
ع-....."-3!كا---3"--*!"ء-!خح!حختخختء-------*-7

،،كا*!(!اللألىهير-عىال!هرو1!!ص

نسف،الاسلاكتقطيع،.منظمةمقافعة،عاماضرا!اونممعيةضمدتحإج-!ا!!ط
برمسيرهولو...وحرهحىاووصربهطعنهولحاولالاس!عمار

عام..سوقفيرمنيةقنبلةوضع،مخازنهفيقنبلةتفجبر،اطرق

منوجودهااللشعوبتتأكدالمادياللفعلمناللحظةهذهتأتيعنرما.الخسرالجليلسدبقلم

.."تتحررنحن"مؤكدةحقيقةعلىلتقبضوتعودثقتهااببهاوتعود*،*

الشعب.ضدالاستعمارلهوخططفعلهماكليتهاوىوهنافهو،الاهميةبالخعدد"الادابا)منالماضيالعددانواضح

***بعئايةلهورطعدووهو،"ا!فداررةافىرة"لدرا-4وئيقةبمثابة

التورةلمساراستقرائهعند-صالحعباساصمدالاستاذيكز-االغدائبكأاللثورةجوانبمنالعديدعنمتكاملةصورةيقدمحتى

على-"العربيوالفكراللعربيةالتورة"مقالهفيالحديثةالعربيةكانوان.العربيةوالادبيةالفكريةاللجباةفيوالرهاالفلسطيضبية

ليستيونيوحربفيانكسرفالذي"..بالمدفعاللخلا!ىالىاللحاجةاللذينالطلا"ععنوالابحاثالصرا-اتبعضايضايرىانليوداللقارىء

الانسانيةالنت!خصية،للعربيوالروحيالانسانيال!نراثبلالاوطانهـئوبعضا،نضال!موخبراتوفكرهم،الفدائيبال!مليقومون

فيبالانصهارالا"الانكسار"هدامنخلاصيركونوللن."للعربيانسرافلير،وزصاعدهاللفدائيللنشاطالتسجيليةالدراسات

منبمزيدالانتطهراننستطيعوللن،سكالمتا!ابدانصهاو،الكفاح-المباشرةلاالماديةبالمقاييس-اللعدومننالقداللفدائيالثوريالعمل

الحيا"حربعدهوادراكواختراقهالموتمعاللجسوروالتفاهم،الدماءكندوانه.الانصتىا!نظاميةاعربيةاالجيوشمنهنالتممااكثر

المحررونيخوضهاالمحيالايجابيةالآلاممنمزيدوتقديم،الحقيقييونيوحربكبدته"مااكئرجنودهفياللخسحائرمنالاسرائيلياللعدو

وحبالانسانيةللعظمةبحبهممدفوضينوابتهاجضواوةبكلدائماجوانبجميعتنفذلمبأنهااعتنرتقدالمجلةانمنوبالرغم.6791

رخوة!عورمنألفناهاالتيالحيوانيةفوقوارتغاعا"اللحياةاعتذارهماوالمكلفينالادباءبعفرتخلفبسبب"وضعتهاالتيااحظة

دولةقياموعند.شجاغهفيدائماكانالانسانفخلاص..."كئيبةهذامعيبقىالعددانالا-حقيقةوهذه-"الاخيرةاللحظاتفي

اللعربيةالجيوشتجمعت"؟العربياللفعلردكانماذا...اسرائيلوقد.طويلتأملالىتحتاجموفوعاتهمنوكثير،بارزةمساهمة

."اسرائيلدولةوقامت.كياناتصراعلاقبليةنجدةوىنهاوتفرقتحتىواتسعامتدالمقالاتمنوكثيرموضوعاتهمبمعالجةالكتاباحتفى

اًلقضيةفيهلتاهتاًلتيالمتاهاتضروبمنكثيراالكاتبويعدد.وتستوفيهموضوعها.نعاللجالتيبالكتيباتاشبهصار

نفمسهطرحالذيالفكرفينفتشىوحين،اللعربيواللفكرالغلسطينيةالدراساتاوالابحاثهذهجملةتطرحهاالتيالاساسببةوالقضية

قضيهانالانجدلا6791يوفيو5عدوانخى5691عدثوانمنذان:وهيبهااللعاموالاحسناسصلب!بسيظةحتيقةشيوعبوادرهي

انتظارفيدورهمالفلسطينيوناجلوهكذا.مؤجلةقضيةملسطينوكلما،واللفداءالتحريرصوتهوجديداوصوتاجديدةللغةهنا

بالقضيةبصلابةالكاتبويمسك.الموحدةاللعظمىالدوللةقيام))تكلسات"تحطمتاللعردجةاللحياةلسيجفيودخلهذاوتصارواستمر

الاحت!لالاجلاءهواللعربيةالثورةدورانوهيواللبسيطةالجوهرية.الخلاقولراءهوقيمتهمعناهوجودهواستردالتاريخيةالعربيالمجتمع

ويؤكد،فلسطينوبضمنهااللعربيةالارضكلمنالصهيونيالعسكريوالمح!وسةالمتكررةالليوميةومعاناتهالكفاحخلالمندانمافالشعوب

كقاررةالسويسوبينرومكريةكقاعدةاسرائيلبينالشبهوجهعلىوتبلورحقيقتهاوتستشهـعرنفسهاتجد،جراحهونزبفوعذاب4و*مه

واننا.نفس!هاتؤجللاالتحريرفشورات.الانجليزجلاءقبلعسكرية.ذاتها

حربلانفلسطينارضمنواحداشبرانكسبللمسنةعشرينخلالاني"هوالليومالشعوب"كوجيتو"وومقولتهالعصرللغةان

الاتعنيلاالفلسطينيةالتحريرحربان".واردةتكنللمالتحريرفنحنواذن،نتحررنحن"بالاحرىاو"موجودقأناواذن،اتحرر

ولا.المستوطناوالمستعمراجلاء"اخرىتحريرية!شبايةيعنيهماالتحرير"عملية"طريقفعن.عصرناحقبقةهيلمك.."موجولون

ليمستوانهاالتحريريةاللحربابعادربساطةالعررياللفكريدوكاًنبد.ةلميهيش!ككوويلغيهينفيهالاستعماووجودىناللذيوجودنايتتت

فيالكاتبعليهاركزالتيوالقضية.تآجيلمهايمكنولاقيلميةنجدةوالتحررالامبرياليةعصر-اللحديثعصرنافيالبارزةالحقيقةهيهذه

كلاللفكريتراثها،اللعربيةالتحريرللحربايديولوجيةبمثابةمقالهاللصيحة،المنتصرةاللعالليةالعصرصيحةوهي-ءعاالاءبرياليهمن

"فه،شيهو،جيفارا...التحريرللحروبالمحدزونالانبياءطرحهمعهاتتجاوبالتيالمشتركةواللغةالثالثاللعالمحوللطيرتجمعااتي

.فيتنام،كوبا،الجزالرثورةكوصءتووررى،التحر/ركوجيتو،اللعصركوجيتوهوو!دا،قئ"ءوبر"

***الشعوب.ونركهادياالليقينوهو،للعقليوااللفرديانهف4اعصرديكارت

فيشديدةببساطةتتلخصالعربيةاللورةقضبكأانوالواقعالمقومةوتخلقهبلالمقاومة"فعل))خلالمنزأموبوضوحبداهةالان

لبفىانؤاما،وحاسممتبادلنفيعلافة،هماولحنامااللعلاقة5هذتهبعاصفةحتىوهمشيءوكل،وءجهافيويترسبالمدائيةارشعبهكأ

جمي!ا،نفنىانبعدالغريبالصهيونيالكيانيبقىاوارضناعلىنحنوهذا.التحريرعمليةفيماهيراللج-ر:خرطحةى،كالاءص،را!غحر.بر

.قيمةبلا،معنىبلاوجودانحياكناوالاومعناهبلوجودناادادة.زلمكماموسيصبنوهـو،التحرير((كوحيو))منااشعوبتعيهول!و

الخلاقالخصبوثراءهوقيمتهمعناهويسترديعودالوجودهذاولكن"نتحررنحن"...اضطهـاداوارهابيطمسهانيستحيل،وليديهـي

هناكليساللبعيدالمدىوعلى.الشهادةحتىوبالكفاحالكفاحفي/بمتثفهالانهءضهانت!عباتخدعانقوةلايركأيمكنلاالتيفةالحقههيهذه

المحررين.افضلهمواللفدائيينالنوادان،مايةتسهطاووسظحلاجلالتخلصمنبعفسهالشعبيعملهماكل.واًلموتوإلدمباللصمحية

دللكعنفييصدرونانماويمارلسونهالثوريبالصنفيؤمنونالذينانالامور،يصبحبهيقشىاللذيالمعيالىهويصبحالمستوطناوالمستعمرمن

-65اصعلىالتتمة-وتففالشعوبوتقاوماللحظةتأ.نيفعندء!،واعجابهتمجيدهءوضع
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قبلئعربالرعماءاالءاةوتيمنخلملال،اجما!،ورحيثل!مان69لإايورباصكب!!صس!سما1
من-غير!اوءخ-ها

.*العربيالامة!،د"ببة!ريه"

...شعوائأ،والم!ندخلبعةالسرالتهرمةهذهبعذقتوفهح!ن،ةلمم

قمافيئرار-فيالقص-ا،**
ء-نالمت!ثبىخمصاللذكب،الآدابمنالماضيالءهـدصفحاتعلى

هـ-نقلائليامابعدا)ث،عرعزفهاالةجمماالقاتلةسالل!طلأ8!كأرء!ذهـكص!حاتعلى...كلاتهاوكلتقف،ياهاوابراز،الفدائبةزألثور

دفترعلث-ىوووامش))قصيدتهفيقمثلت،التي،العسكرقيالهزإمةحيثمناوطال!ماص*لفت...عربياشاعراعشرخمسةالتقىالعدد

(مرة،بصورةالذاتنقدموجةفيغرقتالتيالقصيدةتلك.."اللنكسةحيثمن-بداهة-اتنصعراءا!ؤلاءاختلفكملم،الاجتماعي!ةالانظمةنوع

جيلث4..المهزومبر-ل4قدرإتفيالتذماعرثناياهافيتءككالنتيولكلاللطبقيالانتماءنوعيةحيثومن،هـهملكلىالثقافيالتكويننوعية

درجةالى..كالنعالالمنءور..البطيمقشرةمثلإء،فها..اخائبإوص،--4طبيمةتشكيلمهافيتتدخلاللفردثقافةانفالحق.كذللكمنهم

ابناءأخبارإسمعوابألاهمايا،مطالب-الا؟نيالجءل-الاطمالخاطبأئهان-المثالسبهلعلمى-نجدلهذا.4اليينتمياللذيالمجتمعنطاقفي

نزارنظرةتغ!رتالي،،ئسةالىغمقىهذه4*!..أزأدهميقتفواولا4جيلنجدوانما،المفنالفنبمبدأيرقبلامالكادحةالطحاتمثقفيمناحدا

اللذاتننثدنغم!ظتوان،التالليةقصائدهفيفشيلئاث-ثاقبانيوذلك،اللبرجوازيةمثقفيمن"جموعةسوىليسوابهقالوااللذينأن

-مبأن!التقليديينالعربلحكامافيهاتهـ!الذعباللحررالى!هابارزةأسلوبتبرزانهاحيثمنالخطررهادوتلعب-بدورها-الثقافةلان

يتشثبونرالوا"--الكنهم،ءمصرحهماركاناحترؤت،ممثابئاصبحواا)نئقافةكانتوادا،المجتمعاوالطبقةلوالفردضيهايرلاانتياللحي!اة

ناوالحق.بهاالاحتفاظ!يرحاولوالتيمرا؟زهمفيءضمثلةاحباةرعامختصراًوصفالوصفانيمكن"-اليوت.س.تتعبيرحدعلى-

قوةمنلمسهمانضءجة،اللذوبانفياخدصبمبلهقدراتفينزارزضكككلتحاولانالمنطقيفمن،"تسياانتسصخقال!،ةيجعلمابأنها

4قصيدتؤبمالحديثيوجهنجدهللهذا،وفعالليت"ال!دإئيا!عمل"تحياانتستحقالحياة"نجعل"انالمخ!لمفةالمجتمعطبقاتمنطبقة

عاىقمرهقدكانأنبعد..الثواروالى..الرجالالى"-"القض))تخظف!التىمصلحتهاعنبهاتدافعالتياللخامةنقرهاوجهةمن

يخاطبهماللذينوالثوارجالالر"نقطإعاأنفيشكمنوما..الاط!ال.الاخرىالطبقاترقيةءصاللحعن-الحاليطبيمعة-

وجهة-قصيدتهفي-يتضىوالشاعر.هوجيلهابناءمنهم،الشاعرالعددف-يالآدابصفحاتعلىالتقوالذيناالشعراءكانواذا

فياللصادرالامنمجلسلقراررفضهافيالفلسطينيةالمنطماتنظر،ا!خرء-ص!همكلثقافةاختلفتكمااوطانهماختلفتقد،الماضي

:6791نوفمبرفي-فا!م،مجهصاته!فياللطبقيةأوضاع!حيثمناختلأفواوكذللك

مسرحيهالسلامفقصةنرهاجلهـصالجادةا!ساهمةفيالرءبةعلىاجتمعواقد-الواقع

مسرةواللعدلالرعبةهذهتفاوتتوان،الفدافيالعملوتعضبالفلسطينيةا!قضية

واحدطريقفكصطينالى."ضهمكلكألامكانيتبعالآخرشاعرمن

بندقيةؤوهةمنيمران!-،،الماضيالعددللقصائداللقارىءيحساناللغريبمنوليس

معوتضمشىداخلهامنطبيعيانمواتنمواللقصيدةهذهانوالحقتننالفالتيالموسيقيةالآلاتتعددمنلرعماعلىمؤتلفانغماتؤللف

المفتتح،فببندقيةشراءيريداللذي-بطلها-اللعاديالرجل4تصربا)نغمهـذاتسم!،انالنهايةفيلهايت!سئىلكي-بينهافيما-

اللبندقيةهذهبال!عليمتلكأصبجن3اللى،هذاأجلمنلديهماوباعيمكنافناريخاستقراءفمن،هذايحدثانالغريبمنليس.المؤتلف

."المنيةويلبس..واللغبارالاشواكيفترش"أنمنءكنتهكالتا،مم،منبامةتعص!التيوالشدائدالمحناو!اتفيأنهيجداًنللمرء

نا-الخارجمنالتجربةهذهعاشقد-الواقعفي-الشا!رلكنكانتأيا-الشعبطبقاتبينءاالقائمةالمختلفةالتئاقضاتفان

تحقيقالىالمتعطشةالجماهيرنفسيةيتمثلفهو-التابيرهـذاصحيحاولواًحدةبورةفيمؤقتاكلهاتتجمعلكيتتجمد،ماسرعان-درجتها

في-يكونانوواوللعل..شعراالتمثلهذايصوغثم،النصراصواتتتجمعاناذنالطبيعيفبن.والشدةالمحنةعلىتتغلبأن

-لزارالليهايهتميا)تي-اللبرجوازيةتقربسماتامنسمة-ييرأودحرالعدوروقاوء"علىافمبمناًلمختلفةالقطاعاتحاضةالشعراء

.ادسطاءودح!نالكاالىوالهدوء.السلمأوقاقفيالاصواتهذهاختلافعنالنظربغض،قواه

حسسىرانفد-عسنفىال!س!-2شعريواجهمننطرفيطبيعي!ةتب!والتيالاولىالظاهرة!يهده
.."....لكن،و!لمةلاولغريبةتبدوفهىا)ثانيةالظاهرةأما.الماضيالعدد

فيالمعركةجومنبعيدوهو-اثاعراسه؟وحاهاغنائ!يةقصيدةوتتمثل.ام!بناموضوعيافحصافحصهابعدتتبددمانسرعاعرابها

المستشفىفيعيعنيهاتعالجفلسطين!يةأخظشاهدحين-نيولموركحياكأ،فيالريفجوالبابرازءالثسمرامحاولةفيالظاهرةهذء

نظمانفكان،حزيرانمنالخاصسفياللقدسسقوطفتدكر،هناكالشعراءان..والفداءالتضحيةحياةالىباللقياس،فةلوافىالرتيبة

نار..المقدس!ةلناربايشمدللمالث!ظعرأنوالحق.القصيدةهذهالحياةوزلمف..اللفنوزفي..الشعرزيفيؤكدواانيحاولون

نظمقدكانما،الفلسطينيةاختهعينيشاهدانهولولا..المعركةالا!ضتحريراجلمنالمسلجالفدائيبالممللرتبطلممأ،ئفسها

.اطارهفيإحيااللذينيويوررجووسطفيفصيدته.وثيقاارتباطا

فصاحبها،المعركةجوفىالتحاليقعنعاجزةبعدئدالقص!ي!ةوتبقىا!تيالتعبيريةأدواتهـموبينالشعراءبينعريبتناقضيبرزوهئا

دندنةفيفانطلق،قوللهيريد"ايدرييكنلم-لييخيلكما-عالب!يةانكما،الطبيعيةدواتهماأنهامنالرغمعلىبقصورهايحسون

لونفياللصينينيرىفت،رة،العينينلونعنحالمةشبهموسيقية...!فىهادوا-همغيرأخرىأدواتتملكيستطيعونلاالمثععراءهؤلاء

.وهكذا...اللحصادلونفيوتارة،النخيلوالتىللقلأساتهمالطعيعيةالادواتبينمتارجحين..متذبذبينفيظلون

ءنروووح-ةإر-3.السلاحفيتتمثلوالتيعنهماللغريبةالادواتوبين،الكلماتفيتتمثل

"القول"فيالجماهيرثككوهوعامسببالىيرجعأنهداوللعل

قرأتهاالتيالشاعرقصائد!شوىدونالؤصيدةهذهاناعتتالجماهيربينثقةأزمةالواقعفيفهئاك،"اللفعل"فبىالحادةورغبتها

فجاءت،اللقارىءاللىالرمزيصالافييفلجلممانهذللك.قبلمنلهتتسماقياللصذودرجةتبلغمهما،الرسميةلاجهزةاوبيناًلعريضة

-68الصفحةءلىاالتتمة-ربر!واضحةبصورةالازمةهذهتجدتوقد،الاجهزةهذهبيانلىبها
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رر!موببتبرالمعزوطلة!،لمتبا!خالللهجزةويمنحلفنوهـيمكناآل!داهواوا4فىكأاً.(!صىس!ا

رجكأعيشانني":-الاولىالقصة!كمافياضسليمانكبطل-يقوللوا

،توالمصالحياةدورةبوجودياعانق،معاوالموتللحياةنفسيأسدمالقادرع!د!لمروقلقلم

اللطيريفعله!ا،والرياحوالتربرقىاللضوءحياللشجرةا.ز،ءلمهمادللك***

ايشمرء!اجهةءنالغابةفيالبرياًلقطنجرددلا،ال!جوان!باتوالتا"م!متو،المقاومةساعداشتد(حزيران)يونيوهزيرمةبعد

."..عال!رانضءجهمايعلمملاوهواكاسركما،نفسهاالل!اةبصمنطق..هكذا.المحتلةالارضمعظملضغظير!ء!ها

***ءوفصرالخلقةمكنملو)يداللمحياةتهبانبعدعينبهاالام.نغمض

تقديريفيهي"والموتوالارضالانسان"فياضسصليمانقصةاكثراستجاباتاللهزيمةافرزتحين8(91فيحدثوكما.البدن

عدصشمانقصصأفضلمنولأواحدة،الماضىالل!ددقصصأهضلالخ-انةافىسطة:وجهيآخرشيءأيمناكثراكدتانبهدولوويةصحة

الفداءضرورةسليسمانيؤكد4891فيفدائيتجرقيخلالمن.الاطلاقوالقدسالغربقىوالضفةسيفلمفيالسلاحقرقعةحطمت،وا!"جز

.والادضوالموتالانسانبيناللحميمالانضلقهذاو-لبرز،وحتمبههـنلى،دهاطبكلالقديمةاللحباةنمظفسادواكدت،الزائفةادوابت

جديدةدلالة.لكنسبال!ب-ايتقايديةالصبارةبهذهوتنتهيالقصةتبداالق:ارحلولىانفجارصاصالردويومع،كاذبوامتلاءودء،ئيةغوغائية

حقيقيهذا،"..نعودالتهـابوالىجئناالترابمن)):-وطازجةلنتمعوبكنهوالممالباقيةالحرية،اللوحيدةالحقيقةفشيئاشيئازرسخ

قصةوتقو!،نقطعهاانيجبدحلةوالعودةالمجيءبينلكن..وصحيححا"--لا،ت8اصواالليلقلبفيقمصيان:!حتلةأرضفي.ءيش

قلبال-نعودكينقطم4انيننحسمجس!سافاءفيالمتانسلإمان.كانسانحديق!تكتفتديوسلاحكحي،تك

لل*زوليتأهبوهواللفدائيينمنواحديقولها.جديدمنفنهمرالارضالنفوسفي"،لكل"،بلالمهالعالم"هىالمقاوءقىأصبحتهنامن

مرور-متجاورةحفرفيرقفهمنعددمع-.بنتظرصميرةحفرةالىمنخلاعالمفيالجدوىافثناقهي،وهزيمةومرارةوغفبسخظمن

يحتفظقنبلمةالدبادكأبطنفي!نهمكللليضعالعدوباتدباكلنقافلةةآهـ-شالحزانىعزاء،والامنيةوا(طموحاللحلمهي،مجديهوماكل

ضوءومضةكلاختفتوقدينتظرحفرتهفيالبطلقبع0يدهولميبها.اللطربقعنالباحثمنال!يارىوضوءا!اضينانطلاقة،المحرورين

تنقضياقياللغرةحمذههوالقصهزمن.هونوالليالعبرزقالاغصانتحتيطويالمقاومةعناليومعتبالثهياللفنيةللنماذجالتعرضكانوربما

يلخصالزمنيةالفترةهذهفي.المدودباباتومقدمالبطلنزولبينماركل-نحنذواتناءننارعةاسقاطاتاسئتاجاتناتكونانخطرعلى

البطلقضية:كلهاا!قضيةأبعاد-ومحكمذبرباختيار-!طنعننابصةمنهاافر-الدامي4الايامجراحخلفتها!صاعرمنفبها

التصاقهفي،الوحيدةالصدقلحظةفنى.الع،مةبالقضيةوارزباطهامبدعين،ونقاداكتابا-اننااعتقدلكنني.للبحثالمطروحةالضماذج

:والليسف،نفسهالىالبطليشحدثالوتمنودنوهالارضبقلبالحميمالقديمالنمطرفض:مننلاقيةاومننقاربةبداياتمنشطلق-ومفسرين

فكير،الموتيديين4اننا،حفرتكفوقا&مطحعلىهـضاك،يقولون"سينافيحدثهـ،ان:المحيحاطارهافيللقضيةووضع،المهزوم

منخاطفاشريطا،ومضةفيعتنسناهماكلنرى،هذهالاحتضارلحظةواعمقاشمللفساد(الصمكري)الوجهكانوالقصىواللهضبةواللضفة

تجاربهـنحصاديديناوبيننحبمننوصيوبعده،اللذكرياتدفقانسانمنهايخرجكيتنكسرافيبدلاكانالتيالقشرة،نفاذاواكثر

وفي،حفرةقاعفيالوتاواجهولانني،والسنينوالايامالساعاتا&صماء،منبمعجزةمتدلليماولاالمجهولقلبمننابتاليس،متغيرعربي

للحظةبلا،موتكيكونقدفوقكستمردبابةالردبابةوثمة،قنبل"يديمنفيهمطموراكانماكلمنه؟خذ،كاناللذيالانسماننقيضلكنه

وتنسف،نفهاالللحظةفييتلاشىوفجأةيتدفقكشعاعموتا،احتضاردحيره-يتقدمو،لقيضههوحي!ث،ن!صلب!تهيتجاورو،ايجاريات

لحظتي،والبكاءللضحكواالذكرياتخلايا،المفكرةخلاياككلمعهانطلاقاتمنجديدةانطلاقةقلبفيليكون-وضعفهبقوته،وشره

."..دقيقةثلاتينعبرتض،الآنبتحقيقهاالمستهدفة،الماضيفيبجذودهلالضاربة،الموصوللةحيا:4

المعزوهـة-الصغيرةجزيرتهفي-التللاثييالدقأئقهذهفي.المستقبلنحو

ايامع!ملأ،صغيرةمصريةمدي!ةفيكانمنذجا.فهالبطليسترجعلانأدى6791فيحدثماان-الانحاءمننحوعلى-يعنيهذا

حربعنالاولىللهرةس!ءجبن،والضياعوالفراعالذكرحلق،تامرافلسط!بنقضيةاصبحتاناخطرهامنكانهـبهام!اء2اتترلمعخ

تذكر.بصدمةأحسلكنه،فلسطينعنالكثيريعرفلاانه.قالسطيننخاسونللهازاللادلكورغم)وهرمتعمرتالتيالكلماتؤيهتجديلا

حقولالىقيطلعراخمسرعقطارفوقومن،اللصليبيينواننارغزواتطلقةهيالانالمجديةالوحيدةالكلمة،(واسواقووسطاءومزايدون

لقد.؟.لاللم"..اليهايومااليهوديأقيانيكنالتيالممتدةالدلتا،الجديدمن4ينبثقكيالفاسداللقديماعدام:انفجاردوياورء"،ص

،شيءكلءصبالعاروشمر،"..المقدستهـبيتهناكالىذ!واوشهيدا.منتصرا،ومقتولاقا!للاالعدوحياةمواجهةفيحياتكتضعان

رأسه.شعرمنا!جذورفي"ممريباردةوقشمريرة"متطوعو!"يأتيهاوكان،فلسطيىقضيةاللقضيةكانتآ489في

عملاهـصوالتوقباللعاراللشعورهدافيوحدهيكنللملكنهقضيةاصحتالان،(المحمودويوسففياض-ليمانقهمتيراجع)

علىالعزفيحباللذيالعصبياللشاب-سيدصديقهأخذه،شيءفى،عربيهوحيثمن-المواجهةخطعنب!ابدامهما-عربيكل

هوآخرصديقالى-اللجنب!عالمخفيةصلاتلهانويزعمالفلوتخافب،ووابداوان-اللقلبعربيةالوجهفلنمطينيلآكانت4891

مغامرةيدبرون4اكلاوثمرع،والمجنونوالمغامرالمفكرمنفيربح:أنورمصيرا،وجسداوقلباوجهاعربتالآنل!ها-!وق!اككشرين

بينوالارتباط.الصغيرةمدينمتهمفياللقائمالانجليزيالمعسكرةرر،وواجبقسدرللكنه،اذنتطوعاالفداءيعدلم.وحضلمرةوانسانا

،نجلونفالانجل-ز،البدايةمنالبطلوعيفي!طقيواليهودالانجليز-4لكنىكفايةفرضالجهاديعدللم:قصتهفيفياضسليهأنبتعبير

انبعإثسوى-كنللم!امرتهمولان.الليهوديحتلهاكيفلسطيقمدن.عينفرةهى

بقيتففدمتناقضة.نبد!والمتيالاشياءوحيرةوالسمالسخطعنالمقاومةعنكلهابالادامن(لماضياللعددقصصتكشنوان

الحلمرين..خطوطهابرسمكاناللذيالوروضاع،معلقةاًمنيةمجرد(الربيعيمجيدالر-منوعبدمنيبؤاروققصتيءلاوقمتافلنستثئى)

محنيسارأمسى"بالسلاحال!يرالجسورالذكيالابتمز!واللضياعبقدر(لمجلةتحريرعلىالقائمينجأنبمنمسبقا*خطيطايعنيلأفأرور

الخشبيةاللفا:كاتلمسى2شاردتانوعينله،ظ،رهخلفويداهالقا!ةانطبيعبم،العربياللعاللمفيالقصةكابلهموماتجارةيمنيما

يجسصدانقبلشيئايعملانرفضلانهضأع،"..قادمقطارفدهمهواحكاماصدقاتتفاوتوان،فنيتهاحيثمنالبشورةالقصصتختلف

الانسانرغبةعلىتمالىولانه،المشاكللكل"الشمولية"الحلولغيرثمة)!يسوالاح!تلالاللقهروجهفي:جميعاينتظمهاواحداخيطالكن
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-ةا!شخصباللقضاياارتفاع،والعامةالخاصةألاسباببينمنسجموجد..اللبطلصحوةانبتقتسونهمن.أ"رراءافي،دقةوالصض!،يحطة51

رصدقا.انساليةاكثرثمومن،شمولااكثركلفيتدوبحتى.والعارالذنبمننفسهيبرىءكياماء4يرمتاللطريق

فنيا:قياضسليمانقصصأفضلمنواحدةهذه..اخرىمرةاللفداءالىاللخروجهـحلةوعلمته.مدينتهمنخرجمت!طوعامهاجرا

.السواءعلىوفكرياتدريبمعسكرأرضعلىتعلطماوحدهاللقتاليكنللم،كثيرةدروسا

***عليكيحتم-يومياعملايصبححينسالف!نلللان،رفحجمماالفدافي:ن

نلشروجهةمن8،91سنةحدثماعلينايعرضسليمانكانواذامنالنماذجبهذءوللقاؤه،جديدمنتفهـمهواننسيءكلتراجءان

احمديوسففان،الصغيرةالدلتامدناحدىفييعيشمصريشابالاولىاللحظةمنانه.يعردهاي!كنلمحقائقعلىعيشيهد!تحالرؤ،لى

نظروجهةمنحدثمانفسيعرض"الدربحديث"4قصتفيالمحمودةاللفدائيرفيقهيسآلوهو،اللخيانةعنباللحديثيصطدم

اددياناودالقص"لهذهاعرضانوقبل.المشامبادقيفييعبيتنرراع..ابيبتلمنقريبينكنا؟..اللهدنةعلىوافقنالماذا-"

فيالى"،سحياةتصويرفي(؟السوري)اكابابصدقخاصكأ"لملاحظةاللطريقعلىوعيناهاجابنبم

القصيرةالقصصهيةفذادر.العربيالعاللممنالبعيدةالمنطقةهذه.الخيانة-

قصصبعضوباستثناء،المنطقةهدهمثلفيارحياةتتناولاقيا:فالت

4خاص)العجيلياهـلملاموعبدحوراني!ةسعيد:يينالسورالكانبين.وطض4يخونانساناههاكانأحسبلا-

الحديث،العصردار-"آخرقاسشتاء":الممتازةمجموعةفيالاول:وجهيعلىوعيناهالقيادةمحجلةعاىويداهفال

نابل،المنطقةهذهفي.الئاسحياةتتناولاعمالانجدنكادلا(بيروتالخي!انةيقبلالفاسدةبالاسلحةاللجيشبتسلصجوطنهخانمن-

الاولالجزءفبمخاصة-التشابهمنشيئاتحملالمحموديوسفقصة..اخرىمرة

اشرتالتيمجموعتهدي"ذيابحمد"حورانيةسعيدبقصة-منها..؟ونح!ن-

هـنفكل،النموذجوتصوير،الواحدةاللبيئةتفرضهت(به،اليها."..عمليلتهيوففلاالفدالي-

حديت)ءلقصةبطلاا!اصيديوبنعتبرانجازاذا)اللقصتينبطليأسرانهالليهدخيلحراسةنوبةفيوهويو!ماغفاانحدثوقد

.الشهـامباديةفيللرجالنموذجايك؟نانيمكنأ"الدربالنطليكشفاًلحوارهذافبم.يحاورهوانه،الاوراءجنودمنجنديا

اللذيالدربفهوالمحموديوسفقصةفيالحقيقيابطلامافقطانقلانني.ولواياهالمدولاهدافكه!وموضوع،حقبقيقهمعن

العاصيديوببيتبينالممتدالدربووو،قصتهعنوان4منيتخذ:الحواسءنجؤءا

يعودوهوثمللمرعىتهبقرايخرجوهو،مرتينيومكليقطعه،وحقله:وقالاللعينيناللحاد،لوجهااللضا"راليهوديتهد))

يغنيو،المعصولجاداذايعني،وافراحهبالامهللدربيهمس،بهاأهـرامامنضعكم..ثم،سنينعدةالواقعالامرأمامسنضعكم-

رفيقههواللحالتينفيوالدرب..الرعىوجفالمحصولقلاذاايضا.وهكذا..جديدمنواقع

اللبيت،الىالحقلومن،اللحقلالىالبيتمنيقطعه،الرميقعزاذا..؟كيف-

الحربنشبت،يومذاتضحىكانحتى،الحديثنفسهووالحديثبلإنشجرةلا،دائم!االارضمنمزيدا،الارضمنمزيدا-

عنها:دفيقهيحاوروديوب،فلسطينفي،ليعيشللشبرمنكمالواحداحتاجاذا،أرضبدونشعبلا،أرض

وحدهـلاجلهامنوليس،وحدهافلسطينيريدونلاانهم-..هكتاهـليحياالىبحاجةمنافالواحد

أرضنا،فييقتلوننا،الدنيااطرافمنءلمينايجتمعونانهم..3واجا؟..الالىضواصحاب-

نذهبلاملمبحجرمقلاعضربةعلىونحن،بيوزنافيويعيشون..(يناروا)..او،اسرائيلكيانفييذوبواانعليهم-

..الدربعلىوالتثا؟بالبظرلرعيوليسالمحرباللرجال؟...دهملراخر.درساتعلميو!يةكحياةاللحربومارس،اللقتالتصلممانبعد

اللىالعاصيديوبذهبفقد،يحذرهرفيقهقالهماكلورغموالمتخلفينوالعراةللحفاة،الظرو!كلفيممكنةالحربلةبدت

المرةهذهيذهبلكنه،"برللكالسفر"الىؤهاباذهبكما.اللحربالانسانانوفكرت"..يومهمقوتيجدهبيكادونلاواللذءلنحضاهيا

وبيته.حقلهبينالدوبالىابداديوبيعدوللم،واختجاهـاطواعيةتاديخهافيطاقةاكبرهيادادتهوان،الارضشهدتهاختراعاعظمهو

ناءلميهاصار."تمرة"امرانه(والقصة)اللدربالىالآندخلىتالمدينةديحياتهالىيردهالبطلتعلمهالذيالاخيرالدرس."..كله

تجعلللنلكنها.والاطفالللحقلواالبقراتترعى،مرتينيومكلتقطعهيضاجعها،المقابلةتحووفيغرفتهاالتيالمومسالى..اللصغيرةالمصرية

وابقى:اهمهوماثمةاللبقرات.ورعيالارضزراعةفييخلفانهولديهربما"..النهارفيشالمروابوهامنهاويطلب،الليلفيالرجال

ديوبياقتلكالمجاورةالقرىفياوالقريةهذهفيشخصاانلو"-الارضهذهمع-واحرر،سنيةياحياتكفيايضاافىساةأقتل

يكونانفكيف؟..اللحكومةابعقابللكأرضىكنتهل-اللعاصيمتى:يسألهالذيشيخهعلىالوهمفييجيب،هو،"..جمدك

..د!لوبياللعينيك؟قبلكالنبييقتلواانحاولوااللذينمنالقاقىحينعينفرضانه.ءينفرضيكونومتى3فايةفرضالروهاديكون

علمىد"هـ"))الكبيرابنهاتربيوهي،"..ب3دماالاللكرضببتما.ن!سهوما!"نفكرمانحياوحين،وواجباقدراالفداءيصبح

قصبةصاملاالانراهلاالددبعلىخطاهوتدبيشبوحيئ،اللطرهذاقاتيان..الممقنةالباقيةالحرقي.الوحيدالطريقهوهذا

.السلاحفيهيحمللبهبوممتهيئا..طويلةصىالافوريده،بي!هحفرته-قفاللبطلف!رفع،با!خلاصالدبابة

ينءنثسبرعدالديناستفاءجاء،"ء،تماخلفمن"..صحيحانقبلرفيقهقالهمايذكربريجهدوهو،بطنهافيالقنبلةيدفع

علىانزستودالترراديروتمرةووضعتالحربالىدمرذهب،عاما."..نعودالارضوالىجئناالارضمن)):حفرتهالىينزل

منفلسإنارضعلىترقصانوتقسم،نقسهاتحدثوراحتاذنهااك!سيورمنها،اللقصيرالموضوعبمزمنهاوعبر-اللقصةهذهفي

"شتاقةططىج،ئعة،سنةعشرينمنعاشتاليومللهذا،لآخرهاأولها،مقنعا*وطبيعياوالحاضرالماضيبينالانتقالنج!-وكلمقطولاالممتد

تتركفلا،يشهدواللهأبهكابن،راجورااريدكلا..دءر":ملهوفةف-اختناق"(عناللبطلوتعبير،وحساساذكياالتفاصيلواختيار

،ترءوككمااينناماتتركهملاالاطفال..الليهود.لركنيكمااراملالنساءيدفعهالمتاحالوقتبضيقواحساسه،رياته3وذخواطرهبانطلاقا"كان

..فلسطينمنبهلوهماثمن..واطفالاونساءرجالا،جميعاكلهمتكونان*!مكناقيبلحظاتهاحهاسهفياهمهاالتفاصيلمنينتقيلان

."..ثمنبلااخذوهاانهمظنوابمعسوشرالخاصالقصةمنالجزءاننلاح!انيجبهنا)الاخيرة

اللسىانصهت.تمرةاملتماغيرالىانتهتالخاطفةاللحربلكن-واكثراكثر-يخضعانصدمكئكارزاحداثمنفيهدارماوكلالت!لأريب

-!6الصفحةعلىالتتمة-عناقييقاتلأجدهامنالتبموالاسسباب،(..وتركيزانتقاءللعملة

01



جاءتتحوللهالحظةبها"قتكوالمبيىحاللتنمخصيهايئهكدصماهوسلعلىاأ!ردصا

الوفح،السلبتصورالتيالنكبةبعدوجودهمرضلواقعتأملنتيجة

يتلمسواعيةلمقارنةمصدرا"كلص"وضعهمني!تخد"بفتحي"قاذالماصيا!عدداقرأت

فييمقاتمعاللمفيبهالقياللذيالانسانباصا)ة،طريقهخلالهامن((دممنرهرة))وررحيةلقد

جيلناان"ادرراطفالهـوضةصاحبفهواللبناني"سعيداماارفهميفوزي:بقلم

النبةفهواولادناجيلاًما.والانحلالالفسادمنبكتيرمصلب***

الاطفالروضةنركلقد،"وأ!لمبا.قىبارر!رور!وناللتيا!ورةمستويراتثلاثقبينادريسنسهيل"دممنزهرة))امادر-"رك

احاوللربيةانيبحجة))4جياكشبتشا؟مهيبقىانيمكنهكانانهرغم-ليلى-ا،م""نزيه"اسرةفيالمتمثليألاأ+الهرتباطمستوى

منيخلصهانيمككلاالتيريرهذااناكتضف،لكنهجدإهـ"جبلووموعةفيالمتف!لوالمقاومةالنضالجماالارتياطومستوى"زياد

بعدنا".بأتيلمناللقدوةنغطياننحنعليناان))احىلقد،الاحتقارثم"سعيد-الياس-هتام-فتحي-فزيه"الخمسةالفدائيين

بضدقيتهيحملانعنوهق!ولامطقياكانمهـماتريرايسعيدرفضلقدوراشبلالاسرائيليالضابط"فيالمتمثلالسارقالمغتصبمستوى

.0001000100001الثلاتةياتالمتوهذهبين."الجاسىوسواحمدائيليينالالرواللجنود

نحوممىاتهلموارافضمأجمير،مناللىص!حامجاح!ثلمنهمنحهمعدلهنفسعه4يمكئهننيجريا!روحةالقضيةطبيعةتفرضهواحدلمناخالمؤفي!خضعهاالتي

التيصماصدقاالاكثرفمقاييسه،مقبولا.كانل!هماجبمخدفضاي-ويكن!اوررالصراعحدالىيصلاحضىنيعمقوتقاطع!ماس

بنفسه.وإراهايحهاقضيةفي4معينور؟يةمنظو!عن-باللبساطةيشمفنيبنأءبموجب

العشرين.القرنتاريحفيقرصنةعمل!يةاكبرف!ا5ءلعربيالنفحال

4وطبقضيةاهتمامهادرداللذياللهندسةدارس"نزيه))ثميجطناالشخصياتتصنيفومقهذهبمستوياتهاالدراماوتحرك

،عموهمعكفاحهمييتكاطبهطريق!نومقتضياتهالص!سبلغةفبحت

"،والتقدممنالعلمصلبةقاعدةعلىالاهتمامهذاارسى"حيثفوجدهاهـبر.المؤلفخلقهاالتيتلكاللشخصياتمنانواعايةعننتساءل

يدرسوهوغربتهفيواللاانتماءوالضياعوالاستخفاءاكمزقعاث!!قدام،دهيعا"الىالمهـرحيةبلىاللذيالامر،مطلقةرموز!لانتياء

نا:جب!تينفييحاربانوعليه،عغتالمنتهكوطنادنانه،بالمانيا،متسىاهيدرجوفيتمحركودمللحمدا!اس!اليهسحصميا!هي

ولد5اللذيالشعور،لاللاانتماءالشعورذلكعلىويقضيف!سينيطتك!الافالبعدينبنتتقلمهابعضمااواتن!خصياتهذهانام

..؟والرمزي

وذصياتطةلةوعقيدةوتقاليدتاريخايحملانس!انانه،لوطنه!نمدانهيمكناتيهبم،ايديناتحتالذيللنصالحقيقيةالمحانقةان

نا"كذللكعلإ4ثم،انستانيهوماللكلفاقدةعصابةاجتثتهوطنفي.اشل؟لاتؤ!نكلعاىتجيبان

كتنمخفيةممفقفينفيكانتلعيونبمنعهذلدين(وانالقض!يةثعدلحصرتعهلقضييايماعلىيجمعالذي"البيت"الماديالاطارنرىالاولاللفصلفي

يخلقا!ذىالامر،الموققينلينافو!قامرد!فايةوهـير"نزله))،اللفدائيينومجموعةفي؟اسرةهما،الثلاثةالمستوياتمنمستوي!ين

....تناولموقفوهو،وءائوفسهليوميموق!منالمؤللفشكلهوقد

الحالةهذه4يجارانوعليه،المحيطالمالممعاللاانسجاممنحاولعنيكتنفالحديثمنقيراهتدادمني!منحهانيمكنبماالطعاما

ءممرحيةكحيلةالمولولوجطريقوعن،للحظاتهابنلاليوميةحياتهفيحيوجودفيلشخصياتخاصةبابعادمحكومةمعينةزمسيةمكنوظت

منالخامسبعداد،"نزيه"شحصيةتطوراؤللفايعرضللادضماء.سلوكهاتعسرللمواقعمفتقرةمتخشبةتصبحلابحيث،مت!فاءل

والهـخرية،والكزهالاحتقارنظراتفيطالع،تمامااًلارضتترلزلحزررانوللياىوالام،نز!4منزلفيا!طعاميتناولونالخمسةالفدائيون

كنا"اغنالهاللذيوالاحس!اسدهمتهالتيالفكرةحديثهخلالوتومضفربلغةالم!ويانيتشابكالمنطلقهذامن،خدمتهممحلىتقومان

بصضفيكنالعلنابل،مهزومينايض،نحنالاجنبيةارتواصمفي!لىالنعرفيكونحيثالتقليديةالمسرحيةبناءووقق،زاعفة

اهـفناتركهلملاننا،اللهزيمةعنالمسؤوللينالحقيقيينالمهزوميناللضمائر.الاولاللفصلمنجزاتاهممنومحلاقتهاالمححخصيات

واصاغنشابايدينابهسانتتنبتتللملاننا،اقدامناتحتمنتسحببسر،قويموقفرو،تهممنو!ودت!الفدائيينتجمعان

ولاتربئهايمو!لامنالىعنهاالدفاعفيع!نالاننا.واظافيناالاذهانفيللهمترتسمكمناصلين،ضعيتهممنانطللاقاالمشاهديناهتمام

نحسصفجرتهللقضيةمنطوهـجديدهنا،"رمالهاخفقيحسون!اذا،!طهدي!مع!ضدالعنفاستخدامعلىلعدرتوم!ملهجمةصور

ليساذ،لسليباالوطنلابماءشاملةادانةصرخةيكونفد،حزيرانويمز!ون،ويتحون؟ىلونانهم:اللعاديةالمواقفاشدفياء،من،بهم

المباشرةالمسؤولليةالىدعوةانهط،اللخواطرلتهدئةمجال!ناكلقاءقبلكانواحيثالىبهمليرتدنينةوا!طبالاولنألموقفبهمي!د

باللقضبكأبلملالتصاقمطاللبافتطنبمااللوطنيالمناضلان،واللاتباء!تبريرلنايقدم،قديمنشال))قتحي"؟منهمكلكانفماذا،النضال

بالتضحية.الاستعداددائمنهبذلكففي،للدفاعمح،ميايروكلوبالافت"خطيراواقتصاديااجةماعياسببالمجبطرح،بالسرؤكأاشءغاله

لاالميدانالىتخرجانب!لاالنفوساعماقفيالراسخةالاحقادانطبفوجن،جداضئيلبراتب،للحلوياتصهغيرمصنعفياعمل

فيه--،خلاعهدربعنال"ردإبحثانيجبلاوحيث،"زبتلع"ان،عملااجدلاا-وعين!ظللت،المصنعصاحبطردنيالاجرفيزرادة

والنساءبالخمىراحسالهمهيميت"ئنلهميسرهوماووؤقيراهيوماانشلوللماسرقلماليلكماؤكدولكن،اءىابلانءإبىفي

نالاحاولاع-ودان"واضحاالطربقيرى"نزبر4)ءان."والغيبوبةركملكاقتصادينظامعنهمسؤولهناالانحرا!ان."اللجوعبداعيألا

نا"-المثقفوهو-كادر!قد"وبشعبيوبجببليبتءسيتقضج!اشنردكيفولكن،الطريقعرضفييريدلابمنيلقيانونعنتبووت

يرخ،ض!!القيا،مركةبحوصبلنجتقافةامتهوجودءلىيبرهنلاالرءفيرايتهاءديدةصود":"فءخي))حياةفيالتحولللحظةكازت

في"نز؟))بهاقالالتيالادانةان."الاحتلالقوىضدالنتعبخصوعمابينهاكان،يرانحز5بعدالجددالضازحينصور،الجرائد

واصصعا،ىجريئةمواج!ةافدامهـمتحتمنتسحبالارصنركواان!بي!وتوهئاك،منهماسرققدبيتهمالانجوعاماتارطظهاامصهورة

والانصياعالنفسولومالاحزاناجترارسهينقذهلمبافىساةحاد،لنغسيقلتثم.مالوااواصحابهافتشردسرقتقدكتبيرةاخرى

متناقضا،)بمونانيرفضجعلهبل،نفسه!هايعاقبمحرقةلمازون!ميمة،التاريخفينشلءمليةاكبركاناللعربيةالارضعلىلالراقيعدوانان

رروفتدئذلانهبعينهلفردمستقبلفلا،يكونلااويكونانا!ااوللئكالىانضموانوالسرقةالنت!لعناتخلىانقررتذلنوبعد

11



يو.إراقفليمع*لممنهئ،عيبوبةفيئنهولمصمتيصهـلمت،اختهلست.رضهبا4زررولجهـوهـله!هنىصاي!ون

و،-و،اا؟دبعدتكلمالاء،رمنهئبرص،ت...وتتقلاتكمحركالإكما(داخيىالمءتوىء-نال*شففيالمسرصءكأالف:يل-ن،ءاو*بى""مر

أفضء-كأا.ناريحفيبى،جةالمدرس!4فيلاالقراءذفيله3رقتهرمف!ياهـ!ذيالنفسيالعاللمهذا.ل!عطيهالذي1،ءخدادا"،،قىثخصلإلكل

."وتظورا.نها.الممرح!ب!ةحوادثد4تكشفسوفمافهواولفايعريه

مسرحبموقفاالمؤلفيركبللشخصيةألاستحضارذلكوبعدفيالطبيدرسى،يىلمىوخطجمبنزيهعمابنو"!"هشصام))

وفرقتهاسرائيليضابطيدهماذ،اء*ةوالمهاالمرعةءلىفيهي!تمد4بكجمعقدصلمةايةورفض،بارادتهاللفدائيالعملاختار،للبنان

غبررهيباءوقفابذللكفيخلق،الفدائيهنعنرحثالتفتيشمهتالمئطاقهناك،ا)-لميبحقهلاستردادمناضلاكونهسوىالعالموبين

تلىواللحظةتمرفهنا،لها)سابقالوقفايئاعمعنقارنهانمتوقعف،ذاالبشرآلاماخاءامستهدفاارطبيدرسكالفلقد،مسا"رهمنهبدأ

كانتحيث،بهبدأا(!يالموق!ايقاعمحكس،وقلقرحسال!اللحظةخشونةفيللي!متالاصابعهده"،اللعذابدراستهفييجدبه

وتح،ا!ويلةاللذكرياتمنلفيضت!،!زءنوكأنهااللحظماتالنابالمحروق!مست،لحقيقيابالدمتلطختذللكءعولل!هااعابعك

للم!مرحيمة،لنسبةباالوجومنقطةيغيرالموففهذاان،والامانالططنينةؤلمكفيكنت.الحروقبلهيباحتوقت،الطريةالاطفالاجسمادعلى

اءلم!مح!لض،صجمعتالتياللثممخصة-"رياد"يخرجبا!يئتهياذان."ترتعتشاللحظةهدهحتىوهياللحروقنارعليهااحسالليالي

المحممناصبحءلجمهوباللقبص،استسلامهليعلن،قبلمنومثيراتهاتت!ركدراءيةكشخصيةاًبعادهاتملكاليناتةحدثا!تيالتنمخصبة

هي"زياد"شخصبةان،اجلهمن"جموعةمنكوقفهناكبربمونانبايضتها!ممسكفانطل!تالنفسينوترهاصعدانسانيلوقفداخل

جةا)ثخصانهااخربرهكلىاو،المقبلةالاحداثتحركسوفايننيالرهيهقيالابخامتلكديانني"قيمهتس!يركانتهاغيراخرطريقبداية

سحيكأ.المميرةالمحور4ءجاتيعمدخرجالمرفهاللطبطالبان،الرفاهيةالوانكلنسيت

!لىوتعرفنا،اللهجومنقطةؤتحددت،الططنيتقىعقظ"مزقلقدالمظيعاللحياةوجهالاوانقبليعيشحرج،انتم"لعرفوهاللمبفظائع

كأ،للمسرحيمالعلماًادراميالمممؤاليبرزعندئذ،المحوريةالشخصببةمرؤهةحص،ةاسارمنيفلتجعلتهمحنتهان،"ماضيهمنان!نقامئنه

،يعنيلدرامياالسؤالهذا،انطلاق؟اجلهمناللفدانيونسي!لءاذاالوجودويرفض،اللجماعيالقهرلليستشعراللفرديالمص!يرويتخطى

نابدلاانهاي،عليهالاجابةمحاولةا"!رحيةفيالاحداثتندفعان.الايجابيوجودهخلالهمنلهيتحققاخرلوقعويتحولالسمالبي

صدوالمقاوءةالاسريالارتباطمستوىباخرليشكلويصطدميتصارعذللكالليهـودي"رهيبةقديمةمورةنفسهفيقتكمن"اللياس"اما

المسرحيةبهتعىللذيابا!نفجارايداناداكنويكل،اثالثاالمستوىحيثعشرةالخامسةفيكانوقتها،سنةعشرينممدابي"صفعالذي

اًحداثها.لتط!ورلهاالفعليبالحضورشخصباتهاوتتحرك،خلالهاويمقيلمقىوهوابيهالىينظران))سوى،يفعلهأنلىمكنشيئايملكلا

للموقفقصيرتدبربعد؟المدائيينمجموعمةستعغعلماذاترىانالاشيئايفعلفلابيارتناارضءنانبثقاذيااليهوديذللكصغعة

البهت"،الىوالمجبدهنقذهاانونف،)4ابيبشرفلك"اقسمنزيهيقرربالصراخالليهودييطرد!ماذلليليندش!ميرانابيهليديسعتسلمثميبكي

نااذ،الكاءئكأالدرامياللفعلاءكانياتانماءشكلايعنياللقرارهذاعاشالتيوالنفيالتهديدصورةان."بالقتلويهدثصماوا)شتائم

الع!قةنوعبتحديدوذلكودؤتهبصعوبرتهررايتههنذهيىءقدتكويرعن".القلبحتىكيانهمنوتنفذالداخليينهتكوتغذيظلتالىكبماهيفيها

لاالتيبالقوى(زياد)امياًلدرإالسا؟الموضوعتربطالمتيالاسريةحيث-الكشفعمليةاثئاءالمؤلفقدمهفيماالنظرامعئاواذا

وبخاصة-الفدائيون)السؤالهذاعلىللاجابةتتحركانلهابد،الثانيالمستوىيخصفيما،شخص!بةلكلاللداخليةاللعواللمعنابان

نرهـ،:وعالليةقىنفعاليانبرةبذلكالموؤفقاكتسب،(وهشامنزيهحيقيشخصياتخلقاستطاعقدانهنجد-والمقاومةلنضالامستوى

قلبؤيالماثلتين"لليلى"و"ا!م"شحصينعواطفوتزيدهاولمخىصونلماضيهاتدتروروافعهابتجاربهازاخرشاملحضوردات

الل!دث.الجوهر،بئالتباالصفةتلك،ريبررهلحاضراواقعهايغذياللذيذكرياتها

هاروأ،اءيادربعدايثيرالمسرحيةفي"زياد"علىالقبضانغيرالقيمة5هذعنومضلا،غيرهاثونالانسانيةلشخصيةابهاتتصف

تضحب-4شديدةبرماسةكلهاحياتهقدمولكنه،المقصوديكنلمدهوءنالضجريدرهاابتعدوالذي،المسرحيةااشخصية!كيبفيالاساسبة

موف-ف"زياد"ب"انهـىالذيالسلوكهذا،سبيلهمفيوفداءعيالولحظةجعلقدايضافانه،حضورهاودفءحرارمحهاتفقدلاحيث

ؤهو،"فام"فحصيةفيهائللثراءكشصبمثابةكان،الىتفون*شالاحساسليعمقذاتيمنطلقذاتاللشخصيماتهذهللدىالاستنا!ةاو

فيالرغبةالىالاحساسهذاودفعه،حدثعماالمممعؤولانهاحسقدتعيشلافالقضية.وكاملاصيلاحساسانهعلىا"سويةبالتجربة

عندئذ،ذلكمنيمكنللماًنهغير،التغتينتىفرقةمعمعركةخوضوان،بوجدانهمتلتهبجماعيةتجربةفهي،نفوسهممننضايخارج

السببالهالىتوصلوقد،بالمسؤوليةاحسالهبر!سه!قراحيصعىوالمشاعرا!عواطفمنوجودمنهمكل،ظروفهموتنافرتاختلفت

.01وكذأحك،الزاعقةالماودراًماعاللممنالمؤلفبنافخرجالوقفوسطبها

هههـههه!*0صوانمامحسوسى،غيرمطلقهدفءنتصدرمثاليةنتعخصياتينسجللم

الجديدالشعرمجموعاتمنعددا؟سللشموالنضالالمقاومةممستوىذهـلمثلعدالم؟دفيتخطىثم

كريباأتكوينهاقى-بعضهاعنوتمايزهابها..،اكفرد"بخصوصيتهاصوهـها
تقدمدا!يدار.ومثيراقها

أرالجوعمنوؤرو!ظررعنايضاكاشفا،الاسرىا!رتباطمستوىمعجزيما

مطرعميفيهـخمد"للشاعر!ميرس،"4لنز"الاصغرا!!أوهو"دزياد"!يعرض،هـلمماالا

سنةالهمحمدالراهيمللشاعر.يرسمطريقهعنالذىالحوارىالتراكم"،وتستمرصيعةلى.درسه

اهممامالهعسارم!حدد"الام"لسارعلىلجريسيطهبهـلما!هوبمه

ثم!"انبائكمومتا:عةلقالكمعلىالحرعىهداحريصالراهاذنلمادا" الذشاءئددزئ؟لا!مرا!اًحظكشعحان"فيوترغبءلميهكلذدلثمنا!متتخوف

.!احالةطريقةباستخدامهالتشوقؤيزيدكم"زياد"شخصيةللفالمؤ

اللهنخلة5وتت!دد،بامرهاهتمامهناك،الموقفعئعائبمجهولعناللحديث

جمفرالشيخحسبللشاعر-(اضاج"ءفياحاولاقياللحقيقة"الاحرينحديتخلالمنملامحه
و!،!م!!ئنني،كلمةالييوجه!،بالخرسيصابغيابكمفيانه،صمتهمن
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بيفايربطانه"كلهاارف!ثاقصةهذهاليست،أسنسلمتا!ةيا!أفترةهنافنقضينآتيانعليهماقترحتاللذيانا"ايساة!ذهالي

تركواالذينهمهل،تحديدهيمكنلاالذيالموقفذلك،الارضوبينمنرأى،متحيعارض...نعانيهكنااللذياللجوعونهدىءاشنراحة

استطاعلقد.سلموهاللذيناانهماماقدامهمتحتمنتسحبالارض...صقعلىكان،باللذاتالفترةهذهفياللبيتعننبننعدانانحكمة

موحياالدرامبمالفعلمجالفي"ليلى"بشخصية/تحركانالمؤلفاللديحالملخااللصوتهذا"ضميريعلىعبئازياداخذوامنذعانيا

وجودهامتخطيا،المسرحيهفيتحدثالتيالروائيةالوقا!عخلالمنويروسع،متنوعةافاقاالمسرحياللعقلاماميفتحايماهشساممنرر-معه

!لارضرمزيةكشخصيةللامرئياالعاللمفيبهامحلقااميةدركشخصيةافىسويالظلامهذااستشعارهنتيجةهشامندمع4انيمكنهل،هـبراول

كمطلقمنهاتنبعلاالتيالدراور!يةومثالليتهااذمانيتهامحنتخلإهادونقدهناا؟نفاان...؟يفعشيئاانالى"زياد))فيها!كمااللذي

.ابعادهلهكمحسوسدلالاحم!اسثقلبزيادةبداةاللذىلترشيح2بذلكالمسرحيالتوقعاستنبت

ماذا،العامالدرا"يلسؤالاعنللاجارفيلاحداثاتندفع!ىحين.هشاميعانيهاللذي

.نفرضهاالاسئلةمنمجمولحةنواجه،زياداجلمنالفدافيونسيفعل،الاخوةرابرطة"زياد"و"بمزيه"لربطهاات!ا"لببلى)اان

سالرقاقعلىريادسيعترفهلترى:المسرح!ية"كاالمهـتتابعةا)ءوادثميمعرقةعيرحارةدافئةنعمةمحمهابنةانهاالىاضمافة-وهشام

قصزفالذياللصارحالبخسيالتحدياما!-الصغيرالمراهقوهوعائدئمههل،المسرحيةفيمجانياوجودهاكانهلترى،الرومانسية

اومتهومقا"زياد"صمودانيخر،الاسرائيليةالعاهرةراشبلىعليهتب!ولاوبحيث،للتطوربالاحداتيدلمحعالمتشابكةالعلاقاتتلكمن

معه،!مت!يفياخفقت"راشيلتعلنحينوذللك-والنامحلىيجيبمنهايطلبعند"اليلىان...؟صامتااكسسواراالدواميةالشخصيمة

هذهعناخرىعرةالتساوليعاودناو،"الاخرىأللطريقةاورءهاوا.الانتظارمنهوتطلبتتمهلهبرالزواجألاسراعهشام

ماذاترىفنتساءل"هنسام"فيحضرالحدثلممصدثمالاحنرىالطريقة؟التحريريتمحتىتقصدين:هشام

ناالحقيقةوفي،جريحوهوهشامحضرانبعد"زياد،)سيفعلعلىلنابدلا.خطوت!يناوخطوةبعدمحلىاللتحريرللشى:ليلى

قدرةولمنحهاللم!رحيةاللعامالجويوئراللصورةبهذهالاحداثتقاطر.زيادءودةشظرانم!الاقل

الازمة.حتىلتصلالانفعانياينبضعلىهائلةسيملأللقلقاان،فريبعماوسنلتقيليلىريادسيعود:هشام

للمسرحية،الفنيالبناءعلىخرإطةتت!حدد"الدمزهرة"فيالازمةزبلماداجلمنبكلننفكيراعنلحظةاكفلنفانا،الانءنذساعاتي

،للدفاعسلاحاتمل!لاانها،"رياد"لانقاذ"إيلى))تذهبان!للحظة."اجل!كمنبريادالتفكيووءن

رهـاءثوانما،القوةمنطقاسح!خدامعلىعازمةتكنللماقهاكمامبدقيايجيباذ"لليلى"شخصيةعنلمحصلهيمكنلاارالحىمتا

منطقخدمتممتبهافاذ،تصرقهاوسيلةللهاخطقدالانفعاليودافعها،الصراميالفعلاطاوداخللمث!خصيتهاالمجانيالوجودء-أللةعلى

شيءثمةلليسونفوسعقولقناعامحاولة،اًنقهـادهاجلمنالاسننطاف،بأنهشاملدى"زياد"انقاذبوجوبالا-ساستيارءمقتقدفهي

تلكسنماساءةفأية،الانسانيةالعواطفوبينبيضهايربطمشتركوان،اخيهاعلىاللقبضحددهابيض،ماالللالقاءنقطةانلهاوحت

الدهـاميالسمتاودروتهاالمسرحيةونبلغ؟"للتلى)افيهاوقعتاإننيماللصلمة"زياد"فقدلحظةفييبدأدورهاان،ب!ودتهءرتبطزواجهما

مندء4اهرقوقدسبقهاقد"هشام"ان"ليلى"قمرفطانلحظة،معتإش4منللخلاصهطريقايتنشدتجعلهاانكفيلةبهتردطهاالتي

عيوناروامساقهاعننوبهاوثكشفلأوعيهاقتفقد،"رياد"انقاذاجل4فيسنعيشالذياللجوا!صور.الانمنذبدأت"انوحشةلمححالات

تدنوعندئذ،"هاالمحيطةللظروفت!قديرايمنخاوإ"جاثمةجاقةهذا،الللبليه!حين.رجا!هغادرهاللذياللبيتهذافيواميانا

ا!عامالدراميالسؤالءنالاجابةزالثوما،الخطرمن"!يلى))لليلىيالكخطرهل،عي!يفيتنظراننجبرمناءينيستفولاالساء

التيالاحداتفيوالتعقيداتلتراكماتاكمنكاترقدحيث،حائرةاللليللتقضيذللكبعداميوستصمت...وحدناالليلةسئقضياننا

،الهجومنقطةطرحتهاللذياللتساولعنالاجابةيعوقبازديادشابكتا*مجديالانتظاروعنف،"للظلامافيتحدقاللعينينمفتوحةكاله

المعتصبيرتكبهاال!عياًلبربربرةبالافعأل.نوتراالصراععئاصروتشتدفيتفكرثم،"زياد"بانقاذالتمسك.لجاهتنحوجعلاهااللعقيم

هذايحملوبما،"نزيهاسرة"لمنزلهدممنالارضاصحابضدالضبابسحبامامانهارتوانمامبتغاهاعلىبها.فحصلالتيالوسميلة

الركائزكللهدمقىاجراميمحاولة"هواذوايحاءاتمعانمنالهدمتطلبفن!بت،لمشاعرهاالمؤججاليومياللعذابظروفخلقتهاالتي

الكبرىللاكذوبةفضحوايضا"جد،رهمنلاقتلاعهلللانساناللروحيةسبقههـاقد"هشام"تلقىبهافاد،عنهالافراجالاعتصابجنودمن

طولفييزعمونالذين"المغتصبون/رفعهاالتيزانفة51والتنعثاراتالانتهاروقصبحوعيهافتفقد،الارضيلطخدمهوتلمح،تبغيماالى

72-االصةصدةعلىاننتمة-)صوققالتقليديالمونوللوجصيغةالىالمؤللفويلب،سائغةفرية

ولتبرر،اللبراءةاغتيل!تكيفليكنتعفاللعواطفمنعارمةموجةكألاا"

ضحتلما!اللهبفيافراش!اسقطتلما،موقفهاكذللك"لليلى"

!ةلىووظ!ؤوككفيصوهايستخدماذاررسخا،خشبةعاىمرئيةكتنهمخثمية"))!إبى

.وص2!بمالمولولوجما!ودعم،يعجاورهاسيءاجلمنلهابحإ
دووجلاحثمسرحيايركتمللاالثالثالمصلمناللخامسىاور،د

متس?مجالخلقفبمبعيهحدالىلمماعدقدانهالا،جالمونولو4رواير

حوالايدورالض!مما1لإثمخصياتءتوترةدراميهلحطاتابرازمنللافادة

فيسنحضر"دزيه-هشام-زياد))لنتمهدافينروجد،التيجا(ونولو

ء4جديدديواناقدءت!لىحتى"ليلى"عاشتهلذكط1الللافحارجووهجكلرئهبمورة

وفي:،لعذابهاتأملناطريرقعندهاالاعتباويردهنااؤلفوا.فعلتما
الكبيرللشاعرالانسمانياللبعد،بمدينبينتنتقللليلدرامياشخصيةانالحق!يقة

زهرةكانت"هشامعليهاتحنرالتياللالمزهرةانها،الرمزيوال:محد

ائحيدريبلندللشبهوجهايرعشةفيوتسطءلت.غريبةمتوحدة.زجمدوقانيةحمراء

4"اكادابىاداو"حديثاصدرزهرةكانتانهالليلى/،لكا؟كد،لليلىوبنهدهال!مزهرةبهبئ

حين!!ايحلقالمؤللفويستمر،"بهاقدكرينيانتها،غيقية

-سياماغتصبونيالذيناهميادرلا)اوارغموصاللضبابموقفهاتنف-2
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حقنأ،عندفاعانحننصنعهماهومعنااللعامالرأيتداطفاكتسمابألابحألثلثمة

يظلولطنهعهيهةلطروطرنجماقتغيهببلتابتانةئاللزرىالماموالرأي

...وحقهمارقثهماجلمنبصلابةقأاومونللذفذفافعطفهصععص***

القدةيةتجاهالليوماللمالمبماللعامالراهبفيماهحدوهنتررهناطكاتلواذاالانسانيالجانبعتبلدقاع1قرقبةهيو.نلكاللاساكبإاامةاوماناعمزم

المقا،مةتحطعدهوواحدنفكطءالىفقطراجعذللكقانمااللفلسطينيةالانسانيحبباهابأنجديرةايحياةيجعلاللدفياللعاللمهذافيحياتئامن

العامالرأدلهذاهانتمحاهوللست...اللفهائيواللعميلالفلسظينيةتارقخههووشراه،الطلوعلىثورتهتارفإبهوالانسائبتارقخاًن...

الحييغبم،حعمهمناكثرحعمتنعطيهالاعليناوانما،ظهـورنا،وهاءاًروعالاصتغلالوعبدالمستعموضهال!حريرعااللمضطويصير.ذاط

ناالافضلمنيكونقدبل.قضيتنافيمق!ثانويعاءلأنهولنتذكرا،مملبناءحضاريكاسلوبالبنائنلايجابي1الللاعنفالىمدخل

نهائيماحلااردنااذاالعابراللعامالرأيءلىالاعتمارعدمبحسمنقرر.والنسعوب

يرىعئهماشفويانعاططمعناءصعاطاحقدالعامفالرمي،للقفريتناكلحئ*

هلايريهايمالحعمهالمناسبغيروشططهتبعحهفيعدفناأفرإطعلى(للفدائهواظذورةعنملالهفيصلهئبمطاعالاسهاذتحهث-2

تهديداللىالامريضلعندماولكن...وءولسبارضمنيبتلعهانيرىوهو.النظرصعيدعلى"النقديةالتورة"والعملصعيد

هعنا.يتعاط!انيمكنلافانهالوجودفيوحقهااسراقيل"وجود"وافرادهطبقاتهبكلال!ربيالمجتمعأليوميمارلسهاالنقديةالثورة"

،مرحليا.محهوهاعليهتمويلئاقبيغنثمومن،الكاكللمةالشهاهةعلدهنطوأقالتيةانلدائهة":وولول."وائاته

اعزممنللمدئاااسسيمعنحديثهاثناءاطاتبالليهانتصاراخرامرالذا.نهةاللبراءةمنعوفي،النادقيالواعهةحلإافياللأهائيةتتطلب

للهعبااعطاء.المأأوهالروحيناللبعهالقتآيةاعطاء))وهوثضرتنا."الحتأاديةاوأغوقةسلطةايةمنالموطوعبموالعهاء،اطاملة

فيالكاتبمعاتفقلافانا..."اللعقيدةتجنيد.النضالفيمكانهواضحةغيرالغرلبةواللعباراتالتعبيراتبعضءنالنظروبغض

ناوينبعيوقوميسياسبمبعدللقضيةلاساسي1اللبعدلانالنقطةهدهيتعنروبالتا!ي،فهمهافيالمشتروالانفاقالىتفتقرالتياواللدلالة

وانا.الاحوالمنحالبأمئعنهالابتمادنحانرواتؤواتهحاهذايكونواعهنيالللدائيةبالثورةالغاقبجمصههمالهمتاتنني...مناأشتها

الداخليةكجران1ك!تلتهبان))اللبعدبهذايعنيالكانباناعرففليس"النقديةاتنورة"عن"ديثهاما،قالهماكلفيمعهاتفق

انهاعلىاللقضيةوضعان"قالوانه"آتياوبركاناونوراقبسافيناحجمعلىالكلامضبطاعادةالى"شديدةبحاجةوهوالواضحبالامر

الئتأاليةالاسراتيعيةفبمخط،هيهـنرةأوقومية،السنلأميةاوعربيةكاهلوثه...نفسهالعددفيأخرغاتبتعبيرحهعلى"الوغائع

الاقنبعيالاسرانيعيوهذهولسلامة."معاوذاكههاهبم.خطعروالرحلةالنقدفةبالثورةيقصدمماذازحهيهالىاشهبحاعةيضا1

اطيةانهاواتثحايكوناظليعبوانعا"معا،ذاطهذاهي))ت!نهاكههه:هووالسمؤال...؟ةللثيلمعالموما،اللشاملوالنيهوو

يمكنالحاسمالوضعبهذا...شيءكلوقجلأولاوؤوميةءمياسيةهـكرام؟نقدية"ثورة"نسميهانبمكنشيءأيمجتمعنافيحفا

.عديدةواخطاءاخطاراونتفادىالسلامةالاستراتيجيةللهذهذضمنان؟ذللثمناريبهومااواللذاتلوممننوبات

حلا3تحميهاللذيالنت!يطان"آشيلشثحهيالليوماسرائيلمولة-3

الاسس"عنمفالهفياسماعيلالدينءزالدكوواجتهد-4اللهةكطستهاللذياصهيونيااشيل..."صىالكبالدولاللهة

زلاوذطزا.موعووعيافكلتبان..."المربرةالمقاومةهدفواتاداللعامةعرثوبهاين...للخإلد1بنهراميرغابزعامةالمستممرينوهعمالغإثمل

يصهرالتبماللعامةالا!سسنتبعبلالمقاومةادهاهراسةليسهدفه"المئفها"نسعورابقاءواراالابىإأايواحهامرفيقطمذميتله؟ومأتله

اليهااشارلتي1والقضايا.الادبلهذادرالستهمفيالنقادعنهاهوذلىك،ارضناعلىلهوطنل!."ا)تائهاليهودي"فيقائما

اهئخاهـىالنطرمطولةوخاصةحجموعهافيصحرحةيهااياوفنهها،حثة،الساللفدائيطولةوبالحاحؤوراتنملاإأبجبوهنا".الشعار

في(لسابقةالتجاربكلعنو!فصلامستقلابناءبوصفهالمقماومة."ابدااللصهيونيعربةتزولفلا

قئةمةجهورالهيعرهوولانلسهالىقنتمزاادهلانهاغأالابهاعمهداًنمةالهفيمصطفىأباغرالدغتورعليهاريمالتيالاطي!ةهيهده

الملاومه.اههبالىالتفريهيةبالنطرةالكاتب5سمامااههحهفثةاوالغريبالترانبئل1:اللفدائيومطراةالصههونيغربةبئم))عن

يتميزلنالمقاومةادبفانالرملةوعلى))الىدراشسهمنوخلصءصضوقد،!دانعيهانوعايناتمماماصحيعوهذا..."المرعب

بالنوءيةبل،والشكلاللصياغةمجالفيمغامراقهاوالفنيةباشكالهالذكيةالألضنفاتاتحاسمالثقافةمتنوعاسلوبفيموضوعهالغاتب

."المظحةلتعربتهالخاصةرهانثهيالارغقعلداللهظهدةررواد.واناةتأءلطولىعلىفهلمما

لرمةمعلتلللوالتيالدهاصةهذمعلىالاساصرةالملاحظةو*يةالت!هوظخ-الاسرافيليلاوجوهاللثلائبالركايمعإغوتحهسس،النصر

حماهمااسرخلعىاكاتباايلفيتتمثل،الطاتباثارهااثياللقضا؟هـصوةشط.المس!ةريوالتغوبن،الملهيوالالساس،لاقتصاهلب1

هوالطتاباتمئؤواحهنوعمن"لغاومةااهبلنأدالعامةلاورء!با))واط-،لالاميرفيةةاتواشدالةمصتهروتشركاتبيئا،وثرهالارتباط

عنالمحتلةبالارةؤادلسطتهميناوالكتاناالط*عراءبمفلكتا؟تا،"جركىءضهقصب،اللذياسرائدعفيالىملمفا)كطماطءلىالوؤوف

نماذعاستيصائهفيواعةمه"الغلسطيهايغلالشعراءرؤافذهيلدواووذ"الاساسيةمصادرهبعئوالىيشيوانلللأا؟-احبفنتواه.الل!بنع

و1المقالاتبعض!ووحيدمصصرعلىالمقاومةلادبالنقديةا!كظرةاغبالرءالل!ارىيرساروحتىاورد!ااتيعاومات41ءتهااستقىاضي1

فيالميا:مةاهبعئغ"الطرنقو))مجلةمنبعدهنشرتالتيادرالمات1للنشاطعإبهفيياملااعتمادااعضمهمثلافهو.الموضصوعهرأسةفي

ابلااهمعئدالويغبهالمصدرهذاالىالطازبيشرول!)...ثلسسهنجإغصالعلمياالتأدماخطاد"أعوهداالكنناقأعلىالصرابمبلفيالملممي

تلكلمممتههااو-الدراساتهزهاننقولانيمكنناولا.(اكماذج.اثمارةايةذللكالىيشهرانثون"مووةليولىم!ط،ئير1اسر

العامةالاسسعنتعبر-"والانطباعاتالدراساتمنزماذج))المجلةاللعالمياللعامالرأي))سماهبمااهتمالكاتبانالاخروالامو

ادبنقدمنصغيرا،اءهـاجانبا،اتققلاانها.الادبهذالنقدالدرعهذا،مدماكبعدمدماكانبه،اننحنتناء"مامن"المطوف

العاهةالاسسلهراسة"شعيثفلاللذقلبالكاتبالاحرلىوكان.المقاومةالانهائي!انهـمراألنهرفكونلاالذقر،العطوطالمامئب9ارامنالوافي

صدرتالتياللرالساتمنالعديدمنوامثلتمهنم،ذجه،لهتمساناللعامبرالرايالمفرطالاهتمامانا؟كداًناخرىمرةواحب..."به

العى!يدةلعربية1المجلاتيعضفيسواءالمقاومةادبعنوتص!ر"حق"علىعطوفايومايكنلمالرأيفهذأ،برقضيتة،ضارامرالعطوف

...واحهةهجلةمنواحهعهدءلىاعتماههمنبدلا،الكتنبوبعنثعندئذ...بشجاعةاصحابهعنهيرهاأعللماذاابهاقطونهولنمضيع

واكثرواصدقاشممليكونانالاسسءنللعديثهيمكنكانذاكوعندفياللحاسماالل!،مل،وت!قديرهتأييههالعاماالرأيسممطيصوطفثط
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ص،-دهـناله،بقتينادراسهت!ينافيلمسناهمافيهونفتقدعامللهافنعرضينبغيكاناخروامو.الم!ومةلادبالسائدالمقد%مثلم!

،اصالة.هل...المقاومةادبمفهومتحدبدوهـو((الاسس"دراسةءند

*،*ادبلليشمطيمتدنجعلهام...المحضلةالارضنئههراءعلىذقصره

فيافىسماةشعر))عندراستهحافظصبريالالخاذكتب-6ناحيةالىالاينظرلمال!اتبان...؟عا!وجه((يهانعرب))اور،ومة

ادب"ءندرات4منالاولايجزء!بطادهـأسفياوهذه."المرهـلمةالارض.الصورةمنجزئيه

أةكسة.اعنالعربيةاللبلدانالجبتهالذيالادبوهو"حزيرانبعدء!*،*

باررؤواءبئين!ضانالادبهدااستطاخهل:هويطرحهاًلذيؤالوال!فدوى"عنلدراستهبدرطهالمحسنعبدالدكتورقدم-5

الادبهداكلتناولبصتطيعوحتى؟لاأمعاتقهعلىالملقاةالفادحةماه!يةعنيهرأفيهاأوضحبمقدمة"جديدةر؟يةءنوالبحثطوقان

تسرعدونم،فيهاابدعالننيالزمنيةللفترةال:مسبياللقصوربرعمالوفيربعمقيعنيهء!وحددالادبوبيناثورةبيناالعلافةومدىالثورة

فيكتبالذيالشعرأولهااقسامروةالىقسمهفانه.ءموميةاواوضحانه.أي.الاديباحسال!طت!طحومظاوور،وعدقه،الاحساس

وثانيها(اللهددهذافينشراللذيالموضوعهووهذا)المحتلةالارضوهذاالتطبيقيةدرأستهفييستخدمهاسوفالتيالنقديةمفاهيمه

القصةعنوثالثهاالاخرىالعربيةاللبلدانبقيةفيكتبالذيالمننصعرااتطبيقيةالدداساتفياكثرومطلوبعامةبصورةومطلوبهامامر

تقشىموهو"الاخرىالعربيةالبلدانوفيالمحتلةالارة!فيالقصيرةفدوىالمناضلةدلنن!اعرةألننمعريةالرؤيةتطو-عناللدراسة!ذه

.الموضوعبممتوعبانيمكنمنيقرهـهلمااثتفصلميةلمذجالنمايرادالىلمالكا"بنحاوفد.طوقان

صب!صيلللاستاذقرأتماافضلمنوهي-المنشورةوالدراسةفيالمت!ائعاكحوعلىالعامةالاحكامر،طلا!يكتفولمنقديةاحكام

الماهـ4للظواهرمريررصررعنعب،رةالاولالقسم:قسممان-حافظالاصواتبينببراعةالكا.نبميزوفد.ا!نقديةاللدراساتمنكثير

هوالثانيوالقسم.النكسةبعدماأدبوملامح!الفنبالنكسةالخاصةفدوىصوتةصوتينهناكانواوضح،لمالشماعرةشعرفيالمتباينة

بصولىةكثيرونشعراءوهم"لمةلمشاألارضشعراءلشعر4ثراستللذياالثانيوالصوت،للواقع"التقليديةيةالر؟"علىالقانمالقديم

..."محديدةاجيالالىوينتمونوالاصواتالمواهبو!نفردوواضحةوالخروجالوأقععلىالتفتحومحاولةحزيرانبعدمافصائدفييتمثل

اوالقضابالمحتلةالادة!شعراءلر؟قيعاماعرضالناالكا"بقمموقديمتازصوتوهوالتقليديةالرؤيةواثرالذاتعلىالانغلاقاطارمن

كانوالوكماشعرهميعرضوهو،عليهايلحوناللتيواثنركةالاساسية،فنهوحيويةوخصوبةرؤيتهمدىفيواتساعالاحساسفيبعمق

فيشعرهمدرس4اتاي،بعضابعضهيكهلممتداواحداصوتااللرؤيئلل!هتجسيداالكاتبجعلهاللذيهوالاخيرالصوتوهدا

ويستشهديهرضهاالواحدةفالفكرة.اعلامهفييدرسهولممجموعهوحلل.عنهاتبحثانينبغياوالشاعرةعنهاتبحثالننيالجديدة

بثمهمحرتح!سيجعلكمماالاخرين،الشعراءبشعرويعمقهاويمصتكملهاعلإهاحتىتصاعديطريقفيفنياالمتفاوتةنغماتههستوباتالىالصوتهذا

فقظ.واحدشاعرشعركانلوكماافيساةتجربة"فيللجديدةاالر؟يةهذهيجسدالذيالرابعالنغمالىيصل

كنتوقداللفنيالشكلبقضا؟جداعابرامروراالكانبءروفداللفنوسيلةالايحاءعلىمعتمدةومتطورةوناميةحيةمتكاملةفنية

مناللغطحوللهاكثرالتيالنقطة5هذفييطيلانعليهينبغياحسبهالتيالر؟يةخدمةفيرمهارةألتعبيروسائليصنعوالذي،والادب

.تعبيرهحدعلىا،دعين."عنهالتعنيراارادت

والهءفرطةمبالغةحماستهفييباللغالكاتبانالعامةلملأحظةلموالقدفيمتكاملامفهـوماالنقديالمقالطهذاورأءانوالحقيقة

لبعضالمسضقلةاللدراساتببعضويستكملهادراستهيركزانمكانهبابهانلكافباانالا...وانزانووضوحودقةباناةصطحبه4عنيعبرالشعر

صبريتحليلمعمتفقالاجدنيواني.واعلامهالشعرهذاروادمنلنقدهانطلاقنقطةمنهايتخدالتيالنقديةالمصطلحاتبعضكرر

معاتفافيمناكثر(69ص)زيادوفيقلت"بأسناني"لله!هيدةحافظ.االبالغةالتحديدهذااهميةمنبالرغمبتحديدهايعنىاندونوتقييمه

والمحذيالقصهـيدةنفسطمنالاولالمقطععناسم،عيلالدينءز!الهمافقد"والنثريةاننقريربةالتقليديةالر؟ية"عناالحديثتكرارهمثل

الواقع"حوارةاللىينتميلا،ء-ضخجاليتصويرمجردفيهراىكلفيمفت،حيمفهوملالهبوصوحالمف!ومهذاتحديدللازمامنكان

.(؟13ص)قدماالىسريعااشارالكاتبانمنبالرغمهذا.ساقهاللذي/النقد

البحث"بعنوانحشبكأساءحبالاستاذكتبهاالتياللدراسة-7يكفيلاهداانالا،التطب!بقالىيل!كانعندرواالمفهومهذايعنيه/

"دراس"الارضعلىلصراًعااوالقتالمسرح!بات-للمقاومةمسرحءنتكرادان"ال!ا.نبقالوقد.عبارتهبضبطءولعكاكب"نخاصة

والتراثالمسرحيةللحركةمتابعتهولموضوعهالكاتباحتشادءن.نكشفيجعاهامماوحيويتهاخصوبتهايفقدهاوءراتءراتاللجزئيةاللصور

للبوفد،بعد.ضشرلماننياسرحياتالبعضمتاب!"عنبلالمسرحيئتعبيرحدعلىويجعلها،النثرالىاقربالتكرارمنجفتانبعد

فنستاكلهاتعرصالتي،تاخت،هـالمسرحيفيالنننوعالىااكاتبيفقداللذياثتركوالعام،"المشمتركالعام))منالاقد،يننقادنا

العربياممرحياعلىيقتصروللموءصروللبناناللعراقمنمسرحيسات-ياحسبو"التقريريالنثريالاسلوبسوىاخرشيئاليسخصوبرته

.بالارتياحيحسالانتطنتجحلالاختيارفيالمربيةالنظرةوهذهالمحلي.التقريريالنثريوالاسلوبالمششركالمامبيئهناكعلاقةالاافهم

بشكلماوالسيالسيالهنياللجانبعلىدراستهفيالكاتباكدوفد.تقريريااسلوبااللنثريالاسلوبيئونانالللازممنلضسوكذافى

الانساربي-نالملاقةقضية،الجوهريةاللقضيةعلىوركز.حاسم***

يحاولانهيالصراعهذاعنيكتبمنمهمةان"يمحتقدوهوالارضقىالمراولهياالسابرقةكالدرالسةوالمهمقةالمفصلةالاخرىالدراسة9

المتميزصراعهماابعادومنالنوعينهذيرنابعادمنالمزإبيكضشفانوهـكبما،"ا!شعريةالقاسمسميحت!جربة"عنحاويايلياكتبهاالتي

روذجلناختي!ارهفحىعنهايصدرالتيالاسسحددثم"الخاصاللدكتورمعيتفقهناوالكا"ب،التطبيقيةالامثلةباستقراءايضاتمتاز

وللكن"صعبمقياسوضعهالذيالمقيالسفانالحقيقةوفي،المسرصياتحداحياناالتماثلويبلغ،النقديةالمفاهيمءنكثيرفيالمصعبد

ملىءدرسهااتي/1لللمسرحياتالكا.نبوجههالذيوالقد.صحيجفيالكاتبيعزفاناحبكنتوقد.ا(عبارةاخلا!معالمطارقة

وءدمرشديرشادلمسرحيةنقدهخاصوبوجهاللماحةبالالتفاتاتيكنوللمنقدءفيادانهاالتيالخطابيةالعباراتمنكثيرمحندراسته

الصراعمحورللحقيقة"ابداتذبللاالزهور"مسرحيةصاحبادراكيكنللم:هامشيةوملاحظة.اسلوبهفيالليهااللجوءالىحاجةمي

وا4قصتشتاينبكعليهاداراللذياًلمحورغيروأنهالاسرائيلياللعربيعسرلاالارضيملأاللذيلللامامالمنتظريناوالقائلينابرزهماللباطنية

هـصذهقراءتياثناءاحسستوقد..."اًلقمرافول"مسرحيتمه.جولىاملئتانب!د

ملةاللجوءلى.فانونفكرتتشربابتدأتالعوبيةالثقافةاناًلدراسةمقالف!و،كنفانيغسانللاستاذلرويشمحمودعن،المقالاما
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الدللعقداللفدانيألعمليكونان-الانالمنىمنجدوىلاولكن-اواللقضيةحولسياسيةمفاهيممنقدمتهبماسواءالدراسةهذه!ان

إكناهدامنشيءحدثكانلو.دلآنحتى4891سنةمنذواستهرفيوالمنميزةالحآدةالدراساتمنلها:عرضتاتيأ!قيهـللمرحيات

كيانهمنيرررخأنالعدومقدورفيكانومااهدالمحنامنجداقريب!ن.ارمدد!زا

الشعب،انخى!داعالعربيللتقاعسونظرا،والامتصاديايعسكري-اللفداءايديرولوجية"ا"ك!قافياسهندراميرالاستادتساءل-

حربنااننعيانعليهنامان،السابقةالفترةهدهاللفلسطجهكطوالاتك!كربةاللفاشالاخلاقيةاوالنفسيةالظوةءن"ونمادجاتجاهات

نددعهاانجميعاءلميناافيوا)ضريبة،و!ويلةمريرةستهونالتحريريةمفهومللبحث-داعكبيربلا-وتعرص،الفدائيالعملخلفتكمن

قدرناهوهذا...التضحياتكانتمهمااللفدائيالعملتدعيمهىيعئت"ماالىانتقلتم.العصورمختلففيوتطورهايديولوجيةكلمة

عمونا.ضدالرمنمعومعركتناوهو.والار!ابيالفداليرجمنصحيحةبصورةوميزالفداءبايديولوجية

هارتلليدلالىاشاركرمسميرانهيصفصرةءلم!حظةوهئآكوفد.اإفدائيالعملخلفمتنوعةايديولوجيةخلفيات!خاكانيرى

لمكن!ابهارتمقدمةعلىذللكفياعتمدانهيدكراندونمئهواقننب!صيالالجاه:هيمحنهاتحدثرئيسيةا.نجاهاتأربعةاللفدائيالعملفيميز

.(17ص،15ص)حمادخيوي.فرجمةالعصاباتحرب.الاعميوالا"جاه،الاشتراكيوالانجاه،طنيالووالاتجاه،الدإمي

***واحياناالتاريخيالظورعنتعبرالترتيبلي!ذاشكولاالاتجاهاتوهده

حقيقةس-قستحقالتيا!هامةاللمراًساتمنعددذلكبمد-ئقىبداخلهيتضمناللذي))الاشتراكيالاتجاهفيكمامعاوتئدمجترتبط

عنطرابيشيجورجاًلاستاذمقالقنل...طولىوقفةالاخرىووي."عليهيع!وولكنهالوطنيالانجاه

الاممى"ا)تضامنمستوىالىاللدعارةمسقوىمنفلمصطينمف*بئ))الموضوعيالمعادلىقدماللذي!واللقداءان"قولهالكاتبكرروقد

هوالذيهداعصرناففي"للقضيةيريالتحرالبعدعلى4في(كدالذيموؤ!ةعير"الالليوتية"الاستعارةوهده(92،171ص)مرين"للحق

حرقىكلتكسب،الاشنرافيالىوالاتالالالوفيافررصبحقبالمعنىفنياءملاليس!ا!فداء،السياقهذافيلهامصنىولابلهنا

لهذاالوحيدةوالترجمة،"مباشرةأمميةابعاداط!يالو!لمتحررفومية.الاليو"يةالاستعارة!ذهظهـممانفلاثمومن،اليوتع!!رثاللذي

هذءير؟كدمماالمسلحالشعييالكفاحفيالاستمرارهوالشحررريالبعدةكبالوطوالاتجاهالدينيالاتجاهيببنيفرقانالكاتبارادوايضا-عندما

التحرير،هذامحبءوان.اإغربيةللمقاومةالوطشيةداتحرريةاللصفةاهـىاقربالثانيوالاتجاهاللغائيةبالعلةيتعلقالاولالاتجاهاًنقال

.وايخرااولاقومياعبئاسيظل،الامميالتضامنابعادكنمهماهـيموفقةعسرايضاالارسطيهألاستعارةفهذه...الفاعلةالعلة

الفلسطيبةالثورةفي"عليةمحمداحمدا،ستاذدراسةوهناك.الاخرى

وهناك..بارزبشكلالجهدواضحةاسةدروهي"كنفانيغسانوأدب"الفدائيالعملاسترات!جية"ورلموضوعكرمسصراًلاستاذتناول-

فيوواقعهااللعربيالعالمميحقيقتها-اإقاومةسصمم،"ن2دراسةالمسحةالمقاومقىلحركاتالامثلةاهماللىومركزةسريعةبصورةواشار

التشويهمدىاوضحتوقد،البشلاوينجبريةبقلم"العوبيةاللسببنماموقعاينخساءلثم.اللحديثلعصراظاهرةهيايتياللفدائيةوالحرب

الشديدةالوضوعاهميةمسنبالرغماورمنافيالمقاومةنالتهالذياستراتيجيةفيالاساسيةاكقولاتهذهمناللفلسطينيالفدالياللعمل

اللعربيةالسينماا!...الهاما!فنيالسلاحل!ذااسشخدامنماوضرورةاللفلسطينياللفدائيللعملالتكتيكيةالاهداف!ذكر؟الثوريةالحرب

لقضيتابالنسبةالاطلاقعلىبالذافنياعملاتعمللماقعالوفيباللذاتالفلسطينياللفدائيللعملبالنسبة"وقال.اللحاليهالمرحلة!ي

ديوانءصناللجزائريمحمدالاستاددراس4هناكثم...المصيريةللحربتمهيدسوىلليستلفدائيةاالعملإاتانهوالمستقرالرأيفان

بلغتوقد..."لل!ركةاغنيات))سمعانالفر!دالعراًقيإلمشاعراانم،،5بألرالكرل!اللشعبهذافيهاالكفاحما!ة،شاملةشعبية

...الافراطبالغحداعنهيكتبالذيلاديوانبالكانباللحماسة.إ(حرقيرأسا!ؤ!ىطينىاورهـب

لمولكنني،المفرطةالحماسةهذهكلتبررلالهاتناوالتيوالنماذجالفلسطينيالفداف-2باللمملان-تقديريفي-اللواضحوالامر

حكعيهنا.منثقةعلىاكوناناس!نطيعفلستثموءنأديواناهذااقرأيع!لسوفاللذيالخاصوتكتيكهاإخاءمة!ناهجهخلقالىبس!بيله

الىعمقابذلكيضيفوسوف،وشمولهوتوعهاستمرارهابرازهعلى

حسنالجلإلعبدالقاهرةاتمنىكنتوكم...الماضلدلشموبالمعروقةالثوريةالخبرات

.ء

وادروألخواطااءلماثواوتالرلبف!وءجم!حديثا:صر

اللصلةيتلمسوهو،محض(وروبيةظاهرةانهواثباتالاستعمارلتعريفمحاوللةالجديدالكتابهذا

بسطتكيفيشرحثم،وإلامبريأليةالاستعماربنالتفرقةعنمطولافصلاويعقد،والاستعمار؟لتعميربين

الاقتصاديةالجوانبلاخفاءقناعاالدينمنتتخدكانتالتيبالغزواتذلكوصلة،اوروباعلىظلهاالمسيحية

والادلةبالبراهينيثبتحينفي،الصليبيةاًلحروببروحذلكعلىويمثل.الاستعمارلظاهرة*ساسية

والبنية.التركيبحيثمنولاوالاصولالاسسحيثمنلااستعماريةبظاهرةليسالاسلاميالتوسعان

عميقبتحليلويقوماًلرأسماليةظهوروبلأم!النهضةعصرعبرالاستعمارظاهرةت!رالكتابويتتبع

وافريقيا،آسيافيالرأسماليوالتوسعالعاملةالطبقاتوظهورالرأسم!ليةعصروبد!الرقبينللصلات

الآدابداًرمثورات.الاستعمارظاهرةسمقوطبتحليلويئتهي
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القصيدةهـ-ذهانتقنصولي،نثريةبكلمةقصيدتهالشاعريصور

جيدةقصيدةأنهاوالحقيقة."اللقتلشرفيتشهىمواطنمنأءنمية))

"ساهمةالمعركةفييم!همانفبماللصادفةالجادةالنتماعررفيكأتصورممدوححاولوقس،هاموالاباللغموضمن؟"جرةدرجةعلىقص!.ر"

وللهـذا،عديدةومعوقاتحوائللونهاتقفالرعبةهذهدثن،حذنقيمةوعن،المتعددةاللشعريةاللصورحشدطريقءنهدايحفيأنعدوان

تحققانتستطيعلاامكانيلالهلانوالاستخداءباللخجلخضورفايزيحسوهذا،الغنائيةلبرتهاعلوجيثمنالرملبحرلامكانيةأستغلالهطريق

الشاعرويحس..البئن،ءةالايجايبةالمساهمةالىالصادقطموحها!خاصجمالهالهاحشدهاالتيالشعرقيالصوربعضانبالطبعيئميلا

:فهقول،جدوىلهاتعدللمالكلطتان-حيئنذ-.داتهاحدفي

أحبائيالانسانيدهـعاللذيالضميراللىبالراةيرمزالشاعرانويبدو

بالكاماتالرهازنبضهخنقنا،وطنلناوهو،بهايستهبيناندون،الجديةبروحالمصيريةقض،ياهمواجهةالى

بالدمعةوسورناهفجدهوقجأةالغائبالىقصيدز"منالاولينالسطريئفيالخطابيوجه

شمعةلهنثسعلللمالجرحهذاقبللانارنغماتتذكرنابنغمى"الثالثالسطرمنابتداءالمخاطبالىيوجهه

..وحدهالشاعريقفههـم،الكلماتمنالموقفهذاانواللحق:لاسيكيةاللكاللقصائد

عدمنتيجةأو،صدقهاعدمنتيجةهراءصارتالكلماتبئنفا،حساسالتحديشئتانالمرآةواجه

قيالوضوحأشدواضحانجدهالضخمةبمسسؤوليننهاقائليهاشعورالستائرخلففمتاو

:يقولحيتالصبورعبدصلاحشعربعينيهالضوءيهدكللمانانت

(هواء)الاللفاط،بالالفاطحلقكفليعبثالمنائرالافتهديكقلن

اللجوفاءالاللفاظتلكيمسكهاأويمسكهمن:الاولىاللفقرةخاتمةفييقولانالى

الصوفي:بشرلسانعلىايضايقولوكما"نحياانكواهمميتانت

بالاللفاطتهناجزنيفأنت،الاللفاظمعنىتدريلاةلانكميتانكواهم

نقدهمعرضفيهذا"ا!اسيمرزالصمورددصلاحكانواذا!....
...،(ميتالت)مخاطبهموتاكدحيتواضحتنا!ض!بمشقعوهنا

معرضفيولكن،أيضاهذايبرردرويتذىمحمودفاىالاجتماعيةللنقائ!ى

:6791يوذيوفيالحرباًللعربدخولكمقيةعنحديثهيتوهماند!لمكبعدللميتيمكنفكيف،حبمأنهتصوراداواهمانهواكد

الكبارالاحباءانهارعندما"،السطرامطراهذابينالمشتركةالفافيةتكونانأفي؟!"يتانه

البنادقلملاقاةواقتنتئافي؟(ميتساخنميت)التناقضهداخلقتالتيهيلهالسابق

!إوزنابقأغنياتمنداقةالشاعرخطىبرسمالشاعرفانهذاعلىوؤضلا..بةيأدرلاالحقيقة

تمثلهحيثمنقصيدتهمنالاخ!رالمقطعالياللصبورعبدصلاحلاالكبير

وههسا،خضورمايزلقصببدةالظبيتينا(قصيدنجبنانوالحقيئالليالمنعابتحين))المقطعهداقارنالويتضجماوهدا،للصياغة

لخلدون"وأنااللفداني))و،بندقلمهدي"رصاصمنالحروف"أفول"ديوانعليهايشتمللتي1"العائد"بقصيدة"...ايكواكب

مناللحروفقصيدةوفي.نفسهالمنطلقهذامنصدرانالصبيحيقصيدةوفيالقصيدةهذهفيالرمزينئنالواضحرظرقامع"لق

وغنائيتهاالابياتسيمتريةلكن،بهذايوحيأنلشاعر-ليحاولظصرالحباللىالعائدبالطفلالصبورعبدصلاحيرءزحيث،عوانممدوح

قدالاءورهدهكل..فيهاالكليشيهاتبعضواستخدامالواضحة.القديم

ار!كا!ةفيتشسصيأناللىالايحاءءلى!لممباشرةاللقصصددقريرقمرتهال!حهيريتركي-والق!ضيةالمسميافو-4

القدرللحكميست!بنولناللفدائبمللشخصيةرامزاستبطلن"هذهقصيدتهاناللشاعريقول

اللبقاءبحبيتغنىولن..العزيمةصوت..صواتاعدةالىقصيدتهيقسموهو،"العربي

الخطربحبيتغنىولنالساحل..؟الموجةش!ة..ااوجةاشهقة..ساخرةاصوات

...الهزيملآرموعيستبيحولنخلالمنالعربياللفدائيلثعخصيةلمجمرزأنالنهايةفيمحاولا0.الآخر

تهتمالتي"واناافائيا"بقصجدةنلتقيهدامنالنقيضوعاىالصوتيبرزحينالتقريريةهوةفييقعلكئه،المتعددةالاصواتهذه

ا!فدائيصورةاىالاو..الاخرىءئكلتاهماءختلفتئصورلمينباوراز:الاول

الصيحبمخلدونويبرز..اللخجولالشاعرصورةوالثانية..المذاضلزار1اذريحهو،بركىاذاطفلهو

قائلاصخللهثمخجلهحجرءلىخطهو،اًحتمىاذاصلمدهو

تلقانيح!ينأخجلالشررنفسهأخذتعزمهبا)نارسميط

الميدانفيلمستلانيالشاء-ريسق!السابقةالسطورفيالتقريريةهدهجانبوالى

ا)شهسىشوز4ماجلدالليبضاءالياقةوتحتدلالانهافقدتالتيوالمعانيالاوصافاءمتخدامهوة..أخرىهوة!ي

اللعرسوشما!ريحعلميهحفرتولانبضلاالتيالباهتةكالكليشيهاتأصهحتبحيثتداولهاكثرةشيجة

عنوانبلامقهىفيالساعاتا!عغلاني.فيها

الاسفلتفيوأضيعقهوتيواشرب"!ن4خروجنتي!جةالساخرةالاصواتي!برزحينيوفقالضعاعرلكن

تلقانيحينأخجلالميدانفيلستلانيانطلاقةبعدئذوينطلق،الاولاللصوتفيفيهماسقطاللضيئاللهوتين

الفدابينأحديسألحيثرائعةبصوهـةقصيدتهالشاعرويختتميكشفحيث-صلقولونكم،-"اللقصبربيت"منيقتربأنالىموفقة

فلا،جراًحهعن-اللشاعرمثل-عاديارجلاالناباللملشوههمالذينالاليفةالرخيةالحياةفيالمتمثلاللقديمزيفهالفدائيالقىكيفلنا

مةطقا:اللعاديالرجليح!ير:الضضالطريقفيومضى

جراحك؟اينواحدناواحلأهميسألقدز!لفيكلاليكوربيفينغضتوطنييا

............الطولتستبطنغيمةعدن..كالدمصافياجئت
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تعلنلمحربد.يمومة.يتكلمانيتألمللممنيملكلا

تدفنللم،تتئاثرحثثتحفلؤانها،اللخشنفؤادللشاعر"الصيادءودة"قصيدةا!ا

ءلملأمحانكيفليصوراللصورةللهذهرسمهبعدالشاعرويئءعلوتتعاقب،اللفداليةالثورةعنفحدثأنهامنالرغمعلمىبالروء،ف.قي

البطولية،بعملباتهمللقياماللفدائيونيهبحينتتغيرالعاديةاللحياة..التداعيبحكمعرالشلمخيلةالىدترموجاتشكلعلىالخواطرفيها

ثم،الحاجةعنزائدهوماالتفاصلمنقدمقدالشاعركانواناللخاطرمطلعفي..وهكذا..الخاطرللذاكالشاعريسلماللخاطرهذا

المحتلةالارضالىورقاقههويتسللكيفالمناضلىاللثساعريصور:أطيافاالليلفيننتظرانناالشاعريقولالاول

الجريح"رفيقهموهسمقواعدهمالىيعودواانالىبديعاتصويراالبيضاءالفجرمروحةت!ح

عطيتهم:شهدتالتيالليلةنغسفيانهاللشاعرويؤكد"المظهرالرنجيئالامواجمنديلتفرش

نطفةآولدقد...إ!الوهاجبالتبرالمزبدمخملهتمسح

خلفهسيناضلجبلفيأبناءمخاطبةالى،الانسانابنمخاطبةمنبعدئذايشا!رينتقلثم

صمفهغدهافيوستدعمانعشوا"منمخاطبةالىعرفاتياسرمخاطبةومن،الطرودينا!فردوس

اشياء"قصيدةفهيالماضياللعددقصائدمنالاخيرةالقصيدةاما...الطاقاتتمتصبئنانياتالمنكوبوطنه

الىقصيدتهيقسموهو،حرباللهسعدللشاعر"والمقاومةالارضعناننييبمو،كريمفوزيللشاعر"96!1الغامعن"قصيدةوفي

،ل!االعامالنفسيبالمئاخلوحيلكيبينهافيماتتازرمتةددةاقسصامتمستطيعالتيالصماءبالماكينةأشبهكانتابداعهاوقتصاحبهاءخيلة

قدالشاعرانواعتقد.فيهاالغنائيةحدةمنتخففنفسهالوقتوفيهـذءتمنحأنبمقدورهاليسلكئ،دقيقةهندسيةاشكالا+فنتجان

:الاخيرةالامنيةفيقولهأروعوما..هذافينجحخطىيرسمالشاعرأنجانبالىهذا.بضوافىالروحكالىالاش

صفوفكمفياليتيماناتقبلونيلو.ملموسةواصحةبصورةملكهفيويدورارونيس

وائقتالالحربأجيدلاقدحياةفيعاديغيريوم"بقصيدةكريمفوزيقصيدةليمدينلتق

الفارعةالطلقاتجمعأجيدلكننيالتامالانفصالبرزوالقصيدة،خميسيسرىلاشاعر"عاديءوظف

التي-المخازنأمالؤالسلاحانظفتقبلونئيلوحيواتهماموريسيروناللذيناللعاديينالسلبيينعاللم:عالمينبيئ

هـصاء!-تفرغنالقصائدمنالقصيدةوهذه..اللفدائيينوعالم،الروتينلاحكاموفقا

عربيا،شاعراعشرلخمسةصدرهافتحتقدالآدابكانتواذا-شعرهفبمخميسيسرىعادةعلى-تهغموهيالعددفياللجيدة

منلانه6طبيعيامرفهذا،الحربالشكلقصائدهمجميعهمئبوا3خلالمننعرفهاالتيالاشياءمئاتمنتنبثقفنياالصغيرةباللجزئه،ت

الشصرفيالصدارةمكانأن-تونجماوتسييقولكما-منهالمفروغمااللجزئياتهذهمنينتقيوالشاعر،للو!افىاليوميبالواقعاحتكاكنا

اللحديث.بالاسلوبلمنظومةاللقصائديكونانيجبعا-كلصورةنقلفيصادقةالقصدةتبموبحيث،قصيدتهيخدم

أغلبؤشبالفنيةالناح!يةمنالمقاومةقصائداناقشلمكنتواذا.بينهمافيماالتناقضوابراز،حدةعلىالعالمينمن

دامماانهمنقبانينزارقالهبماايمانيالىيرجعفذلك،الاحوالللشاعو"اللفلسطينيلولداحكاية))فهيالتاليةالقصيدةأما

فانناصفوفنافيالرصاصيطلقونالمخنلةفلسطينفيالمقاومةشعراءمننابعامتقناداخليانمواتنموجيدةقصيدةوهي،دحبوراحمد

هذافليسوالفنيةالجماليةاًلتفاصيلبقيةاما...برصاصهمنرحبأيامهذابطلهعجزيصوروالشاعر،اللقصيدةبطلعندالنضجصطور

وكتها.الحياةمسيرةوجهفيحائلاتقفالتيالتناقضاتتغييرعنطفلاكان

توفبب!حسنالقاهرة:اللعقيمةمالصراعاتفيتتمثلوالتي،النضالية

51الميادينغيرفيالمهدورالدموأبكاني

كفصصفالسندفيخيلنا.نحارب-
فلسطينعننحكي..الشايووقت

مهزومينالرجالعاد،هدراالعاصيديوبدموراح..جديدةهزيمة"شهيدرثاء))كهقصيدفيالبابفتححسناللشاعرويرثي

تمرةوانطوت،الليلزوايافيرصاصهمطلقونوراحوا،الحربمن6891اكتوبر26سيناءفكبنالصواريجتدميرمعركةبطلنجمؤاروق

جميعا،والثكلوالترملصمباليتاحستفقطالآن:وهمهاحزنهاعلىاًلشاعريتساءلثمبالدماللجبهةمخضوبنجمصورةفياياهمصورا

يقضيلامتواليتينمرتينينتصراللذي"..بعدالاملتفقدللملكنها:صديقهاستشهادلمخبرتصديقهعدمعلىيدلاًللذيال!سا؟لهذا

تفتحثالثةمرة..هناهاأموتللن..ضراما(يزيدهابل،الحربعلىاللغائبنجمييا

ومن."..الماقلناحيثفرحا)،اموتاذهبعندئذ،ابوابهاايحرب؟الشاحبالافقطواكأين

،"تصفقلاواحدةيد"لامهيقولمهزوماذليلادمرعادالليلقلبهـذافييستمرلا-ارىفيماحزلهفرطمن-الشاعرلكن

منطلقةالبيتلهفتترك،واحدسقفتحتمعهتقيمانترفضلكنهاالنداءاتيطلقنجدهماسرعاناذ،طويلاالحزينالهادىءالايقاع

أخير:بوداعيرتفعوصوتها،اللدربالى..غزةيا..الليلاشباحيا...اًلالساةنمهداًءيا...اللزاعقة

هواناغانييااللعزهوى..الغربيةضفتنايا..جولانفيشماقومايا..فلسطيئو؟للؤةيا

هوانانسمماكتيرانتظرت..ق!سيا

بهواناعيشةلابعزموتلا.شوفرقصيدةفهي،علوشثي"للصغارنقولماذا"قصيدةأما

..!الابوابعلىيناديدمرولاالسريعاًلصحفيالمقالالىأقربتبدوانهااد،الشعريةالطاقةفيها

الثأرأجلمن-ميشالتي،القويةالصلبةالاعرابيةهذه،تمرةتقوملناللقيمهدهانمبينا،واللصفاءوالسلامالحبعنيتحدثالذي

،الارضأصحابوتقريعالناسيكلماتوتحتمل،فلسطينولارضلرجلهافيطرحتالتيالتسا؟لاتان.موجوداالاستعماددامماقائمةلها

تزيددون-وتستطيع،صامدةبعزيمةوقسوتهاالحياةجفاف!وتواجهالل!بالواقعمنالشاعرةاستقدمتها،باهتةتسا؟لاتالقصيدةهده

قياموبينارضهالفلاحيمتلكانبيناللعللاقةتدركان-افنعالاو.الشعرآفاقالىبهاا!شحليقفيتنجحاندون

فيتكتسبالشامباديةفيتعيشالتيالقويةالمرأةهذه،اسرائيلالرحيمعبدمحمدللشاعر"الاردنغور"بقصيم!هذابعدونلتقي

العربي!ةالروحرمزهي:موحيةرمزيةدلالةالمحموديوسفقصة:الاردنلغورسريعةصورةمطلعهافييرسماللذي

قعيشاناما،للهزيمةورفضهاالثأرطلبعلىاصرارهافياللحقيقيةالاردنغور
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واللمبات،صكانء-لفصسنعشفتىالزينةكانتكوبنهاجنفي-ليكلهاالهـنجبا)):ا)!-ءطقى1نهاركهه،!ولىمما..حرةتموتاوحرة

بانعامالحافلالجوهذاودمط،اللخاؤتصوءها"رسلالموزقياالكهربائبةبا)كراءقيالملك..ء!هايخص-:،ون"وعندفاءاوإناوابر!يروجيقةلارا

الرصاصطلهاتبهد))..الاخيرةالكلماتهذهتلمد.ءلموال!اوسيقىأ0((.0آخربنتميءوللضي

.((..سمعيارهفتا*واصلاالدربعلىزاجربينء،رربحوارقمشنهيبدأانالكاتباختساروقد

فيالانتقالاتايقاعء!صرع.العالمينبيئالانتقالاترقيةفيوهكذاإعتاثم،للحربيدهـبانؤبملديروبللحياةبعدهرجع،اصصراودمر

وان،بوصوحيرىيرلمعدلممانهاليه،خجل":اللقصةءنتمطع41هداا!قلثم،لفسهاللدربعدىعنهاإضساءاحديثخلالمن.نمرةحياة

بوضوحيرى!وهابل..ردارورويداامامهتضمءلبدأتالمكانمعاللمتبذهـ4اللذءبوالجهد،،ءاللفمعوحدإنها،حما"هامعهيحدتنهاالى

بناتءيون:عيونهن..لا..والراقصاتاقصينالربون..إوريونا.اللحربمندءرء،دح؟تشارمهاوظل،تزرءهاالننيالارضتئماقصمع

العدورصاص،النتىائكةا!دوالىلملأك،العدويتحد،يئو!نعزةونى،ء5اخ!ارلعلبل،ارف!ءقيوحدقهاتفقدلمضادعالونفياللطريقةهده

إ..كهـلا..الجوملأقدوالصراخواللعورلي.ا(فضاءفيتطلىوقدأ"-!والزمانفيالمتباعدةالاحداثبنالرادطهويكونكيللدرب

ظهـرا.!كلا..ليعشرةالشانيةبلغتقدفماا-اعكأ..ريم4اوالضحكو،لم،8؟91فيحدثما-موحيةقصيرةقصكأفي-يحكياريسوله

مضرجاتارضايقعن،يصرخن،يهتمنالطريقفيثائراتونسا?زة.بي-هماوما6791فيحدث

."..المجنونا،:ثاشالعن!بفالرقصءنارضايقعن!هـلمللا.رد"هنا)ضشببهاتهذههوالقصةرضاءفيالفني4نال!كدهيأباواحدشيء

دطابعكلهااللقصةوالمنعمهـيطبعالميكانيكيالربطهذاانعسش"نابيةفتظلاللقصةنسيجعلىويقحمهااللكاتببهايتدخلالتي

.الاؤنعالب.شبه،ينءثالااضربمنها.الكا"بخلصلواتمىوكنت،بهتمتزجلا

***فيصفهالعاصمبديوبحياةفيالدربعنيمتحمثحينالاول:فقط

القصصيةواللحظةالموصوعراخ"ببرتمن4ت!ضماليقصص!نلاثاثانيوا،اللتثبيهطرفيبينالمقارلةفيويمصي،"قهـجبلوشريط)

"يمعناوملاسرحاللج"و،الريماويلمحمود"الرؤض":ء!اكلفياننيالطبوعراق!بابخطوط))فيشبههاالكنيفةتمرةروللأمحيصفحين

اللقصص.عبدالحاجلولليد"والرجالالليهل"ثم،نتعى،ورابكبمالرشاد.!"الجهلارتفاعنشدةالىثير

حواطرهماو)ب!ايقومونالليالعملي،تيسجلونفدائببينءنالثلاث*!*

الاولىفيالكاتبانرعمالمتكلمبضميررويان!الناتنتان.(بعدهاقصةهيالماضيالءروقصصفيالاهمبيةحيثمنالثالثةالقصة

الذياًلفدائيالستشهدانبةداخائبابضه"رأخيرءقط!ماةلمةلا.اضطر!نقابلين:للعالمهنتصويراللقصةو."..خ!سةكنا"..بيضونفاروق

واصرارللعالموفضالريماويمحمودقصةفياًلفداء.خواطرهيك!نبمنواربعةالراوييقضيحيث-الدان!ركعاصمة-كوبنهاجنمدينة

حين،وحواطره/ومياتهيكتباردائمايعنت!قكان،بالسلاحتعييرهعلىوعالم،الاحتفاليلأوضجيجهاقىالمدينصحبوسطالسنةرأسليلةرفاقه

اخرىللغةللهأصبحتمالمالرفضحيناء،.المد!قيفيضائعاكانال-ىجاءاللذيالفدائيينأحدكلماتفييتجسدكماالمقاومةرجال

المريعة،اللخواطروبعضسائل"سوىيكنبيعدو!م.جدوىاكثرتدويكلماتهاتزاولا،اللعملياتاحدىاثناءاصابةمنليعالجالمديئة

تذيعهاالتيبالبياناتذلك7/ثقولا،الكنابةبئهميةكثيراي!نقلالكنهاللفئد!ف!ي،والرحوالصخبالاحتفالوسط.الراويراسفي

ولاشيءبكل.نطوف!،مهوشةسريعةوخواطره،"..تفهـمنللا"صحفبي!نوالمزاوجة،اللعالمينبينالانتقالطريقوءن،والرقعىواللطريق

التج!الرماصوطلقاتاخه"زواجو،القديرمةحياته:شيءعندتقفويشير،اللعالميئبينالاختلافبيضونفاروقيرسميسمعهومايراهما

..عدنانوشحير،حولهيناموناللذينللرفاقاوحكايات،فيهاطلقتلارضافيءمليا"همباحدىيقومونحمسةرفاق:الطبيعيةالنهايةالى

ومتشابكةمهوشة"راحتلحظاتفيفدائيخواطرتكونقد.اللخاوروبافهـيمتباعدةمدنمنيالون(ايضاخمسة)ورفاق،المحتلة

منادنىللحدبحاجةاللفتيةقيالكتابلكن،النحوهذاعدىومتسارعة!اموافطلق.انئممالاباريس..كوبنهاجنفيمرحةليلةيقصواكي

وحين.الريماويءحمودقصةمنيضعفماوهذا،،الترفيالانضفاءأذنيهفيينفجرلسؤالمن..يلاحقهظلمنيهربانيريدىئه

قصتهلينهيالكاتبيهدخلالقصةةنهافيالخواطرصاحبيستشهد:بقوة،بعثف

يغادرانقبلكبالرجللكن،جديدبيانصدرالصباحفي:فيعلمن..ولكن.كوبئهاجنفيالاوقاتاطبلكماتمنى-"

النهايةهيهذه."؟..تلاءظونهل.تفهمنالاا)جرائد"جسمده...ولكن.ولكن

.4!صيرهاويالرمحموداختارهااللتبمالقايرة:هازئةمدويةكالانفجاررأسهفيالكلمةهدهوترددت

بعدرسالةلامهيكتبوهو،ققطجرحشاورابيرشادقصةرطل"..؟جنكوبئهافيتريرلحونماذاولكن-

!مودتعرفمثلهفهي،ستفهمهامهانمنتماماواثقوهو.جرحانأحدهميضعانيكفيفليس،حالايءلىمكانهمهذالليس.نعم

يلقاها!يمكنىىالذيالمجانيالموتوتترف،حجا!يو?موددرويرنمىعرواخرث-ورانولا،فلسطينلارمىخربرطةاللبعيدةحجرتهفي

نايمكنمافهوالفداءاما،الفدائيينتضطهدالتياللبلدتلكفيجاءحيمثالحلمجيقيمكائهم..اًلعربضدتتحيزلانهاالالمانيةالصحافة

المساومة:ويأبىالثأريطلبوجرحه،جرحللقد.معناهللموتيعطيالتحريررصلةالرقاقءعيواصلون،-لالخلمنالجريحالرجلهدا

وجرحدفاقهيمقدانا-ضطاع،الكراًمةءعركةبعدجىءءور9كم-لمن!أنخهم.واًلفداء

ولافطاليسانهتعرففهي،تفهمهانفصتطيءاء".بليغغيرجرحمااللعالميناحدمنبيضونفارو!انتذنالاتتبدوالاولىالقراءةفي

انضملكنه،(اللجيراًنابنةيحبكانايضاانهوضروري)اللقتليحبءنتتكشف-المتمهلةالثانيةللقراءةافي-لك!ها،وسملسةطيعهللأخر

.عاشكماالمخيماتفيابنا؟هيعجمنعىلاكىوالعمتاللليلرجالىالىا!ديااللبئاءمعوءخ!صقةلحفويةمنهااكثروميكانيكيةلألفظهتداعيات

مكانئا،يكونءمحهمقداميا-رحلفحيث"..مكانكلفيالانوهو:الانتقالاتهذهفيالمصآوعالتعمدالىمثلاانظر.للقصه

ولن..بدأنالقد،دائمرحيل..واحدمطرحفينلبثلانحنوالنهر،قارسهواءوجو!ملفج،الفندقمنالاربعةوخرج-

."..نئكفىءالكلماتوعند،كوبنهاجنفييحدثهذا.البردشرةمنتجمدقدكان

،"والرجالالليل"عبدحاجوليدقصةالثلأثالقصصافضلفجم!اطرافناتجمدتللقد":اللفدائيحديثالىالكالبيئتقلالاخيرة

،مؤلرة.فيهااشتبركئاجحةعمليةبعدفدائياستشهادقصةوهي."..الليل

البطوليادهواصرا،اسمهسوىعممهنعرفلاانسان.وصادفة،ومركزةاللىونصل،ا!يسارالىنعكف":بيدهأشاروقذحمدقال-

يطاف،ومضقمادائرالحظاتهاخرحتىيظلوان،رفاقهيحميانعلىال!وصذظ":الفدائيحديرثالىولرجع."..الرئيهـسيالمكان

خلوالىالاعداءيفطنلاحتى-وجههالدمغطىانبعد-الرءماص."..اليسارالىواتجهثا،البحر
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..بيديكصنعتني-قبلنفسهبثأرويأخذاوويقىللاعداءيقدم،الرؤاقفيتعقبواالساحة

علييسيطراطلقاكان-واصرارهبوعيهءحت!فظاظلالاخيرةاللحطةحتى.الآخرونيئخذهان

..؟أناذنبيوما-ثقلهالقىكلهالعالملليلكأنكثاؤةاللمعلازدادحينحتى،الفداءءلى

..دنبكاللذنب-برأسهيعصفوالدواراللفراغتطحن4بمعدوشعر"،41كانووافي

حوارقلتكماانه.نهايةلاعاالىيسشمرانيمكنالحوارهذادرووو-،واقفاوهبللغيبوابتسم،صبراعيستطيلنانه!أيقن

يقبلاًلذي-روالآف،يرؤضاللذيالجانب،،اللذاتاللذاتبين،ؤهوى4وساقيوصدرهرأسهوخزتالابر!أتوكأن،يديهيئراهـ-لاح

كونانيمكنهنالنخالةا.النخلةمعاللفنانحواركذلث.و!تصاللج."..جبينهفيأخرىمرةيقبلهبرباحنئعروع!دها

الالتصاقورمز،ناحيةمنالطبيعةفيالصمودرمزهي:مزدوجارمزارجال!للاثة:وتشمعتبقىانللمقاومةيمكنالنماذجهذهبمثل

صورةالىتنقلناثالثةقصاصة.ا!حرىالناحيةمنوحياتهمبالناسؤيوالاصرار،سلاحهميحمدسون،لظلمةواالليلقلبمننجرجون

ورؤاقهالكانبحيماةراتالاغوارمنقادمةمقاومةؤلسطينيةللفتاة،هدؤهمالىيصلواحتىوحذربيقظةالع!تمةؤييولجون،قلوهم

ولاصادقاليسرؤهووامرأتهاللفنانبينالمشهدذلكاما.منهافتأؤفتدورةجديدمنليواصلاؤيقانالرويرجعواحدويسقط،ميدهرونه

اللصغيرؤتململ.نتائجمنالكاتبيستخلصهماالىيوديولا،مقنعا.الفداء

ماهووالابنالزوجبين"السخيف)ءالاموحياد،الثدييريداللذي***

ؤائدةما":منهنستخلصانيمكنلاالموقفهدا.بارداا)فراشجعل:اللقصصاضعفتقديريؤسيهماقصنخاناللعددفيقييت

ولاللونولا،لهطعملاشيءكل..اللحربفيهزموا..؟الرجالللعبد"ر؟وسهممنتأكلاللطير"و،وريبللفاروق"ورققصاصمات"

أرص،عبثالجنس،عبثاللطعام،بثألنحت،عبثالشعر،رائحة.الربيعيمجيدحمنالر

وأرض،،محصنةالرتفعات..ويتوجعيئنالمغرب،ماوثةسيمنا،المختلطةاللذكرياتمننتةء:ومضكلفةفاترةمنيبفاروققصة

.".للخاً...تنتظرؤلسطينهـصقصةيكتباناًلكاتبحاول،المختلفةاجزائهاريناتماقلا

تتغلغللاالازمةان.منيبؤاروققصةفيتمامانمطيالموقفهذا،والذاتاللذاتبينحوار:اللفانرالمصنوعاللبناءبهذادجاء"الرؤض"

جاءتههنامن،عليهمفروضةلكنها،وجدانهقعايشولااللبطلداخلومعنى،واللحباللفن،زالمستهلكهاطروقةا"القيمات"كلالىواحاله

.بالحياةتنبضولاومصنوعةؤاترةالقصةكلهالعإلميعزلاناختار..مثالقىالقصبطل.رجلاالرجل؟ونان

تحلالطير"بيعيالرمجيدمنالرصعبدقصةهيالاخيرةالقصةهذاان:نفهماننستطيع.ءجمثالفنانيكتته*فلكنه،ؤخهالى

فيالتسعةالجواسيسشنقلحادئةتسجيلوهبى."ر؟وسهممن.لم!اللحلااللذك!اللجهـزءهو،الفنانذاتمنجزءاالالضىلالتمثل

ا!حادثةيسجلصحفيريبورتاج-حالالهااؤضلفي-واللقصة.بغداد:الفهمووذايؤكدقدوتمثالهالفنانواللحواهـرين،ويرخنزل

بكثير،اؤضلقصصاالربيعيالرحمنللعبدقراتلقد.عليهاويعلمق.؟.زعلملالة:تمثالهمناقترب))

فعلممااكثرالقصيرةاللقصةكتاببفنيةيلتزمانمنهاتوقعزلتولا..ابدالا-

المتعجلة.هدءقصتهفيتتعدلضووري-

طبعافروري-

القادرعبدفاروقالقاهرةشبحياخذ!بما-

55ء.!ة

،بئندعاتلوراا50
ر!صص

تالمف

!برءييلرسعلىجم!منر!ا

الثوراتمن.كثيراالاسلاميهاعصرفيشهدتوقد،والايجابيةبالحيويةدائ!االعرليية4الاروتتميز

الايجابية.وهذهالحيويةتلك-هـع!نالتعبفيكاهااتفقتولكنهاوورظاهرهاأهدافهافياختلفت
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المرنأترم
بريدونوان!ادسلامينشدونوانهم!انسانيونانهموعرضهاالدنيا

اًلاررلىداسوتكشفا)مراعايقماعتصعدالافعالهذهان."جيرانهممعادضعايش

الفدائبىانغير،مادياتكافؤعدممنميهوء،الكفاحهذاعظمةعن

والتوز!عوالئشررر!-عولمواجولةيكفلنفسياوتما-كاقضببته!بعداقىملنهيايقينايمدكون

ماالىعواطفهتدقعهمنهنارانحقيقة،والاستمرارالصمود

فنيجةالكث!برارتكابهللقاءيدفعفعلرد4بمثابهيلواقفبهيشط

...ص...،))!شام"و(لمليلى"يواجههاالتبللمتنكلةضوعيةالوالر؟يةلفقدانه

نأرا!"الحدلدلالعاملهاليهاحالصل!دم
"..المجموعةموقف،الواصديالتصرفمنالنوعلهذامواجهةهناكانالا

والنصربالمجدالورربيةامتناعلىالل"يعيده!اظروفايةتقوىولا،معاركهاوس!بهاالمتحركصيغةتملكا!تي

نزيه-"*مورالوضوسةر؟يتهامنظورتفقدهااناللعاطفيثقلهاكان

منمهادنةاومساوماتولاتنازلاتلاحيث"الياس-سعيد-قتحي

عنهاصدرمااخروتقدممعضاهاالملسطتجةالمقاومةفكرةل!سبوبذلك،شيءاياجل

.لقيىحا

واعاثتالارمسةاعقبتالتيتعقيداتهاحل!يالمسرحيةبدأ

حهثالمعتقلمنيعودبهشامفادا،العاماللدرا!بماالسؤالءلىالاجابة

*ىالنفهإلماصإانداخلشهيةوكلضتانبعد،لحملادجاسوسيةالذياحمديقذه
ف!با.بهشامجمعهى51الموقفخلالحقارتهلحظةفييفا*يصير
مهءسهـابقدرخارجهيملكانفيليسجولةالرثقلانوتهـعرفالمعتقل

يومااصللم"،وتختارهتريدهلماسوى!لطانلاحيثداخلهيملك

وعب4يفقدرأيتهوحين.المحظةاتلكاحسستكمالنفسيباحتقار

رويحةامينالدكتورتالبف!بذللكاننيوقلتانقذهانقررت،يديمنيشربانرفضلانهربما

ينتميالذيالجيلكلواحتقاراحتقارهوسأتجنب،اولابنياسانقذ

للعاللمباعلاقتهبقيمةتشبثهمن"احمد"لموقفاهذاحوللقد"ال!يه

هاهـةزلاداتعلجهاخريدةطعةرلمحظةنتيجةسصلوكهتعيرفكاناللداخليعالمهتقديرالىاللخارجي

...هذهالكشف

-.......داتغيرللمسرحيلآاصبحتاللعاماللدراميالسؤالاجابةاًنغير

لمنمملعلميهبطريمهالشعبيالطبمنصمات...ا.

والقديم.الحديثالط!وذللك،أسؤالاموضوععلىاجيبورالهشملبم!ىاو،موصهوع
وت!الوج،"!يلى"عودةكذلكالتسهـاؤلموضوع،"رياد"ب!دة

ويرمود،لمنتهاهالدرامياللحدثوصعدتتشابكتلتيالتعقيداتاكل

ليلى""براءةاغ!تيالواقعةمستخدماالرمزجوفوليحلقالمؤلف

بينينسجوهومسرحيتهمنهياالارضوبينبتهاالتناغمذللكمؤكدا

ساجدا"هشام"نرىحين،فهـائقةبشامحريةرمزهوطلقالمسرحيةوقائع

طيفكأنهالليلىلهوتلهر،بالترابمعفراجبينهويبدوالارضعلى

قىكممرضللعملذهابها)اللعرسبثوبشبهاابيضثوباتمديترسضوي

اوىيمءدلمىوفانكمنواثقادائماكنت"هشامويهتف(المستشفياتبهـاحد
شخصيةوظفقدالمؤلفان،"رائعةنقية،محررةاليتعودين

عنيفصجلموحينعفتهاسلبهاحبينناجحافكرياتوظيفا"ريلى"

انهـىمسرحيتهقدكانانوهو،دضاءأالرمزفكثف،السلبهداكيفية

نئنساواشااءمال،2!،وحلتعقتاتهاانفرجتثملموتعقدتتوالدتاقيالاحداثاطارفي

.:المرحيةاطاهـهافيتدورالتيالعامهاللقضبيةينهئمايض!اانهالا

تعوداًنبهلحلمنازالوما،رائ!ةنقيةتعدلمبعدزالتمافالارض

ووطرح،"للهشام"تراءىكماتماما،لنايترامىحلممجردانه،نقية

روي!حةامبنالدكينورتأليفالالىضداخلاللعملمنمناصلاانه،المشكلةفينظرهوجهةا*دف

ترابها.وعلىنغسها

المحلقغيماًلنقيالتفا؟لمنكمعنتمخضتقدالمسرحيةان

لاتدأويالحديثالطبقرهأمااحدتالمسرحي!ةاكسبجلبسيطمسرحيبناءوقق،والوهمالاحلامفي

وللمالبشرمر.نبةفوقماالىبهميسمفلملشخصياتهاحياتياامننلاء

اليوغا-الغناطييالتنويبم-الن!سيب!الايحاءالمسرحيولضكلاستخداعهفجاء،اللطينهياكلمرتبةالىبهمينح!ط

علاحه.اسالهال.ء...ملصحيثاللجماهير"لايينمخاطبةفيتماماغرض4يلائماختارهالذي

.و..ربومرصىحىمعذهـفيد!غيرمناثرهاهـ2دىة!ر!رةس!طةنفسهاالمسرحيةحوادث

ملغز.تحليقاو
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