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الاوسعالدائرةهيوتلك-نفسهالقوميالواقعانواما.اخر

فهذاللتي!ماتجرل!ويميتالنكبهلمصاد،"وانسالجاملةمعاسملبا"تجوناليلعليهو"لمطل!-همهماالآ!هط

المختلفة.العربيةاقطارنافيءلميمها

ماكل،الثقافةفيللنكبةاثراتعتمبرانتستطيعلاانكحونىصفلألميمطا/عبفلم

تهـالثقالمحةقبعتماواذا.الاولىللصرخةالصدىدائرةيجاوزلم***

علىباعثاحضارياوجداناتونفلن،اءممهالوقافيالاصداءحدودعنممتازاروداتصدرعندما،"كالاداب"فكريةادبيةمجلةان

الخاللصة.ادتاريخيةالصدفةحياةغرر،اخرىحجماة،النكبةعنبابعاث-طبعا-تمدهبانالقارى،تعدفانما،ؤلملمعسطين

وهلارتفعت،المعاناةالنكبةخلقتهل:هيالواقعفيوالمسألةتقسميماتخبهبناانناولو.الماضيةعا"اعشرالخمسةثقالمحةوءتهاكما

انسانئاللدىا"ساويالوجدانتكونمهـمهكلوىالىالمعاناةهز!،السابقةةالم!نلزاعدارهافي"الاداب"تفعلكما،للابحاثه!ميا

عنادقصبيراتادوجملةمن،والفكرالاثبجاءهلثم.وحضارتنافي،القصةفي،الشعرفياللنكبةاثرمناساتدرعلىعثرنالك:!

مماذلككل؟المطلوبرهمادولهمافكان،المأساويالوجدانهذ:.الكنابةفنونمنالخ...الادجميةالمعاناة

اصيلة.!دراسةاصيلااساسايصهحتقءلنفانك.الممتازالعددهذامعجدامختلفالامرولمن

العددمطلعفي-الاستفتاءعلىللجوابتصدواالذينفاللكتابيوحيارنناثوضوعاتهذهلمثلتونضدى،دراساتاومقلاتءلى

-جميعا،اجوبتهمفيتقريباواح!دةاساسيةخطوطهناككانت،الممنازالهض،والقصائدالقصصبعضبالاصرىفهناك.ارعددعنوانبها

الواحدةالملاحظاتعنالتعابرهذهواساليبالتعابراختلفتوانالقليلةالمقالاتاقتصرتبينما.بالنكبة،خادالم!الهأثرجوتابعت

اللىيرتفعلمالنكبةبعدماادبانعلىفنفقونفهم.المثابهة،فلسطينقضيةكلنزوايابعضمعاللجةعلىالعدددفتيبينالمب!ةرة

فيمالس؟الايعاءمعيتفقمباشر.نسليموهو.النكبةمسشوىالسياسيالعرضالى.اقربوهي،خالصةدعاويةاوصحفيةبروح

فداحةبينالتفاوتحقيقةمنينطلقالذيالسؤال.الاسزرورتاء.المب!مي

هذهاللكت!اعتبرولقد.العربيالابفيالمتواضعواثرهااًلنكبة.الابحاثمن(فلسطين)عددؤقرفيالسبباننقولفهل

ول!ن.الاسبابعنيبحثمنهمكلوبىاح.بديهيةبمثابة1(حهيقة،ومفكريناادبازنالدىالكنابةمشكلةمنجزءإيضاهو،أرحقي!4

نوعيااخلافاهناكانجميعاللحظواقداًلكتابهؤلاءفانركذمعنقولوهل.الممتازالعددمطلعفيللاستفتاءطرحتانيالمشكلة

ناادريسسهيلالدكتورررأى.النكبةبعدوماقبلماادببينالمجلةنفسها؟..عاتقعلىيرقعالسببهذامسؤوليةمنجنرءاان،كذلك

هـرة،الحديثالادبيذةاجنافىخلقتقدالفلسطبنبةالكارثة"يب!و،النكبةوفكرالنكلةادبعنالكتابةفانحالكلوعلى

.ولكن".والضياعالقلقعنتعي!واهمها،اللخاصةسماتهالهاازكقالبامراشبه،المجلاتصمفحاتعلىي!؟نجوااناءخالواالذينمنللكتير

يعانيهاارزيالجديداللجيلانبسبب،بعدتنضج!السماتهذدالعصركأنبيأخذالتياليوميةواللفورةوالنزقالسرعةطبيعةيناقض

تلك.تجربتهتخمريتابعيزالوما،اكسحديثزالءانفسههو،للقصةناقد،للشعرناقديحاولارالسهلمنفليس.بهانسه

بعدماادبفيالضعورسببارجعقدسهيلالدكنوروكانمسدةكانتوان-عاماعشرخمسةالقهقرىيرجعان،للفكرمحلل

،احداثمنتخلفهماان"و،"بعدتنتهلمالنكبةان"الىالنكبةالنكبةثقافةمننماذجعنوهنأكهنماليننب-بالطويرلةليست

منالحيويةيزاللا،والاقننصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالصعدعلى.عنهاشافياموض!وعاللقارىءويقدم،وجدرسها

-والاستبطان،اللفنيالنضجعلىيفننعبحيث،المباثرةوالحداثةالكتابمنكثيرعلىاليومكريبااصبحاللدراسيالجهدذلكان

النفسفيتسمقرلمالنكبةاثارفانثانيةجهةومن."العميقبنزوات،الحاضرةاحاسيسهمءنالتعبيريفضلونالذين،اللنتمباب

لاالادبيجعل،النكبةعاربمحووالاملالترقبلان،بركدال!ربيةيلقوهاان"امنهاويتخلصون،شعرااوقصةيسمونهااللكلوأتمن

النكبة+نثبتاناماينب!فانهوالا،الاعماقندوالسطوحالايلا!!الجهىدمسؤولي!ةجذرتءااذاثم.مامجلةشيببضاءصفحةالى

وعندئذ..نهائيابعارهاتمحيانواما،وتمزيقتشريدمنباثادهاعنيعرضونماسرعانفانهم،اللجادةالدراًسمةالىهؤلاءنجمض

المرجو.العظيمالادبخرجهبماعنللتعبرتصدىالذيالانتاجبضفاهةسلفامنهمشعورا،اوضوعا

فيهايستوقفكفلنسريعهالاراءبهدهمررتانانك،شكولا.اللنكبةثقافة

يلحكنفانيغسانالاخترىعندماوللكنك.عاديغيراومفاجىءصهجمماءذلكمنكثراان،الاهـةفتاععلىجوابيفيقلتكما،والحق

النكبة،لمعاناةالوقتاللطابععلىحديثهسياقمعرو"ضأ!باالحاحاالمباتنر.النكبةقاموسعنبعيدا،الاقلامبعضعنه"مخضتالالناج

لبرةعلىتقعفسوؤط،-.نعبيرهحدعلى-"التوقعيةجو"وعلىنأرفقد،القصةفيللن*بةماورائيةاوانسانيةلى؟ياطابئامافاذأ

المطروحالمشكلةهأملفيلوحةتحليلهدإاارليسلهاعناويناًلفكيةركريةخاصةنستحقاثا،فياللطلالىباقروا،طقية/جمبمـ،ء4

يظلقروللكن.حينهفيسأنافثمه"،وهداً.البحثبسا!ءلمحلىالفلسطينيةلللطساةوجدانيةمصاناةمشروععننجش-أواذا.زفعها

لسهيلالدكتورفيهحصرالذي(الاحراج)عندمضوقفاالق(رىءكباربعميلدى.طلقعةمأساويةنوازعفينلقاهافقد،اففص!رفبر:

كييراموصوءاتكونلكي،الكارثةلهذهفينفي"قالىعندها،النتكلةبالنك!بة،تأثرقدالقومياللفكرانواما.الماصي!ةلرحلةا!ىارتصعراء

تشريدمندلكبتتبعهوما،اللنكبةبشتببتاماتنزرهيان،ناجزاافيأأثرمن،الميدانهدافيابلع.زأثرهانليلى.فب"رزنكلاهـ.!فوذا

!



والانسيا!الذابورفيكلامعان،الادكاالجوؤ!بمارائجةكانتكنيرةيضعالذيالاختيارهداانوالحق".في،إئيمابمحوهاواما،وتهؤيق

الاصءظي،بواقعفاءرتبظادبالىالصاجةوابرزت،المةمةادب1ءورتثبيتاما-الفلاسفةوقولكما-قرن!ليين،ويخالتل!عههلأ)هـقىود

اكبرمنهوذلكانولعمري".جديد!ادبي!ةفيملظ!ورورو!دتزوالا"اماوالمصييةامامللاس!قراركشرط،كلحوهااؤ،اككبقى

الىالادبيعوراناعجازشبهكانفلقد.الادبعلىاككبةافةمال.الحضاريالمنطقفيالابداعفلسفةنجسهولةنقرهلاؤدامر،ام!سجة

ذلكومع.خاصةالجاهليينالسلافناادبكانكما،الاولحياتهمعين،كلهومسضمرموجودانهاماارنناريخيالحدثيكونانالمهـمفل!س

والن!التفجععاداتيبرحلعالنكبةاثرانفجرالذيالادبذلكفانالسيهـالةلمنطقهندسبم.ن!جريدذلك.كلهوزائلهمنعدمانهاو

اهـىاًلاديبا!تقارأنك!،.باالهصدىا(ضفملاوت*موا?إدها؟!-فىجم!.حيمتواصلوتناقضئموانهالاالاستقراريركرؤط،الذي،ر،جبة1اك

عنوالابتماد،الواحدالمصرمستوىالىوالارتفاعالشموليالحسبل.ثابتاومستقرهوعمايتعدثانتنرطهلير،ئذلكوالأدب

الادبهذانضوجعوقيمهاذ)ككل،حزبيةاوا!بيهيةذا.نيةاير4دليلنفسههو،زوالعلى(ووجودعلىالنكبةاستقرارعدمان

.المطلوباوسلباانالعربيالوجودامكانياتتفجرفيالكببرالحيويدورها

مقالا!ادليشملجوابهاتىفقد،كنفاليغمسانالاخواماالحدثذلكباعتباره،.،النكبةانالانحتىنع*رفلماذاهذا.ايجابا

تطلبالاستفتاءطبيعةانلولا،ذلكفيالحقبعضوله.مطولفذللكعغهاسيتطورماواما.فعلاوجدتقد،الفاصهلاتاريخبما

هـنواحدوهو،غسانولكن.المنئعكلةلمفاصلالابرارمعالاختصار.الاخروجودهله،اخرشبءايضا

لا،ومادياعضويامعانانهابعدثقافيا4ارئغبهعاناةالىيعهـمعونالذ،/نلملحندما،اللبعلبكيمميرالاسضأدمعايرضااتفقتقدراني6و

.4?،برا!"مهالالىرهد!يهرانيستطيعانالييخ!يل"قالىدرماللنكبةالادببيةالئتا"لجمنوءشآ،ما،يهمل

الة*-ر!رهـ!ركة،وأجتماعجم!.نار!خجمةير!ب"بلىمنغسانولمفطلقمصااكبراثرالمعا!رادبنافيلهاكان،فلسطينفياًلع!بنكقي

هبوطا.اوصعوداحولهامنوالاجتماعيةالسياسيةالاحداثبحركةوللتدل!يل."اًلاحيانبعضفي،نتصوراننبمممااو،لتصور

السياسيةالاحداثلارنمنكاسراجعاككبةادبانتكالسانيرىوحهـوالىقيشير،مباثمربرهانالىاًلبعلبكيالاسه"،درب!الرابخ!هذاعر

الصصهـرمحتلففانذللكمناكثربل.ارتهـبرهااأعيةوا،جتما.بهاوتنفعلالنكبةتعيانحاوللتالتيوالدراساتم!روالث؟للقصة

بمستوىاللحاقعنايضا!لتخلفةوغرهاسيإسيةالاجهماعيةمنالخلود.يكبلهفلسط!ءنادبيااثرايج!انعنالاخرهويتحفظثم

لهذأيصمتريحانالقارىءءاى،الص!بمنانه،بالرغم.داتهاالفاجعهالش!وبنيةمعيتناسج"تقدمبم(عر!)وجودعلىتابهبدهمعهذا

محلىيوافقانالأقلعلىيسشطيعفانه،عشناطلقهالذيألت!هيم.عضويايكونيركادتناسجاالمعاصرةالعربيةوالقصةالمعاءرالعربي

الضخمةالأحدإثمعطياتلي،إنقيصعرؤدانهاي.مضمونهادوناللنبرة".ريبغرمنالفل!م!طينيةالئكبةوليد(العرقي)هذااًن

ولكن.بعدالم!لوبةثمرتهاتعطللمايضصاهي،المكبةحدثتلت!يا!منباكثريلمانالىيسعىعباساحسمانالدكنورجوابوكان

يلحظكي،طويلزمانيبعدالىيحصاجلن،حضاريمؤرخايءنالساسيةملاحظةحديثهمطلعفيفاورد.المشكلةخطوط"نخط

هناثارةكانت،العرلمجماللوجودالنكبةاثارةانبهبف،كبيرةبسع!ورقىؤقال.الادبلوعي!ةفيالنكبة4احدفالذيالمتحولىاوالتغبرمعنى

العربية،للامةجديداتاريخيامنطلاتصجبحيثوالشهولهال!هقاشيىاءفمفت،مباثرغيربطريقالادبيالميدانفيعمدتاًلنكبةان"

.المستجدةالحية.فناقضا.نهاظر؟ؤءولمخزرلف

اخرىوسلبيةايجابيةتنروطفيالتفصيلالىغساىيسعىتم!ى!!ي
علىخاصةيلحوقد.المنتطراللكبرالادبهيالا!لرتولدبعهليةاحاطت

الادباءاحساسرافقالذي(التوفعةجو)او(الموفتانجو)

خارجها،لاا،كر!ةاطارضمنيرميشونء!بر!هم،باشمرارا!تبإبال!غ!يمياءعلملات!مكن،سنراتعدةاسعتغرقترابح!دواساتبع!د

نف!ها.المعركةتوقعثتمعيتناسب،مشبوباانفالاذلكواعطاهم

العقليالكتمفعهليةتعرقلقدهذهار؟وقعةاناشكولست:ابهتشافمن

دائمانسانينموذجالىبهاوالعلو،الساةلابعادكاملالمةوالموضوعي

حاجةمنيعانيكانالعربيانسانناان؟تكرنالووللكنئا.الإبحاء

النكبة،ممذدائماكاىوانه،داتهاصالتهينابيعاكتشافالىشهحود!بة!لأ30لأا!كهص!
تذكرنالو،جفريانوعياتعييراوجودهمنيعيرلكي.لاريخيانعطاكأأمةم

لوجودالينابيعهذهيرودانافيمههتهكاذت،بالتاليالاديبان

اللحضاريةادواتهمعهويكخشفيكتشفهان،دالجدالعربيا!نسان.والحكاكالراًسقشرةيزيلالذيالعجيبالدواء

عنالاصل.بحثعنعبارةكانتكلهاالمشكلةاصلانلعلهنا،الجببدة

الحاجة،بهذهرائداديبعندالتوترشدةارتفعتكلافانهوهكذاالبتعرسآقهوروبعض

الباقيةاالستاريخلقاللذيالنمماعلالأساويالوجدانصذالمس

كذلك.الباقيةالانسمانيةاللقيهةذات

العملفيابايضامنوطاكأنا!ثيرالادبيالا!لرغيابانواما-سوشراسوبسديوممختيرات

ولو.ا!عابالؤعال!عربطبابمنهوفذلك،الكيياسياسيا

4اتمثلالنالقيل،الكبرالسياسيالعملغيلىسببعنتساءلنا

اللىنعوروهكذاقومياواقتصاديسببانهاو،الوجماانعداموالمورهوثاللعامونالوكلأء

مفرغة.حلقة

الاولىالخليةايجادالىالحاجةهذهاًو،الاصولطنالبحثان

برمضتؤالتيالاشملر!وؤهةهيااوهو،المقترحالجديدلللوجودبروت،البرلمانشارج-مئيمئ!ة

تاريخها.مناللحاسمةالفواصلدات(لامممنالطليعيةجداناتا
سنواتعشروخلال،الليومتبذرالعربيةامتناانمنذلكعلىادلولو

عشناللقد.المستقبلةحضارتهاتربةفياصالةالبذوراكثر،فقط

آم؟ه



.(الفلسإضب"الم!ممأرقياصولفبم)عنوانتعت،محيسىصلاحالاخ.فيءقولوالثوريةالواقعيةالجدوىذاتالتطعاتمنالثرظهدهفي

يضةالع-!الماركسصةألاطاراتبعضل!طب"بئمستيضةمح،ولةقيالوالمالمتوق!عطموحناور،ن.الاقلعلىسنةاللفخدلنعنت!هللمما،::احط

العادش،الثلائةنطاقانهافي،انفلسطينبب!ةلةالمعمطعنىوالكلاسيكيةسواءالنكبةبمنجزاتاحيانافلإهينيرجعلناوالاعظموللاكبرنللاكهر

سطين.داخلفا،المحلية،والفوم!ة،عمابىبركأالات.الادوعنحواوالافجعنحو

الى..حبواوورهـاؤلاتصصكلات41منكثيرافتير،عيسصىءصلاح"ةالانعنالاسلوببحثيتبعهسوؤطالينبوعاوالاصلعنالبحثوان

فيااصعبومن.اللعلميوالابهامالمغاجأةطابعمنبعضهايخنولاتوجساتضازخموبىازيخالصاجديداادبانحاولنحنواذ.المجرىاو

الا.ويناقش!هاالمخه*للأتتلكلجميعالعاؤد!؟صدىانالع!لة3هذاقلمتنردانلهـ-،طويلاؤ"مهرهـانلافانئا،وؤضابر،ناومتلنا

اخطرها.الىالاشارةليهـمنلاانههس!واليومعصرنافليس.وحدهدمنامنالمصنوع،ورقناوحبركا

واالمارىشطةالموا!ف!!ةرزكرزالء،ارمربييسطاان.كذلكتألرناوكذلك.العدممنخلقانه.سبقهلماطبيعياسضمرار

داءابرنجالاولىواللثيىيةاللقوميةقغايانامنبلادنافيسيةايى4الننمبوع!ية.وفكرناادبنا

(تتخر!حينهاللشبوعيةوكان،المباثرالاشن!ارمنالتحرر"رصاةمنبنظرةالاستقاءهذانجميوسفمعمدالدقىورايراوي!تاول

ا!زب!لافتح،لف،العالمي!والامبريالليةالطبمقيالصراعباسمريبةة،بالنكبةالللاحقةالفترةهذهخصبعلىفيدلل،ناقدةز؟ريخية

وقارمحر!الفر!ط،الل!تنيويالحزبمعالللبنانيالسوركبارشبوعيلادبالنوئه!الاختلافيبرزكما،والكناباللشعراءاسماءويمس!رض

ايجلاء.اسعغفكارالىر9الابهوصلحخؤى،الاجةبيكلالالاصمنا!صرربع!دماجيليشبه،الكتابمن!ثامليرليمعالمويطهر.النكبة

ال!-رب!الجةمنعريبموقفارغطلميةالمحالنضيوعيةنسهوكانالصلةهذهاهميةالىاشاركانوقد.اوروبافيالثا"نيةرباللح

!زهاسننونكرتاذ.بعدهماوما!4!ا-4891طمبينا،ولم--!:يةانعدءتبينما،اللقوميةالاحداًثمعانيوبينالنكبةجيلبينالقوبة

ثم.الوطنيالوجداقتصدمروأركسببةنظريئبرء*هـرجطتع!قا!!ربواحداثهاللةورربئالاولىالحرببركدماجيللدىالصلةهذههزللتا!

فيااعربيةالهحررلحركةقو"جمماصار.اً.فياولايضااينتببوعيةقاومتهـ-نكلمععليهالمتفقالحكمبهدايأ!طنجمالدءتور.ولكن!أ!تلةة

الكلرأقي)1(،الىيريالمىمنابنداءضهالاجهاواسصبرماانت،الوحدة.أءسيقنا!مالعودرخص)النكبةادببان،الاستفتاءهذاظيانتضرك

و،رؤ!!ةج!و!ها"واصلى./زال3-!و،ءبالرجالارو!الذ)ك!روعززلط.ضعيفادبمنهاًكثرنتعابادبانهدللكمنيربدولعله.(الاظافر

سوريا.فيو!روفي!للم!.كاملوادةالنضوحمنهينتظر،بالشابوالاد

السياسيةالمواقفبين.جوهريةفروقاهناكانماننااهـءو!حنوقفناانبعد،الممتازالعددفيالابحاثالىالاناتيناواذا

الواقعةالمخلفةالبلادفي5هذالاحزابوخاصة،التن!يو!يئدلأحزاببموضوعواتصالمحهالاهميهاالاستفتاءاجوبةعندنسبياطويلةوقفة

.00010001001،الابحاثهذهمننوعيناماماننالوجدنا،غيرهامناكثرالعدد
وممدرسهاًلماركسيلالكروبين،لاستعماريهلمالودمناط!صمن

ضاًانه،القوص!اللسيأصفكرنافيثبتقدفانه"اماعرةأد!فةاغزرالاولىوا!وع.ادبيماكانوبعضها،عسكرياسياياكانبعةممها

ابرفراوالمبت!رة-المارور!نالنظريةالاطاراتءضا-كعم(ت!ابحاثاهممنولعل.سريعوعابرفقليلالثانيالنوعواما؟وان!مل

سياسيةانح!رافاتلتبرير-مغلوطاتطبيقاوالمطبقة،المن!اصلمنالدبلوءابجمقاص!ؤرمهاالتيالواقيةال!-*ريةالدراسة،الاولألةوع

ءنافثةفينتولعأنمنوبدلا.ارمربيادنضالعبروخاصة،!طرهاننيمنوبالرغم.كيلاليهيثمالاستاذوهو،السابقينوادثسكويين

نقاطه.وووالىبلاشارةسنك!صافاننا،الخطرالمقاللهذا-نمفصءيليةيبدو،اخ!اصنتيجةهوارزى،موضوجمثهانالا،مرةلاوللهاؤرأ

لللمسطلةاررينيالحلتفنيدعلىالكافبيحرصلماذا-اهسذاتفاصيلتقدير"ستطيعانمبمامحتمقدول!ست.رصينمتكاعلانه

اليهـوديفيانثعصباثريهملانالكا.نبيس؟!عو!ل.ار!ررولنط،اللأراً!ةهذهباهميةاث!عرهذامعولكننبم،خصاصيالاحا!حث

الدهـكلوةهذهايديولوحيةانواضحايدوالاللالصو-ونيةاللدتوةوبرا.مباشرةواقعيةبصورةاسرائيلمشكلةتلقيهاالتيوالاضواء

......-....ء..."البحثالىتستندمفصلةبدهـاساتقامواالاختصاصببينمنعدداًأنلىو

كاو!صههـ-نوالاس!لعادهلاء،ودالد،ثيهالى-،5زج-صيمعلىكلأ،،قالمة

فلمممافادا؟الليهودتشردقصةفيوارخاريخيةكبزيفية4الميضواملال!2لكيارادن.ائ!يلافيالحياةوجوهمختلفعنالعلميوالاسقطء

اللواقصيةقيمتهلهف!لكرد،رالمسميحيالاسلا!طالدينبمالعامللا!قا،للالجسدجانبمنيمهشسرطاناكبرعنالمتكاملةالمعرفةكلندخر!نا

...بالثورةالمائجالعربي

نحن!لى،اسرائيلفياكنيوفجسهمهاالعصهيونيةضدالمعركةفياناسرائيلهيالعلميالمقالهذاقارىءمنهايخرجاريوالحقيهـقة

نافيالح!،هذاهع،وللكاتب؟تعصبعاملبانه!وصفهمضطرو!،وعسرياواقتصابىياوجشافعيابشرياهزيلوجودمن.لم!لكممابقدر

!هاكيادةوتث!مكيل،القضيةلهذهالدينيةالبورجوازيةاستفلالرشننكر
.الحهـبئ-ةادولةااءكانياتب،!ا،وجودهذاتدمميمالى.زمسعىمابةدر

الم!صالسطبتيع!اصطهعدليةلقوفيرلىللطاقةااللرشعاسمي!ةعكينههد"حدصلألىلمحروكاجمبمااراهـ-ةالىبتحويله،الزوالىمنالمستموالخوفدافععلىالقائمة

ال!ىتصبةضخه!وجورمنيوونمابقدربالمقابلال!ربوان.وق!لاخر
ذلكوعلى.الملادهذهفيالصهمونمةطلائعهوضد،الانعضعمارضد...

.............هداامكانياتلكشفبالنسبةمصععونضالعونهممابمدر،اسرائيل

الوعيل!منالمرحلههدهدىالانالعالهداشوبمبةبين"كأؤانؤبخبن:عي

الناشئة.الورحوافيبةالعربيةاوالا!طاعطةةلمنا-!لأولاوورو!ى،،ربن.نفسهااسرانيلازالةالىوذحويله،الوجود

.س...ا.......-.،خارحءنالمستعارةوالامكانيات،المغتصبةالارضداتفاسرائل

الاعنلعب!وفق!رلمىلاعق!الم!مميحيملمهودرىيرللعر!تي!9!م!لميمكناكاىهلالدينىتمفانولذلك.الارضهذهحدودضمننفسهاعنلدافعافيدمكقلا

........ساحانها.تغتحانينبنيوحربها،جيرانهاارضعلىعدوانهود!اعها
عشص4؟وسبلارضهقث!ص!بئالفعا4ؤيستلب،،طنهء

العرب،كالعمالايغافقراءكانوااليهوداد!الاًنعتيو!مالىالطدوانابانتفعلانحاوللتكما،نفسهاالعربيةاللدولحدودوراء

يت!ثواانوابالهوداللعرباووالءلى!انا!4،ذرنكلف!!ج!كي-عال!ربواتركالمفابئةعلىقا؟مةاكدبهذهوطبيعة.الثلاثي

سعمصاروالاساولاالانكليزيءماوالاستفيا-!ررةاالأ!ريا!في،قأوهـ،ت!ممدلنفانها،ارضهاضمناسرائيلحوعرتاذابرينما.والفدر

الم!صر؟كأ،حدودؤهـيضم!عالتحلهلىهذاؤ،ن،!انحااًلامركىا)حد/!.وصوبحدبكلمنالمشاةتكتسحهاثم،والطيراىا!دؤكيةامامطويلا

و-...-.....انروصبت!ناسىواًذا.واسرائبلىالعرببينمحالةلاواقعةاذنفالحرب
قيرابطامنبكثنبراوهىووجمبماوابطةصمنوالصديقالعدوببئوبداخل

القه"يرةها-جمامنواحدةللحظةتنس!اهالناسرائيلفان،الحقيمةهذه

-76ا!صفح!علىالتتض-ضظويرلبمشكلةارثبطالذياللحربهدهنوقيتواما.الارضهدهعلى

أ،إتارويعنسميهانكهلفىأخذاوالح!قالقهزدء:4غابتصنات)ا!انسياسيالموضوعيؤلفماؤذلك،انحربهذهوكسيه،الاردقمجرى

!ذهكلمنالشحيموعيةملواقفممفكضحاك!وا!سراالتالوتسا!الىييرجع.اللقمةم؟تمر!داف!قعمنالجديدةالقترةهذهوفي،اليومالاول

العربية.والقوميةاهـ!!قيكلتدروزةحخمالا-إذخاب3ف!نيالقضايا،ةيسهالذيالمطولالمقالذللكالممت!زللعددالقارىءويسضوقف



بشعخصه-اتبالضرورةترتبطالتار!خيةالمواقفوووه.واستكناهه--ا+--..-.-.-..!يس-

ءاصبنهاتتححىبمرابرءرز،فييضبر)بالررراعرللدمببهل!ملرومرزكأوبذتأن!ا4فيقال!متسئك0\!سئهط-

"لإلنعالجمامعكفاهم،اتجهولمائناحذافيطيملشمعررالموقفلنمصمبةيك!كنحضمارلفرز+اسماعيلعز-اًللدينالدثنورب!ل!

القصائدامثالةومن.تلكاوالشخصيةووهالاريخ!الرمريالمعنى*كلا

ايكلدالى"وقصد""لثممننمو(ىوكذللكاقصم!دةقصحيدصعالعلمنصتجهحظفىلمبئالمأصيالعددعلىثئاءكلمةاقولا!حديثيابدأالاقبلاحب

...فتخصيمىاداهاالتيالنبيلةوالغايةوتنفيذهف!تهحيثمنعامةبصفة

الامرنرجعانأيمكئنا؟اسلاهرةهذهكليه.سلانلممكناكيمااللكمة""علىفلسطينحقكانوان،يمثمعكرعمللفلسمطينا،داًبمنعدد

اسضغلالاء:!،المعاعرالمخمعوفيالسلألدالعامالاتجاهووررالىلكلمةوسورط1فيثققهيفقداناحدحقمنوببس.واكبراكبريزالما

الفرضهذايكونؤ!؟جديدةتعييريةطهـاقاتتفجيرفيالشمعبكباررمزادارهانلكلمةتظلفسوف.مظقمااوقلاللافعاليتها.لقديرفييتردداو

يلوحالقعهلألدمنالمجيوعةهذهفيقليلانهعنحينولل!ضا،مقبولاال!ءرت(لىالاكيدةداؤم!نخهالهـ،ولتظل،سيةاللب!الئة-!فيالفعاله

اللقصافوهدهحولهبزلممرالذياًكصهوريؤ،لمحور.اخر*حىل!اهـقالسابقوالةدد.!الاخلاوهـيةاللجعنصرالها!افر"،،وال!مل

ا،يات،وظهورالارضوفيالنفوور!فياللحبلآةردبريب."العودة"هو.ومخلصاجاداًعدداكانالاداب

المعركة.يح!مالديالجطلاجمتمعوالقد.قليلغروهبماللعددشطراءمعبروقيابهـأثم

:كنعانعليالتعاءرؤولم!للأ"شمنتسون))قصببدةفيفقرأاررا!نبهمقشعبتوان،واحداطادفيوتحركوا،واءهـةارصىعلى

كالنبضالانقماضفيولمدببدأتؤدجميعافقصائدهم.ومالرؤىراًتالمنظ9واضنفت،قوالكل

الادض!امنيشفزمخاضصمىقصا"ر-دقيلمنكذلكمةهاانطلقتطالما،واحدةققطةمنانطلاؤها

مقض-البطهاءالقبةنلكسماءمن-روحوحفيف-مجازدون-لنقلاو،مظروقةافنفالارض.ولغررهملهـم،وؤصائد

ارءراباىاسعنهتفضثمشونمناروصطرقداشهالاش!نليتوقعحتى،فهكبطولاثوضوعان

عنيففرحطفوليفيفنهبم!ثعائمةكذلكتبدوالنظرةهذهاجعلى.جديدءلىفيهالوقوع

بشفاهناجر!نلفلف،نب!باترتبطاوفلسطينقضيةحولتدولىالتيازرالق!منكثراأنمصحيج

النزيفتجلدنامنتبقىوبم،بكلم!كررةنعسماتاولنغمةترد-بىهواللفرعيةمث!كلاتهامنفشكلةباي

.اثباببر؟ىمجنحايكونمااؤوى!بةودكلالابوابانهذامع!نىليسولكن،والفنيةوالنفسيةالفرية؟بعاث!ا

المنفى"فين1"الكلدقصيدةفينقرا*يقالمعانينفسوتطاللعنا-تزالوما،جبةمشكلاتهابركلالقضهيةتزالفما.!لقتقدوالئوافذ

عيد:فوازالشاعرقوك!.تنفدلالألاراتنبعا

بخسنصرفمن.الماضيالعددقصاءدعنبعيدااكنلمالكلامبرهذاولعلئي

حياعادالمجمو!ةهذه!سيمالامهانفيانتبين-العامةالنظرةعند-السهل

وشاعرمجنوناعاتافىلوف-"الضغسساتالىينتميقمسما:رئيسيينقسمينالقصائدمن

رأينه.2صصاكلريات.،جدةوابتكاراصالةفيهاانغامايوقعوفسما،المكودة

ضسي،امنلمرمبس"!صوباالبرجؤوقلأن3مجرسد-مكرورةامكانتجديدة-القصببدةبمعمةاعميولست

جماءوكما.بخشنصرفيكدلكدبرتشمشونفيالحياةدبدكياوانما،الخارجيالفنيالاطار-قليلاتوس!ااذا-اوالموسيقيالايقاع

صاضباءبختهرعودةكانتكذلكثمشونبعودةاللحسعنالقل،التيلل!ملالكيالببان-المعنىفيالهولمعكلنمزيدمع-ا!كط

"خصررلسانعاىالنتماعرية؟ل.النفوى!الىيض!ربنقطةبوصفه،حالتنافيالموضوعانو.ممع.وتئاولاوموضوء،شكلا

للصفارطوبنالف"سن-(كشفقدالقصالدمنالاحيمالقسمهذافانموحدايبدو،انطلاق

تخاكوالا)!صددانالممكنمنفيهالاثاراتانوكيور،الموضوعهداعئىعن

غبارمناللهالست...حافدارباأ-مت.فهايةلاماالىوؤتلون

وعادمدفونالماقسيف9افاانسانيةاوقوميةقضيةايمنالشاعرالانسانموقفانوالحق

ورجعت..حبيساالمنهىفيك!توهذهالتفردهذايبرزلموما،خصوصيهكألهفريدموقفهوانما.

وبقنت"قرونانمت...اكتلمتحصبل"نوعمنالحالةهذهفييظلعملهفانعمالهدىالخصوصية

الشاهـصرسمها-التيالصورةعنكثراالصورةهذهتيعدولا"ظورهول!كونانبدلاالمثاعرقلان!"ن.نقولكما"لالحاص

:يقولحيث"المطراصابع"قصيدتهخضوهـفيو"يز،سواءمشتركةعامةكضببةالمنظوهـاليهممانوان،الخامةونؤنجنهالخاص

؟"عاد"يعود.أرىمنوالر؟يةالمنظورواختلالى.بعامةالائسانياواللقوميالمس!توىعلى

المساءرموشهاغلالهتلفهبالضوورةيعنيلا-لهاللعامالاطاراوالموضوعيتحدحين-لاخرشاعر

يرونه؟هل،يهللونصمغارنااستكتساف-الاولالمحلفي-يعنرءوانما،اًلنظروجهاتبينالتعادض

كبيروحافرحافربافجوادهه!رساحدودوفي.للمنظورالجديد،والابعاد،للر؟يةالجديدةالزوايا

الخ....بونبلاوداسه.الماضيالعددلقصلاكدالمبدبيتقسبيكاظالمعنى

رزمصوريمحورحول-قالتكما-تطورالثلاث"!القهطؤ،ذهعليىقصيدةكلعئدالوقوفمنالأنيعفيئيالتقديمهذاولعل

شحمياتتسظهملمءاًنهانقولان،/هكننا.العودةهوواتتعندنوعاملببةوقفاتباللضرورةسأقفولكئني،طولامرفهدا،حدة

الرمزاستغلالفيالمألوؤءالتقليدلمجردوعادوبحت!صرشمشون.القصلالدبعص!

،ولاك!ساقج،لآكلنالمئطقةد(لىضالشخصياتهذهلارتباطوانمااًلشعبيال!ددقصا"لدمنعةمجم9فىملموسةظاهرةاسجلبانوابدا

هـنواشيهامهاتارءلحالىا!ودةمعا!ورى"العودة"محورمضهمواقفواخ!ببارالقدبمالتادبخالىالعودةظاهرةهيالماضي

.اخرىجهةالشواقيلر؟يةجديدةوزاويةالحاعرئحوانطلاقنقطةتضلح
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عنبهاوخرجت،وج!ديةوحيوقيجدةالقصيدةعلىاضفتللر؟يةصتهـى،الثلاتالقصائدهذهفيسلألداالءفا؟لروحكانوفد

!صيدةالىالاتنعارةيمفوتنيلاكلما،النكبةلقصائدالتقليديالاطارالهيفوألقلقاارتساؤلطأبععليها!غلبا-يا"المطر!صابع))ق!دة

ق!!ثللموانفهو.الخشنفؤادلللنت!اعر"اللجديدةصروفي،)اناف!ءسليي!قلاانهعلى.السعيدللمشقبلاستننرافمنتخل!م

تجربة2القصيدةعنهاقعبرألتيالتجربةكانتلقداننكبةفيشبمءهـسضمفك!تسحؤلؤ،رءفي،؟ء!رو،إروةطءد!ذهءلى(؟لا!!فيروح

تحولهعنحدثنالقد.الحرارةولاالصدقينقصهالاطربرفةللثساعر"التائهعودة"قصيدةفيوبخاصة،الماضيال!ددقصائد

يركنوللم.الاجتماعيةالمثمماركةالىالذاتيةالعنائ!يةروئالايديولوجيعبدملكارشاعرةللسيدة"اخترز!لفد"ومفءدةررربدهاته!ءني

اشكالوانما،ؤاسطينكقضيةواءهـةقضيئاتخول!ذاالىاللدافعفيتهـقليديةظاهرةصارقدالتغهـاؤلكانلماولكن.وغير!/14آ!عزيز

الانم!اني.المجتمعافحاءهختلففيالقضيةهذهوجهتكررءفىللكاخرى4؟لتفبيننؤرقانعلينايح"م!هذ؟فانبفالسطينيئصلاللذياوشعر

التنيخلكلمنلا،التحوللهذاصورةهدابعداًلقضبدة)ضاوتعكسصارقدبوصفه"ضعمدامصنوعاييلموتقليديتفلأ؟لبينو.فاولى،

المجتنواقعالىاوإسعةللنظرةمباترةنتيجةبروصفهولقئارطريم!التجربة،لنسيجموائمايبدووتفاؤل،النكبةشعردياسصسياعنصرا

المحورينذاتالقصةعنالقصةمجالفيزتحكل!كناوادا.الانسانيهذاالىا!بيه2رةبضروؤسأكتفيانااما.لهابالنسبةطبءيا

كذللكالمصطحهذانستخدمانوسعنافيؤانكاا"!اه!؟هاكل6.للقارىءالبافيوادعالة،رق

الشماعرفببهيبدوالذيالوقتففي.القصيدةهذهءنالرديتفياحبالماضيالعمدشعرفياخرىظاهرةالىابرتقلانوقبل

ال!رارةبنفسبهاذاالكلمةمنالجديدكلوقفهءنالن!يرفيلمسضهـمكاوحم!ليستاليهااتنرتالتيالثلاثالقصائدأنالىانبهان

الجياعوعن،اوكبافيالمناجموعمالاللاجئينعذاباتءن.ب!حدثناولشسىالجدةفليست.مبتكرةجديدةنغمةتوقعالى7تا!قصلإ

بخيطكلههذابينويربط،امري!كافيالمهانوالزنجيالصينفيوأنشا،السمبيالرمزواورتشلالاننار!خباسلهامر!االابئكار

واحد.شعورياكجربةتر!يراعنتصرالتيالقصا"كدفيكذللكوإلابتكارالجدةقخهق

الماضيالعددقصائدفيلنا.لموحاونتياك(نيةالظا.هرةاماءنعلوشناجياللشاعرقصيدكأهذاعلىمثالاواسوق.مباتذرافنببا

.وتتمثلكلهالعربيللشعرالرا!نالوضععلىتنسحبعامةؤظاهرةالعامالاحساسمنجزءالغربةعنالتيبرانصحيح."العريب"

الىضيالعددؤ!مائدجموءقىن!3ددء4وضوحفيالظاهرةهذهلنابمصى-تعبرهيقبلمناليهااثرتالتياللقصائدوكل،بالنكبة

اللضبابيقويوحبمفيهالقصا"!علىاتفلبقسم:قسممينالىاصرى"رةف!الر؟يةزاويةلكن،الغربةبهذهالاحساسعن-المعانيمن

ولست.ولماسكونتفافيةوصوحقييمااخروؤ"مم،الت!ربةبختمزقلاللعلنيبل،خطورتهلهنفسياجانبالئااكشفتؤدورذهؤصيدتنا

فالمضطلة.النتمفافيةيقبلكماالضبابيالجويقبلالشعرانانكرهـننفسياتمسرا"-ةالغرب))معنىكا،عمرتازهاقرت9اذاء،لي

وطرجمةدهميتهالى،نفسهالشاعرطتببعةالىواخراًاولا.ؤرجع.ألاولازاوفي

منيطلباناحدحقمنوليس.الانسياء4،د!ؤيئللخبالارريجابتهيعيشها،التيتجربتهوتأمل،الراهنموقفهالشاعراس!نبطناقد

وراءتتحرك-التبمالخفيةالدوافعيتفهمانوحاول،اللغرببطنرهـبئ

-77اللصفحةعلىار"نمة--"سىجعلتهالتيالمفاجئةرويتمهع!نحدثنااىفبعد.الوقف!ذأ

قميصهحتى،رباشيءكل-الاشيأءعلى19ضء!ءصه"مشاءرهء!!-!

عنحدثناانوبعد،النهاروضجفيبهتمرالتيوالرؤىوحذاءه

سلواهءنباحثاسنفىسبعؤيهاقضىالتبمالمدينةازاءمفصاءره

الخضراءوزقيونتهالقهـديرمةقريتهلهلأحت،نفسهعنباحثااو،ءنهو

اإرضطفىباإضأإكلسأسهلآؤباعالحياةزخرفافراهالراعيراشدالان،ذوتال!ي،الجبل!ي

بالثروةحالما،القماربلعبالملليقتلللكيالمقهىالىول!شيءكل

رسمهاالتيمالصورةوهده."الكبار"عينتعةيعيثم!تجعلمهالني

دشيرالامرشظرعفرعالمغامرةاعباءنفسهيجنبلكيالمقامرةالىيل!الذيللراعياوتصاءر

...ي!ليشهااقىالتجربةلنفسكذلكانعكاس-يبدوؤيما-هيوالكد

:اللقصيدةمنالسابعالمقطعفييقولنجدهثمومن.النة!اعر

عوادبروسف!اصوؤ"قا"وصهإنوأ"-"،ئحغريبازأ

...ببءراشدوفى

وموتناواحدةضاءربلإ

أ!دانوسا.لكركلا-،تء!؟اوراتاللقريبالغد"نورء:نا

هناديكنوان

لامارقينغرازبريلاهاهنماضت3او

نغمامرلالذ

الدقائلممذوالمفرءلأؤ!هكأنقامر،لانت

انتظارمتاهةفين!،.ض!لانظ

القمارملألدةفيذ:حثلافا

..،...انتصارروعةءن

ادرب"زوءب"وأحىول
.لاسأ،وهبضكرةجديدةارقصيدةهذةفيالر؟يةكانتوب!ذا

اص!لمة.تجربةنتيءءلفبل

-ءةالقيالكتبمن!ط.*ص!فاتياالقصائدمنالللونهداءناؤ!م!دمتوما

فياكزود!ى"قصيل!الىهنااشيرا!ي!"صيؤ!لاوأبئ*ار،كأا!ط

جدر-!ةيةراواختارفقد.المجاطياحمدلللنتماعر"البيضالمءالدأر

بلأ\
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فيااف!ينحوءانخاافةرشباعلى"مالفرديسيجموناطبقدماللكحافدكيرمعكنت-عدبتئا--:

الا،شيءمناكئرفييخالفونمياناصحابهااعلمقصصعلىاللحكم

فان.الهمسيرسوىبهيقصدلمبهاقومءاانلئفسبمازعمكنتالي/يولم،لىإصاء!،زرأورألدبرلأة/ث!

التقييمبدعوى-الت!مفيهمنضربالىالمناقشهحمالمعةدفعضنبم

منهاكثراحررايممايدحفهرأيمناكثرأحديراهالافأدجو-الحقيقي*بر*

.وف-داء!تلأوأ:المفاوم!ةأد!!!فيلأكأفي

((احزاىبلازبيأ)الاولىأ!ءم!اد!قى-ادببر*ضعن*رالاشمالحاللدءثورعد!جمأكأبت!ما

فوعىدتعجلانه.هوياحدشيءفي"حهاخهلفت-مىو!ءطنكبمةصي1

الماضي،الادأبعددوي"ر"ءصو،برحس!بالاولى(ء"صتالق!-ةو!ذه!الاديبعندألاستبطانخاوجززللماو!!رلطساة

ؤ"ؤد"،ط.المؤخرةمناتر"هاوهـد"(.اًلق!ء"!ل3ديىفينرتستذ!رلزلمف!با:"لانكعر!متالضيالاثارم!اظماقاللماؤيد)ن،!*ىوكاى

نشرت"الاداب"اناءنيلافانتي،بالاولويةاظفرها!ميمر!،علىأكثراو"الهتافية))الىاميلاراهاكنتفق!د،الاحياناغلبفية،؟

كذللكاعنيولا،وهكذاقالحسنمنهاالاحسن.لقدفيسالى1علىفييرهاانعن!برزتو!،ذا-الادبكهذاهناكين2ان-الاعلامادبالىؤربا

خضوعااكثرقلاو،الئقادمقاييسعلىانطباقااكثررايئهاالي.المرهفبا!سممتزجةرصينةاة!يو!وجيةفيعط،فيء،)قدم

وصد!ت،يسرذك!ءطاءهاؤررمتانهااى!بوان!ا.الارلي.يوأق!نا.قي!.-وفيرجال"كنفاننكقصةالنلجحةالاعمالىيعصقرأنا؟اجل

ماصبها.2ؤدمبهزللتمالى3برغ!،بب-لمط!ز"!!هاءثقورناذاهاتينمثلانغير"الارضنداء"وروىوفصيدة"ا!شهص

نايح،وللا-خ!-ذةمنو!و-ا)*-ببميينالعابزينعلميارنملكلا،والاجتماعيينالسياسيينباقلامفيهقيلومااحدثابز*عخ،مة

الىيسرعالذياو،هودكروبينبالغاباتيلوذالذيالفردالبطليقدمبوافعنااللكارثةربطتهوان-جمله4فيالمعاصرادبناانووولانال!

للهتدينحتىباللبحريتحصنالذياو،كباردليان4ومخاطوالمهجفهعمامنهصدرماوكل،والانتطاراو*خبئةطولىفييزللم-العوبري

ولا"سيزيف))يجعلهانرجاوللمه5برل.بلودبئككارابىمرهزعاجهاضلجنينمحاولات"ئاكثرحقيقتهفيشسطنييوضعانهيخيل

جعلهولكن،والملاحمالاساطررابطالمنغرهماو"بروميفوس)).ب!عدنموهيكنر!لللم

ي!لولثم،يسقطويخطىءؤإو.وفضالائلهعءوبهبركلاومصرأذ-اىالمقاوهـ-ةدظةء!نسبهـ،ولا،!ثىأةو!يءلمييررداى.برمكنولقد

الاعمالميكلاسيكيعنصروالخمر-باللخمروسقوطهخطةي!نسىانلا:فاقولاسرعاننيغ!،يكونانينبغياوسلاحالادباىيرىومن

الىويل!،المحلأهيةالبورجوازيةالىيتحيزنراهقدبل-القصصيةمعس!راتبرينن!ير!،،مؤ-أ،طأ!ر!كأفيالمءيض!؟ىا!نر-اص،جكأ

المصر.نهايةباء"بارهاالظلامؤوىسذفي-نقبلانالاحوالمنحالباىعببئيصكبفانه،الرأي

ب-صانتقفيكمؤفالحست!اتهكهااةيااةكامهالضطةوكانتلهيهيألماوالخكوينناقصجانبكلمنلراهؤكريما"موقفا-الادب

احدوبينافحمطتمزقهبرجمنؤصقد،"ءةافزة!ذابطلمهقأ،ا،تبر?لالتيالصدمةبليلالطماتهذهاشبهوهـ،،اللغببظلماتمنيصحوان

التجربةمنقدراكبرعلىنقفانواستطعنا،الجديدةالقصهاساللميب-!الكادثهو،قوعءننحءبت

ناللنايضضحهذاضوءوفي.التعبرمنقدرباقل-المحنةتجربة-.سوناناكأرخبوصننا،المقاومةادبلدينايكوناتنحباننا

علب"تقومالذىالمحورهواليهودجانبمنالبطلزوجةعلىالاءزراءندعي،لانكابرولانصرخفلا.الاصياقىامكانياتنا"هـودفيأ!ف!اومة

الض!المقاومةوتفجعاتاللحماسةغنائياتعنثممنفابتعدت،اأقصةطا!!وةإوال!!ءبممنمدؤ!ارا،!ضص!فرز،وملانط،بفى،طاز"لاء!

الفلسطينية.النكبةاعمالاكثرفينراهااناعتدنافدكعقبالخشبمنحصظاروائهوبينببنمهافامكمنلكلوىالورق"ن

وللمورحل،وستنسىارحل-البطلوهو-لرمزيقالوالقد.ىرصامنطلقة؟ولى

كانوقد.زوجتهاحشاءفيصديدهمانركواالليهودمناربعةانينسىالقصعصقرات،تئاقشظلوفيظديلانوقشتلتياالفكرةوبهذه

بطئهالتضرباللغرفةباقصىتلوذانهيولمتعودت،4"ضجكلؤا..قضاهايرس!ئةمن(اذار)مارسعددفيالادابهجلةؤلمسطينءننشرتهااوءى

ابرركاىحؤنهلانشيئايفعللاكانولكنه!بيءنافييهـودي:وتص!بحالادب!ب!ةللتععئة.نكصلاعاماثسل!مفنةاررايعلىارالىلاوكأتء،6!ا

و!!لمصيرهابجبن"ركهاجسدهافيالناراتملتوثدما،ومنهمنهااللحاجةتأثيرقحتالفجالت!يمقضنميةأثيرانبءنثمو"ط.ارحقة

لها.يغفران.فريرده!باسمتنطقانتحأولا)شقد"ءموض!اطرا!من!ةحاهذااجهلانآثرتفئ9يخر،؟ل!إجلة

..كيفالهييا؟باسميفيطقتكيفاصفانبامكانيكانهل"ؤاحه"اصرىوكلن.مستفيف!ةمسفملةليبحوثلهيرفنجردوااناكفادءلى.

؟ن!رقلاكيف؟الشعورمنابمقطكببف؟الذا؟رةعناتنفصلكيف،وعغدالعددلقصصالنعرضفينهاقيأوبدايةنقطاجعلهانرأبرت

اشباحي".مناعدوواناليالسبعمنذ..لانامصوبا1"ماطىببلة3لىالكلاميةالطنطنةءمنبعيداالمقاوهةادبت"ءورانأهـ،لى"ظيرورحداك

((الشقطة))فيامو3بطلنهايرةالىيطلهاللح!سينيانتوقلقد.المصطنعةوالحماررمه

2!!ه55555!!555555!!5!م!5!5!ي555
ليف:زأ:حديث!صدو

اللجومردابرباراعبلأ"ا!دكتور

ال!ربداً!"!صة

المنصووجعفرابو

العباسيهالدولةمؤس!-ة

1813ب.صبببروت-الطاج!"دارعن

ع!س.صس5555!ه!ى!ه!مي-5!
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المعركةامدلاطالةيكفيالمبلعهذاكانولما،جنيهالافثلاثةنظرحياواثارةضراوةاكأررمزيحؤنولكن،بلانموالاصساساللجبنيجمعهما

الىاصحابه.فيهاالمبلغيصلبصورةالطلباستعلالمناكثرفلاقليلاوعندما،والاصدقاءوالناسوالنجومالسماء..شيءكلل!بضكرصنرى

الى-خلأشابصفته-رفاقهمنواحديقدمهانعلىالانفاقنموقدعلىاب!اجتمع.شيئاعنلم!أيجد!مر!الكلفيالبغي.لمك4ؤ(ليرقي

واذا.دللكبعدالهربعلىهويعملانعلى،الثمن،يقبضالي،وداحشازههافياحزانهيفئانالايرستطعلمولل!"،واحد!واش

ارش!رفيؤانهم،الشطةمنالاولاشطرافينجحواقدرداقهكان!ودناماتل!ي

الل!ربمنيمكنوهلم-الثمندفعواانبعه-اليهودلانافلواقنانيورات،اللحزن"تحمل"انهااحستوؤدالبغبمخرجتذاكواذ

او؟مة.المقابطالمنبطلبنهايةليعجلوابصلبهعجلوافقد.قثر.يجبممااعلى-لرحمقدالتي-الس!،ءأن4لي!ينب

النقد،فيخطرةإةمسأالىبناتفضيذاتهاحدفيالقصةانالم؟!د"!تكنوأن،ال!ءم!خيوقه!ةالطمةالخطوطكلئي.ؤإث

فيصقنعاالكيلاليذجيبأكاان:التاليالخالدالسؤال.ليرانهاذلكدورابرمزيتلعبالتيالتفصيلات"عرامة"الاصليالعمل)ؤقدت

افرسؤالالىالسؤال!رايتحولانويمكن؟شاكرعاهدزقديمهؤصارىلايفروريةحالكلعلىانهاغرر.الحسثبلورةفيرنجحم!با

علىشاكرعاهدصقيقةلناؤدمحيناللهي!لانياصابأبةلرى:هواوضحاخرىناحيةمنانهاعنفضلا،ناحيةمناقصةاعلىألاطلاعلهبغلم

؟رايناهالذيالنحوذلثا!اس4يكونانيمكنالنكبةوقعتحيثمنيبدااذاللحدثانتين

قد"74ماانارىولهنني،الحقيقةفياجيببماذاادريلستليسترمزيزوجعلى"الاعتداء"واؤمةانب!عنى.اخرنت!بماءاي

ثمومنابىتذرطبيعةمنللمإئوفءمخالفايكنوان-اللكميلانينجيببينالمخربينتنتفشىظاهرةهيوانما،وحدهماليهودخءصاتص"نص،حمىمة

تماما،القصةفيثمادا!بولا-العلميةباللح!قةنسم!مايخلملفنحسحيثومن،اللحسمصني!هاانيهاجميمكنراويةهدهوالعل.ولمة

جاليفر.سيقفيرحلاتوما!وبنسونكروزوفيسيقماشاذايربولاكمأاورمدهـ،.ا!قيوهي-جديدنوعمنتلقيحعمليةالاءتداءوراءان

الفعلي،واق!ناعليهيصهـق"،علىالروايتوهاتينفيمايئطبقلاحقمارهـصيز،مانر*ارهـسجة-ولمفىفي.ر،!ت!فارجم!جعلبأرالش--ص!ي

الكثرةالدءلموىمنركوىايتحتذرفضهلاالفنيةالناحيةمنانناالا"فهـوقسراننقررنرانا-احزانيفياحزانهشهوةأفرغ:نج!لمجها

النقد.فيتجربةاسهبطنلانهواكن،ا)غبة.لجردةاسنبطنلانهيكنلمالر-صبب!ني

ءورة"جصهـق"انعليئيفرض"المصاوب"منطقكاندقداذن!لهاانسانياطاراوسعفيانه"انية

.اللجنونحدالىالمضحيالبطلايقاعكانوقد-بط!وراءبنايدؤعوءوانهذلكعلىوالدليلى

ليحللالناطنيالحوارمننوع/يخى?اىوهوثم-جد!سريعاأفيءةا

:،دلكبعدوماذاويجتربردوهوواخيرا،ا!(ناجويسجيمسعلطريقةء!كاره

ا!ص!ةانردلائازيةؤصة"-المصلوب"بهجعلنالذي5وبا!درفيوهو-ذللكعلىاللدليلبا!اؤ!ل..النفسييةالأنفعالاتو،صلسل

الغرباء"و""المغيبمناور!تشرفىعندما"الأربمفالقصص.التالثةراتمؤالىاشجابمهثم،اقليميةلاموتبفاتعلىا./كاؤه-!ذا،ر

النهبة.للجوهراللازءةالابعاد.ررءضوطبلا

-78الصفحةعلىالتتمة-الاعىالمقدمةفي"احؤاىبلم!لبي"قصةفسهتظل.دلكومع

مير!ييم!يوعيلى.اول!ه!مالهرالنهفي"الاداب"مجلةؤد"!ااوءفيالقععح!ةا

4

هـ:ا)قناذلمىةا)?ءقى

العربية-:4الم!فيجديدحدث..

يكتب-ادكربيالعاللم-وعرمهالقاهرةعرمتهاللذيلللاديبهي

العاماًتااللحضارتماويهـختونشر،ايضاا!*،ويخ!بةالمسرحيةيه*نج!ووت،بجاحالةحاريرءيار!ء"!

ل!كدتو)قد."الضيقالعمالم"!يبيافيالنشردوراصهـىمؤخرالد

هـ-مةصحاداتفىحضارر!مولوءةلانرؤافيمعركة"المصلوب"بقصةالكيلانينجيبوهوألاديبهذاوءعهمان
.....سروو"طويورطلملاتهولكن،المقاومةلادبالممتازأينوعمنلانهالليس،ورر-طين

منهاصدر.يومناحتىاهـ-جح-جملسذ054..منى.وسبقتهانوعهامنادبيةاعمال"نفيه"ورط!يمابر"أ

:بعنوانالاولالمرادالت!هدهلمميماولااخرىقصصبالمصلوبتلحقانرهكىو!قد

الم!رى،هذاي!جريم!مااوحبكةهنارلتكوىو"مقدهاالاحداثزو"مد

اؤهـيرمةوا!ببوظراكدرق-أطسائللافيماارتحمسنبرةيخمقارمنتمكناللكيلانينج!بانال!

لاقارىء.يقدمانينبعىماهوالوعيمنذوعفيالبطلويرقدم،وراءه

وعىالمولىالقطعصنصفحة.8.زحىوفيليروعووووعقلاىعاىثقحقيقةاوصعبةحقيقةطريق!4في!دلمنرمن،3

والت!اصبملال!رائطودومزرا!ق!،ور!رووواد،ا!ممسيريحرء!الذيالثدالىمعقول-البطل-شاكرفعا!.يواجه!اان
...اجلمنومغامراته،لخطيبتمهبخاصةريسطهانعلىرجلايذ-"

التاريخية.حاتوا!لموررءباسدوباحهماليربطهالانهالسوبرمان!ء،طلىاتظن)م4رراؤ

ا،مةلبثدالبهبرة5؟ا!من.باطراديقعهواوابداواقعادلمح،ربينبالن!صمبةر*ن،انذااصب

الضحايالدمسؤيتهلان،تمزقلحظةيعيتسشاكرعاهدكار(قد

واهـراًطوري!نهاروما-؟حدايضعاًنقورقدوهو.سعادتهعليهتؤرق-القريببالاممى-

فقد-السلاحلشراءالالماالىيحتاجونالمقاومةرفاقي3انولمما،4وخهرؤ

الطبع(تحتأواض-ءغير!رها!كاووةابتظواا.داناءنربرع.رربرءالىاظ-رى

عوبدات!فملأموراتهـغق?،-،بت!يلهاوحيااندور"وديعة))4خط*ت3وود-وها"،

0266،2تافون-لبنانبيررت628ءلىبقصرفلاالتيوالارواحوالوتالخيانةعقصدثها)كأ"ث،ء!ء"ء4-"

الم!صافاتولاأزع"ئا

----------!يرطا:وتسهو،اي!د،شيءكلير*كنتسفتان!ب!4ؤاؤبرا،"ةكأوثد"أ
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يهـوديفيوطناؤامةضد"ورديرضابرجلءرامكر2سرايثرمكن*،نميدجلمايقدم!ه!م!ههه!ىه!ىأ
!!زوههو!ح)كانان،ار!ال!زاخلرمنندريظوللم!.،بسطينالا!اث

وا،ذازهااللعدالةهذءاجلمن،اليهودضدفيال!ربياقضعةارعداقى

هوكينط!فانحالكلوطى.احرىموضوعيةوفكريةد!!يةلدوافع-11اله!فحةءلىاكأث-وررزمة-

-هـنيكشفاندون،نلكحججهميرم!دقوناليهودبانقانعانهبيو،!ى5!هح!هه!
اللدعوةهدهوراءوالغربيةالليهودقيأسمالأليةوالرالاستعماريةألدوافع

اسرائيللةدولاقامةالشرسةواقطا.عيينبرجوازيين،جميعابالعربتدفعكانتاقيالقوميةاللحيوية

السي!اسيةالمقالاتبعض--ولالعابرةالملاحظاتبع!غىهذهاليهطودغزوعنالناجماللعامالخطرمعاناةالى،ومثقفينوفلاحين

الىتهوجهالتيالمقالاتواما.الممتازالعددحواهاالتيلتحليليةواحيثمنسواءو!لغنيااوالفقرا"هوديفا.يومبعديوهاالمزايد

جزءباييفيلاالقليلوهذا.قليلة،فهي21نهاذاًلنكبةثقافةدراسة.المدىبعصداسهعماريبمشروعمممملحغازانه

الذيمقالهمنحسمنالجليلعبدا!حاف،دناولرليما.الموضوعمن،الفلططبنيةلةللمت(الشوفمينيةالر؟يةاللكاتب)،هدتم-2

ظهـرتارتيوالدراساتاللكتبمختلفحولشاهلاؤ،رلسا4فباخىخعرض.قوميينبينئ!صبي!اءراعاتؤللفانمنالمهـألةهدهعلىيخشىلانه

ثف-(ؤقىحولبدراسةيقومانينويمنهناككانواذا.ؤررطينءن.صلماصةالقوميايتعصبفدكذللكفانه،الدينيالتعصبضد!وذكيا

أوطئةانه.الجامعالفهـرسيالتبمت!ذامنب*!بدفلطه،الةكبفى.رهـاتهاقا)مةؤو"يةيؤافوناليهودانالر؟يةهذهمنا!يمؤدوانه

علمية.)درا-كأعلميةلةالمستهدهفيالقوميةحدودتنتويمضىلنايبينأما!كانبولكن

فيالقارىءيلمحهالذيالكبيرالن!صهذااسجلاناخيرابدولاانيعتهرالكاتبكانانادريولست.الىصعوفين!ية-دورتدأو*ءى

ثهافةالنية،درسةوهو،!لعددالاصليبالهـدفطير،خلقفيماالممتازا)كدد)يس.لاامشوفينيةهي،بالذاتالنطاقهذاوفي،ا!عربيةالقومية

،ءالادبهمميسنضيرانبدلاعملانه.ونواقصكيزاتمنفيهابما.مباشرصابمنصناك

..ف!ؤ!الس!بأسبب!جانبالىلي!ساهموا،ارحلة9هذهفي،?حددا،الشوفجنيةعلىهجومهضلىمنيهاجمفانهاخرىجهـكأومن

القادمة.ضالمعركةالملائمارعخجواساسعلىار!يهـلوديةلا!ضيةوتفس!ليرها،القضيةللهذهاليمنيا،!-؟غلال

سذطمطاطبذللكنفقدفلقمد.اًلسلبيةاليهوديةوالاخلاقالذميماليهوديالدع

الاحداثانالعلممع-الصهيونيةيناعرلااًللذيالميهودمنالجزءهذا

الصهيونبةوان،الواقعمبفىانفيلهاهميهلاالجزءهذاانئبتقد

الاصواتبعضعداما،اللعالمفياليهودكلز!ريبااستعرقتالعالمية

ومفكرين.علماءمن

ل!إنا،حتىنعلملمولكننا..صحمحايكونقد.فذلك،الثححمودة"ط!عاومنها

فياللعالم،المالدهيهالموىداييددحسرورالسوور-بهالرويهارا"،

رلب!؟"ح0الاشترادطيمضمونهافيالعربيةاللقوميةاكا.نبيص"برقانانالاط

:انملزمةاخرىجهةمنالعربيةوالقومية.لاامشوفينية،التقدمي

الصهيونيةبالقضيةالعالمفيالتقدميالاشتراكيالمعسكرعلاقةتدرس

-!كثراصالهاوان،فلسطنمأساة..مننهائمة.دصورةالشرقىالمعسكرن!ر

ددرار.اهـطورهالسعاشبهالطرو!ح!مبمحملعهدطروجها!م!!

الحمويي!أ!وتااللعلامةوجهةتتضحللماليوموحتى.السض؟لتئعةروس!االد"4"ثلاالتقسيم

قبل.منعليهكانتعماالتحسنمن

واللادإبالما)ور!روكش!ةانةاظأذأروكالينلسنما،النكبةقيلفلسمطينصمنمتشعبةطبقيهتحليلاتولللكاتب

التحليلاتهدهمتابعةيمكنوقد.وغيرهاالامبرياليةلاوضاءكانعكاس

زخلولاانرجبا!كراونبنتؤيصكىصنوكلوالمؤرخ!ءضذ!دموقد.اكركافيهبصورة،عليهلالادلةاتضحتلوإحيانا

مطح!ف!ؤ.!4ذسوقدم!ا!فياكأ،!ا01يحاولعند"!خاصة،اللقارىءعندالقوميالوجدانلتحليلاتا!ذه
-.و.صدمنؤلسطينفياًليهوديةاللجما!روتبرئة،اليهوديالاضطهاد.فيراللكانب

فيةالجفراقعهامواقرروأ-ادانواالقرىاس!اءالعربيةالجماهرمعالاقضصاديوضعهاوتوحبد؟العدوافيموففهاكلن

كانوا)هعا(واليهودالعربوكأن،كاهافلسطينقض!"وتصوير،ا!خرى

هـصاءالعلرونانبتتومنبهاشتهرتوما2وميزاتهاايضاافىساةوجدان!؟ذيوم!!ا.ا!هيركانيةالانهـل!بزءةللعبةضحهبئ

تتعلقرقيقةالث!ماراذلككلألىاضافثمالشعراءاليهددفعتمصطنعةحربوكانها،اللفلسطينيةللحربالتغسعرهذا
وكان.الداخليةتناقضانهابعضمن!لتخلصالعربيةلاابىرجوازية

الكتابهذاعنابعدأذياالامر،عا-"يتكلمالذيليالبلدأالرجعي!الحكوماتانكيففوى،الاحداثيتذكرانباللكا،نبالاحرى

ثمخانتها.،الحربهذءلاعلانالعربيةالجماهوقبلمندفعادفعتقد

مطالعته.تلذروفيداسائغاوجعا"العلهبالبحثجفافالقومي!مشكل!نناعدىالماركسيةالت!يقاتعيبانحالكلوعلى

ا؟م!افيثانيةوالاتساعبالنموالاخدةالتطبيقاتهذه-والاج"ماعية

الف!م-اولا:اساسيةعواملثلاثةالىدائماتغمقرانهاهو-هذه

ل.؟ق..ال!جزءت!/نات(مبا!)5جزءاعشرينفيصو-ثابا.ا!دفةوورهـرارسهاوتطورأقي،دلطركسيةالعاهي؟دحقيقي

ثاررا-.مشكلاتهوصصوصيةالعربي،واقعنلمعطياتالمخلصةا!اناة

تعسفرور،المعطياتهذهمعوملاءمتهاالنظريةالاطراصطظءعلىإل!قدرة

لايروثداًر-صادرداًر:المحاشو.اخرىمنجهةالواقعوجهويزيف،جهةمنالنظريالمبدا،شوهقمواو

وفامرءكيفيل!شهادة)وهو(ابراهيم)ركرياالدك!ورمقالويأ.في

المهيونيةالحججمناقشةعنفكريةصورة(الفلسمطينيمةاللقضيةحولى

-اته،حدفيطريفوالمقال.فلسطومحلىالاسهضيلاءاجلمنالتقلهريرة



-...المرشمي(اللعالم!صأء(ك!هيه!ه!

الشاهـركادفما.مجملهافىأ،رؤلهةعلىذلكب!دبمقس"لسابح1!المةالصاؤهـ

-تر!خىاللخطو"ثلولة!ؤىعبرالمشبعهذامتيءعنلص!ثنا

ا!دحىلسعاتالليهتحملالرؤىهدهانكيفيحدئنالكي-مبورللا
31الصفصةعلىالمصثمورنمةهكأ-

ارماتعنكبفادرى!-صياجفيوتيميىن!ول!يل!*سىلفي1

ىف"المرتنتميالعالمازمات"اًدراكأكان!للهلا

عب!ارةوأسيعلىهبطتلقد؟والتهاويلالىدؤىهذهكلالىحاجةنرا

وواقعبتها،وجعلتبرور"هافياقنلحكقطعة"المر.فشيلمالبماازمات"سيءفهذ.لفنيب!هـلهي!ط-ءياالضباي!االلغلاف!نزعاكماعر

!ثنمحردكانتلوكماالشاعرلهامهـدالتيالنفسميةال!طانةكلفبمينجحالضعابيةالقص!لدهدهمنكثرااىتم،وسعهفييكئللم

....متناعرنؤسنافيوتتيورتتجمعماسرعان2اثاراتنفوستافييضلمقان

.اتبلعبثهذهتنسيناا!ينبغيوللكن.محددطابعذاتدائماتكنلموانعميقة

نضوربمل!دمنتببجةممزقةالرؤبةتكونكيفلنايوضحالمثلهذاالالشيء!،المفكلفةالضبابيةانوهي،مهمةاخرىحقيقةاللحقائق

امجردالحا)كأهذهفي"اللضبابية"تمكونوكيف،وماسكهاأل*جربةالوصولاجلمنالعناءيستقثميعاوشيئاشيئاوراءهابانلللايحاء

نملمكلاالحالةهذهوفي.الجزئيةاللفظيةوالصورجمالبالخ!عبعلي!نس!اتلضبسالاوينبعي،الاحوالمنبحالقبوللهايم!قلا،اليه

ق!صشدةاليناتقله،التيالمتكاملةاثلمجبفةالتجاربنفضلانا!عنالكلامالىيحيلناوتلكهذهبىوا!فصل.التلقانيةبالفسهلابية

"اللغريب"قصيدةاورشيدهاشمعليللتطعر"التيائهعودة"كقصيدةاكثرفيحتىنفسهاعنتفصحالناضجةفهـالتجربة.القجربةنفكعوج

.ىلوشىاجيدناعر"نجرد-بيننوجمزانفمتطيعالاسطسهد!اوعلى.ض:،بيةبرالتعا؟ر

منكاناداانهعلى.وقصيدةق!مببةبينلذلكونت!بجة،ونجربة

*3*مناقلفلاداتهاالتجربةنضجمدئتحديدا)قارىءلدىالصع!

القكلميدةءفيمنطعكليثرهاالتيالمخت!فةوالايحاءاتحبيرالةمملاحظة

نت!رلقصاجمعددتهىضمافيلمعظمول!ةصا!فقاهاوؤكبهك:"قفنامر3،رن!لعدغا!قدجميةوول0!ةوكلعبا/وةكلبلب!بتوكل

كلاللقصاءرربعفيفانالمشتركةوالقضاياالعامةالظواهوارمم!ت"أطءـ-"البصتانبممحموداشاعراقصيدةمن"ثالاالانواسوق

!-فاانا؟كداناحبولكنني.الليهالاشارةحديثناسياقفيترد:منهاالاولالمقطعفييقولفهو."وا!تن!ضاءوايار

الحدلميثاطارضيقيعدولاالامر،انماللنذنهامنياهمالايكنلم

استيعا/بها.!نزمسهتعى!وياًلدجىابعىإدابعادفيوالريحعبضايوحدقت

الصحوراعشرن!لمكل،مداج،ماك!فيفييفور

اسما!لالدين!زالفاهرةالشجوهـنغاباتورأءالمنزوكطالشبجنحدجان

الخطومشلولةدؤىعب!رمخدعياصااللغيبيئءطده

تئويهناتهاويلايالدجىلسعاتهـنليتحمل

-يلويبيالزحام-وموكبمهتالأجقىتهمسنجينهبم

عناليومصديرا!هـوغمرةف!يضميرهالمر!نبمامادءطازماتهـن

يغويءصاالافيؤصيذر"حادق"عنيبحث"اللهـ4"

للجاروه!!لئئئ!عرادارالمحوشبحتذري"كفا"يرت!ىلمحمالموتبفريغوي

الغؤوطلائع"بفضائه"من((كيوبيد))سهمكليبحث

صصيست!ومره"ي!ودا"حقلىا)نسرالحبسهماليس

أرانضاصارسررضانسااللاسااجعلانش!تولكنني،اللطويلالافهجماسهذاا،!ءنواعنذر

علىبرعنظلالهالصورابعضتعكسمافكثرا.اءدينابينكلهالمقطع
.ء

بكلصورهكلهالموقفاستوعبناقدنكونانبعدالر؟يةامامناكتتفصح

بمم--.الرؤلةوضوحو!ثدماثكلورلةا!نرءرلةتمزقعلىدر!ذللكىنواد
ميصورهكلبناوسط!اًلالعكاسووايص!م!أملمحادا.الجز!جه

ودملر!!ا!ىاتهيأتقدا!وداوجميتفيانفسناوجدرأا!بياتالىءدناؤ،ذا

هم05ماكانوسواء.تعوىوالر-داجنفالليل..مخيفةر؟ىقباللىست

اغ!وارفييصطخبالذياللعواءاماريحاعواءحماهواللعوأءحهزرا

بمنط!ال!لمق،ئد!ةورمسازلىي!،اصجزإوسهمزكت،باولا،رئيةالصورانوهبم،واحدةفالنتيجةلشاعرنفس(ابعادابعادأ

...نر؟..تجمدعناحرىبصورةفجأةيصطدمال!وقعهذالكن.ومفزعةم!كة

ر؟س!"ىالادتالتى!ا!الاهويمننلورىع!،لدى..-.
.......ليمغرصةتبدوالمفاجئةالنقلةهده.اللنن!اعرمحينيكيصحول!اركل

الحركةعل!ها.نقومانليجباليالنقاطوريىضحالوورةلوتمامايتسقالنفسيفالسياق.مبررليلالهاومعطةالر؟يةإبئطر

.الواحدذالعربر!ة.الطارئةالصورةهدهواس!نبعدالثافياللبيت-اسقطاله-اعر!ت

غاباتوراء"ينزويشبحااللليلظلامفي!بصر.لاقدمحينيهان

نفسهفياكامنالاسىفكثافة.منسقةالىرؤيةوهذه،((ألثبورون

فىا!ظ!وروللكن،جميلهدا.المعاللهمحررفيرزء:حاالمرئي./ء*ل
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اختوسميحة،اللحولةتجفيفيريدونالخنازلرد!.(.-:

اءلحصأرالمإهكدالم؟ووحداأبيهاانسبححافرأيهواحدشمابيشىلهودالدألهـإلىبشأدمقانلوطماهوهههههأسسهه!ه

ايصساوهم،الالسهمالحماريراكي"الك!ار"كم!فيلرالاأودأصص

ه

-هـااءعفحةاعلىصور!ح!هههههههههإاألنث
؟ورالم!هذهعنءلىوانهـسويدلا-5يمكنئنازرى:فنسأل

المشكلة،هدهمثلفياستطاعمايفصلانفيالحقللناقدان

يقر،بماالفنانيقضعاناخررونموتيفوجودبضرورة.!رحينوعليهأسنواحدةجةدرفي"قطظفيجريمة"و"المسدوادةالطريق"و

.وراءهخ!لااةةراًحمجرددعواهؤستظلوا!بينه،خذط.نفاوتتوان،والضياعالتمزقمعنىءلىمحافظةالجودة

فيكانتوقد-موتيفاتهانفيالمؤلفمعالاأنفاقيكل"هـفقوانا.التغربفيوالتفاليالمحليةفي،لاغراق

زحم!ووانايضاو!اعلم،المنالباللجورسمت-لا!ىا!ياط(رفالتقدير.اصحابهامهارةصائبالاتقديرانقدوانعليناكانوربما

جابر،أمعنهاتصدركانتالتيالاجنرارعملياتمعمتساوقة؟انتماخفه!الىالنظرلفتاننجبر،ناؤ!إيبهيقرمابعضذاتهصرفي

عليهى!ا!تقومانيمكنلانفسهااللقصةموضوعيةانايضااعلمبلىانيقولواهلاسننطاعواهيالمثلةفتص!ح،نقسهانقديراعنيخ"لمفلالا

ال!ألاحمدانمنيمنعنيلاهذاكلانالا.بر!ابسطتالنيوبالطريقةضية،راقيالوقاءعلىمقدرتهممدىكانماذااسألولا.؟يقالانيجبما

ونأفانبهاولى!كنالم؟مثلا"ا!سماكزرع"حكايةضرورةما:سويد.الكيلانيالىولاالحسينيالىد!ذااقصدللملاننبم

ا!ربخروجبينمظابلهثمة!؟كونالجاعونةسهلفيالخروجلىحلةءنمدكل!ؤطباخنقراقالحقيقةالىالوصولبلىفيالمهموليس

القديم؟اسرائيلوخروجز*أملانالمهمبل-اختلافثمةيكونانبدلااذ-قاصكلعندءنهج

صذفمنها!ونتيءا!!ةيخقصمماناترى:اسألهذامنواكثرالحظولحسن،قطالمضمونيطمسلاالذيواللعاطفييالفكراللسي!اق

لليهـودان؟بر2جاامبيتفيالرجالتتصيدالتياليوودية"ضيد))حتىترفضهلابمضمونالاقناعقوةلديهمكا"نتالاربعةالقاصين2-ان

تفصيلاته!بكلادأ،ررهذادونهامخاري.اأظرةاو!أول

منا!بلاواكنني،ثاعرامؤثراكانسويداحمداناقولانني!لمقانا"المغيباثصمنزشرقتهـما"سويداحمدبقصةوابدأ

فقط.العطاءهذاتعطينياناالقصةريات3ذتستعيد-المخببماتاحدلاجئيمنواحدةوهي-جابرامماطمة

***اغتصبهقدوكان،صفدمنالاخرالطرفعلىبيتهاالىمتطلعهالامس

لمحاسم،وتشءركحسينبروتمنكتبهاالتبم"الغرباء"الىونصلثم،ارف!طلمعركأفي"جابر"ابنهاوصرعواسنواتمنايى،ود

كما،القصرن!دةفي"المسدودةالطريق"العطارسمرقصةمعريادصفيديهامع!اوبقيت.المقاومةمعاركجماحدىاباهصرعوا

ؤصاسميجريبينماولكن.المهاجرالفلسطينيصورة.رقديمفي.نشبماركها11مسيبصان3يفعلمانويرفيعامبعدعاماينأشانوووما"نرقبهما،وجهاد

باولو-ساويقصدللعله-باولوسانو"كنكامبوسيفيمهالاجرهوراء.صفدخلفغابتحيثمن

لالهىن،الاماميةجبه!اوفيلسوريافيدطلها.تحقبالعطار!مرنرىؤحبايجابيةنقلاتققيرملاول!ها،جداكبمةالقصةوموتيفات

.!فلسطينيهو:يقولمنيسمعانيرؤلمهوكانضابطا

ال!(ريحسالبراريل.الىالمهاجروكاى،عارايستتصصعركان

ندألاواوفيساوالعطلضماعانغر،مضيعذلكلعدوكلاهما.نفسمه
...حهديثاصسدر

بعد"دوليمواطن"انهعليهسفرجوازحملهعليهتدلمرارةيصاحبه

؟كونانيحاولكانفقدالضاب!واما.اللهراممقعربياكانا،1قصصورسع،

صرعولكنه-العربارضمنقطعةلأنه-الجديدوطنهفيافماناسالنجر.د.جالت!الا!هـكيللكا!نب

ع!طينيا!كمانةذاكاذوقيلعربيةرداصرعتهالتبايدوكانتالعيسىسليماناجحهـةعرسىالعبابيضمافىئوجهية

خيانة؟اهي

ومجددملانهالجبهةعنابعدضابطهاان؟قولاللعطارسمراناللقلقون

وتهـا.سوريافيالانفصانيالانقلابضباطاصطنعهاللذياليىنيالجابرور!لو.نرجمةجبارآسياتأل؟ف

فيالعربقضيةخانواالذيناحدهوهلايعر!صديقهزيارةفيقك.

الصدب-قخيمة؟بعلىرصاصةاردتهالاولالوحدوياطمارهاكاجممئ!برو!جتتبعهادولارافخيم!سمون

المعسكرةفيحجارغياثترجمةهي!كغوايارنستالكبيرللكا،لب

برلمولخليلصلواءؤباشاقصهلوقاحنيككثرلعدسفوسمقوطوانبخ!ياكبعنصرلع!هوللكنلدوروإاللطبببلإلهواك!ميطا!

بيدولكن،قاسمعليهامر)قد.العربية-المقاومةعلىبالقف!اءواننهىسارنرربولجان-"ا!الفونيبنلفيلسوؤ!

فياف!ةتلكتكنفلمذلكومع،!ينروباط4اقصوصتربطتماوررة(ثا.نيةطبعة)حجارنجباثترجثية

درعصم،احكامامنهااكثرسمرقصةلعللل.شماء،محكمةجمرءها
..ال!عث

..رائعا.نموذجاي!نانيرمك!الذيالنوعمنببستبدورهاهدهان

***نصادسمالم.اسجمةكاموالبير.نأليف

أء-دوبامحه-!ءصنج!اوؤد"قطئافيجريمة"اللقصأىواصر

!و-النقاداكثرانواخشى.ظاهرةواناقةرفيعااسلوبافيهامصطنعلموالنشرللطباعةالانحاددار

،ا!وةةالصياغةنلكتقهلفيمعييختلفون-هـ"3الموؤفيينلى--هـا22!ه.بصئ-5؟!3!؟هل.نهص-المركزية،يةالبت

ن؟تريدلااللقصةكاؤتلوأيالانشاالتصنعيقبلقمد:يقولوااندلعلمهـم

يناللهعب!ا!سطثببين.طىؤ!ظءظق!وا،اا!ا،موؤفتلألا!ءول?نالبنلن-بيروت

الحم!ة--كأمنباكثريرعىارللفناريحقفلب!مىوالان-مانيارواقعي

78



الكاتبلمر3كلما:قوله!دلكالىيضبفونقدبل!نشهعة..عارية

وانالرومر"الص-ارةلفةلى9اوايحادغسايحديتلغةالىن"خته؟قررس

للجاهعييئال!ئشرداًرءنأفىيومص!دو.وارنمنمفسروالعطاء"ارتفاوو3"علىاقدر

ارهـائ!فسالموئن!افياصةلاللاط،صطلهابايتبينالدر،وجهذهق"*مقعندمأونحاذ

باعتبارهااللعاريالحديثاسلوهتعنيرنفعاطي!نيعيالكياسلودها

وكد.ومطناةوف!ةمت!صأداالحقيهةؤبوالفنؤتا

الواصص!ة!!ه"إعأاسروكةثمومن،ذلكمنباكئرتغريقداللقصةفانشيءمنلكنومهما

بدمفبل-الرموكاوةفاسرايبافنرىاحداثهاالىالللغةمشكلةندع

يخبرهقطناضابطةمنرميلالهاتفطريقعنبهيئصل-لمحرهاناسمه

وات".ايجلدمدخلعندقمشل-برهانقوةمنوهو-اردنيارقيبابان

فيالقدامىزملائهبرموتالموتخبمسفيكرءوالتدرهسللتحرمبتمد

اًلرصاوياثالهعبدبعينييشهـرحتىعمرهفيمداللهانويف،وغيرهاالقدخىء!ارك

للائم.فرصمةفلسطيناجلمنالجهاداصبحكبفرأل!"

العربي!ةوالمعركىلأاللعر،بب!إواقعثوريءل!لمحابرلىاطلع،المحققمعقطناالىاوراخلاللطريقالىوصلوعندما

والمصالحالمثن!ناق!ادتييمينالعرجم!ا!هدفو!ةض!ء!قعلحقيقةذقفطريقهوءن.ا!لمررركبركتبهاللذيالتقرلرعلى

التولمرحل!ةفياللعربيةالمعركةفيا!صارعةوا!وى!ؤطنايترلد.علمركزاناعتادشجاعثهمفهو.الميتضتمخصية

اللعرميما.اكنوريبعضاخراجههوبهقممملاخروكان،المتطوعينلمراقبةتجوالهاثناء

اسماءفذكر،بالبماروجيء."جورجابو"خمارةمىبالقوةات!فوعةا

..،.هـنجماعةاطوظهرروادطحصرطميانسموعن،خمارتبهمرتادهثبعرظ

لأانشرللتحال!واحتكالجدالتالولص!ونىو"لرحعىح!ستع!امحىاتجريالقتلكانتمحاكمةاىمنالرغموعلى.اغتالتهمعهايعامدين

.7-..."-ليظفرواهللاءجاءللاد:لنفسهياولىبرهابظننفاد،ااصحيحصجراها

احدىحرموافلماذا،انااذهافييسهموااوفلسطينفيانتمهادةبى

صعببدظىثعربركبالوطنفيالحربركاالواقعيشرح5؟الحقرالمصيرهذاالىت!ولهمعن.المسؤولومن،اد!مجين

والتكؤبىال!نتفوءضوءفيوالتئيظه"والن!فهلم!العقيدظد!لىبل.فعلوحسنايجبدم!ولانه،بجوابن!رولا

أفهالى.وم!ماوالمعركة!لقصيةوبالنسمبمةوالمسمال!كوالمواق!فمشكلةاثارةمنلاسترحنااذن،اصلايلالسؤالدملوكانالاحسن

.الاجوفالضحمسمنالنحوهذاعلىباا،دفال!نصرسح

أإحميعخااهئمألواصخةالعربيةاررركااان3درؤ"واذ،النفوسيتفسدكالغهسبةاليطالةابسياواعانالمجذواخيريد

الجماهيربنالنضاايلو!خةالوصيخةالثورفسانالابسجابيثالمتطوعالشبافعوجودمعالكارثةاليهانتفتماعدى"اللوكع".نجهات

العقائدىالتجسسيدوانهاةالعربىالثورةوانتحارالمربىمتعهحمشواغلممنويجعلالنسبابهؤلاعبهمةيئحرفر!مقاومة

وووميتهما.العربيةالامةلوحدةالصادقالعلصي.نفسهابالمقاومةالايمانمنبدلافقطالرخيصة

الطرياةهذهخطلعلىللتدليبسذلكبعدالواتولاالمكابيتسعان

الناجحةبالاعمالالماايسهةصوهسيانعمافليس،الفصصيةاللكتابةرهت

وهدفهاالعرريةالثورةلوحدةانالا.الناجحينالسابقيناعمالمنيريدمايقرأانجذوب8،للر

03،مرةبعدمرةفيهاالنظرواعادةباللقراءةجديرةذللكبعدتظلفصنه

ومنظظهاانعربيةالحقيدةلوحدة.المقاوامونلهيتعرضمااخطرقضي!ةتثرلانها

2**

تجميعاوليم!ت،س!جدر-با!ورة-،!لأدهيعزام.سميرةدلقاصة"حدودبلاسيناء"الااللهم،شبطءيبفىلاو

ا!قثم.إوورلممر،لا!اءروايةمنفصلاولكن،ثميئااستشفاناستطعتاننيلوارجووكنت

....سجوعمنيغنياويسمنانيمكنلاروايةمنفصل"وجزءاقلاو

الىمشطراارانيولهـكا،مبدكلةقصاصةعزازصميرة.اعرفوانا

واللعقي!ل!الثورةهعإهـ"وت!دتطلبهتحخط!حيثمساءماناقدالففيهسيجدعمل"حدودبلاسيناء"بانالاررشنتاج

واًلجماهبروأ!نهجربةانعتظارفيالصفرالجزءفهـلانرك.الرصينالفنلمحاتمنيجدواان!!م

المقاومةادبعنبهبدأتماالىباللعودةخشاهي،لهبمبن،ان*:يراس1(9

وجودهـأق-بالقائمةوالمئظماتوالحر!تلاصزا!-محاولاتالادابقاجم!معبهاقمناالرحلا!بمابعد-رأينمااذ:،كاوول

في.وهدا.واعدبخصبتبثوالاخربعغهاوفيخصوبةبرصثهاي9
ذلكهناللنابء"!فط!فهاوؤكبتص!وفيومهوما!4"بةوىدونادبؤصنجتىا.!؟ءاىالايدلفلملاخي!راكانانذأ"4جد

.وثتعددالوجودالذيالالرنقرأانقبل!كلهالجيلهذايمض!فقديدرير"ت،ادكبة

هستواها.فيحقيقةانهيرقالا!إمكن

ركيكطلاحمدالقاهرة
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