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فياشسليمان:*داب!راسل

...منتةمهمة

تكهوناننرجو،قاثمةتاليةشهوروالى6ال!رهذامنب!وا

،القاهرةمن،للادابالثقافيالنشا!ش!ريةستفتقد،المددقليلة

لمالذي،خشمبهساميالاستاذالصديقالناكدالدا.دممحررهاكلم

،يختارهكانانما،كلليهبالتعليقو،،بالخبرشهريتهفييكمفييكن

واهميتها،دلالتهالها،اثعقافيةحياتناقيكظاهرةويناقشه،ويحلله

صلاإقكلمخلصة.،وبروحصق!ميةعلميمنهعمنفيهاين!،مفكرياوبرر

علىاخرىمرةرجمل،اب!منحشبهسامياأصديقيعودانوالى

ب!وىمنيايمانا،علئسيكون،الشهريةهذهمسذولية،ع!ه

التيبللاولمنيوفاءوب!ر،البربيللقارىهوقيمتهاالشهريةهذه

الصدقين،ولصاحبيها،عاماعثرثمانية!الليصدرهاافسحت

،بغيابضشبةسامي1لصد-!سيتركهالذي4الفرامنحالبااسذان

يحرران،للادابمنهارصواأرري،الشهريةهذهقحريرعنقلمه

!ين.اًلى..و..المجرمنن!يرتها

(،يلاديى"يككحية

اللماحةالافتتاحيةشهريحهوفي"يوداب11منالالسبقالعدرمع

عن،اًدريسسهيلالدكتورمن،صادكةحقكلمةكلالت،العميقة

فيكافتاملمةأ."يوداب"عمرهسنواىأخصبورفيقة،ربيثته

حيلاشاكي"يلأداب"شمسبزو!على،سنةعثعرينمرورذكرى

ا!تجابوالر،العشر!نالقرنمنالثلاليالثصففي،العربية

م!ن!درانكانتا،العربية؟كيالافيةحياتنامنعربريتينمجلتين

العشرين،القرنمنالثلاليالربعطوالثورهماادتاأنبمد،القاهرة

لجهل،ومراتعرز،كمنارقين،طاقتيهماواستنفدتاالعكريةحيلاشافي

الرسال!ة"":ه!مهـاالمجلتانهاتان.العالميتينالحربينبينما

"امتابا،مجلة؟لفيابالىسبقتهماكدكانتقبلومن،،(الثقافة"و

الفنيةالناحيةمنمستواهمارقيعلى،"المصريالكلاب)هومحلة

،العربالمثقفيناتصالفي،هامبدوروفاءلهماوعلى،والمنهجية

المثقفيناتصالفي(،الثقافة"و"الرسالة،أوفاء،؟لغربيةباثمقافة

قي،وروحهدمهوتجديد،العربيالثقافي3باالترا،المحدثينالوب

الحافر.عرو!

والثقافية،،الفكريةحيحناالىطفرت،*حتج!هلاكر

العربي6للقارى؟لعامالمستوىومحلى،،(!داب)1مجلة6و*ثبية

البعلبكيمنير:العوبالمثقفينمن!ثةوبحماس،خلي!هالىهحيطهش

اتجربةمعلتوهالعلالد،امريسسهيللدكتورالم،حممانوبهيح

اولومنذ.باريسفيالعالية!واستهمن،(،الحينيالحي"رواية

اهسابمن،لتوهخرجكشبابانبهرفا،،(يلاداب"منصدرعدد

قبلهماومن،المصريماتبوا،اممابكم،والئقاكةالرس!لةمج!

الحرببعدوماالثانيةالعالمية1الحرببعدمالادباءوكطليعة،ا!قتطف

للثورانورفسادالاسرانيليةالعربيةالحروبسلسلةفي،الإولى

كلها،العربية1الوقعةاتساععلي،الوطنيوالسطسيالوريالاجتماعيا

االحرب!!ررلوا

،ا،ولالععدهذافيالادابحققتهالذيالثقافيبالمستوىانبهرنا

اوتحرير!بملكيتهااستقلعندما،التالهلااعدادعافيالمتناميوا

سهلالدكتورالذواقةاللماحواًلنافد،القلمالمرهفالقصاعر

كلعلى،الفهـربقضاياملرمةمجلةانها،لهاحددوعندما،اثريس

،العروبة،اطار،اكلارينفيالا،معينتياربفيرملتزمة،للثقافةصعيد

المشرين،القرنفيالانسانيةالعمرلعضارةالثقافيالمستوىواطار

والمذاهبالمدارسواوالاتجاهاتاثبياراتلسائرنوافذهاتفتحوملتزمة

والموضوعية،،المنهجيةثروطلاتتوافردامتها،النظرووجهات

يحققالذي،حياشافيالجادالفكري1الحوارباهميةالادابمنايمانا

كنحتذاتهذاالروحوبهده،الفهـريالصعيدعلىتطوراويوفرتفاءلملأ

من،والنقد،الدر"سةمنالاصيلهلل!توياتصفحاتها"يلاداب"

،الجادةالعربيةالاقلامبسائرورحبت،والمسرحيةوالقصةالشعر

ومن،الشقيقةالصبيةالا!ارالمعائرومن،ايضالواعدةوا،الهناصجة

الرؤيالهمتوفرممن،الصثرينقوننافيالثقافيةالاجيالمختلف

الانس،نن.ووجودنا،العربيلواقعنا،المخلصةلروحوا،الناضجة

عنيد،وباعراًر،العشرينسنواتهاطوال،*دابستطاعتواً

وتواصل،اًلقارىءاىاطريقهاتشقان،دائبوبنشاط،ومستميت

،امبرىالعربيةالعواصمكلغازية،ءلمدبعدعددا،ايىالسير

تاريخفي،مرةلاولتحققانوا،المتلاحقةطلالعهاواقلام،بم!تواها

اخوى،عربيةمجلةايةةعشر.الىتصللمما،العربيةالادبيةالمج!

الىضللممابل،ازدهارهاعزفي،الزياتية"الرسالة"كمجلة

سنو"تفي6عربيةادب!يةمجلةاية،"لمثلهذانصفثوناو6مثله

مجلةمثلبعضهامسشوىارتفاععلى،والستينياتالخمسبنيات

المثقؤنررتب!،*دابخلكلومن،مرةولاول."لادبيالموقف)1

،ومحاورةابداعرفاق،وقلمفكراصدقاءالبعضببضهبمالعرب

صفحاتعلى،المصطنعة9العرإبالحدودانهارتلقد.وناقدينقارئين

ؤطركل!المثقفينمنالمتث!وفةالتطلعاتبعضواتضحت،يلاداب

2خر.عرجمارلركلاىاأ1،عربي

يلاداباعدادرفاقبين،والورقالحبرع!بررالفكجسوراًمتدتو

العربي!ة،الادبيةا!وتمراتولم!،الامتدادهذاومع،المتواكية

كانت،التيالاثليميةالعاميةاللهجاتالخلفيةالصفوفالىارتوتوا

الممزقة،لعربيةاالاقطارفي،وللمسرحيةوللقصةللشعرغزوهاتبد2قد

وامام،العامالعربيبالقلرىء،الجدلمدالعربيالكاتبشصرامام

اكثربين،مشتركةتعبيركوسيلمة،تربط؟+مياللفةبوحدةثموره

العرجمط،للشعرناورا،العرجمهالناثدوصار،البشرمنمليونمالةمن

*دبيةالاشكاللهدهفق!وليسةالعربيوللمسرح،العربيةوللقصة

المبدعينبينالادبيالابداعمسافاتو.قاربت،الصفيروقنهفي

وخصائصهم،ومنابمهم،بلدانهموتعدد،اقطارهمااخكل!علىالعرب

فكريا،حوارا،ومناوشةنقدا،وتأثراتاثرا،ا!ميزةالشعبية

.ومثمرةخصبةادبيةومعارك

،وعقباتصعابا،الم!اضية"!مشرينسنواهاهم!ا!داباجتازت

صواعقوتحملت،والمجلاتمنباعلىالمفروضة!فليميةال!ودمن

اجتماعيسا،المتصارعةاالعواصفلبروقيوصمرت،والمصادرةالمنع

والسياسيةالحعماريةالمستويأتاكتعددة،العروبةا!اربينوسياسيا

المستقبل،الىوالا!لجذاب؟المأكيااليوالميل،و"لتقدمالرجعيةبين



برماءكلهذلكامتصت.والسياساتالامزجةوتغيرالعهـدتقلببين

كلمة،بعدكلمة،لبنةبعدأجمنة.كملها،رسالتهاتواصلوظلت،فتية

كلها.للامةالطككةقاعدةهوالذي،العربيالقاروءوعيفي

والمواهب،الواعدة؟لعربيةالاكلاممنكثيراالاداب،لقنت

للتحقق،المحاولةبعدباليأساو،بالصمت،الضياعمن،الناشئة

مقدرة،ومتضامنةمتعاطفة،ومستزيدة،مشجعةلهمصفحاتهافتحت

مرحلةوجاوزت،العودمنهااستوىحتى،وجودتهاالمحاورةجهداها

لجهداهذاخلالومن.واحتمالالنضجمرحلةالى،والشبابالصبا

نقبرأالتي،الانالعربيةالاقلام3اكثرولدت،الادابمنالدءوبالراعي

.والنقاد،والقصاصين،الشعراءمن،العروابةاقطارس(ئرمنلها

كلكانتحين،ال!ريضالادبيبالتقديروحظيتاصحابهاسماءالمعت

الاق!لعلى،الاست!مرارفرصةلهايتيحلا،والعامةالخاصةالطروف

فرة!مت.والنضجللتطورالدائمةالمحاولةبهذه،المنتظمالتواصلر!را

الحياةعلى،معاوالمضمونوالشكلالرؤيافبمالجديد،"تجاهاتهم

وهـ!ى،؟لديدةوالكلاسيكية،القديمةيكيةاكللىاالعربيةالثقافية

وتجار،همبرؤاهمالقبولالى،العامذوقهترطورحتى،اًلعربيالقارىء

التقييمفيمابحيروصلتهم.اتهمومغامرأوعوالمهملجهدووموالتقبل

والادبيةالفكريةالمصروباتجاهات،بيالعر2لتراثنا،المعاصرال!*ري

بصفة،والانجليزبةالفرنسيةا!دابفي،عوالمناخارج،اهنيةوا

في،ءرشدة*فاالصفرةاوطاز!ؤلىالالفقراءهمجطت،خاصة

للعلموحدتوحيثما6وطنهمابناءمها-روفيبل،لكبيراوطنهم

مكتبة.ولاكتاب،جام!ة

المثقفصصناللأراساتنالثرة،ا!دابداروللأت،ا!دابومن

!!نولواكبفيوالمترجمالمؤلفلانتاجهمجا!ة،وابداعلالهمالعرب

والمستويات،الرحم!ا!فاق،كا!دابمتقصية،ورواياتومجاميع

،اثرااصبسرو،و!صليلاء!مقعنباحثة،منهااقل!،الجيدة

بهم.إفهاوتعر،الهماعلام!ا،يمدابمنجاعلة

نبمالدجهد،اليزماو،كان،ابيلادارود،اب،دااء!رو

سهيل،:ا!دابصاحبي،وقلماوذوقاروحاالفئانينمن،خار!

طموحاتهمامنبالكعيرضحيا،دوحهمافيلفناشعلةمنخافتا.وعايده

العرفي.والقارىء،العرجمطاماقب:الغيراجلمن،اشاصةاالالبية

عقبة،به!عقبةالقباتيواجهاحدهما،الاخرازريشداحدهما

معه،-كلعاهاواً!خر،الشابةوالاقلام،الجدءدةهبالمواعنباحثا

لملحها،يمداببنهرافدكرويصلها6والمنييالوعوددروبهالهايفرشو

العربي،الوجدانفي،ال!ربيالعقلفي،العربيةالارضفيتصب

،وحينماكانواائما،العربقرائ؟كفامنهاتعترفنهيراًتم!نهايص!ع

.شاءوا

صفحاتعلىوتحققاوفعلاوجوداالاصواتاكثركانت،اقاهرةا

اًبناء.ال!شرينالاعواممسيرةطوال،وبناتهابئيهااقلام،ا!داب

هـنومصر،والقاهرة.أعشريناقرنناهر،للعرب،الاملعاصمةا

ار،مثرين.الثورةسنواتفي،للادابثواءةيلاقلتزالما،ورائط

الاسب!با)مدد،الذكرىفييرحتفلون،القاهرةكيا!دابواصدقاء

بلاداًباك!واخفا.الماشينب!دوالاربعينالواحدالعدد،الادابمن

40961عامصفحاتهافعلى.؟حدفيهيشاركنيلا،خاصاحتفال

رئيسلصاحبهاكأ!بكطاؤلا،التشجيعبابمن،قصةاوللين!ثرت

،قصيرةقصةثلآليننشرتصهحانهاوعلى.واعدهموهبةانها،التحير

،حس،حتىكتبتهاماكلهي،قصةوثلاثينالنتينبينمن،وطويلة

لملانها،بالقاهرةنشرهاسبق،قصةؤمثراجرر-علىواًنا،بالذنب

4،لاقدمها،أم!واحببتهاعتدتهالذيالعربيقارئيولان،با،دابتنشر

امل.وعلى،جمخجل

اصلطممن،مصرفيرفاقيوأنفس،نفسي!ي،!دابعن

للاداب.كتبت،واحدوقتفيوقراءهاوتلامملهاكنابها6داب7ا

وللمسئويىن،لصاحبيهادمعوتيللرداب.جديدةعثرينأعوامااتمنى

قارىءكلالىتصلمي،العربيةجمهوريتناقيوالثقافةالتوزيععن

فطتكماصكرهاتفتحأكي،المصريةالاقاليمعواصملمج!،جادعرجمه

الاخرين،المجبدينالعربلقمامينا،والستيتاتالخمسيناتفيمعنا

قاسم،وعبدالحكيم،هلساوغالب،طاهربهاء:لمربيةامصرنافي

لصاحبي.جميلورمضان،الكفراويوسعيد،!نديلالمئسىومحهـمد

كتابا،اجلنامنبلادابلنضالهما،بالنصهرة،المثقفببئتحيةيلاداب

.وقراء

يلارعى"ويىلىالرو"

عامعنالعام،هذاالتشجيعيةالهـدولةبجا!لرةيفوزنقديكتاب

الدكتورلجامعياللناقد،(والارضالروائي"هواًمتاب0ا719

بجامعة،دابا8بكليةال!ربيبالنسمادوسا.بدرطهعبدالمحسن

حفلىلمجرالبارزينالستينياتسنواتنقاداحدوهو.القاهرة

الكتوبة.باهلمة،خارحهااوالجامعةداخلفيسواء،*دبيلنم!دا

بتلاميذهلقياءاتهفىدائمايثيرءـاالتيالجادةالنقديةوالمناقشات

الشالابةلاجيالوا،الستينياتكبابمنواصدقائه،الجامعةطلبةمن

انظسار،كناقدبدرعبدالمح!عناسملفتوقد.اأس.ماليةالجنيئية

الاولى،النقديةبمقالاته،القا،يتكونهسلنواتنر،اً!داًبقراء

وال!حاد،والساحرالجريءالمنطقيبجدل!،والمتعمقة،عقلياالجريثة

الاداببابموضوعاتمنلواناعلى،!القليلةالنقديرصةوبتعليقاته

فيبدرعبدالمحسنوشارك.،(المأضيالعثرمرأت":والثابتالثههري

جدتواالتيالسنواتفيبالقاهرة،الادبىواًلنشاظ،الثقافيةاحياةا

،وبانجلتراببيروتاقامهماالمذيناالعامينفىوبلبن!ان،بالقاهرةفيها2

لفلمن،فيالعربصكأالجالياتبينقضاهمااللذينالعامبنفي

.ودؤوبصبورعقلافيكمناقثىالنشا!وذلكالحياةهذهفيساهم

مناهجمنوانماظ،الثقافةمنوالواناحياةامنبصورمتاثروداًرس

بتواضعابداالقابلةوالشنتاجا!هبآرائهمؤثر،ومعلموالبحث"لفكير

ماطوال6المكعوبةالنقديةجهودهمنبكميراكثر،والمناق!ثحةللجدل

الفكريححةلقا،اتهجوارالىمسجلا،عاماعثرخمسةعلىيزيد

حيا-لنسافيوشجاعةحمةمواقفالنقديةوكتاباته،والادبية

،ءالفلسطينيةالمقاومةومؤازرة،لعربياالفاحصعيدعلى،السياسية

باسمه،داعما.اليومميسلوكهفي،والم!نويةالماديةبجهوده

للتحربهـمجلسمناكثر،والادبيةالثقافيص!ةحياتنى،قي،وبنشاطه

(،التيالاتبومجلةا)،الادب4"المجلة"مجلة:هماقاهريتينبمجلتين

بالدرءسةا،السمياسيالفكو"قضية"أطلبمةا"كمجلةتتبن

هوبالكي!هذاانبل-الجهودل!هكالتوربما،الاولى

عنانقطاعاتكوناناوشكتالتي،كتاباتهقلةفياثرها-السبب

هـ،طوال،قطاعاتلاعرض،فائدةوالاكثر،لكقدالمكتوبةالممارسة

،والحياةاجامعيةاالصاةتقريبا؟يياامتصته،سنواتعثرمنيقرب

خرىوا،عربيتينعاصمتينبين،الجامعةاطارخارجالنضالية

ثرصاأ"اتاحتقدالجصدهذهانالمؤكدمنلكن.اولوبية

الىالوصولومحاولة،والتطمل،النفسةمراجع!منلمريدعديدة

فيوالروابةالش!رمستوىعلىوتطبيقه،،ج!اليةنقديةنطرية

عبدكت!ابيفيمؤخراصداهاظهرالتيالمحاولةوهي.واحدوؤت

الكتابوهذا6الثانيكتمابهوهو،"آواممواالاديب"بدرالمحسن

مجالفي،العامهذاتشجيعيةاالدولةبجائزةالفا!لر،لهالثالث

رسالةبعدوذلك."لارضواالروائي"كناب،الادبيالنقد

كانوالتي،بعدتطبعاصاالتيالماجستيردرجةلنيلالحامعة

المطبوعةرسالتهوبعد(،الحديثالمصريال!ثص!رتطور":موضوعها



العربيةالروايةت!ر:"هونهامنواوكان،الدكتوراه!رجةلنيل

.3891عامالىبدايتهامن"عصرفيالحديثة

عبدالناقدحباهمهو،،(و*رفىالروافط"الكتابوهذا

لحياةثمرةجاءالذياحمابهو،يلاربعةاو،الثلالة،بلأرالمحسن

السابقة،لكتبهالانحتىونروة،ومثمرةخصبةوعمليةفكرية

الذاتاوبالواقعالاديبعلاقةعنلفكرتهوضوحلأحروتنطيرا

الوؤيةلرؤية،نقديةوزاوية،وجماليةنقديعةضيمة،بالموصوع

قصةاو،العملهذاكانشعر"،ولعمله،الكحبعملفينفسها

عدديصلالذيامتابهذاوحصول.طويلةروايةاو،ضميرة

القصعمن،صفحةوعشرينوخمسملاسنمنكثراليصفحاته

لعصاتااحدهو،النقدفيالشجيعيةالدولةجاسلرةعالى.اتكبير

للاداب،بالقاهرةالاعلىالمجلستاريخفيالقليلةا!شرفةوال!واهر

التوصةمناحمابهذاافلتحين،لاجتماعيةاوالعلوموالفنون

كواحدبلدرهلينفعم،"امكناذا"اخرىجلالزةبمنحهالعرضية

هـالاوسبالجيلتسميتهمعلىاصطلحهـااو،الخمسيناتكتابمن

فإلفى-يقولوااناعتادواكما-نقدياسقطالذي،الضائع

يوسف،ومحفوظنجيبكللكلفيوابداعيا،والعالم،واأقط،متدور

المجيدينالقصرةالقصةكتابمناخرينالى،حقىويحعور،ادريس

التي"امكناذاجائزة)1المجلسجوائزمعحظهممنكانالذين

المجلسلجانتقاريرفي،المصاة*دبيةائزالمصاحدىاصبحت

يجوزلاانهتقول،منح!لأفير،قانونيةلحجةربمسا،التاريخية

لىا،التشجيعيةالبمائزفروعمنفرعمن،محجوبةجالرةقيمةنقل

اخر.فررم

،بالموضوعللكلالبالادبيةالذاتاو،بالواقعالاديبعلاقةمدىعن

نقدية،مقعمةعبداحسنكتب،للواقع*ديبمنالمعنويةاأرؤيةاو

قي"تكونانتعاول،واجتماعيةمنطقيةرؤببمثابةهي،قنطيرية

السليمبعضهاعلىتوافق،للعالم،كلوات،امتابلررى،وجمالية

وهـو،*خرالبعضوتدين،للواكعنكرتهافي،واجتماعيا،صحيا

في،الحديثعصرنافي؟ملاكلعلىاو،العالمفيا!ماب!رىمع!م

اسلوببانهاالفروضاحسن!عليهاتحكماو.العمثريناثمرن

اثعالي.يلاسلوبليسوالكنه،ومعرفتهالواق!لرؤية

هـصضفي-وبالغرورة،الواقعرويةفياثعاليلموبفالاس

ثىسالعالمانحاءمنمهـختارةروائيةاعالبصصةعلىوبناء،املاب

الذاتتتحدان،عنهوالحميقالصادقالفنيالتعبيرثيالكاتبنحاج

هوكمالتراه،ورا،5وتحتجب،!يهتتلاشىانبل،با"ضوع

عمهـيقبالواقعاحساسخلكلمن،وعمقبصد!هوكماوعدهه

"نالفنىهذاوقولىالىح!ديما،اكثبامنوحدهوذلك،وصارر

،طالاثنهادواتاختيارقيحروهووانسانيا!دميإموقفاو*ديب

."اليناوتوصيلها،رؤ،تهءنامشفعلىقاثرةالألواء!ذهان

لررىوا،سلامةلصحةاشروظتنتفي،النقيمالفرفروبهذا

مشوهة،،اوناقصةاو،تقليديةاو،مسطحةلانها،مخالفةعديدة

شخصيتهسوىالفنانههايرىلااو،الراهنعالمهاقيمتجتراو

الفانفيهاروىلأاوالمتعالية،الرمادية1،المنصلة،المتضخمة

الرؤىهذهوكل.والاصطرابوالفوصىالعبثمن.!علةلا!العالم

سلفاالفنانمعنت!ان"م!ناتقتضيلافها،املالبمنا!ر!ضة

حتى،لفنياالملعنخارجةمسلمةعلىاو،مامقدمةعلى

بدالاا!4ارو+لبروى،3رر!وان،عالمهالىنعخلانقستطيع

بعالمه،الاثتشاعنستطيعحتى(املايب)وبينهبيشامسبقتواطؤمن

.اووادانتناجهلةبافناوصفنامنهفنقبل،"دربهثيوالسير

علىائرلفمع"نتفقاو،الالمعنالمسبقالمجردالعكري1تصوره

ففررقدالعالماناو،حلمهمواو،ثقيلكلابوسفينعهثياننا

صراًءمير.اوفراتيتالىتحوأواكداليشروان،من!هاومعناه

هذهنقبطانعليناالصعبمنيكونالمبدئيالاتفاقهذاوبدون

."الفنيةالاعمال

!يليهويرنب،المقعماتالناكدلهيسوقالذيالفرضهذا

يافهـرلا،للعملوالصحةالسلامةشروصبهويضع،النتائح

مناحعير1يثيرهـرض،ايضاوجماليافنياوافما،فقطواجتماعيا

واحد،وقتفيويحجرها،الرؤىلت!ددبالقبوليقوللانه،الاسثلة

صك،ثيكلهاالجماليةاواكقديةالقضإيابلالقضيةيبسطولانه

الاعما!"لغنب4كلبهثسقط،يمنحلااويمنح،اجتماعياوفكري

،وفيالماضيفي،النافلؤيةن،للواثعرؤيتهافىبتختلفالتي

فيبالقص!ورالاقلعلىيصمهااوإ،اأتجاربكلبهيشجب،العافر

بالذاتيةاو،وتشوههاالرؤيةهذهنقرإفياوللواقعالرؤية

،للرؤىالادانةبسبب،تلغياناهياسبهذالي!كنحهتىانعضخمة

ومارسهلوجويسمافكا6المعالمالادبيةالاعمالمنكثيرا،الذاتيةوا

الاعم!الوسلالربل،وداريلمانوتوماسوولفوفرجيمنياوجورجيو

اذاتة،ااواًلمخالفءالرلىاسرفيوقعتالتي،المعاصرةالادبية

الذاتية.وتلك"لمخالفةهذهالىراجعانجاحهاكانربماوالتي

*دبب!ةاًلاعمالتصبح،ينبغيممااكثرالمتعقل،الفرضىوبهذا

مجرد،لهاتالشيءإيهاوالفى،الكهربية1كالمصابيح،رؤىمجرد

والاسلاك.الاضاءةكوفا-يح،علميةوساهلل

تطبيقفي،ماحدالىنجحفد،بدرعبدالمحسنكهانواذا

ثينائبتيومياو"لهيكل"زيئب":رواي!علىهذهفرضيته

ايام"وللشرقاويااخالاحا(و"الارصو"،للح!بما،الاريالى

رومانسيةرؤية"كانتوالاولى.قاسملعبدالحكيم،السبعةنالانإ

وال!ثالة،له"مثايى"فكوية!ؤية"كانتوالثانية"للوا،قع

والخامسةللواقع،"واقعيةر؟يةنحو"مسيرتينكاشاابعةواًلرا

الكلا4-باشارةبرعم،للواثع"الواق!بةأرؤيةا"بعينها،كانت

،"عبدالعزيز"بطلطوبينبينمهوللعلافة،ثببهاالمؤلفلذاتية

الحقيقيالتحديهي،بعديرهالملتبماالتاليةروايرتهانواعتباره

الفنيالنضجيكوناناحتمالالىمنهايماءربماسيواجههالذي

والبطصلالموضوعلأرتباصراجعا"أ-بعةاالانسانايامه1ثي

ه!و،التطبيقثيالنجاحهذا.ثيهاالذاتيةلمتجربت4،الكاتببا

ثرضيتهبرغم،الادبيلل!لتذوقهوفي،الناقعدفيللفنانئجاح

الجامعيةالعقليةنجاحايفساوهو،الجماليوتنظيره،النقدية

المسبق،وؤانونه،بحيثياتهالخادعاأنجاحوذلك،المن!م!لأالمئهجيةا

1،،علإ4معها+دفاق"الىايضامنايحتاجالذي.الصارمومقياسه

عن!ه،المبعديناو،منه"هـفوضينالكتابمعا!دفاقالىحاجته

وعوالمهم،رؤاهمعلى،"لعالماعلىللتردكأسلوب"الا،برؤاهم

واصدح!"واعوقاولصعء)صؤيةالىوحاجته،المتضخمةالذاتية

والمصاقووظيفته،وادوالإ"،الفئيالعهـللطبيعة."تركييا"وكثر

الشاهددوردوره!صبح6عنهابالتعبيروالسائل،بالتجربةالرؤية

ويتعرف!كاتباعالميكتشفالذيطالم!تعرا9ودور،والفضوليالائح

.ثورومعالجةوتجوبةرؤية،داخلهومن،ءملهاسراراوالى،اليه

هو،ايضاوبالقانون،المسبقثورهيكونفلا.اولاالقارىء

سلف؟الملزمالاجتماعياوالسياسيالناقددور.القاضيدور

الادبي،العهلحيالمسبقةبفكرة

،دعوةمجردتكونانيسعدنيالتي،ملاحظيهيتلك

الدار-يئلنقاثنا6استطعتمامنهمااتحرز،نقدااوتعليقاوليست

قبل،مناقراهولم،بعداسم!هلمالذيرايهمأليبلأوا،والمتذوقين

المناثشعةيستدطىمما،بالكيمرالحافلة1،لنقديةاا!راهـ!ةاثيهذه

نطالب،وقصساشعارمننكتبهفبمالرايهمابداءهم،والمحاورة



ماتتقداعمالا،واشعارقصمصمنكتبناهمانعتبربان،حيالها

وابالحساسيةمنهمونتهم،للنقادملكاواصبحت،لنهـابالنسبة

نخطاو،ؤواهناانفنحانحاولنااذا،النقدحريةفيبالت!خل

.يقولونفيما،رأيناعنبهانعبر،سطورا

النجا"ابوالمعاطيابو"شاباومؤلفها،إ(المنفىالىالعودة))

عام،عن7291عامفيالننشجيعيةالدولةبجائزةعنهافازالذي

واقعها،،القاهرةفيالادبيةالمجلاتقضيةوعن...791

منها،تبقىماوهشاشة،بغيابهاالممريالاديبواغتراب6ومحنتها

.الادابمنالقادمبالعدد،الابهذا!التعليقسيكون

اصفماسليمان

السامرائيماجد:منرسالة

..نحولطااو..ثقافيت!نا

تأهـلملااليومالعرا!فيالثقاق!يةالحياةفآملالىعمعتادا

هادئا،سطحا،جوانبهامنكثيرفي،لكستبعوفانها،دقيقا

.وهناكهنامنعليهتهبالتي"الع!يةالرياح"حتىتثيرهلأ

..للنطرلافتامروهو...كثيرةأحيانفي

ماهي؟والمثقفونالإدباءينشغلبماذا؟حدثماذاترى..

الادبية؟الصحافةتكتبوماذا؟همومهم

كبيرةولكنها..قلائلكلماتفينفسهاتختصركثيرةالسلة

التشخيصستحملاجاباتلانها.وعنهالهادقيقجوابفيتفكرحين

..ضحالةوحتى،وسلبيات،ملابساتمنالواقعهذافيمالكل

..انفسهمالادباءيخلقها

رسالةفيقبلمناجبتاكونوربما-الانالاجابةعدمانعلى

الحاضر،مسارهضمنويركه،الوضعهذااهمالتعنيلاسسابقة

يتح!لالذيولعل.واصمادبيممص!قلمعالم-رسملاوالذي

.النسسوععلىالكميةفيهضغتالذيالثقافيالوضءهذامسؤولية

لماجديدةصيفةتوجدانعليهاالتيالاءلاموزارة:عديدهجهات

الحضماريةللمرحلةبالنسبةآهمبةالاعتباربنظرآخذة،تنشره

وروتينية،برمودهءلىينتفضانعليهالذيالادباءاًتحاد.الراهنة

قيمحقيقية..من-طرحهانيجبوماالاثبيةالصحا!4.وندواتهاماسيه

لرلساهـسةاوفياءيكوؤواانعلىبحرصهم،انفسهمالادباء:واخيرا

..الحقةالاثب

محطدةاوقاتفيالمجونتص!ركما..يوروبهب!اتصدرالصحفان

مكانفيها"يساًلصحفنهذهالادبيةوالصفحات،م!دةغيراو

والمقالة،،بالقصة"حافلة"ايقبدورهاوالمجلات.للاعلاناتخال

تتطلبلانهاربما)الجادةالمتعمقةلدراساتامنوالقليل..والشعر

علىنليرههذاكليحهلهل..ولبرأ!والكتابةللتأملاطولوقتا

الثقافيأالوضع

.عالج!حياةفي،روتب،وب!ل،يمرأنهيبدواًلذي..

!كرمنوارول..يتحدثوالكل..يسمعوالكل..يقرأالكل

."الجيبيدخلما"حعودمنابعدبشي،

ررءتولكنها..كثيرة-والمثقفينالادباءهموم-والهموم

الحيساةفينقلةالىتقودانليمكن،الغالبفي،ذاتيةهموما

هصومانها.الادبيالتمنشيطعواملمنعاملالنتكونأو،الثقافية

،التفكبسرفيالسهولةتأليهناومن.غالبهافي،موضوعيةغير

..وهو!ايضاالنشرفيالسهونةق!دحيث،ا!كتابةفيوالسهولة

منحديث(المحدودة)تجاربهمشللتحد!اليومالكثيرينيقودما

اليهماثنىهيإلي)آفاقهموعن..قانونااكتشفاو،نظريةأوجد

وعن..اليوتاو،تشيكوفافافىوىنها(بيوتهمسقوفمن

ليست،واقعها!ي،وهي،.والكميرة،الكبيرة"فتوحالهم"

الذاتية.والامراض،هلوسةامنباحميرمشوبةاحلاممناكثر

والمسرحيين،،والقصاصين،الشعراءمنكثروعندهذاتجد

الخرافاتمنيصنعواآنيحلولونوكأنهملكفيبدون..والرسامين

الاخريناقناعئل4وساًما.حقيقيةمسائلرؤوسهمبهاتمتليءالتي

،والاخبار،الكلامنشر..النشرمنتنقطعلاالتياليولةفهي،بها

تاريخ"يدخلونعطماءمنهموتجعل،الايديلهم.صصفق،والصور

احداكنشاطتوكانهم..النحا-لينازاميلتنتظرهمالغدوفي،"الادب

!النرة!ر

،ذاكاوادكتابهذاتستفىضقىالادبوالصحادة..هذاكل

وتكتب.الهامشيةالم!لةهذه،تزعاحدالاخفيفةائارة)وتثير

،وهمنغواي،ولورنس،باوف!دازراعنمعادامكروراكلاما

تعرضي،فهوال!ميةلهذهالهـتعرضارادتماواذا...وستانسلافسكي

.كانايغضبيثيرانرريدلامن

***

فيمؤخراالانتباهلفتتظاهرةرصدالىتقودالضيةهذه

منالشوغيابوهي،(والاسبوعيةاليوهية)العراقيةالصحافة

الادبية.صفحاتها

أ..لماذا

اثنيناحدعنليمالامر

لينحسر"العراقيةالشاعرية"اصاباكيدانضوبااناما-

الكمي)تصاعدماالماضيانالعامانشهدكبيرةمدموجةبعدعطاؤها

..(طبعا

الذي"اورموىثون"هوشعرمناليوميكمبماانواما-

..لنشره!يقي!امسوغاتجدلابحيت،لنفسهاالادبيةالصحافةتقرره

نجهله،آخرسبباكانام..ذاكامهذاالسنبأكانوسواء

حقيقياهتمامالىيشيرانيمكنماالتساؤلمنقطيثرلمفانه

ازدحاممنالرغمعلىهذا...ينشربماانغسهمالادباءمنوفعلي

بمناقشاتالزمنيسشهلكحيث..منهمبالكثيرينالنسبيالمقاهي

..يجدياوينفعلابطولكن،"الفراغاوقاتتزجية"قبيلمنهي

:بضيدادالىبيروتمن

،(العربيالاسبوع"لمجلةالبياتيعبدالوهابالشاعرحديثكان

منالنوعهذالمثلمثارا(7291)الاولكلأدونشهراعداداحدفي

بجسرينطرحهاالتيالاراءقيمةيناقشونلا."المجالسأحاديت"

هذاموجةانتقلتوقد."تسليةحديث"وانما.الشعراءمن

عربيية!اصم!الىانتقلتكما،بغدادالى،(الزوبعةالحديت"

،(الراكدالسطح"هذايحركانارادالبياتيانويبدو.اخرى

مهاجمةالىاتجى"حينان!سبيلاخلأحديثهلكن6الادبيةللحياة

جعوىاكثريكونانيمكنوكان.تناولهملمن"الشخصيالسلوك"

والتي،ال!يومالسائدةوالشعريةالادبيةالظواهرتناوللووفاعلية

نا:القوليمكنهناومن.اسبابهاابرزعنهمتحدثممنكثيركان

جلورهم،اصابت2الثعرازملائهعلىالبياتيفتحهاالتي(،النار"

..فيهمآخرشيئاتمسبولم



يتحولانيمكنكانفيهجاءالذيبالشكلالحديثهذاوحتى

شصصريقدمهاالتيالحقيقيةاثقيمةمناقنمعةآلى..اكبرهوماالى

والشعراء،اتهمفالبياتي.يحدثثمهذامنففميئاأنفي.اليوم

عشائرية،روحتشوبهابنزعةعليهورثوا،البياتياتهمواالإخرون

قضعيةبقيتلا)بينما..مثلهبهجومالهجومعلىترد..قبليةنعرةاو

فيسواء،الادبيةالصحافةانمنالرغمعلى،معزولة،(الشعر

وصفحاتهشاعمدتهامنالكثيراسشهلكت،ال!ربيالوطناوالعراق

عليها.الهامشيوالتعليق،"المعركةاخبار"نقل،!

.والفكريالادبي،البؤسمنتهىتمثلمهألةانها

يىكون،اخرىمرةعاداذ..اهخومبذلكالبياق!يكتفولم

الاص-!رال!ددفينث!رسئ،"التخصيص"دنكبعدتع!مااكثر

أطقكما،"الادبيةالمااليماعصابات"عنمقالأ(،الكلمة"مجلةهن

..اوطتهمهجرواممئعددافيههاصم،ارر*مراءمنمجموعةعلى

هؤلاءعلىالملاحظ"انوراى.بيروتفيالمقي!يناولئكوبالاخص

)1(-الحقيقيالنضالسجلفيمكتوبواسمه-منهمواحدباستثناءس

يمارسهـونلأانهمكما،الاطلاقعلى3مناضلينأوثواراليسوا،نهم

ديتسداو،وضنهفييضطهدلممىهمأياانكما،حقيقيعملاي

علييجلسكانوب!ضهم،مدللينكانواانهمبل6العملابوابوجهه

.،،يسارهاوالسلطانيمين

،الاتهامهـاتكيلمنالوؤ!رةهذهءلمىالبياجم!مقالةوتمضي

ؤهو((.الاسماء"هذهالىاخرىاتهاماتتوجه"الروحية"وبنفس

تلكوراءيقالونبئنهميجيب6هؤلاء"رز!"مصدرعنيتساكلحين

والمجلاتالصحففي-حنبالتيالمسشعارةوغيرالمستعارةالاسماء"

-بيروت-العاصمةهذهفيتصعرالتيوالشهريةوالاسبوعيةاليوم!ية

."الاربمالعالمجهاتحكوماتباموال

والامبرياليةالطلامقوىان"الىهذهمقالتهفيالبياتيويث!ب

بشراءذاكأوالاديبهذامناحيانا-كلتفيوالعالميةالمحليةوالرجع!ية

سافمربشكللهانفسهنجنيدفيالشجاعةيملكلاكاناًذاسسكوته

يكتبهمابشراءتكتفياو،اووتمعارتوقيعهبشراء-كلتفيأو-ومكشوف

فيهايشككودراساتومقالاتبحوثمنوالفنوالادبالشعرعن

."(مضادةزائفةثوريةومصطلحاتبشعارات)الثوريالادبباصالة

كلىسةالفينوريمحمدكتب"الكلمة"منال!ددنغسوفي

ؤءهاذهب،"اثمعرانواقيصيرئالبياتيالوهابعبد":عنوانتحهـت

الشعراءمنطو-لطابورآقنعةاسقظأنه"البياتيجريمةانالى

،وماسحوارضنو!ط،الموتىاكفانولسارق،الكاهنوء4عاريابداحتى

..."والاعراسالمحافلومهرج،والمدلك،السادةاحذية

ذلكوجوهفيالبياقيعنللفيتوريوالكلام-حديثهان))

النارلثرارةويطلقويحركيفجرانماا)شعراءمنالمتكلسالحشد

والخو!بالنفساقموبوءةارضاتصبعانتوشكارضفي،المقسسة

."والادعاء

يحدثماصالالصمتويبقى..اجتهاديةا!راءوتبقى

،وبناه،الثقافيالواقعبهذاتتصلمسماتةمناكثرالىيشيرصمتا

تكلمشكلتنابيذما..اديبناهذاكلفيالاولالمتهمويبقى.وتركيبه

الاشارةوتكل..المشاكلؤوقالقفزهبمالثقافيةحياتنافيالكبرى

هذهمسننقبلفياأخطرعلامةهي(،المبدلحةالذهنية"ركودالى

..يدورالطاحونبينما..أيضاوحاضرها..الحياة

اًلسامرائيصاالحماجدبغداد

..الفيتوريمحمدالىهناالأشارةاناعتقد)1،

بلصسنمحهـمدمنرسالة

تونسؤكوالجزالريةالتنلآإفة

علىاشتملجزائرينفادياسبوعتونصىكيالهاضياف!ر!ياقيم

منالواناتمثلالتيالمتنوءةوالفنيةالثقاؤيةالتطاهراتمنمجموءة

ورسموسبماومسرحأدبهـنالاصميلةجزائر-ةامارةوالحضالثقافة

ثقافةمنوثريةجمةملامحعلىالتونسيالجمهورزتعر!.وموسيقى

ءسلىيقتمراماالهروضتقديماناذ.و!ونهوادابهاثقيقالقطر

تطبيقاالتونسيةالجمهوريةمدناهمالىتجاوزههـابرلالعاصمةتونس

ا)شعبيةالجما!رانذ11وهامةطيبةبادرةوهده،اللامركزيةلسياسة

للاخوةهامجسرلثقافةوا،تعاونلكلالهدفتعتبرالمناطقكلفي

الظافءن/مكنمااكثرالىجيلبعدجيلاالشقةو.لقريبوالحوار

.والالفاق

مختلفالىينتمونعضوا158منأجزائرياالثقافيالوفدولألف

ورسامينومخرجينمسرحبنوممثليناساتذةمنالثقافهـيةالقطاعات

نقديمعلىالاسبوعهذااطارفيحرصواوكلهم.وموسيقيينوصحافيين

العتابالىالمحاضرةمنالجرائريةالثقافةاوجهمختلفعنحيةصور

بنوع!االموسيقىالىالتشكيليالفنومنالسينماالىالمسرحومن

الجزائريالاسبوعبرنامعلثقاكياالوفدصدروقد.أحديثواالعتيتى1

الميادينمختلففيالعدي!ةوالرواب!الاخوةعلاقاتان":الكلمةبيه

وقد،الهـتاريخاءماقالىاصولهالمحيترجعوتونسالجزائرشعبيبين

والدينللغةواالدمصلاتمنالشقيقينالبلدينبينماوثحثمهذلكإكد

تمتينفيبالغاثرواحم!لغةفيلاشتراكناكانولقد.والجوار

ه!ذهوف!ث،ل،المشتركتاريخنابهاانطبعالتيالثقافي!ةالعلاقات

فضللهكا!مما.العفويةبطابعتميزوثظؤكيعلميتبادلبقيامالورقات

..الشقيقينالبلديئفيالحضارياالازدهارعاىكبير

علىالجزائرتعملالسبيلهذافيوسيبراالروحهذهمعوتماشيا

اخلا!منلتتمرجديدةمتينةصروحوتشييدقائماك!انماتم!كليم

لتحقيقكاملادورهاالثقافةتؤديحننىالبلدينبينالثقاميةالهلاقات

المحخلسفاثاركلومحووالازادهارلتقدماهيالتينسعبنااهداف

.الفكري

لنتونسفيالجزائريالثقافيالاسبوعبانتكدونواننا

سيكونوانما،انتهائهابمجردالصفحاتفهاتطوىعابرةتطاهرةيكون

لنستمدجنبالىجنباالسيرمواصلةعلىراسخاوعزماجادةانطلاقة

فيجهوثناجعلمننتمكنحتىالخبراتونتباللالتجارببعضنامن

المحهاية.فيمتصظثممتكاملةتسيرالثقافيالميدان

عندودوالعييابوا،دكتورالاسالذةحاضرالمحافراتمجالفي

سعداللهالقاسمابووالدكتور(الجزائرفيالثقافيةالثورةمفهوم)

بنيقلعة)عنبورويبةورشيد(العجرائر1فيالثقافيةالمدارس)عن

(حماد

معرضراقيمللتوزيعالتونسهـقيبالشركةالخاصةالعرضروبقاعة

الاستقلالمنذوتحقيقهاانجازهاتمالتيالجزائري4والمنشوراتالكتب

والعلميةالتربويةالكتبمنمختلفةاصافعلىواحوى،الانحتى

عنطالنشروحركة.الشعريةوالدواوينلمسرحياتواوالقصصوالادبية

وانخاصرنوعمنثقافيارصيدالكونان":شعارتحتتشيرالجزالر

كعنيالننىالاالكارمنالواسعالخضمهذا!للمواطنينبلتوالينقدم



بر!ةوالنهارالليقفياوانكلفيالسيرلهميتي!حماالراهنالعالم

الجزائر)معرضاقيمالفتونوبقاعة.،،اجناسهاختلافعلى"لانسان

لادواتواوالرسوماتنقوشمنكبيرعددعلىواحتوى(وحاضراماضيا

ومجموعةلمةالج!المزخرفةالحائطيةوالقطعالفخاريةوالاوانيالحجرية

الجزائهـروجهاظهرتالمعروضاتهذهوكل.الزفيةاللوحاتمن

اللوحاتمنمجموعةعرضتذلكجانبوالى.الاصيلةالمسلمةالعربية

حركةصعامةملامحلنااعطت،المعاصريننريينالجزاللرسامينلزيتيةا

اثقيئ.القطرفيالتشكيلليالفن

المتخصصراسممحمدالكبيرالفنانيمثلهالتقليديالرسمفنان

نماممحمدهمعليهتتلمذواجماعةمنوالهعلىوسار،اثنمنمةفنفي

فيعبورةبنؤيمثله؟لمجردالشعبيالفنواما.والصحراويوغانم

ذاتلوحاتهافيوبايةالعاصمةالجزائرعنمخهـتلفةمناظرداتلوحات

الرسىحوبخصوصي.وغيرهموزميرليالملونالربيالتقليديالفن

ديخيأدينانصرفيمنلهكلالىيكيفنعنعبارةهوالذيالواقعي

وغيرهم.وبوزيدويلسواسياخم

وهيالشاعريةورهافةاللونقوةالمتعددة(لمنهاهحهذهؤىونلاحظ

هذهفيوالضوماللونتعكسكماالزائرفيلحقيقيةاالحياةتعكس

نسجلواخيرا.الاصيلةالوكنيةالمعالمتبرزالوقتنفسوديالربوع

فنيمثلونالذينوزرارتيوقرء،زعنتروابنومصليخدظاسماء

الحديث.النتشكيليلرسما

الريفيةالمناظرتمثلجميعهاالمدارسهذهفانالحالكانوكيفما

تتعلئمواضيعاواثمنفياليوميةالحياهاوالبلايةفيوالحياة

الماضيآلامعنتعبرعديمةرموزافيهانلا!كماالتار!بصاث

يتطلعونالجزائريينالفنانينمنذكرمنجمعان.المستقبلآمالوقبرز

آمالمستوىفيووم!عهترقيتهعلىوالمملالرسمفنلتوولوما

وتطلعاقه.الجزائريالمجتمميواكبحتىالشعبومطامح

(الخبزة)بعنوانمسرحيةبوهرانالمسرحيةالفرقةوفدمت

التخلفقضايابعضقعالحوهي.علولوالقادرعبدواخراجتاليف

شيءكلفيهشعبيحيخيكلمنوذلكوالاستنلكلوالجهلكالجوع

واصنافالمتجولينوالباعةالفديمةادفمطبوتاجرالبقالالىالمقهيمن

فضايايتناولالذيللمملخراجاواموفوعاحيامثالافكانت.المأرة

منيقشبالرحيويلاثر..بهاويئترالجماهيراليلتقدمالجماهير

الحيويةمشاغلهمويستوعب"لناسقضايايتبىعنمماالاساسميةوظيفته

اليومي.تغاملهمفيالمواطنينبينتجمعالتيالط!قاتونوعة

بينهامنوالإهدافالمواضيعمتنوعةجزائريةافلامعمهوشاهعنا

منممثلينوور"ركةرياضسليماخراج(سنود)نئ!يطبالخصوص

التعذيب؟ا!الشبانالمخرجينجيلمنوالمخرج.مختلفةعربيةبلدان

الثورةاندلاععئداوقفحيثالفرنسيةالاستعماريةالمحتشداتفي

مساهمةلفييوا.الجزائراستقصعنالأعلانبعدالاعنهجم!واح

فلسطينالاولىالعربوقضيةالعثرينالقرنلماسل!العريففىجاثة

مالوفةغيربل!ةولكن.محالةلا(عالدون)يقولىسنعود..الجربخة1

الابعادذاتومشاكلههدافهوالحركيتهالمتؤجيشدمهولهذا.ومبتكرة

"لممثلين:احدلسانعلىجاءماالمقصودةاهدافهابرزومن.العميقة

.(لعكلامنوكثرواالكلاممننقصوا)

-لا---.-صص---ص!فى

صءرلببما20
الثمهيرالمفرنسيالفسمعوفتأليفق

طرابيشيصرجترجمةغال!ديروجيه

الفرنسيالماركسيالكاتبالفهكتابآخرهذا

التائيةالسؤالمنينطلقوهو،غاروديروجيهالكبيو

الاشياءهيوما،الشبيبةتفضح!االقيالاشياءهيما

الىاى،اذنالشبيبةالىلتوجهانه!بهاتبشرالتي

وسيكون.وتخلقتبدألكيبل،تلعناوتقبللكيفقطمصنوعةليستالانسانحياةانيعتقدونالذينجميع

فاذا.منهالخروجولحاولواالمأزقيعواانألبعضعلىساعداذاهدفهالكتابهذايبلغانبالامكان

أ-لابحيث،عاماكاللاثينخلاليدمرانسوفومحيطهالانسانفان،المفجعةالحاضرلانحرأفاتاستسلمنا

...للعيشوقتثمةيكون

سحرية4مابوصفةالاعتقادهوولشى،نفسهاالمياسةمفهوميبدلانهو،المكنالانسانيعيان

وقد4.تشتعلانلمكننارثمةبل،ممنوحتحريرليسثمة.الشخصيةمشاركتنابلا،"الخارج"منتنقذنا

.ووجودهنفسهفيمابأفضلعلىتغذيتهامصحممانسانثمةيكنلماذاالفارهذهتنطفيء

.يقراًهلمنبالنسبةوالتزام،كتبهلمنبالنسبةالتزام:التزامالكتابهذأفان،واذن

فهوأ.الصثرينفيوانايراودنيكانالذيللحلمامينمالاظلكتابتهعلىمجبراكنتلقد:غارودييقولو

،(.ثجذورجدلديناستئصالاوتمأصيلاواصد،آنفيولكملةانقطاعاحياتىفييمثل
ل.ل5النسخةثى"حديثاصدر
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