
ساإنئرناث!هرر!لىلئضصضخاللأنئكل!نر،كا

-حححرح!"حححححح!---ححح!
لا،بذللك،بعدالد،بهذانقرآلملكننا،نقاشالىتش،ج،،ء"

.اد!قالهذافيجاءمامفاف"ستطبع

آلذي،بيركجاكالفرنس!يلسثرقامعالآدابندوةكانتوفد

بعضفيءمهزختلمفكناوانالعربيةبفضاياناواهنمامهءواوفهنقدرالسببدجلال:بقلم

.وولى"والاصالةاللعالميهةبينالعرب":الندوةموة"وعوكان،رهأد***

رالافوالطرؤط،بببركجاكأطرافهآحدحوارشكلالندشةاتحذتورجداز4العربر-!با،تهب1بهبان!زفديوليو5محمواناننتعكلا

ن!ادريسسهملالدكتورحددوقد.العربالمثقفينمنقىمجموعاجراءاتاذفآذالىايوظشةوزيادااتها!!بوواودقع،ودفيهره

لىوني-و5زكسةبعد-:بسؤالها!نيمةاوضوعالمامارخطاركأابى!ال-ذيالاستةماريالتحديلمواجهةفكريةوكلواقفو!!كريةلسياسية

طواللكنو؟!،يىاللجالعربيالعملمنظوراترايكمفي!ب!ما،اولضبماا)ش!-بءمموداعالتطوؤد..وطموحهوآمالهالورربيالوجودي!د

ا!اقتناتبعضكانتوانالسقالهذاعناجابةهناكيكنلمالن!وةارو*خمرب-ئأحلامءلىيرقض*كبئآناك،صرعيدرزعامةوتمكهالعرجمط

الوضوحاا-ىتفتقركانتعامةقضاياوطرورت،ب!دمنحوله!لمورفسبوهو،ار!دوانمنالرئييأووفرحزيقفيالونينوالص

دونياالقضإتفرعتحدثمادلاقى!لىالوقوف"نوبدلا،رالىحلوكرةعلىوالقضعاء،العربيةالمنطقةفيوالثوريةالاشتراكيةالقوى

اؤ-،-ولإختلففاسفيهمئاقشاتالىتحتاجعامةؤض،ياالىقيضءحا)تىالمفاجأةهولومع.ا)فلسطينيةااللقضيئو-صفيةالعربيهةالوحدة

اث،رةالقضيةتعالجلاالنهاقيوفي،والاجتمماعيةالفلسعهيةالمدارسفياللنقةا-المثقفين،ن(وخاصة-البعضفقدالروواننتيجةحدثت

القضبةصعلىواضحنجكلتسمحبلاتعميماتالى؟"خطاهابلالعكاور!الآخرواربعضحقبقيبعفهارويدة،ياقضوأئيرت.شيء،ل

ارمربفي.حقيقيةتغيراتهنويحدثحدثفيماالمتشكينالمثقفينبعضلموؤف

ومع"والاصالةالعاببةبينالعرب))الن!وةوع*وضكانومثلاجمةببةالحقييأبعادهالموؤفيحدثواأنمنبدلأوءـ؟لاء.اللعربيالوطنفي

كثروانوالاصالةبالل!الميةالمقصودهوماااندوةخلالمنيئددللمذلكوا)وافء،الد"روواطيةوأزمة،اللحكمأنظمةبعضعلىاللومألقوا

وممف!حولبيركجاكمعبهيلالدقىورواختلف-ولهاارئقاشج!3رالا!*مارالاستضرا!ةللهنقدحماسهيمغمرةفيونسوا،الثقافي1

العايىقي.ل.اسرا،وءساعدةالثوبىقيالقوىصربعنثوقف"لمالتيومخططا"لة

أ"-إ،العا،مةلسدقالمهـودقيل!تلقد":دركحاررو-قيول.ا
.............عرجوءعنقفبل،حدتماتءجهرحدهلاستعمارنحمللامناولحق

الآن!مالمر!اًن.والانزواءاللعزلةبقالاسفمعورءوا3ؤاممعربا
.-0.01للم!ستممإرمواجهتهاوآسلوب)الاخطاءعلىيدنا!نضع،القضيةابعاد

يمافيفيلكاارة،مةأممثلبممنالفظرليهودءالعملينعثسجمنذطبززقىووهمر!همكلكلالا!هبرهـيالاسةمحماربدورالاولىالدرجةفينهـء!ولكننا.واسرائيل

!فوةممضلاآعتبرهلاني!التا!ثار!المرءجاعناؤنججعكيبا!ور،يىقيءواجهـصةداكبعدتآتيثم،العربيةا!طقةفيوأهدافهومخططاته

."سواهـاعلىوستشصرستجحا!يأ!رضببةاطق!-"ارنركماوات!ل!تالشعاراتاللقاء!ورهـلا،وأخط،ئئاأن!

بقوله:بااعالمجةأملقة41الفكرةعلىعلقسهيل3ءخراللدأنو"ءواخ-للاه!بصتقظأ!ءرأج!كأعلينا،الانهزاءيةدعاةمناًلبعض

أنهناكوذلك،واسعنطاقعلىالعالميةررقةتلعبل!الء.!وفي"ا.ن))زءصللانطلاقالعربياثمحبحركةتقيدالىبالسا:بت،!ر!ضا?لى

ثوبذل،عاءةبهصورةالشرق!أالمعمهكرهو،يؤيد،"لمال!أللممنفماىء!ور"خاللياموؤفاانتقف!ينبعض،مفآنمنوبدلا.واحلامهأهدافه

العألميةهذهءنزتساءلأنلريدأنئاءلى،اللعالميالعطفزصفوقدتعلى،ذء""فيبماعئهالتنبرء)ىأقدرآنهممبهبا،الشعبجماهير

ورقته:ا!سائيللعبت!الذياسرائيلآيداذياال!?ماي،الب،ؤ!ةوو-"ويرنيطواا!رويفيةو،مشا؟لهالشعبهذاطييعة؟ف!.واانهؤلاء

دبؤ-!ياداةتكونلانهـ"خدةلانهاالورقةهذهالصهـءونية.!بألمء!،الثعبهذاءنال!حقلهميه":ححشى،مصيرياارتباطا

ص!صةلر!دبأنحينالي،لم!اليممارالات!وفيالكاررةاكععبءللجماهيرصصفه3وليبهوا!طايجديدالا-تعمارييمةيف!مواان

3.فيمرونيجع!ء،الطويلوتاريخهم،منضالمنعالة!ء.ودةس!نوالثالمجالاتجمبعفيا!ربرالعالمفيالاميركيالاس!مم،رادوروخاصة

4يسموتماعلىبذللكمحاقظءق،الانزواءاونو!فف!العا(:كأهذهمن.4مواجهـةآ!وبوزوعغوالثقافيةوالا!ماد/ةالسب،لية

يدفي!كصكأبع!ب!دآوقريبمدىفييصبحواآنمنخووا،بارر-،اقيلا!الم،ة-ىاللع!دفينشرهاالتي"الاداب"ندوةآننجدهناومن

."اسرائيلالليومهيكما،الاررءوره،ر"--تههـ،ثازت،انالقراءت!نفيتدورالتيالاءمئلةبعضعلى"ردلم

احتلهفوآنبيركجاكبفكرةلمهإمردهفيسهيلتور3الدآنالاالىتحخاجانتيالهامةالقضايابعضطرحتأنهاالاحولهادارتأ!

،العربوانزواءونيةالصهيمحماليةلمدى"مسببرااءلطىوأمعهجزئياتفي.عديدةمئافشات

.بيركجاكلسارعلىجاءماكلمعاساله"يااصتلاقانختلفوزحننحددالندرة!ذهؤجم!طرحتالتيالاةكاربعضت،قشأنوقبل

زفيجمجة،والعرباليهوديةبينللمقارنةمجاللاالبداشةقمن:واض!نؤسمينالىتن!ممأنها!رى.الماض!هعالعددأب!اثطبيعة

ال!"ء-وداضث!ؤءعاىواليهود،ديرنفالجهودلميئ،/بالنت!خلافالاخالاس!*عماروبيسنبيت،اللدائرةبااعركةخاص:الاولالقسم

فقط-اليومليسى-قوميةولاأرضبلا،الارضفيمشتت!ينعاشوا.ومصره،اسرافيلحقبقةومقال،الآدابندوةوتئاولت"،واسرائيل

ؤيهايعتلمعونالنريالدولةجنسيةيحملون،قرناوعشرينثلاثةمنذبلوريخرئيفالكبيراللبنانيالكماتبعنوءـو:الثانيوالزثم

القرنوفي،لهمديناباليهوديةيؤمنونو،وثقافتهارحضار؟!اوي!تاثرأشن.ضيالملنوؤمنرفيالعربيالمالماؤتقدهانذي

حماريالاسهةالمدمعسياسيمةكحركةالصهيونيةالحركةظهرتالم،ضك!ء!-ى":الح!-م4نزياًلاس؟،ذمقالالتثن!بناؤدنكونوبذلك

-71الصفحةعلىالتهمة-ؤضأيا4فصآثاراللذي"العشرينالقرنءأرىء-لآ"تابترجمةهافتى
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البنشاءعناعرأنبهالمسلمومن.بعد.ءحعقللمالراسهماليالمصةمع

ودواما،عمقاالاكثرالانسانجبةبالدوافعير.فبطلانهوانتداقوىالأدبكي--.

الاقتصادجم!المسمضوىءلىاللطقروضوحبن!سليسبحف،ر-لهتأثرهوان

الانسلاخيستطيعلأالاديببأق-ذللكمع-رؤمنولكننا،واهـاسيبدوطهالمحسئنعبد:اندكصووبقفم

لالبكاملاتسليمانسلمفلمادا،ونها!يةحاسمةبصورةمجت!معهءنكه**

عدةفيزضمثلالسؤالهذاعلىالاجابةان؟الرأ!مالياء"معامجردأنهءلىالب"تظرلانحي-الادبرجودمبرر3،نأذا

العربي.المثقفهـنهااحدأويبررلااوةواضاتلاص-،لص4ب(لمادقالورمهقوإلاحساسألمحعالومعاناة!و-تسلية

الادبفيمتراثايجدلاالاديباننسمعهاالتيالمهرراتوهـنألادبا)عربيانالاحوالمنكثيرفييبدو!أنه،المستتيطررقيكنتس

صحواذا.الرأسماليالمجتمعفيالادبريالترأثءنيذتيهتراكيالاش،كثيسراوالمعاناةالواقعارضءنيبعدوانه،لوجوده/:رإرأيقدملا

بعدالاوانيئنأللم؟باكقليددانماورطا(-،يئزءنن8ؤا(!ءمهدا"ثلحيىن،ءحول،قراءتهيمارلروهو-إدةبعربةالفارىءلل!بتمعرص*ى

الفكراتراءفيكظيرنانساءمأن؟3غيرزلمعاىباحماك،ظقيلالقي.ءريرةا"لصقيألىا!راءةمنفيء"ي

الانساني؟افات-،للازمةهذهصورةيحملالذيهـووحدهاي!دبؤلليس

صهنفسهيجدزالما!العرباظديباتى.،السب!يرجعوهلع!-ىطابعهاكانوان،!نقاكننامظا!رمنا)كتبإر-كبمابينلى!بركاد

ووحد.،اللذاتغربة"فرراررياا!دبيالاد*،بمءفيأصدفىبصورة.وحاوضأكتروبصماؤها،ظ،وراأشدألادب

التفتحمنلهواستهـواء4نعسعالىقربااكثرألادبهذاشهل،وعز&هاطروفهالراهنةفيارهربياقيمعأنالىيرربرعالازمة!برلمل

ياها؟و!طوظنهجماهيرعإتضورط!توهو،زنيافميرةفترةفيحضاريةعراحلعدةيسنروعب

با)ةروسبةيحفلألمحاصرامربهراألادجمطالاتانجمنكأ-رهانبالحاحمدكلوالعكسعلىهوبل،الاؤكأطارب-تطيعلا"صير)ةظرو!

وانغلاقهساالذاتو)ضخموألسطحيةماءالاز-7عدموبمظاوورالمدعاةتتصارعالمجتمعهداأرصوعلى.وتخطيهاالمراحل!ذه.نجاورا)ى

معاناةودون.اجنبيةبيئأتاتىوالهربوالليئوالعزدةوالضبايهأنممشا،بورجوازيةفيموش،ود،الاقطاعيةالمنتمعاتقيممنبرماء،

الاحداثخلفيلهثوضبابيض4حريرتهفيادبنا!سيظلدواقعص!قيةوي!مارسويئون!يعيشانالىيقاوملامصيريبعنفمدعوأالجنمعهرا

لاعاديفرداي)!ورالاديبدوروملظل،اللارثةوقوعبعدويندب.راقيالاثارقيم

لمس!قبل.ا!طريقيمهدولاواقعءنيدتمف

،*،يسطيعالاف،خلا-ونفانيهاخلا!هـربلغمهما-العربيوا،ثقف

هذهلبعضمظاهر"الآداب"منك!الماضالعدد!صلو!حم.جاوزهافيو.برغباتنا!ماتهذهيعيشفهو،مججشمعهمنالكامل

الازهـ"تورنقصى*،نفمنها.العرليالاد!يعافيهاارتياورماكلالعربيالمث!قفادراكوللعل.كثيرةأحيانفيويسهشلماحياناوقى!ء3

...اوتجاوزها.عليهاا)ةغلبوسائلمنوسيلةبهاوألاءخرا!الظاهرة5لهذ

فالقصصذللكومع.اواؤءاهذامنبانل!روقصشانالراهنةلعرببةالتقافيةحياتناءلىحةألواضالسماتمن"جموعهألظا،رةهدهولفرز

فىكاولا،للواقعارؤقيخااخصاىفيحقيققيور*،همةزسا"م!لاالارلع

محا.:منها
المستقبل.الى،طريقاي،طريقعنالكش!وئة

جامعو"قصةهـيالرا!!ةالازمةتمساتيالاولىآلمقه!ف!ا!طدوالا!ف،موعاكقةادكربيالمفكرءبهقلبينأيتنادة!

تتحدثعنوانهـاروقشض.حكماوالقصة.خمضرمحهررللاسهت،د"اللحثثؤضيةوب!بر3الاشتراالحلبرةميةم!*صعنفريا3"و،شرعبة"

-...-.حياة!يعيثواقعياول!-4،لمهماألانتمأءرالمسحوقيئواكادحهقا

قننلواالذينلمحتلاهمجثثيجمعواانعلب،م!كانالمربمنادرادءنويم،رسطءالاتوعدمبالعزلةيشعروقد،احلامه،يحلمالبورجوآزي

الحنوكوفهـس!-منهددللكنفيثلقدءسيح!ح!نا.بيتح!ثولحائ!ليبولعيتثىنفس*هوعصيرهالايرىفلاداز4وننضخملم!يرالجمعاىليباكحللسمورأ

.....ثخصيا

الامور"ستجريوونكذا"نالدكاص،حبقأق"كبريتعلبةالاسرأفي!ءون

-"؟اليناتضملالم،آخرغملءنابحت"الجثمثجطمعؤال-وهـصأطالهالعقلياقت!ناعهبينا!ربيافتقفئرق!-5وز!برة

الأوقاتكلو!مهـيرمرونجميعهـمالق"لىأعر!طورفكطذللكفيفثرت))يخدتنحيوهو،ء!صةبصورةوافعهقهمايايعانيلا!،و،وأحلامه

السنب".هوهدا.دفنهميم!ةطيعانذى!وا)خريبلامقهى!طريمهلمفيهـس،الغالبفيسطحيا،خطابيصديثاير*ء!ثصراكيةالاش!ن

وو-ذءالكاتباخضأرولذا،سؤالاثيحطرالقصة.نقرآانوبحدهـئفيفولاالاعماقيمىلاولكنه،القضهةمنالدكلائياللجانب

لزاويةا)كا"نباختيارآليس؟عنهايىإحدثالقضيةمنبالذاتالراوية.4واقعل"خملصةمعانلة

عنالاخنيادهذاكنتفالا؟لتءدهـموالفهارطرقمنطررواهـورةل3مشاعنكث!يرايتحدتلافهووأقعهيعانيلااللعربياقف1ولان

عامة؟انسانيةنظروجهةمنالاكلهبالامريبا(ك!اج::كلاكأنباحتياد"جلات،وتحفل.الاخرينتجاربنجيمالىربىعونارل!4،معهمج

هذهمنللعربياث!ادةأكثرا!دوانموضوعمنجوانب!،كأببس.الكوبي"التجربةاوالفبشناميةالتجربةتبة!بمالىبدعوتناقدميةا!

يعسىأنالعربيالكا"نبير-""،!يعألا؟الكاتبمنهانظرالتيالزاورقىالاال!"وصلتماالىتصلللمالتجارب!ذهأنندركأنوالمفروض

الباسلةالمقاومةبضروبذللكبعدلليفاجأالبئسقيم!ءترقهبقضيون4نجاربسننفسء4الوقتفيمست!فيدةكاملةمعانأةلواقورهابمعانا"ها

منليسأنهالواقع؟االعربيةفاسطينأرضعلى-ومكل"سجلالتيتطاءاكتلماتجربتهاغيرتجربةتبنيعلىافلإهستألهاولو،الاصرين

حقههن.وافعهالىمنهاينظرال!نيالزاويةلل!تبيحددانآحدحقالجزا،رتجربةعنك!يرافتحدثلالماذاثم.الرائعالكفاحهذاتقدمأن

الكاتبيحاوقالتيباللصورة،!حسا!اللجةاسلوبالىينظرأنةقطاداز!سالعرجميالفكريقمرلماداثم،العربيالل!وبوتجربة

!ةها.التغييرهذا!سيلةعنلنايكشفأنلونغب-ربالتوالمطالبةانواؤع

سربمعاملةفيووحشيتهالعدوبربريةيركشفأنالكاتبيريد!رعنالمسؤوببةمنقدراكبريحملالىكلربيالمضقفان؟ى"وبهوالى

صورهـصةيرة3صوراجمىءمحاولتهفيولكنه،الغرب!ببةالضفةأحدا.يدينأنحقهمنؤلميسالم!سؤولبكأهذهءنهوفخاى!،ذا،اواقعا

أحسوقدالاالقصةمنالقارىءفي*!يلابحيث،للعدوخسلامالاسادارقيأنالثقافيواقعنافيتأملالىتحت!اجالننيالظواهرولعن

واشمأزالعربجراحكليحمل،عربيباعتبارهأولانفسهمنبالاشممئزازالمستوىءلىعامةبه-ورةتحقققدابىورجوازيالالتعماريالسلوك.

بالقرفتوحيالكاتبار*!قطهاالتيالمهوركل.القهمةمنذلكبعدبدلاالاديببأنسلمقدمناالكثيرأنومع.والاةة!كعاديالسياسي

-73الص!فحةعلىالتتمة-فيالادبدنقدجادةسحاوا"قنلمجتمعهاءضاريابالواؤعبأثرأن
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تبدانظمجردستكونوانماقصائدالىبسهولةالانفعالاتولت!نح

يقدمهاةنتاعرالذياللفنيانصفصورةتتخللوايقاعا.تقللش.4ودواوع-د

اتدك!مجردالقصائدته"يرذلكوبدولى،اإرضوعية"دمبدب3

عنأ)شماعر!يركضلافحين.الخ،رجيالوآقعبربحضهاحهـتةانفعأدي!ةحمببسشوفي:بقلم

الم!ف،تعارمسوىأمامهيجدلنال!،رجيةالحقيقةفيعالهأنةمثببر***

هرذأعنالبرماهيربتعدولستولء!ىعهدهءلىثيضفي،!يزيماواقيؤسحبدةعنترةاتتيالسابق"ا!داب"روديضمانغريبالليسى

حقالقمنللحظةكليعانوناللعاديةحيا.كم!ضنالناسلانالعملآلفرهذاالل!بنايحملقلملا،اللعربيالوطنأنحاءكافةمنلشعراء

.الاوهامتقنعهمؤلملايررةواثر"المبهجالعي!أةكأح!قيهـتقالقلبوالقليلالانفعالاتمنطوفانغيرالقصائدمنالكبير

!"كة:ابوابرا!يمللشاعر،لرحمولالثديو!ءالوهـتووجودناتأحرفييهددالذيالصهـجونيالاتمماريالاعتداء

ب!رغموجودناعفميصورانفعاليتعيبرسئةأبوقصيدةدفيءت-صألالم،نيلل!ا.لمبشعريةمسرحيةالسابقالمجلةعددمفيكلنفسه

هيدن،الاش!باءو"أظلالمنحيرفضالرحمفانال!طاءالىالراءزاونةديأن!هلاعلىالبرتغاليالاس!لمعماريالعدوانحقيقةؤجهايكشمفؤايس

ولا!ببالنالضحكيختلطحيثوصفلمئهاوبراءتهاكلمقلأليتهافاؤدةوا)هعيوالنتصورروالاصممائي!ات،الارؤأمريخالظوؤأئعالىهـ"ندا

أحقيفكطتساررأنحقناومن.ائفراقيبدأىحتاللقهـاءيرظحققيكاد!الثوري

جودةعنقيلمه!االلقصيدةلكن؟لهاللخاللقالسراوما؟اللتقمهذايسودا)ذيدالحطالانفع!الطابع،لاخبرةاللظرو!أؤ-وةتبرروقد

ؤ،عيدةمجردتطلوتركيزووص!بء،طة"نبهتتيموماصي!اصةهاشرءباكلبنتهاثكراءفيهايركلرضالتكطتلكخاصةالقصائداغلب

الكونسئاللجبرؤوىاًنها.ؤديمةجاهؤةاجابةسوىتعطيلالآانفعاليفيالتونرواعادةالذكاءالىنح؟أجداتناذللكومع.الغاشمللاءنداء

اللذيالزمانخطآوالقدماءالاغريقيئءموركماالأساةخلقتا،تييقودتطقدطوسدهفذللك،مضىوفتاي"نآ-كأرالآنشيءكل

النماعر.بتعبرالعقمهذأالىأدى

.عدواقممدوحتلشاعر،الزحامورقبلنحوالطريقأمامنا!!زرءوكوارثمناصمابنا!اآسبابلاكتشاف

لل.وعاحر

عدوانممدوحفصدةف-الفهورالىالقدريا.حنوراويعود

غيرةالقصدمنيبقىولاالكشفهحاولةءنأءمنن!ء"اك-أءرببريحيرماعىالاجف9والروأءمدماوقوىواللقوانينالسياسةكانتواذا

اللذيتاريخناعتغربقىو.نصوراتالقدرصحراءفي.نائهةانفكلالاتادن--للامنخووالاتج،5العالم!والرأي"خ!اروالاسوالفكرادوالاقت!

ي!يحملههـوحوعهيظلالشاعرحوعرلكن.والجوعالحزن!محهعالمن،خربرط"3ترالتيالاشياءهيوالفقرا(*نءرريادنضالوحركات

.0100001؟وصد!،للانفعالاتيمكن!"لالانسانلي!اخلهيع!ئنواللذبمما،خالمتوتخلق
لاد!ل!يو!دونانذينلاطفالانكمالصدي!يوس!جوعلا4دمار-

ة،ريخهـمماوما،سيعرفونضداجهـم"*ووض!!قدربالحزنمث!لهيؤء:ونالمعةدةاللقوىووهللءواجهةك9.(ووطانوان-انيتهاصدؤهاكانمهما

الحقبقي.خأتصرم!-ناكترتكو!،لن.لابالطبع؟.الانساىتخلصرواىالمؤمحة

الرحمن:بجيليللشاعر،اعوالقياللظلوا!دماءلوأ(،تواللعام!بالتخطيطتدبيرهاقلماكفطالحقائقتجرذهابدائية

كقدر،ص"أرؤو!ؤوقالمعاقالميت!افيزيقيالحزننرفضكناأذاولكن.والجنونوالجتع

"نواضعففي.ونفهـمهالعاديالانسانيالحزنتحترمفاننامن!"فرلأأ?،دزتوفيكاوروه،اوؤائعايعرضواانالشعراءعلىكانواذا

وؤءخو&غربآحزانالرحمن!بدجيلينظ!مسعميقوصوتشديد:جمهـ،!نولي*ظدوولالذيالوصجدالواقعبذللكمصورينالعاللم

المسا!رهقالس!بة.انسانيةرموزالىرؤيهتهفي4الطبيعظواهر-خوالسوارو"نةمديار!-مناطرودونأوا(ضفيونهـمةالم!الملمن

4الرفالب،ل!الامسىأوذكرياتالمهاجرةوالطءورءاكءتاوخ-وموالثلجا"صءىصنتبعلىذلكركونفهل،الطعينةوالحريةالاستعمارفي

وى-صت"انةماعراغربةتمفالقه*يدةفيانسعانيةرموزوالبساطة؟التنعرفيالمطلوبةالجمالوقجمأد!لمقه-أالفني

بينالمعرددبألموج4التة-ببالهادىءالموسيق!مرالايقاعخلالمن41ءتؤقاللجطلى،بعيمجزئببط-ضحواانلنتععرائناف،لافضلدلكء-حان

دنرةارهقن4اًللذيموضوعهابركمالقصيدةوتطلوالماضياللحاننحقيمقيمنأدنرفدرا.حملاناجلمنبريقبلاخنتشةكلمانهمولتكن

فصلى4ومكنلاالصادق؟لفنفيغالاصساسبالجدةمتوعجةا*ناولادالوحي(طريف!والوآفعالىالاؤجاهأن.!"!شاللذىالعا"

.ي!كررأنيمكنولأورتهءءنوالءه،لالفنؤيمؤ!نه*هـضاشيئاويحاقيواف!بهيس!بروأأنشعرائظوعلمى

:صدوقراضيلىلمشاءر،النارؤلبمن"م21داءلىفمنتي!ئاشبعاولقدمههنضالهماتاءالانسانية3لقبباءرتبطة

طوؤ،نمن!ضنجوالمعركةأرضمنصدوقداضيدصي!دةون!ق!نربوالافقاروالتجوبعا*ستص8،ربو!يسهلهـنوعلالمنسآنوأعداء

ؤ!قيهـنيبدآؤوياشعريابناءالحم!عةبرهقاطعهاوتكونالانفعالات.والتجهيل

مىن..كارسمعمن-الصماءالارضفيبالكلمةأصرحآن)الانفعازوأ!!الى،!!موبهبآلضارهميصاواأن!كلمراف،علىكانواذا

اوفوةدتربر!صشفولااذني"يسدالذيللامالمادانةؤيعالن(؟ي!!هععوالاوضطوالاقتصادالس!ياسةوخط(؟،مميزاتعبرالانسانيةالحياة

هـذ!علىامالنالممزقتكيفالثالثالمقطعفيمستنكرأيرةمساءلثم-،ةالح-!طحعاىواقفينيظلوالاكياًيض،مط،لبوقفانهمالراهنة

ورثوليةعاأقهعلىليضعالقدرالىيل!آنا!نالمنوكان،لنحو6و-صصنعهقي!لمالآنويسدثصدث"اصم!قةأنبادراكوالاحداث

ال!دوآبصرؤدالمعركةارضمنبافرابهالشاعرولتن،حدثماكلتار.فيء-،وجوداليصبحعدبربةأزمئةخلالصنعوانماواحدةللحظة

عدوآمامفانه،الاثباحيتهمآنذللكبعدبر-نتطيعكانومابيته!يواأقوةواللعطاءوالنضالالارادأتلملعكسالجوانبم!نروددأكثيفء!لمبا

النتماعروير*تفي،آخريومعدالكناليوميتمعرلعطشبامريضصقبقيباستط،عاداكاحسابهايعمسبأنراوليالكعقلآيعلىيسةوريلالتي

عن.بس؟اليدةؤهوينهيالقدسسقوطيصوربأنالاخيرالمقطعفيالقوىهذهمانحوعلىيدركوااوانعصره!ثقامةيرهلواانالثمعراء

فرؤءاللعربيةالامةش!وب/أنتمامايعرفلانهالاجابةيضعولاالمصبر.أ!-رمجردكا،ئدالقهتصصبحلنحريه.نهدداوالانسانبجانبتقفالتي

الحقيقةالجميعيعرؤطأن!والمهمولكنبعيدةع!ودمنوؤمرفهاالاجابةوأزهصاالعامةبالقضه،ياان!الاتكانترانحننىالشعراءانفعالأتعن

وءت"بر.ءخماسكقوى!ياطارفي،منهابعضاالشاعرقدمماوهيبااتص!ر.نسمي*"برمكنشعرالظتقدمالقص،أدمنجديدنوعسهوج!

:الخبازسالملللىاعر،عروةشينشاهـ-كوندةالقص!منالشاءرووفانأدى"اسءلىالموضوعي

رميقىؤ،لشماعرالانالعالاتطوفانالىعروةؤصهـبةبناوتعودجه---"الحقيلاورسمحاولةهووانماماانفعالعنهـرالتصمجردءئاكتر

-75الصفحةعلىالتتمة-دنو!دنذ،لانفعالهؤاقنيرةافشثمامرمذاتءنالموضومحي!*حة
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يؤايىصاريةالجبهةكأىعوشملتالواسصعالانشعارهـذاادتشرتقد

وكوبااللجزائرفيللتحربرأنصاراعر!ثناهمالذينراينالقد.فرنساالابحأث

.ؤ*ملمق،ولاتدقيقولابحتبلاالصهيونيةجانبالىيميلونوسواهما

السيدمننودكناوق!".عاطفيةوانطباعاتلاعقلانيةبموجةمنجرفين-14الصفحةععلىالمئشورتتمة-

روريالاهاليسارموقفوخ!اصةالظاهرةهذهلنايوضحانبيركجاك

والعاطفية،باللاعقلانيةالوجةهذهعلىحكمقدكانواناسرعاننمن

"زيقةآمأصيلةهيوهلبالعالميةالمتعلقةالفكرةعلىيجيبنفسهفهذا3يهودلا،كماريةالاستبالدولالصهيونيونالزعماءواتصل،العائي

ولاعقللانبة؟عاطفية!ماالدولووفومواطنوأبناءوهمتحركوابل،الدول!ذهءقمنفصلين

نعمتئا،كعة،متعددةلاسبابيرجعالاوروبياليسارلموقفو.نفسءيرناخعفواو"،فلسطنهمياليهوديةالدولةفكرةلتحقيقالاستعمارية

!-ذهرأس،طى،السننمرعلىتراكمت.ياريخيةأخطاءوبسسببب*ينونأذ!دافماتعريحاتههـمكانتبل،العالميبلاستعمارعلاقاتهم.

ولؤرعبوثقافتهمحضار،"همابناءاتهمعلىلليهودينظرونانهمالاسباب،وتركيعبئلمانياانصواوبذللك،أهدافهمتحققالتيالدولةخدفةفي

اوو!ه،ريالتعصبموقففييقعونوبذلك،ا(لعوبهؤلاءمناً!ب!مدولؤ-حبالوجورونالاثرياءارليهودايضاوساعدهموانجلتراوفرنسا

اأيض-ويحكه،م،الملونةالشعيبعلىالاوروبيبتفوفىوالاحساسى،ومااللصهيونجبةللفكرةتبنيهفيواضحاممارالاستهدفوكان،العالم

هوالتأيب!ويكونايديهمعلىاللي!وداضطهادتجاهبالذنباث!عور،مارالاستوموقفالاولىالعاببةالحربقبيلالعربيالعالمفيحدث

نبرآوعالساميةبمع!اداةالاتهاممنخوفهمأو،بالماضعنالتكفير-فدطنشعب-بأسرهشعبطردمنالصهيونيينونمكينهالعالمي

ذهـكبجانب.والاعلامالثرمجالفيوخلعصعةارهـاليوني"اررعاقيبذاللكقهل.احدعلىخ!افياليسفرعمطينفيويستوطنواليجمعوا

البريطافيالاستعماررودووحركتهاالعربيةاك!معوببشاريخا!ل!ديدةودولمجتمعاتفييعشعونافرادانهمامأ؟المالميةبيدفىلعبوا

هـخ،ظساليئلقضببةبالنسبةوخاصةاللعربيةالمنطقةفيوالاميركيضمبعلىمؤامرةلتنف!الاشنعماريبالنشاطمنهمالصهيونيونالتقى

هـنميونينظك5أنمنالصههيونيةواالاستعماريةالدممايةتصديقار.أب-دزالمابلالمزضمةالدولةباسنا!قفينفولم؟فلسطين

أمنهـميهدلون،حضارةبلا،همجيءربيمببونمالةب"يحيطاب!ودقامتثم،انجلراكانتاولضيففي،اًلاستعماريةالرولتبدلتوان

اللطسعدموقفيقفوناللذيننسقطبذللكونحن،.دائمبشكلوحيات!هموالمساعداتالتأييدتقدمللونرعالتوماحدةالمنالولاياتبدورها

العالم.فيالاستعماريةللحركاتلتام4هـقجزءانهمام؟انتالمجةبيدقلعبوااليهودألأن؟لماذا.لاسرائيل

ماذا:الندوةبهبدأتوالذينفسهالسوعاليطرعحذلكوعلى؟والافريقيةالعربعبةالمنطقةفيمخططاتهفيمذالعابرالاستعمار

؟يفعلواأنالعربأمامالعامأيالرمعظمتكسبأناستطالحتاسرائيلكانتواذا

علىان":بقولهموضعمنأكرفيبيركجارذلكعلىيجيبالاستعماردورالى1وانماعالميتهاالىهدايرجعفلاوالاميركيالاوروبي

قبلمنامقانيةالاكرالتعاونيكتسبوالكيقضيتهميبينواأنا!ربالدعائيللنثاطوالسماحخاصبشكلوالاميركيعامبشكلالعالمي

اللاحمينيةواميركااودوباوفي،جهةمنالتالثاللما!عاافيالاخرىالاوطان،اليوموليدهذاولليس،العامالرأي!ذاعلىانطتيرفيالصهيوني

".أخرىجهةمنالصفحاتلنقلبالاممهيئةمنبروتعتا7ً(9عامالىالوراءالىفلنعد

ادخالبأنالعالمتنععواانعليكمأنأعتقدأنا":يقولثمتقسيمقرارمشر!علىالدولوافقهـتأنيوم،والعاربالخزيالمليئة

وبسوم،وامبرياليةاستعماريةطاهرةهوفلسطينالىالصهيونيةاليهودعالميةبسببالتقسيملص،لح/الاصواتكسبتفهل،فلسطين

كلاسرائيلتفقد،العالميااللعامالرأيمنهامجزءاقناعمنتتمكنونوفرض-الاممهيئةعلىخى-وتسلطهالاستعمارياللتصاطبسببأم

."لها-رمنذحدئترهيبةياحداثمليثةالمتحدةالاممهيئةووثا،قى،ألىادهما

ولكن،العالمبمالعامللرايقضعيتنانوضحأنلرفضلاونحنفكانت،نوفمبر9؟فيالتقسيميومحتى4791نوفمبر25يوم

أميركا.تريدهماتعارصدامتماوسحبهاالوفودعييروالضغوط

؟االآنوهموالانزواءالعزلةبيدفىلعبواالعرب"بئنالقولاما

.والاحداثالحقا"،قتؤكدهلاقول."عاماعشرعينمعمدمنهمانزواءأكتر

قىييامأساةهولعلىاعيعهمفتحواالماضيةعاماالعشرينخلالقالعرب

.وك!ان،العربيالعالمفيالثوراتفكرةنبتتأرضهاومنفلسطين

اعلشعاعرعسععئباعأاسع9العالمىالاستعمارمعصراعاننتهم...والحريةالاستقلالأحلمن

احرىجههمنالعربيهواللموىجههمنالالمممعماريهالعوىيىاللصدام

؟والانزواءالعزلةهوبقوميتناوتمسكنا

.يسعتفلوالاميركيالبريطانيللاستعمارنستسلمأنعلعناأكان

قص!ببرهقصص؟عالميينلنكونحياتهنمطونقلدلروات،

الاسيويةباللتعلةوعلاقا.نهمالدوليالمجالالىالعربخروجوهل

الربيعيمجيدالرحمنعبد؟انزواءيعننبرالمتحررةالدولواالاشتراكيةبل!ولوصداقتهموالافريقية

لعبتالتياسرائيليؤيداللذيمن،تاموضوحفيالليومولنر

القصصيةمجموعتهفيالعراقمنجريءصوتا!زلةبيدفىلعبواالذينالعربيؤيدالذيومن؟العاببةبيدق

القصةبناءفي4عاليمساهمةتساهمالتىالثانيةوالافىواء؟

و.نطورها.قيةالعراهيدعائيصهيونينشاطمنصاحبهاوماالاستعماريةالمولا!

ارعدولكاؤةالعربمع،يقف.ووردعاًنهااسرائيلوراءتقفالتي

نفسهااًلاسمتعماريةالدولفيحتىبل،العاللمفيوالمتحررةالاتعنمتراكية

بيرعورع-اعللزعاعلمكسعبةمئعسعبعرعاعسع،للعالميةمفهومتاوهذا،العربوتؤيداسرانيل.ندينالتياللدوائربعض

الاستعمارفيبالمعسكروليسالعألميةباالتورةوثيقاارتباطانرتبطانناأي

بغلأد-الئهضةمكنيةتوزيعوالوةوؤ!!اداتهعلىنصرلمحنحن،واهكانياتهوحجمهقوتهكانتمهما

العالم.فيمكانكلوفيبلادنافي"خصاتهفد

ر!الصهحونيةالدعايةآننتصورنكئلماننا":بيركحاكنعيقوعل



ند"-رالمءنيهيوانها،داخلهافيهلاكهامحناصرتحاللانها،المحةومةأيالريعرفهاماالواضحةالقفسايامنفهناك،القضيةهذهإيست

فيتائجه،ءعنخ!نلفانناالاادحثلهذاتقديرناومع،وضفسمهانفسهاؤهـن،الوؤففيمالحالى!ويكنوللمعنهاأدن!بهوأصهك!الصالمياللعام

ذهـنانالاالسرائببلداًخلفياكنيبافننافضاتتسطيمثاهعلانناومللى!مجازرصرثتالكالمياللعامايالرورم!ورتالىخدةالاممخلال

ابياتير-باالمواجهةمنبدولاداًئماكذ!كوسيظلفقطمساعدعاملبذلكون!ن،ا!الميالعامأيالريوقفها،لمءديدةلشعوبوتمتر.رر

بمنصراعؤضيةستظلاسرائيلولان،لاصحابهالحقلعودةعربيةليمىورة4القض!هنعرضو)كننا،المالميالعامالرأياهميةءننقاللا

فك.اخرجانبمنوالصهيونيةالعالميوالاةممارجانبمنالعرب.رىأء

لهم،جميعاالعربومساندةأبنا!ايدعلىالافلسطيئقضيةتحلالل!ربمعركةمنيتجزألاجشءهيونيةاللصضدامحربيافالصراع

نتيجةمافترةفىستمتهيكظاهرةاًلاستعمارالىمعناهدللككاىوالات،ءهـل،لاوالقضية،الاميركيالاستعماروخ،صةليالماالاستعمارمع

،4نفممهالمستعمرالمجتمعوداخلالاستعماريةالدولبيئللهئاقضات،ءفالقفووذهفيالحالهـوكما،منقسمرائماا!الميالعأمواًلردي

فيتصفيةوعواملسبئتهيلانهضىدهالكفاحالمهـممنيكونلاوبذلكوأج!ز.نهـ-طالاسنت!ماريةالدظعليهتسيطرالذيالعالمييالعامالرأي

منالممكنذللككلنقول،نفمسهاالاسننعماديةا!كلوداخلبلارهداخلقىالاسهضعمار!-السيطرةمنيض!حررأنقبلكب"الهكل!بمنود!التها

يأخذاللذيالايجابيالعملهوالاساسوكنمساعدةعوامليكونأنال!،إجماالعامالرأياما.وطنهفيحتىمصيرهفيتحكموالتي

والمستعمر.ارومتعمربينالدائموا)صراعالمسلحالكفاحنفكلوعقلهضمهرهيعطللاأنعلىيعروالذيوار*خرريالاشتراكي

والاديبالمفكرعنكتبتالتيالعديدةالمقلاتذلنبعدويتبقىال!المفيالاسهخماروتاريخوتاريخهاا!قضيمةأبعادحب!افيعرف

وايفكريا،دببمدورهمنجوانبتئاولتوا!نتيخوريرئيفالكبيرقةوالحقي.الاخرىالاسهعماريرةوالبلادبلادهتصرفاتضديقفوبذلك

وموضوعية.وتقديربحب-استفإءبلا-جميعهالمتبت،والسيالسي،غر.بةءمسألةاستعماريةظاهرةاللص!يونيةبأنالمالماقناعان

هذااواهتمامهاكهـتابهالاحسدلوفاتلها"الاداًب"مجلةنحييونحنالذينهمالصهببونيينبأنيقنعناانوت/برنادمنمثلانطلبكأننا

واتياللعربيالعالمافتقدهاللذيالحقينىللبنانبوجهالاهتمامأ؟قسلجريمةهناكلانالقاتلعننبحثأنمنبدلا،قتلوه

واليسىاداليمينمنالهجومتحمل،وآرانهأفطرهأجلمنالكثيرتحمل!إمصهبىالعميقوتقديرناا!ندوةفيالمششلمجنلج!تقديرناومع

أحكامهفيقاطعا،واًضحاكانبل،شيءفيايمانههذايزعزعولماثيرتالتيالقفماياتوضجلمالن!وةاندلاحظ-انناالا،بيركجالث

اله-راثأجلمنالادبيةالمؤتمراتجميعفيصوتهودوى،وأفكا!ه،للوضىوحاحتياجناأشدوما.وغموضبسرعةمعظمهاعلىومرت

اكز!فوكأف،نا!مكلبجانبالادبيبالشكلوالاهتمامالعربيهـلعنمفصىلمةمناقشاتالىثيرت2التباللقضاياتحتاجزالتوما

والتقدمبالعلمجمؤمئا،الثفافيالحقلفييلاحظسهكانالذي.حدةضلىفكرة

ىؤبالاذ-،نومؤمئاباللعربمؤمناذللكمنوأكثر،والاشتراكيةاسرائجل!ة"عنثرارةاًللطيفعبعدالسيدمقالأما

.مكطن!لاتصاكلاءنالاجاباتبعضويعطيجيدبحثشكبلافهو"ومصيرها

اللسيدجلالالقاهرة،كماربالاستوارتباطهااسرائيللظاهرةبتتبعهالندوةفيأثيرتالتي

نهاي!(الىستصلفهيوبالتاليساس2علىتقوملأظاهرةوانها

لين!مهرك!رص

(لمئتظرالشمعرديوالى

الكبيرةالعربيةللشا!رة

طوقارفدوى

شاءرةوضعتهاالتيالاخيرةالشعريةالمج!وعة

القصاثدمنطلئفةتضموهي،قانط!وفدوىالنكبة

ءربىكلومأساةالشاعرةمأساةمنالمسمتوحاةالجدي!دة

فهـلسطين.كارثةمزقته

أعمهتونكبتناآلامنماعنيحدثنما،الغربيةالضفةمىنيجيئناوالدمعبالاسىنديصوت

حزنا.وأشدهالحديث

."حباأءطنا"و"وجدتها"و"الاياممعوحدي"ألصاحبةديواناخر

حديثا(صدرل.ق2..الثمن
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الراويةعلىايكاضببزحالصأنأايضاستطيع!4القصهدهوفي--+ء+.-هـ،.----

دافماأسهلالج!نحديثأنويبدو،البطلتصويرمنهاحاولالتيا!فصص

الواؤع.تناقضاتمن3توعنعلالكشفقدرةحمداالمكه!لةارلمخانة-15الصفحةعلىالمنشورقنمة-

!عصهدللدومع،البصاءمىا!،لالهدمواىالمالاومهءلمىال!!!!من لطورمهورءالكات!!ن،جدامحدوداًالقصةاهذهعطاءوكانمىسسسر!

فبطل،ا،نتن،فصمنيخلو!للنتهخصيةتصورإهولانشاذة"ؤردكحا!ة

نذإرهوجهةمنالافلعلىمبررةكراهيةبلدتهيكرهالبدايةفي4القصرصاصاتأحدثت،الصبغمقشر،الزجاجمحطمالمه،ىبابكان))

التى!بردةالمماللعريضةالطويلةنتوارءهامن،منهاتقرفكنإت))هو،شابةجثةاستلقتللمقهـىالقليلهإالدرجاتوعلى،فيه.!قوبىرة

رإ،يإ!اكأت،ميعادآشجارهاوراءيخ؟:ىءأوصد)بئديهافيتظركاليدينبين،ستقروالرأمر،درجةعلىدإ*تقركانتالجثةولان

ولواللفعلو!!ك،واحدةلحظهالدفءؤلمبكتمنحلم!زهاالعجوزىناالقميصعنهتمزقالذيالظ!فىن،أعلىدرجةعلىالممدود.نين

وحاسمة،كاملةبصورةوجسهـريان!س!بامحررمااللبطلكانواذا"مرةالابيفياللحبمعلىرسمتالتيالسداسيةالنجمةءنبوضوحيكشف

؟مبررابإورتهمنفإرارهأوتإسيتإمرو"داكنةوغتربخضلاعهاالدمتخثروفد،حادسونكيبطر!

يحبلاقهو،ثقافتهالىيعودوسخطهالبطل"مردسببانثمولعله،ا)كاتبعليهايحسهدأعصاببرودةالقصةفياوجثثعرض

يصفهكمافهولثقافضهونشيجة،والكتبالمكتباتسوىبلد.نهفيالمقاومةمورةوحتى.أففنامنالقرفعلىحماناالىعامداقصد

واًلوضوح"والمباتنرةباللصدقامنت،مخادعاتكونالااءتدت"الكاتبرصلالبنتوقادت"القرفهذامنفاترحملاالقصةفيالوحيدة

دافهقصإجانالىورإارهفيتإحوللاالتمردالتزوفأدطإلوهذاجالسةالجثةكانت،ارحإأرةعلىالمطا"يناًلنافذ.ؤينلبهوالجثث

فيانزلقت،كالغجريكتفكعلىفراشكحملت"أبلهيكونيكادولكنه..الاحتراقيمسهقدشبمءكلكانالجثةحول.النافذةخالىجوودءـ!

والدهث!ةجاركلكقال.جوفكفيتركضاللخوفوآللهةالشإوارعهـنسقطتوصورة،طلقاتوهغلفة،بإعإثرة.وثيابوحذاءدفازر

الخطر...سترىلهوفلت،"عيبهذايصحلا":وج،4علىتإمطىعذإىوتحتوى،وسخةالغرفةكانت،مجهولةأشياءوتئارمسمارها

ماالمثقفالمتمردبطلئايجدأوللم."شيءيهملاالروحإوبعد"حدقالمقاوبة.الاريكةقدمعلىالصضيرةجلست،فراشدلمونمقلوبةأريكة

؟فراتى"سوىيحملههدا.منهأخاف-؟للخارجيدهتتركينرإ-:الجتإتجامعقال

وحببانتهالمعالمواضحةفيرالمؤلفصورهاكإماالبطلشخصيةانالخليلبابفيلاقاربناذهبناإ!-؟البيتفيآخرآيوجد-.أخي

بالدتهالىالحننالىيعدلمفهو،أيضامفتعلوعقابه،مقنعةغير،ينقلهمنانتظركنت.امسهاناقدرولاجانبهلابقىصاحكلواقدم

اذإمصشلى.فينفسهووجدعربةصدتإأنبعدالااًذهبي.بنيتنياسندؤنه-؟ستنقلهآين-.للاضنحادقيدرلرإكان

!هسفإذفوهثمالظهروبعدصباحاالرصاصيضرببقي-.الآنلاهلك

لآ"قصةفهياقعالوأرصمنتهربالهمحيالاولىاللقصةأما."5لمة

منانسملاخسأيضا.لكشفولكنها،مثقفكاتبهاأنوواضج"آمخالسردعلينايقطعولكغه،الاشمضازلانفعاليتركنالاوالكانب

لمثاكلو.ؤينيبل،الغربلتقافةوا!هحتقليدوعنالعزلةوعنالواقعتس!،!لاولكنها،تفاصيلهابرسمدقتقةعنايةيعنىبصورباستمرار

محاولةفالقه"!.واقعناعلىالمشاكلهذهوفرض،الغربيةالحضارةالىوتدفعناواكمهدالافتعالعليها!ربلقصتمهاخصابفي

لقصةافإهـينالتقيورحن،لهكسلي"الطريفالعالم"روايةلتق!منهماالاول:منفصلينمحورينعلىالقصةوتمضي.بالمالالاحساس

الحبوالفضول،ويموتالفروققننلاشىحيثالمعامل،فييفرخونباطفالعلىواخإارجةالمفتعلةاخاإرجيةالمناظرهذءوالتاني،للجثثعرض

الطراف4،تنصمهاولامحضتجريديئ!نيتصورعلىتقوموهبلكانوالاوحيدةبصورةاًلصورهذهمنونكفي.وسياقهاالقص!جو

البتإريالصنسرعلىيخختإوكاتبها.نوعهاحدودفيجيداومكتوبةبحإدإدالجثثجامعوومر"نفسهاالقصةمنالكثيرعرضنعيدأنعلينا

ولايفكرون!الناس"والحبالفيةاللذةوفقدانالمساواةمنالبوابهـة،ثنيةءضةفيويخفونبنادقهمفيالسونكات!تبتوناسرائيليين

.نساوىعندما،يمرضونلالذا،الغدأجلمنيتصارعونولايعشقونكانت،مدببةلؤوسبينمند!وسهموبرزت،ثانيةللضءوءخرجواثم

الفوارفى،انعدمتعندماأي(أيضاعت-قةعبارة)وأدبيامادياالجميعثوثاناللبوابةلودأعلىفي.شقاربمدببةحجريةلر؟وسظلالا

معفمات،مرضبنإطباعولاسويةطباع!عبقريولااحسإقيبقلمالادإراقبرائحةالمشوبالدخانكانالسوهـهناوداخل،كنعانية

ويتحداهالان!"(نينيرما".مكانهماقامشيءولاوالفلسفةالفنالوتالمسمتقيمةالحاماتتلوحاًلدخانوخلالاليمينامنيأتي،والثيأب

بطهساواسم،افىفيزعمكماالمغربفيت!لمثأنهاالقصةهذهفيترغرإععليهاوعموديا،المتراكبةا!قواستحظتنفتحللالسطحااإتوازية

."فطومة"زوجتهواسم"الفاروفي"،الصلبانالمظلاتواعمدةالراديوواعمدة،والقبابالابراجبتفاوت

ءأيتف.ليكنلمضوءهالان-الوجهالمقلوبةالشمسرإتحت،واؤيسوالن

هه!0دقيقالبياضناصءثوبكثنياتالاثيرفيمتدلاكانولانهالا!جاءكل

فتحاتخلالبخلسةتتكورالصخرةقبةكانت-الحوافممزقالنسج

حديثاصدو."العذراءكنهدا،سطح

مهارتهالكاإ!دبعلينايمادسرإالقصةهذهجومثلافي،وبعد

...عفيلتءتعأنعليناأوكان؟عمدعنالركبةالذهنيةاللصورهذهبتقديرلم

اًولري!فييأوو-اديو،الروأعمدة،الكنعانيةوالاوثانالحجريةبالرؤوسالجو!ذامثل

ك!:العذراءونهدالوجهالمقلوبةوالشمسالمظلاتواعمدة
سعرإ*كل!

قصةهسيالراهنةوازمتهالعربيالواقعتمسالتيالثانيةالقصة

ز(!ففلسطينيقصهةعنوانهايكشفكماتحكيوهي،"أريحاعنبعيدا"

نسجفييعدم!والكاتب.النهايةفيمصيرهوسإوءأرضهمنهرب

طعمةاولسأحيإناينزلقأفكما،بالمعاصةيوحمبماالنياللفظ!القامودىقصته

..كالآخرينؤإرمجرد،فأراكلونأنتتصورللملكنك"الخطابيةالى

فيالقططأجبنتموءعنثماطركيا...القطةتموءعندماتهرب

--.-!."العالم



!ي،5!5ه!ه!!!

كبميرينلتنماعرينكميرينديوانين

لمدماًنسداًر

رر!يارفيةياؤاتجيزاايخقخ*

للشاعر
البيأتيالوهابعبدادونيسللشاعر

حدلثا!صدرق.ل2.مالثمنحديثاصدرق.ل..6الثمن
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ويقدرجراحهاليأسواستعدادأتمعلىوهوسوريامنالرةهذ.قدمالىوالتكنولوجيالآليتقدمهفيوصلقدالعربيالمغربكأن

بجانبي.صوفيكانت":لهاذلكراقللوأيضاويلتهمهاانسانيتهاهديروكأن،والحبالجنسفقدانمنعليهيخشىالمولفأصبححد

حتىالسلإيروواصلنا،فنعثونجميمنا.شرايينيفيأتلمسهاكنتكتبتلو.الانسانانسان!ةعلىويغطيالآذانيصمأصبحقدالمصانع

."الضراممحطة.مبرداالخوفكانفربماالمتعدةالولاياتعنالقصةهذه

،ارررات!بر!ال!أكاأ،دوبافيالعربياروارسكانواذاخوفاعليناويفرض،واقعنااكتشأفعنيعوقئايكادالمؤلفطان

علىالرجالمنأزواجهن!نجراحهنليشفبممدعوحظهلسوءفانهاثولف!منهيخىمالبعضالحاجةأمسفيف!نحن0أحدبهيشعرلا

وزوجك-فقلت".دائماالحساسيةوعدمالبلاهةمنكبيرةدرجة*كلي

الحساسيةث"!يدةمعمقمتىأننييقول.مفر!عمليفهو،آخرشيءهذاالقصصمنلتيارنموذجفهي"صوفي"وهيالانجبرةالقصةأما

العربالكتابيكتعفالقصصمنالنوعهذاوفي."المستحيلواطلببحديثويدكرنا،أجنبيةبيثةالىواقعهمعاناةمنارولففيهيهرب

اد"طجالافيهايرون!فه!.اليهاذهبوااذاأوروبافييطلبونهعماقصمةيكتبأنحاولحين،الصمرينالقرنمطلع)فيحدادلنقولا

نعدلمالاإجابيللحيادوتحقيقا،الذاتيةلازماتهموالحل،الخارجي!نشديداحراجفيووقع،الامرعليهواشهند،مصرعربمنأبطالها

نطاقوسعولكنه،الغربيهةاوروباعلىقاصرةالعرببمالفارسرحلةلما"!وايتهابطالاليئاقدمانبعدفقالالحبعلاقةبخيحلاالمجتمع

اإأيضاالشرقيةأوروباالىغزواتهلامجتمعن!كانولما،حبعلاقةعلىتشتملأنبدلاروايةكلكانت

ي!باريسوفي."باريسالىبالابطالانتقل2نقررتالعلاق!هذءيبيح

الماضيالعددثنابوبينبييعسيراكانالحسابفلعل.وبعدولارقيبلاحيث،يشاءولقصع!هبابطالىيصنعأنحدادذقو!يستطيع

نأوأرجو-جميعاالعربالمثقفينأنالىذلكوروجع.الآدابمن.الواقعمنضابطو!،حسيب

الفدرويحملون،النكسةعنإسألمنأولهم-منهمواحداأكون؟وروبمةعاصمةأي2وباريسالىبالابطيالينتقلونثتابنازالوما

الارتباطعلىالقادرهوالمثقفيكنلمواذا.مسؤولينهامنالاكبربطذسةوفيفه،ونفسياجسمياالفارسالعربيترىهئا،أخرى

اًلمستقبل،فمنلتيارالطريقوفتحالواقعهذاتئاقضاتوكشفبواقعهمنالعراق،عربيبفارسأو،تتعلقالشاعيريةالحساسةالانسانةالقصة

ذلك؟علىالقادرهوكان،هناعراقياطالباأشهربعدوعرفت"الحياةمعنى!ايكشف

."دوامتهفيغارقةنف!يووجدتيوصفلامرحاقلبهفييحمل

بدرالمحسنعبدبيروتآخرعربيبفارساثتقمتمال!وبعدتزوجتالعراقيهجرهاأنوبعد
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فطأشتمف!ومفنىشكلفي.ن!مدالهاتحدآنتستطعلمىالميرءرالشلفه!هه!5هههه!3!هههـهه!5كا
......

.ال"واءفي!اًلفصألد

:دحوراحمدللشاعر،الليتامى5
يىسدم.

اكصا!-دوراً?موتاليتاءىقصيدةفياللنتاعرصوتويختفي!-16؟لصفحةمحلىالمئتنمورئئمة-

نبالحوارمنناتنساموصوعياقاللباالقصببدةو.ض!!والكورس!5"!مممي
قصبىهـةيخلق!الموضوعيالشكلولكن0والانفعالللر؟فيهـتويين

الهزجمةيواجهلاانفعالياتعبيرادحبورأحمدقصيدةوتظل"وضوعيةالسءوبر!،ننموذجالى/كونماأؤربولكنللى،ضلنوريانموذجا

كفكرةاضدةنهايةتيوق،مريراانتحاباصخرتهاعلىنتخبوانماءهـةالمحالحياةحقاققولكنرلانفعالمثيربتفردهمحصئزاعقخمطابي

أثرسوىأينقنسفيييقىولاتحملهافلاتاريخو!يخوربلاضعيفةالمحف-سفيلره3يستمرةبلاوتجرفهالئبيلالتنماعرحلمتعارضبئ،

.النء"بيخترشفبسيطعالمفيالبسيطالتوريالحلنموذجان.كثيرا

اللقرشي:ل!لهاعبدحسسللتنماعر،اللفرساناقترجلعندماالمعقد.اللحالىعالمنافيا)نجاحله"لممكنالثوريأءلانموذجع!كث!را

فيكماالضحفمناللحدهذاالىالانفعاليصلأنوالغرنبروعللمالشاعرلانلفروضاأسسعنعاىذلرىمجردعروةويظل

الخدودبلطميكونمااشبهانه."الفرسانتترجلعندما))قصيدة.القديمةالبطولهصفاتءىا!خلالهمنلنايك!لا-فأن

لك!يحتى-آكفياءلسنافئحن)تما!فييفعلونكماالتببابوشق:المارضنعمةمنهلللنساعراللغضبشتاء

لا.أنفسئانتهمالحقيقيالمجرمنضهمأنمنوبدلا(الدعاءللهلرفع3ت--"والثاعربغضبمحملةأخرىان!الليةقصيد!ةوهذه

ونفلط.الجريمةدبرقدالاسننعمارأنشك!ولكنقصرنااننماشن!هـةأدتو!.الر؟يةالىيقودالذيالغضبلافحسبالغضب

قاومناكمانقاومأننستطيعأيضااننا!مكلاولكنهزمناانناشكلا!وأنالمعتديناجرام!سئولليةنحنيحملناأنالىباتضاعراللغفسب

يهـونماأبعدهوللذاتت!يراعتعكسالقصيدةان.وننتصرفبلمنضض!أن!بررفياوهل؟عدلهذافهلفحسبنواقصناغيرفيئءلرى

.مسنتمرةوالحياةمستمرةتزالماوالمعركةالروحياحتياجناعن؟.هاية!ماالىوالقصيربالذنبالاحساس

الصبيحي:خلمونللشاعر،والحربللحبقصائد:اللخنتنفوادلد-اعر،المقدسالنهرفيأشلاء

تعرقوالجباه!شرقواشعمسمسعتمرةوالحياةمسننمرةالمعركة-"،ههـم!-بمااًلمسابقالادعؤاءلىا!شنؤ؟اداللشصاعررجيب

قدلذلكأرضنافييورقالطيبوالنيتالدخانتصبوالمداخنهـزبىلالمسيحيت!م!انه.افىساةلابعمادثوريادراكمنقصيدته

لمالحياةينابيعدامتماولكن)الحربفينهزموقدالحبفينفثكل!هـرةالسقوطآنويدرك،الجناةبلىعليهالمجنييتهملا،صلمبوه

خلممونالشاعران.النهايةيضعانلاوالهزيمةالفشلفأنتجفهـ:!-ضسيناءؤكيالخيبريبسهمالمطعونالفارسوأناللنهايةيعني

نسيئعاالكارثةكانتفانالطبيعيمكانهافيالساةيضعالصبيحيهـنافويةقصجمدةبذلكالشاعرثدموقد.تاليةمعركةفيجديدمن

الكارثةهذهمنيقاسلابماأكبرذللكمعتظلالحيأةف!انحياتناأصابعلراءش!مهوداالانسانية1وتاريختاريخنامنفيهايقيمالمقاومةقصائد

مدافعينوالنضالخلقهاعلىقادريندمنامامعناوالحياةالهزيمةاوفيوجيدةانفعاليطابعذاتالقصيدةهذهأنيقالوقد.الحقعلى

عنها.للرب-قىالمدعمالفننعتبرانيمكن!ولكنناحقوهذا،نفس!الوقت

هويمتمساأسبابعلىأعينناونفتحبصدفىأنفسنافلمنصلمسبع!ىا!جابةيتضمنموفقعنيمدرفنلانهانفعالليافناالمقاومةفي

تغي!يرهاولنحاولبشاعتهاكانتمهماوحولناداخلناالحقيقةولنواجهكونهمجردبذلكيتخطىو؟اللعملوما؟ولماذا؟حدثمادا:الاسئلة

مسئوليتناوبحمليخابحودجديرينلنكونوال!ضحيةالتمنكانمهما.الشاءرانفعالعن!بيرا

التاريخية.:خذيا"أحمدللشاعر،الندم

ناأأراضينأمناجزاءيحتلوناللذينالاعداءقىسىهلولكنءانفعالثوبالحياةي!!انالندمقصيدةفيللفضساءويحلو

يتوقفالتيالوحيدةالكلمةرايةرفعهوالآنالعربالشعراءواجببموقفتكونمااشبهائفة،قصيدتهفيالمصورةالحهاةور!والخاص

.لنلكارثة-فحسمبشهوداليسوافهم.المقاومة:ابادتناأووجودناعليهاوالصهإواتوالنىورمال!!زنفينحارقونوالجميعتراجيديمرجم!

المسقلإ.فييحثقدوماويععدحثعمايضا2مسئولونهموانماولاأبطالولاموضوعولاوركانولازمانبلامسرح)كنه،م!واليتواليئس

حفسشوفيالقاهرةانفصالاتءمسحآخربتع!بيرهوأوالمجردالانسانمسرحانه.اسباب

صر؟!زل!رسه

حديثاصلر

ضه"هاضشض!ردشص.0وباسو*رنعرربقبراترن

سص

ء!.واً!كببرالعربىيلادببكنعهمااروع

بالشوكةو!ل..المفسد!اللفلسفة.لإزهربابعلى"

وكسكشة!!العاللميةامتحانفيسق!تكيف.

!جنيهدابخميس!ةجامعيالستاذ05..المرأةاخنفاء!لر

يين!المصر؟بقنيةقاضميتالغرلعئلببين:...ييلأن!سةلصوت!الق!!قعنلعا

..*لهينبمالحيفيجديد!حياة.!باليشقلاعلييدكلوالش!ي

...حبيقصة"باريسالىلاسافركفرنسييييةتعالمتكيف.

بيروت-*رإبدارعنيصدرثثأبفيمرةلاولتنشرالتيالمذكرأت

ع!!مجير7-لا


