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!!صث!هرو!لى!سعز-اللأ!!(!،كا

راصزير5كل!2بررببالع!الادب

انممممطيع؟حماهـفتلجددتمساءلفي"لاوحلةجلانشتمقاحزيراقنتىبالان!رلالقولوتا!!ح!ط

وهل؟قبلهءماحزيراندمد"اادبليهايتميزخاصةلهمماتهناكوهلا)سيدجلالرفام!

وبذلك،حياتنامنجديدة(مرحلةتمثل-اهوالهارعم-يونموأحداث،**

برمدجدريانعييراالعربيالمجتمع.نعيروهل؟الادبفينفسهاعكستهـ-ذهضتلفيم!اللعربوالمحرينالادباءبينرقاءايانشكلا

وهـ-ل،التغييرلهذاانحاسابههـيونيوماأدبكانوبالتاني؟يونيووصضسد،اً)ـحريةا!فوىلتوحيدوشسوريةوو،ءةمسأللآ-الظروف

جعيعامثعلظويمعبح،جديعاأعباقيجانؤاعريونيو5"ثثنحعثاًلراهظأةمعرغترعاظروفآنأيضالعنكولا،المعرظنأأجنفمناًللطاوانع

الاناصائنبمداو،5691انععوبمعهعاحدمأوهنا؟الاعبيالتاريعأفي.وياويغهامثثجضحاياتبععرببىأيعلىتفرص

دعدماادبعليه4اطلعءماتحيرنيكنيرةواسئلة؟6291سبتمبرفياعركةافيالاي!جابب"وءشاركضهـلمالعربالادباءمسثوللي!ةتألإكه!وهنا

.حثميرانالمسئولبلتأمنالهنيوثؤاو،النواحيإأنياويإننأييهدفمث،اليومالدالرة

كانتوادا،بعديوليوعموانقصةتنتهوللم،مستمرةؤالمعركةاوالادباءاتهاملقضببتئاايضاالمفيدمنيىانهكما،للغيروتحميلها

وغنهاتائنتلظتقادالادباءو(عنهم،الجعيميطياثطتالمفجعظيرعظاللثيأ،الحعبيالوطنفيالاهيتعاعبلآالوئاتكبافيوهأ"حمنيالاعباءة،اداشوبن

الاعماهنوسلياي،الثزيعظثوئعلنختافكانتكعا،الثهأيعغتجاهنثؤطعم،جووالسياسالاثحنيظاماهعالانننوعاهيوا،متااوتوبدرنعاتدورهملعبوا

اعتعاعاالثايداالاععاهنوستبوى،النصرعند-اًللفنيةععا-الاعبيتالاحدتابأت!عبباعأظورا"أ.نيوعظ،اراعاذنواالطسيقحنونيكنقواطننار

فينستغنيتيهـبعااتطأأهاتاو،ات!ثناهيتقلورعتيى،ااسابوظللاععاععنأممحلىالتانيولقنئمياسعنحالغ--كطتأكعا،وهواقفووالاعباءعلى

يونيو.عبعدمابأعيانعدععاانطويلظفتبيةوبرعالمستابعأ.اللحعذيا

اللنكسة،بعدماادببوجود!يادبرمكريالدكتوراقروقد،السابعالعربأدب،ءمؤ؟مرمنالل!يرتؤقعاللبعضكانواذا

اًلاتييةووءاعتثافيااؤبرىالاتننماهاتلتاهومحاولظ"وتواتهعظاكانفؤع،الراهنظللاوعياعئنىينيظ،بظداعفياطأيمراعودوالذي

نعيشنعأاعألاالتيالاحدامنالىنجاداي!اياالانجاهاتعذهوي!عكوتاديروهنظم،91ع4محانيعنتنالاعباءمؤتعطاتانحينا،فيعءبالظاموااا

."عأمأتهافيوورتاهـعنلعابات،معظعهاينادلم،والمنغفنوالعديعاا)نوعبباطن

وا،اللص!مظاتعيعاهرا!،اللهـزيعةرؤض:اتجاهاتوععدعاننا،عسئولياتوناعنبنيواللبعض،الايباءينحمام؟بعريها،عديعو

.والانظارالحثننعايهاًعأاعالعااو.المستعمةاولنيالامظتماستافأطحععاعلعيصثيناوولوعنننوووغفوعاا؟تعطاتاعذعمثفافينرهؤ

افحنمااه،منحذركانوان،الوظرونجاهاعو،الاانيوالاتجاععلىؤعقعمهـناونيفالاعباء،اللسعظالوحعونحوواللااءالنفاهم

الارمعمؤعنثاءعنلملاثأهـنعاسلنيبعاعيالظمأظياعنؤتمديلالىواشارانمنوبدلا،اللععنبيالشعبفاابثاعن-الصاعقبانناجوبي-النعبير

الظغنناوتنين"حيةن(عرويهأوءحعوع،اللااسوسعنع)المحتلظوندععهاععواونومعالمرعيئيأاللياكواتنن!حسسانعايظ،اللظلأنينلعن

وسنأنيالنظاظوؤالهأالظاعأظعلىبالحعيحأاثأظنيعلىوالاصراربالصعوع.وتأاينيعافاعايتهاعطا4عطبمؤتمطاطناحأفئمن

."النهائيبالنصربالايعاناوواعنافلا-ايؤطوقمعينأعمانئفي--ادولللاعباءنحلأررانلناكانواؤا

امعييي،ع!ويئنللدكأور"عهأمنعاهعيا"ضمعيةالىاش!ارثمالوورابين،مطيرصرابيمناليوهأيحعثبعاا،عنععاباسوثأنعأد

عهعفييذن"وانعالفلسظينتأالمواومؤععركةمناستلوعثاالتيالشعنيتووكامعيظ،الصويونيوالاسنععار،المساحظاافاسطينيظ

."والآلامااتاعحياتمنالننديرعاالععيبيغالظأااانبعادأالمسرياغالوعثيوعيصاييعى،طويثظلسنوانيقضينعوسنظقئ،بأسرهالظنبي

مجموهـ!ةوكذلك؟لاامالثانيالانجاهتحتتندرجهلندريولايفيديعدللموبذلك،العربيوطص!مالىالفلسطينيونويعودالهمهيوني

الدكتورعنهـساقالاتيا"المظلةتحت))محفوظنج!ببالكبيرالاديباوالتباكياو،الم!ننعلاللحماس،عنهـساوالتعببو4اللقصهذهفي

هاءا!الناقديقفوالتمثصنيالقصصيالادبمننوعهناك"شكريوالايمان،واستيعابها،جيمدااب،،دهافهـمتتطلبقضيةفهي،النواح

يعتععاتي"عللهؤ.الةظةنمحنتيببئاياولكانانيررفألالانهحالراالىمانوا،ايبهابعونيعالايبيونجنهارقاحتى،ميقعنهاوالنحؤ،برها

."الرمزعلىاعتمادا.القضيةهذهز*تاجهاالتيالاسلحةجميعمعجنب

اهـذيالادبيالانتاج-بهءنفاقبادشكرياللدكتورحاولوقدانهـادأيناوقد،اللخضيةهده.نناقشابحاثالماضيالعددوفبى

الىواشار،ععم!عيسشلألننانوحاول،يونيوعبمعممأبوعافنورمعأعوعانيثلاثالىنعسم

اعواهؤاصرمعاصرا4ؤنعالثعيوتننعلاستعراردكأالطنأالؤنفيان"الايعع،حنأيران5عب!العطبعيا،يعن:مكالاتننضعنةالاولى

نامنالرأوالادثايعنمألاههأاولظن،الآثيظعلىتعلويولاظصاغ.حقنيران5بععالمغعيركبماالاععا،يونيو5بعدالهصرطي

مص4نليلفلاونحن."ععاكأإ"ادتادنعاىوياليلاضياتعايوايؤونوالصويوني!ظ،الأرععاقضعفيالمعرغظالعربيالاعيعأعور:الوناذيظ

ب!!ما-ا)فترةهذهانفيمعهنختلفولكن،العلإمالادبحولالعرزبالمجتمعبناءفياًلاديبدور،اللعربيالفكرتوجبهفيالاديبثور

فكطلالؤناانناؤعا،الاعثنايظبميهأاتنناعاتقحعلاطيت-يونيو.المعاصر

بهواحاوديونيووبلظتثأمابينخلطماانهسأوهاالتيالاعواظبالتراتاالانهأا،نرثمتوثب،الايعااءللأمميظاوالا*مأععؤ:الاالوظ

ؤلذننمنعاظىؤعيوانما-ل،6791يونيو5بعدظتثيانهعلى.اللعقابيالمنعتعرأوازعظالحرية،قينعاثناالار-باطنواينأحوثن،العطبي

عاممايوفبمالديوانهذاصدرحببثدرو!نتىمحمودا!فلسطي!نيللشاعرواللذي"المحبطةالرغباتافصوصة"مقالذلكبعدويرنباى

-58!الصفحةعلىالتتمة-.رايناطالتيالتقسيماتهذهتحتيندرجلا
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الملاييناحلامومناللطوالالسنواتوعذابالمهدمةالدورائقاض،منع.11ء

للالقسامالجبهةهذهتتعرضورالحياةظواهروككل.والحريةبر،لامنررلم!11

الصغيرةوادضغائناللخلاففيهاينخروفد،والضمعفوافنزعزع

علىوباستمراردائماالتريهزيجبللذللك.اثخصيةوالعواًظ!خميسشوفيل!قلم

حيتالوطننحوعاطغتنا،جميعاشعراءناتضمالتيالعامةاللعاطفة***

توحداىسبقكماالاتجاهاتشتىوتوحدخلافكلي!تبدداىيمكنقلبيمراةفيحدقتلوانت

اقصىاللىاليمينافصىمنالمثالسبيلعلىالفرنشونالاد؟ءمقرفيهاتجدللم

الشعراءجبهسةانشكولا.ا":إزيلللاحتلالمقاومتهمفيالبسارارنلاهثمها!زيالوج،لسوى

لوفتىفبمعممقتطولسإنوليىرللىالت!حريرمعركهكةاحلالعرحمابهصرتسلعتسنوميي.قابيكلىيغطي

..........المننموهاللحلووجههإ

اتجاربامنالفنيةءكاسصبناكاقة.نلاحمتانبعدالعرر!اا)ضسعرفنشفهـدطوقلنفدوىالمشاضلةافتماعرةقصيدةمناكلماتبهذه

والمعوقاتالروالسبكىليكننسحؤويواحدنهـرفيلتصبالسارقةحربقىاجلمنالموناضلينضمائرعلىالملقاةالجديدةليةالمسؤوابعاد

والانساناللعريبةالارضتحرير:الاساسيهدفهاًلىالوصولاجلمنفرصة-وىالمحتلىقىالارضلابئاءفليس،واستعادتهاالعربيةالارض

التحريراجلمنالمربالشعراءجبهةندعيمعاىاًذنفلنعهل.المربيسوىاماء!موببسى،الارضتحريربعدالاتنحققينالل!إةفيواحدة

وعندئذ،نعلمياتفا؟لاوانماامنياتاوحلماالتفاؤليكونلنوعندنذمكان"نولس،الكفاحمواصلةوهوالهناضلبكبرياءجديرواحدعمل

مجالف!اعدائناوبينبينناتفصلالتبماالمهاقةتغطيةف"ض!يعمورت...الليل4!هالذياللهزيزد.اوجهلمسوىقلوبهمفي

والارادةالانسمانيالوع!يبتدعيم!لاالمعاصرةالتكنولوجيااستحدامصادؤاوصفأتعمولاقانهاعرةالشلكلماتعنهاتعبرالتيالمعانيعظمة

علىتعصىوالتيواحصائياترياضيةمعادلات؟لىتحليلهايرمكسلاالضىسطحعلىالضضالهذاوجدمنذالوطنحريةاجلمنالمضاضلينإوؤف

واالكوبياواللفي!تناميالشعبنضالتجاربذللكاثبتتكمااللقهر.الممساومةتقبلولاتتجزأولاتش!تريلافالحرية،الارض

العواملمنهاماعاءلايكوناتنوريالن!معرانشكولا.الجزائريالنةععرواقععلىالشاعرةكلماتعنهاتعبراقياالمعانيوتنسحب

المعركةمستوىالىورفعهماوالوعيالعربيةالارادةصياغةعلىالقادرةففةاتجاهاتبسنالاخيرةالسنواتفيتخبطهطالاللذيالعربي

العصر.وصروراتاليوم3وعالقنيةتياراتت!مثلهاولاالكافيالنضجمنهالاييكتبلممتعددةوقكرية

شعرائنامنلتسعةقصائدتسهحنجدالماضي"الآداب"عددوفيمنالنقاديستخلصهاوانما-الحديثاقعيالوالتيارباستثناء-قوية

لواءترمعشعرائنامنجبهةوجودحيثمنلانظرناوجهةتدعمالعرباللعربكولادةالشعرولدلقد.الشمعراءكبارلبعه!المنفردةالتجارب

حيثمنولكن،يناقشانمنأوضدحر5افهذا،والتحريرالمقاومةصدقمؤكداحزيرانمنالخامسفياللعربيالانسانولدكماجديدة

التجديد.علىوقدرتهانضجهاوسرعةاللجبهةهذهطبيعةمنالخامسفين!ن)القاسمسميحالمناضلالفلسطينيالشاعرنبوءة

ىفسضاعالذيالوجهالى"ءوقانفدوىاللشاعرةفقصيدة.(جديدمنوللدناحزيرانشهر

اذكريني-ليققللا-اللفرديةالسعادةصورةبرؤض"بدأ"الخيه"ثلالكبارشعراننامنالكثيرتحولفيالولادةهذهتمثلتوقد

هذهوتصبح.الإساةأرضفوقوقصيوغائمضائعوهممالسعادةطوقانوفدوىالحيدريوبلندوادونيسحاو!وخليلقبانينزار

الثائ!رةالجريحةالاسيانة!وحهايستغرقاتذيالوجدحبهاالارضوضعطبيعةعلىبهابالاسضشهادبدأناالتيالكلماتصاحبةنفسها

اللىطوقانفدوىمعهاوتحمل-اللجدودارضياصموككطافتح-المخماصعالمهالشعراءهؤلاءمنلكلكانلقد.الآناًكوريالتععر

التحليقعلىالروماننمبمالشاعرقدراتكلالنضماليةالتجربةارضاوللحياةالمحدوداحسياالتمجيدالىينزعالذيوالجمالياللفكري

-؟الزهرلبساتينمستحما-القمرضوءيعدللم-واللحزنوالرفضميننافيزقيةحلول!ناللبحثاونهائيوضع3للاغتراًبالاستسلام

بجزئياتالنبيلالانسانيالقلبعاللم،اللعالمهذاصوروتصطدم.اللذاتفيعالموالضياعالروماففيالهروباوالمعاصرالانسانلمشاكل

الحقيقيةالابعادلتتجسد،الشاعرةتجربةفيالممزقالكريهالواقعكلوكأنيبدوكانالامرولكنالتجالىبهذهتقييم!جالهناوليس

الارضيزرعكاناللذيالانسانمأساة.الصدامهذاخلالمنللطساةهؤلاعفانكذللك،والاخرينإحياةاعنمنعزلةجزبرةفييعيشنساعر

فيوصحابهوذكرياتهوطنهفيغريبايصبحعندماويحلمويحبويحياعاد-مالىبالمقا-نةاخوعالممنمقبلونوىنهميبمونكانواالشمعراء

ولكن.والحطامواللدخانوالدمالتجوالوحظرالقتامعالمءواجهةفسدركحتىالصورةهذهنستعيدانلنابدولا.الواقعيينالشعراء

نفسهاالحياةلاناللحلأودهذهعئدتننوقفلاا،ثائرةالشاعرةتجربةونحنالآنوعمتمهالشعريةالحركةواقعفيحدثاللذيالتحولعظمة

بناتستمركيفهوالهاما!س!؟الولكن،تستمروانماالسكونتعر!لاالوهمب"الحواجز"حطمتانبعدجمج!ه،الشمعراءهؤلاءقصائدنتلقى

عليهيكونانيمكنبم!االينابالايحاءكفيلوحدههذافان،الحياةخرجواانوبعد،بجهموحدالتيالمروعةافىساةعلىالاعينوتفتحت

:طوقانفدوىتقيل.المستقبلوالانسانالوطنحريةعىنمدافعينالجديدة؟قصائدهمجميعاعلينا

تستمرنعبيمعوجياتنهتشمهالذيالوجهذلكطوقانفدوىقلبفيكماقلوبهموفيالعربي

وحدتوكما.الوطنوجه،هـواهمهاناالقلبفييتركلاواللذيالليل

زءرالرزمروالا!أحياالانجاهاتمختلفمنالشعراءكباربيناهنالرالعربيالواقعظروف

أخويوموتبهوىواحدعناقيفيلاوولالمحتلةالارضشعراءءثلجمدتشعراءخأقىالىأدتمقد،الفنية

يلد-طالما-الليلويظلالانالميدانيقتحمونالذبصناتن!بانالعرباشعراءامنحصرهرهكن

ا!خ...أذجماجدبدةاصواتاالثور!الفنرصيدالىيو!كلويضيفونمتألقةرروح

كما-طالوانيؤديان!رلاا!حووواىلىالحي!ةاتمرارانمنقويةجبهةالانجرينالعامنفيتكونتوهكذا.جديداونفسا

الظلماتعالمعلىالانجمهذهانتصارالى-عالباالتنمعوبكفاحيطولشهدتجب!ة.العربيلموالانسانالارضتحربراجلمناللعربالتن!عراء

والموتوافنضحيةارءرابطءلىاللعظيمةةالقد!هدهعبجثاتضيعفلاهدهصفحاتالثائصةا)منيفةحركتهامنبعضاوتحملتهيلادها

.الاخوىمنابنقدي.نتبعهاصعوبة.نقللولاتجاهلأهاى41سبيللاجبهة.المجلة

فيالاخويللترابطبعوةالقصيدةهذهاننقولانونستطيعءلمينايجبمااهمومنالاننملكهمااعزمنهيجبهة.وجودهاعظمة

-.6ا!صفحةءلىسن-المناضليئدموءصالشهداءادواحمنصئعتجبهة.وحمايتهتدعيمه
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ضاورءلع!لنامحنهالضبئهوا*ابلاكملهتمجهاعاأغرنحنطقول!مناعا%يك!رف-سا1مىحب!!!-

يص-4القدطقولصء،فلملبئايداجد"طقسا"فأقام،ئاأنفسهامام

حف،حدينتةانسانيةب!لومالممتةجمديناللعصريينوالتض!وذةبالسحرحشبةسام!:بقلم

محائلت،شعوداتاليهااًفتقرتملبقدرالعلميةالىتفتقرقدولكنها***

هدفهطريقف-كبينطلقللمألهلحسب-السحريةوأعمالهاالقديمةمنابرداء4تحويلفيالمبدعالكا"بإنجنرعحين،البدا/بئ!حظةفي

.يدريأندونالمعاكىاطريقاعلىسارقدلعلهبل،اأبحددقديكونلاعالبافانهكلماتفيمت!-ءدواقععملالىمهـوكهكأفكرة

او-أةوصرخةالموتعنيريدها)!يالتلأاملنحووؤتمرأزروجما"4ءلمم(لهكأ-لكهاللذيالطريق

مةهـ-خطوطمنأكثرالبدءعنديطكلاانه.يصن*"اللذيلمخروقه

ترابهببها.أو،الف"كمابنا؟ءـاهوالىقصةهذهفيالنظريلفتمااولاد-المكتوبةالكلماتأتدافعبرنجنركأىءلميهونوسيك،الطريقلهـلك

.قزحقوس(1).صبرةأقصوصاتثلاثءنتتكونالحق!بقةفيانهال!سذايتركأنعليهس-كون،سريعصامت"وار!يتؤكارهتشتبك

الواقهكيالمستوىمنالاولىالاقصوصةتبدا.مرقينيتزازلمصرح4ا)2(تسلكهائذيالمسار،الطريقءنمذا،الطريقتسكديىءهليةالتدافع

اللعسربيالشعبحياةمنحيةواؤعيةتجربةاللينالتنقل،المباثر.؟اللهدفءنوهاذا.يةالنهانقطةنحوالكامات

اللفدائيصناقتحاء،توبيناللاجنينمخ!يماتبيناوزعفىاالانالملصطينيقديكونأنقبلاصلافلمهيجودللنالمبدعا)كا"باناللظناغلب

وتنفص--ل،التحريرلحربالتميديةاعماياتافيالمحتلةالملارضف،دا؟أكتبأنلمبأرلمادا:السص؟الاجابةالىتحهـشدوجهعلىعرؤ!

ممسكةظلتوان-المبانترالوافعيالمستوىهذاعنالثانيةالاقمهوصةومفكريئاكتابناحياةملأالذيالدافعذللكءثلاىا-رلمثالاجابةكانت

نسيحمنجسرعلىالواقعمخاضةاللفكرةتعبرلكي-!"واضحباثرأرشهـأن:تقولالاجابةكانتادا،67!1سنةيروزجمهاكلنالخامسمند

اللذياللفارسوعنالمطرءناللشعبيةالتصوراتأحدمنيستعيدرمزيقالتاذا،يخوضهاالتيالبقاءصربفيسلاحاشحبييديبببناضع

فتغادرالثالثةالاقصوصةأمسا،والخصبالمطريصنعانر-شطيعنحالسبحينمفرانجدللنأنناالظنقغاللب،ا*لمماتهذهءثلالاجابة

نأعلىحريصةالحقيقةفيطلتواق،نهائياباتذر4االواقعمستوىدافعاالاصلفيكانالذيهدفهبريننربرطانءنكتبهماءلىالكاتب

النهاية.فينحوهالذ!يو؟صورهاذ-ججهاخ!4توجنح-وكلماتهسلكتهاللذيالمسارأواللطريقوبريي،3!اقيالالىدفعه

يفالمخاضالامالفلسطينيةاللاجئةتعانيالاولىالاقه.!صةفيءصزخمسفائربظهدافيسهيكونانهبنحس!لاونحن.اللختامنقظة

اللعدونحوالموحلةالارضيخوض"حسان"زوجهاب!بنما،المخيماللخفي"الانفاق"للذلكتنفيذالربظ3ذلفيس!بكونبل،جانبنا

بأننصحوهوطالما،ابنلهيكونبأندائمايحلمحسانكان.؟لسلاحمحلينابعرضهنفسمههو.تطوعواللذي،وبي*ناالكاتببينؤاماللذبمما

ماولكنه،دكراهفتموتابنايعقبأندونماتوالا،اخرىيتزوح.قرأناماقراناساعة،بحريةنحنقنالناهاللذيو،كأبءاكتبساعة

،ذكرىولاعتييتركانلهكانما،الابنهذاعلىيحصلانللهكاناالتزاماي!ونا!نيمكنلاقضيتثاضتلرقضيةعملهفيالكانبالتزامان

رحمعنالوليدينفصلوحينما.واللدمبا)قيتالوجودهيعمدانقبلبالمسارالتزامهووانما،اينظربزاويةأوبالم!نىأورحدهبالموضوع

نموتلااننا.أيضاالنارواستقبلالناراطلققدحسان!كون،أمهدائمامضطرونونحن-اللفنسلاحوان.بالاسلوبالتزام،ايضا

ننزعأنفنيالحياةنغادرولا،ورائنامنالحياةبذرةنغرسانقبلوالمعرف!ةالوعيءيدانفييعملكاناذا-سلاحاالفنامحتارالى

العهو.صدرمنجزءامنهاأوبمقاصدهولابمعانيهالمدانهذافييعمللافانه،والشعور

لراءفالوليد.لللاولىاستمرارات!نانالنافيمةالاؤ!وصةوتكاديكتشسفأنعليه.أيضابأساليبهفيهيعملانه،وحدهاأهدافه

ببندقية.يأتيهكبيراشقيقالهوللكن.بلعبةيلالبطفللاالرةهذهكلوصولهلحظةفيمنحناهدفهالىبهيصلاللذيراًلم!طسالاسلوب

ؤتلمعانيالقريةاما.القديمةللعبهعليهاويؤثرالبندقيةالطفلويرقضللمأو،شيءمنهيصلناللموالا،وفى-ورورواوورقةوعيمنلنا5أرارما

حين،المجدبةأضابحهلموحياللقريةتكاد.زمنمنذواللجدبالجفافالمعادلةيجدقدانه.اضطراباتاب!بلةزيدقدمتفرقةبورحعالامنهيصلنا

ال!ريالينايحملالذيالعينكحيل-القريةأهلمثل-ننتظركنااهـ!بنافيصلاسلوب4ويبنوم!اهءوضو!هب-نالص!يحةايفنية

"قزحفوس)معئىعنشقيقهاًللطفلقيلوحين.المطرمعاةواللحيالىالطريقعنينحرف،قدالتواءاللخطوفييلتويقدوهو،يريدما

قدكانالتيالمجردةالكلماثتمنباكثريجيبكيفالشقيقيعرفلاتلقائيةفييقفزقدوهو،معهوتبعدناهقصدعنتبعدهكلتعبةء-إرب

النكبةعمر)العشرينحياتهسنواتطوالقزحقوسيرل!لاله،قراهاكقدممي-قويينجناحينالىتحولتاقدقدميهأنحاسمباال!دفنحو

،اخيراالقريةسماءفيالغيومتتكاثفوحيئما.(النكسعامفيالرسائلوحراسىوالسرءكأاللخفةآلهة،عطاردأوهرمزأ،ميركوري

الطفليرىو،بهحلمطالماالذيالعىن"كحيل))الكبيرالشقيقيشاهدكلطروحاقفرتهفتلقيه-قديمةشعوبمي!ثولوجيافيالارواحووالت!جار

يصعاللقوسحيثالسمملمءءنمحينيهيحولوللكنه،قزحقوسبعينيه.!اقصوداهدلمحهعنبعيدا

مفرداتان.المطريهطلببينمل،بالمبندقيةيمسكلكي،الالوانمهرجانجميعهاتشترك،قصصثلاث"الاداب"مناًهـ"،ليقهـد811وفي

كحيل"،والجفافاللجدب،الرؤوضةواللبندقيةاللعبة:الاقصوصةفقد.الكتابةالىدفعهماللذيالدافعذللمثفي-كتابهالىيستركأو-

للبندفية،والعودةالاطلالمطرثم،المج!لقزحقوس،اللغائب"العينالوعيمنزادناببعضربزودناسلاحاأيدينابينيرلضعواأقثلانتهماراد

الاقصو!كأنسيجللهايجدالتيالمعانيمنسيالاتكونقكادالمفرداتهذهبهمتفرقهـتهذاانشتراكهمبعدولكنهم.حربرتافياث"مورواوالمعرمة

الوافعمعاللهندسيبالثطابقكثيراتهتملاشاعريةفيتبملكيويدفعهاقىالثانياللقصةكاتبواديفاروقووو؟،أحدهموجدفؤد.ال-بل

ا)ضضج،الىالطفولةمن،.تفسهالواقعهداحركةجوهرعنتعبرلكي"وضو!4؟ينالصحيحة،دلةالمعوجد"الح!اةوصرخةا(وتءن))

قى.4اللخصوالىالجدبمن،القتالالىاللعبمنتأكيىدفيبناووهمل،أيض،الفنيوبرضائهرلأس!بهوبين!?"،5

اللذيالعضويالتي!ارهداعنفتفروالثالثةالاقصوصةاماعبدوهو-وتسرعتلقهـائيةفيأحدهموقفز،رريدماالىويممروقوة

وارتباطلاحداثهمااستمرارا؟ونانيكادماحيثمن،الاوليانصتعتهبقلأمي"اللظلمهفيالسقوط))الثالثةالقصةكاتبحسنالصمد

علىى.موضوعياعنهماتنفصللاولكنها،المباشربالواقعنسيج!مامنوراههدفهفوقمنفطارالم!*حت!ينهرمزأوهـطاردأوميركوري

اللذيالمقتولرميلهمنجتةحولالممهلونيتعاركالزلزلةهزتهالذيالمسرحعنهقصرأونيجاوزهثم،ايضانامسهولم54-سهلموللم،ا/511وأرانابعيد

انها0نائمونوالمتفرجون.نتسبمالاخطبوطيةاللدمبقعةبينمادمه،يشخبكاتبكرصديموسى-ثالثهمأهـا.طائنةكقذيفةعئهليعببدافسقط

-61الصفحةعاىالتتمة-وكثرةخطوهالتواءللشمةانهؤ:حسمب"العائلةطقوسى"اكاللةاللقصة
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الفقوللحوكةتقييمنا.عندءوضوعيمينولنكوق":يعولكتبالبدايةفمنألابثف
فطبيقهوكار."!هتحيطالنيا!تحدياتمواجهةفيالعوبي

كفاحادلطبعامةالمغرجميالادلط"المغرجميالادبمحنقالهماللموصوعيةوءـجمهاللد!قسعدالاس!نمادمرحيةعلىهذاخطبقايضماوربما،6691

لانشولكظحأدب،محروبةوادبالتزاموادبحريةوادبمعركةوادبأدخلانهالا،يونيو5قنيكبتانهاأنحنقد"امعلى،"المما"ير))

ا!،وهـهـبداية،ا!وثبةاوروبوبثبيئناالنلرءيخةالمواجهـةم!ذ-كريالدكتولىاعتنتهدوف!،المرععلىق!التمحه!مامديلاتفيها

!ضلهكافحسلاح!!د!ن!ل!مانجندانمحليناقدراكان،اللعربية.المرح!لىالدمبماوليس6791اغسطسفيالمطبوعبارنص

..."اللفناءالمصويالادب"عنشكريغاليالاش!ذكتبذفمسهالموضوعوفي

وبدون،فكرفلاحريةبدونانهلايمانناحريةادبادبنا3،نو"بقوهـ"انعنواننحدي!منيفلتانوال!تطاع"يونيو"ثالخامسبعد

هعو!الحديتادبناولانالتزامفلاحريهوبدون،ادبفلاحريةظهرقديونيمومنالخامساوبطانقلتاذاا)صواباجاوزلافلعلي"

وهوالشصبكفاحللهدفوفيايبقىانواجباكان،الشعبكفاح؟هـبمفبميونيومنا!خاهىبعدماأدباني،بوذومنالكأ،ا!ىفي

."الحريةاعطىوبذلك."جالتارهذاقيلا!كتاب4أبدعلماامتدادهون!اذجه

المغرب!الادل!تطبعالتيوالانسالةالفوميهاأخمصئصالذه))بهزيمةتعمفيماررطاوردطه،المعاصرادبناعنالحديتفرصةل!فسص4

اين!يالل!رانفوفي،والقوميةاللحريةففمايابكلالمغاربةالادباءادقيالادباءانويرى!ونيو"منوايخلمم!المصر!الادب"بتعبيوها!،-!نيو

مدرلةهـث.وهان!صبةالربالمرحلةيمر-شعرا-العربيا!كركانباإ!خورالملىءالصعبالطريقفي))!واوغيرهماعممالهمتناولالذين

كشان...ميدةللاهيةاللعضوالوحدةءنالنقديوبااصراع"ابوللو))وللذللك،الاداءيكونماكاعظمدورهمامأدو،لمئكةالنتوالالسلاكوالاللغام

الغضاءع!نعماهـفبمالاسءحاو)"يصارع،داتهاالفترةفيالمعربياللفكر.كانبماالنبو!ة،وتبه،وا*هاالرازبارقعفيا"حماعماالناقديضع

."قوميتهلمحوالمغربعروبةعلىا&عببوللهذابل،؟سنوال!الل!ي!ةقبلصمددكدكانوان،ادبيمان

فه!ثرء،ونتفاخرلنتبارى،الضيقالاقليميالوقففينقعوللن."حزيرانمنالخاءسأ!بتقديريفييعد،بالذات

س!نطيعاوعربيمثقفكلويعرفهاالتاريخكبتملاوغيرهاالاحداثبعدماأدبنحديدحولءيادءمكريالدكأور"بميختلفنراهرل

الحقائق.منيتأكداناشاروالتي-يونيوقبلملاعمالانليظالالسمتاذيرىاذ،حزيران

"ميزموقفل!!لالمغربادباءانارازيالاسحتاذنوافقلاونحنألالحمالو!يحت،يونيومنالخةمسلادباللحياالعصبهي))-ال-ها

لهمعربادباءفاللجميعخاصةنظرةغيرهماولهمنطرولا،ومتفردوتعميقا؟ياالرلهذءا"تاداالا-الكتاب!نفسساتار-جلهذأليةالن!نل

تقدءلرهم.كان.(هاواخلاصهما!مانهمبقدو،واحدةقضيةمسوىالىترقفعفلاالانحتىالهزيمةواكبتال!تيالاعململاما.لها

معا!يلةتجربننناو،!حكم،)ةاتازيالاستاذيقولانا"،.المناسياتبأدبي!مىماتحتهاغالتفبمتتدرجوانما،!تاريخ

"ميرالىبالثفاق!ظر!ا،يتهو!للرفهاىكروا!رأكأالا-مماروهبهوصعدوالشرقاويومحفوظالصيماتاجعلىنظرةالقينااشاولو

اللطموحالعربياللشعبوبيىجهةمنوالاسحتعمارهيونيةاللصبنالمعركةاح!سممنالما،67!اجمىنيومناللخام!بعدفرجأغريدواادريسويوسف

."إخبيلا."الاريحهذاقبلقي!اانمناج!وبين4بجوهريافرقاثمةان

عنهميتحدأم!نيكونفهل،هذهالاشفافىنظرةنرمضفنحنمعايضمانختلف!حن،عيادكريءالدكتور،عاصنفناكناواذا

ووه؟عنهاخارجونهـ3ام،ال!بيةالامةمنجزءا،زيالتالاستاذ-الي!4اشار!ذي11!الادبي،جالانتررطفيثكرياكينحاالاستاذ

لاالتياللطبيعيةالمظاهرلهدءضحيةالمغربيالفكريسنظلم)ايضيف4باللهزيمالكتابهـؤلاءنبوءة-ولدلائل"نفدمها"،وان،يوفيوبعدوان

لبواثاستيعابمهوواصلصفائهعلىحافظوانما،ردا)هاالمرءيملكهـلانمعناههدان13والا،الدقتقالمتحللامامي!فولا،مقنعغير

!هذامطىمايادرولا..."الهزيمة،يونيوبئكسةصلةلهفأدبه-التورةاطارداخل-،قدباله.تعرضمن

دالىاصدرت":المغاربةالادباءفعلهعماالنتاريالاستاذوتحدثمرحقدمهأ"رصدهمابجانبنحانيالاستاديرصدلملماذاا!ريولا

ضد"كتاب!ل!ودعيالهزيمةاسبابمولفوهفيهحللكاباالعلمب.ضبالئقدلتزضاوواننيالادرجةالاءمالمتذلنونميركاريروكات!"

واوفد!،ك!نابهاللعلمجريدةوترجمت،المغربلزيارة"اسرائيلالصيالاجتماعيةوالعدالةكالديموقراطية،الصعايابعضا!الاوضاع

محالىوررسوا،العربيماللعالانحاءفيتجولوامراسلينحفاللص.نحاليالاستاذحددهما

المسشجالكفاحلمساندةءفربيمةجمعيةوأسس،النكبةطروفاللطبيعةمتعسف،ربط!منقدمهوء،،يونبيوبعدالمصريالادبعنكتبهفمل

..."الفلسطينيفيالامحمالهذهءثغانيالاستاذتب3لوونتساكلل،فيههـعهنفقلا

لاسبابفيالنس!بة،الكلامهذاهفلمناقشةالىمضطروانيبالفعلكتبوقد،بالهزيمةنبوءتهالب!كثفكانهل،6791يونيو؟

بياولكص،بوباينممبة،عديدةكبالعربيالوطنفينن!رتال!زيمةومن،هسيرهافيآخرخطاواتخذاللعدوانقبلالاعمالهذهبعضعن

الطليعةدارونشرتهالصلجمحلياءترجمتمهفقد"اسرائيلصد"ديمرورولكن،تفسيرمناكثرأدبيمحملأييفسرارأحدايحقومنحقه

دعتفقداسرافليضدكأ،بمؤللفلدعوةوبالنسبة،68!ايولليوفيونبحث91ع9كبعامبماونررطهانسيءكلالهزيمةنحملالانقصده"،

وغيرهـ-!،ببركوجاكرودنسمونمثلعالمحةشخصياتمحربيلةلدو؟ذلكءناًلهدفمحاادريولا،يونيووهزيمةكتببماعلاقةعن

ويكفي،واسرائياللفلسطينيةالقضيةعنابحائهمرجمتو،الكثيرالمغرلي!هرالادب))ءنافنازيءررمدالاورقلذكنبه"،الىفظرناواذا

هـنبابقاهرةكأالطليعوهجدة،الكاتبمجلةقلمتهماالىتنشيرانءالمغربالادبمحن/جدتلمفلممختلفثال!ماموقفانرى"هـحزيرانبعد

الصهيوفيالكيانوطبيعةاللفلم!مطينيةالقضيمةعنوابحاثاساتدرولا،المغربادباءعنشديدةبحوارةيدافعانطلقبل،يونيوعبعد

.بسنواتذلكقيلىبل،العدوانبعدفقطليسلليستوكانهاوادبائهاالمغربعنوتحهـث،الدفاعهذامنضدادري

العربكأال!لمدالىففحمعظم،المسلجالكفاحم!تاندةجمعيةاًماالادهـ،ءوقام،متفرددائم!االمغربيفالادب،العروكماطنالومنجزءا

التازيالاستاذفأخير،الراسالينايفاداما،الجمعيةهذءمثلتوجدوهـم،يجبكما؟دورهاخرباكتابانحادوقام،المعركةفيبواجبهم

صحفيا.5"-ن31ثراسبوعيايستقبلفتجبحركةلملامالاعمكتبانوالادباءالمغرباد!اءببظالمقارناتءقدبلى،"احدهداعنديقف

الفالسطينية.للثورةااخباريتابعودطالعالمانحاءمنوصحفيمةالموقففهمواا)ذينحيدونالوهمالعربادباءبا!واق!:ع،العرب

،شيءلكلالمغربيالاديبوال!تيعابقهمعنالحدرثتكراراماهـو-مقاللهخلالمن-انظزيإدالاستو":طالق،المعركةفيوشاركوا

آخر،متخلفمستوىفيالاخرينزملا?ميهنرىاللذيالوقتفي!بمللادباءواعمالدلائلمنددههماانكما،ضهلقاقليهبمنطلق

الواقع.اماميثبتلالانه،مرفوضكلامفهذا،اللعربيالوطنانحاءفيغيرهماعمالعنيزولمانيزيدلاالمغرب

عهه



دوله؟اللىفحوثهااسرائيلكيمالشيوعيا)حزبتغلبلو؟و8؟91عربلممنطلقماالتانبىلاستادمنطلقيكوناناتمنىكنتوكد

نقطعأنحينئذمحلينالوجبواشنطونضتعاديموسكوتناصراشتراكيةالفلسطينيةالقضيةانيقدراناتمنىوكنت،اقليميالا،وحدريا

التضليلو!ذا...بها،نحتو!الدصلكيلنهاونباركضدصاالكفاحالوقوفاجلمنكانتحركتعنمماالمصريةالقوانقوان،عربيةقضية

لعبئةفيخطيرائرلهكآنأتماتهلمحيالعالميةالصهيونيةنجحتالديوبمسبب،وداياناشكوللتهديداتتعرفتالتي،سوويا!جانب

ذأ،اسرانيل!لصالحمدناةالغربيةواوروباامرركافي)اللعامالتذمعورزالوما،شعبناوصمدقواتناتحركتالعربيالنضالبوحدةايمانما

اهـىالوقوفاختارتلانهاأسرانيلنكامحاننااللتذمعوبتلكنوهمتللاخوةونتمنى،بساعةوساعةبيوميوماالقناةضفةمحلىالعمويواجه

بينماالاوسطالتحرقفبمعصالحها!هاكحميماليةأ!الرالمولاجانبحركةالادبيةالحركةقكلنوانوتقدمازدهاركلالمغربفيالادباء

الدولوهير!االمناهضةالدولجانبالىالوقوفاخترنانحن.تفضلاواًستعلاعبلااللعربيدورهاهيتشاركحقيقية

."ا!شيوعيةالاديبدور

وردتالتيالغريبةالافكارهذءاناقتذيكيفادرىلاواللحقيقة

صائبقمولوهو-البعضيفولعندمافهل،نقلهاعلىوحرعتاؤجيأللعرجمه!الاديبردوعنباقياحمد!يالال!ضاذمفالوفي

الاسقا!التقمميةالاشتراكيةالنظمالستهدفالعدوانان-ظماالاستعماررودوالاديبمهمةحدد،والصهيونيةالاسمتعمارضدالمعركة

وا)لمص!ونية؟ءلال!ت!اريخدمفهذا،!ليهاواللقضاءابعضتقديممع،اصربيةابالوحدةالمواجهةواهميةوالصهيونمة

اًهدافللئاويوضح-يكورا-بافيالا-اذرر!ضرفهلمامعتماماونتفقالمقالمنالاولاللقسموهو،وبناءةها!ةهـقترحات

ضررر-اير!ا-ا!يواناوورافمنان:ا!تلورأر،وما؟ا!لموانوتمسكهادعربيالوجهاعمآهكأاهميةعنمعهنتفقكما،ميهجاء

اخدم؟ترىيافمن؟العرببمالعالمفيالناصرعبدرعامة.العربيةامته!مقومات

نالم!يعهـفولكن،الاشنراكيةكلمةلهتروقلاربماباى!فالاد-لذوردتالتبموالاشاواتالنقاطبعضفبممعهنختلفولكن

بمالمقاله.

بهـ!وولع!يطلبمللحلمطهيرفعومرعنها؟نى،يؤوأأ!وللذبياالكييرفينهاالعلمللممننعرمابيوالادباءعندناإثقافياجتمع41فيتأملالديان))ىيقولفهو

واصوارها،6791!ونيووكه!.9الفاهرةشوارعفيخاصةبهفنامتوما:اوللها،فنميزةوجوهثلاثةلليرى،باللطبعالتقافيا!عطليعةفي

طهزيهقىورفضها،الاشممتراكيوا)نظامارظصوب!ر!أدةالضنىلىواج!ابة،وسياسيةفريةمقوماتيحما"نمابكل،الماركسيالوجه

ألا!تراكية،المكال!بهـلمىللحفا!قائدهلمعالصيودعلىواصراهـ!اا!ها،اللصراع!لىوتركيز،الروجةللقيموانكاروحم!ابالمادةا!مان

هذأ"-ىويحدميونيو9فيالجماهيرحركةفيباكفرالاستلذرأيماو!صهقبولنحيرالاشتراكيا!ضعلاقا*4من!ءاولسبيلكلواعتباو

الموورف؟."اللينينيالمنهحمنالاصلطبقنسخةيكنللمما،عنهمرضه

مكلهرمن"طهرأسرائي!لفدا!هـبنحنكفاصكابئن)،ارقولاطوببت،والشيوعيةالمار!يةبينيؤقيلم!خاباكيووالالحتاذ

باكثي!رفالاسعتماذ...(،برك!اللصوالمععكفىالشرفيامسكرارصالصراعاصبحتالماركسيةانونسياللثميوير،ا)حزبوعضو،الماركمىكالمثقفس

اسرا/ئيانكملأ.ا!نتوفبمالمصمكر-بفياداةاننارو؟قفنافيي!ترضواهـ-"،العاللمفيلجا!اتباوقدرسالعالميالفكركبالتواثمنجزءا

ا!صوروضعانهما3،موفوضمو!و!زاالاىشعمإهـ،يمدفياداة،خلافاتر:هاولكن11،!كلسيةالاول?ء!درها"!ارسهناكأصبحت

بم!ففء.لأقضهوللكن،ا!امر،لرأيولااقعبالولهمحلافةلاالصورة!!ذهنظرةرهىاالمار!-:4وان،نفسهاوالماركسيةبافيوالاسستماذ!تكانني

.كاناذاحيلحض(وء،؟يضوحمحنهحيفه!مواللذ!ن!"باكميرالاك!متاذاصبح،الادبمنالمآركس!يةبموقفالمثقفيناحداكننعلودل،للاوب

اصد!أوظالافستراكيالمعسكرلدوولاالاشتراكيةتعحب4لاباكترالاستاد.الخ...انتراكينظامبأيتنخولابللمادةالا!منلا

وال!هيونية؟الاسشمارضدالمعركةفيناقشها،الروحيهللقيموأنكاروحدهابالمادةالا)مانفكرةوخى

،"اكرببماألى!وتوب4فياوعربيبالاد!ورا)ثوانولإحتكتابباكثيرللالح!ناذوادكرالفرسيولىوخاصةانفسهـمالماركىيون

ألعردجم!،طنالوقجؤئةفيالأسخههاردورمحنعروةاصم!3تورالدك!نبترجمالاس-ت،ذوالذيغلدوديلروجبه"الحشريناللقرنكهكأمار))

ءظاوورهجميعفيالجديدلا!ممتمياو1مقاومةفيالعربيةالامة!مكأوحددوفمل،بابوالاستادافكمارعلىدردوو!هالعرب!بةالىا!حكيمنز!ه

خاصاا!تماماوافرد،يرةواللفيوا!ممصءكريةالاقضص،ديةوالسياسية.اللدينءنآخر

ءسشفقراتوفي،بالاستعمارومحلاقتهااسرائبلوكشففدسطعنب!يةهذهحلأتفقد،ممرفيالشيوطيةا!ظملمت"جررةاليهوأهـوق

!صنباكثيرالا-ضاذمقالفيجاءملعلى-ءباشربويشكل-ردمقاله،رلادنلفيالالثراكيبالنطامومؤ!كأ"فحنعة،واضيةانغممهاالمنظمات

يمرلهاذال!لىكبلاكنص-،وان،ا)حالمفيالفكريةالقياراتمنالوقفةالحطهـ!اوينتى،ر!ن،اللينينيالمنهجمنض!خةي!يص!باللطبعانهمع

لىسالةوتحمل،-،ريخيةوسالةذاتالعربجةالامةانعلىعروةالدكورواللفكصالمار!جميبالم!حالاشنفادةمعمحربيبفكروا)سممال!فىالادب!ة

دفلول؟فقطاللعربنحنأم؟خالدةرسالةلهاا"ةكلوهل،خطلدةفيلدعوباكثيرالاستاذانمع،لاحدحكرالليسمحانيك!ر،الماركسي

كما،الحضادياتصراوفيا!فكريةال!يارانأفيوضاهمنشاوكائاوشتصىالوانهابمختلفالعالميةال!نئاقضاتعلىللانقئاحالوقتنفس

نادون،حولنايحدثبماونتأ"رنؤثر،ا!تاديخ"راحلعلىلى،!متا.ذلثفيم!"ونحن،العربيةالاصالةلشلىيخاتجاهاتها

.خالدةرسالةاومميزاًوصفالأففسئانجعلالكنال!ب!ضاقلامءلىتر!!ما)):عاىء،كضبر،دالاستويعنوض

،**الالشتراكيى"الىظمغي!يستهد!ءل!وانالعط!انوهواض!ةاهنذ

الاديبيرلهعبهأنيمكنالذيادوراا*زوانيالىادرالاستاذويخطط!هـهـهوان،"عليهاوالقض،ءلاسقاطها،العربيالحا!مفيالتقدمية

المتحلفة،الافكار!ل!ىيركزانهالا،ا!صربمرث،?!معهفيا!عرببم."والصهيوقيةالاستعماوغيرلحدملأالخاظئةاللفكوةا)

الواقععنتعبرلا-،قهاا)ءكماا!فرديةالامغلةوم!ظ!،اكخلفوا)سلوكفلملأفمىنالانظمةداتالعربيةاللدولطبين،آير!بما!أرلا))

ل!بلادام!ممناخعت!تالاعمالىبرعصالىالاحتقار،نظرة،الرى.ثقةوقلةضعككنبينهاولبدروتفرقة

هـناللحديثاما،ا!امالموقففيعبرلاف!وجدتوانةالعر!فىهـنلهخططظلتعظيمهدفمنللصهونيكأنحهفهبما؟ثانيا

اس"تغلاله،اوالاخر)سلطةالخضوعورفضوالانفصالا*ربيةاالوحدةالاستعمايوقدضدهااللعربنحنكفاححابأرالعاللمايهاموهو،و!ت

بالانفممالقا"-وايئالذ،ار،ألعرببىلاواقعاويةللمعلمتهتلا"-ألةءظاهرهـنهمظهر!كوانما،با"هاقائمةحقيقمةلي!ىيممى،!دهاا!ؤي

الالصمتاذيتيرهاالتيللمقف،ياتمتلاوايفنبما!هـافهـمرمحرفتموقفهـمحدداوانهدلكعلىويتر"ب،افردممااوالمعهـمكلالشرفيكوالمصب!شا!صرا-ع

.-..بصلةالكتانيسنةقيامهاعندقبلمنفعلكماما.يومااسرائيلاللشرفيساند.المعنسكر
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فصونمهمنأكثوبالكتابلستستمتعانئاولا.شك6للبحتيقية!ناك.نحدي!،أكطدوق،اللعربيهالوحدةصب!يلاالفدوالبما!نظامويقدم

كشففقدذللكوهع،الكنابيغمحندمامجديةالمناقتذ!ةوتكون.المجزاةالفدهاليا!نظامبينويخلط،اللعربيةحدغالوعلىيواققلاانهسوى

واادوقصصف!ءخافيةكانتجوانبمحنحافظصيرىالاش!اذلنا.فرقأيهـاكلضوكمانهوالرأكصماليهالالث!راكيةالدولفي

ادوا!الاستاذهعحديتهذلل!فكبمساهمقدكانوان،اللخراطلمالقضاياهد،ف!مت!ل،الحريةلكضيةتحاوله.محلىينسحبوهدا

فقدالفمل!ذان!م!تهاما،حيافهوتاريحاعترافاتههنوالالشمقادةلع!،ونح!،باللحريةاليعضفي،دياتيكؤ!ري!د!لم،،جردةقعد

ولكى3،والمهمياتهذهـالتقسيمانطحولصبرىالاسصادمعتختلفالنظاماو،ا)ءربيةالوحدةمصمونن!نيكما،الحريةهذهمضمون

.يقولماذالنرىا!قابيظصحنيننتظرانعلينا.انوحدةطريقمحلىالفدرالي

،،*

المم!!جلالالقاهرةوان،الادبا*ميظاوالارومادبالىائجابررزكيالاس!نماذويدكلو

*،،حتى،التطودهدافيالمخاوكةإكباراالادباءو!لى،ضرورةتبادلك

....ات4كملمالمعركةوابعادوعيعلىقادرةتجعلهابصورةاللجماهيرلد!ثى

اوورردطان!،شكولا،المباشرةار!عب،سيةا!دعايةشركفيالوقوعمنيحذر

الاءمءجالاتفيمحديدة*شاكلهناككانتوانالنظرتسمضحقدعوة

النئسخصمةعاياتهعئمنىاكلي!خلىيئنتعبدأتلةمقلواحدةجبهة!طويره!امر!لةذيىبعدتأ.نيثم،حلهاعلىللعملا-ةالد!-ثتح!

وهي.او!نحيلنضاللهمفيالآخرينمعو،قوياحقيقيااندماجاليندمج-.ا!لامأدبالى

بهصااللصمولخرجهذددلالترانهـمعيالمميةتليإللبمهـدلمكنمنهدص!وعنتمتهبمالمعمتعملالعرجم!لراط

اللينايئملالذيوالفناللجما!يةالقيمعناما.ادصيلىةمناثلقىالحميدوعبدص،لحوريرالا-خاذانكثبالؤاثقضيةوصول

ذلكمنابتداءجديدوفنجديدجمالبانها!قولفنستطيعال!لالةهذهاسبابمنكانعنهانفصالناواى،بتراًثناار.باطنااهميةعن،ا!عاوجي

الأ!اويالواقعودمويةالروما!سبماؤثحلمليناؤخلاقاللمداتوصياتاللعلوجيالاستادوتمابع،م!يمالالخناديرىكما،هزبمتنا
.مورأيه،تئفذللمواللي،ع!اعامهـ!بالتراثاللخاصةالادب!يةالمؤتمرات

علاقةفشىالمخحلفةالارمنةبينلوحدالذيللقصيدةا!امالبناءا
النضج.لالغةدللىميةالبيانبماهـراءيناطانيمكنلااللعربيبشاثن،الارت!عاطتوثيق))ان

نايجبوانما،اؤخضاريتصاررناندعماننريدحقاكنااذاوحدهم

يالوسيفىنلمقيسممعانيداللفرللئنمامحر"اللمححوة"قصيدةو!يوا"!ندسينواؤنطنينالا!اروع!ماء!كصولوجيينباذلكفوفييناط

القصيمدة،وبناءالئنحعريةللصورةالتقليديوالمفهومللقصيدةالتقاليدية.المئاهجورلما!ووؤنيقودعا،وغيرهمءوالاطا

ارت!اطخلالىفمن.العميقثيراللطعلىةقادراؤفصيدةفا!دللكورعمالمحاملهـءكبيربلمهتماميحظىبافشاثالاهمتماما!واللحقيقة

يحمل.الطال!حنطاعاللحريةعنالدفاعوبقضيةبالارصالنضاليالشاعربالمتراثبللاهتمامالدهـسوةع!دالامريقف-للاسف-ولكنالادبية

والمقاطع-ايبيودطبينالخارجمنالهندسيةتجزئتهارغم-تجرقيالىهذاالىالن!نحوخطواتنخؤوللم،اركثيموررددهاوق!ودراسته

.الابداعمنكبيراقدوامعظ!ففي،ودراس!"تحقيفهفيانباعهيجبالذيوالمنهج،التراث

طتيمااىعرفنابالفعلونشرتصاثلتباخاصةولجانااهتمامانجدالعربيةاللدول

يأتيلنالاقداربهالمنهجالىنحتاجر!ناماولكن،ا!نمنرالفمنو!ءباالتراثحول،تحقيقات

اللجذلىالنسمةوعطرشيءالل!ىيتحوللاوصى،!اثصالننناولا!شاملةوالن!ةالعلمي

اللييتوجنةسنأى.ثقافيوتجمعادبيء؟تمركلميعليهنتباكى،مجرد

مثوقاللفجرووجهالسبدعزيزالاسننماذكنبالمربيالمجضمعوازمةالحريةوعن

واللصمتالاخفاقبوابةمحلىالرا!لعب!-ر!سريعبشكل-ارحريةلمفهومكلقدماتبعد،جاس!

........ق!!الحريةءتلحديثهالمجاليتسعانن!نىكناوقد،النناريخية

امحصارا!يهمصرناففهـ،العربيالمجمنمعفيالحمر"ة!نالحديثاما،الاشتراكيالمجتمع

والناووالرايانظالاحرارمن،اللعامةاللصوطفبجانب،!مالاواظنها،النقاطبعضالىاثسار

اننعيلل!وسيقىطبقاالاولالبيتتفاعيلترتيباررتوللقدهناكانكما،عربيبلدكلفيالحريةمفهومحولحادةخلاف!اتهناك

ناولمحو،التقليديبالن!ذجالرتبطةحقيقتهالاظهاوا!شاعراخاوهاانشكثلا،واخرمحربيبرلدكلبينتتفاوتالاستغلالمنجاتدر

عايهتحتوىالذىالابداعقيمةمنقلتانسبقكما-لكلللاذللكاجلمناشواطاقطعتقدطريقهاالاشتراكيةاخهطتائتياللدولبعض

وعمق.يسرفيعنهوتفصحاللقصيدة،الاساسيةالمكاس!بعضللجماهيرهاوقم!ت،الاستغلالعلىالقضاء

محلىمحرس)قص-لهفيالحديئةالشعريةافنجربةشطلالىولعودجميعفيالهجانيالتعليمفيوحقهموحمايتهمالل!ملفيحقهمفيمعواء

التغنيمحاللمعنفن!معددحبوراحمدللشاعر(اللفلسطينيةالطريقةواي،ته"صادروعدمالأشتراكيا!فكرعلىوالانفتاحالتعلإممراحل

و؟هثاءالشهيد"وتمحنالشاعريتحدثفلاوالمعانيبالافعالالمباشرمف!ومفيالاختلاف!درجاتتؤكداللعربيةاللبلادعواصمفيسريعةجولة

ءفاد!اطاهفي،اثوتلحظة،اللحظةتلكلنايقدموانماحكمةسشأعربرياالمجت!عا!هذاء!ىوليس،مماوسعتهاواسلوب،الحرية

بوجهالاطفالهش.حاملوضعتساللجليلبمعناءتوحي،هتشابكةاننقصدءمماولكن،حريةمناليهيصبوءاحققفالبلدانبعض

،اثميارنمفجت-(الشهيداب!م)كاملسئسميه:قالوا-الفيفوتفصيليةتشريحيةدرالعماتالىتحتاجاللعربيالمجتمعفيالحريةقضية

قدمباللحياةتفيعيالتيالصورهذهاطا!هفي-راجلعصفورسبجاللقولامما،اللقضايابعضفيمحامربطمع،حدةعلىبلدكلفي

!فصدقااكتروكانمحمودكاهلالبطلاللشهـيدكوتلحظةا!ثماعرف!مهاضمنالثوريطريقهااختيارحريةاللعر!كأللجماهـرتتركلالماذا"

الش!ي!البطلقدمالحياةهدهأجلفمن.هـتاءأيمنوتأثيرافنه؟ا!!لامهدايوج"لمنادريفلا(؟وحي،هاوجود!الغرورات

اسرةاللعا!م)ا!ا"يرىبطلناكانكيفلتحكياللقصدةو!متد،حياتمهالنضاأيةاًلم!اركخلالمنتكتسبولكنتعطىولاتتركلافالحرية

حجاهتهاتحتتجرىجنات-العالمهذافيوفؤشتن-تضضورايتام.اليوميةوالمماد!سة

يقنديهوان...العديختارانالاامامهيكنلم(...وزوا-الاللغامصبريلللاسناذالمحبطةالرغباتاؤصو!لأمثالذللكبعدويتبقى

التيالبسميطةاغنياتهابهتزودجديداوقوداالصامعهالاميهبلكيزالوما."المصريةالاقصوصةحاضر"كتلبمنفصلوهو،حا!
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اخطائهصععلىالتعرفمنتمكنهتحررينضالكلطريقعلىضروريةويكسبهاالحياةيخل!الآدطبلادنافيالموتكانفاذا.الصغاربهاتهدهد

فيفضلنا.ولكنا.وثصرهحريتهنحوقوتهبكلللينطلقمنهاوالننخلصسالبكاءمحنن!توقفانهـ4نتعلمانعديشافمانالنحوهذاعلى(لمعنى

نضالفيالبطوليةالجوانبتجسداقيالقصائدنتناولانالعد!هذا؟بكينا:قلصهل

نتناولانعلسى.والانسانالارضقحريراجلمنالعربيهبناع
.اخرىمنالسةفيالهعركةلحعهةاهصتهازاولةمن(لنقدفقع!ائدبقي!ا!افلومخيمنابرداستغفر

..العشرينالاعوامصبراستغفر

حميسشوفيالقاهرةترفعكويةثضاليةجب!هةفيشمرائماخطىتتلاقىكيفثرىهقذا

الىاشرناانسبقوقد.اللعربىوالانسانالوطنحريةعنا!دفأعلواء

***هيوها.التجديدعلىوقعرتهانضجهاوسرعة(للجبهةهذهحيوية

كقصصفالحريةعنءاًل!ماعقرل!انمنجديد"فارلممةحجاويلمملافةالش!اعرة
(المساءحطيةالرالعةبمصيدتهاالمناضالينالسعراءزمرهالىتنضم

الى-الذهنيبالتجريد-تصلانتحاولولكنها،حقاذهنيةصووة،المشاعرةه!ءفنانوالغريب.اولضي"الادالط"عددفيالمنشوده

الوطنجشةهـولركوني!تحكامارأى؟للذيللواقعشاملتلخيصفقد،النضج"ئصبقطريتمير-نظنماعلى-جربتهاحدائةرعم

العدو-مدهاقويةاذرءةالىيتحولالأوطندماءنزيفب!بنما،اسذبالمأسطةحقيقةعن-كلشفانارادتحيئلت!جوبتهاصعبااطارااصتارت

الماعبقدوريلهونناكافواماوبيت.مكمانكلالى-المماءمصاصانعليهاكانثقد0الصغيرةابنتهاالىامحديثخلالىمننعيمثههاالتي

اطفالهامعالفقيرةالام"ثل-ادطءثنا!ح!ىارومىبقطعيغليا!زيالتجربةفقدتوالالطفلتهاالامحد!ثفيالم!ترضةا!بممماطةتراعي

-حدثاددمبقعة3،نت-الشهرةالخطابابنعصقصةفيالورياعطياتبينتحفيانلفسهالوقتفيعليهاى13والاقئاععلىقدوتها

الممثلينالىودفعتهم-ايق!تناالمتفرجيئايقظتالشالتانيةالزلزلةالشاسةاستطاعتولقد،ماساظفيهيتظرهاوجهةالكلاهرةالبساطة

جثةوالى،ازالتهانيحاولوالدمبقعةوالى،المسرحخارجيلقونهمالواقعيالخيطمنهايفلتفلموذكاءبمهارةذلك)معلانحجاويسفة

.ا!ح!ياةاليهايعيدواانيحاولوناًلميتتحاولوهيبلامالقصيدةوتبدأ.والرمزالايحاءعلىالقدوةتفقدولم

!تبها،ماعكسعلىاالثلاثاقماصيمصهالكلاتبرتبلونفضلكنا!قدحكايةامهالهاتحك!انعلىتمرالطفلةولئالتومع!اب!تهاكحملان

الداخليا!نوصوالت!اءيص!محتى،بالاولىو!هابر،لسا!ة!رأوتجما-وذكيرقيقدراجمماتمهيد-مرغمةوكانهاالقصفيالامف!بدا

!ورضية،وهموهثلهاالصغيرةالطفلةفيرورابيالبطلالشهيدحكاقيللطفلة

ايضا.نح!نالحعممينيالبمونمولرفيمبملافيفخنامعبينهالمعنىالممملئبأللمعنىتسيمعالتسياطفلةعيونافييكتسمبصغيو-.مثلهاطفلةابابرصف!ه

لا،..لمتلعيشاعيونفيالبطليكتسبالديالوقتمىمضأعد"اهمبهالحكاية
رف،طامنيبداان-اللبناءديواضحبمنهـجالتؤامهمي-آلرل!4

ء-سن،اوتواالهيلادمنءنوعالمهالوافع"الآن"الحيلالواقعلمملوللهرحيلثهدورقةبرهافةالاموتصور،ابابوصفهانسانيابعداالكبار

بكائهاعلىيبكيحتىالصغيرةابنمتهخدو!علىتنهمروالدموعالاب

.-.--واًقعيفرحدثاباعتبارهالمطربكاءعلىعندئذالكباريهعترضولن،(لمطر

:ال!بومصدرنسالعيةواا!حماليةالما-مناللدصيدو".احابمهفيولمحسمد
يتعلمونا!حفيد"فيوهملطعلهدحكىحكايةبالحت!اررسي!تعبلودهوالما

(للفرا!لحظةوفى.ا!قثوروءلىبالحيلأةبصونكيفالطفلةتلكمن

في!جيبالكنزهو!افتسطلهبالكنزا!يهايصديانطفلتهالبطليعد

!ا4يركتفونلاالاطفالولكن.الوطنهوبهطفلأممتهالالطيعدالذيفالكنز

-01الملموسةالحيحةصورتهاالاتقنعهمولا.المجردةالكبيرةبالكلمات

!ا9!ي!اًالهربرطانم!العراقبهالرر!!دالذيالوطنصورةابطلىاالابرسانعلىعر"الشطتصف!ذلك
...:!لطغلةباهدائه

سوارطفلتيلرند..حيفا

المحاومنقلادة...يافا

أبظم:هحمودالدوةعكاقي!جاتهنالضيق...ا!خ .ا!بحارأجملمحاو

وير!ستمر،اطفايناسهعشقهاالتيالوطنصورة.الكنؤهوهط

قراتمااجملمنوصورايحدلاحمألاباعثاوايقرىاًلمدناسطءلمرد

وتعلقالطفلةوتنامالصفارحديقةالدوارويمدرد.المقاومةلشصفي

!اضابطيكت!بهاالكيلانيممانيرلة-يدحركةيختماراناخ!ارتهكذا-ابطلارحيلانمؤكدامختصراقعليقماالمثماعرة

الامل.ا!قلوبفييبعتسمظلموتهقمم!مي

الوهابعبدللشاعر(الرقئ!ة)اخرىقممائدالماض9العددوفي

!أ.ميهادوراو!عبعاصر!اعرافيرجالى)ولصندحسنكيلانيللشاعر(الوصايا!فىمن)و.اللمياتي

1812.هـبصب!روت-الطلممعةدارمروانللش!اععر(القدملاحسأوتوفيق!دردلشاص(الطريقعدى

منجمي!اسضوانو!عدسصهللأحللشاكر(الكهفا!ل)ومعماري

اجسلمنالعرب41شعراءجبهةلتد!كيماًلضروريةالنضالقصائد

نسميهانيمكنمازاويةمنعطاءهاتمنحاناختارتفند،التحرير

1سسمهخطىوهب-تخلورااسبابعنوكأهنالاخطائنانقدنا-الذاتيبالنقد
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نا،*قلعلى-بهمعرفتناتزدادلكياللطريقهذامعالمعلىالتعرلىخلالمسنالحيةتجربتهناقلا،باللفداءوصنعهابالولادة(ةالحيصنع

لكيالكانبمارسه،(تمرينا"يكونانءنيزيدلاالانطروهذامثلقفواكثرم!مشويينالىتتقللكي،ومحكمشاءريدأصلو/بب؟هـ3

ئفسهالكاتبفيهايعرضلمهينةسفرة-الحكيعلىقدرتهيختبراللطبقاتعاىالثلاثيةقصتهنهايةفي.برصلصءىورمزيةوترر-لدات!ميما

لاله،الوفاضخابر!ذهبكماوعادسافرالهيكفيه..السفرلمثما!ولابعادها،عنهايكتبانارادال!نياللقضية"لقصة"نتصمولااك!ترت!مور

يذهب.انيريدكانحيثالىيصللموادراكفويحكامباخبوطهجادلا،واثقهأزإةوكماووء،وهءلمىسائرا

نايريدولذافقطيعرفيكنللمانهلنا/؟كدوبذاك.بفعلهلماواضع

العدلأحموسى.ويدهورا!كتبيهفايصايرهرف!كانولكنه،بك!نب

تمثلالمرةهذءقصتنالان.بعيدةبدايةبدأنااذاالعلرنلتممسالظلمةلمح!ثسقوط

المجالهذاولا،القصةهذءعفيلاقد،المعاصرادبنافيقوبماتيارا

امامدمئاما-عليناولكن.والمواجهةالتحليلمنيكفيبمالهللتعرضحكيمجردالىانصيرةعةباللهاحياؤاالوضوخفياًلرغبئزتحول

معا!عمنعددوان،واصولهالتيارهذامعاللمنحددان-القصةهذهواللسلوكأالخارجفيباذيالالوثائعيئملقماغابر"ضوحفالو."الحاد*

فحسب.الاساسبلآالمعالم،منهموكفنايعئىلاواحيانا.حدثمايحكيبأنالكالبيكنفيولذلك،الظاهرة

،القرنهذامنالاولالربعفيالسيرياليةالحركةظهرتحينمالمعئىوكاشفةومتميزةخأصهدلالةذات"حادثة"باختب"رحتيا!ماتب

اللذيكيانهافهدم،فبخاوزهان-ستطعلمتأقضعلىالبدءم!ذاتوت،كلهالادبتجاورهاالشيالتقليديةالمطالبهذه-ءبىاوجدبد

ايذياسلوبهاالما!ىالادباورثت!ركانتوان،طو؟للايرممرلممنجماعة-ضعزلانا!طديةالاموومنارصبفي.ءامبوجهوا!ن

اًحمىرافرىوادويةث!ن!ةمدارس-تستفيدتزالوما-!"است!فادتواىجعدكبيقتلىاىا)لعاديةالامورومن.كلهاًلجيثسكتللهعىالجنود

،"اجتماعيا"غرضاتستهدفياليةالسيركانتهبتها.تطورااقلاوجئدييزحفانيرلآالعادالامورومن.الحربهيف!ه...؟خريهعاب

الحضارةانتابتالت!اًلحادةالاجشماعيا!د!ليقىفيكث!لرائررروترجديايزالوو!فهو،المعوكةفيليش!نركسلاحهنحوالقتالطرر*(عةجريح

منا!عكسءلى-اخناوتفانها،اًلاولىاكرياالحرببرحدالغربية،"البادخطفو!"داممايقا-داىالجنديوعلى،جريحار13وا!

و!ذان..غرضهااًلىللوصول"فوديا"سبيلا-الاجتماعيهدفىهاحادف".اللحرب!!وهده،الجنديةهيهذه.اكمراوالموتحتى

.4ايىالوعولىقبلىتناقيالاصالىبهاادىالذيالممصدودطريئهادخلتاننملىكلاوكأا.حسنالصمدعبد"حكاها)التىتلكاذنعادية

ان!4بل-الابماءقيا!ظاهرةمننقديةعلاقةعلىؤكونانتر.لدكانتهدهالكا-باختار،اذاثنتسطءلاىنملككناوان،عاديتهاعلىنعترض

منموقفكلالمابيروتريد!النوح!رامن!لا!ةبذرةمن!ءللاخرجتنعروءلانقرأهاانبعدانظ؟عادي!انهاأ!رد؟يحك!بها)كبىاًلخادوة

،كافرادو!ييماد!مالنالساراداًنقعنر!ةار4الاجتما!يةاو!وانينعنولا،الحربهدهيخوضونالذينجنودناعنولا،%حروءنجديدا

التلمكو!ن-سب!نهمحااو!النفمصيا.كويناداخلنفم!هاحصرتولل!هاانطلىق!ق!.انفسناعنولا،ساحأبهافييسقطونالذينشهدائنا

هـرافهم!أو!تان-شطقيإأ-ذرن!لىوزادت.!رفردا:فيالكيثصته!قرأاًن!بلونعيهالعرفهاكئ(التيتنامدركاالىتبالكا

الذاقيةعاتهانطب!اوايضاالؤديالفنانباسلوبال!ديالتكوينولاالاشياء،عنلا،بجديدمنهائحريمفلا،قصتهفياخرىءرةيكررها

ءلم!ىىسدتوبرذوو.والمؤدالخاصا!داخليعالمهداخلىالمحصورةعنولا،ألانمسانىجودالو؟والانسهانجبةالعلاقاتءئولا،الناسءئ

عليهسايمرانقبلكحركةوماتت..!رورهااًلىانوصولطريقررفسماحكاها؟اذنلماذا!شيءعنولا،الموتاوالثم!هادةاًوالحئوداوالحرب

ارطربقهذاهنالارلاتحاولتانهاورغم.ادىينمنكأولعقدول!ءت،"الارضهذهغربأ?نلس:""اننانعوفانجديدايكئ!!

المتناوهاجانبالى،الاجتماععلمم"انواع"احد"قبالاستفادةالمسمودأءيققد.انما!ثاقى!فيلرءلملاز"يعاللجويولانصارقةوطولة

ظرولى!حك!م-نهها4جاتوفيقاكان،ارمفمبالنحلإلالىالاصلييإج!"ا!لهطعملاواردقووولكنه،"الخعموانللك!واروصهبسبركم

الاجتماععلممنؤع!شفيداناختارتحين-للمثقافيةواالحضاريةنشأتهاويهـيمو!يحملوو4ع،"وزقالكأنت.حالل3"ر"نأحدك"احد!

زادتهاانفكان،،كافمةبدرجة"اعلم"يكنلمالمذي،ابىورج!ازيجئهحمواقعالىيصلواحتىالغروبلىااللصباحمننشا!فيبه

"الا!طورةعاللم"،"اهـخراالبا)ةراًث"،"ا!جءمىا!فى"!صوراتليلةوب"..السطب!ةلمةالا!فىانهمورعم."خسران"اوعائقلون

اوجيمتويه!دووىحتىمووجانمن4-فار!االتصوواتهذه،قاا!4قادالرتجلمدلا!جنوداعينكانت،يحالمرالففوو?وهاطلمة2ااةترفتها

ل!قلهنضجاتباءخبار!االتصووالفهـدهت!انمنوبدلا،ومت3العبارة!دهاىرءم،"واهناورمتقيأظحمالةفيلآالجريحالج!نفىوق

بعدالعقل!داعلىفىتؤلرتعود،محددةد،ر/نجبقىوفظفى!نيالانسفىؤتحدثلانهااللحظةوجدانويلهان.كالاالش،-ا!رة"الانثائيه

"!لماء"كالاتدته!!يالصناليرلتحي!،الكلروف!صلمكاندثارحأروواجصدحالةالصمشهاأميدالمعاعشاقطاحمالةالىاقربصاللآ

العقل.للذلكالحقيط2"ا!كون!ات"هياتمورارةووذهان-فاعالاجالصهـوخطوطوراءا!!وهـ!أصرمتهموصوحزملائهماحدوفقدوا

ولكص-ا،ياليام!يراالاسعلأوبطه!الالصشفادةطرقذلكبصوتمث!وو-تاللعبادةهذهاًلاافصول-وخطيرلفا!عملا،صاخفىشنطر!م

الهدفطهم!ا،ضخلأصطريق،الىاسيينطري!قنالمحانذمشطيعالى-ضالىانشائبمةبلاغةهـباءةمناكثرلضيئاتضبفلاار-لميفةالانشافيقى

وهدووللفئانا!ؤديا)تعبيربينالتخاسعقلتحقب!اسمال!ا"هـلمعكبماالاجالح!دعبمنذوافرةالل4بحمدهياوةكطاءلملأعحهواالانف-إفيةلثتةاثروة

مارغم)اوبووستجويسفي!لارر!حماو!زا،ايصاالفرديليلس*تشب4حسيناستمث!هادايلة3(نتاذاوخىا*!هـ.واب!

التعييري!ضتروطريقثم،(كبيرةوصف،رية!أ!كأقيمةمنلادبهـما،نجومولاقمر!لاليللأكانتلانها،ظلصهافي.0مح!دا!-هاد

جم!الملم"الا!وا!"بجقالاز!سجاممننوعالىالوصولو"حاو!ةالىفردي"الظامةفسيسقوط"الموتاًنيرقيولان!ريدالكاتبكا!اداوحتى

الر؟ية""وب!،الوصولمجم!قواني!هاخلالمنهاءجةالاتلل!ه!ةال!ممهيديقولانانيديه!كاناذاوصتى-ا-عاللطاا!ديمالمةئىهذا-

لواياف"في)لض!ايس!فنراهماوهو،المفنانالمتهيزةا!فرد-ةوصورةبلهعنىوهو"لجما)ص!ماءفيبونرع"ماتساعةلانهلمحهوتلا

.مانتوءاسعندوحتىبل،وهيمنجواي(بالذاتوالصورالمعانيهدهكلخلالمننحصللافاتا،واس!تهحاقدءااكثر

ولاذا-4حدفيبالقتالللهاءلملاقلآلاعاطفية،!ممة"ناكثرعلىالقديمة

النموذجالىكريديثوس"العائلةطقوسى"قصةبناوتعودنحوالانطلموان.السليبالوطنتحريراجلمناًلتحرربم!با!قتال

فبمالواضحهالبئاءكرو!رغمالسيريالىبماالادبمنالقديمالمخت!و!حنلمزيسد-كأى-محاولةدونمطرويسبيمفو!هعروفاهدف
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ولكسن،حقاجزئيةانتصالىاتمنالمثانيالبورجوازيالعلمحققهمامس!نلانضاجهااستفادقرالعربيالكاتبانالواضحمنالتيقصتنا

نفسهـ-جمهرنقعدكيلاواننخليلا:فافيمنهجه!ىاناف،عليثالشستكريديهوسىعئهايعتحدثالتبمالطفوسان.نوعامعاصرةاعمالط

المطبقباليأسكينجزليسيدنياوجرينجراهامعلىحكماللذياللظعلىعئد.تسدل-الطقوسبكلمةحتى-هيوانما،سحريةطنولمما

.التقدمنحولللواؤع!غييرأياملأاًنيةاوللحقيقةفهمايامكاني4منفسىالئاسيمارسهاجتماعيسلوكعنهيعبرخارجيةاجتماعيمةظواهر

ىاتا!طريقانلقلناللمقارنةينفعانيمكنضملانضرلطانشئناولورواضيناان:واحدةجملةفيالصاهرهذهنلخصانويمكننا،العلن

خلالىمنالةردفهممحاولةاللىالمطلقةالفرديةمن(راجونعليهلاربه!فيواحدرمزوهناك.المحاصرالمختنقحافرئافييتحتىالميت

خلامىنفيمحاوللزملف!ومالمكالجماعةعلملأحوكتفاجمالمتحققةومنضوعبةقاتهافر-الف!فيجانبناقدالصوابكالااناللعذرو!نا-قهمناعلىندلللكي

طقوسى"لف!م!محاولتنافيرومهفهيدافين!مشطيعالذيهواللطريقكحكياللذان)وضيفهالرجليرىفبينما."ا!سيف"رمزهووذللك

عائلتنا.-"العلاللةمثارلى"هـرالسرىلأمتزايدهلاللاحشدا(حركتهماخلالمنالقصة

السيولىيحمل!"الحشدهذاانمنا!ضيفيتأكدوبينما،"الاررز

وضععلىعظيمةبعقدرةيتفنعاللذي-يديصموسىانواللحقنعرفهالذياللقصةمنالجزءهذافي"البطل"انالا،"الرماحو!

علىاللقادرغيرولكنه،الماهرالبناءبقوةوتنفيذهرهملهواضجتمميموخصج،طيبأبلهمجئوبمعلتخونهزوجتهترك"المرأةزوج"با.ء

اداتهوبينالفكري-صورهيسناضحممةومنطنيةءلاقةعلىالمحافظةفنرى،القصةمنآخرمشهداوجزءفيولعود."سميعهيحمل"

نايحاولقصصيككاتب"ورد)يئ"ظاهرةي!ثللاانهالحق،ا)تعبيريةا!حشد""بسيفيهمايضربانلاوالا"ـلنان.مشابهاسيفاحاملا"الخال"

هذءخطورةولفش.الفربفيالمعاصرةا!قصةهناهجمنيستفيدمناو،نضم!يهمايضربانوانما،الاردنمشارلىمحندعددهيتعاظمالذي

!فلففىلاالذيالتعبيريالاسلولطمنالا-ءفادةميتك!لاا!ظاهوةالسيفعصرالتهى)قد.جلدتيهمابيمن-من!ولالاقترابيحاولون

المنهبمفيتكمنخطورتهاان.التعبيمقيادواتهوالراءادبناافادةباناللعسيشمقتلعلىالندمعصروانتهى،كيمثموت!يلأالدونوالبطولة

الانيقعونوالشبانالكمهاركمتابن!امنكثيرااننعض"داللذي-الفكريابطالناولكن(اللعرا!منالكاتب)سيفهبصفحةنفسهالرجليصرب

من،ايحقيقيبواقعهمءلاؤض!ميفقدواانالنتيجةفتكون،لائرائهفريسةيمسكمختلفمشهدفيآحرشحصهناك)سيوفايحملونيزالونما

عنل!نطااكث!فوا.اؤعالوبهداعلاؤت!ميوثظونانهميعنقدونحبوالسيفخاصرتهعلىسبيالهعلقبينمامختالابجالبهويسيرفرسهلجمام

بالئ!صوذةولا،بالسحرليس؟كيفوفى،عظيممطلبؤهذا،الداخلهموانماالاعداءبهايقاتلونلافانهمهذامنوا!ثر(لليساويتارجح

نا.ا!يةابوا!4منالواقعالىبالا!جاهابضأوا!ا،اد!مريين،انفسهمبهاير!ربوناو،اللطاووسيةعشيتهمفيوبخيوللهمبهايختالون

كلنعرفمثلماحرفته5الممكنومن،ايضاواؤعيا!داخليالانسمانلل!عا(الاردنمشارلىوراءماتركوااو)ا!حسينتركوالانهمندماربما

ومن"فرد!!لمنالا-!هملاوالفرد.نوعأيمنالواؤعجوانبولاالسيوفيستخدمونيعودوالماللذينالقت!لة..اللقتلةليغتاله

علاؤاتهاخلالهـنالاتفهملاوالجماعة،معاآنفيباللجماعةمحلاقته.الرماح

.ىوالرماالمكانفياقىحققمةوحركتهاالموضو"فيسحريةحدوساليستالكاتبعئهايتحهثالتياللطقوسانقلت

بناءعنواؤعيكتعبيرموجودةكانت،حقيقيةالعائلةطقوساناتجماعيةحقيقمةع!ىللتدلليليستخرمهاكلمةهيوانما،خرافيةاو

كلءعهوءممقةات،ءهذا"-نكجزء!كطوكانت،!مملانجما!طسلوكفيالخارجىمظهرها!هااناوخارجيةحقيقية،وتاريخية

ماولكنها،وجودهامبمروفقدتل!حتهامنالفيءانهار!،الاتساقالتيهذهاللطقوسكلمةفلماذا،الاجتماعيوجودهاوفي"عائلتئا"

ارواحشا.-البتذرارواحعلىالل!ويةس!بطرتهامحكمموجودةتزاليممدسط؟القديمةالسحريةاوالخرافيةلشعائرباالارتباطمعنىتحمل

لهانسواستع،رالسحريلمئط"هاوالمشسلممعاصركاتبجاءؤ"ذاعليناالت،المتشابكةصورهاحدىفيالسؤالهذاعلىباجابةالكاتب

ولافهههامحلىيساءحنالاالحكأجم!قةفيؤانه،منلله،بينسحريينوا-لموبافيوجلصا"...للقصةالكلبى(لمعئىخلا،ءنمعناهافستخلصان

انه.ومنرثرءيظماضمنتمحيانتريدلابافبةكبق!يةازاللتهاءلى،كايعادةيحدثعماتبعدولنالناسحشودمحنلتب!دتكنللممارقعة

الاحرامو!ذاجديدةقوةاوجورامنوي!حهاا)-كيعقةفيوجودطيؤكد،الاجسادلافط2فوقهيتركبأللفي!اهءلقلىداًخلوجلسعا...عمكل9

!ستحقه.لااللذي."..برعيدهـنتفدوهيبقوةوتتصلوتاقفتلتفاحرافوراحت

ء*..لا.....انفالمفروض-عقلداخل"وفميفهالرجل"جلولهـىعنالنظروبغض

لتعييعرلمةلمح!اانا!حا!مظطببعدلظلخكرىدلبل!حرىزك!امواشء!ببنروت!قيةار!لهـامحن!اءلفازر،ا-الداخلمنيستكش!فناانبريدكلالبئا

.....ا!كضيالحيلةثفسهمرهذه3!يممى.الاجسادآلافطف!!يضركبالذي

لمحطيثحتمع!فنحيطهمالدأوهوبر،دهمانلافلك!ممماالمبلمهـخرتطاقةشكئلرمخمخان!،المشبو!طلكب،اللداتيهثظرتهمأر!ءنللتخلصيانيالسيرا!نئاليلألجا

كم!ا،الارواعفهانت!حررا!نيالماضىمقمرة))،الماض؟لحثتالملىءوبب!ق"للانسادالداخليالضكوين"عالمفيلمختنقة1تصوواتهبين

..-....بة.يحققان!حاى6ل!ئايحاولالا؟التكوين!اخارجالاجتماعيالواقع

سهاع!المبرس!طغاوطميم!الو!ىيرممممسنخ!دلعلانفسطب!ور؟يهو،سالإولحرجوويمبىللهلأ!ذحتىصورةاصتوولةبمحا"المثانيللفهمافىاقيالت!ب!ور"ماز!منافلاته

مالة!4هينفسيحشكرانه.وحدهمءلمص!مموقوواسراوايطىءقىاللحماةلفسهيعفيلكبمالاجسادلاف!3فو!يتركبمانوعمنجمعيلضل

.ء...العاميالوصوعيالف!-سطحيةيظنهمااو-سمطحيةمنب!مططة

عاللمسالىلخألااذاالام!هنة!مانمنورجومنا،السحريبأسلوبه؟الاجتماعيهللظاهرة

ناترصدنحىنبيمما،ا!جد،دةإطقولسارموزلنايحل"نثرونجولوجي

عقولناحوكةبينالوفتنفسفيجدانحددهوانجداالطويقتختصرالميتماضيمئافار.قضيتهفيكربديموسىمعنختلفلاانئا

هكذا.السيفمقبضءلىوليمالبمندقيحةزفادءلىاصا.ظوحر!لأالمحعىالسبيلكيفولكن.حياتناعلىباخرىاوبدوجةحقايصميطر

وانم،اليهيتإ"للمولكنه.يوفهكانانهرغمهدمهكريديهو!ىيفقد؟تعييرهاالىالسبيلوكيف،الحقيقةهلىهحقي!ةادراك

ولحمال،ةرالى!صلدرم،با،نجاهـغرباالهدالىيصلانارادشعوذةاوجديداسحرانخلقبانذللكالىالسبيلاننعتقدلا

.جديدةؤارةيكنشف.اللبورجوازيالاجتماععلماوالنفسيالتحليلعلومالىعلميهـتستند

الجديدالسحراننعتقدثمعلميةغيرؤدريةمناهحأيالىتستضد؟و

خننمعيةسامبمالقا!رةننكرلاانعلينا،تغييرهااوالحقيقةفهمعلىمهاعدتناعلىاللقادرهو

بم!


