
لهتؤلر-عغافىلم!-شلرربدل!با

الخحمسسحح!لئابمحويتلعشرص!يخضفصف

ا!تقنياتحتميةانالقولليسعنافانهالاقتصادلغةاستعرنااذا

علىالحديثةالمجتمه؟تحياةفيأسالمميةأهمية،يهاستكوىالجديدة

فكبيأتيانماوالتكنولوجيالطميالتقمموان،انظمتهااختلاف

وهناك.عصرنافيجتمابةالاالتحولاتتقتضيهاالتيالشروظمقدمة

الايديولوجية.اليومحتىعلىالصدارةباتتلهامنيرىانالتكنولوجيات

ا!ر1االدورينفيلافهو،غلواولشططالقولهذافيكانولئن

مصيرفيبل،المعاصرةالمجتمعاتمصائرفيالكنولو-؟تلعبهالذي

منمكهراكبرا!احقةالنوويةاًلحربشبحيزالفما.جمعاءلبثريةا

صعيدناوعلى.الحديثةالنكنولوجهـياع!نهاتمخضتالنيالنقمةمظاهر

،6791حزيرانفيانتكاسةهامادورا2،ضكنولوجيالتخلفالعبالعربي

هيان!صابالاساسهـكالتناانمن؟البعضروعفيدخللقدمتى

الاالسليبينوجهناوماءحقنانستعيدلنواننا،امنرونيةمشكلة

المنطقهذامثلند.وسواء.وحد!االتكنولوجيةالجدارةطريقعن

نملكلافنحن،لهاضيقةنظرةعناوللمشكلةصحيحتشخيصعن

الذيالتكنواوجيالتحديهذافيلعلبل.الحسابمننسقطه؟ن

لعلعصرفينعيشفنحن.ك،خيارؤلم!والا.سلانايوكمانواج!

كالولاياتامهةكانتفاذا.والتل!التخلف*رحملاانهحسناتهمن

السوفياتيالقمرفيوجتقدالمتقدهةالبلدانظيعةفيوهيالمتحع!

بمناهجهاالنظرتعيدفراحتالتكنولوجيتيزوكرامتهالمنعتهاتحديالاو!ا

دوراما،ووظمنشيئانفعلبئننفناحرانافما،لتعليميةواالعلمية

كتجربةتحربةنحممانالىاحوجناوما،ولرناعقرفيازننحديانواجه

بعضفبمبتطبيقهاالعربيةبلدادنامع!مبدأتالتيالمعاصرةالرياضيات

شفىفيومتناسقةشاملةثورةالىاحوجناما.التعليميةمناهجها

فوقب(اوفكرياترفاالمعاصرةالرياضياتفستبقىواًلا.حآتناميادين

عقيماسيكونوكتلك.للعاركسلاالمر*.يقتليزالمامجتمعه!

النصفالثانيفبمالتكنولوجيا6لرعنحديثناالفكريالبطرمن/اولاضربا

اثابنمازالم!االذياوقتافيالوبيادبناعلىالعشرينالقرنمن

فقيراالزاوما6الحرعروالشالعموديالشعربينصراعاتيشهد

كالرواية،كلاسيكيةاليى!ومتعتببرباتتالتيالنوعيةعلاءاتهفي

وتولستويسرفانتسادبنايعرفلمالذيالوقتلاوفي.والمذمرحية

ماذابل،العشريناأقرنامنالثانيالنصفبعدالاودوستويفسكي

اماممواربةالاحوالاحسنفياومغلقةتكونتكادنوافذناان،-اقول

عشرخهـمسةكلتتضاعف.اخذتالتيالحديثةالعالميةالعلميه!ؤلفاتا

يكونيكادامراموكبتهساوبالت،الاح!4ءاتتفيدكما،عاما
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مستحيلا.

انناام.الحصانامامالهربةنضعانو!هضاانناالييني

حقا؟عصربونبانناوالغيراقهسنانقنعاننحاول

عن!-ىيثالىتسىتمعواانقبلأسآتكمانرحن!،ارر!ادةايها

ماذا،الف؟نب!اصالماثمةكانان،العرجم!والادبالسيبرنطيقا

الكتابامطمالعربيةبلداننامعطمدبمالقائمةأحواجزابصددفطنا

باستعمالالعوبيالشعبرم!وازين)بقابدءمعمنكممن؟العرجمبما

لاستخ!داممحاولةوهوالكالبطار!محمدللدكتور(الثنائبةلارقاما

الشعراوزانلمعرفةالرداضيمهاونطلالحاسبةالالكنرونيةالالة

لهتهبأءنبعضعداربما،الكعتاب(بهذاسمعمناقول،الوبي

الا!و.اربدامهرجان!فىقالعرازاران

ال!عربي،دببالاتتعلقظصاهرةعنحداث،*ونانيمكنوىف

مطبقاجهلااءهلبهادالذيالوقتفبم،بالغرضوا!لا،كحديثي

الير.برمننهالعرببمالمغربفي،صرةالمهالادبيةالحياةفييجريعما

الاساسب-قىادتمامشاكلفنتدارسنتواة"عانهذهوالحالةبناحريا

حقا.الربيأدبنافيبةدتتبلورلمأظواهر4لدراسالتصديقبل

هوء!ولكن.الشأنعط!ةتكنولوجيةئورةينت!هدعالمفينعيشاننا

فبمموقعناهومااخرىبكلمةاو؟الثورةهذهمنأص"بنامامقدار

و!وما؟عصريونةحمنروجةأيةالىرالاحرىاو؟الحدثالعصر

وتائرالاءننباربنظراخذناادا؟الحضاريينالتخلفواالتقدممقياس

العصربكأ،المواكبةنس!بةبموجبهنقيساساساالاقتصاثيالت!ر

وذلك،سنواتعثرقبلعليهكنامماا&ومتخلفااكئرانفنافستجد

الزيادةرلءناء!اءات3ءرنلاانا.التثدمةالبلدانمعبالمقارنة

احصائيةامامىولكن،الوبيةابلدانافيالسكانمنلفردادخلفي

الفرددخلابأنت!دالعراق!يةالتحطيطوزارةنشرتهكتابمناستقي!نها

البلدانضاعليههوهمااًقلاصبح.791سنةق!اكاصيةالبلدانفي

0691سنةفنيكارانبهد،مرةعشرةباثستيالمننقدمةالراسمالية

الفرددخلفانالاحصإئيةالتكهناتوحسب.،رةعثرةبحدىأقل

القرننهابر"فيس.كونالمتقدهةالرأسماليةالبلدانفيالسهكانمن

فما.النامببةالبلدانفيسيكونعمامرةعثرةبخمساكبرالعشرين

؟المغطياتءـفىهمننستخلصهانيمكنالذي

حيثانمستوى،الكويتمثلقطرحالةاخذنالواخرىجهةومن



ا!!صحفهل،المتقدمالعالمفيدخلأعلىينافسفيهالفرددخل

اثخالمنالكفر-!فيالتيكالصينمتفدمابلداالكويتنعتبران

فيهالفرداولكنأنوويةواالذريةالقنا،لوتفجرالتطورةالصاعة

يحسهنربما؟الكويتفيالفردبدخليقادنانيمكنبدخليتمتعلا

هـنبالرعم،الصضاشيلتقدمواالمعاصرةمفهوميبيننميزانهنابنا

تطللب،يبلأوكما،فالمعاصرة.بضهمامشترءاقالسماهناكان

ؤسننطيعانناذلك.الحضاريالتقدميتطلبهمماتواضعااكنرتذروطا

اله:اعيسةموسساتنابضفيالحاسجمةالالكترونيةا!لةملنستهان

العوبي،أدباعلىالحديثةازننكهولوجيااثرء!ونتحدث،والعلمية

فيالالكترونيةالحاسبةمنابسطدهوماننتحلااننامنبالرغم

الحديثةالصناطةأحدثتهبمانستبينانيس!منالاانهك!ا.ديارنا

الرا!فة،خيطتنافياجذنماعيةتحولاتمنوالتلطريونكاالمترانزستور

الصغيروالترانزستوراراد/وافبمفضل.-ايضانتننجطهالاا.صامنبالرغم

ا!تخلفطع!ندنا،معاقلآخرالحديثالععراقتحمكثيرايكلفلاوالذي

الضل،الىمصهالص!راجهازهذايحملانفلاحنابوسعفصار

ءطابخهن.فيحتىعنهيستغنينلاأمهاتناوباتت

منالثورةونجنيهاجنيناهااننيالفاندةوللاكد،صحي!حهداكل

حدهاوفيإةمحدواتزالماالفائدهذهولكن.المعاصرةلتكنولوجيةا

تتجسدانماالحدءثةألعلميهالثورةانالاعتباربنظرآخدنااذاالادنى

الضخمالوا!علانتاجاوفيالالكترونيةالصناعةفيماساسيهبصورة

اننااخرىبعبارةاو.الال!رونيةالصولوتسيرهبهتهضالذي

!شملنالمماالجديدةالم*لمو-"3ـالمثورةهذجوهرعنبعيدينسنبقى

ا!لة.وظيفةؤيصرزريا!ي!راح!ةءالذيالنوعيبانقلابها

ءثمروالتا-ععشرالثامناقرنيناف!باالصناعيةالثورةكانتفادا

القوةاوالمضلةءطحلحلتاليالبخات(يةأ!لةطويرلمقعن،حققت!د

بمابعادهيرضاهيربما،كبيماحضارلاانعططافا،الانم!انددالفيزي!قية

الكليا،عتمادمرحلةمنالبشرنقلتالتبمالزراعورةاكنشافالتاريخية

حققتفقد،و"ذليلهىصاعلي!اال!طرةمحاولةالىالطبيعةعلى

والا!كنرونيةالسيبرنب!فيةالاج!ة!ريقعنالحديثةالتكنولوجيا

العقلمحلالمرةهدهالالةحلتلقد.ا!لةعملفيلورياانغطافا

بينالءلملاقةمراحلمنجديدةمرحلةازاءافنهنااننا.البشريا

بر4ون!في،للالةلجديدااليعدبهـرطازتميزموحلة،!الالةالانسان

الجديدة:ولوجيهالتكالثورةهذهبصماتهيفما.لهايا4الابداالدور

دلكقبلبل.طداوالفه*"الفكريةالحركةواقعوعلى،حياتناعلى

ألمم.العافبماعرةالمهال!ورعلىبصماتهاهـبما

جياالتكنولومنتتخذنزع!ةهناكاطدولوجية1الفضونص!دعلى

مي!ادينواقنحاماليمويال!لتجاورالىوتسعى،لهاشحاراوالفن

.لفنغس!ونجينتقولكمامعروفاستيتيكيتأريحلهاليىجديدة

اكثرواشكالصيعاىاال-تاتيكيكأاطرهمنألمهنباللانطلاقمحاولةانها

الفاصرعلىؤكدليوماقبلالفنانكانقذا.وحركةديناميكية

التكنولوجيةاًلامكاز،تضوءفي-طمحاليومفانه،وحدهاالتشكيلية

احبركة،وا،والزمن6كالؤاع،اًخرىعنامربضثمرأ!فيارءمرإة

هـنيستعيرهاجديدطةتعبيرقيائلووسمواداستصالألىوورص!أ

وا،شعة،،اؤينةاخارية2اوالمادةوالرائحةكااصوءالعلمترسانة

وسيقتضي.مةالرديئاعةوالصلغلميةاالمبتهراًتعنهتتمخضماوكل

العالممعجنبالى-نباصنع4واالمختبريدخلانالؤانمنذلك

يشاركاوبرإكأالمختباكجاربااـ!كامويقعتوح،اتكضولوجياو""مدطمى

ا!رافقىمنفيهامحاولاتآجوماكشه،دوانا.الةلمهية*بحاثفي

ففسةمال9أمثلاهناك.للفنالتقلهبيبالمفهومالن!رنهبيجهلمناما

التيالمادةطبيعةحسبودلكاخرىالىحالةاوصورةمنتتغير

فنالونويحلم.معينةعلميةمؤئراتبفعلاوالفنيالعملمنطهايتالف

تماثعلعنوشحدثون،ليزرلأشعةعجيبةفنيهـمةبلأفاقوكنولوجيون

احلامصطديدمنوتبعث.الاشعةهذهمنتصنعانيمكنفراغية

فيالالةدورويزداد.والم!رةالملونةبالموسيقىسكريابنالموسيقي

الا)كترو.ية.الحاسبةتفعلكماالفنيةالاعمالب!ضتنفيذ

اكثرتبدوالتكنولوجيةالثىورةبصماتفانالموسيقىفياما

يتمانماوالالكترونيهـةالونكريتيةبالموسيقىيسمىفما.وضوحا

على!قائم!ةمعقدةعملياتعبروذلك،نرالمختبرفياليومصنعها

آ،تجدي!ةوباستحدام6وفيزياولةرياصجةوأنظم!ةنظرياتمناساس

،(الزاو؟فجيبمن)الجيبيةالموجاتمولدةمثل،الكتروؤيةكهووا

كاوالدطائرة،اليفماءالصطشوصاءومولدة،المربع4اروجاتومولدة

ذلك.الىوما،،الرياضمياتفيالتكاءلمن)التكامكةالك،(ربائية

مرةلاولالمكانعتصريدخلالصوتيوالتوص"الستيريونظاموبفضل

حققتهانسشلاباكبرولعل.الز!يالبعدجا!بالىالموسيقىعاام

الننقليديةالمو!يقيةاللغةتجاوزهااوالغاؤهاهوالالكترونيةالموسيقى

الاصهواتبلغةواستبدالها،ومنتفرعاتهاالمعروفةالسبعالنوطاتإي

نوحةءثمرةاثنتيالىلاالواحدالاوكنافتضمالتيالالكترونيةالمجردة

اصعافطالىبل،التقليديةالموسيقىمعالحالهوكمانوحهنصفاو

موسيق!ىباتتالجد،لمةالموسيقىاناخرىبعبارةا!..بكثيرذلك

.نوطاتموسيقىكانتانبعدأخرىومؤثراتاصوات

امتابةبهمليةالنكراعادةتقترحاصواتتتناهىيمضا2الادبوكي

لالبرتو"الانتباه"روايةشخودطاحديقولهماغرارعلى،بالاساس

!مد،اعثرني،الادبلكن":لروانياالبطلهكايقول.كلورافيا

والح!الى(...لاليدويةالصناعةنتاجمنانه.بالياشينتاامسى

كتبوتطهر."معنىمنالكلمةفيمابكلصامحطعصرفينعيشاننا

لثسر!بصخعبعضهميفكر!و،"المضادالكناب"مطنلعهناوينتحمل

اطباعةانطا!عنيخرجشعر،الارطالباويشترى،ووشم،يذا!

حد،صرءش3عضدالتجريديةالزعةوتبلغ.ريتشاردجاسياتقولكما

وذلكمعنىذاتليستأصواتالىالمنطوقذةالكلماتتجويليجربواانا

تويل!4او،الاشكالمنلفكلبأيبهاالننلاعباوضغطهااوبمطها

طبقطمختلفةباشكالتتوهجاشعاعات:صومطغيرآخرشيءالى

صعالشرتواضسعاالمحاولاتهذهاكثوولعل.الكلماتونبراتلمقاطع

ناعلىدليلمناكثرهناكانويبدو.الالكتروب!ةالحالسبةبواسطة

مسصتقبلالهاويتوقعاهميةعلببهايعلقمنفثمء.نزوةليستهذة

احاسبةا)الكومبوتربوسعكاناذافيمايتساءلكانفهيرمان.باهرا

بالايجاب.الاعتقادالىيميلوهو.الانسانعلىقتفوقان("لالكتروب!ة

تنظمانالكومبيوتربوسعيكورفدقد.نتائجطهامنيتهيبالهمنبالرغم

وا،افضلمسر-ياتقؤلفوان،الانسانشعرمنافضلشعرا

،القرنلمهايةقبلذلكسنمشهداننايرىوهو.أفضلاحكاماتجترح

بوسصعيكونءلند،!هيذلكلتح!قيقالوحيد"الوسيلمةانويعتقد

سيفعلالشواءماذا؟ذلكبعدوماذا.التجربةمنتتعلمانالكومبيوتر

لادارةواالاطمالرب-الشأناخرعملعنيبحثونهل؟والمؤلفون

ذانلومهمهل؟الالكنرونيةالحاسبةتشرث!مأخذتتين21إلاميركان

؟اـالتكنولوجيالتخلفيباركون

يتاتىالذيالالةمنالاغترابيالموقفاخرىموةنواجهنحنهل

فيذتولتهالموقفهذاو،يبلغ.بمصيهوالتح!كم؟لانسانمزاحطنهامن

الذريهطوالنووية.باسلحةالمتمثلللالةلمطها"للةاالتدم!يريةالقوةمنالهلع

والافكارلض!ياعوااتقلقا!جمابنتقصىانحاولنالواتاواًلحق

الىجوهرهافيترجعانهالوجدكاالحديتالعالميالادبفيالعبثية

ةالاغترابالحالةوالى،الطبقيةللمجتمعاتاطيةاللاديمقراالطبيعة



وماا!لةمن2!فزعوا،المجتمهاتهذهفيال!ملطبيعةتفترضهاالى

هائلة.تدميريرةطاقةمنقمل!

بلالالةعلىلاسخط-الىيتربرمانينبغياللعهذاانعلى

مصدهالرعب،هـوليسديموفليسسيفان.استعمالهايسيءمنعلى

ومع.ديموقليسرقبةفوقيالحصانشعرةمنعلقهالذيالطاغيةبل

ولاتكنولوجينكاؤوهناكيكونانالبشريةحظحسنمنفانهذا

ش"واله!ع،للؤلما"افننكراما.الحربيةالصناعةصب*علىسيما

من،اثتياسينالربمفكريبعضيبشركما،التكنولوجيالتقمم

لافه6مشبوهاقصداوراءهيخصولعله6فهردود،ماركوزةامعثال

علىحقيقتهافيتنطويوثطوى،التطورلطبيعةومخالفرجعيموقف

والتبعيةالظخرمنحالهاءلمىانن!لمفةالدولاباءغايتهاامبريالية؟بعاد

تد!والتيالغربفياثبابفئاتبعضاصواتانكما.الاقتصادية

وضراوةفوضىضدفعلردسوىليسمتوالعلمالمدفيةعلىالتمردالى

لقهرتمستخمادالالهـىلأوضد،الرأسماليةالمجتمعاتفي/الحياة

سوى،اليتافيزيقيمةلافكاراومخلفات،الاصواتهدهوما.(لاشمان

فينايعشىيزالماالذي9القديمالىالنوستالجيامطاهرمنمظهر

اللماءمن%.!انذلك.الرياضياتبلغةتحدثنااذاعاليةبنسبة

مصهـدرهذايومناخىالوازاماالمدنيةبدايةمنذعاشواالذين

نانستطيعو!ك!ننا.)1(اليونسكولمنظمةتقريرفيجاءكمامعلوماتنا

علمنيطاذاالمعاعرةالنكنولوجيةالثورةأبعادعنافضل!رةناخذ

بمقهـداراكبرالانسانيةممعلوماتيجعلبمعدليسيرالتطورلىهذاان"

الذينالاطفالاحدالجامعةمنسيت!خرجءندماعليههيعمامرات4

عمرهمنالخمسين(لطفلاهذا)سيبلغوعن!ما.اليومولوا

اكتشامهاواليهالتوصلتمقدالسنتلكفطيعرفهمما%79سيكون

؟كبرمغزىلهذايكونالن.(السابقالهصدر)"فقطولالىتهمنذ

بالعديدمنافكارناالنظرونهبمواقفنانراجعانهقابعدلنايحقلااو

عنالحديثغيرهوالفنعنالحديثانصحيح؟السابقةومفاهيمنا

الفنعلىالحديثةالتكنولوجياائرواأكن.تقولاناطتدتاكما،اللم

النظرنعيديجطناربماالذيالامر،رأيناكماآخربعديوماينزايد

اوعلمبينفاصلاحدايضعالذيافهوماوابهذيا،اياهاالفنيفلسفة

اليومنسمعأولسنا.الفنيةالاعمالخلودبمفهوموحتىبل.المفنوا

كانمافان...":الرايهذااليكم؟الألفنيالخلوديفكزةيشككمن

ببايكونانيمكنلا،سنواتءنعرخىاو،قرونعشرةقبلجيدا

واعصرهقيموفقمعهالتعاملعندالاالراهنوقتنافيالمقداربنفس

جيدايكونلامثلاالمتنبيشعراناي.الظورمعطبباتعنبالتعامي

فيالسائدةوبالقيموبعصرهنفس!هبالمتنبيبعلاقتها*كانمابمقدار

.)2(،(العصرذلك

التناميصهذانلمسبتناالعربيصعيدناعلىحتىانناحقا

نهتبرهاًنيصحالذيالقديمالىلحنيناعنوالتخليبالمعاصرةالحس

اطوار.بولتعببرحدعلىبالنقصوالشعورلما،نتخلفمظاهرمنم!هرا

بالامس.منهالراهنةالحياةومعالعصرمعتفاعلااكثرالومفاثبنا

ومضا!نها،اشكالهاوفي،يعالجهاالنىالمواضيعفيهذاوينعكس

الحديثفشاعرنا.الادبهذابهايكبالتيالجديدةاللغةوف!

:يقولحالهلسانيمدلم

ائلالاوانستطعهلمبمالاتزمانهالاخيركنتوانواني

)1(

،2(

((والعالم..الحياةتفليرفلسفة)ءبعنوانزكيلنبيلمقالعن

نوفمب!ر6عثرةالثانيةالستلآ(،الكاتب"مجلةفيلمنشورا

.041العددا-7291

.كرايديموسى

06

البفنريامثالمنالاوليناشهإريعارضانوطموحههمهكل

مجم!ؤلمكفيويعيشمائدق!منويتناولأبو!ريوانواسوابي

ءجتمعهوعنؤفسهءنينفضانبحاولاليومانه.عصرهماطروفي

عصره!ومويحياواقعهص!مفييعشىبانالظلامسنواتغبار

وزؤنب،تأشكالاجتراجالىفيمسعى.أرحبمستقبلالىويتشوف

قطعولفد.الجديدةالمهماتهذهبمثلتنهضانشانهامنجديدة

تتجاوزلماقى!هذهالقصيرةمسيرت4فيبصداشوطاالحديثشعرنا

اوودةمنغسهاالثحعرتجاوراهـيرةهذهوعبر.القرنربع

تعؤببدااكثرلغةالى،اونوفونيةولغتهاالمسطحةبأبعادهاالغنائية

فصماول.ودوحهالعمرسمةعنتعبيراأق!برأضاالطوبا،وتشابكا

عنصريسثمركان،العحريالتكنيكمنالاستفادةالحديثالشاعر

ف!لمثاما،التنعريألايؤ،ع2عهلميةمنيتجزألاكجزءمثلاالصمت

يتنهبهوهوواحدآنؤ!هرالاصواتت!دديستثمراو،قبلمنملارميه

ففىيوسفسعديالثاعرفعل3ماللن!عرالازمابالالقاءيسمى!ا

المشخدمهالذيالكولاجأسلوبالىيل!اناو."غرناطة"قصيدته

يستخرجاوالقصبةالى1تشكيليابهدابدلكفيضفالرسامونقبل!

مجلةفينشرتؤص!بدةفيايضايوسفسعديفعلكما،اخرجوا

قص!-!حة"وفيلم،"تسجل!"بع!واناكراقيةا(،المعاحرالاديب"

احدىوشذكرنا."لمءراقية2االاقلام)ء4مصافياكتنمورة"تركيبية

اروهنجمائي.التقطيعبىكأيك-للنومأقراص-الحيدريبلندقصائد

فيمةالحرفو"*حالكلهقىجز؟قىال!هـإدةالموجةشعراءبعضحاولى!ما

كلماتحروفووترتيبتمضيدو،مستؤاةتشكيهلأوومضمونيةيقاعميةا

يترددلماحديثاشاءرنافانواضبرا.اإديوغراءىنحوعلىالقصيدة

علىالثاءهـ،محرء"مناطقوبر!ودبعدممنهايما،1الهلمملغةاستعارةفي

العامية.والمعادلاتوالقوانينورموزهاالرياص!اتلغةيستخدمفراح

والتصرفالفنناهكاناتفييرفكر-ياباشاكربمركانوقد

فيدسعلمثلما،الجبرقواًنينبعضباستخدامالعربيالشهربأوزان

فاعلاتن)3كاناذأ":في.هافهاقالحيث"أميجيكور"قصيدته

مثلا،،فاعلالن3،مسشفعلن3،فاعلانن3=(فاعلاتنمستفعلن

.صحصحة.،عليهاموبقياالقصيدةهده-موما!يآالفرصيةفاط

الاصواتجهارءلىالفرضيةهدهلتجربةالفوصةهدهتتاجانأرجو

فىكعليهالتجاربببإضقاماطمندورمحمدللدكتورسبقالذي

.،(..باريس

القصدةبتقنيةالتفنناخرونلثورعراءحاولذلكغراروعلى

الحديثة.أتكفكيةاألامكاناتوأاللملغةمنمستفيدين

طارقمحمدالدكتور1م!ح!،ولةالى1هنانشيرانبنايجدروقد

ا!ثنائيةالارقامبا-تعمالالعربيالش!أوزانوسيردراسة!االكالب

باسا"رىلاالمحاولةهذهوطرافةولاهص".الحاسبةالالكترونيةوالال!ة

لىءلن!قف(سابقااليهالمثمعار)الكتابمقدمةعنمؤرةانقلانمن

الكاتب:آدكتوراايقول.المحاولةهذهوآفاقطبيعة

رياصكأ،بكلصفةمونوىالعوبيالشص1بأ!دائماافكركنت"

يجابهالحدنرثهـ-صذاكانفيلكاصدؤإئيالىأتحدثكنتوعنمعل

الاخر،بعضهممنوالاستفهاموالاستفشار،بهض!هممنمهذبةبابتسامة

ث!ر11موازينتربرهـبينالتيالعلاقةانالىمؤخرااهتديتحتى

ا!تيالتفعيلاتعلىالعرب!كلهتءالشعروزنانهيوالرياضياتالعربي

الاحرف2)ىاحيثتتواالفراهيدياحمدبنالخليلا)فذالعبقريوضعها

فيالرياضسياتيوجد-نما6خاصينونمطبماسلوب4والساكأالمحركة

بالرقمينعدداينمثيلبواسطتهايمكنالتيالثنائيةبالارقاميعرفما

الشعرفيالمتحركالحرفتمثيلاذنفيمكفا،(واًحد)و(صفر)

."حدبالواالساكنوالحرفبالصفرالعربي

العالموسطفيملقىن!فسهوجدالاخرفهوالعربيالقاصاما



محفوظنجيباياترواكانتوقد.الثانيةالعالميةالحرببمدوا،امصر

طريقةعلىالممريالمجتمعلواقعبارعاتصويراثلاثيتهسيماولاالاولى

فيالاسلوبلهذاكانواذا.عشرالتاسعالقرنفيالواف!عبينالكتاب

الطريقةبمثليتحركالممريالمجتمعكانحيث،يومعذيبررهماالكتابة

نالبثفما،القرةتلكرولىايهلتبهاكتتالتيالب!مة؟لسردية

الحديثالعصرروحءنيعبرانعنالستيظتاوائلمنذعاجزاأصبح

هذاوكاد،صعيدكلوفىلمىمكانكلفيوالثورةبالحركةيمورا،لذي

الذيمحؤظكن!بو،التنلكاةباقمبالهيه"يبانبالعجزرالش!

موقفالىهذاانبهارهترجمولكنه.الحديثةللطميةبالثورةانبهر

لعجزاواعياه،العلماغتصبهالتيعرشهةفدالفنان.ؤداهعبثي

واالروابلآالغضبا.ىفانقلب،الكبرىالرقائقاقتحامعنوالجهل

،العلماءعليهاستحوذالذيالاعجابل!يسرق...بتواله،الضد1

نجيبعالمفيبال!ثألحسا"كلمتهفيمقارشلإقالسيداشاركما

:يقول"الشحاذ"فيبطلههوؤها.(محفوظ

منعلمأي!اوالطبيعةفياوالفلكفيكتاباياقرأ)ة

بدقةآختبرثمالشعردواويناوالمسرحياتمنءتنظماوتذكرالعلوم

.)1("سيجتاحكلذياكجلالألمحساسا

حيت،للعلماستجابة،احمركانالاخيرةرواياءاحدى!طولكنه

فيدريلبلورنسمتاثراالنسبيةنظريةمدلولمنيستفيدأناحبرب

الاسكندرانية.رباعيته

بينالفنالقلقةبا،عادلةأونعورهذامحفوظنجيبعندويتعزر

الذيوالحضساريالطميالتطوراماموالانبهار،عصرنافيوالعلم

قيمةتقدمهامجرىه!تتضاءلىهندسي!ةمتواليهلحوعلىيتلا-ق

باستثناءربما،الفنيةالاثارخلودبمفهـومحتىيشككفنجده،،التراث

.جداالمتميزةالاعمالبعض

بهذاآخرينكتابمحند،العلممنالعبثيالموق!فهذامثلويبرز

الاجتماعي،وعيل!آطرمنالخروجيحاولونفنجدهم،ذاكاوالشكل

احديدءوكما،جديسةأسئلةويطرحلكونايواجهوع!الى1والانطللاق

فصب!ة"بأنها،صفهاقصةادكاتبهذافيؤلف.العراقميكعابنا

معروفةغيراوبرمئةيشعجهازصنعالىتوصلمدحورتذريرمخترع

اتجربةاهذهعذابوعبر...جامدةانصاباةىاالمدينةسكانتحيل

وا&ؤسللبهجةفنواصلةكشوماتبعدنمريركقاتلموقهفهتعبنيحاول

مؤثراتفيلاتظهرحيث"اموالصياالطريحفيالحبواوالموتلحلموا

ميللعلمالسلبيالجانبويبرز،العالمياخيالياالعلميالادب

حياتنا.

الاهتمامفيال!ديثالعمرمعادبناتفاعركذلكونعس

عندالتكنيكيةبالتجريبيةيسمىانيمدسنماظاهرةوفياشكلابا

ويستندمشروع3بالشعكل/الاهتمامهذاأناشكولا.الشبابأدبائنا

المحاولاتهذهمنالكثيربنوان،موضوء*!ةووررراتآسسالى

كما،جدارتها.لثبتفدجديدةقيمعنيتمخضانيمكنماالتجريبية

أعمىتقليدااوالنضمجالىيفتقرمرتجلااومفتعلايأتيقدمابينهاان

لمح!هناوت.ع!دفامس!تساغطعملهيكونانثونلغيرالتجارب

بعضالىفقطساشءسروولكنمينقدهااوالطاهرةهذهتقييممعرص

لتياالحديثذةةعربيقىاالقصةفيايبيةوانتجرالتقفةالهحاولاتهده

علإها.العصرافرتعكس

بضميراكتابةايلتئرميعدلملحديثاالقاصانيلم!حظ6اسلوبا

فيبالعبثالحسبعنوانمقارشفيقالسيدكلمةبهذاانكر)1(

لعراقية"االاقسلام))مجلةف!ا!شورةمحفوظنجيبعالم
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منينتقلقدبل،المخاطهـباو،المتكلماو،مثلاالغائب،واحد

فجيبفعلكما،وا!-دانفيكلهايستعطهااوأخرىالىطريقة

اليومالثسبابالادباءمصميفعلوكما،الا!رةرواياتهفيمحفوظ

بصيغةالحديثاقاعىايلتزملاذلكغراروعلى.ألاصرارامقبمزيد

لىواا،خارعاىا؟اض!االفهلمنينتقلبل،للفعلواحدءزمنية

البعضيكتبوفد.واحدانفيجميعاستعملهااو،المستقبل

المخاكليب.اوالغالبوضمير/المضارعبصيغةبا-كملههـاقصة

الجديدةلغتهاال!دبةلىا!قصةيميرهاآهمفلعلحالأيةوعلى

مزايامنانبرالاحرىأو.الحديثالعصرمؤثراتكلفيهـاتبرزالي

عنواضح!كلبهاتنحازمعينةلغةتلتزملاانهاالجديدةالقصة

القاصبسنخدممقد.نتريةآمكانتشعرية،الادبرليةالانواعبقية

.الخ..والعلموالسينماوالمسرحصحافهـةواالشعرلغةأحدةوافصة!ي

،التقليديانقصةوبناءشكلبيت!جاوزالحديثالقاصيكتفيولا

تبنيدعريقةالىفيل!.السه!ياقوالفاء،لشكلاتشويهالىيممدبل

الالتيزامو!لحم،الجانبكأ1ال!ناوينووضع،القولجاراذاالقصة

وبترتيب(التنهـقيظ)بر،لترؤيمواؤنتفنن،دلقصةومننناممننكاملبهيكل

وبدلك.الكولاجمحالر-قي-خ!واستخدام،الصفحةفيوالكلماتالجمل

قصيدة...وفصبح)ء،آدبيكنوععليهاذنعار!1شكلهاالقصةتفقد

دلك"تصياندوىداتهتوقتافيوموسيقىولوحةوفيلماوم!مرحية

قضلالعزاويمخلوفات)روايتهمقدمةفيالعزاويفاضليقولكما

.(الجميلة

رواية،فياننكنيكيةاللمعبةأوالخدعةهدهأويالعزاويجرب

:تنريبكلام-دصولأ-هايبوباتشعاءكما-الاولنمفيدهاميجدأ

تساءلتولو."الجديدةالغاباتفوقيهبطكالفراشاتالمظألقالليل"

هنهـاالخقيقةلان،بطاقلحطيتلمايمتحدثجديدةغاباتية2عن

والاوهامالاحلاميحولينيلاالنيهذاعمرناففي.بالوهمستختلط

وتستعيد،للبعضيتراءىهكذآأو،معناهالمنطقيفهـقد6حقائقالى

مجدها.السريالية

العالمفان،وءصره،نالاتبنفصاعيمة،حالةثمةتكونوحين

املكولانفسيدافلالعالمارىانني)ة.وههاوغريبالهيبدو

بعضسرية،جديدةأ،هامتعترينبموحيداأكونواذ،ألاسئلةاسوى

.،(-يخالظوكدلكوهمالعالم.لموىلساتمنعني،الثصيء

آهميتهمماوا(ضيوىالشكليفقدحيثالحرةالمنطقةهذهولأهـء

مثكل:الروايةؤك!مقاصع،تفنخوكلااو،تفخوك

غواصة.داخلويختفيالبحرالىيمحودرجل"ب!يدةلقطة)ا

.اًلعصفورسماءللحلمليس.مسجلشريط

.الباصمغادرةطقوس:قريبمةلقطة

نت!وبتحترفبرتقاليلثو؟-رتديشصقراءفتاة:متوسطةلقطة

ك!.جزيرةهيالعاد،ت

ءمهايتعامللمالذيالان!،نعندسررللمعادلاتيكوىهناها

عند":مقدساربما،خاصابرلمقاالطميةالاشياءوتتخذ.قربعن

."احبكانني:وقلمتصديقنياوقفتالكليةفيالفيزياءقسمممر

لمحققاكانغاماأثمن!امبدالروبياناتاجر"":يايىاصواحيافا

."القفبكأفيالاول

اربيهياالرحهنبلىءلمنديا!سيةوالرالعلميةآلمغة1اهذهوتتخذ

ميا:طلىبعدا

(س)

واحدظ.استفهامءلامة

الشعر.+المأءح!الجدول

.)1(تحدثانيجبكنيرةامور



تفرض،الاسهمباتجاهرحلة)بطوانداودلسعدقصةوفي

الحيزكانالماضيةالليلةفي)):كابوسينحوعلىحضورهاالارثام
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