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نفسهوهاماسؤالايطزح،مقدمتهفي،مامرأبراهيموالاسناذ

العربي.نا2مسشوعلىولكن،كأبهفبمتنرايبوطرحهالذيالسوال

الانعزالانطأولمنهماصلاامرالامريك!يالتحديمواجهةانيعتقد،هو

هبمهدهوسلاحا.الراهنفيعالمنامستحيلانيكوظأنءلوشكانلتقوهعوااسكئدراميررولم

هـوبل،فحسبالمأريةألعربيةااخرواتاتخمارهوليسالواجهة**،

الالسانوهي-لملكها!ننياالاتساليةالثروة،اسن!تمارفياساسايكمنالاناللعربيمرطنناب!،يمرآوءاثظروم!تفرضانغريباليس

لتطوهـحاالضطناتوكفالةلانردهارهاالملانمالمناخثوفيرفي،-العرب!يتنعىالديالفكويالمظختسكلوان،العامالمتنغافيالجوعلىنفط

التطالأسنحلاصاتدناقشانالصوابمنيكنتموربما.ثمارهاوجنبمضاعطةبلادظبهانمرأوتيا!شكسةان.والفانونوالأدباءالمثقالونفهه

الاستاذالاقل1محلىبعضهاعلىوواهفهكابهفي"تنرايير))الليهااتنهىكانمايحعقلمعدوكادنجمقولناثيراتهاطمنخف!امهمادالو!وتقيلة

7د5-كلمافلعلذللكومع.نفسهال!تابنفرأ!نقيل،مفدمنهفيمحامرومهط،مئأهدافالليهيرم!أكانما11كل"آ،،أهدافمناليهيرمي

المعانيتنضبنحتىاللهامةالا-علةبعضشيرالمفدمهلهايةفيالاخيرةدسيأصآبناممالكل-التبريرهـبماأو-اللق!يرنجدانحاولنا

،الاورالمنالاوروبيةالوحدةالىترايبردءالقد.اليهاقصدالنينعسشقانفحيالمستوياتمن)مستوىأيعلىنجحنآومهما،ادصمي!م

هذهانعامرالالستاذ،!ل.الامريكبمالتحديلواجهة"الاطلنطي"الىلأشكاللذيم!!لا*لمر.الافرادمنغيرهاو11مجميمحةعلىحدثمامسئولية

النظمنعديلنحوالمعفودةالانجاهاتفي"الانبواررهاتيعوالوحدةوجذريهشاطةمراجعهشيمءكلوقيلاولابطلبالنكسةعمقانفيه

لثمبادراتوكفاوةوتحررأمركزيةلااكترلتكونالنقليديةالاشتراكيةبشكلدت1أ!اوالفويةألياص!ية،المناهحوالأساليبالنظممن!فنير

الرأسماليةالنظم.نعديلنحى!والاصجاهاتوفي،اللفرديةوالمسئوللياتواجبهذا0حددفهـأكلالى،.!ؤديانطبيعياوكان،اموضوعبم

هذءمتلاستظاعتاذأقم،،..وأجن!طمحيةنخطيطااكثرلمتكونالتقليديةاننيالجديدةللمرحلهضروريةكمقدمةادالهمنالفرارالىسبيللا

العاهـم"لدومعالمتبادلةمحلا!.يهاصياغةتعيدانالكبرىالاوروبماتستعي!انديالعبارألامالعاليهاوي!لق،اطواتنااولىعليهايخطو

النح!ديمواجهةفرصةفا!..استمماريةغيرامسيلحلى"الثالثبفج!يراكأنهاكلآيضمااطارهافيتينيوان،الاعماكلخلالهامن

هدىايلى/1:هووادسؤال."..ليةفعاواكراكبرسكونالامريكي!الراحلمنيبنمابقا.يهافينبنيهان

الامريكيةالسطرةطلفيممكنةا!كبرىهذهـالوحدةانال!تبيمتقدم!الخلاصفي/لبحثقضيةالان،صحيحاكلههدا!نفاذا

الغربيةوالمانياانجلتراومنهاالاوروبيةالدولبعضاقتصادياتمحلىبينالنقاشيكلوهـحولهااتيالجوهريةالقضيمةهيتصنح،النكسة

يعتقدهل..الاشتراك!ةا!نظمتمديلنصالاتجاءمعىماثم؟مملاالمهـروحالسؤالعلىالاير،بةيحاولكلءالآونةهذهفيءثقفتلمكل

،انيمكن-وغيرهاليبرمانحوافر-الالجاهاتهذهملانالكالبالاج!ماسطموقفهل4يسمحما،بقدر،الر؟يةآفاقلهتتسعهابقدر

وسياسياقتصاديكنفمالاشتراكيةجوهرعنحروجالىنؤديحيالىمحكسفدالاخير"ألأداب"محددانوالحق،ارمراعحلبةفي

تتخلىأنللرأسممالليةيمكنهلاخرجانبومن؟الاسآسفيوأجتمامحيميس-طرالذيادفكريالمذحونوعيه،بهانمراذيالظرو!طبيعةكبير

كانتومهـماطخذهاالتىالاشطلكاتتمهماالالستغلاليجوطرهاعنابلمىن،الوضوحالغموضبينتتراوحقراحاتوا،ثقافتنامحلى

تكونانآيمكن؟بها.نتوسلالأت"والتنصم))،"التخطيط،)آساليبطابسعودراسالهلعددلمقالاتمحلىالغاللبالطابعفلعل!ااخلأص

لحممايركأمحاونةعيراخرثينآوالصخطيطيةانننظيميةالاسالليبهذهىذا"و،"؟العملومالأ!ريكياًانتحدي،)منذلكلشهد،سماسي

مدتصتهدفام!اولة،-براعقاكانتهما5مؤ!ةحماية-لفسهاانياةوفيب!،"موللى""امامالجديدادبناأ)و،"؟*شتراك!ة

ناعلىعامرابراهيمالاستاذيوافقنالاا)نهايةوفينجاكنرولاالاجلب!!ديتبفىولا."ألاسلامفهممحنبحثا))و،"المعاصرةثقافتنااتهم

9حسابلا-الشعوبلحشبحقي!قيةمواجهةالامريكيالتحدجم!مواجهة،"الالسارعالمهـيخوريم!ربف"هيمقالاتفلاثسوىذلك

-الثالثاللعاللمبلدان!عظموفيآوروبافيالحاكمةاللبورجوازيات،"و(المع،صرالجاهلبمالشاعرينبينالعربة))و،"السياباوجاع"و

المناه!ءوتبنىوالاشنرأكيةالتحرريةالثوراتاشعالفيتكمنللصدداستهلالافضلكانوربما."ارتنقافةفياليهوديةالمرأة))و

!؟اللبلدانهذهفيالاصيلةالعلميةالاشتراكيةاكايح!اانزانسبرجر.مهاتروجههاللذيالمفتوحالخطابذ)كهو

يحملالذياسمامحيلاللدينمحيالاستاذمقالىالىانتقلناواذاالولايا!يغادروهـو،الامرييئ"وسليان"جامعةرئيسالىالالماني

محأىالةولىأحسستا،"المعاصرةثقافتناأتهماني"الكبيرالعنوانهذاانكيضينفسه"حققالاصحعلىاواكنشفانبعد.آسفغيرالمتحدة

غيرهـ-"ت!م!معلاكثيفغباريسودءحادلحصبيجوالىننتقلانظ!الاضطهاداللعبودب!"ارضاثحقيقةهـ-جهبمواقنراءالحريةبلاد

خلالم4منترىتكادولا،نادبةنامحيمةوصيحات،محتشجةمولوا"صرخاتيةفانف،ستنباتوتحرثلسوىاقيالارضذللكمنثروا،والعنصرية

.!شيءكلالىبالاتهامتض-يرمهترذيدالاكلالىيأنلثعاهدمنجديدنداءانزانسبرجرشهادةان.جديدة

اف-4اكئ!غلب.اهدافهفيولاالكاتبنوإيافيأشكولست!ياورويكابأرالخادعةالاوهامعقو!م!لىفسيطرتزلللمالذين"ن!قفينا

فينع!يثمهاالتيالجديدةالىساةصدمتهمممن-جميعامثلنا-واحدودرع،اءفرصلكافؤظلفيالمجتهدينوساحة،الاحرار،لأذ

،حدهاوعواطفهلان!الاتهاللعنانلركقدالحظلسوءولكنه،الايامهذهخدرجلهوذا.الانسانروحتحطمتي4االانظمةفدالديموقراطية

قكانت..والتبصروالفهمللمعرفةطريقاالهادىءلعقلايعتمدوللمرحصيؤدشرمتى.لرى.امريكاقلبفيوهو،امريكامنالحريةاًلر

وهـذا،نسيءكلعلىأحالهالذبمرالترابهذاهيالواضحةالنتيجة.؟2اوطانهمقلبفيوهم،امريكامناللحريةمثقفيئا

سدانإكلفقوواللضياعاللفراعوهذا،شيءكلازاءاحسهالديالتثعكك-ماءلهكذا؟"الامريكيالتحدي"ازاء"اللعملما"ولكن

وجههاانىالكبيرةالاتهامصحيفةمنالرغموعلى.لثيءأيلقيمة.مباتنرةانزانسمبرجرشهادةيلياللذيممامقالهفيعامرابراهيمألاستاذ
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الذيالعنوانهوهذا"الاسلامللدراسمةسليممضهجعنبختا"ع!صبعثرالرءيكادفلا،كلهالثقافتضااسماعيلالدينمحييالاستاذ

الدواسةهذهالطوالواقع.لدراتهعحمانعيسى!لبمالدكتوروضعهقيلاللذيكلههذامنيفهـميكادولا.عنهايتحدثلتيالجريمةاابعاد

نالذببينمنوللحلي.الآداًبمنالمافيالعدددراساتاهممنهي،كذاب!ون،منافقون،لرثادون،سارقون،مرعون،جهلاءانناسوى

-مستنيرةجادةمحاولةفهي.الاداب1قراءمنالدراسةبهذهسعدوا،يمتطيعمناأحدانجدنكادلا"لانن،؟كلههذالماذاإ.وعاجزون..

تراكممماولتخليصها.اللقارىءاماماًلاسلامفيالاصيلةاللقيملوضع"والعدمالوجود"كتابمنواحدةصفحةويستوعبيفهمان،مثلا

للهـوبدت،دخيلةوعناصرفشورمنالمتعافذةاًلعصورخلالعليهاامفاحدانجدنكاد،"ولاننا!"حقيقيينواستيعابافهمالسارتر

اللدكتورومحاولة.القيمهذهطبيعةفيجوهريشبمءئنها،!رمها،الغربيالمسرحفيللامعقولاحركةلتمثلاحقيتمثلانيستطيعأيضا

الت-ىاللفرعيةالروافدالىلانفسهالمنبعالىجديدةعودةهيعثمانالكاتبيعانيهامريرةللخيبةفعلردجاءت-قدالحركةهذءعلانذللث

للاسلامدضل،ونتوءاتصخورهـنمجاريهافيمماالكثيرشابهاوالتراجبديسماوكورنيوراسينوشكسبيرصفوكليسأزاءالغربي

-الخصوصوجهعلىلاسلاموا-اللدينانشكولا.بهااللحقيقي،الحكيمكتوفيق،مناالبعضهحاولات"ولان،!"الكبرىالكلاسيكية

محاولةكلكانتئمومن.العربيةشعوبناحياةفبمهامادورايلعبءعلىالثورةبمثابةكانتاذ،الهواءطواحينعلىهجماتتسديدكأنها

امامصحيحاوضعاووضهعهاوجلائفاالدينفيالنقيةالقيملاستخلاصليوسفاللفرافيرمسرحيةولان/!"بعديولدلمكنسيكيعربيمسرح

محاولاتصميمهافيوهي.والتقديربالتحيةجديرةمحاوله،ءالقراسوى*كلنلممثقفونابهاورحبكاسحانجاحانجحتوقد"ادريس

اهـينوراءتسترتالتيالاثقالمن(لمؤمنتخلصانهابمعنىتقدمية!"ارسطوفانالساخرالاغريقيللكاتبالضفادعلمسرحية"تعصير"

اًلتخلفع!-ورفيالعربيةالمجتمماتكاهلابهطتوالتي،منهوليستواللدكلارلغتكااسلحةمنالائسانيةعلىقلقمنعنهنتحدثماولان

غرسالىحاجةنكونمااشدكناواذا.برااءصهاواللدينوالظلامعئسهـسمعناهممااصرارالااهوما،الذريةالقنبلةومنوالتخريب

ذللك،محنتقللافحاجتنا،حياتنامجالاتكافةفياللعلمبمالمنهجورعايةالمدينةوضغطقلقمنعنهنتحدثوما!"وغيرهاسيتويلاديث

اليهما،انض،فتالتيالشوأئبمنالدينيةالقيمتصفيةمحاولهالىعنعنهتحدثناوما،"وعنهجويسجيمسمنقراناءلماسمجتقليد"

فيالاسلامان.نبةبسوءاوانيةبحسنحراستهالحلىالكنيرونوسهرماهرينغيرمقلدينسوىفيهنكقلمفهمهعنوالعجزالعاللمغرابة"

كان.والحجةالمنطقدينكان.والمعرفةالعقلدينكانعصورهابهىالعربيةالتقافيةالحركةفيوالتخلفلحيرةا"فانهكراوإ"لكافكا

نحتاجمالشد.والانسانالطبيعةدينكان.والآخرةالدنيادينو"صاحتما!لهااجميعوعلىبل،مجا!ءهاجميععلىيئسحبانالمعاصرةا

اهـىجديدمنلعودانا-الاخصعلىالآونةهذهفبموربما-دائماالحركةهذءلتبدوحتى،الراهنةمرحلتهافيعذهايصدرانيمكن

ابخع!ودونذريةدونلتموتلولدانعليهامفروضعاقرعقيمسكونوكا.لها

بحثالماضيعددهافيالآدابنشرتهاالتيالهامةالابحاثومن،اسماعيللدينامحييالاستاذصرخاتهيهذه"..الراقئر*اًن

نايبدوو."؟لاشتراكيةالماذا"بعنوانالبيطاراسماعيللللاستاذأيلىابئفسهالقادىءيشهدحتى،نفسهابلغتهيرادهااعلىحرصت

الفالم!-.كاتبهوضعهكبيرلبحثتلخيصالآدابفيالمنشورالمقالالبعيدةالعصببلآالصرخاتهذه.اليهترديوالمزيفالفراغمنمدى

فيمجموعهالمقال،.لهتلخيصايكنللمانكبيرلموضوعبتخطيطاشبهالموضوعيةحدودءفيالواقعيرىانيحاول،،علميتفدير.أيعنتماما

معالانسانيالمجتمعفيالاشتراكيةبحتميةاللقائلةللقضيةلوضببحلا-.لتكويمياحكمهدربتهعلىويبنيلخالصةا

كافبنظرووجهة.العربيةمجتمعاتناعلىالسريعللتطبيقمحاولهالادابقراءمنغيريتشاءلكما-7سماءلأنأريدولست

متلاللهامةالقضابهـنلكثيرنعرضوكد.شكولاسليمةاللبحثالقضاءسدةعلىاسماعيلالدينمحيي*ستاذاجسىمن-بالضرورة

مابازاءا)نسلتحديدومشكلة،المتخلفةالمجتمعاتفيالتنميةقضية؟حياتناشيءفيكلعلىبلاروامحكمهيصدرحقياي؟ءحافتئاليحثم

المراحلأختصارأولمراصلاتص!وقضية،السكانيبالانفجاريسمىوضعارفضالاني-كمهمبررانقفياناقشهانحتى؟ريدبلكاولست

منالنوعذللكالىينتميالبحثوهذا.الاشتراكيةاًلىللوصولالضعفمنالحكمهذاحيثياتانعنفضلا6قاطعارفضاهكذاالقضية

هفيدوهو.او.التعريفيةالتوضيحيةبالابحاثيعرفالذيالابحاثاهـ،مجديدمنايرادهامناكثرلدحضهاتعتاجلابحيثوالتهافت

بعضاللفاءالىيحتاجقدالذيالعامالقارىءالىبالنسيةشكبلاأزلولم-الكلالباذنفياهمسانفحسباريدولكني،القارىء

ضرور؟ها.آوالاشتراكيةبناءقضايامنتلكاوالقضيةهذهضلىالافواءلوةءعالصحيحالطريقهوهذاليسان-واهدافهنواياهحسناكترض

ادبنا"هوجميعاللعدداابحاثاهمانهاظناللذياللبحثلنعلىمنزاوية-كلو1البناءضعفالىالتنبيهحئىاواساسحفرأولبنة

.اللجزائرىمحمدللاستاذ"مسووليتهاماماللجديدمقالهفيالكاببهاقامالتيللمحاولةالحقيقي1الاسمان.زواياه

يحتضنانويحاول،النكسةبعدماظروفمنينطلقالبحثهذا.الهدمهذاعلىحتىقالراليسالحظلحسنولكنه."الهدم"هو

يحددانفيويجهد،الراهنالعربيالموقفبعاداكلشاملةبنظرةان!ا.أيضاالهدمعلىقادرينغيرالبناءعلىيقدرونلاالذينلان

قارقولق!.تحدياتمنبهيحيطماازاءمسئولياتهالعرجمطرللاديبوان.ميدانغيرفيللفروسيةدعاءا.الهواءفيكيشوتيةدونصرخة

الاولى،النكسةظروف،4891عامتلتالتيالظروفبينالكاتبالضبسازواثارةالضبابزيادةفيالاسهاملهو،الرمنلكلملالهكان

بدولا-لرجوالتياضانيةاالنكسةظروف،67!اعامبعلىماوظرولىوتعمالظلاميسودحتىوالحجارةباللطوبالطريقمصابيحواثماء

المناخعلىمقارنتهفياقتصرقدكانانوهـسو-الاخيرةتكونان!والريفالحقيقة1بينالفاصلاخرويضيعاللفوضى

هيالمنهجيةالوقفةفان،المرحلتينفيوحدهلبنانساداللذيالفكركطحركأفييرامماعلىشيءكلانبالطبعيعنيلاهذاانعلى

:بعامنهاالكتيربصادافيمكنالتطبيقاتاعا،هناعليهايعولاقىهذءيستخلصسوفثمارىءااناظنولست.الراهنةالتقافية

وجهةفلميالكا-لبمعاتفافيمنلرغماوعلى.عربيبلدكللظروفواحياداالتقراىمنكثيرمنيعاليالثقافي1فبذلانا.كلملايمنالئئيجة

.:الملاحظاتإلبعضصدرهيرشسعانفأرجوالعامةنظرهعفتهالذيولكن.بذائهااعادة؟وسدهاالىتحتاجالتيالفجوانمن

بقيادةالاشتراكبقيبناءقالكماضرا!ورةأنشكلا:اولالتكشفمحاولتنافسيالبئائيا،يجابيالمنهععلىالتثيدهوفقط

الهثقفينمعبتحالفهموالفلاحينالعمال،الاساسيةالنضالفصائل.جديدالبثمنوشكعلىقلسنا.ثقافتذافيوالنواقصالعيوب

بالجمهوريةضربهالذيالمثلولكن،الاحراروالضباطلجنودواالثوريينيكونسولىلهمماضلالذيناانعلىيوافقسولىاحدا(ظنولست

.دقيقا.ليسالثورةمحاكماتخىالقوميالاتحادمنذالمتحدةالعربيةهنبحألئسستطيعلن،متصلتاريخفيمراحلائهاا..مستقبللهم

دبالاتولليسالاشتراكيةيويىوباجراءاتبدأالطريقهذاانوالصحيحقوافىجيداونعينفهمأمان!واتهمنن!مرعان(ونقودهانيلاحؤاًل

قةبال!يتحلىانينبغيبحثفيضروريالتحديدهذا..القومي1!مسارهوطبيعةحرحط
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علىتئطبقلاقوسينبينوردهااالتيالمقتطفاتولكن.الموضوعية

-5تماهـ،ينطبقلاالماركسيالاقتباسهذاانشكفلا.أيضامع..ج

تحتانضوائهاعدمبينهاومن.المفردةخصائصها!اتجربةعلى

الخياطمحسنبقلمفضلالهمبررلالكاتبامنتزيدهذا،15ص"اليرولليتاريةالاممية))

***.والتاريخيةالواقعيةالناحببةمنموضوعيوغيرصحيحغيرانهعن

تعملقصائدعشرطالعتنا"الآداب"مجلةمنالماضيلعددافياولهماطبيقهـماض!امختلفينشعارينبينالكاتبخلط:ئانيا

معاللجتهوطريقةومعانا-نهاسلوبهفييختلفشاعرملامحمنهاواحدةكلاستعماريعياناسرائيلمحو"هووالثاني"العدواناثارمحو"

ناالانسانعلىالعسيرمنيكوناللجانبهذاومن.الاخرعنلتبمربتهالثسعارينانشكولا"الثوريةال!يموقراطيةفلسطيندولةواقامة

فييعيشانالاامامهوليس،واحدةكمجموعةاللقصائدتلكيناقننىالرحرءهدفويرشرويلخصيعبرشعارالاول.متناقضينلليسا

احاسيسه،شاعركلمشماركاقصيدةلكلاالنفسيواللجوالاطاريختلفسوفالكاتبانافنقدلاستراتيجيشعاروالثاني.لمإشرةا

وعليه.قصيدةكلطلامحعلىالتعرفيمكنهحتىايقاعا.نهخطىمتعقباالقولالىبيحاجةلاوبالطبع.الرحلةهذهفييثققللنانهفيمعي

حتىلاخرىاالىينتقلانقبلقصيدةكلبعدقليلايتوقفانايضافءالاولالشعاربتحقيقالايتأتىلنالثانيالشعارتحقيقبأن

الخاصةالملامحفتفسد،النفسيةالاجواءوتختلطالاصواتتتداخللاا!ءنباسميهما(لشعارينهذينأسميأنليجاز1واذ.ا!بداية

فندماعكسعلى.التنوعظبيعةتفرضهاحعيقةهذه.منهالكلبشا،"تنفيذجمما"شعارهو"الحدواناثارمحو"شعارانللقلت

وايقاعا.نهاقصائدءاغراض1تختلفقدواحدلشاعرديوانقبراءة.لفرفهاطيةالديمو!افلسطبنلةدوواقامةالمضعمادى"لطياناسرائيلمحوشعار

ملام!حه.تحديديمكنواحدنبعمنتنصبولكنها.المرحلةهذهفي"دعائبم"شعارهويئالثور

المجموعةهذهفينجداناللعسيرمنفليسذلكمنالرغموعلىفقراتبعضلمححبميردالجزالريمحمدالاستاذانالاحظ:ثالثا

اللخاصة،وطريقتهولكنشاعركلمنهماينهزاساسييننبعينبالذاتروير4لكتابلترجمه.وفمهاالتبمررم/1نزيهالاستاذمقدمةعلىمقاله

لمللتعبيرومحاولة،المعاناةمنمعينةدرجةقصيدةكلتحملبحيثهذهفيجاءفيماالاخصعلى."اللعشريناللقرنماركسية))حبارودي

هنيشربكلكاللعطاشى..درجاتهااختلفتواننفسهالنبععنتخرجمعاتفافيورغم."العربيةبالاشنراكية"يسمىبمامتعلهاللمقدمة

03متفاوتةبدرجاتولكن،نفسهاًلاناءهزهحولالنقاشاناغقدفانني،الصددهذافياللجزألريالاستاذ

المعركةطبيعةتفرضهاللذيالمقاومةطعممذاقهيحملللاولفالنبعادصيئخرفانواوشكوالجهد(لوقتمنكثيراستنقداقدالقضية

جمعتالتبمالمعركةتلك،السليبةالارضاسترداداجلمنالمصيرية؟يفيرناالذيما.عربيةالاشتراكيةفلتكن.كثيرةجانبيةمتاهات

الشاعرةمقدمتهمفيوقفت،العربلشعراءامنعدداكبرحلبتهاحولبالقوللاعلمةتكونانوالمهم!بالفعلية3اشتراتكونآنالمهمولكن

طوقار"براهيما"اثمحرالمرحومشقيقة"طوقانفدوى"العدسطيئية!ايضابالعملولكنفقط

."الثلاثاءاللحمراء"معفصيدتهالاياممنيومفيمشاعرنااهتزتلذياالىالصحيحاللطريقمقالهفيحددالجزالريالاستاذ:رابعا

شهداءاحدخلفهامتناثرةكلماتمنقصيدتهاالشاعرةاستوحتوقدالنضاليةالجهةطريقوهـص،والايجاببمالمثمرالطريق،الانتتراكية1

اصواتثلاثةفيلقصيدةالناقدمتوقد،مفكرتهفيالعودةمعركةهـا،فحسبتساءلاولكن،هذافيتمامامعهاتفقوانا.التقدمية

والسيفالقلمبينالشهيدبحيرةتبدأدراميةحكايةبسيناريوأشبهاللجديدادبنا"عثهعنوانان؟هذافيالادباءيصنعهافييمكنالذكما

هذاوفي،لللىلاحالامكانلاانهالىالتانيالصوتفييصلخىللادباءيمكنفكيف،للادباءموجهخطلبانهوالمفروض،"ومسؤوليته

وماامهوبينبينهالرائعلحوارافيالحكايةتتجسدبالذاتالصوتعلى-،سياسةرجالالنهايةفيليسواانهم؟الكلماتهذهطبقواان

ابنهاالامتسلمبأنالحواروينتهبم.صراعمنالحوارهذايحملههذاولكنس!والسياسةالادببينحادفصلثمةليسانهمنالرغم

:ايىمللذلك.ووو!للردباءوليسلمجتمعافياللقوىلكلبرنامحهوالبرنامج

اليوماهذااجلمنتجمارانفسهمللادباءعمليةمباثرةواجباتثمةانظنيوفيهذاأقول

ولدتكاجلهمناكميةامنكجزءادفىبتعيبراواولاالمتخصصةمجالاتهمفيتتحققان

ارضعتكاجلهمنضسدالنضال.اجتمعا!ىكلفيهاثشاركالتيالكبرىالنضالية

و!كاجلههـنالاستعماريةارولسساتضدانضالا،هيةوالرجالاسننعماريةالافكار

البض.وكلدمي،والمستغلينالرجعيينضسدوالكتابالادباءهؤلاءوحدة،لاالرجعيةو

هينجدهافاننا"للحودالياس))قصيدةالىانتقلئامافاذاهذهمنبدلاحمب!جسمفيحيةوحيداتالىوجماعاتهماتحادافهمتحويل

محمود"وقفةفيالشاعريتمثله2للمقاومةاخروجهعنتعبرالاخرىسوىفيهانسمعولاوالاخرالحينبيننشهدهاالتيالميتةالاجتماعات

يهابلا،اسرائيلسجونفييعيشاللذىاللشاعرللبطلا"ررويشارشماالطنانةوالاقوالالممجوجةوالكليشيهاتالمعادةالكلماقبعفن

ولكن،ا!ادلةوطنهقضيةاجلمنالتعذيبولاالسجنولاالوتإ.افعالفيابداتتحققلا

،طوقانفدوىقدمتهمانضجفحيلىبستالقصيدةفيالتجربةانفلنحاول-الادبءيدانفينتحدثدمناما-هنامنفلنبدأ

النبرةيحملواحداصوتاآلاليساالقصيدةتضمهمااللذانفالصوتانفلنشحشذ.والريفوالسلبيةالضعفعواملمنالكنيبةهذهنصه!

لمالتيالمكردةوالصور،المعادةالافكارمنبالكثيرالمختلطةللعاليلآاا!ركةلانذلفى.مقتلفيالعموتصيبان.علىقادرةفهياسلحصها

.اليومالشعريحتملهايعدالمسكريةالمعركةصالاحوالمنبحالتقللاجيةوالايديولواللفكرية

فهبمالاسمعداسماعيلمحمدللشاعر"فلسطيئتة"قصيدةاما!وجهانلهاواحدةمعركةلعلهابل.لقتالاميدانفي

المناجاةحدالصوتبهبلغعميقحبخلالمنللمقاومةثالثصوقتجقنقاشاتثيرا!طالابحاثطلىالمقالهذاركزتقدولعاكبما

حبكلمةفكل،والفداءالتضحيةتكونالحبيتمكنماوبقدر،والولهصهاالتيالاخرىالقليلةالمقالاتعنأتحدثولم.الحاضرةبظروفنا

،النضالحوافزمنوحافز،الاعداءقلبفيرصاصة،وا)وطنللارض،لجاداالنقاشتثيرلالانها،خالصةادبيةلموضوعاتوتتعرضاللعدد

التيالعذبةالبسيظةوالصودالشفافيةمنكبيراقدراتحملوالقصيدةفسيشكليةحوللها،الملاحظات،اسا-ياليسحولهاالخملافلانءبل

لا:اللقيودقلبمنلصوتايتغنىالذيالحبمنالئوعهذايتحمملهاباهـصرأةللخاصااللبحثالاخصوعلى-حالكلعلىوهي،مدمها

عنكواثنبمنللقارىعيهيحهلماالتحيةيستحقكبيرجهد-ا)ثقافةفياليهودية

فؤادك!فيحاماطيرينعناسكندرأمير.-..بر،اقاعرالا!ة
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لإلتزاممنقصيدتهحملقدالشاعركانوان"الاخروالحزنبنزرت"حدالمدىاشرقثم

منمعينبعددنفسهيرلزملمانهرغمبنيانهااضعفماباللقافيةقالتماكلواكتب

القافيمةرتابةمننفسهخلص!وانهشكولا،شطركلفيالتفصيلاتعيونك

علىجديداشيئاب!لكيضيفانالممكنمنلكان،بهاوالتزامهقيدحولنا3منواللدنا

الشكل.ناحعةمنولو،قصيدتهاللعاصفاتوظل

الل!ىكفنلي/مد
لآتجربمن"قصدته"خالدبواخالد"لشاعرالنايقدم

الصبر،،اللحزن،الندم،الجنازة)مقاطعستةفي"الصعود،اشباحوحفيف

الاضىو!ط،قملمالذىالصعودقصةلنحكي(الح!ل،ا!سلوانيمتدالليل1ورلء

..-...وأهوار

ال!وفلتيركماهاا!تجربهوالمر-ابهرفكيفطلتلكاللهئل!بعدؤئالتإحانيصةميضشاعرقالتماكلواهوى

خالد:وانكسرتالشوقمرايا

به.همتوما
عشبهبهاماارضفوقصحوناهينار

اشجارسيقانسوى.الوعدتهد!حين

الر!قساوةتصد

والاسمال*هسحكايامنياعراوأمل،القريسمحمودالشعراءمنهنهلالذيالتانيالنبعأما

الارضطعمثمنعرفليسبكارىان!مكنأللطيفعبدوحسين،خالدابو.وخالد،حلي21وعليدنقل

الشمسشرو!يدهمسناالناليا-وهم-ا!اءهؤلاءنفوسعلىانعكسفيمانلمسه

للكلمهاننجهلالبيضالتجرباتصرعىعلى!رفمحاولةمنالماضييونيو5اثارمن-وشفافيةحساسية

متحرفينومغتالين..قداساتاللحيرةبيداءفسطفيغربالبعضي!وهوقد،والخللالاضطرابسر

.ا)بارودتجهلحماةلهاانلمج!ائحزنرقبةفياظا!رهينث!بانمحاو،،اللامتناهبموالحزن

علىبصماتهاتركتقدالنهـسةانشكولا.معهينساقاو،عليهيأتي

الىترفعهلاالتيالتقريريةمنشيءالىيجنحخالدشعرولكنشاعردتركها!مبحيثالشعراءقئوبعلىواضحةوبدت،الناسكل

تمثللالهاالقصميدةمقاطععلىوالملاحظ.الرقيعالشمرمهـشوىفكريةومن،شاعرقيمنوتىابمانفسهعلىاعراضهايحللاخذوقدالا

هخظفة.عئاوينلمشاعراحملهقدواحدصوتغيرواوض"عهافكارهوطبي!عه!نلاءمخاصاتفسيرامنهملكللوحي

استخداماالصبارشجرةبستخدمفهو"اللطيفعبدحسين"اماالثما!ر41،صيالعددمجموءفيهؤلاءقمةعلىويقف،الاجتماعية

الىاذدعهارافعةالصبارشجرة..الحزنلتجربةمعالجتهفيفنيابحي!ث"اليمامةزرقاءيديبينالبكاء"قصيدتهفي"دنقلأمل"

غئارسوىتذكارللديهالليس،الدسعاءفيوتبكيالنجمتعانق،السماءمناتخدفقد،وموضوعاشكلالأالنسحمحكمةقصيدةبأنهاالقوليمكننا

معبناوينتهي،الصمفورتقتنصالتيوالحية،المذعودةلارنباتاريخيةارضيةاللغباروقافلة،الاشجارومسيرةاليمامةزرقاءقصتمه

بقوله:تجربتهيشمدكشاعريمعاصرباسلوبالوجودالىالحكايةفأعاد،لقصدته

ارصسارزهرةياعادتقداليمامةزرقاءوكأنلكيبيلأوحتىالمستقبلابخيوطالماضيالى

"واللصورءللشيءا"عئديلانت،لسميفادهمهمحتىاوهامهامنفضحكواولتنذولتحذريوئيو5قبيل

ينبىءلايحيطمافكلذلكورغم،والعمىاًلحزنغيرلهايخلف!لم

يبررتجسدفيكئه!صوثقلهشمجدرحهئاهلذي.سعربحزيالهذنالتمخئلةا!صبارلماسالشعريده:صفوهيعكر؟ناحديقدرلا9ـأبلهصفاعنالا

منومختلفابهاخاصااتجاهامنهماكلاخذتقصيدتانبقيت.ندقاءياانتها

.الاخرىالقصائدلمجموعالاساسييناًلنبعينعمياءوحيدة

!والاضواء..الحباغنماتتزالوما

معاصرباسلوبفيناتبعث"الصفراءوالاحذيةا؟لمشعل"فقصيدة!والازياء..ر!ارهاتاواللعربات

بحيثالشعربماالبن!فيا!حواروتدخل،والناساللسلاطينكصص؟المشوهاوجهياخفيفأين

قطلبالقصا"ورمنالتوعوهذا،القصيد!فيالحدثسيا!معيتداخلالمموهاالابلهالصفاءاعكرلاكي-

كليتوءلاحتىمعاوالموضوعلحوارابخيطيمسكانالمثاعرمنفيوالرجالاعينفي

مثالاقصيدةفجاءت،كبيرحدالىحققهماوهذا،الاخرفيمنهما.رقاءـياوانت

ترابطفبملمملاسةيستوجبالذكطالقصيدمنلنوعاالذابهبأسلا..محمياءوحيدة...عمياوحيدة

بالشكل.بالموضوعا!حوار

دائمااتابعوأئا،بالمتمعركتبمتفنيةلوحةدنقلاملقصيدةان

مختلفة،صواًتاعمثرةلنايقدمفهو"جعفرالشيخحسب"اماارو!رولكني،و،الثصصيلاجابيهذايكونوقد،الشاعريكنبهما

*خرعنمنفصلاموكفامنهاكليقفمختلفةمشاعرثحرةاد!بمعنىاوالاورىال!وفالىر"يدفعكفما!ريعانيهمامعالجةفياسلوبهان

الحب،موضعنتبينلاولكننا،الحبهوواحدخيطجميعاربطهاوان.بعداحميرونال!ي!يلنفتلمئذيناالعربالشعراءبين

..؟الوطنالىحنيقهوهل،بهصاحبهعذابسرولا..مداهولا

بلمتمز!هوأم"الثرثارةالام"حبيبتههلىعاتبلشاعراانأممعاضطصناخرمعنىحاملاإ(العتريسمحمود"صوتوياتي

قلت-كما-قنحن..يينلاوقد..ذلكيكونقد؟جميعاالاهشينادسىمالدلاكللو"متمنيا6لهيستسلميكادالذيالحزن

هـجرسهجوهرالىالولوجمنمئعاا!اتمن!نبحرارررصطدماكثرتحمللاالاسيركنزهعنالمجردةفتجربتهذلكومع،"واستراح

ا!ا!ر.باسلوبعنهيعبرانمنتمكنقدكانوانا!جراحتأكلهصوتمن

.وصورهتراكيبهبرقةيتميزشاعريم!

الخي!محسناثدا!رةقصيدتهفي"الحليكللي"الشاعلرسار،نفسهللرباوعلى



،اخرىوهرة..حرية..حرية..حرية:الجبالوتدويالحارس

..تتلاثىلااطرالىبإنهاأطرافهناك..الفكرنجدلأ،اخربشكل--.

فيتدخللالكنها..الشجاعالفتى..الجبانالفتى..لحارسا

ماوكل..(فكر)لنايعكشفحتى..جديدشيءيمكشفحتىعلاقةمجاهدالمنعمعبدمجاهدب!م

وجودعدمفبىالسمبإبكانوربما..يقتلوالاخريقتللاواحد:هناللر***

عللأكلالاحكايةوكلفيهاعلاقاتلاحكايةوكلحكاياتمجردأثها(ككر)

بيإنعلافإاتلاليوباسأ..اًلاخرىبالحكاياتجلريالهابل.."ا"تإنظيم"و"الفكر":الفنيالعمليئعئإهانشيئإان

هذاوعلىالفنبللعملالاولىال!سمةاالفكر)يظهرفلم..الملأعلاقاتا..فنااوفلسفةاوادبااوعلماكانسواًءبداعاكل!ضطمان9ما

..قلبلىب!لسيضضحكماافا(ارركلم)!اع..لابرازها"مئظم"عرشالى7محتاجهللفيلسولىكصرالتىفالفكرة

مئإم""ثوبالىحإتاجرياضيةثظريةالىيموصلالذيوالعالم

فكريوجدلاانه(القصص)هذهفيالفكروجودعرموليسانيريد:والفيلسوفالعالمغراًرعلىايضاواًلفئان..قيهيصوهإا

ظلالفكراًنا؟ساسبةفالمشكلة..كلا؟(قصاصيها)لإدىاساسالقنعنابإي"تنظيم"انسبعنيبحثانلهبدفلا،مابفرإةيقنعنا

لافكاراًنطلقوإاربما..(اثمصص)الىينتقلولم(القصاصبن)لدىنوعممانمهماالابداعاساسهوال!راذن..اًلفكرةهذهبجد(رة

هـمداخلهمفىأإنطلاكهموظل..ص،رخةبافكارأإطاقواوربما،غائمةالذيالشمكلهو"التئإكليم"و..لأسإمانفيهيشتغلالذي1لمجال2

لقصصىيىهـ.!هاصهعفا!ىل!ئتبينموكفافىضعف!ينا!مفب!هر..ال!رهذايبرز

..اصحابهاصعورفبالفكرحبسالىعلىكحتويانهابدلاالثلاث"يلاداب"مناًلماضيالعددو!مص

ا!ر""هسوفما..اخرىجهةمن"كنعيم"وجهةمن(،فكر"

متنا-قىثكلالجزئباتترتيببهلمقصود2؟بأإلتنظيمالمقصودما.؟.هـاار!رإاًن"أئإيم"و

بينعلاقةم!ئاهالبيتان..التنظيبمبهقصدالذيالهدفيحقق

الاثاءووزه"!ظم"انءلىواوج!ادةوا!اررلىوالالوابا!ورس!ا!،جدير!ش؟ءابرازعلى!درةسناء.؟.اساسال!راممنىعاولكن

)التنكلبهبم(ترىيافالن.0البيتلاقامةالمقصودةالوظيفةيحققبشكلشيئإينبينع!قةاًقأهـلامعئاه..بسهولةالعينكراهولاكامئاكأرإ

؟لثلاثاالقصصفيعلاوكألهـماثئينبين"جدير!ة"علاقةاقامةوروراء.يإماءلار!لا

لثلاثاالقصصلريدالتيالهلاقةهذههيقما..تإغييرهأواًريدما

هدهلإفكولمصإفامساغةلةاصيألاطةفىلا،.أإلاهذلكإوالقأإصلححثفاعنغةتأإظإممصلانظولكنأصلا؟تإبرزهاان

هذا؟!رول؟ات!الىاوجودرررم!م!كلم!ام!لى؟أ!لأثاقاركبماانسان.."تهملروايفكدونالفقراء":ا*ولىالقصة

اطاحقئعيموجودروماناثماتاجلىمناًلانالحديثمن..صحيموج!ارهاهزيلامريضاطفلاتحملققيرةسبةفيهاووأىعامةسيأركا

..تامةاطأحةبالاعمالانزوجهاواراد..تحملهالسيارةهم!و!!اًلطفلىماتثم..زوجها

قيماًلت!دخبنلانال!تدخبنعندكفانالتذكرقاطعمنهقطإلبيدخن

راو4كهئإ.."لروا-لهملفقدوإنالفقراء":الاولىأثدصةفيالىا(سيارةمنالقصةراًويترلثم..ممنوعالعامةإاًلسيارات

منمهمهو..خارجىمشاهدمجرد..القصلأعنرإائد..للحكايةالسإىلالثاءاهياين؟القصةهذءفي(الفكر)هوفما..منزله

صلبعنزاثدكنه..لمملىاص"حباعماوإفىظإلاً)!رانزاوية..ول*نهالعنوانفهـعفحسبموبرودال!راًن؟..ماعلاقةببنهاسيبرز

يشاهدركبمجودالله..اد!برمصئى"حدثهالا"او،القصة3حداشياءببحنعلاقاتاوعلاقةوحودوعدم..بانلرةالقصةفىقاءلمغير

الىالسبا؟ةعنشزلالقصةاخروفي..أههذراعىوجني!وتطفلاكما(تنظيم)وجودعدمعفئوبالتالبم(مر)وجودعدمفيلسبباكان

واصاسيس،الشفقةاحاسيسفينايثيرانمئهاًاهدلى..منزله..حينبعدسإياإتي

المباشر،العدثعد!نقلاأم*روعنؤةلا:!غا!اصهحمماههـ!اثفقةاسيارةفياصديقاتركعا..،،النهرينطتقى":/الثلالبةالقصه

منسهليبثمهـماالراويوجودكانهناومن..حدثولالقصةاولكن..مقهىفسىالجميعويلتقي..اًخرىسيارة!ىرجالوللالة..

أئسبإصإدوحاء..المبألثرةخأءتآيضاهئاو"!..ور*لهاوولفواحدالراكباتاهدىببنخاصلقاءهناكركوناًناللقاءمنوالهدف

هئاومن..اعماقهاكىلماداخلتعمبقللااشخصياتالملا?الخارجىو4!المن-9الس.ا.!لا..لزوابمابرفيب!صا!هرفاليتمالركا!

التعاليوبمنالمت!لقلحاء..ابة*ئفعا9ءعالمؤطةاككابير-كدلكجاءتاحدكا)ايقصة.راوبة..تاجرولإخر..خبالمحابشكلالسياسى

ء.الهلا!اتبيئاللالراًبطجاء..المفرطهالانفعالمةمابر--رتواالمبالثرةوهئما..الالتقاءعلىواًفقأفنا)طيلانتفجم(2لاولهـءلسبارةاركماتإ

وجودعرمجاء..3حدوجودلعدمالخارجبى21وصففي"المط"حاءهىترىفالون..أ-قلبدلةاالعلاقةبإنها..علاقةقىدخلتااًلىاكل

عدمجأء..القطةكيالانحصارعدمحأء..للعمد"الفني"اًلزمانلثكر،11ئحدلاهذاوعلى؟جديداشبثاعشفالتى(الجديعه)المعلالة

حاء.5حدهـ!مصنىألىتفضفللحزئ!باتتص!-هـوؤراكم؟تحود9،حودعدمعنفحس!مسوولا(حدلدة)علاموجودعدميعدولا.م

اوو،ا!مم!مة،*نتهاءحاء..التذكوقاطعحانبمنالاستظرافكم،(الت:!هـأ)وحودءلممعنأبضامسؤولاكانلل،،الفكو1

الفكأممجاءالاتهاءانهـاى.ماتاذياا!ا،اصحا!مملاان-لمكنم-ف؟ال!نوان!عهولموحودالفوروكل..حمو،بعدلستببئ

عن)نايكشفاًنقيالمثم!(هدأالتفككوتسمب..القصةفىالثاتولة؟هادئاواًحداهمحرىا-كونامختلفاناننثىطتقيم،

..نفسهال"مل!كا(الدكر)وجودعدمالارض.."الشاممة*سلاكخلفحكايات":التالثةالقصة

..هئاايضاوية1رهئاك"النهرينلإتقى"؟الثانب"ا!قصةفيقلالموالحارس..قائمةالشالكةالاسلاكوا..*سرائيليبالعرومحتلة

لتعليقاتبوقالمكونايضاموظفةوهي..العملصلبفيداًخلةلببست..الاسلاكوراءوارضهم..جالسةالمثردةوالاسرة..بالحراسة

افتقدنابل،فحسب"حورييزهناهئإانفتقدولم..القصةصاحبةعلىلاهاإهيحصلاندحأولافرادهاواحد..يمولونافرادهاوبعض

طبيعهبتلخيصالروايهإقامتلقد..للشخصياتالممعبزةالملامبمأرصإ"بقتليهم..لشالكةاالاسلاكخلفالقائمةرضهم2منالطعامبعض

بلحمهاشخصبلمةكلطببعةتنكشفلم..سرديوشكلشخصبلةكلنحو!فزثم..عينبهفيجاءتلحارساعيونلانيجبنلكئهالحارس

كيف؟..!عقا"لديةقلالة..العملداخلمنومزاجهاوفكرهأودمهايئإل..رابضاخرشحصوهناك..الرصاصويدوي..ارصه



ءصنخارجمكرالىاوبالقصةلصيقفكرالىنننهيادقبم!ىاو..حسه*هـىما؟نحوايعلى..لاجرفلان؟ففاصيلبأية؟صورةبأية

.0اللقصةمنطق..تعرفلا؟مغايربانسانيتلا!ىانيمكنحدايالى؟المادي

نكللاللجزقيتانعنيكشفىانه؟هذالنا+كليكنعفشيءايعنرغمزواجبعلاقةيلتقياأنعلىاللطرقينموا!قةحدث..حدثوا

"لما!برمود"وضعفيإظل.."التعانق"لا"افلاصق"وضءفيالتييةالراوتلكهذافيوالسبب..عابرلصورأعليهمراختلافهما

تصلبحيتومتشاب!(كمياتراكماالجزئياتتتراكملا.."التنامي"لامرسومةوالنهاية؟ترويشيايوعن..ترويبآنلاتدلمقبانتهنم

انتبهوالامر..والتثابكاتاتراكماتهذهداخلىمنا!فكرةالى!فيةلقصةانهاقيفيونترك..نفسهالعنوانفيمسجونة..اللبدايةمنذ

..-وفجأةندريجياالماءذراتمزئياتتفككالحرارةان..الماء2بغليانالرئيسيتينلنتخمينلمعلا-الزائدةالشخصية-الراويةمع

الو!بئفيلكنه،مظهرا"قجائي"التحولان..!خارالىاًلماءينحوليوهـدفكرالىنعللاوبهذا..افةمحورانهمافيهماالمفروض

..اللجزئياتخلخلةعمليةسالقةعمليةتيحة!اءنفسهحتى..تعليقا..خارجمناضا!ة،حشوا-فكرانجدبل(باطنيا)

..بالتسجيلالسردواصطبغ،السردلاا،حواربصبغةالقصةاصطبغتلقد

وعندما..اللصغيرابنهفقدعربةسائق:لتشيكوفقصةفينجدولم..عليهسدعمرورهناكن13ولكنللحدثاوجاءالمعايشةلا

راكبكللكن..هاتاللذكيابنهعنيحدثهقيخذراكبكليصعد..الممل(خارج)ظلاللفكرلانفكرالىيفضيتصاررياجمعاوتجميعا

هكدجطئياتالمغلقةاوللذت!ولعهكمممممعولللفكرلمتن!اكلهنمحص!ورلانسانطاعارلمدإنحكمههحورلا.."كأالشائكالاسلاكخلفحكايات)):الثالثةالقصةفي

-..-..-....نمولا..اءمالمحهاتتابعشخصيةلا..تضاءنفسيةلخطةلا..ارتكاز

دون..صارحهعبارهدون،تعلي!دون"الداحل"مناللالكرهلد

عالمكاناذاا:الانقلابيحدثاللفكرةتنكشفوع!ما..يحكيريووقيالاظاهريراووجودعدممعوخى..خمطءالىيفضيأنيمكنلشي

/فنطالانقلابهذا..بمأسماتيحصانيحدثفلا،امامهمغلقاالانهأن..ال!ولسانعلنبل..الانالسانعلىلا..هناايض،موجودانه

انذلانجافحدثبعينهاولشابكاتجزئيةمات3لترايتجهالاحشهوالمو!فحادتةفيمندنركفلانهاللغائباللضميرشكلانخذالراويهذاكانواذا

..والتشابكاتالجزئياتفيمبطناكان-لاخرهواكنهظاهريا"فجائيا"نفسهابالمهمةيقوملكنه..بالرصاصاصابتهثمالحارسقلمحاوله

يففدافلن"التنظيم"و"الفكر))عملهفيالقصاصفقدفاذاالعيارات..المباشرالتعليق1:السابقتينالقصتينراويابهايقومالتي

هىذهاعصحاباسما،كتابةنتنادلانيمكنناالا؟التعبيرذاتيةايضا..ميلودراصيةمبرقشةتأتيجاءتأذاوالصور..الصورمنالخاللية

..الخاصالتكنيكمنحاتاللقصةلان..شيءيهتغيرفلم..اللقصصلمتردد،ا"فصةبدايةقبل،!بلمنمرسومعنهالرويوتردد

."الضكرات"احدىكتبتهاقدوكأنوأصابحت..اللخاصةالنكهةمنان!انية..اللحارسقلعدمفينسانيتهوا..اللقصةمننستخرجه

انفننبلفيرمنلكن..إ!المقصدنبلالقصاصينلدىلنحقااللقصةداخلمننعرفهاوللم..القصةبدايةقبل..قبلمنمرسومة

؟؟إ!الاطلاقعلىنباللةتتبقىأنيمكنهلأيضابدايةقنل..قبلمنءرسوم،آلاخرىالشخصيةفيوالصمود..

..حرية..حربة..حرية:النهايةفيالمدويةالمرخةبل..القصة

هجاهدالمئعمعبدمجاهدا!اهرة"!كرلا"الىننتهيوهكذا..القصةبدايةقبلالاخرىهيمرسومة
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ءشها01ء
ئرهـصأء

ند

دكنريجي

سحابالياسترجمة

الذكب((المنلضلالمثقف))رمزلانه،؟لعاامفيالمثقغينجميعالببو*ديعرفهاسم:دوبريهريجي

الفرنسيالكاتهذاوصفوقد.التضحيةحوورالنضالالىالعميقةوالفلسفةالواسعالعلم يجماآ.

-.((اللاتينيةأميركافيالعصابثتوحربالعقيد!ومهندسا!ثوارفيلسوف))بأنهالشاب

ومحاولة،كابسننروفيديلمعطوبلةنقاشجلساتصلةهو((الثورةفينورة":امتابوهذا

يثيريزالولاوقدأثار.اللاتينيةأميركافيالسميالسيوالصراعالمسلحالصراعمبارىءلتحديد

نأبعد،بوليفيافياعتقلا!ذيدوبربهشخصيةالىبالنظرالعالمفبماليساريةالاوساطفيكبيرة. صنص

لوليفيا.فيالتحريرحر!أفيقتلأخيراالذىغيفاراتشي..؟ا ألسعو.لكوبيلزعيممابل
بالسجنعليهحكمأنبعدبوليقياسجونأحدفي*نحيلاله"التورةفىثورة))مؤلفويقضي

غيفارامعوعمل،العصابالتلرجالالثوراتفيدروساوأعطى(لثورةفياشتركانهبتهمةعلااثلاثينلمدة

دوليقيا.فيمقتلهقعل

0ل.ق3.ملثمن..

3!!!!!ه!م!م!ص!ه!!حيصلو!
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