
،كا!+ثرم-والىنتمشصفم.اللأد*كلأتدس-زشرسلاننببت

المسدمة،في،بمونانيجبولذلك،الثائرالعربيا)شعبأبناء
يتذ؟رولم،العس!،بئا!كلياتفيتعلمهرو،نسي،ال*لمومواجهةفيا!و!ط!-

باستشهادهووضع،وكرامتهأرصهعنيدافععربيثائرانهسوى

القائدان،ارضهاعنتداؤعالتياللعسكر/بئالقواتامامجديداقالونااًلسيدحليقدنا

المضاليكونوان،جنودهمقدمةفييكونانعل!يه،النصريريدالذي***

الكلإاتاأمامرياضالمنعممحبداستشهادوضعهجديدقانون،والقم؟ةاللقضيةتعدولم،لنقاشواالجدزتحتملالعربيةالقإقىتعدللم

اللعربيةاللجماهيرتكنولم،القائدموفعفيالنظرليعيدوااللصسكريةرحمةتحتأوالمتحدةالاممهيئةجعولفيدورهاقءضظراللفاسطينية

وكان،ثائرا،بطلاشهيدااحتضئتهبلوانفعالانهاحاسيسهعنبعيدةالاستسلملاميةأوالسلميةالحلولكلوتهاوت،بهاوالمزايداتالمحاورة

وجنديقائدكلمنشعبيةدلا،ةوكان،اللحرلاختيارهشعبياالهمتفتاءهوواحداطريقارسممواأ!ذين،اللفلسطينيينالثوابضرباتتحت

هـانمهمل،ارضهاتحريرعلىالمصممةالجماهيرطريق،طريقهيسلكالشهداًءدماءوحددت،3الشهادأوائصراوشعارهم،المسالح.الدفاح

الثمن.جزءالفلسطينيةؤالقضية،العربيا!شعباماموالمسثولية،الطريق.

ادرشسسهيلاللدكتوركب"جديدةشصهادة"عنوانوتحت-اليوم-الفلسطينيالشسبكانوادا.العربيةالقضيةمنيخنجزألا

:جرادوفايز،رياضالمنعمعبداًستشهاد-ول،الماضي2العددافتتاحيةا!لمنونيةوالصهىالاست!مارضدكغاحهفيا!ربيالشعبطليعة

الامةافننقدتهطالماصقيقياافنحاءاالانيكرسالاستشهادهذاانذ)ك"ددولهماالئظاميةوجيوشهاللعربيفالشعب.عربيةفلسطيناعادة

التشكيكروحان...،والشعباللقيادغ:قاعدقيهابينالمربيةالصهيونيالعدوكانوادا،مطيفيئالفكالتوهـةمعحامالالةفيأساسي

!موتان:الواقعهذامواجهةللدىاندحاراب!دتندحروالانهزاميةاطماءامتدتافق!،فلسظينهؤالعربيالوطنمنجزءااكنصبقد

يبقىو)ن،أحيانالهحما/يئبل،قبلهبل،الجنديجانبالىا!ائد،المزيداجلمنيخ!يزالوما،ا!عربيالوطنمناخرىاجزاءالى

له،حمايةبل،القائدقبلالموتيقشحمانالا،الجنديامامدللكب!عدالاراضيتحرنراجلمنفقطلليس،الدائرالمراعابعادتتض!وهئا

اللذيوهو،الانضصاراتواللبطولاتسرهوالتضحيةفيالتواصلوهذاويعنبرها،الجدلمحوركانتران-يرونيو5عموانبعداور-إتالتي

وفايرزرياضالمنعمعبداستشهادان،والانهزاميةاللهزيمةعلىيتعالىالعدوانمظاهرهـظمظ!رهذااننرىولكن-العاجلةأم!ثةاللبعض

يحيا،انالايستطيعلاالعربيمانالافانعلىجديدةشهادة،جراد،العربيةفلسبطينارضعلىالص!يونيالعدوانوجودهنذتكررتواًلتي

وجميعها:العددابحاثولنتصفح."،موتانيعرفلانهالعدوأنعصدرعلىالقضاءهوالعربيالش!عبخطةتكونانبدلاوهنا

سواءوالمقاومةالفلسطينيةوالثورةالعربيةاً)قضيةحولاستثناءبلااستخداميعنيوهدا-الزمنطالومهماالتضحياتكانتمهما-نفسه

نءاللبعضتساءلوادا،الابحاثهدهمح!ورولكنهابعدتأوقربت.الفلسطين!بةثورةا-م!عما-ويلتقي،الفكرةهذهيحدمعتيكءل

؟لموضوعب!ذا"محمودنجيبزكيالدكتورمعقلس!قيحوار"علاقةالدولاجتماعاتعنهتسفرماانتظالىفيالاعناقبعضتن!رئبوقد

ءناقشةاننرىمتاتبةبنظرةواكن،بعيدايكونقدنقول!،المثهـاريتقرلىاننرفضالعربيالشعبمصيرانن!ولالبدايةومن.الكبرى

كانتوان،شكبلاتخدمهي،حركتناتعوقالتيوالفلسحفاتالافكارناميدانكونانلرفضفئحن،عربيوعقلوبفكراللعربيةالارضعلىالا

لفكراوصوحولكن،داتهاالقضيةمناقشةبعيدأوقريبمنتحمللاقدتنارلاتأوءساوعاتاوالهـباردةالحرباو،يىاللأيللصراع

اسلحهوهـنللقضيةسلاحهو"منهاالسلبيوكشف،واللفاسفاتقضيتناتتحولانولرفض،العالميةواللظروفالدوليالواقعيفرضها

مواجههنا.مشكلةوتضاف،الدوليةبالمشاكليسمىبمأعرفتالتيالمناطقالى

؟4صراأريئالىتالمفاوضارالواكلماالكباريجتمع،ال!المفيالمتعلقةالمشاكلالى

..مشروع.نياو،اًلكبرىللدولاجتماعأيانونرى،حولهاوالنقاش

صرياسماعيلال!كتوركتبهما،أفىضيالمددفيبحثواهمءضي!!،وطنهفياللقلسطي!نياشعباحقالاساسيمةنقاطهتكونلا

،المفاللهذاتقديرنامع"؟المصيراينالى":عنوانتحتاللهعبدواللفوىالتياراتجميعاننقتمهـولباللفشلعليهومحكوم،للوقت

القي،الئقاطبعضفياسمايملاللدءنو-معقليلانختلفانناالا.لتئفيذهاللدولية

هـ-نالمقالديجاءمامعظمفيتماماومعه،تجاهلهاوالتيأثارهابصهـ،نخضهاللمحرب!يهزء:ا،يونيوحربفيهزمناقدحقيقة

.افكارفيالعربرلميةالجماهيرولكن،البعضنفوسفيوالشكاللبسودب

:ابعادبثلاثةالعربه!ةالثورةابعادا!ماعيلاللدكتورحددمبادرها+وكانت،والتسليمالبليومنطق،الهزيمةرفضتمكانكل

،مورةنجاحاتأحرزتاوانني،الوحدشيو،التقدمي،التحرريللتائهينالمضيء.المشعلالفلسطينبنالثواررصاصوكان،مكانكلفي

تفرق،مقدمتهافي"نعددة.لاسبابكثصرةمواقعكلالثورةتعثروعزاتعرفالتي،العربيةالثوهـةلروحالصادقوااتعبير،الهزيمةظلامفي

ردودعنوتحدث،بينهماالمنيفوالصراعوالتقدميةالثورإةالقوىانشائيةجملانسطرلاونحن.وحضارتهاوتراثهاأرضهاعنتدافعكيف

وااتلقائيالمباشرالفعلردؤحدد6791يونيؤلهزيمةبالنسبةايفعلءلىالثوارومن،الفلسمطيبىاضوارامننتعلمولكن،الحماسةفي

العد،أنوجهفيوصمدتاللهزيمةرقضتالتيالعرديةللجماهيروالذيالشعوبومنطق،انناديخبمنطقذكروناالذين،القناةضفاف-لا

بالواقعيين،اسماهمماهوقفحددثم،الئصرحتىلنضالاعلىواصرتفي،اًدعصور"روعلىاتاريخ"راحلخلالطالعربنحنفيهساهمنا

الىوأحالنا-تمامااحتلملأفهمامع-يواققهمالاالهوواصحواللثوريمن،وحريتشااستقلالئاأجلمنكفاحئاوفي،وءسنعمرعازلكلمواًجفننا

سبيشرالىيهديوحدههوالذي"المباردعلى"العلميالتحلبل"،الطريقعلىعلامةرياضالمنعمعبدالبطلالفريقاستشهادوكان

السليم،الموقفاقخاذعلىيساعدالعلميالتحليلكانواذا."النصرابنانهوتذكر،المصريةالمسلحةادقواتحرباركانرئيسانهنسبماللذي
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منمعظمهمأللف.91حوألي5191-1891منالفترةفيانيهودأيدونيتالفلسالينيونواقنهداًءاليومدائرةفالمعركة،الموقفهوقليسى

اليهودالسكانعددمنبالمئة.2يمثلونوكانوا،الاوروبيةالقارةشرفيكلتشتبكالجبهاتطولءلىالمرابطةالمسحلحة!اتوالق،يرومنجعديوما

!قد0591عامومئددللكبعداما،اللفترةتلكفيالمحتلةفلسطينفي"الاموراصعبمنالمنشود0يالعلمالتحليل))انكما،-تقربمبا-يوم

السكانعددمنبالمئة2؟ومنيقربءاللهـجرةالسنويالمعملىاصبحردودمنعرضهماضوءعلىالموقفيكونفكيف،الدكتوويقولكما

نآ،هذامناكثوبل،والمغربواليمنايعراقهوداضاؤطقمادأ!الموقفهداعلىاسمماعيلكتورالل!يدلناللم،الصواناثرفعل

9-8منقدرهسنويبمعدلالخارجالىاسرائيلمنهجرةهناربقيةهملوالننياللجزئيةالنظرةعناسماعيلتور3الدوتحدث

ع!ا3-51منالفترةفيمسمواهاعلىالىالرقموواوصل،الافتستندوافي،العنصريةالنظرةهيقجاجةواكثرهاالمعقدةاللحقائق

91،ع3فياللفا13،؟-591ديأ،فإ؟أ،91اعمنالاف.1بلغحببثهـ-ظالحججوفتمد"صهيونحكماءبرروتوكولات"يسىماالى

الاحوالجميعوفي،اسرائيلواجهتهاالتيالاقتصاديةالازمةةموةوهيدثكلالنقطةهذهعاللجوقد،هذافيمعهونحن،ا)ضازيةمستئقع

سكانراجع).للمهاجرينوالاساليالاكبرالمصمراورباير!هودشكلالعربيوتاريخناديالاسلاءبضوءعلى،اللعصيرممروعلىجيد

.(.فلسطينيةاساتدر-حجاجاحمد،وتنبؤاتتحليل-اسرايملفض!ل!"شعارتحتوازدهرتقمامتالتيالعرر-قىحضارتناوقيم

اطيوم!المهـخطاأطد-فىرانجةزالتماالنظرةوهذه"بال!نؤىالاعجميعلىلعرجم!

فقطتقومالعربيةالاسواقفيكتبانجدالشديدوللرسف،تر،ا!

ووسائله،ابعاده:الصهيونيللمخططاسمامحيلاللدكتورعرضوقد.نرفضهاوالتي،يةالهنصرالنظرة37-!رمحاى

وأ.جيتهاايدلولوأو،نشآنهاظروفناحيةمن-واء،جيداعرضاالناحيةمنكاناللجزائرفيالاوروبيالمستوطنان"الدكتورويرى

فيجاءالهالا،العربيالشرقعلىالاةخصاديةال-طرةفيهدؤكافلشىئيليالاسراالمستوطناما.الجزائرفييعشيفرنسيااللقمانوزجمة

تاريحيين:خطأينءالجمهذاومن،البقاءاجلمنيسصميتواانعل!هموبالتالي،اخرىجنسيةله

انهاكروفوا"...4.91سنة،صرزارهرتزلانبل"الاول-لعربيةاالبلادمنالمستوطنينهولاءمنكبيررودقدم-اخرىناحية

.3.!ازارهااللحكوماتبعضاليهاعمدتاللإكماالخاطئةالسياسةانخافياوليس

عامكبحين،ةعبا!الاموهـبأوجزهرتزلحددوقد":الثانيحاسمادورالعبتقدزهائيامغادرتهاعلىودالي!تشجيعفبمالعربية

امتداداستكونسولىيااوفلسطينكي/،وديةدولةان"يقول8.!امنالفرار"وجةكانتالخمسيناتففي،انتللاسرالبشريالدعمفي

."الشرقيةاللهـمجيةضدوحصنايةالغربللحضارةشرقيفيالاوضاخواستقرار،الن،زيةإرانههبعدانحسرتاقداوربا

بأربعينانشائهاقبلاسرائيلللأولةالمزدوجالطابعتحددوهكذاهـددزادلماا!ربيهودثمالعراقوهودالليمني!ودولولا.اللقارة

."عاما."بهتمايذيالنحوعلىائيلاسرالىالهاجرين

الجملةبدايةفي،مرتين8.91عاماسمماعيلاللدكتوراكدوقدالمستوكلين5،اللجزائرفيالمستوطنينبيندرقاهناكانشكولا

1091.عاميولنبوفيماتهرتزلانايضاالمعروفومن،نهايتهاوفيهـ"ليسالاسراآيليالمستوطمدأنالقولولكن،المحتلةفلسطينفي

.الافكارلنناقشولنعدأنمعناههذاكانوالا؟أتواارضايمنفنتعساءل،اخرىجفة

اليهودلاندماجاللعالميةالصهيونيةمحاربةولكن":الدكتوريقولول!الارضهذهءيرارضسيعرفوالمالمحتلةبفلسطبنالمستوطنين

العنصريالاضطهادوتجددجهةمنفيهايعيتنونالتيالمجتمعاتفيقكل،ص!يحغيروهذا،الاسرابايةالجنسيةسوىجنسيةلمعرقوا

برمتهااليهوديةالمشكلةطرحاعادت،اخرىجهةمنالنازيةيدعلىاهـكولومعطم،جنسمبة!حملكانالمحنطةينقل!طالىنزح!اجر

منكبيرهـددأصبحثمومن،الاوروبيالضميرعلىصورهاوبآعنف،اخرىجتسيةمحلىيحصلأنليامجردرعاياهاعناللجنسيههتسقطلا

يل!موطنلهميكونانؤ،اليهودرغبةعلىيعطفونالشرقاء!الناسجنسيتهاتسقطحتى،الزمنمنطويلةومدةشر؟طالذنكتضعبل

يعيثىالذيالوطنفيالافدماجيستطيعلابانهمنهميحسمناليهأينفالى،!%وياالمحتلةملسطينمنلهجرةةذلكعلىواتدلصل،عنه

."هـسهاليهاالذهابمنمنةخهمدولةأيةفيمشكلةلهمكانتومتى؟/ذحبوز

رأيوما؟الوطنهذاواين؟هولاءشرفئءأياًلددوونسأللتياوللدولةللصهيونيةج2المزدولائهمرغم،جنسميتهاعلىوالحصول

ا)شرمحيين؟ا!وطنأصحابفيالننرقاء.فيهايعيشون

مس!ئولية-المجالهذافي-اللدكتورير-رردأناودكنتوقدحنؤنبة،الدكورنواؤقلافنحنبالهجرهالخاصالاخرالجزءاما

يسمىماومسئولية،السوقيتيالانحادراسهاوعلم!"الاورستراءالدولالحكوماتبعضهاضوفعتالصغهبرةالاخطاءبعضهناككانالهعلىمعه

فلسطين،اهضهـلىتمتالتييرمةالجرفي،الأشعوبيباليسار،لاسرائيلاللبشرياللدعملمحيالحاسمال!وريكنلىمذللكولكن،كأالعربي

بل،المتحدةالاممهيئةمفرتحتالجميعفيهاشاركالتيوالميزلة-!ه!العربالوطنفيا&!ودان!نظرهلونتساءل،الاحوالمنحالبئي

قض!يةمنالخاطيءبموقفهالليساهـاللغربيشارككيفهذامن.اكثرالقليلاللجزءاءا؟اللبلادمغادرةعلىالعربيكأالحكو"إت-نجبنإعهملكيئ

هئاونحن،وقضيتهالفلسطينيالنسعبكفاحطم-!ءلىفلسطينونظامهاأمنهامحلىعبئايمثلكاندقدالغربهكأاللحكوماتنتمجعت"الذي

الاستعمارمعمعركتنافيسندناانذؤمنبل،عدانيمنطلقمنننطلقلافيأقعلاحتى،جميعهماقولولا.لله!يونيةولاؤهكانوءعظ،!م

والذياسوفيتياالاتحادرأسهاوعلىاًلاشتراكي!ةاللدولهي،واسراقيلالماضي!ةيلةالقلالشهورميبولندةفيحدثولوربما،اض*ءفيمخطأ

-الانيحطثماهويعشينااذيولكن،ومساعداتهمواقفهلهنقدردمحصلبرر-خظئهرغم-والليهودللصهيونيينشاملةتهجيرعمليةمن

اللفلسطينيةالف.--صرةمنالموقف-واخطائهالماضيالىالرجوعلون.العربيةتالعومابمضف!يهاوقعتاتيالاحطاء

موقفإحركننور!ستطلقد،وطنهتحريراجلمنيلأافحشعب،المسلحة-اوربامناللفرارموجةكالتالخمسيناتففي"الدكأورويقول

هـصحال!موقفباتخاذالليوممطالبةهيوالتياًلاشتراكيةالمولولولاالقارةشرقيفيالاوضاعواستقرارالت،زيةانهيا-بعدانحسرتقد

كتبهماالىنرجعانيكفيلاوهنما،وعمليانظرياواللصهيونجبةاسراتياهـىالمهاجرينرودزادلماالمغربيهودثمالعراقويهودالليمنيهود

اللعمليالواقعكيحدثفما،ا!صهببينيةعنوستالينولينينماوكسيذكرنيالقولبهذاا!كتوراوئن."بهتمالذيالنحوعلىاسرائيل

نستطيعحتى،وعلميهـانكريانقولولذا،النكليةالكناباتهذهضدكان.للصهيونييناراضيهمبا!االلفلسطينجيينانمناللبعضبقول

فلسطين.تحريرقفيةمنالاشتراكيةالدول،وقفنفهمأنواستقرارالئازيةانهياروبمدالحرببعدانهتور3الدواذكر

الئقاط،مناقشةبدايةمنذدهنبمفيكانتوالةكلأالاخيرةالنقطةاماوكانت،القارةشرفيمنالهجواتمعظمكان،،اوربالثرفيميالاوضاع

اقدادهيوالتي،نو!.فهأعلنالذيالفلسطينيالشعبموقففهيا!اجرينمحددمتوسطوصلفقد،القارةشرقيمنايفاالاسلحة
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كانهل؟لفلسطينالعربيالوجهاعادةفيوالمساهمةل!دبالمهمةالهـبحثهذافيالكلاميتسعأناودوكنت،تقريباقرننصفمنذلكفاحه

رحبافقصاحبكانام؟الاحداثحرادةيسجلمترترمومجردأجدلمحيث،الفلسطينيةوالتورةاللفلسطينيةالقيضيةعنا!ول

"؟الاحداثتغييرفييساهمحقسهاجلمنالنضالفي،فلسطينثممعبلور"عنفقرةسوى

علىوحدهاالقادرةفهي،الجماهيردوردثرورثانيةورغراجموءاللعبفيهسحملالذيالوقتفي"مستقلوطنفيالمشر!ع

وعد!لما،شعراءكانوالووحتى،الافرادليسو،الاحداثتعيير!هةتاحاتيجيةالاشنر!ققفيؤ-يهطا-وعليه،الموقفمن

واظن،شعبهمجماهعيربينيذوبونفلانهمالاحداثتغييرفييساهمونمنوا!قفالفلسطينيةالقضية-وغداادوم-العربيةالثورة

بسيسمو.معينشاعرناعلىينطبقماهذاانأواللؤريةأوالتقدهيةعنكلاموأي،المسلحةالفلسطينيةالثورة

.الثورةهذ.منالموففخلالمنالايقاسلاالميسارية
للالستاذ"محمودنجيبزكيالدكتورمعفلسفيحوار"كانواذا

القضيةبهـعنانهالبعضيرىر!ماقلتانسبقكما،ماضياحمدث-ثة!،صبرياسماعيلالد!ربحثعلىملاحظاتيكلومع

وا،صبرياسماعيلا!دك!ركتبهقيماسواء،نتناوللهاافنيالراهنة.شديدينوذكاءب!رةالقضيةفيهعالح،هامبحثانه

نرىفنحئ،ا!عظيمعدمحمودكتمهمااوياسلينالقادرد!كضءماعنياسيئالقادرعب!دالاستاذفكتبهالثانيا!بحثاعا

...قص!هكاناذاالاالعنوانمتىأفهمورم"الفداءاستواتجية"

والصهيونيةالاستعمارمعمعركتناانادركأافادا،القضيةمنقربهايخهلمف،ذاقطموقفالمجردبالمعئىفالفداء،الفدنيالعملاستراتيجية

لافكاسدحة!فاتشدلتئبمطملاحولطدفكرثوييدهلموقفظ،!فثفي!طءلمعريفندهاا!تياللقصةالىوتختلال!رة،لاحرشحصمن

فياحدعلىنححرلاونحن،اشكالمنواخ!تتكونتمهماانتصارنا،استراتيجيةالموقفل!ذايكونكيفوبالتالى،لاخرشخصمنا!سان.،

لهااتكونوبالتاليولنظيمللسروطتحصع،جماعبم.عملحلالمنا
كشفسنعصنالمعركةولكن،فكراوفالس!فاتمنيريدمايشين

-.-.لظروفهطبقا،الاخرعنفدائيعملكليختلفوقد،استراتيجية

،الجامعاتمدرجاتفسيواطلبةللجماهيرقممهااذا،الفكرهذازضبعوقد،الاخرىعناسشراتيجيةكلتخضلفوبالتاليوقضيته

هـناكثرمنذمستصةمعركة،محمودنجيبزكياللدكورمعوالموكةمراحلىبعضفياللفدائيوالموقفاللسملياسيناًلقادرعبدا،سشاذ

هـنالجادةبدراستهماضياحمدالاسمتاذفيهالضارر.سثواتعشر.الاسلاميلتارخشمابالنسبةوخاصة،الامثلةواعلىالانسانيالتاريخ

معارضا،المخنلفةكتبهفيالدكتورافكارمتتبعا،المنطقيةاوضع!يةا

محامةبنظرةاسطءوبخاصةا!ناستزودالفلسفة"انالىمشيرا،لها.واروسةوالشجاعةالهـفداءبينخلطفقدأعتقدماوعلى

نا.الميادينمنميدانأيفيعنهاغنىلاوالانسانوالمجتمعالكونالى:-هنها،الفداءعلىتحضانهاعلىوغيرهالمتنبيأبياتبأحدالىفمثلا

وا!بر!حارذيىؤظواهردراسةفيبهيهتديعلميامن!جاتمثلالفلسفةجباناقعيشانالعجزفمنبدالموتمنيكنللمواذا

"توفيس"دورا"تؤديانيمكنلاوهي،البشرياللفكرفيوعمليا:الفجاءةبنضريوقول

."والعلماءالعلم"يقرءلمافقط!المتاعسقطعدنمااذاحياةفيضرلللمرةوما

المفكر*!بينالمنافتمحورونجبرهاالفكريةالمعاركهذهوستكون."اللحياةللكلوهبالموتلحلىأحرص"ب!اًبووقول

ببصالدائرة1معركت!ناعنمنعز)ةللشمتلانها،القالعةالمراحلفيبابتحتتنصرجولكنهابالفداءعلاقةلهاانأعتقدلاالامثلةهذه

والصهيونية.الاستعماربالمقاطعاستمتعناقدفنحن،ذلكخلافاًما.والحماسةالشجاعة

تفصشلاتاعطاناانهلونودوكنا،الفلسطينيالشعرمناوردهاالتي
ساه!اوماطرحو.لماتقديريالماصيالعددكابفلجميعواخيرا

اد!طينيه،وار!ضية(لعربيةاد!ضيةحولجادةمناكشاتفيبهددودلزيادة،المقالنهايةفيحددهاالتيالسع!نةالبنودحولاكثر

!طمتواضةومثار!نفسهال!رةالراءهوخلافايانواعتقد.ا!طالفدائيالعملفاعلية

المس!ح،بالكفاح،النصرالىيقا!كل،ا!جماهيروسمتهالذيطريقناعنالمظيمءبدمحمودالاشاذكتبمخلصةجادةدراسةوفي

تمارس"والتي،المجالاتجميعوفيالجبهاتكلفياللثوريةوالمواجهةباخلاصرمتحمسوهو"بسيسومعينشعرفيالايديولوجيالموقف"

وعلى،فلسطينارضعلىايعربيللشصا!ثوريةاللطلائعاليوممافكميرا،هذافيمعهونحن،بسيسومعينالكبيراللشاعرلشو

.!ر!روالواجهةا!خرىارمربقىاهـجبهاتمراحلووعيبجهودتتيعوقدبهالك!يرونوتأثرمعينقصائدهزتنا،

كن!؟واذا،نظرهوجهةتؤكدالتيالنماذجواهطى.حددهاكماالشاعر

السيدهط!لالقاهرةفاجمط،معينبث!عرالاعجابعلىالعظيمعبدمحمودالصديقمعنتفق

والجؤر،الانفعائيالمد:صدرهاالتيمراحلالثلاثفيمعهقليلااختلف

وفروعهاالوطئمةاًفمحنا!سريعالانطباعيعنضىفلا،باخلاصوموقفهتجربتهعنيعبر
.....ارالسطعللمولكيالراحليعرف!لمسماعرلالارلا،الواقعيوالمد

دامما-الثاعرانفأرى،الثلاثالتعبيراتهذهمعنىالىاهتدي

ومعيائسةالبعضيراهاقدقعدةكانتفربما،مرحلةايفيفصائده

العرديالفمج-علالمحرس!طرأالذيربما،اليماسعنالبعدكل؟ميدموك!عنتعبرفهيذد!
..-...تكونور.ما،افكارهصصاغةفيالمستصةوجودته،منيننههومصشسو

الصع!هـمنالسياسةفينعرفهماكماوالجزرالمداما،المراحلهذه

".دسدار"و!ورات"ار"روا!،لم!ياسياوالزعيموالفنانالمفكرمعلمةهيفالعماهير،الصحيحفو لا....السعرعلىلطبيلها

مدرسيهوادواتومجلاتكتبتوزيعوكلاءارر!ف!اوار!ناناو41!كر"انفيمحمودار!ديقمعول!

من!"اطلبوافال!س"..التوريةثقافتهخلالمنوملهمهاالجماهيرمعلمهوالمبدع

اللجماهيرفيهذهتاثيرهكانقعهموواالجماهيربقضعةهؤلاءارتبطوكلما

المعنىوبهذا،بهمتفرداذاتياموقفالهيكونولا،و؟خذيعطي

*هذهبسيسومعيناللشا!فهممدىافيالى..كتبفيهوالاستمرا!
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البيلألبمالو!ابعبد-عشهتالىانىحبقصائدكا!كام"3ص!+مم+-لا!+كا"3"--س-/س-ج-"--ص-+!2

ئك1!ط
الشموللحوا!نسعريةليياتيا!جربةاتجاءبدايةملاحطةالممكنمن

حدائقفيمتجولاالشاعرانطلقحيث(يأتيولاياتيالذي)ديوانهفيحميسشوفيبقلم

المياهصفحاتومحلىىاكلبيعةو!يالاحجارفيقارئاوخرائبهالتاريخ،**

الرجالإهناللبسطاءسيروفيءوالفالرجالمناللعظماءسيروفيبامحتبارهالتقليديالشمصربمفهومكيرايتمسكمنالآنيوجدلا

يشهدماكلوالفنالادبهزائموفي،واللفنالادبدوائعوفي،وال!س!اءاونلافكارمخلصوخادم،مباشرنحوعلىاللحياةلواقععاكسةسآة

شامحراالبياتيبدألقد.الشرلمقاومةداكعايهبهوماالافمانبعظمةاخلاف!محلىالمعاصريناللنقادآساءتوافقبينما،الموقفاواللطبقة

اررياسيالشعرميدانفيتاليةفترةفياعلامهوركزلوريادومانسياوفعلوابداعكخلإقللشعرالجديدالمفهومعلىودوافعهمالفنيةمذاهبهم

يشصإرإ،بررإجونسانمثلالآنوهو،جديدبمنفىمنفىمستبدلاوتو-ماووحسإاةاضمافةويقنلالانسانيوالحلمالواقعصياغةيعيد

مولسإ4جديدمنيفتحان-عليهبأنعشتمارالىحبقصا"لدفي.!!ورإها

يذودواناللطفولةمنذيراهايعإدللمالتيالجميلةوالمملكة،الجمإيلالاعلا!اجهزةمنرهيبمتواصل2هجومالمحاصراليومشامحرولكن

ايحياةتفرضهالذيالازدواجآلامالبياتييعر!للم.سنشيدهفيعنها،والاختلال،الماديالتفوقلضغوطباستمراروالمعرضالحديث

الحياةهذهمعجزئيالفاللتضرورةبينوالتمزق،المعاصرالشاعرعلىعالمعنوالعزلةالاغرابلىابهواللدافعة،للانسانالمعاديةوالعناصر

البياتيظلفقد،كشاعرشرورهاضدالوقوتإضرورةوبينكانسانمو!دشإلافيالهاديءالخلقعمليةفييرىقد،يديهصنعمنهو

تمردءوفيتفا؟لهفي،واحداشيئاوشعرهحياتهمنجعلمماإمنفياالانسانباتإصإاراتمثلايتغنىانلهكيفاذ!اخلاقيالاا!مستحيلا

تنازلوقد.الانسانبصمودوتغنيهاللحريةعندفاءوفيحزنةوفيالاسإنعماروجرائمايبشريةالجثثرائحةبينماالمقبلةالسعادةواحلام

،وقصائدهكلماتهغيريمتلكوللم،شيءكلعنذلكسبيلفيالبياتيانبإكفبم؟االانولىلتزكم.!تصاعدجياوالتكنولوالمصيرتشابكعصرفي

بعظمةيشهدمالكلجامعاوالمكانالرمانفيمتجولامفلسااميراوعاشجريدةمانشتاتعلىواحدةنظرةيلقياوالمذياعقرصالشاعريد-س

.اللحيأة،السياسيفالخبر.اللغناءعنويتوقفالكتابةبعبثيشعرلكييومية

الشاعريتوحدحينف!يههوادةلاقنالالىالشعرويتحوللابمااقوىيكوئقدالخ...عسكريبياناو،ووائيعملاو،غارة

وحينالفقراءعنيدافعحيننفسهرإيدافعفهـو.والمنفىوالانسانالذيم!الشعرذللكمنواللقارىءالشاعروجدانعلى.أإثيرءفييقالرإ

والقالتارش!وحكمةالطبيعةلراءمنيستمدوحينالشربقوىيندديكشتمف؟والغناءعنيكفانالاالشاعرامامولليس،بانتصا!اتنايتغنى

اسننطاعوقد.قضيشهمحدالةعلىشهوداالانسانخلقهاالتيالاساطير.المعاصرةالحياةطبيعةيلائمجدفياطريقا

ليس4نفسسإاحياتهلهبالنسبةالغناءلانمغنياذللكيمفعلانابإياتيطريقاحدهما،جديدينطرروناللجددالشعراءاكتشفولقد

ذاتيا.تنفيسااوبالوهمتعويضااوخيالليافياءهـرإأيااننزعمولا.الشاملالشعرطريقوا!ثانيالسياييالشعر

ضدالفؤاءجموعجانبفيووقفوالعدلباللحريةالبياتيطالبكلالىتمدالسياسيالشوجلورفان،تماماجديدا!رصدقينهذين

لآ.الا00انر.ا.،000.00اختلالااواجتماعياتفسخابأشعارهمواجهواالذينالقدامىالشعراء

.ل!طوطمهالاووهالبوهولكمهولاقفاسضديعيسيلمم!ممنعليهمهدمععطهدطنيهمماوزدلهـءالعظيمةالاولىصوهـتهوجدقدالنساملالنسوانكما،حضاريا

.انايضانزعملاونحن.وغيرهمالكبارالكلاسيكيينالشعراءاعمال

لثمجرةالمافيللؤيقللملىيفبعثيفتصرط!هعلىولفعاشعتعادئةلثوفمئلمم!ئئالاعمالماىنهائينحوعلىانجارءتمقدالجديدينالطريقينمنايا

يثوربركانرعشةوفي،الصغيريننهديهابيننور!رةفي،ا!واللجديدينجاهينمنالاكلابمادوحدهاقحمدهمياهياللعكيمةالشعرية

الطريقويتلمس،الدفينةالقوةوفي،الصامدةالرقةفي،أ!ا!مافيهـواب،ةوواقعالمعاصراتنا!ربينا!ضمالنضاليالموقفوان

...معاالاقجاهينفيالمشتركةالميزة

رعميلاحقهويظلمنفاءفيعنهيغيبلااللذيالجميلعشتاروجهفيبنفسالجديدةالحياةواجهفقدالمعاصرالسياسيالشاعراما

قوانينفيالطريقويتلمس،الآلهةوموتوالسحروالارهاباللقل،بااخبرا!بوواجهللقد،فبلمنالانمانيةتعرفهالمالتياسلحتها

طغلة.الورإدةصارت-والازرهادواتإقغالنموفي،الازلليةاللحياةوالصورة،بالتقريرواتإقرسإر،بالتاريحوانإاريخ،بالرقموالرقم

التيالماضيشواهدفيالطريقويتلمس-عاشقةانثىالطفلةصارتالز!فمح!نكاشفامصممالاعف،متحديا!مشنكرارافضا،بالصورة

هذيوفيمرتهناكمن-الوقتنفسفيوتحفيهالانسانوجودتؤكدورشاقةالتقليدإيالصورةبجمالكبيرحدالىعضحيا،واللخداع

ويتلمس-الجائعةوالذئاب.الآ!ةلعناتلاحقتني.اًلدار!كأالطدل(ايضاوفيتنام)ديوانهفيفريداريشذلكفعل،وصقلهالمتعبير

والننناقضواللجدلاللصراع!الجميلالاولوطنهبعثالىالطريقشعرا؟شاذلكيفعلو،الآدابمنالماضبمبالحددالمنشولىةقصيدتهوفي

.نرىهـنسواإلتسا؟لوالجوعالعجزمنالامليولدحيإثوالحردإمثيللهيسبقلمنحوعلىحزيرانمنالخامسهزيمةمنذاللعرب

العإالمسخاءيرلس!ووحيث-؟النبيذحلو-روحهفجاعت-ذاقيبنضاتإةتنإهدجديدةذرىالىالعربيةالسيإاسيةباللقصيدةمرتفعين

ختدإلالإجميلالبعثصورتومضوحيث.المقهىبةدإفوفىالاسطورىرمشرةاديإأسيالتذعرمسنقصائدمحشرالآدابمجلكأوتقدم،الانسان

المنلىواشوا!،المروشجرةفيمجسدةوالبناءالهدمعملياتتوالي.حدةءلىم!همكلق!مهمابالتفصيلسنناقششعرائنامن

ت،عشطمثقلوذباكرلممااومانمومعحرلح!دائحمانسانياالموتوالحولونفيع!نيوعنللشعاطنهذات!الجديدةالحياةواجهفقدالانسانيالشمولشعرعنواما

كا".والاب!داعالعطاءعل!ىمقدرنهوتفقد.الاغرابالىبالانسانتدفع
القديمة.والانتصاراتاللقديمةاللعطسوالواقيواتإار!خالا!طورةفيكاش!فاالانسانهذاجانبألىبالوقوف

منمشدوداممزقامحشتارالىحبقصائدفيالانسانويبدومحل!صوقدرتهالممزقةبنالسهثقتهلهيعيدماوكلالحقيقيمكانهعن

جانبفبموالعقلوايتادكخوالاسطورةالطبيعة.متناقضينجالبينمناضلاالحديثالعاللممحدوانمواجهةفيقدميه!لىجديدمنالوقوف

عااصم-وإجدالآخرالجانبوفيالحياةابداعمحلىوقدرتهقيمتهيؤكدفيالمنإتمورةالبياتيالوهابعبدالثاعروقصيدةقيمتهوعنوجودهعن

هدسإنبينالصراع.خلالومنالس!حرةوالملوكوالارهابوالقتلالسطوةالفن!يالاتجاههذااللىتنتميالتيالوحيدةهيالماصيالآدابعدد

العظيمبعثهفيالاولىالوطنصورةوتلوحوالخطىالطريقيولهاللعالمينذللكوبعدوتقديمهابمناقثنتهاسنبدأولذلكاللعددقصائدبينوتمثله

.الثمارالحياةتمنحانقبلالانس!انازهارتسقطلاانفيوالامل.القصائدبافينق!م
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إير،الموتيلوحعمدماالثالثالمقطعفيتتجسدحيثالمقباةللطساةقدر"ن!مالاولاللبناءينلودثةيؤكدالصراعللهذافاتنتجس!يدقالقصيدة

:واللبسالحي،ةءنللاذفص،لكرمزوانمافالأنوالماديروجهـه.اكضالمحلىاللانهائية

رغيفهمبعدهمأكلت-أكلتهم

عقيمحزنهملانعلوانممدوح-الانتظار

ت!صوفوا...ايديهمعلىناموا

ملالكةوأصثحوابعى-دلارضبايتشبثانفلسطينشعبمناستطاعمنعلىكان

كذلك،الانبياءقتلتالتيالمغارةاسطورةتشبهلاالحياةوللكن"بأرضمتشبثاالمناضلالشعبهذامنجزءوظل،اًلصهيونيالاحتلال

مسارفيمحزنةوقةلآمنبأكثرلليسماوابطسىالحياةءنالانفصالفانشظل.فارسنايرجعللمان-الموتاوالحريةمشظرامناضلاصلهدا

نابضةالرابعالمقطعفيخودقالاؤلوالهالالنفيروحهيوهاالوجودعنيكشفانعدوانممموحالشاعراستطاعوقد-الموتيأتيانالى

الانسانلكفاحصاف!يةمثالليةصورةالشاعرلنايقدمفلاالحياةبمنطقببطولةيتغنىبنشيداشمبهقصيدةفيالانتظارلهذاالبطوليالجوهر

للانسانالدلالةوعميقةخث!نةواقعيةصودةيقدموانمابالارضوعلاقتهايغنائبةبص!باغتهالشاعراستطاعوقد.الوطنبأرضوالتشبثالصمود

العرسفانمذللكارضهاستعادةأجلمنوالحرماناللعنةيحتملاللذياللفنيا!عكلانبذلكمؤكداقوينحوعلىالمعنىهذايجسدانالحارة

بعديتحققلمء،دياانتصارايجسدلاالقصيدةفيالختاميالمنطعفيولقد،الس،عرعنهايعبرالتيالتجربةلمقتضياتالامرنهايةفيخطضع

للتحقيقضروريةكهدايةنفسهعلىلمناضلاالانهلمنانتصاري!دوانمااكثررومانسيوطابعتعميممنبهتتسممابكلالغنائيةالصيماغةتكون

عالمه.ءلىاررصاره.الصورةتلكتتطلبماتجربةتجسيدفيلوقيقاايصياغات

جعفرالشيخحسب-طويلةقصيدةمنمقطع-الريحجدور

المئاصرةا!ديرنعزمحمد-الرحيلقبلوللاحظاتالشيخحسبالشاعرقصيدةمناخرىاجزاءعلىعلقناانسبق

القصي!دةمفهومتحديدضرورةمنالاجزاءهدهاثارتهماوناقشنلجعفر

القارىءوجدانالمناصرةاللدينعزمحمدا)شاعرقصيدةتهزالقصيدةبطولالاستدلالبمجرديكتفيفلاموضوعينحوعلىاللطويلة

تتغنى،ولاتصفولازراقشلا،معاصرةنضالليةقصيدةفهيبعنفمتميزاشكلاتتطلبالتيللتسميةالفنيةبالدلالةوانما.الابياتوعدد

وتتحدىترفضولكنهالوفهـة3االشعاراتترددولاتتشاءمولاتتفاءللامعرو!هوماترديداوالقضيةهذهاثارهنعيداننودولا.خاصاوبناء

واالاساةخاهـجمنمزقوالنتحدي9واالرفضذلكيحدثرلا.وتمزفىيمكنلااللفنيالعملعلىلصحيجااللحكمانمنالفنفيبداهة

من،ايصغ!يرةتفاصيلهابعضخلالمنوازماعاطفيصأهللحظاتمنحيثبأكملهاللعملتناوليلزموانمااجزائهبعضخلالمناستخلاصه

للذياالمقروروالليل،ولدهالر؟يةالامونسوق،4الناقصالرسائلخلالالحكمتدكليمفعيتأثيرا(لعواملأشدمنيعدللعملالكليالا!لران

وكل،للمأساةالمدياالوجهعلىالعيونيفتحماوكلاللعائدينتظريحتاجلاالشاءرفنيةفيتطورالواجهفانناحالايةوعلى.النقدي

يتشبثانوعليه،الوحيدالمناضلعالمفادسلأةالتهويمعبثيؤكدماالعدد!يالمنشورالمقطعذللكفيعليهللمثعرفالجهدمنكثيرالى

المناصرةالدينعزمحمدوقم!يد.ابخنشبثهذالمثلالاخرينيدعووبهالمقطعهذافيالتجربةتركزونلاحظ(الريحجنور)بعهـنيانالسمابق

ا!خطابةاللىالثاعرفصهايلضلاالتيالعليلةالنضاليةاللقصائدمن؟حتالسابقةالمقاطعميتشنهنتهابعدمتميزينواضح!بنصوتينفي

الفنيطريقهيشقوانما،المطلوبةالاثارةلتحقيقالعاليةوالنغماتونلاحظاًاـخ..وكورسوثالثوثاناولصوتمثلفرعيةعناوين

ويستعيضافىساةبواقعوارفباطاوعمقاهدوءااكثردروبفىهدفهالىالسردعلىعاديةغيربقدرةالدرام!المناخخلقفيالشاعرفجاح

المختارالموجزوباللتقريرالهتافعنوبالصورةالمباشرةالدعوةعنبالرمز.الصوتينخينالجدلخلالمناللصراعقجسيدوفيالركزالصوري

ومنالمعاصرالقصيدةروحمنقربااكثرللذللكوهوالبلافيالتكلفبدقةاوالشاهداواللراويبصوتنسميهانيمكنماوهوالاولالصوت

نواجهها.التبىافىسماةحسنةالمحارباواللبطلبصوتابرضاتسميتهيمكنو"لثانيواللصوتالاساة

علىالطويلةقصيدتهمنالمقطعهذافيالشاعرعثورولعل.الفدائياو

سالمأبوعمر-فدائيمفكرةمنالتحطوالحركةوالتدفقللقوةاسرهوللتجربةوالملائمالمبسطالشكل

وتحررهارشعريةاالصورتلا!قوفي/الابياتبينتسريبهانشعر

العربيالشعبينتخذهاللذيللموقفرمزالىالفدائياالعملتحولبينماالتلقيسهلةتجعلهاظاهرةعفويةالتجربةعلىيضنىمماوجدتها

هذاغيروقد.وءيرهافلسطينفيلارضهاًلصهاينةاحتلالمأساةمن.اللفنانجهـد-دائمايختفيانيجبكما-خلفهايختفي

ددوبءلىعطاشاكناانذبعد.واحتمالاتهاالمأساةصورهمنالموقف

عبراللصباحونترقب،ونحدم،اكفناونمد.اًدهـظلاتنسمالايقيظخالدابوخالد-الارضعرلى

غمدء،سيفناوغادرللجديداالموقفباتخاذناحظناتهبكل.الاطفالمدامع

واقترب،التذكارعلىنحيانعدولماللظلماتابحروجزنا،وتلاقيناالخيالعالممنقصيدتهمادةخالدابوخالدالشاعريستمد

:الآسرةالاخاذةصورتهولاحتالحقيقيالصبحذيبهاءستعليناالعناصرهذهصياغةويعيدالشعبيةوالحكمةواًلنغم

الغضنداكمرتقباالنهرعبرتمننضالهومجدأرض4عنالفلسطيي-الانسانغربةقصةعنلتعبيرا

و-غسلنيتسمخو...مياههعلهذهمنبالاستفادةيكتفيلاوهو.وحرشهارضهاستعادةاجل

وطنيوياأدضييااراًكوقلتلفنمادتهيخضعوانماالشعبيالشاعرطريقةعلىاللفولكلوريةالجذور

صورةفيسالمابوعمرالثساعرلنايقدمهاالتيالتجربةهيهذهيثنيثمالاولالمقطعفيبالموالاشبهبافتتاحيةويبدأ.جديدصيافي

لموان،التقليديالاداءبطابعمحملة،والبناءالتكوينقويةواضحةبعضهامعتتصادم،حادة،قصيرة،الحوارشكلفيمكتوبةبأبهيات

الاصيلة.حرارتهاذللكيفقدهاصارخةصورةفيللقارىءيكشفماسرعانومقماعدمتواصلنحوعلى

سيواجهها.!اللتيالتجربةطبيعةعن

بدويعبل!-الاءلىفياوحجاجزصلاتمنطغلتك-

طفلتك...الدجالللاعوريزوجونها-

رفموآثامناضعفناعلىأبصارنانركزانللنفسايلامااشدللعلهدمكحنا؟ها

ولاللحياةعمي!امتدادا)ىبالخلاصحلمناليتحولضروريذللكانتماماالقارىءمهدقدالمثعاعريؤنن2بعدالثانيالمقطعوينتهي
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هذهولكنقصميدتهالشاعربهايختمالتيالترسرقاياعلىيبيضايذيالواقعصحورعلىيت!مانيلبث!هروبساذجوهممجردي!ون

حريئوهـ-تحريتهمعنالمدافعيننفوسفيم!انالهاتجدلنالدهشةالتشوهصورةاذنفلنواجه.بالهزيمةاءمقاحساهـ(مخلفاويرةجدد

علىخطوةكلفيبرلملموتالحبيمتزج3-فجيدايعلمونلانهمالانسانفانالصورةهذهفيومسؤوليننامكانناءلىولنتعرفوالموتواللذعر

.النضالطريق.تخطيهعلىاللقدرةيجدلنضعفهلمواجهةالش!جاعةيمتلكلامن

اً...المخيفةالوقائعر؟يةعندبوجوههمالاشاحةعلىالناستعودلقد

لصتوفي-لرومنصلبيبتجربتهبتغاليفالر؟يةتلكيجنبهماًناللمشماعرويستطيع.القاسيةاو

تم*!.-!اماولكن.الناسلدى4مقبولتبدوبحيثوالرموزبالاستعاراتالمؤول

النبيلمةا!نسانيةالاشتياقاتنبعيفجرانالشاعراستطاعةفيواهـرارةوصمتناافعالناحصادوبشجاجمةمعانتقاسملكيالوقتحان

قصيدتهفيلعمرياشوقيالناعرويقدم.الأساةعاللمصمنممنا!را!ةالروحبهذه؟عالمنانجئاعةعنج!عاالمسؤولوننحن.والحزن

مورأشدبينويمزج،ا!زهارمنصليبافيصنعا!بداعلهذاصورةوهـةقويئ!ةبمويعبدهالشماعرلنايقممالشجماعةماركةالمتالى

فيالخلابةالطبيعةمنويستمد،وازدهاراتألقاواشدهاقتامةالتياة،صوراختيارهوفيالرامزةسخريتهفييقسوانه.العزاءمنوخاببة

المادةالذاكرةتوهجومنلأالخرافيةالحكاياترمورومنالمغتصةارصه.
الكتابوضياعالعصاكيرموتمبممجسدةالبراءةتسحقالتيالسطوة

مقاطعتنتظمهاالتيوحلمهراشتياقهماساته!حورةمنهايصوغاقىااساخرةا!ورةت!وينفيالشاعروفقللقد.اللعبعنالاطفالوتوقف

الاغي!تولدالطريقحارسوالاميرالساحرخرافةقهنالثلاثةاللقميدة،سبببلااستجوابمنخوفاالسحبخلفالهارباللقمرعورةءخل

الصثرين،اللعامالامقحاصرحتىالن!فىتأخذانماولكشهاالاولى
...الاطفالمثلاللحياة!افعمنلستمدةارموزهاختيارفيووفق

الاغنيهلملتم!مفطوفيتتوقارمحملهلقتلشواًت!ولدوجدلسرلملعتنهضيعاسعالللكنهاالرمزاختيمارفياخيراووفقالحجاجوعصاوالكتابوالعصافير

ياتاللذلمعالممنجديدةقوةمستمدةالتعانيفيتأخذوانماحمورهءلىيصيبوارزممرالتسلطمنعاوليجسدانواستطاعالتاريخمنالاساسي

وومساتالشاكلويس!نعيدوالتعاطفالحبعلىقادراالانسانكانحينوعصاهالحجاجاسمدكريستثيرهماخلالمنوالجفافبالعقمالحياة

وراءالمخفيالعميقالان!انيالمعنىذلكولنالهويلوحالقديمارحنوبمويعبدهلشاعرااجادوقد.وكلماتهوافعالهصفاتهمنوالقليل

وردزناوالختا!بمافيمقطعهاالشاعرلتمنجوتنسابالصوروترقاللحزنتصوير!طا!يجازعلىيقساللذياللمراصطالممرداسلوباستخدام

وكهودداليةالبعيدةالشمسمنوكئوسارهاروقبلةمسمامرطائر!غديرفيالانفعالوتصيربالحركةكبيرااهتماماويهموالمشاعرإجوواالمكان

الاملصوء،جديدصوءتحتالمشهدويسطعضباببلاتلةسطوحعلىالمعاصرةالصياغةفيالاعجابالىيدعومستوىبدللكوحققاللقصيدة

معلناموتاوسوراوحزنكلوالمتحدي،الصديقعيونفيالمتجسد.الشعريةللتجربة

.الشاءاللقويةالرقيقةالقصيمهاهذهختاما!ثخيومحم!-للانسانقصيلظ

خميسشوقىالقاهرة
المعانيونفموالتقرنجرالحطابةالىالشيخيمحمدالشاعريل!

5!حيحيالتقليديالحماسيالىالنشيداًقربالقصيدةقتبدوتجربتهصياعةفي

محمدقصيدةعلىنلاحظهمااهمان.اللعصريةالقصيدةالىمنها

عاديهوعماالتعبيرفيوانحصارهاالخاصة!ر؟يةافتقادهاالشيخي

سلفامقتنعونأرضناتحريرسبيلفينناضلاللذيننحنواننا.وعام

الادراًدمستوىعلىمعروفهوماتقريركثيرايجديناولاموقفنابعدالة

ضالرمصمنص.والافكارالمعانيلكس!التىالخاصةالفنانر؟لةخلالمنافيساةلعالم
عدىالالىدور!ردلكبليعاسلوبهيايمدريردلكجاءوارالعادى

الواقعياوالرمزيالتجسيدعلىقدرتهفييتمثلنساعرنافعلماخلاف

الذيذافىعنمختلفاوجودا،الشعريةبااصورةمرتبطاحياوجودا

المفاهيماهميةتبدوهنافمنالافكارونظموالهتافالخطابةتخلقه

التزودالىالشيخيمحمدمثلشاعراتدعوالتيللقصيدةالمعاصرة

ثير.واًكالتعبيرفيكبرىقوةالفهيةتجاربهليمنجبمكاسبها

للشاعر

سيفابراهيمولهيد-فدائيمذكراتمنصفحتاى

نااسهشلوماخالداعناقامننعانقتانللحظتانوالحلمالحنين

سنةإبوابراهيمهحمدموقفاممثثنبأنهمايقالوف.الزمانفيممتدةواحدةلحظةيصبحا

ايجابيافسص!تتطلبالتيالارضواستعادةالتحريرمعركةتجاهسلبيا

يتسمانسيفوليدالثناعرقصيدهفيولكنهما.آخرشيءأيقبل

قل؟الئتمىحديثا!درالحدوواحةاللحمينةاللىوحنينلقعدة.خضراء،.وموعد.،،المغتصة .....الجريححاصر!ابييالداميهالممساوويمورمهماحعه.،لالحاسه
!للارضحزيشةحببأغنيةيرملأنها،اليهنصبوالذيوالمشنقبل

ويتحولالقصيدةمنالثانيالمقطعفياللحلمصورةتتجسدفشعئا!شيئا

خلفيةالسىاللقصيدةفيالاولالمقطععلىالغالبالغنائىالاحسعاس

وتلوحالصبحاعشاشويجدلالرجالزنوديفرعاللذيالمنوهجللحب

لمد-3العصفورصورةاللدهشةتثيروللقد.الئاسلكلمفتوحابابامورته
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روجاهولكدهنهانكفمقولوبر)بلخرجاتحرسعخنداميتهفهولافراتقممعحسةاوو!هميتهثكمتريقرمح!لفصثسخاا-.

ي!حىانهعنديشكلا..؟هذءفرادةما"..خاصةفرادة!هم

لمم!مت!اللكاتبعلىنفسها.نفرضالالفاظبعضان،..خاصاتقرداالقيادرعيدف!اووقبفلم

!قص!ءمابيدةتكونأو،ذاتهافيمعنىلهايكونأندونلاسمتخدامها،*!ه!ي

فصةءلى-اك!تربتوسع-تنطقنفسهاالملاحظةهذء).عنهالتعبيروالكفة.صحيحهذا.الاخرىقشيلانبدلاكفةرجحتاذا

.(.سرىكماالناليمةعحمودفا!زقصصأربع.الادابمنالماضياللعددفصصهياهناشالتالتي

،،،تضيفلاالقيه-!متوسطةقصص،النظرفتلفتواحدةمنهنت!نميزلا

رمؤاوا!صالارضبينا!يالصرابممنمحمودفايزيتحد"الارض"،شايرابيلرشاد"العصافير":فكرياأوفنياالكتيرالينا

بينالربطعلىويسماروه.واسرائيلالعرببيناللصراعفيهيتكثف"للفيلمطعم))و،الحيدريليوسف"العطف"ثم،محمودافائز

بينيتمددالاناصبحكله!لسطينجسدأنالصراعمناللوبئهذين.الاسدجم!لفهد

وان،الاخرىالناحيةمن(الاردن)والنهرناحيهمن(الابيض)اللبحر

كلها.الارضابتملعحتىللبحركانتالاخيرةا!جولةهذءمىالغلبة.و*رضالصمامير:الاوليتيناللقص!نيعنبيئمشتردعاملالمكان

نتلمسها،الستةبمقاطعهامحمودفا.بزقصةفيالمحوريةاافكرةهيووهاذا!نت،الغربالىكلهاالانملسمطيناصبحتالفلسظينبموعند

يفعللاواقيالتفةواالشابكةوالاستعاراتااتشبيهاتوسطزلمماالغرب!ةالضفةكانماعلى-الاولىاللقصةبطلوقفحيثوقفت

للقصة.تعبيوياالناءالىا!وضمنمزيداضافةلوىمنهايراهـصالاردننهربين!ا،غرباب!ناظريكتتجهانبدفلا-!ردن

اللبحربينالمراع!يدوراتننبعااتاليةالثلاثةالمقاطعفبمهلسطين،جسد-منهكا-يتمددالغربالىالمتوسطوالبحر،الشرقي

تفيض،لكنهااللعذبةاياءبينابيعء!لأىالارض.والارضاللغر!يابسهـعلى-لعينيكتبموبحيثقصتنابطلوقفحيثوقفتاذاوانه

الماءلوىامامهاتجدولا..المواتثمبالجفا!مهددةكلهاوالارضالعربالى:احساسهتحسفقدالاغوارسهولفياليرتقالأشجار

اقعىوفي،(العدو!اللغر!بماالبحرهذالهايقدمهاللذياصفىالاالعبورنسمتطيعلن(كف،استردادءمنبدولاضاحالذيهناك

بنفسهينابيعهويحفر،مارويجعلهابنفسهسما،.يصنععالمالشرق.بدلا،السلاحفوهاتتسمبقنا..مقاتلين

إ..ااثرفىأقصىفيالعاللمهذاجداوقميبعيدلكنه،تدفقو-لهاتنتقلأنفبوسعها.بعدالحدودهذهتعر!لاالعصا!يرلكنا

01؟.نحذاءهاوتلتقط!ناشجرةعلىالليلتبيت،غربيهالىالنهرشرفيمن

لالقخالبسيلحتذعىضىنقذلمحنرمهددةلتبمالعاصفطسسواحلهاكضبمتباقيلعنابيعضلمحينفضتأىبعد-سقسقتهاترتفعالباكراللصباحوفي.هناكحقلمن

يحرقانالتطاع،نهأم..اللقوةاسطورىلانهاالغرليالحرهذامكمنهمنالقصةبطل.جديدنهارمجيءلتملنسعميقانوماعنها

....تدريجيساتنزاحوهيالليلغمامةيتابعباردةصخريةهضيةخلف

يودلانه..ا!اةقيهدبتالميتوالبحر،(..؟بالفعلالارضارط!ة.واهـلاحار!ة-وح!ه،المضشةالدافئةالاشعةتحت

والححر،القحطوكالستشرىالاعوامتمر.الارضدحياةيقتاتا.
...ىفي!الهكانالنهرغربهنالرلسلنقيارضالىبالحنينروحهتفغم

أقصىفيالذيوالعالم،..الارضمنتبقىما!يغرفىالمالحما؟هر

..وهنادهناارارهفارتفعتالدنسالارفينداءلبىيهدبمرفىأنيومايستإعأنهفيالتقةيمنحهوا!سلاح،وذكرياتاصدقاء

"جاهيصعداانيطانكأنفاس،اللاهبحزيرانحركان"..ئمفيومغسولةنظيفةبرتقالاتبعيدمنأمامهتلوححيثاللى..يعبر

امواجوهدوت.."غيظاحزفرا!بحروكان.اعلىالىالميتالبحر.الاغواربيارات

الميت،البحرالغربيالبحرابتلعرويداورويدا،اللغرنجبالشرالبحريرتفع..وفجماة.ترتفعايضاوالشمس،يرتفعالصافيرصوت

ةالعادسالشرقيةالارضحفافخىااغربيالبحرشواطبمءوافندتالعناصرتاللفت،والموتاللدموابلتحتالرجالعبر،الرصاصهدير

..الجمانبهذامنيعدهاسابقااًلمقدسالنهركانحيثتناغىتهذاحدثوحين.والانسانوالسلاءلطبيعةا:معاكلها

والاخير-السادس-يليهوالذي-الخامس-المقطعهذافيكجوقة"غنا؟هاليتصاعدكلهاوذابتالمغردةالعصا!يرسقسقات

بعدكلهاالقصةاليهتهدفماعلىبوضوحاليدنضعاننستطيع-."..الانشادمنتظمة

الغربيالبحراغرقحين:الاولىالاربعةمقاطعهايسوداللذىالخلطرماص،رأسهاخفض،"وشيش"الشرىاذنهبجانبمر"

ثم،الاعشاببعضفيهنبتت!قتجاءالارضمنبقيماحزيرانفياللقماشلتجوسنراءالتوت،جانبهتلفت،شبمءبكتفهارتطم،طائثى

فيصامدةالصلبةوالارض،ترابهويتشققيتفتتالارضسطحبدأوبسرعة،دوريطالربقاياامامهارتجفت..يعقللا.دم.الكتففوق

ا!غمودةالارضتلكالانبعدستظل".اللعملاقاللغربيالبحرجوف،بحرصالعصفوربقايالم،جيبهمنمنديلهاًخرج.حدثمافهم

البيرةالارضتلكوستظل.يفقرخىتفنصه،البحرماءتمتصالحراسةلوبةانتهتحين.الممماةالترابحباتبعضأعابعهحملت

حتىشواطئهتجففوستبقى،اكثريطغىلاحتىباشتمرارتحاصر.،الشمسبنورالحياةتوهجت،الصخوربينالصاعدةالمساربتسلق

."..والبحرالارضبينالابديةاللخالمةالمعركةانها..يتراجع.الغربالىتتجه!ووسهاالرجسالفضاءفيمبتعدةالعصافيرحلقت

واسرائيلالعرببينالصراعهذاان:مسبقاالقكلةبالكافرضالارضفي،هناروثدفنهالمجمومحةمعسادخلغدا:نفسهخاطب

المراعهذادوراتيأبعراحثم.والبحرالارضبينالصراعينسبه.".النهرنمرجم!

جاءهنامن.والبحرالارضبيناللصراعقاللبمييدخلهاانبعد.وانسانيةجدابسيطة.شاوهـالجديدةابيرشادقصةهذء

الصراعهذار؟يةاخضاعومحاولةللقصةالتعبيريابناءافيالقسر-الموريطالرخى،ضاتلينالاالعبورنستطيعلانحن:لناوتقول

ينالفيزيقياللصراعلمقولات-جوهرهفيوالحضاريالانساني-لاونحن،رصاصهممن!فلتيلاجديدبنهارالحياةفرحةيعلنالذي

فنيااننمثلةغيرالافكار،الحلطجاءأيضاهنامن،وا!بحرالارضالرص!اصدويارتفعاذاالاالجديدبالنهارفرحتنانملناننستطيع

النعاحي!ةومن.شيئايعنيلاللكلماتترادففيتصبوالتي.والانسانوالسلاحالارض:معاااثلائةالعناصرلتنسجم..مطلعهمع

الانسالي-الصراعهذامقولاتيضعأنفيالكاتبرغمةفان..الاخرى:مثلا.التعبيوات!بعضالكاتباس!خدامحولملاحظةلي

ق!رواللبحرالارضبينالفيزيقيالصراعمقولاتداخل-والحضاريوبينهابينهينفسح،بعيدةغيراماكنالىشوقشرايينهفياداهم"

!ا:(رموزايجعالهانحاولماأو)الرموزد!لاتتميعانالىءاللج:النحوهذاعلىالمعنىاكهماناس!نإعانني،"..اخضرشريان

الذيالشر!أقصىفيالعالمهذاوما..؟يعنبموماذاالمي!تالنحراستخدامأما.اخضروادوبينهابينهيمتدقريبةاماكنلىايشتا!انه
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ء.*فسدفيهذهالىمعاولصل..؟بنفسطينأبيعهويحقربنفسهسماءهيضنع

الواقجنوباحراجفيلفقراء3امنطبقةحياةحولالقصةتدورجلوربلالانها..دائماا!نلاعهايمكن!ويتمهماالاثحمابان:النتيمجة

يقطعوهاانالبواريعمالوعلى.(ا!بوعي)اللهورعاباتتنموحيثدائماينتهيوالبحرالارضبينواللصراع.الارضاحشاءفيءضندة

الذينهمقليلون:وج!مةقاسيةوالحياة.بغدادالىالمراكبلتحملهاالانسانجهدهوهامطر!الصراعفييتدخلحينالاالبحريصالح

اوديقيمكللاجلمنجهدهميبيصاانجميعاالباقينوعلىيملكونمفروفةقصةفيالانسانهواينولكن.البحرطغيانفدونغهاله

،القواوبيملكونالذينهؤلاءمنواحدالرزاقعبدالحاج.العغار-أرضهأجلمنالانسانصراععناصرباخضاعتتلهىانتحاول..سلفا

يقيمانينسىلالكنه،بخسبثمنا!عمالمناللهوريشتريوهوهادروبحرناحيةمنمستسلمةارضبينمراعللعناصرووجوده

وهو،(المحرممن)اللعشرةآالاياتدفىعنساسنةكلفيالعزاءمجلس؟..الاخرىالناحيةمنبالفضب

يترلضلاابداوهو،الحاحبعد(دنانيرببضعة)النشاءلمشروعيتب!3!*ء،

:هدانؤكد"جبير"معوحكايته،يضيعحقهالحيدريل!وسف"المعطف"هبمالعذرهذافيالثالثةا!قمة

لطج،اببابسفينته!قفت،الحاجةبهأقلعتواحداجبيوكان".الصاقمن

فيلةهتف.الذبوالشجاءلجنديا،جابرللعريفكانالحقيقةفيوالم!ف

تقبل.لاوالمروءةيجوعونأطفالبم،الحاجايهاالذي.اللخندفىداخليجبممااكثرجسدهير!عانمنرفيقهحذره

..؟لثغللاولذاس،حنرهعلىتفلبتشجاعته!كن،الاعداءرصاعيمنبهيحتمونكانوا

بهاذهبمحنديزوريولااثتنلكيفاللحاجايهاولكن-صغيرةبفوهاتفطرزتهباردرصاصمنزخةالعريضصصرءوخرقت

..؟للهولى.(إ..الكليشيه-لتعبيراهوفهذا،أوسمة-كلونانبدلاا.حمراء

انتزعهزورقاهيبيعه،القلبمنهبرقثمطويلاا!اجويصمتهذء"بعداجازةعلىحصلوقد،العرفيرفيقيرويهاوالقصة

باسماللبيراللدفترمنصفحةوتفتج،قنلالهيسددللممديئمن،مسورخشبيمقهىفيي!ومالانوهو،"..يئساهالااننيالحادتة

يمتليءانههمس!ااكاسيقولاللذيالدفترهذا)."..جبير.ويتذكر..المقهىتتوسطالتيالكبيرةالمدكأةمنالد!ءيلتمس

القديم،المدينمحلىدارتكماجبيرعلىالدائرةوستدفر.(بالغثنالصخمجسدهيجوجران-عريفهاصيبانبعد-عليهكان

جبيرفيحتفي،ينقصولايزيدالذيلدينهوداءالحاجعليهفيحجزعشراتمسافةوعلى-هناكومن"،الصغيرةاللصخريةالتلةخلفالى

فيدالرةالحياةوتظل،اللبصرةنحومتجهينباللظلاممتفعينوعائتهالاعداءعنهارحلفارغةمتروكةخنادقتتنالرحيثالى-الامتالى

المفكرةالدودة"لانيملكونلاواللذينيملكوناللذينبينقاسصراعطبيمركزاقربالىهناكمن،المتقدمةالقواتنيرانتحتمذعورين

."..تعيثيلانمصطرةاتطورةاكثراومتركيلونصفمسافةيقطعاناذنعليه.العاجلللاسعاف

لجبير.ينتقمانقحردالمتطورةالمفكرةاللديدانهذهمنواحدمواقعمنينقطعلاالذيوالرصماصاللقئابللوابلنفسهمعرضا،قليلا

..؟الانتقامقررالذيهذاهومن..ولكن..؟انتفاههكانكيفالذياللجنديبينالمحمومالسبافىهوالقصةمنبقيوما.".العدو

اسمه،(عبيطمنبدلادائماقريةكلوفي)"القريةعبيط"هوللجسداهذاالىيسعىالذجم!والموت،ناحيةمنعريفهجسديحمل

منسلخ،أبيهوشانثأنهتحقيرا"طويلب"الناسويسميه،طاللبخممس)،ادريسيوسفقصة:راجع).الاخرىالناحيةمننفمه

يص!دباني!نلهىوكان،الاطفاليفار!انرونعاماعشرسبعةعمرءالمحمومالسبا!هذافي0(55!ا"لياليارخص"مجموعة،"ساعات

حكايةسمامحهبعديوموفي".النهرفييرصيهاثمواللغيالمالسلاحفالىالانتحولقدكانايذيالعريفجسديهزأخذ":الوتانتصر

ادخلقاسيمةغلمانيةوبطريقه،غيلمينفاصطادصئارتيهرمىجبيربي!الجسدولمس.تماماوقفقدا!ارالنزقي!كان،باردلوح

لاوضسعفيالمسمارينطرفيواخرجر(سيهمافيكبيرينمسمارينالجاحظتافيعيناءوكانت..فيهتسرىشديدةبرودةكانت.مرتعثة

.".النهرفيرملهاثم..ترسهفيرأسهيدخلبانللغيلميسممحاحتادغريبةالنظراتكانت.وعتاببمرارةفييهتحدقانمعلقتيننيصف

انتقامااللحاجمنانتقمفقد،طويلبانتقامهو(هقط)هذايكنللمتلكاحتمالطيقيعدلم..ابدايئساهالننظرات..تفسيرهافي

قيادلماتهيبلغهكبيرموظفلسانعلىتليفونيةمكالمةلهدبر:اخر،الباردتينجفنيهكبيربحنانلتغلقالمرتعشةيدهوامتدت.بعدالنظرات

وتجيع،متناقضةبانفعالاتالحاجوجهيطفحساعتها"..لزيارتهقيمتزجعينيهويدخلوجههطولعلىيسيلاللذيالغزيرالعرفىومسح

كانوانالهينبالامرليسكبيرلموظفا،غ!اءاناذ..مثلومةالفرحة."..الساخنةدموعهحباتمع

مشقةرفسهالحاجيكلفهكذا،"..القليلونالابهيطمعلاتنرقايلغيةالمحمومالسباقفيالموتاحرزهاللذيرالاننصا!هذالكن

الضيفليدمحوالحاجابنيدخلالمائدةتعدوحين،كبرى!ليمةامحداديحملهاللذيورفيقهيحتضرجابرالعريفكان.اخرانتصارويشماله

..!النو؟ميابنطويلبسوىوالرباطائضنبةفييجدفلااللغداءالىالمذعورةكالفئرانيفرونكيف(الاعداءالى)انظر".وعبمندويدمدم

يمشبهماالىالاولنصفهافيجادةكانتالتيالقصةتحولتتتهاوىكيفجابرعرفيياتأمل..التقيلةمدافعناقصفتحت

وطردهجبيرلاذلالطويلبانتقاموجاء،الثانينصفهافيالفاترةالنكتةهيا..عريفيياانتصرنالقد..القنرمن3بيوتوىئهامعسكراتهم-

ف!ابا!سصبةمقنعغيرانتقاملكنه..للجبيربا!نسبةطبيعياانتقاما.."..النصرمشهدمننظركقع

الكاتبي!فكم،س"اكتطورةالمفكزةاللمودة"بوسعيكنلمهليخدرأن:ارباحالىالخسائرتتحولانالكا-لببصورهكذا

هوللوليمةالاروادفيالحابملوريطهل،هذاغيرانتمقام-الانسانهـذاالىبحاجةلسشاكلنا.البطلموتمقابلفيالوطنياحساسشا

اتقدلكنني؟رأسهفيالمسماروضعقم"للغيلمالطعم"رميبرمثابةهذه6791بعداللجديدادبنايؤكدانويجب-نعرففنحن.المخدر

هذا،اليهاتلجأانالمتطورةالمفكلةللمود!يمكنكانكثيرةوسائلثمةانموتهمنرىانومحلينا،ينفيكتىالىبحاجةالمعركةان-المعرفة

و)صم،،انسانيةجديةاكثرقصت"هضمونيجعلانالكاقبثسماءاذاانمنه4دلاامرا:ذلكمنواًكثربلى،وضنوفعاطبيعياامراًالغالي

انتقامه.وطرافةطويلبشخصيةطرافة:الطراف!ةشركفييقعدورالادبيلعباناما.النهايةفيحقيقيانتصارالىنصلانشثنا

تصويسرفيالكاتبنجاحهوالقصةهذهفيالايجابيايشيءوقد،حياتنامنالمرحلةهدءفيمقبولايكونلنفشيء"اليقظةحلم"

لانتزاعفيهاالناسوسعي،ا!عراقجضبمناخطقةاتلكفيالحياة.واحدةللحقيقةوجهانواقهـوينا!نهويلبئىكاملاوو،عالىو!لنا

؟المسنننقعاتوالاحراجبينمن-وبطواةبمتذهقة-رزق!جيدانعيهاانيجبالتبمالموضوعيةبعلاقلأنهالواقعحجميتن!وهكلا!ما

اللطريق.علىخطاناتتهـبتكي

!فادرعيدقالوقالقاهرةلفهد"للفيلمطعم":ايضاالعرافىمنوالاخيرةالرابعةالقصة
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الربطا"ءحاوفيتساؤلناعنلللاج،بةا)ترشيجفيي!بدأ،والابنالابلرنش

لماوالامالابحوار?هلمهايةيرلقوءكلور!يرلىمو،لطوؤانواالارنبين

اخالمنىختلاف!باا?إرضاذلنبىرورالابنمعحبا!ه،جهعاكطذتفهميفوريبقا!

مق!ورهفياراليهفيخيلاحيانايحلمكان..كليهماعندال!فسي***

ناالارضالىيهبطانلهاربدكنتحقيقةاللحلمذلكمن.بجعلأنفصلالإسننغرقالنصلحمرالدكتورا؟لفها"اللطوقن))ء!رحية

ء-،دوءعقتينكانتاعينيى"لنو):شاميعمها،نجضعانرءلحودهاإمبمااللعدثداخلحاضرةش!!ب،تثلاث4تحيارووققخلالهع!ض4واحدا

قبلاللطوقلىنباحملمناولىهوالابنكانلقد.((اص!يراهلابنجم.و""ورهكلهالموقفجوعلىتهيمنعائبةونتمخصببة

قاتمة..كاللغيمماتليست..الافقدزردكناءء-مةلىأى)ايرحدثانعنتحد؟نان،فد،بمببتغرفةفييجلسانوامبأبتبدأفالمسرحية

سئهاتتساقطالاسوداللط*ن"نثقيلةبقطراتواذاقجأةانفجرتمربدةاللذي"الطوفان"للذلكاحتماو*وعدمسأمهيعلنالاب،"الل!وفان"

ويعدسالر؟يةيملكاله،ل!،تهـمىضعدالخطر4تجارانللئاسؤ،راد"ترىصلإىستصيشهل.نتساءلقانهاالاماما،زالوماءامااستمر

ؤف-داقيالوقائيةالقيوة،اًاـخطرللدوءالايجاجم!الىفلوايضابهـااللاأهـ،رنعمةفتعلوبينهمااللحواريالعرفيشتدو،الطوقا!نهابة

وسخرؤر،بئ!"ضحكلقد،وء،جكايحدثسوفء،شيئاان"المديضةترويبهاي!!رطوبة"الاب"سببالذي،الطوفانذللكمنخوق

."لداذتيانذرربقالتفعلانريدماذا)3قلت،اخر!ريقورف.اللطو!انهذايرنحسانبعدمنهاالشفاءفيويرغب،كلهاعظامهفي

اللظزمقصةخلالهم!نيرويالذيالابمونولوجاستخدمالمؤللفانقدكان،اطلملالهينبتىهوهاولكنه،ينساهوانيذكرهالاقررلقد

اللىبالاحداثيعودهواد،رائعاايئاثااستخداماالابنوبنبفؤ"--لاماجرائد"قراهانلهسبققدمااجصرارفيفف!صهاغرق

للما!ذيالخطرمنالموقفيستصضالطوؤ(ىقيصاالى،الوراءارضا"فيهاؤوجد"مهاعاش،حؤادهنهفيوحؤتحفظها"الطوفا!

به،هئذرةارتفعتال!ك!والاصواتالمفمماترغم،اعتلارادلىيرولوهن"-مفرلاالتيالوحيدةالحقيقةانهاعليهااقفاناستطيعصلبة

ءماءةألان"شأنهمنوالاظلالبالامرالاستخفاف!منهقفالوكانكيفالصحفبتلكيؤمناذنهو..شيءاللطوفانكلسلبناللقد.بهـاانقبول

قطراتبضعان،سدايبئىانيجبورمائظفيللحظةمرتخبيثة،نفسهامحماقفيخائفاأمسىوالابتن!ميءايمانهناكيكونوانبدلالانه

سمالعلىادعاءوايضا"طوقاناتعدثانيمكنلاالاسوداللط!بنمن،الطوفانبفعلفقدهالذيالايمانلاستعادةمحاولةهوالاجترارهدا

تحكمهاالاثتياءوكأن،ئابتمتحجرفكرمسارمنالاشياءالىوالنظرفلقد،شيءلكلفاقداءصمتةعزيةديقانعايبقىانعليهشهقلقد

فيطوفانهالحاضريناحدقال"اضغيرااوالاشثناءتملكلاشروطبالوجودصلتناانقطعتلقدغريباشيئاالحينذللكمناللحياةفت"

،"قليلة!راتتحدثهبطوقانيسمعفلماخبارهاوقرأكلهااللهبلادنعلبملاصخرةالىمغلولينعبيداصرنالقد،باللهواءباللدفءباثمس

يطنوراح،والللاايم(نالتخطنلانالوكلرافضاالابنانتفضوحينسر،عبيداصرنالقدنعم،لقاعاالىبنافتنحدرالماءامامتنهزمشى

يتحركانيريدلامنقواهفيتحرمنواجههوحدهالسدسيبنيانهاملفلانحناما.يومداتحرايصبحانهنالاءليفقدلااللعبدان

ناعمتانيديهانلهقيل"يتحركانلغيرهيسعلاالوقتداتوفيللفرارمحاوللةالاجترارالىيل!فهوادن."لناامللاالنجاةمنلنا

المسيفهذا."صخرةرفعاورفشحملعلىتقويانلاصغيرتانيفلتانلهيمكنلاقطبينيبن"حاصرانه،باىساةالحادوعيهمن

هوبدعواهيؤمنلاوالذيراسهعلىوالمصلتالمتنوعةالحمودفوالمستمدةتوقعا""بكلوالمستقبل،يقراهفيماالمتمثلالماضي:منهما

وعارها.وخرابهاالداهمخطرها.نعيشانالمدينةعلىحكمالذيعينهوخطير،هامشيءدونيحولانانهم،،يعيشهالذياللضاريالواقعمن

نا،اللطوؤانامامتنيءايفعليستطيعانلاواًلامالابانليتبرفيهيدوراللذيالموقفهدايتجاوران،نفسر4يرىأنوهو

سقفمنالمتسا!بالماءا!طستاءضلأوكلمانهايتهينتظراانعليهماذهـبللقد،ازمتهويجتازواقعهبهايقتحمالتبمالصيغةويجدامره

الطوقانلذلكآجسيدبالطبعهو،يفرغ!اهانعليهـمافان،الحجرةيبرزاللقدوهداوعند،نقسهبهمايرىالتية7المرلهكانالذيالابن

والالامالقدرةوعدمالمجابهةعناللعجزهذا،كلهالموقفعلىالمهيمنبهذاورحيلهالابنعلاقةوما؟الطوةانهذاجاءكيف،شقينذوتسا؟ل

المستوىسواء،المستوياتكافةفيالطوفانيفرضهاالتيالمديدةالابنمنوبينهماكانقدانهوالامالابحوارمنويتضح؟الطوفان

ب!عديوماايامناد.تزدرا!تىاللديدانهذهالىترينالا"النفسياقوىكانتاعينيهاناعلماكنلم"متأخراءاهادر،اللافهممننوع

لمثميئاكانالحي!اةنتابعانامكانناكيكلههذابعداتظنين؟يومرلاخريمثل"الاب"احدهماانقسامااللجيلينبينان."عينيمن

المستوىاو،"يرانيانقبلاموتانليالاؤضلمن.لا!يكنء-نالمستمدةالسيطرةبخقبرأيهاالتمسكعلىالقدرةلهاسلطة

،"شهريناونسهرايكفيناالمؤونةمنقليلغيرعمدنايبقللم"الماديمناللتحررفيالنضالليةالرعبةيمثل"الابن"وا!ثالي،وضمعيتها

.."بهاديكهماكنتاللذيالدوالمنفد!د"،"،ننيتؤلمقدمئان"عالمهار؟يةعلىبقدرتهاثقةالىفينضالهامستئدةع!مةشكليةموروثات

عنالبحثالىيدفعهماللمصدريهمافوقالجاتلمالعذابهذاكلشرعيتهاللذيالرأيلقبولاستعدادغيرعلىالعقلاساسهوايمان

متشبثاالماضيصحفيقرأالابراححينقبلمنفعلاكما،الخلاصببينالملاؤهماهذااساسان،غيرلاسلطةعنيصدرانهالوحيدة

الامراحتوحين،عليهايقفالتيالصلبةالارضواعتبرهابهامؤمناان،"الابن"الثانياللجيلبامكانياتالايمانانعدامفىيكمنالجيلين

كانالحظتها،خزانتهافيوتضعهاالصوفرراراتاللهمنعدداًتئسجعدمفيوالرغبةوالوصايةالتسلطفيهيبدوموقفاالابنمنلقفالاب

الاهـرولكن،لنفسههنهماكلصنعهاللذيالاكليلظلفييعيشانعليهيقتحمانه،وتحقيقهاللذاتيالوجودلمماردمةالفرصةاتاحة

اللحظة0فياللعيشدللكحطماوقسوتهالعذابثقلان،يختلفالان.سواهفيهيتحركغيرهاحدولاوصدهيملكهواللذيالخاصحصنه

لاالحياة.قيم!ةمعوفةان،مسشقبلهما.يستشرفانوجعلهمااليوماوحتىويحثويتحركانعلىابرفيساورانالابيستطيعقد

حينوضؤلتشحبتوالتيالحياةلمعطياتبوءيهالاالانسانيمركهايجدوكيفيحبكيفيعلمهانيمكنلاابداولكنه،ويتكلميممثي

ا!منالطوفانوسلبهماشيءكلمنوحرمنتهمأالبيتجلأسانطوقنهماولابادواتهويدركهيحسه،هوجلدهتح!تيسكنشيءذلكان،سعادته

اننيسلواهالابرؤضللقد،الحياةفيوالاستمراروالاستقراريقفالابان،مختلفللاشياءمنهـهماكلمنظوران،غيرهيستشعره

هذهسممتلقد"الواقعهجيرمنفيهيعيشالذيالظل،اخترعهالقد"بينهمايكونانيمكناللذيالراللجدلعحاولاتل3رغممتحجرا

ايصدارالاحرىهيتتركانالاممنوطلب"سئمتهالقدالصحفوضعيتهاالىزستندالتيالوصايةان-"زوراارضائكفييجهدظل

لقد"شيءكلانتهىللقد،عبثاوقتكضيعينانك"تنسجهالذيللتعرفالصادقالجهدوبدلالر؟يةفيللمشاركةالمحاوللةدونوشرعيتها

الضعافالفتيةآلكانتظنينهل،رقعةكلغمرحىالطوفانامتد.التعارضهذاخلقتالتيهيالاخرنظروجهةعلى

"؟الملوثاللطينهذاحسرفييفل!ونسوفسدبناءيحاولونالذيننجينالخانقايجوعنليكش!المؤللفطرحهاللذيالموقفهذامن
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نيسفىالوطالمسئوليةاناذ،رحابهفيوللدتالتيالقياداًتباجيالمعطياتعئهغابتح!ينا"سأةمنتماماموقعهكضشفاقدالرجلان

دونسلطةمنه:-،كلي-صتوانه،عيوهـ!دونفئةعلىوؤمااءمستانكرتئا،اابنا؟انكرنااءررقا؟ناانكرنالقد،"دانونان"ا"الحياة

اللنظسرنجعدعلىقدرةولكنهالااخ!بل-متالشعجاعة،ان،حمودحكمف!لقد"!ازوناننا.%بحيارحياتهااللتصقتاكتالاشء،ءهـشى

.والاحتماليتحم!لاًريستطعللم."الاخرو!علينايحكمانةبلانفسناءلى

*نوعصحتوهلةلاولتتدرجالمسرحيةللهـذهالفنيةاللصيانحةانانطفثصنهاا!نجاةفيالاملحتى-خلقهافيشاركالتكبما-المحنة

ووحدةشخصياتهاورودحجمهاصجثمناحدالوالفروداتالمسرحيةانتريدينانكانييخيل"بالموتسوىيحلميعدولملديهرريقه

تفريعاتالىزماههايفلتللمحيت،والزمنيالمكانيواطارهاموضوطهاهلرى،اللحياةوبينبيننايصلا!ذيالممدودالنجبطهذاتطيلي

الاويسهبيستطردلاوصوارها،تتناولهاالتيالالساله-قىاًلقيمةءصر!ا!هباناخرىقرصةيمنحنلانيستطيعالو!مهداانتظنين

وفقفعيدحيثالابنمع4أزمتالابةيهيحكيالذيجالونولوذللكتماسكهفقدالمشفىهذهوسطفائتمحا!ةلاانهيطمانه"اخرعمرا

،ابه!وراالامامالىالنفيالموقفيطرحهاالض!المعاوماتمم،والمجابهةللنضالتدفعهاالتياللذاتيةا!وةمنخلواواصبحنيالداخ

الطوفانعلملاقةعنيبرزالذيالتسا؟لعنا3،شأالوؤتذاتوفبى"الصي"بشحصيةالمؤللفيدفعلللابالنفعيةاللحافةهذهوءنر

بالابن.ويستجمعهاالتوترةالملتهبةالنفسيةالمئ!حنةتلكف!يلأملمالموقفالى

شمتعرفىولا،للغايةمركزةؤ"ي،اًادهثمةيترالمسرحيةحجماربهماذ،الوقفالىطريقهاتشقالتيالشخصيةتلكامامليتقلهر

وفي،الواحدالل!صلذاتللمسرحبلآيالتقلبازمناةراءةأوعرضا"الصيي"شحصيةوتحرك،للزيارةاليهماامهارسلته،حؤيدهما

،القصيرةالمسرحياتمنالنوعلهدااًللفر/بلمثالباليستازهااللحقيقةبهقاد،عود"نهبضعماناًلم!وحالتسا؟لمنوتقترباحلالرالابنذكرى

منالنوعهذامنروداكتبقدجلدورددىشتلالفرنسيفالكاتبء!نالعودةانتطار،ايضاامهتعيشهالذي"الاذخظار"عن/بختعف

يوتجا(بى"والالمه*وريالما("منهاالتركيزالشديدةللقصيرةاالمسرحياتوالذي"الثالثا!جيل"الصبيان،الوافيالسدبناءبعدايجبال

فصلفيدراميةلحظة"ت!صميةال"وعهدامحلىيطلقحيث،وغيرهماالجيىل"لهبنىللقد،بالظينملوثماليسا!وفانانقطعبد-وله

اللعشرقراءتها؟ستعرفي!يةللظقصيررمنفيالمسرحيةوتقع"واحدءصتساؤلئاان،اطينمندلكبعدالمدينةواغنسلت!دا"ا)ثاني

المسرحياتمنعدداكتبشمبسونالانجليزيالكاتبانكما،دفائقكناماحدثلقد"،"الماءانقطعلقد)اعليهاجيبقدالطوفاننهاية

"اده"و"شيءكلوثحدثواحدةنفخة"منهاجداالقصيرة."يحثانمنيائسين

،"/اسكتشات"المسرحيماتمنالنوعهذاعلىاطلقوقد،وغيرهما،!االمعطىاللقناعيتجاوزصياغننهفيالمؤللفانبالطبعجواض

يطلبلاالمسرخببةالكنابةمنالانواحهذهمثلعلىاللتقديوالحهمهدهيستخدمهووانما"حفيد-ابن-ام-أب"اسرةانهامن

اسقطاعتهل،البافيا)ـوحيدالمقياسوانما،تقليديهومامحاكاةالشجاهـةيملك،رقيققنيلسيحخلكلمنويرمزليوحيالكلاقات

قارئسهاولمستقبلهيسمحلرلامك"ملاخاصاعالماتمنحانالمسرحية4انس،لهايتعرضالتيالقضيةمنالفكريللموقفاللازعينوالوعي

محمولالىاحالةايةدون،ا!ازاوغموضدونوالمناقشةبالمعايشمةالوصمة،الطيبةارضناعلىحطتاللتيالسوداءالنكسةإناقش

استعصىماعلىيجيبأوليفسرذاتهالعملتكوينفيمتواجدغير؟حدثتيهف،تاريخناء-حائففيالكئيبة

الش!ديدتركيزهارغم"اللطوةان"مسرحيةانراييوفي،لالراكاعلىالفكرةحولهتدورهامامحوراالضكسةسدرمنريخحدالمؤلفان

.ووصوحببساط"وتسلمهاالاساررميةفكرتهاتجسداناستظاعتالمشكلاتلادراكنتحركانمحينايجبانهايحيةللامسالاساسية

يظللا!حتىللكارثةا)تعرضدونتجاهلهابالامكانوليسر،!اترم!التي

ف!ميؤوزيالقاهرةويثقيؤءنانالهـياسينظامنامحلىوان،رءوسناؤوقمحلقاخطرها

الماركسيالفكراصولتقلميلأدابثار

كورنواوغستكلأل!يفالقادمالجديدالموسمفي

مجاهدالمنعمعبدمجاهدترجمةالجديدهامنبمنهلالآمجموعة

ة

تنعبأبهفياًلفنامنصورةوحواءادمبين

جويسجيستأليفروايةميباركزكيالدكتورللمرحوم
،

البطوطىماهرترجمة؟"ذا...الجديدالشعر
ة

اوهـاريأاالشواًرع،ا!مبودعبدصلاحتأديف
ة

براتوالببنيفاسكو؟ليفروايةالتترصعراء

اطالخراادوارقىجمةبوزاتيدينوتأصليفرواية

شعرمنتولراادجانيوابراهيمالهنداويخليلترجمة
ة

طهمعمودعليواًلبنأدفىالرجألعن

الفمبوكعبدصلاحتقديمكنفائيغسانبقلم
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