؤديلن،العرافىمنخالص

العمال"ضقك"عنوبطئذات،الامةعقليةعن(التفكيرفيالعلميالمنهح

يتحدثانانهمايتخيلانالاستاذينأنيبدوالذيئ،ال!ب(،والفلاحين

الخ..الخ..الع!قةالعلمهـيهـةايديولوجيتهمضوءوعلىحالهمبلسان"

العلمىميالهنهحلعزلةالسبيلهي!انسبقاننيالنصوراتهدهمثل

المثقلإنوجماهيربط)الامةجماهيرفيالطئيرعنوعجزهانتفكيرا

للسلطة"الطبقيةالطبعةتغيير"تحقيقعنعجزهعلىعلاوة(حياناا

بعضالنقا!بتبمه(؟!سلطةاية)السلطةيغرياناستطاعولوصتى

نارغم،نفسهالمنهجتننيثون،الافنتصاديةاوالسياسيةبرامجهمن

المشاكل!منانكثيرلحلالمفاتيحمنالكميرقدمتف!دالمأركممية

يؤريفلن،!يطءبصداتلهضاذالالىاتخذهالذيوالمسارالمنهحاما1

"مستجديموضف"القدامىالمستعمرين"منالوقوفمحاولةالىالا

التيالقيمتمجيد!و..نحنمجتمعنا!فعملهماان":"التمجيد

تقيلأمونفيمجتمعكمكنتممبعداذانمريلاولكننا...حضارنكمعليياقامت

الجمعاهميةلاحظا!ف-ارأتناعليهاقامتالتيللقيمالتمجيدهذابمثل

نااولاءضبشالا،(.الانسانيةالحياةفيالفنيةوتجاربنا(!هنا

فيمكن،الحضارةتلكنستببدلكي،"حضاراتناقيم"نحننكتقذمف

تمجيمهاأللاخرين

هذهيكتشفانالمركزةكلمتهفيادريسس،يلالدكتورحاوللقد

س!7-الصفحةعلعىافنتمة-



عاث!سوررضوىبقلم

السياسيالمشهدمنا!دابمنالماضيالعددقصائدمعطمتنطلق

اليوميةحياتناقيم،بالوطنالمركبةعلاقتنا،اهزيمةواقع)المعاصر

ورغم(للخلاصخريقاالثوريالعنفواختيار،الاحلاملكلالم!مة

أسلوبهاوفيمستواهافيكبيرااختلاؤلاتختلفالقصائدهذهفانذلك

نقدانقم!احتىاوكوحدةتناولهاالمستيممنيصبححتىولغتها

واحد.مقالنطاوميمفصلاتحليليا

للشاهـر"المدنادغال،)فيهيقصائدثلاثاولااستوقفتني

نمالالعراؤ!للشاعر(،امراة"وجعفرالشيخحسبالعراقي

القصيدهفي.عموانممدوحالسوريللشاعر"الحصار"ولألمطلبي

مقدماتايوبلامباشرةالشاعريقحمنا"المدنالنهالفي"الأولي

التيوالايجاييةالسلبيةوالاحاةسوالافكارالسلوكاتثشثلالى

داخله.فيالراهنةاللخظ!ةهموميحملاتذيالشاعرتجربةتشكل

هبلتونبهوفيالمباعونالملول!)1العالمهذافيالمتبديالقبحنرى

وفيقراهمفيوالفقرالفيتناميالمشهدوالم"الخرانطيقتسهودا

فموابرهةالسلبيوالسلوك"ابطنممنتفجالمنا/فعضفل)ةايضاقرانا

هذا"المتواطيءالقدجفيالاخيرةالقطراتنقتسم"العالمهذا

!فبفنهيحتفظالذيآلشاعرفياكتمثلوالمدانالسلبيالسلوك

سلولثيواجههالثورةقضيةعنلاومن!غريبا"الحويةملاجئه"

تحتمنزومنزلفي)،المنظمةالئوريةالحركةمعالتوحدوهوايجابي

الظه!ي!رةفي،لافتةآخرفكتبالفجراثركناواللإرالنخلاجنحة

خوضا!طليستوالقصيدة"السريعةالطلقاتاوجهنافوقتثقبها

اع!لاءهيبلوالا!جابياتاثسلبياتمنالمتشابكالدشثلهذافي

معرفمةافت"الجنورممنداننوقفن2"الاثرفالثوريللسلوك

نآ".تضييرهاثمومنعليهاللسيطرةالاولىالخطوةفهىالاشياء

فيصغوؤهاوالعملالثورةمعالتوحدآن"المتطاولباللهبالتوحد

بالمجنورملتفة،شعثاءالحجريةملاجئكمناخرجيالكلماتايتها،"

بالنصشالترتبفانللكلماتن7"،الطيناقدامكيغمر،المعراة

جانبه.الىآنحازوانالشعبي

ثنثلانها.اساسابالصورةال!ثوريةرؤبتهاعنالقصي!مقوتعبر

جعفرالشيخحسسبيفتتولا.والمثمرةالمورقةالمتشابكةالصورمن

معظم،!ستمدبلمختلغةصورباستخدامالثعوريةقارئهمثحنة

استخهـامفنلاحظ.الدفلهياساسيةصورةمنالقصيدةصور

المناؤعس-اً!قنبسالنخل-الطين-لجنورا)النياتيةالصور

يستخدمالنبلاليةللصوراختيارهفيوالشاضر(الخ...لطحلإكطاالماء

دوناي-تستحضرمثلاالادزفمناقعالغنيةالايحاءاتذاتاثتفصيلات

ع!ماوالا-!يويبلكاملاالفيتناصطالمشهد-مباشرةاشارةاوتقر-سية

.وبذلكلعرا!ابقرىاأقارىءوجدانفيترتبطالننيصورةكذلك

بجنوبمثرقيالراقيالمشهديتداخلموجبةفليلةكلماتطريقوعن

الكتبغبرةفيالخضرسيقانهابمرت)قليلةابياتباضافةثمآسيما

المثقفبصورةالمشهدانيرلبط،اوجهناتغموالشايوابخرةتطو

فيه.ويعملالمتشابكالواقعدغليعيشالذيال!وري

فيتوفيقهعلىجعفرالشيخحسبالعراقيالشاعرواهنيء

"امراة"بعنوانمطلبيماؤكللشاعرالثانيةالقصمهامافصيدته

وىننا.جعفرالشيخحسبلقصيدةلغويانقيضاتكونتكادفهي

خافتبصوتيحكيشخصمعهثوءفيلنجإسحقيقيدذعلمننخرج

للغاية،،دقيقةللغايةمركبةعلاقة.بامراةجداخاصةعلاقةعنمرهف

تكادلافيهاالمعانيوظلالنقيداتهاوالشعورية،تدرجاتهاثلغايةمرهفة

للمقصيدقونتساملالاولىءةالقراتدهشناووبما.تبصرهاالمرردةالعين

نااعتقاديوفي!الوطنعنوالقصيد!"امراة"الصنوانهذالماذا

نبالعلاقة-بةالقصتصوراذالمفارؤلمةهذهمنمستمدانقصيدةتميز

وامرأةرجل/بينعلاقةكأنماللغايةخاصةعلاقةشكلفيهوط!نهبطلها

اب،وايجاباسلباالرجلهذاحياةفيالحضورشديد!علاقة

والتيلباتهاهـكلةلعلاقةاباختصارهي.ونفوراشهوة،وكراهية

القصدة.لهذهالمميزةالمسماتاهمهي.والمفارقةمؤاومنهامصبلا

لكنهبهالتوحدفىالرغبةحداىاالوضنهذايثشهىمنها!ابطل

الرحم.الىالعودةفيالرغبةحدالىلهبمطاردتهويشعريخافهيضاا

نااعتقاديوفي.محتوممأساويمصيرالمشنن!آلوضنهذاوئن

اش!اءاالسنةاخرجالان"واحدمورةسوىي!هالاالقصيدة

التايرفيالشاعرؤشللقد"لسافيفيوانررءهاالفقراءوألسنة

مقصدعنفمامايبهسفاالصورةلهذهالمرئيالبديلاناذارادهعما

منيثكلوانفعالهمماتاتهاخضاعفيمطلبيمالكويوفق.ا!شاءر

القصيهانجازمناساسيجزءاعتقاديهيفيتفتةلغةفىيننمثل

منااحعيرونويه-شهايعرفهاشعوريةلسكلةرصدفيايضايوفقكما

الخصوصية.شديدة!هرهافيتبدوهحطدةنجربةخلالمنو!قممها

الصورةخلالمنوالمشتركلعامايقدمدائم؟الجيدالفناناعتقاديو!

الذمايهـية.وربماالخاصة

الخاصةالصورةهذهنجد!دوان&لموح"الحصار"قصيدةوفي

الضوءدائرةكيمحاصرشخصامامنا.لمشتركواالعامللشعورالمجسمه

نعرفولا.يموتاويمستسلمانفاما."نغسكسلم"الصوتويج!ث!

وهـفان.صارلحظةيعشىوانهعربيانهسهوىالشخصهذادن

لحصاراحالةتنكشفاذالقصمد"عمادالامرحقيقةفيهماالشببئان

بالانسانتحيظكاملحضاريحصارحالةعنالقعبكةلافسانالفعلي

تصورناهماانويتضح.القصيدةانسانلهوررمزيمثلهالذيالعربي1

تصويرسوىليسفتالساحةفيفدائياول!،ونيعسكرياحصارا

الذيوالوجدانيوالحضاريالسياسيالحصار؟حالةمو!قدرامي

ضسلامالاسعموانممدوحيرفض؟والحل.الايامهذهجميعانعيشه

عنهبديللاواحدكسبيلالشهادةوالموتالثوريل!فاقصيدتهوتعلن

..الموت..فليكنللموتغريمايقففالذل.وتجاوزهالحصارلخرق

.الخلاص

لرؤ-تهالمناسبالشكلختيارافيتمامانجحعدوانممدوحاناعقد

فلحفمة6المضمونعنفصلهيمكنلاالحالةهذهفىالشكلانبل

.السواءعلىوالمض!مونأمشكلاهيارالح!

الاندلس"بلادفينصم!بنموسىاوراقمن"قصيدةعنوماذا

نابمد!"فكرتمااولكان!القاضيحسيبالفلسلإفيللشاعر

كونهابعظنيخطىءانيمكنلاالافهانانلقصيدةاقراءةمنانتهيت

للشعرمميزةنبرةالانهناكهلوتإءلت،(!لسطينية"!ميدظ

شعرمغاصداءبالقصيدةهلام؟الخاصةهويتهتعطيهالفلسطيني

للارصالمحبالقصيدةبطلبينالعلاق!ةتكونربماأالم!حتلةالارضي

المعشوقةالارضوبينعليهتننعرفانؤ!ييلحوالنيبهاوالحالم

العلاقةفهذه.السؤالهذاطرحالسباببينمنالقصيدةفيوالمخامة

بيسنمشتركواقعوهيخاصبوجهلرويشمحمودشعركيقت!رر

الفلسطينيةالقصائدمنعدداسنجدوبالتالي،عموماالفلسطينيين

!اةمعات.لؤيتهعنالقاضيحسيبويعبر.الرؤي!ةه!همنتنطلق

-ال!باتبشتىيواجهوالذياليهاوالمتجهبالارضالحالمالانسان

لشكلالتبينمحاولتهارغملقصيدةاوقفرد.كلميزةغنائيةبمقدرة

حادةمعاناة،تفجرهاالتيالغنائيةالمقدوةهذهفياساسافكمنالتركيبي

بخصوصواحدتحفظسوىالقصيدةعلىليوليس.عطيموحب

الاختيارهذارايتلقد.القصيدةدطلكقناعنصيربنموسىاختيار

س76-اليصفحنةعلىالتتمة-



للاداًبمنالماضيالعددقرات

كيأكاحيض

للابحاث

"ه!ه!مي-كيلاهه!ه -15-الصفحةعلىالمنشورلابع-

الشرقيةاًلثقافة)ءقدمتهاالتي"الانسانيةالياةفيالفنية-التجارب"

التجاسب:هذهمنهامشيءعلىيدهفوفع،"خاصةوالعربيةاجمالا

روح..بالغيرالاهتمام..بالاخرالعناية..البشريةالهلاقات.."

وكأنهالذانياحتفاءبعمماالشرقيحس،روسيةالةروج..التواصل

الجانبهذاانالمؤكدمنولكن((.بهمالايكتملولاالاخرينفيممتد

"بما)الغربيوناعجبوان،الانسانبلمةالحياةفيتجاربنامنالاخلاقي

،مدىابعدوايديولوجيوتاري!خياجتماعيتأصيلالىبحاجةسيظل

ملاحطتصهفيالاتجاههذاالىالفإرقدنفسهادريسالدكتورولمل

:"،بمبراليونابةالفلسفةمناخذتهفيماالعربيةالعقليةثيرقعنالسابقة

ءد-ىتاثيرهوالعمليةالوافعيةالحياةبتوونالمفنمالانسانيالموقف

فلاسفةمنضذالمأالشكليالمنطقيالتفكيرومنهجالمجردالعقليالطمل

هـ-نمج!عةعلفاتطرجانبدلاالملاحظةهذه-نةالمثالبا،ءريق

الاسئلة:

الوافعي؟العمليالحسهذاامربيةاالعقليةاسمتمدتاينمن"

تلزمحيث،القاحلةالصحراء"نالقادمينللعربالموروثةا!ب!بعةأمن7

ادفاعواالماديةحيالهمقوماتعنيومبعديومابالبحثنالانمطالحياة

الهرباقامهاالتيالتجاريةالكضارة!ميعةمنام؟لحكلةكلفيعنها

احكمامهماتجانبالىايد/هم/!ماالعاكمةالتجارةاصبحتانبعد)

؟(واسعةثيوقراطيهامبراطوريةفيواًتتنريع

مص،دو-بالتحديدالفلسفةؤىكجال-العربيةللعقليةتكنا""

العربيةالحضارةدؤعالذيمإ؟اليونانيةالمصادرعيرللتاثيرأخرى

قطر،عن،"الغرابببة"افكريةاوالقضاياالتفكيرمناهجأحضانالى

هـ-ن،رةالحضتلكالاندفاعهذاحرملقد.الفلسفيالاغريقياورثير

الذيالامر،والهنديةالفارسي!ة،الاسيويةالتفكيربمناهجالاستفادة

ال!تقليديبينوالارتبا!العبرانيةالميثولوجيادائرةالىالعربيالعقلدفع

الذيالدافعنفسوهو6العالمعنالمسيحيوالتعهورالاعريقيالعقل

فصلا،والمادةاأفهـربين،والجسدالعقلينالفصلذلكالىادى

الثقاؤ"العربية:"تراثاتها"منتكونتاتيالاهليةالصماراتعلىدخيلا

ألى.الخ..وبيبلوسوتدمروسومروبابلوفببنيقياممرحضارات

والفكرالفلسفيالميثولوجي"التصوراتعلىايضادخعيل/فعلانهجانب

الاسلامي!4للحضارةاخرجناحنماحيثوالهندؤارسأنتجتهالذي

"الهـتيالاصلية"ا!ثقافاتهذهكلفي.اردهارهاعصرفي"الاممية"

كان،الاولىالخاموعناصرهاوجودهاباسبابالعربيةالحضارةامدت

العبرانبوناًما،الاولىوالحلقالوجودمادةهوالمأ،او"الطين"

لهيةالاصحضاراتنا.ومصدرالخلقالوجوداصملهي"الكلمة"كانتفقد

هـارسالتيالحضاراتهيكالتالقوميةحضارتناتكونتمنهااتي

ماكاد!عةالطبمنقريباكاىءمرةلاولظلهافياننفكيرالبشريالعقل

الخاتواصلاصلههى"المادة"انيعرفكانلذلك،عنهانسلخ

يفكرونجميعاالناسكانالحضاراتتلكظلفي.والوجودوالتكو،يئ

فكاوركأالعبرانيةالميثمولوجيا.اًماالوجودبانفهـهمسرويكتشفون!لانفسهم

!غر-بظلانالطبيىمنكانولذلك،المحتر؟ين"المكهنة"صنعمن

"الرسالا(ايديعلىالنهائيتحولهايتمحتىالعالممنالم!نطقةهذهعن

سطوةوهـنالمثاليةالاغريق!لسفةمنمستفيد"،بعيدةارضص

الرومانية.الامبراطورية

***

!بوالعرالتراثحوار))ء!مقالهفيكاملمينتيالاستاد+دقمم

الفكر"لهثم!أةسبالاسيىتاري!خياتهـحليلا"الحديثالمعريالفكر

الذيالسياسيالاساسو*قوم،الصلمانيايالليبراالقومي"..الحديث

3-جي،الع،السلنيوالخراتحديثالفكربينالصراعارض"علىدار

الاممستاذتحليلفيالصحهكلصحيحا"،نباثمةانشكولا.اتقليدي

فشاكيفمنهانوفالتيبالمعلوماتالاقلعلىيتعلق،كاملميثيل

معا،وصحمثل4الفكرهذاكانوكيفالروادمنمنيدوعلىالحديثالفكر

تحديث"يمنعلكيلىالرجعيالفكرامامهانتصبوكيف.معينةطبقية

وقفتوكيف،احرىطبقيةلمصالحدلكهمرممثلا،(المصريالعقل

بينالفكريناو،الرجعيالفكرجانبالىوبعدها52!اقبل،السلطة

لاأو)تتذيرقدطبقيةمصالحذلكفيممثلةالخالخ..المتصارعين

...اًلخ.)؟!الناصرياليهاراقصاءقبلأوبعد(اليقةفيتتغير

-.لهخا

التراثحوار"ان:ميشيلالاستاذمنهجخ!يكمنبالتحديدهنا

مقالتهفيالاطلا!علىيظهرلم"احددثاالممريالفكرفيوالعصر

الس!باسبم،التحليلاستعرقمهوانما،عنوانهاهوهذاانرغم،القيمة

افاهكلمامهاجماالتقمميونؤيعلهماكلمحبذا)الثقافيةالظواهرورصد

اسبابواكث،فاكلواهرااهدهالطبقيالتكص!يفثم(طبعاالرجعيون

السياسية.ال!اهر

"بر-دلا"الحديث4مرياًالف!رفيوالعصرانراثحوار،)ولكن

الفكر"عجز.قاتكماتكرروالا،اخرمسارااكتشافهيتخذان

الانهانيةوالفرديةالحريةقببمامتناعقلفييغرسانعن"الهددث

اتراثباكتشافد((الحدثاًلفكر)ءيبد؟ا!بدلا.العقلواحترام

وفسي..الكاتبذكرهاالتنالسبعةالكبكللذلكتكنيولا)نفسه

العربيىةالايديولوبر-بئ"المغربيالعرويباللهكتابلهايضمان

(.اًكتشاف"ال!ربيالفكرتجديد"صحمودن!جهبزكيوكتاب"المعاصرة

الاورتاذيقولكمامنهفالاختيار،منهالاخارولشركله)التراف

نااقول،التراثعن"التقدميةالكتابات"تفعلهمامحبذاميشيل

ايديولوجبمةلصالحتنمقد"سياسية"3عمليةالمنراثيمن"ا،لاختيار"

وثراستهالتراث"كل"اكتشافولهن(رجعيةاوتقدمية،مالبسية

"عقاناكل"ف4الىاكتمثهواحدفيوقتسؤديالعلميالمنهجضوءعلى

عنسلصميمالىالعلميالمنهجدفعوالىالتاريخيالمودوثالقومي

تنائحهامةالىسودي،دورهوهذا.والقافيةيةالفكرومشاغلهاالامة

الاسلافععلىبصمات)انفنا"معرفة)ءالىاولابحاجةفنحن.مخققة

ومم:هجةومدسوسةعلميةمعرفة(الخ..وقيمناواخلاقناعقولنا

وجهةايةمنةاسيئمصلحةايةعناككلربصرفوموضوعيةوواضحة

العلميللفكرالممكنءقستجعلالتيهيالمعرفةهذه.مامعاصرةنظر

اوروبطتاريخعنوالمخنلفوالخاصالمتميز"نحن"تاريخنايحللأن

ا!موهـ"كواكببقي!ةشهوبتاريخعناختلافهالامريكتيذرو(ستراليا

ثقافتنا""تستعيداناجلمنحقاعلمياتحليلا،وءدواانالشمسيه

صئورذاتالمعاعرةلقافتنا!محونوصيحضإرياالموثرالحيوجودها

بشغفافعبيتعلمهاانلم!نحتىالخاصةتربتهاؤبىبهاخاصة

المستح!لمن2ي!نسو،طوحي!اك،فيهاذاتهيكتشفحينوجذب

محمودعبدالحليمالشيخهجماتاصام"الديثالفكر"يتراجعان

كلإ-ة"ناوالازهرمناخر"محمود،،أيأومحمودمصطفىاًلدكتورأو

الفلسفة!!سممناوالطب

الىالدراساتيت!جهانبدلاالعلميالمنهجاناعتقد،ذلكلكل

الىخليلاتتلكمثلعنامكانهقدريبنن!دوان،الشاملةالسوسيولوجية

المصريينالماركشسنكلبامهـثالها"اتحصا"التيالسطحيةالسياسيسة

تحليلوايت!حلإلكليبدأواانبدلاأجميعواطلاقهماعلىالتقليديين

بد!ءمرهواصراهذاكانه..علىمحمدعصرمنموضوعايفي

السوسيولوجيةاًلد!راسة.(ادم!سيدفاهوعليمحمدوكأنالخليقة

احقيقيةا"الجدلية"يتبنانالعلميللمنهج"الفرصقتيحسوف



لتفير،افتصادياكقدصنالواننا:هامةنتيجةفيزميلهمعفيت!يعوداجتماععلم)الثقافيةوالسوسيولوجيا،الثقافيتكوينناعنامرلحركة

نستعيرهمابيننوفقانولالشطمنافنقدمهـينوصاراومجتمعنافكرناذلمكفيبماوالثقافةالمعر،فةفروعاجتماعوعلوم،والثقافةالمعرفة

نواس!4وبرمحةكصنيعمنحققناهماوبينومفاهيممثلمنالفربمننصرلىلكيالفرصةلناستتيح(!نفسهاالشياسيةالتحليلاتفرع

روافدالحصارةمنرافداايضاسنكونانناممناهوهذا.الخ..مدينيوالمؤثراتظاهرةملا،الشامل"الاصل(!ضريبا)اليقينوجههلى

السابقة.ميشيلالاستاذعباراتمننستخلصانيمكنكما،الغربية(الخ..الطبقيوالانتاجي*صلذلك!بما)تكوينها!الاساسية

كانتان"الان"بهالمحيطةوالظروفال!مكوينذلكونموتطورومسار

.هذاعصرناالىبا!ةتزالماالظاهرة

الصارخالتنا!ىمنتيخلصناانيمكنالسوسيولوجيةالدراسة

اورادايديهموفيكاب!يقعمهاالتي،،السيأسيةالتصي!"بين

فيواحدتناقضالىلنن!ر.نفسهمارممسكارلمنالرسميةالاعتماد

الدكتوروراىكاملميشيلالاستاذ،،راي"بينالتاريخيةالمطومات

اليقتهذهانررىيلاول:العربيةاليقظةبدايةقىخالصصش

الاستفادةحأولوامنو؟وائلوالمستنيرينالليبراليينايديملىكافت

يرى-ؤ!مةانشلاليةبعبارة-وال!ثاني.الحديثبال!ر*حمكاكمن

الاغلالورتينالاستعمارسياصوفععلى"اليقظةهذهفمارفيانه

ومنه!ردىءانشاء)الظلاموسطفيحوله-كفتبهاكبلالتيواثيود

كليقالخلحى)الطريقهذهانابنائهمناحيرفيتصور...،4طعي

هو(اخرىافشاهسةكليشيهات-النورمنقبسعنالبحثطريقمن

فيوانثها"ا!ريق"ذكرائهلإحظ1(،اثالديمالىالعودةطريق

ينوييكنلمخلألصصلاح؟لدح!ورانوالواضح.(4واحدهجملة

لتبنىو*،(الحديثةواأحضارة.العرب)طن"علميابحثا"يكتبان

الماديةالا(قلطىأو)التاريخيالسوسيولوجيالمنه!الفورعلي

دفاعنالأركسية(سبوخارينراجع.ا!اركسيةاجتماععلم،التاريخية

الرجعية،علىالهجومهوهد!هسياسيامقالايكتبانينويكانولكنه

ينويكانانهمعادسوفيتيةللمعوفات!ديوهوامحنالتقعم!يةوتاييد

."(،الحديثةوالضارةالعرب"عنيكتبان

لاحر'بعاضي

الصناعيةال!عارةمعاللقاءان":كاملميشيل*ستاذيقول

الجوافببتمثيلللعربسمحس*ستمماريطابعهرغمس،لمتقدهة

العربيالفكرتحديثفيمنهاوالاستفادةالئربيةالحضارةمن*يجابية

الوميةقواعدوارساءللتدضالتصديعلىقاثرة،عرابيةثهضةوخلق

هـصالاي!جابيةالبمافباستخدامايوعصريةمتضرةمتحررةكلبية

."الحضارةلهذهالسلبيةالمكاهرلقهرالفربيةالضارة

الغربيقا،الحضارة"منلجاب!ةالاللصانبلعوبااستخداماناي

،وخلق"االحضارةلهذهالسملبيةالمطاهرقهر"هوالاسالميهعفه

السلبيهـةالمطاهرتلكمنمتضلص"الئربيةالحضارة"منجديدنموذج

سنكونانناهياذن(والمحتومة)المفهومةاًلنتيجة.نفسهأللحصارة

مطاهرهامنمتخلصينومن"الفربية"ال!عارةروا!منرافدا

السلبية.

المبسلمنكثيرعننتحدثاننسا":الصخاصلاحالدكتورويقول

...الحديثةالضطريةالمفاهيممنحييرتبنىعن..الحديثةالحضارية

وا،تطبيقهاعهـندالضيقيمحتواهامنلاحيانحرفينفركاولكننا

فكريوضعنتاجهيتلائمهالا!البفيحثرافحثرهااننحاولاننا

(،...متخلفاقتصاممدكبنظاملناتركهواجتماس

الحديثتىالحضاريةالمفاهيم""،الحديثةالحضاريةالمثل"اناي

)وهذامتقدماقتصادينظام(،)ءلهمتركهواجتماعيفكريوضعنتاجهي

الحديثةوالمفاهيمالمثلهذهانهي(التناقض)المشكلةولكن،(صع

ؤيكرمنوانداسلالهالاافتصاديبتخلفناالذينونحن،عظيممحتوىدات

علىمماملميشيلركربينما،محتواهامننفرغها،متخلفينومجتمع

الدكتورخالصولكن."الضارةلهذهالسلبيةالمظاهرقهر"ضرورة

74

واصحابالمح!رين،(كل"فيهوكعالذيالخطاالتحديدباهووهذا

والاستاذكامل:خألصالدكتورحتىالطهطاويرفاعةمنذالحديثالفكر

لحياننا،تحديثناعهليةاثناءذواتامنننسلخانيجببانناالظنخطا

جزاءالغربيلآأحصارةامنجزءاًنصبحوان"قيميا"غيرنانصبحوان

انشر!بل،(اسماعيلاكموذجياثشرفيالطابخبةحلمكمااوروبامن

الثعبانومن.متخلفةاصبحتالتينواتنامنننسلخانهوالتحديث

اصلهما:علىي!نال!ريةوسلسلتهلحمه:فقطجلدهسوىيغيرلا

كيلالهعلىيضيقاصبحالذيالجلديعيروهواخرشيبايصبح!

المتضخم.وجسده

انمنمفرالشيأاننالضارةهذه""معنفعلهانالمفروضما

والمفاهيمالمثل)ومفاهيمهامثلهاناخذ،روافدهامن"رافدا"نكون

الوقتالذيظخذنفسكل،الرومانيالاغريقيالخظالعبرانيمنالقادعه

نكونانشثنااذاالطميالبحثؤيومناهجهاتكنولوجيننهافيسه

نفسمنصحيانموذجانخلقانالالناس!بيل،*أ""متحصرين

جوانب!،ياستخدامالسلبمةجوانبهانقهرباناما،الفربية،رةالحض

التحتيالتركيب3يتواحتى(ف!حسب)صناعيانتقدمباناواالايجابية

نضيالضارةأمن!قىتركيبمناستيرادهطينايتحتممامعلمجتممنا

نااو،الطميالمنهح"انيتصورانكاظالكلالبينانا!سبلأ

المنطقيالنتاجهيالتيالغريبة*سثلةهذهمعتت!"الج!دليةالمادية"

منح!ثرهيمكنماكلرغمحثر،المقالين!اوالبحثينفيلفرهما

المقالين.فىوالتاريخللمجتمعالمأديالتحليلواسايبمصطلحات

***

اثريسسهيلالدكتورافتتاحيةلهكرستالذيالموف!وعخطورةان

فرصتماهي،الاولىالثلاثةالمقا،تجاةبالى(اجزائهااحدفي)

منالماضيالمددلابحاثا?القراهذهمناحبرالجانبيستوعبان

صبريمقالاتاكبربتفصيلنتناولاناودكنت.المقا،تتلكقراءةاجل

الثورة"منعليةمحمودواحمد،،فيتناموقجربةالادب"عنأ!حا

علىا!دؤاعللتعلإقىخامىجانبيخصصوان،الحلاجمسرحعلىالهادئة

والمجالالوقتصيقومن.عبدالرازفىمحمودلمحمد"موقفعن

الملاض!.ببعفياحنفاءالىيدفع

جانبها"الحماسيااالفعتناميةالتجربةمنحافظصبرياختار"

يقاتلانعليهينبنيكانوفنالىينتميمثقفوجدانفيينعكسكما

موائهـدمنالسماءبهتودماانتطارروثروكنه..فيتناممثل

عنهالتعبيريتملأالماسيالانبهذاولغن.الاوهامبطعاممثقلة

صبسريمنا(فتظرةالمتكاملةوالفكريالفنيالتحليلعمليةخلالمن

تقرنستجربةكلحولكتيرايمورانالكاتبيفضلوانما،حافظ

المضمونالعاطفيلاستبطانالمحدودةمحاولاذ4رغم،ظيةاستثناءاتمع

فانسعان.ضالته!ناقشهاالنىالاثبيةالاعماللبعضاًلسيثسيس

انتمائهمنيخجلولامتوحدااومعزولاانساناليسالفيتناميةالقصةأ

بالاسفيشعرولاالانتماءلهذابال!اريحس"هووانمامغمورةلجماعة

كفرضانادطينتميالتيالمغمورةالجماعةاستطاعتفقد....ازا،5

هلىهانلنا-يوكدوهو.(،..بهاوالاجاببلاحترام!العالمعلى

ل!م،للروايةالفلسفيالمنطلقمنال!فلسفينطا!افىتقتربالقصص

ويمدنا..الموق!متبلورةالبناءمعكمةفصصاقلهذارغمانها-وكد

.،(الاقاصيصهذهبعضئتناولونحن..الحقائقهذهنكتشفبان



يكتثمفالفيتناميةدونانالملاقاصسمنئلاثبتلخيصهذابعديكعفيو!عه

..واحداثهاشخصياتهاوضوحاومواقفهاتبلوراوبنلأفهااحكاملنا

القيمسةوتطل،الفنيالعملعنمعزولاالنقديالحكمكللوبدلك

منالعالمآدابالىال!فيتناميالاباضافهاالتيال!يقيةالفنية

هسذهكل..البوانبالمتشعبالعظممالنضاللتجربةتمثلهضو

بمديصدصبريانوالم!مش.المقالفيوافحةوغيرمشوثدالقيمة

محنمل"..الاؤ،صيصبهذهان!كدولكيالثروالاقاصيصتلخيعى

الاخرىالاقاصيصبقيةوتصبحالفيتناميةالافاصيصتصوغهاالملتيالصورة

امفاحيةالعمليةهذهمراحلمحراراو)إ(الجزئيدهذهعلىتنومعا

ها،جزفا)فدبتلحصبافاصيصثلاثانلو..ال!(..الخ.انني

بالغشيثاالفيتناميالابمانالفيتناميةالقصيرةالقدةتبمبةكل

ال!يقة.فيلههيمةولاالفقر

يتخذا!ثبهذاانتاجمصمانالييدايةفييقولصبريانوركم

المقالليوازمةوقتضيقبسببالقصيرةالقصةاواًلئنائيةشعرشكل

المسرحيةاو)الروايةلظهـورادفرصة!ىءلاالتىالامورعن!ممالول!

الفص!ا!عمالمنوالمسرحيةالروايةاننعرىفاننا(يذكرهالمالحي

،!س!باب3291عاموخاصكمنذفيتنامفيالوطنممةالحربظلفيازثعرت

والمسرحيةالروايةفي:الورقكدمةاوالومتميقمنعمقااكثر

التيتتضمنتفصيلال!بكلالهائلةالحربملحمةلتصويربنائيةامكانيات

اوالعاطفيةالوجدانيةالجزئياتغير)الاهميةالبالغةالتضيقملايين

مح!سبلاالنىلتضميلاتاوهي(صبريبهاكتفىالتيوالحماسية

يمكنالذيالترابط:وتمازجهاترابطهاخ!لمنالاالكاملةاهمشها

خلالمن(حدةعلىكلالتضي!وقيمة)قيمتهواكنشهـفنسجيله

هواقانجبل":يةروام!رالتسجيليةالروايةقتيحهكبيرمدهميبناء

اللجنةبجائزةفازتوالتيشومينهالجنوبيالفيتناميللكاتب،،والقرية

4شأح(ل+هالمتخيلةال!مرديةالروايةاو،9691عامفيتناملكنابالوطنة

فارتوالتيميتامساريناللكاتبة"والمقاتلونوالمزارمونالصياثون"

ةالمسرىلنيحهنفسهالبناءوهذا)1(التاليالعامفيالحائرةبنفس

فرصةاثعليميةه(منالبناءهذايتيحهماجانبالى،اًلمىاميوالبنام

ربرحنشرفيالوطنيةالسياسيةوجبهتهافيتناممناضلوعليهايعتمد

وانما"القتال)بمساثةصطتتئلقلالتياالتفصيليةوافكارماالثورة

واقامةالزراعبموالتعاونالمسحنوبناءوالامراضالاميةمكافحةبمسائل

الخ،وهي..للصضارالمدارسوتوفيرالجسوروتشييدالمغيرةالمصانع

التي،(القتالىلجبهةمسرحيات"مجموعةكلمتج!ممةنراهاقضايا

التابعة(اًلمولفيناسمامغيابلاخداوالسايةالتثقيفلجنةاصثوتها

الجنوبية.فيتنامفيالوطنيالتحريرلجبهةالمركريةللحنة

مناكثرعلىإطلعانحالايعلىلهيتحلمحافصبريان

والصراساتوالنداءاً!القصصمنومجموعهالشعرمنديوانين

نقدي!ةكراسةيقدمانللناقدالممكنمنوكان.المفردةوالقصائد

العامةالاحكاما!دمصدمنممثرتفي!نا،الاعماللهذه،حاتحليلية"

علىعثرفاذا،الامثلةمنيد!مهاماالناقدلهايحدلاالتيامبيرة

ا!ثبتبمبحةيانلحكمامثلا).تحليماثونبتلخيصهاكنفيمثال

هـنيقد!الذيوالمثل،اللغويةاللراساتبعض!تفيدالفيتنامي

تجربةمنيتعلمونالفيتناميينالىانيشير"بالبيجاماتطيارون1)نجيلم

!شبانالرواليةللاعمالهالطئرةهذهمثلوجودالينايوحما)1(

.هناكمضولاأووافرارواثياانتابا

كماالجوقراصنة)الطيارونيتعلمبينما،الحربمصطلحاتالحرب

(،.البطةوجزئياتها..ولداذاتهاالحياة"مصطلح!ات،الفيلميسه-هم

االكلماتيتعلمانبدلاالاميركيفالالسير،فعلاعجيباستخلاصوهذا

!تلفةصاشيا،وهذه6ا!سجنفياليوممية"طلباته"عنتعبرالتي

.!بالسلامالعاهرةبالحياةالمتودـجةالمفرداتاو،الح!ياةلذاذات"

***

لسسورياالمسرحياماتبمسرحيتيعنفيكتبعليةمحمداحمداما

ثسمم"لاريس!نخاصليلياحتفال":الحلاجمصط!الاستاذ

للمسرحيتين،ممتازاتحليلاويقدم."الضمقةعنيبحثونال!راويثي"

ولئن..مسرحيةمنهااكثرادبيةنظروجهةمنتحليلللاسفولكنه

القيمفان،المسرحيتينفيالكبيرةالفكريةا!قيمعطيةاحمداكتشف

فمقالته.اكتثمافثونكعلفيهماالثمينةوالدراميةالفن!

الدممتور"هو!فعنددىإع"صعبدالرازقيمحمودمحمدويركز

الاخيرةمحفوظ.نجيباثاصيصباناقناع!نامحاولةعلى،عوضلويس

ممحفوظبنجيبالاجطووان(،رديثاادبا":عوضلويسقالىكماكانت

.الجديدةللمرحلةمعاناتهيستوعبحتىالكتابةعنالانيمتععان

بهقامتماولكن،للمناؤثةؤابلاالنقديالحكمهذاكانوربما

لدكتوراوتعليقنامريكا!هوضلويسعحاضرةنشرمن"يمداب"

الرازقعبداوعوضلويستقييماطارعنيخرج.عليهانجميوسف

نظروبهةمسالةتعم!المحافرة!يوالمشكهـة.محنوظنجيبلقصص

بالدكتورالاجدركاننكروجهةوهي)محفوظنجيبفيعوضلويس

(السوامعلىم!عفوظنجيبوقراءقرائهوس!هناينشرهاانلوشى

الايديولوجيوموؤفهالكثيرالناؤداخلاؤياتالىالمسألةوصلتوانما

منقدمايالأ،وألسيا!مصيةوالفهـريةالثقافيةحياتنافيحطيرةقصايامن

محاولاتدمحطمجالوكتابات!الروادلاجياللحقيقياالدوراكتشالى:مثل

علافتناقحديدومثل،القو!جنواةضماثناشخصيتناعنالكشفاعاث!

هذاوثورا!عاصرالعقائديووجودناتراثنابتياراتالمعاصرةالقومية

لطوائفوالنفسيالثقافيالتلاحمتحقيق!العلاؤةوتلكالتحديد

بهاعمال!جهاالتياخفةباتعالجاًنيصحلاالقضاياهذهمثل.امتنهـا

ستائروراءنمالجهاونحنتتخفىانيصحولا،محاضرتهفيالدكور

لل!يقةمظلىمتعمسبموقفعنالننعبيراجلمنالليبراليالنقد

*مة.وح!ولمصالح

فكاالغامضللمزاذلكهوالرازقعبدكلمة!الفريبولكن

بعكسى،"ا،دابى"مجلةومن."!داب"لمجلةمملمتهمق!ممة

ولعلها.موقفهاعندفاعالىحاجةهم!ليست،صضلويسالدحور

نفسهالعددفنتتاح!يةافياثريسسهيلالدكتوريكتبانغريبةمصادفة

العربالتقدمينوالادباءللمثقفينحركمنبرودورهاا!دابعنحديثا

امتناكتابمنكبيرعدد،فيهاتخرجمدرس"وبوعسفهااتجاهاتهمكلمن

المزثوجلدوراهذاعنالدفاعاجلمنوتاريخها،ومفهـريهاونقاد!ا

موقفصلابةنماذجمنولعل.وسياسيةاقتصطديةمختلفةعواملضد

النرصةاتاحةبمبداوانتزامهاالمسبقةالاحكاممنوتحررها"الاداب"

هذانماذجمنلعل،اليهإلاضنياجاشدفينحنالتزاهاالحرللصار

(،للاداب"لمزمنقيهبماكاملاالرازقعبدمحمدتطيقتنشرانكله

تحرورها.جانبمنتعليقثون،نضمها

سا!طخشبةلقاهرةا



لقصائ!د11 إ
؟س16-الصفضعلىرأحسسيييييو

دلالات!نوربماللقصيهاضاف!ةايفيهاجداناستطعاولممحيرا

فهى.!لىاستغلقتقدالاختيارهذا

شوشة.فاروقالمصريللنساعر"تغرفىسفينةشهود"الىوناتي

وهـص"الخارجمنالمشهد"الاولبالمقطعاعجبتاننيوالحقيقة

فيالحيدهوالعورة.الراهنةباللحطةالشاعرلاحساسناجحةصورة

محدرماديلوجودتدريجيبناءهيبل.تشبيهاليستاعتقادي

المحددوالوجود.المحمدةنحيروالمعنويةالماديةيلاشياءمنبالعديديوحي

حياتي،نمط،ماحضارةبافولتوحيوهيالئارثةالسفيظهوهنا

واقععنالصورةهذهوتعبر.ماجيلحتىربمااوسياسينظامهزيمة

.للايامهذهعليناالالحاحشديد

ا!ارقةالسفينة!!ورةوبالتاليالالكسارلصةنعيشالانفنحن

ان!حققشوشةفارو!بامكانوكان.كثيرةاخرىصورعنتعبيرااحر

تعترضالتيالجانب!ةالصورلأبعغىقستدرجهلمولصورتهالكمال

ميومضلأ"احياناالخطىثقيلةكشيخةصورةمثلا.الاصليةصورته

اترابايشدنا1،زلنامافيكالذينص"يكتبحينثماخرىاحيان

الشاعريفرضاللعينبالحرف"اللعينوالحرف(القديمةوالاواصر

هجرهوقدغار!لمركبكليةصورةبنيانبعدالمشهدعلى!ةةنفسه

العهد.علىالباقينالمتعبينب!ضسوىعليهيبقولمبحارتهمعظم

يفرضانيجبكانومالهفنيةوصورةللشاعرمعادلابحارةاه!لاءان

الاصليةالصورةمجرىتعترضلانها"اللعينلحرفا"اليانيةصورته

بناء؟انتوفيقاالقصيدةاجزاءاكثرهو"الخارجمنالمشهد)ءكانوان

جطتالتيالاسبابايجادفيفشلتولقد.مضطربككلالقصييده

الم!ئة.الاصواًتفيالمتمثلةبالذاتالثلاثةالمواففهذهيخ!نارارراعر

الىبالاشارةقصيدتهمنالاخيرالجزء"!شوشهفاروقويفاجئنا

ووهاذنفلماذا.ذلكبعديطورهاولملصورتهيقدمولمغرناطة

ينصالذيالرومانسيالاسىنبرةايضاالشاعرعلىابب؟الاشارة

وطبق)..يانساوكان،باهتاكان،غابوحين"قصيدتهبها

ايتها"قولوقوةفتوةاكثرصولاافضلاننياعتقد"!الاسي

،المعراةبالحدورملتفة،شعثاءالحجريةملاجثكمن(اخرجيالكلمات

باطلورالحصارلحطةيواجهثوريةاكثرومو؟ها"الطيناقدامكيعمر

.الموتنتكارافيذلككانولوح!تىالنار

(،المدينةعنش!ك!"لصيدةهياستوقفتنيجيدهاخرىقصيدة

عدوانكممدوحالنارلا!رررىاأهـيالجبوريمعدالهراقيللشاعر

المدينةلقتحدراميةصورةالقصيدةتقدم.الحاليالمازقمنخلاص4

بالسؤالالقصيدةوتنتصمعنىلايفاقعهمترهلةفيهاتسيرالعيوللحيل!

"؟النارخطوظعند،مدينتناوخلاعى،خلاصيايكون"

عبدللشإعر"الاشعاعغضب"قصيدةايض،استوفقننيولقد

المختلقهالصوروتعددلتقريريةابعضلولاانهاحقيقةوا.عمارالرحمن

اعجابيابديوانا.صداجيدةءم!القصلكانتالقارىءتبعثرالتي

!مل.القصدةوبيبناءالاخيربالمقطعالخاعر

دالثورربلقاهرةا
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