
-!كلأ!،كااللأث!-وإ.لى!يصعهم!!ص

معالتفاعلروااختللاضهمالافهانيالتراثمنجزءاهؤلاءصار"

مسرحعلىوالمثولاللحضولىواختاروا،الحيةوقواهاالانساليةاللحي،ة

لفسمه-قتلوافبملهماتاحتاالراويةهدهانكلؤكدا."الاحداث

:محددةماديةمستقبليةر؟ىالشفقيإللاعبدميحمدبةلمم

أشكالهـنللنحثالانسانخلاصعنالبحثدفعهم..."***

الت!نبؤحدالىالمفكرينبعضذهبوقد،ملامحهواعطاء،المستقلبلوأبن،نقفأين..حالنافيالنظرنعاودالاحزانعامجعلنالقد

ينمانروتنبأيسالسوقناةب!شق7لهجوتنبأفقد:محددةماديةبأشياءاةروض-اهوهقا-اوانفسنان!اكمأيضاجعلنا.نسيرينألهـ!وا،كنا

"..الهامالمائيالممراذللكبسببحدوثهايمكنالتيبالحروبانارادثم،الغيبوبةهذههمقدماتيعرافانفأرادغيبوبةمناكاقمن3

مسمتشهدا،بدقةالمستقبلتصوراستحالةالىيسارعلكنه.اخرىأمرةحموثهاتفادييضمنكيفيعرف

انجلترامنفبدلا.آلمقبلةالثورةهـآسبمسقطالخاصةماركسبتنبؤاتشيء.كليتغيرانإجباو،مئء2كلتغيرالاحزانعامبسبب

روسيا.يكونانالرأسلمسقطقيض.ل!-،لزوملااشياءهناكوبا.نت.جديدبلونشيءكلواكتسى

باشياءيذكرفقطانه،كثيرايضيقلاالمقالهذااًنقولااناريد.ألاحزانءصامةبلوضعهكتابعسودة،أديبدرجفيكتابمسودة

يغرقالأالمثقفعلىبئنايمانهرأسهاوعلى،البديهيةحكمفينغمتلأصبحت..جداوعابتىاجداكلمجوجاورءيبدو،الآنالكتابيهذاطعملا

هبمهذهان..جميل.،بالحاضريحتكوانماالمستقبلاوالماضيفي..يستعهـلنشرهااتفمأءراصاحبهاكان-متورائلةفرحةقصيدة.نشاز

المثقفينوبخاصة..،نومدشزمانكلفيالجادينالمثققينكلسمةمن،ذلكبعدلبينشرهاأو،الآنينتسهاالاعايه...الاحزانعامقبل

الثوريين..التاريخيالتسجيلباب

فقطيذهـسروادماكثيراًيضيفلاالمقالاناقولهذاأجلمنباعرباالابداعدؤإركه!ؤ-كثيرةءواعيدالاحزانعامأ!ىلقد

ننسى.لاحتى...بأثاءجدولو!ه!و!ضلمةوجذريةجوهريةتعديلاتاقتضىوا،العربيةوالثقافة

حتى..فيكرناصليننشكرهانعليناالمؤلفحقمن..لكن.ء،مبوجهالعربيألمثقفوأ...امرركه!او"بدع،العربيالمفكراعمال

.الايامهذهفينشىمااكثرمااذ.تسىلابمراجضشةالسيفحاملفيهانشغلالذيالوقتفي..وهكذا

*-*الاقتصاديالمخططفيهانشغل3و،للمستقنلالمسلحتعدادالاسوالنفس!

اسما.عهلل،اًلدينلمحيي"عراقتهافيالعربيةءع"الىنصلالنظرباعادةاللعربيالمثقفانشغل،الاقتصاديةالخططفيالنظرباعادة

ورنرأبما-تحاولالتيالمقالاتقافلةالىينضماخرمقالانهفنعرففيكشقبا،لمظلمةاوجوانبهاالمضيئةجوانبها،العربيةالثقافةمي

اىوا،كناوأين،نقفينأ:الالسؤاعلىتجيبان-الاحزانعاآهولطوفانفيالسرهوهشرا.المستقبلفيومفكرالا،واللحاضرالماضي

ذا"؟كناأين"علىيرليبانيريدالمقالهذاولعل.نشبرأينالمقالاتمنطو.دان،القضيههذهقبحثالتيالمعاصرةالعوبيةالمالالات

ويهـتخذ،حضارةمنعداهاماعلىالعربيةاللحضادةأسمبقيةإخييبحثالآفروبعضها،لتفاؤلافيمغرقوبعضها،حاصلتحصيلمنهاكثير

للبحث.منطظالالفاظمن.بمسؤوليقىيكتبقليلونفر،والرفضالتشاؤمفيمغرق

ألمهسجاتياللحجرةمنالخروجصاوللانهغيليالمقالشفىلقد"الآداب"صفحاتعلى،كبيرةجلبةمحدثةالمقالاتهذه!تتدقق

عملآلىاشيءللعملاللجدلمنوانتقل،نفسهحوليدورالذيبالجدل.الاتهامات؟لسخطواالحنقاصواتترنالجلبةووهـط.وغيرها

العربية-الحضاهـةسبقليثبتفولتيرحديقةاىاانتقللقد.شيءلتعقيباًتيارفبمننساقالايجب،فكن.والسخطبالحنقوهرحبا

آ"لقضية.هذهلاثباتاداةللمغةامتخذااللحنأسلوباللىننساقالايجب،والردالتعقيبعلىوالتعقيب

ناعلى،المضمارهذافيالمخلصةالابحاثمنمزيدانرجواننا،اًخرمجالأيمناكثرالموسيقىفيمستحبفهو،المعارضواللحن

فقطلانفسناتتبتانلريدلالانناذلمك،الاجن!بةاللغاتالىتترجمتعجحجرةالى-والتقافةاللقكرحقلفي-النفسامراجعةتحولثوالا

نثبتاننريدوانمعا،مناراالاياممنيومفيكانتصضازتناان!جميل.شي،ءلعملتتجادلانها.نفسهحوليدلاراًللذيبالجدل

االمستخفة.الاستعلائيةنظرتهعنيكفحتى،للغرب،لللاخرين؟العملاًلىالجدلمنننتقلففتى

تعترضه-وريادنهناعراقتنااثباتمسعى-(لمسعىهذاانغيركثرةمنصبرهنفد.."كانديد))نهايةفيفولتيرصيرنفدلقد

جهوريئبعاطفيةعراقتناعنإيتحدثاللبعضانمنها.المزاللقبعضالىلنذهب:يقولأحدهمفجعل،ا!شخوصالليهانساقتاللذيالجدل

قايثةعنبعيدا"وكناكنالقد):تقولعاطفية،الاثباتعنبعيدة.الحديقة

صاربناهذا11الايقتنعانيمكنلاوالغرب.المتشككالماللموهدوءاللبحث.مجدياشيئا!نعملاللحديقةالىلنذهب:يقولانيريد

كمعا-هناالقضيةان.الهادىءوالموتوالعلمالمنطق:بسلاحه!ي*

دشانهناومن.للاخرينوانمالانفسنالاعراقتنالثبتانهيأ-قلتالعربيةثقافتنا"سابراهيمعدنانمقالفنجه"الآداب))نتصفح

نامحلى،المستشرقينمعمتضافرين،موذناالآخرينلسمعانيجب،الهادئةالمناقشةدعاةمنالمقالصاحبانويبدو."الأتهامامام

.انصافبلاعنايتحدثونممنبرعضهمنحذر...الخ...الردعلىوالرد،الردتيارفيأيضايدخللكنه

***استقرأمثلماباسضقرائهيطاللباللحاضر،هوعنه.يدافعالذيوالموقع

لخورياءمقرءقالنصار،فجن،تمامااخرمناخالىننتقلثمؤمةعلىنقفانيخشى.بقوامحدمنهوخرجواالحاضررغيرهورأركس

."الانطواءوعواملالهنطوي))حدولحدوانيرريد.بوضوحاللبعيدالمستقبللرىأنناوندعيجبل

ماهيةعنفيها؟نرحدت-التقديمبابمن-قصيرةوقفةنقفوقد:فلقد-ماركس،خللأونابن،هيجلارسطو
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،ال-ومي*حياتهفييكافحان،النض"(نيشعرهالشاعريعيمسان،)وجودهامبرراتهئاكا-كونان،)حلابحاثبالئسبة،بدلا:ا،بحاث

شعرايكتبشاعرمنافضءلانه.المحكهوهذا،التفاصيل،وراينشاناليهوصلتمااحسنللقارىءيجمعاو،بجديدالبحث./!تيكأن

غرفةف-ي،أجومبةاا!حياةحشونةاتعرفلمداعمةباراهـل"نضالبأ))صقرم!الانوالوافع.رو?كئةفكرةعلى.لمرداو،ا،نس!كانمعارف

-الاعاىالمثلان،المحكان.باللعطرومعبقةواللوحاتبالوصودمزرانة.ا!حاصلتحصيلثبيل.نآنعتبراتيالمقالاتاخطاءيتفادى)الخوري

يكونوان،4وفنالمبدعحياةبينمعابشةتتحققانهو،الةئيالملابداعانهءمام.خاصةبصفةنهاياتهفيينتألق..جاذبيةذوءقالانهذللث

.شعرهفييافضاليكونانقبلحياتهفينضاليأيعتبرلاخطالبداية!ذمدمني5لكن.الشخببةالاراءببعضهتشرب

نحهتحدثا!لمذيجلبلءوسىالتترياللشا.عرعلىهذاينطبقربماففصالظالىالثحيراذما،بالشكليتصلوانما،لمؤالاصلبفي

رشاء"عسإوإانإتحتاًللببن3مالجليلالاسصحاذ-مطولمقالفي-طريقةفيالتجاهلهدإاايتمثل.أحياناقوانينهاوتجاهلالترقيمقوارو

"!والبطولةواللحبالشهادة،استخداههاا،مرايستدعبلاحيئأتستخدمكأن،اللفوامعلاتخ!ام

الفترةهذهففي-بحاجةلاننا،السيرهذهالىحاجةفيولعلناواحيانا.نقطاًستخدامالامرواقتضىانتهتالعبارةانمعتستخدماو

المثلالىحاجةفي،هزايهزناومنهزايهزناماالى-اللعصيبة!حائرةفتبدو،فواصلبل،نقاطبلاالجملتتزاحم

الن!ريلفتويشيروريذ7منوالى،يعتذىالذيالمثلاىوا،الاعلىعابصقارىعمجرد،الميدانهذافي،اًني!قولالمقالالىاعود

.ويومىءجعبتيفيئلليسهذأأجلمن.وجلفياللعلمهذااعتابعلىيقف

الشاءصلان،النفسلىامحببحديثاللشاعرهذاعنوالحديثانفياشكاًئيمإثلاأقولكأن،المقالىعلىبهااعلقعابرةخواطرسوى

بعصرلر7نأنهنعرفعتدمابها؟ترايزداد،لشر!اروحمنحقاقريبرناقهعليهيطلقيت!بمااول(لمدرسهلىايذهبحينالنطويالطفل

موسىالمممهانلعرفحيناقترابهيزدادو،وحافطوسعدياللخيامانتكونفيأ""ك.والمفإفلالبليدلقب"الاولىللوهلة"(!)ومعلموه

آمنة.:سمهاازوجهوأنودغم،الانطواءلاىصبابالبحثماحب5عرضكذللك.القاعدةهيهذه

وودثفا.شعرهمنوبجوانباثعربحياةالمقالعرفناولقداللسىمستندا-الاعتقادالىأميلافيالاالمتخصصينمنلسستاني

جليلانللو-كثيراًنعرفهلاالذيا.لشاعرابهذاافتتاننالفرطربما-.ايضا-لوهـاثةاعنصراضافةضرورةالىوالمشاهدةالقراءةمنشيء

لراسةهذااستحقربما،لكن.لهكاملةقصائدسا!اللدينكمالوفد.مختلمفةأجيالالىينتمونمن!ونيظهرقد!ةمعتأسرةففي

كانمهما-أباتافتباسانذلك.شعرهمنكاملةنماذجتعرضاخرىمثلمنطوبةالبنتهذه:او،خالهمثلمنطوالولدهذا:نسمع

وسطمكناهامنزهرةباقتطافاشبهائه،شيئإاالشاعريفقدسمئصفا.عمتهاالمرحومة

للقصيدةالعضويالبنا،ان.الاخضرالمرجووسط،الزهورمنهجموعةايجابيات..المنطويالشخعىايجابياتعهـندوقفةتريدكناولقد

بعمليةنطالبهذاأجلمن.احجارهبعضيفقد،للهزةيتعرضككللكنها،ويفرضويتعمديقصدانمنأبدلانه،ويتعمدهايقصدهالا

كاملبديواننطالببل،الشاعرلهذاكاملةقصائدفيممثلة،تعويضيةمنطويناللى-خاصةبصفة-هنلاشبيرانني.ايجابيةذلكمعتظل

يذاهـ-1با.لجهداعجابنامننعبرانئنسىلالمطالبةاووسط.مترجم.واشاراتهمبمافكارهمحركوهم،وسا-لآوزعماءحربرجالحركوا

لحالي.االمقالفيبذله،الناساماميتلعثمقدانه.وفناناكاتباالمنطويعنهناا،لحدثانني

العميديسلمانلقدالى"الجديدالننتابم"ابابافي،نصلثميكونيكادبل،الفنيثريقدفنانلإنطوي،ا.يكتبفيما؟صيحلكنه

المقالوفي.فرمانطعمةغهـائبكتبهاالتي"اصواتخمسة"لرواية.العاميبمعناه"الشذوذ"اخذنااذا"شذوذ"وليداللفنيالابرهـاع

لروائياعنموجزهإفقرةالرالروايةفيالاساسيةللملامحالئا!قديعرض3**

نزعةإتتبدىالعرضخلالوءن.أيضاكمترجماشتهرالذيقبمالعرااشيرانما.واحداشتعراضفيالتطئيقيانإقداصفحاتسأجمع

الوطنحياةفإيهائلةلاحداثتعرضروايةانها،ا!جتماعيةالروايةمصير"(حكيما(لوفيقمإسرحيةإعنطراريشيجورجمقالالىهنا

الاحداثهذهدوامةووسط،عاديةغيرفىترةحولتلأورفهي،اللعرافيوان)جليلموسىالشاعرأعنالدينكمالجليلوءقال،".صرصاو

فيجهد.المقالكاتبركز.الرئيسيةالشخصياتالسطحالىظفواكغمسرالادبتاريخاوالادببةالدراساتبابفييدخلالمقالاهذاكان

ثم،المضموناوالموةموععرضوفي،الروايةالاساسيةلملامجاهرضهـصالعقيديسليمانو!ال(.التطبيقيالنقد1بابافيثرخلمما

نانودكناوثد.حدةعلىكل،الرئيسيةللشخصياتعرضئلاه."اصواتخمسة"فرمانطعمهظئبروايئ

اللفنفيفصللااللشكلالثنباهلامابعادهلنقدياالمقالهذايستكملكتابمنجزء"صرصارمصير"عنطرابيشيجورجمقالان

اكف!عندمؤقتمطلباللفصلمن،لطبعباوالمضمونالشكلبينأدبفيدراسة-والواقعئحلمالعبة"عنوانصاحبهلهاختارقادم

الشكل،عنبالكلامابعادهيسن!ملاننودكنا.(وارننشريحواًلتحليلاًربانفايوا،قع،اوفقاأالعنوانهذاا?بننولقد."الحكيمتوإفيق

ال!راسة.هذءفي1عابرإجاءقداسكلاعنالكلاملانوالقد.لواقعوااللحلمادائهافييششركلحبةحقايشكلالحكيمأوفيق

ا!باههعبدمحمدالقاهرةعلى،"صرصارمصير"عنحديثهافي،طرابيشيجورجاهةحمامانصب

لا.لتوفسقمسرحيةاي)جدلااتثيرالتيلمسرحيةاهذهاستقراءمحاولة

..فسيرمورعلىالعثورالىهنايدفعهالاستقراء(؟جدلاتثيرلاالحيم1

*دابلمحادمننشور!اننعرفوهكذا.مدلولانهااللىالرموزهذهيترجموهو.اًلممصرحية

فدإ!للبهيلصرصادابهامرالتيالأساةوان،الرجلألىإيشيرانماالصرصار

المغرد5()الميضاعاللدار،وضوحاالرمزهعىدادوير(!طبعابالرأةعلاؤتهفي)الرجلمأساة

نهاية.فيالزوجيصيححين،الحكيماتوفيقمقاءمدعلىزهرفناويزداد

صإرإ:المسرحية

!مدإنإارإتإنإمنيلينيوأز...والخرقةاللصردلهاتصبى..عطيةأميا)

وال!توزبعطنهثر.(الوجود

الىوبادر،ظهورهامحندجدلااثارتقدالصعإيرةالمسرحيةهذهان

*حباسسالملكيشارء.؟الدكتورهؤلاءء-،جاداجهدابذلمنومنهم،الكثيروناستقرائها

90623لإفونإينضمكذللك.ذللكالىطرابيثبىالاستاذاشاروقد،ءرقسإلويس

كأ.القائمهدهالىنفسهطرابيشبمالاستاذ
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اللجراحفيالدإوراءوردةءن

المظاهومنيما"مظهراواللطبيعةالشاعربينا!زجهذالن3وربرما

ضرورةيصبحالمحنسةهذهومنالقصيدةهدهفيولنحهوءانسصقيالر

.هـذهالا.نحادظاهرةعلىؤلمئمةتكوناناللقصيدةفكرةوتكاد.شعريةلرممنةأيوابراوويممحمدبقلم

يصإجآنيرضيهوالفراوإ،الليهلتعودالنسعبقلبمنتولدفالاغنية***

.بلادهيرابمنجزءافيا!ندفاعيواصلانلنكسةابعداللعرجميالشعرأيستطيعلا

عليهااءوتكفاني2ورفوالسبابالالسههـمولاشيءكلعلىالاهوجاللغضبطريق

فيهإ"وادفنوالعزهـةاللجمودمتاهةفيالنهايهفييسقطاندإونالعربيةانفسا

وافنىاثوبثراهاوتحتالغضبشمفونيةقبانينزارهوكبيرشاعرفتتجاوقد.والاحباط

ارضهاعلىعشباوابعثالىامإنهجهاتجاعوولصل"ألإنكسةدإفترعلىهواولرإ"بقصيدلالهاللعظيم

شعريءطلبوهوالتركيزعلىفائقةبقدرةالاغني!اتهذهواتميناللعملازراإروهيألعربيةالالىضعلىجديدةحقيقةاًلىأخيراانتبهان

وسإبلمةطرادالاتيصبححيثالعميقالالممناسبابفيخاصةعزيزبحسنإزارثركاوقد.للغلسطينإةأإلمقاومةالةوباإالفلسطينيالفدائي

لوحد"اهناكالتركيزهذاجانبوالى.النفسعنللتخفيفية2مغرسرىوقد."فتح"قملإتهفتبالطريقهوهذاانالكبيرالشاعر

كماواحدةشعريةصورةيصبجانلليكادحتىللمقطعا!اخليةافي!لأهـر!ثاًلهربياثمرفيجديدلتيارالاخيرةالفترةخلال

رغص-الاولالمقطعفيفالربح،متنوعااستخداماالصورةاستخدمتهذاعنالتعبيروانوجدقداشوري11الفعلانوهيهامةحقيقةادراك

الحؤقميا)نسعرانتؤكداللقصيدةهذءان.تنانياالمقطعفيالربحجرحت!رارمررر!انفسكانتواذا.الآنالشعرواجبهواللفعل

الجريحة.الضفوساقفئارورث!أراناا!س!رهءلىو!البافرابا!رحنملأانالغباءمنفانواهينت

المحنةظلاموسطالطريقهعاللملهانضيءانمنبدلابالتقريعاللجريحة

جميلةشعريةبصوربدويعبدهللشاعرالقصيدةهذهتحفلوا!دونالسإمفهـ!قبلمنعانىقدلنكبةأإشعركانواذأ.المدلهم

هذهانرغمالاشياءللحمفيللدخولجريئةبمسثوة.تبدأوهيواصيلةغببالىشكثونايعودذ!كاؤان،طويلةفترةوالتقصيركيشوتية

الخاهسالبيتفيتصطمملحياةافيقويةرغبةعنتعبرالتيارعوةاجدبدءهدابدآالفلسطنية-المقاوءةحركةانتشارومع،التورياللفعل

قولههـكيتوأزنعندمايغدوانيريدفهو،المعنإىلهإذامضادةبمفارقةالإمرذار/خفيبىالسياسيةالناحيةمناللقضيةتاريخفيلاتماول،

الل!صثمهذاهعبلاءملاللقصيدةالجريءالمطلعان.ممهوتوجودا!صائدبهذهالرحلةهذهارو!لمةالارضثمعراءبدأوقد.يضااالعربي

رغسمالفماعرولكنحيةشعريةدؤيةالثانيالجزءيحملو،المفاجمإء.ونجبرهمزيادوفيقوبزالقاسموسميجدرويشمحمودكتبهااقيالجيدة

لإقصيدة11علىمنهيستولإنيأإلغموض/نركالشعريويمكنهاللغويةقدرتر4عناصلسإعرينسيجخلالوعبرتالصراغعنقصائدهمابتعتوؤد

صووهاللشاعرينقذانالممكنمنوكان.حقامحيراالغزاليحيلهاالعربيالانسان!نةهينعيثهاالتيالمحنةكانتواذا.ساة3اجوهر

؟يفعل.للمولكنهآلفهمعلىلمساعدتنابمحاولةلجميلةاالإمرليكبالإماللمفيالإكم1نظمجاإنبالىافئفانآخرشوللاايمناكثر

العئ!راءاللىر!مماللأوالاندفاعتالصعوبائحطيمعلىقاثرةجديدةمعنوياتخلقسثنمسؤول

لمالوعةالنفسملا7اللجيادمحمدللشاعرالرقيقةاللقصيدة!ذهانصاثولست.والكرأمةاللعربيوالمجدالحربةطريقفيبكبرياء

طيبضالقصيدةاوللغة.الصثرينالقرنهذاوفيالكوكبهذافو!يدورثيسيحدثعمامسئولشكبلونولكنهحدثعمامسمئولالثصمعر

لجميلة.ا9صوراببعضوتحظىاكتاعروعيامدتقدالمقاومةحركةكانتواذا.ونفوذهقدرتهنطاق

؟اًلمفقودالعصرانسانياتفعلماذا"يتجاوزبأنيهموجعلتهالقضيةلابعادفهمهتصحيحإعلىبالقدرةلعربيا

اخيه"قبرفبممإدفوناحفارأياالشعرانهذآيعنيفلا،للكإبةواًلاستسلامللعقيمااللحزنصحمراء

بصورالمع!نىبتكراراماصورهيضعفانالا؟/بىالشاعرولكنوقوانينهحدودهللفنلاناملسياسيللوضعميكانيكياانعكاساسيكون

الجميلالركزاللبيتهذافبعد،لهفرورةلاباستطرادوامااضعفوالشعر.يحتذيهاانلاالنماذجيخلقانبدلاالفنوا،الكامدلوعالمه

التاللية:الاخرىابياتهترابعليه.يهيلنجدهلواقعاعلىيعلقألذيهوولليسجديداواقعايخلقاللذيهوالاصيل

للكلمهصليبفووإنفسكصاللبياضبابفيللضلالعرضةالتجربةعلىتعلقالتيفالقصيدة.الحادث

اًلموتحولآللدائرأإلظلسخريةيافتلمكودمهابلحمهالتجربةااتقدمالتيالقصيدةأمااللخاصةالمشاعر

الزائفوينفياللأليءفيستإبقيصيدهالإساعريصفيأنمنوبدلاالحدإيرثاللشعرهنقةباألأرابمنلماضياالإعددوفي.تعيبإىالتيا

كمراهماالاخيرانوالمقطعان.ثقيلبترابحليهيطمرلامعاعقدال!ينظم.العربيالشعرسماءفياجنحتهااتنشرجديدةلر؟يهحيةصورةتقدم

استخداميحاولوهو،السليماللفنيللتنوقوصموداأتمأسكاالمقاطعاللفدائيببنالىصغيرةاغنيات

ليهوديةاطكهيرودسلىاافيشيرالمعاصرالواقععلىللدلالةالتراثهذاطوالمرتفع!اطوقانفدوىالكبيرةالشاعرةصوتظلللقد

نصرإكانوانموفقةاشارةوهي.اورشليمفيالاطفالبذإبجأإمرالذيوقصيدتها.وألصمودللنضالىجهيرةرعوةالىتإحولوقدالحزينالعام

مقدسإةبمثابةالاولفأللجزء.الجزءهذامعيلتحملاالاولللقصيدةاألشاعرةتعزفهالذيالعلإيماللحنمقاطعاحدىهي"صغيرةاغنيات"

الشاعرانولو4العشرينالقرنفياًلانسانمصيرعلىللبكاءخصصتكليحملمقاطعخمسةمنتإعكونواللقصيدة.الفلسطينيةللمقاومة

هـ-نبدلانطاقهافياللفنإ،لىجهدهوركزتجربتهآلبدايةمناستوضحالاغنياتهذهفيبحرمن"كبإرتستخدموهىخاصاعنوانامنهامقطع

افضلأللقصيدةلجاءتقصيرهإنصففيكاملعصراطلالعلىاوقولىالقصيدةاهذهفسيالقارىءيلفتماواهم.والإتقاربالرجزمها

ولكن"القصيدةفيواضحةمحددة"جربةيملكواللشأعر.عليههىمماخلقيحاولالصادوإاللشعريالعملانوهيالسابقةالحقيقةأتاكيدهو

إئيهالانسابالمشاعرعنيسةوالقصيدة.الكاملةعنايتهعليهايقصرلميستدوفهو.جديدةدلالة)ىاًالحادثالواقعبالطبعمستإخدماالواقع

.السماءصوتوانتظاراللعذهـاءاًلىبا!بتهالتكتفيكانتوانالرقيقةيصثجالكبيرةالشاعرةعندولكنهلإلطساةكمظهرصعيرشلعردموع

خرافيةفم!نةفيرحلةبالطبيعةالشاعرةروايةوتتحد.كبيرلاملومكهرعظيمعلمخاضدلالة

مصائبعلمىالعأجزاًلبكاءانهارفيالقصائدابعضتسقطببثمامنطقمستخدمةاًلجلادتخبرفهيالقوي1مر!رهاالوحدةهذهمنلتجعل-

كقشمجردهإساذجةكلماتآهتزازفيحدودهالشاعرفيفقداللعاللملعودةمقدمةألايكونلنللضحاياهيسببهالذيللعذابأهذاانلطبيعةأ

بماالعا،لم/لهلىاومؤلرةصأدقةصودةبوعيلتقدملاخرىاًالقصائدبعض.وانتصادهاجديدمنأإلجياة

ثعلقالتيألقصائد-ألقصائدمننمطينواماملإائعمنفيهيحتشدالاقاحيولدكيفخبره

الشاعرقدرةانلنأيتضح-فنياحلقاتخلقهالتيوالقصائدالعالمعلىالصبا!يبعثوبهيف*رضالممإظإ



الداميالصمتبحرفياثرياانوقتوفي.ذاكاوالمنهجهدا"حقيقفياساسيادوراتلعب

الرعبحيتانصلنتهايأتيللكثيريتسعلاضيقفنيمحملالقصيدةإنشاعرفيهلنايبرحمن

الطفليةالوهمجزرفيوقصيى!ةواحدةقصيدةخلالوفنيمتنوععاللمفيفيغمرناآخرشاعر

الاحساسيبددفرا،.نهافور.نتبخرالتيالصورهذهءثلازواليانالمى،زةالقصائدهذهمن-خرافيةمملكةفيرحلة-ايوبكاعلاثاعرا

.جيدةشمريةمقدرةألى)تشيرولكنها.يعمفهانمنبدلا!س.فشياخلف،العاللمبخلقيقولالذيالفنيالمقياستحققالتبم

ءولاثياانتظارالىلوراقيهالتراجيديةالمفارقةتلعبمعقدعالمانسجةبينبوعي.نغوص

.....نر...ورغم.وصادقاحياعتكاملاعملاالثعريةبقدرته)ئااليسشخرجباهظا

دوحمنالاستفادةعلىاللمدرةبهدهالمناصرعمحمدالساعري!ميزبداانهورغم.التعميمفييسقطلافمانهالتجاربمنعددايقدمانه

ماكثيراوهـ-و.السواءعلىوالعربيأ!طا!طاتراثبنتا!ج!يانهاواتجربتهمحتوىعلىالتعليقينتبهبماقصيد!

إنجربتهطبيعةمعتتلاءمجديدةدلالاتليعطيالتراثهذارموزيستخدم..!.......

السميطالعاللمهذامننقترب.أللبسيطةالشعريةوللغته.الشعريةاثعريالبناءمىنيضع!لملىدكدمانبهاألمياملمحبلالرحله

لشيالئصيةلالر؟يةخرى!ما!رئحما،!كريةر؟قيانللالوأ!ح.حزنهجلالهعأنتئآسبجل!بلةابياتفيالمطلعصاغفقد.المتماسك
.0101اًلا.رهـواصيلشيءعلىاقدمولكنهاللباهرةاللصورالىيلجألاوالشاعر

القصيدةهـذهفييقدمرهو.مكعنميتافيزيقياساسالىنستند100101
..لمقطعفي.قصيدتهمنهاوصنعللحيةبصورها(لتحربةعناصراحذله

انه.العربيمةالامةتعيشلتياافيساةابعادمتمثلامخيفلواقعصورةالتيالصورللهذهمشابهةصورةيقدمبهفاداارجب!نيتحدثالاول

نفسص"محلىيسعتولياللذىالحزنهذاعلىللدلالةالرحزدحريستخدم
.....-"الزمانهدافيلحبا"قصيدتهفيالصبورمحبدصلاحالنتماعرقدمها

وارفصدة-العذسةالصوفيةمنجوفيليذوبالوا!رمبحرالىوينتقلرقاءحبئهيبيعارماشقهوفها،للتجربةجديدةابعادااضافانهالا

ومحدابها(ثاعر.لوعةهوواحدأصلمنتحرجالتياللوحاتمنمجموعةلليلىاللشاعرفدمهاا)تياللصورةهوحقاا!ادحوا.النقودمنحه-ة

يه!عبرلالترلقص!مهطفطرموق!لثسعبهلةدقيمتزحوسهصمنلنتنعيدووعنيمالهصوثن!كيباللحمصرمشاعرفآثارللعربيالتراثباألاحساسفئاأيقظانبعدفهوالعامرية

سنقريئاصوتانلمحولكننالها-فنوءاندون!اللصءوالمو!قىألدفةبليلىيع!منابهاذااغئطالرريواطارهاليلىقصةحولعنية
.....حبيبهاقصاندالناروانلقمالئأعرمحلىآلتاجرتفضلا)تياًلعصرية

صوتيطمسلاكارواىالقصيدةمنالثانيالمقطعفيالبياتيصوتالعامريةلليلىوجدت

انالايوانحقيقةالىاللشعنعةألر؟يةتؤديوكما.المناصرةالشاعرةالعشاءوجبةتمدوهبمبحجرهاطفليننحمل

لاالذيمولاناينةظرلشا.عرالجدوالعدلالنصرفيالاملمرتكلهواتاجربزوجهالاصقة

لملشاءراداموماحقااينتظرهانهامقدومهمنيسخركاناننعر/فارر!ءآخرالشاياتحتال!رذخبووحين

!خذانبدلافاننالمولاناالاررظارطولمنالسخريةيشبهبشيءيلمحلشاعراحنيبهاشعرتلقمها

ح!:المخلصينتظرفهو.الثسعبيبالضراثحقيقيتالرالهعلىالموقفالمقطعوفي!العصرهداشاعريلافيهلماسوداءعورةمنلهايا

تاتي؟متى-تأتيمئىوا!زالةوارجبنخرافةبالمجد1ؤاذالفروسيةلثارعالىقيخذناالئاني

الامة.هذهتخلصالجديدالفرولىيةنقانوهما

خاصةظاهرةشيوخالىينتنهانالقصيدةللهذهاللقاهـىءوعلى!(كأنياولكان"والمبارزاتلالرجلوير

موسيقيةوحدةيشكللالسطراا!وهيالجديدالشعرقصائدفيالىتابوتكأنهرففيصؤاءمخطوطةوعقيةعشرة

ودغم.الاعبارهذانم!يشااذاموزونغيرليبهوالسطرانبلورظقلة"3يوتدونعظامتحت

الموسيقيةالمسافةقعودمنالمعنىاءنحرربأنجديرةالظهـاهرةهدهنبة.
ا-االعودةفرصةعلىكذلكتقضيوهي،النفىطولءلىرر-أروالملماءببعقهناك.حقا/الفضائحشارع!هولحكمةشارعاكلا

اقةالىمنكلونللذا!اتقصدالايجبكذلكانهاالالقديماالمقفلالمجتاللحكم!ر!لمماأنونوالقياررينورج"لوالثعراءواًلمهرجونوالساسة

كيفيلهثيطيقهلاماتنكلفهوقداللقارىءستجهدفانهاوالاالتجديدفيطمعارشدبنوهو!مقراهـوالمس!بجوالفضيلةإملسلطانلشرؤطهعا

بملبىقدفيلعفخللبوقوملةطولتنععرللجملةكلالثمعع!إتها3ماحقهقدالجملةيم!صلمتطهايعلاا!يينتمواطىءالضم!هـما!رحلةتممممريوم

نادونشيءعلكليفضيالشاعريحعلمماالاستطرادمنلونالىتدفيكلفيطلتارجدء!ةبفاجعةاءشارعيطاللعناالسلامشارعوفي
....للصبيانامدارسفيالمستشفياتفياللحقولوفيمكان

الاي!ملءدت!نللومجالاالتجرلث!امحرللهكةيتركهايسالتيللمقاختيارالةي!س!م!فةاللسيمانثتقلالتتارالكنةسهم!

.المحنورهذاالىتخرجللمالمناصرةحسمدق!رةواكنوادخيالالفئىالواقعالىالحادثالواقعمنالمفارقةا)شماعرنقللقد

وعيدالصبورعبدصلاحالنسامحرانكانوربما.كبهرالوفي!قاووفق

برتقا"لةدمف،وا!ت!به!القصيدةتكونوقد،المعانيلهدهكيرةصوراقدولقدالبياتيالوهاب

رالئماعللدىطيبةشعريةمقدرةممعناللعذبةالقصيدةهذه-كلشففاتالتيالقصيدةهذهقدرمنينقصلاهذاولكن.باعمالهمامتألرة

وان"اللضمير"المسمىالمقطعههومقاطعهااجملولعل،شعارنبيه.واللصدقوالحقيقةالشعرمنبكثير

التبالمقاطعهذهسماءابيناللضروريةاللعلاقةاكتشفاناستطعدمالدنة!بلهـصيحواءادءبئ

اتمحرانولو.نفسهاالمقاطعمضمونوبينالقصيدةمنهابختكونيستحثاندعبيسسعدالشاعريحاولالراقصالنغممناطارفي

الجميلة:الابياتبعضوهناك.افضللكانبتردمهااكتفىالشاعصاهـستوحىوقد.المقاومةنشيداتفتحانعلىالعربيةالعزيمة

هويتيجبهتيفوقحملتطريقهمغرياتءنا!لتاللذيالاغريقيالبطلهذااودسيوساسطورة

الجبينياسبيةهواكفيعاماعشرونهويخبمااني!بدوولكن.الوصولعلىللاصراررمزايتخذوهووطنهالىليود

:يقولالذياللبيتفيالاولالمقطعفيعروضيخطوهناكالاسطورةعنأصربينالضروريةالعلاقةهذهيقيمانيستطعلمالشاعر

الإياببذرةيبذروناللذينالا:شينبينالمشتركةاللعئماصربعضآنفيهشكلاومما.الواقعوعناصر

الشديداللتوانهذامنافضلعنواناتستحقالقصيدةوكانت!ابينهميقيمكيفهوالاساسياللمشاعردورولكن!نهطكلفيموجودة

صافية:ية2رؤمنزغترفمتفائلةواللقصيدة.ضرورةنجلاالطولفقطمولثماةالقصيدةفبدت.اللغنيءملهفيقويةعضويةعلاقة

جميياال!صانيرجع/بدلاالتشابهظلقائيةمناللضروريةالعلاقةقنبثقاندوناليونانيةبالاسماء

بالثمارالكفينالمليئةبأمنافيمسرفةمنعكلفةالصوربعضجاءتكماالشاعريخلقهاللذيالدئير

سنةابوابراه!ممملحمداللقاهرة:البعد



مننوعخلقفيالادبيالموروثهدامنيستفيداًنيحاولنحويواديب

ثمالقصةو!طفيكالشهابللصةماءتاةالتيالادبية.ولورةالا!--"

اسطوريبحسالمقصةفياللحكايةاختلطت!قد.جديدمنخمدت

تناميوفيناحيةمنالليد!ويةوالقنبدةالبراتنقالةبينالمزجفييتبدىحافظصبري:بفلم

تتوء!اللذياللسر..اخرىناحيةمناللبرتقالةبمسراثعبيالاحساس***

كذللكابنهعلمقديكونانعكاويلاحمدبدلا)القنبلةباالبرتقالةفيه

البرتقالةتمتنم.حرىتثلاثمرةكلفيوانها.السرحركات!عمناحيلثىاجشاحتالتيالكاسحةاتيلذااالنقدموجةانشكلا

.الاعمالمنكثيرمحنتنحسرسوفالريرةيونيوهزيمةبعدالعربيةالحيلة

!كذاً.،بأسنالكترسهاوتنزعالاولىالحركةمم!هذه!مرياا!للأفىانفيا!ضاشكولا.وتجسدهالنقدهذااتبلورالتيالادبية

ابههتفحمدهكذا.أفداصهاتبمكالييياوعموناوحدهتفلدمهسرسقاعمتيو"صطلسحرلصونهستعاجديا)جرىءالعاصفرحفهاتعيهـفياًرتحاولوهيالعرابية(لمقاومةإفلجحا

ع.:م..م....موضوعاستظل،والكراملأوالاملالشرفطعماللعربيالانسانالى

هيفهذه.الشجرةاعمتيبسر:.باسنانكالبر،لقالهلرسلينزعوانت

عمريالكأينالتحذللكو!ز.تلقهاانئالثةولادحركأ.الثانيةا!حمركهالموضويمنهذينفحول.طويلةلفترةاللعرأبيالادباموضوعاتمنرئيسيا

نشرتهاالتيالتليفزيونيةوالتمثيببةالثلاثالعربيةالاقاصيص.ندور

..القريةابناءبينليوماينتشرالذيالسرهذا.."لبرتقالاسالاقصوعةتحومجوهروومامنوبالقرب..الاخيرءردهافي(الآداب)

سراالبرتقالشجرةثمراتفيبانراسخيقينالىدروبهافيسسشحيل.اللمترجمةالخامسة
ر!شجرة"هـنلابنائهميحكونفا،اباء..ياكلها"نيرمسخا

ومن،سرذاتشجرةلانهابرتقاللهامنقكلوااناحذرواان،عكاويهذهفيلكا!لباعلىتفرضوالتهابهاالاحداثطزاجةكانتواذا

أولاد،يافقطاللعكاويشجرةبرئقالشموا.تمسخهبرتقالهامنيأكلابرازمنيئمكنحضىالغنيالاتقانمتطلباتببعضيضحيانالاحيان

أمها.قلبفييزر!ها!نبينماأباهاقتوا:ات!ودلان.منهتأكلوالاابضاالناقدعلى.تفرضفانها،الملتهبتدفقهافيالقوميةاللحظةملامح

الايماءةهذهاستطاعتوةء.."دمهمناتربلان!ضطروهاداًئماتقف..الا!وواسعةرحبةنقديةبنمظرةلالمحمالاهذءيتناولان

السذاجة!نبهايطىفريداطعمااللقصةتمنحانالموفقةالا!طوريةصدةالل!ومتطلباتالقوميةاللحظةمتطلباتبيناللفاصلالخطعلى

منتماماتسلمللموان.الوطنيةالقصصفيها!قطاقيوالمباشرةنظرة..!سهاوقتافيبهائضحيولاالمقاييستتعسفلا.الفني!ة

تبدىالذيالرعديصتاللهلسان!لىتقف،عندوخاصةالعبهذاالقا.شةالحضاريةاللحظةلهذهالنفسيةالطبيعةتدركمااولتدرك

بل،تنهزموافلاا!لثصيسقطتاذا،فلسطينيونيا"!لممهفيلبطلهامن!ش!فافيا.نبالكاوثور،النكسةابعدالعربيوطنئايعيشهاالتي

فهي،البرققالاشجارعن،فاسطينمنلشبركلعنودافعواقفواوتنثرا!عرجم!الانسانكاهلتبهطالتيلنفسيةااللحظةهذهو!ة

.."لليهودتس!لموهاالاوينبغي،الطاهرةانبيائهأ!ضفيلرباسإر!يمكناقيا!-رةالكوىبثنالبحثوفي،عينيهأمامالدامسالطلام

لزاعقةامباشزتهايغفرلاهذافانوشاعرأيتهااًلصورةجمالمنوبالرغمالارضأسصداد!بالاملعبرهايبصرحى؟ىامامهالنورممنهايطلان

البطسليحكياذ.الافتعالشديدءوقفعلىتحتويوانهاخاصة...والثقةوالكرامة

ببند!يتهاليهودفيهيقاتلالذيالوقتفيلز،جتهالخطابيا!حملمهذااللفنةالاعمالهذهكناباحييبأناللحديثأبدأالمنطلقهذامن

كهذهداميةلحكلةتسمحانيرمكنفهل..المستبردوفشكهالصثمليةواللعراقمصرمن..العربيالوطناطرافكافةمن3نتالتيالاربعة

؟االاحلامبروايةبهالتقةتؤكدوانالوبيللانسانتنتصرانتحاول..والاردنوسوريا

المباشرةأهذهمنتخلصضلوالقصةهذهباستطالثةكانوقدالاربعةامتابهنىلاءاحييبأنالحديثهذاأبدألذلك...فيهوالامل

ال!دثتجسدانواستطاعتالتحدرعدملجنبتولو،الواضحة)مصر(لقل!رةامنفياضوسليمان(سوريا)حلبمننحويأديب..

ووااثاصيصجودامنواحعوممونان،افضلبصورةوالشخصية(..لارثنا)اربدمنيخلفويحيي(لعرا!ا)بغدادمن.العانيويوسف

للموضوععميقاقهماسطحاحداثهاتحتتخفياناستطاتلائها،النوعمهما،الملتهبةالطازجةأثوضوعاتهذهاقتحامفيالمبادرةفيهمأحيي

فبمالمجردةالفدائيةاللعمليةتصويرمنتمكنتكما،تعالجهالذيا!مفيكفي.منهحصببلتهماوالاقتحامهذافيتوفيقهمدرجةكانت

.المرجوةإلابعاداكافةومنحهاالعمليةهذهعمقمماالتاريخياقدادهالعربيانفناناحولالمضروبوالركودالصمتحصارتصيمحاولوا

فسيلعربيةالنكبةاعااشتالتياًلثلاتلةالاجيالبينالقصةلىبطتفقد،يعشهااشىوالحضاريةلنفسيةااللحظةبطبيعةئاحيةمن،الآن

فيرعالذيالجدجيل..والايحاءباللدلالةلريفنيبرباطفلسطينبحجةالشائكةالملتهبةالموضوعاتهذهحولأخرىاناحيةمنوالمضروب

باور!غذاطالسذيالابوجيل..!سطفورواهاار!او!ة!جرةكافيةمسافةالزمنيالبعديخلقوحتى،تنضجحتىللزمنتركهاضرورة

!لىوانفتحالثمارجنىالذيلحفيداجيلثم..والانتظاروباللغضب.وتنضجهاابعادهابكافةالالمامللفنانتتيج

وللاجئين.للضحايابالثأرطالب.مدمدماقويا..البرتقالسريد،...(اللبر!ؤالسر)تحويأديبجمقصةأبدأالتحيةهذهوبعد

دائسرةبرائنبينالقصةجزئياتببعفيالكاتبوقوعانغير،القوميةبا!وضوعاتالمولعينالقلاللالقصاصينمنواحدنحويوأديب

قىكائرالتيالاحتمالاتهذهمنالتخلصعلىقدرتهوعمم،الاحتمالمكنهللذلك..انوطنيةلقصةباالاصطلاحيةالناحيةمنيسمىبمااو

الواقعدائرةالىباللقصةوالخروج،للقصةاثنايافيواخرىلحظةبينالتقليديةالشراكمنالكثيرتجنبمنألاقاصيصمنالتوعبهذاتمرسه

صد"الجبالقصة!سذهاصابوالتحددالتجسيدطريقعنالصلباخطرمنواحدفيتعثروان(الوطنيةالقصة)كتابامامالمنصوبة

الشحوبهذاًانصحيح..موضعمناكثرفيوالهزالباللشحوبهووهذا..التحديدوغيابالتجسيدالىالافتقاروهوا.لشراكهذه

الادبي،عملهعلسىالتعليميالطلمبعاضفاءفيالكاتبرغبةمنيرتويفاللقصة..اجزائهابعضفيالشحوبمنبشيءالقصة(أصابالذي

محيتتمثلالتيالاحضماببةهذهبراثنبينلوقوعالىادقعتهالتيوهىعشراتخلالسربطالذيالادبيبالمو!وثنسميهان،يمكنماعلىتعتمد

لااحتماليةبطريقة-أخرعلىحدثاتوقفايتيالجمللبعض.لكرارهصمبحتاالذيالحدالىائبراتقالشجاروافلسظينبين-الفنية0الاعمال

هكسذا.يكوقانلكذاينبغىانههوضعمناكثرفيقولهمثل-جبريةللا!ض-ممجوجاافولولا-تقليديارمزاالبرتقالشجرةمعه

صيغةفيالمرجوةالاحتمالاتهذهسردلوبينما..كذايحدثحتىالاقاصيصمنمجموعةمناكثروهئاك..السليبةالفلسطينية

هسذاانثحضر..جدوىواحثراتاثيراافعللكافتالفعليةالحقائقأرض)الانام!نهماأذكر..لهاعنواناالرمزهذااخذتالفلسطينية

الذكطالعجوزالمعلملسانعلىمرويةالقصةبأنتبريرهيمكناللضعف00العنانيلاحمد(البرتقالحبة)وكنفافيلغسان(لحزيناالبرثقال

!9



نأعيستطبكانلات4بئدقيتهإتسركعندمااقتردهأللذيالجرممدىاللصغارالتلاميذحركتالتيالتعليميةالطريقةبهذهلتلاميذءيهانرو

الى1راجمافيعدو.منهبالقربحومتالتياللطالراتاحدىبهايصيب..الاملبدفءبيسانس!تغمرالشمسانواكدت،الفداءساحةاىا

لىشاشا"هاتصيبهالتيالمهاجمةبا!طائراىلايعيآانلونايقديمءوقعهوهـنعظاءالمقاومةآقاصيصا!مخى"ىجملةالق!لمةهذهفان!اخيرا

المباثرادسردبينيتراوحادديالتقنالفنيآلاسلوبولولا...فتقتلهالفلسطيءيةالاقصوصةصورةلبلوراناستطاعتلافها.نضصجااكثرها

لقهمة،1ظلىالزامحقالحدتهذاللجنىالغناليوالمنولوج،المحايدالقديمةيخيةالت!ارجذورهاىال-ا،قاو!فردحيث،اينكبةبعد

القيمة.اـلضئيلةالخطابيةالوطنيةالقصصمنواحدةالىوحوللها.الامللهاو*نستسدبم

..يخلفليحى(الثوسةللحناالثالثةاللقصةالىذلكبع!وننتقلتقففانهافياضلسليمان(لاحوالسالرجل)الثانيةاللقصةاما

لثاهـر!اهاضالتيا!ة!ةمتأبهةنفسيةر!ظة،ر!سموهيتكتفيلالانهاذللك.فيهاتسمقطاندونالراعقةالمبأفترةحدودعلى

منتبدأفهي.اللحظةهذهالىمنطلقهااختلفوان(والسلاحادرجل)هدامينقذهاوجدانهاتتعمقاكنهاواللحارجمنالتذصخصيةبتصوير

الىاللفدائيينمنءجموعةآنطلونللحظة..تراجعلحظةلامآقتطلحظةفهي..،الزاعقالخطابياللحدثاليهيشمدهااللذيالتسطحمنالتعمق

منواثنينقائدهاعلى!كيزهاخلالمنالمجموعةوتقدم..هدفهايونيوحربفيعجلعلىاشتركوااللذينالجنودالا!.منواحدقصة

يمكنمامثلهاتقدمثم..ايضآ،رالسلاحالرجل)فعلتما3افرادهافيارتختقداعصابه!دآنتبعدمافح،ةالجنديةألىطلب..الماضمية

نطيتهاف!يإبظلايسندلمحععندماالنفسبيالانفجاربعملهةنسميهانخمسة..سريعااترويبهجدد..والكرسيالمكتببيئالمدبةوظيفته

،هـ-ي..معاوينفجرالمجنزرةاالعدوعربةالنال!لفبحزامهفيقتحممواجهةوهي..المواجهةبلحظةليصطدمسيناءألىجاءثمفقظايام

بطلهابمراجعةيبدأمتأنيا2.!مهيداهدهالموؤفيةالتطويرللعمليةتمهدقصةنفسهالوقصديوهي..مواجهةلاأءوافعفيلانهاغريبنوعمن

فياخظائهامامفيهايتريثداتينقدعمليةفيالسابقةلمواقفهخالدالمجا.بهةخطعذىعليوضمكتبهفوقمناتزعارزياللجنديهذاعلاقة

قدمهبانزلاقوفيتهي..فيهاشاركالتيالسابقةاللغدائيةالعمليات..بهيحاربأندونؤقدهاللذيبالسلاحعلاقته،با)سلاح..الامامي

اطجزهاالذيلتصليهاتمهيدا؟أورمهايدهوتسلخالحفراتاحدىفيهـئيتخلونوهمالجنودمحا!اهاالتيالرارةقصة..عنهيذوداندون

اللهادىءاًلتمهيدهـذالكل..الصفرلحظةفيالرصاءرأطلاقعنالمدنياللسديهذاخلالمنمقرمةسلاحهمبأنفسهمويدمرون"واقعهم

ؤيهنستشعرولاللشخصيةالوقفيالتغيربفجائيةابدانحسلاالمتريثالطأبعمدنةلؤاهو؟لتصوراتهكللانحقاعدنيجنديوهو..صلاء

المتناهيئالجزئياتهذهلكلمنطقيةنببجةنراهولكننا.المباشرةطعماكترالسلامالى.نمتمدنيةحاجيات..حمعهاادتيحاجيا،نهحتى..

المفاجيءباندفاعهووشتا)نفسيةآلبطلاعماقاضاءتوالتيالدقةملابم!مه:كيسهاالىحاجياته،يعيدراح"..اللحربالىتننتميمما

يمطدممحندكل،..خلودهالى!ليوبال،4!ةالىفادهاللذىارماصفوقلم،مظادفيوبضعة،خظاباتودفتر،الحلاقةوادوات،العسكرية

..بهمولعا-هو-ىنالذياللصقير!نهؤصمدر!للاحه!فوهةواءالالملابسسوىروعكرييثحيءؤيهالي!ى!..حاجياتهكلهيهذه"حبر

.انتورةللحنبفمهيمفر..حيازالماخالدوىنمانسىقدصلاحانقليلبرمدنعلممحندماندهشفلنللذلك..السلاحلا

ودتشراللحلاقستةبأدواتمحعها.فىبينما..بندقببتهالانسمحابعند

تمثيل!سةسوىليستفهيالعانيليوسف(الساق!بة)اول.اللحبرواللقلمباتالخطام

ولا،الناصجةالفنيةألامحمالعدادفينسلكهااىنستظيعلا"لميفزيرحونيةمرحابالافآمرصصلاحفيهااتلقىألتبمااللحظةفيالقصةرتبدأ

اولرالأعمهحثلبيابحطالكلمابي!تج!دلمشاف1ئحك!رنعثربط!ميهاش!خعىكثرتم!عتطع!جموعةالتياللحظةنفسهاوهي.القديمموقعهالىوالارتدادآلاماميخطه

الشخصيةهذهيجسدسوفلان.ءالتببفزبرونااتماءررط،!صنجهس!وات!هـعشرنغ!سهالموفع!هـافيالممودياتذ!فيهاتهاجمه

الى.بالارآدادآلامرفداحةوتؤكدالانسمحابمرارةمنالمقابلةهدهلتعمق

علىىبتخلفهاايخنرفيفناللكاشمهلبهاالمحسن.أاقهللكنولاسلالفومةلطالنيهجمعحلالسجلكشالكا.يبيتخلى!شا..مواجهةاواللعدومعحربدونماالقديمةالمواقع

يسوقنياعملا،يئة7الرداًلهابطةبا،لكمالالمزدصمةالتليؤيونشاشةمنولوجخلالمنالشخصيةامحماقالىليرتداللخارجيةمضابعتهعن

.لعموداويمحداللسالةالىهـنيبرغبة،لجنديابا!ومالاتاللقاندتصيماتفيهتختلططويلعغنائي

دونما.دتمتالشمح!رالهزيمةعاراررصتقبلفيبالاملنفسهءنيزيلان

العل!مالالمانيللفأن(اللجريحسقراط)الاخيرةالقصةامايشتبكوااندونواللجنودصلاحعلىبهاحكمالتيالهزيمة..مواجهة

فني!اوانضجهاالعدداقاصيصاؤضلالوافعفيقانها،برفيتبرتولترفةيسيلالمنولوجوهذا..واحدةرصاصة.4طلقوااوءمركةفي

..موضوعهفواب،لادفىاللعميقايفنانلالراكفقطلجس..ودكريافيمقلبلالار؟و!عكمفأردعواقدرهذا،رجالياحسنا"..وغنائة

سورركلبالدلالاتفيثريأللقص!ةخلفيةفييجثماللذيالادراكذلك.رجالمناهناكطالماابداينتهيولن،بعدينتهلمالعاللم،وجهه

عشراتالقصةوفي،الدلالهاللعميقةالملاحظةهذهمعيواقرأ..فيها.ورابعةوثالثةثانيةمرةغداوستشرق.تشرقززالماالضءمس

فعقب.للمسلمزمناسوأهوالوقتهذاانشكلا".1.لا.مثلهاالىدائماوادينابهمسيدفعرجال.أصفادنااووابناؤنانحنسنعود

ال:صر،بعداما.إ.سلميينطويلةولمدةاللقومكبارحتىكانيمةالهرالحريةوقرابين.تمرالسنينلاف3.سيناءيا،سهـهوللكوقممكهضابك

...ماللف"رةالا!لعلىباللحروبمعجبينالناسعامةحشنرىفانناوراءكتنتهيانالعدشمهمةلموشك.والمخفرالموعلتظلياليكتقدم

.."بالهزيرمةالنصريستوبمما!همابالنسمبةالهفيذكروايعودواحتىمدوي!ةعالية(الحوالي)فيتتسارعالانفجاراتهبموها.س!بئاءيا

رائ!(فنشاحلاإتقدماناستطاعتلانهاايضاولكنفقط:لهذالشىانفجارهـل.قمجبرإهـايجريالهضابخلف.الموقعخارج.متلاحقة

دونالمعقدةلفكريةاوبالر؟ىاللذهنيةبالمناقشاتالفنيالممللاكتظاظتجز.تعدموهيالاسلحةانفجارلاله"القلبفيوحزناأسىيدوي

قصةوهبم.المباشرةفجاجةافيبهيتعثراوفنيتهمنهذاينالانحزف،اللقلبصوتهايملألذلك،اللقتالفيالمشاركةمنتحرم.وأقابها

فففامحمالكا.بةفييرغبوناللذينقصاصيناكليد!سهابأنجديرةوبرمد..وزعاريم!اضحكهاصوتلاوعويلهانمشيجهاصوتلانهوأسى

الفكريالثقليبنيوازنونكيفمنهاليتعلمواالمقاومةاولنكسةاعنيمفي،محترقةكاللقبروتراكمت،وشظايااطلالالىلاسلحةاتحولتان

اًلمقولاتبه!هيحلقانيرستطيعاللذيالمتقناللفنيوالبناءواللذهنبمالعودةرحلةوفي..والغضببالحزنممتلئامقهورانسحباالركب

معها.ويسقطبهايسقطاندونالفكريةوالرؤىينسىجحلتهوالهواًنبالحزناحساسهفداحةانصلاحيتذءرالريرة

طربقوفي..عليهاور.ألةوقعمنيحففحسناللعريفلكن،بندقيته

حافظصبريالقاهرةفيدلىكوحدهاالجوفيالمعربدةالاسرائهليةتهاجمهـاللطائراتالعودة
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