
،كا!!!!اللأيل!-والى!سص!-!لآص
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فالمهطين.كتاباتحادمؤتمرقاطعنااو

فلسطينبنتحمعاىفانالليوماما،للقضسة،..مفيدقلسطينيتجمعالأ!طث ىاار-المسلحهورهاللىاعلاردبل-لمهمكماادلمواللحال!د4

ذللكمناكثربل،المجتمعينالاشخاصالايمثللا-الثورةخارج-اأسندجلااننأت

اليومينظركما،ارتيابنظرةالليهينظرانفلسطينيسعبالن!ان***

بهدفونسكلتقامتالتي،اللصغيرةا!فلسطينيةالفدائية!لمنظماتحزبةذكرى-ثمكبلاوهي-يونيو5انءديمعلىعامان"و

فيها.والتشكيكرتشويههاالثورةفربونتصايح،الا!زاننجترلنولكننا،،عربيانسانكلعلى،ومؤلمة

نامنهنطلبولكن،فلسطينكتاباتحادفينشككلاونحنجميعهاالعربيةالاءقىاخطاءحملواالذينمعولسنا،والةدببالعويل

التحريرمنظمةاوالمسلحالكفاحلقيادةسواءالغلسطينيةللثورةيتجه-جمي!عا-اخطاءفانواجهاننرىبل،!ونهو5فيحمثماعلى

يعكس،ثوريبشكلتشكيلهويعادالثورةخدمةفيلليكون،اللفلسمطينيةانمدركين،العربيوطننافيايجلبيهوماكلمعونعمل،بشجماعة

لسيحسبفموقفالثورةعنالابتعاداما،الفلسطينيةالثورةحتيقة،المدواناثاربازالةخىتنت!يللنوالمعركة،قظزمازالماالعموان

كانتمهما،الاتهامعنبعيداذللكبرمديكونواولن،اعضائهعلىجرحاوترك،صوابهمالبعضأفقدقد،يونيو5فيحدثماكانواذا

نواياهم.اللهدفانايضاشكفللا،دمايقطر،!رلمحيكلؤلبفي-يزأللا-

سهيل:ا!دكنولىعنهاقالفقدالعربالاد؟ءمراتلمؤبالنسبةاماالحكمالظمةعلىالقضاءفيسواء،يتحققللمالعدوانمنالرسسا

وهو."ورقعلىحبرا،كلهاذقلللمان،معظمهاظل"توصيابهاانزعا"-قىمنلتحققوا-اقىحدةاللعربيةالبرم!زرقيفيخاصة-الثورية

."العربيالاديبمشكلات"موضوعلبحثكاءلمؤتمرتخصي!صيقترحاللقضيةوطصس،الفلىطينياثمعبااةقضا?هىاو،اكاصرعبد

مذذالادباءمؤتمراتجميععاللجتهاللذيالكبيرالموضوعانويرى.الابدألىالفلسحطينية

بر(،اللصهيوفيةمكافحةفيادعربيالاديبرسالة))هو،عامانحترخمسةهزيمةفيتسببتالتياللقاتلةالاخطاءريغم-الحدودهذهفي

،خطوةفيهنتقدمانغيرمن،الخاللدوضوع41هذانعاللجظللناواذاهـ!،اللعالميةواللصهيونيةواسرائيلالامريكيألاستعمارفان-يونيو

الادبية.المؤتمراتنعليقالافضلفمنتعلقزادالعكسعلىبل.اللعدوانمناهدافهاتحقيقجميعاتمتطع

فاننا،معظمهاينفذللمالادباءمؤتمراتتوصياتبأنتمسليميومعفييونيو9يومزالومهـا،وزعيمهبقائدهمصرفيالعربيالشعب

قدمماذا،التوصياتتنفيذتعوقالتي(لمشاكلعنبعيدا،نتساءلكوادر،اللهزيمةرفضاللذي،نسعبناتاريخفيعلامةوسيظل،الادهان

مكافحةفيالعربيالاديبلرسالةبالنسبةعاماعشرخمسةخلالالادباء،وألاستسلامبرالبأساللعربيالثمم!بيصبوللم،النصرعلىقادرانه

هـسالةعنالمؤتمراتفيابحاثاالادباءيضعانيكفيهل،الصهيوفيةاللعربيالشعبروحعنوتعبيرا،للاستعمارضربةالسودانئورةوكانت

تناولوهل؟العبءاهدايقععليهمام،اللصهيونيةمكافحةفيالاديبمهماالهرأئممنغيرهااويوفيوهزيمةفيهاتؤئرلمالتي،الثورية

يحتاج-جيدمستوىعلى-وادبيةفنيةاعمالفياللفلسطينيةاللقضيةابعاللماسماعيملأ،عملاقاالفلسطينيأالشعبوالستيقظ،عظمت

باستثناء-جميعااللعربالادباءكبفماذا؟وتوصياتمؤتمراتالىوضعها8(!اعاممنذ-مرةلاول-قضيتهويضعالمسلحةبثورته

تتذاكى،هناكةوقصب،هناهقال؟القضيةعن-الفلسطينيينالادباءالقض!يةهياصبحتبل،الفلسطيميةالقضيةتطمسوللم،الصحيح

العربالادباءعايثرهل،عائدونانناوئؤكد،اللفلسطيئيطنالوعلى-اللعربياللصراعاو،الاوسطاللشرقبأزمةيسمىفيماالرئيسية

واحسوا،اليومقواروهكياو،مختماتهفيسواءاللفلسطيئيالثسعب.الاسرائيلبم

والادبي،الفنيانتاجهمفيذللكعنوعبروا،اللعربيةبمسؤوليتهموالوطن!ية،والثوريةالاشتراكن4اللقوىالفلسطينيةالثورةوو!معت

؟الانتاجهذاخلالمناللعاللمامامالقضيةوطرحوامسؤوللي!ةامام-خاصبنتهكل-العربيالوطنوفي،اورالمافي

ليسظلتللصهيونيةالذظرةوكذلكاللفلم!طينيةاللقضيةانلقولواي،وحمايتهاومسالدتهاوتأييدهاالثورة"ءالوقوففي،تاريحية

ذللك،ؤبلبل،5491فياللعربلللأدباءالاولالمؤنمرانعقادمئدمقطمى-صعوا-دصففياصحابهيضع،ألموقفهذافينردداوتظدل

وكانت،الادباءفبهاوفعسياسيةمزايداتقضيةوهي،4891عاممذد.والاست!مارالههيونية

موصوعنرنرحاىليستوالقضية،مناسباتقضيةلهمبالنسمبةفي،ادريسسهيلالدكتورناقننرالآداب""منالماضياللعددولمحي

شيئانفعلاناللقضيةولكن،اللصهيونيهءكافحةفبمالاد!برسالةالسابعالادباءمؤتمرالىواشار"الادبيةمؤفمهـ،زةا"اللعهدداكتتاحية

!،م!ذالفلسطينيةالثورةاعلنتوقد،اثوضوعهذا.لجاهايجابي!اواللذيفلسطينكتابلاتحادالتانيالمؤبزمروالى،بغدادفيعقدالذي

برعضموقفمئهاكان،خطيرةوصعوباتلمشاكلولعرصت،691عالمؤتمراتحولسهيلالدكتوراراءمناقشةوو:ل،القاهرةفيعقد

هدهكنذللفلسطي!نيةاالثورة"جاهالادباءقدمفمادا،العربيةالدول،!لس!نكتابمؤتمرمناوقفا(وضحانالضرو؟يمنارى،الادبرجة

؟الآنحتىاللفترةانذللكهـناكتربل،الهلسطينيبئوالكنابالادباءمعظمقاطعهفلقد

الاديبدورحوليكوناناللقادمالادباءلمؤتمراقتراحانقدموهئا!الماصيفيالاتحادهداعنهاانبثقالتي-الفنسطي!نببةالتحرإرمنظمة

المؤتمراتفيحدثماضوءعلىليس،الفلسطينيةالثورةكلدعم."فتح"الفلسطينيالوطنيالتحرل!رحركةوايضا،المؤ.نمرقاطعت

وتقدمقدمتالتيا!فلسطينيةالثوهـةضوءعلىولكن،السابقةالشعبطليصة-اللفلسطينيةالمنظماتكانتاذا،السؤالويبقى

العربي،الشعباعناقفياء،نةاصبحواوالذين-يومكل-شهداءها؟يمثلسطنفمن،المؤتمرقاطعت،الهوم-لسطينياللف

الفلسطيذيةالقضيةخلالومن،العربوالمفكرينالادباءامامومسؤولليةايان:المؤتمرقاطعوااللذينالفلسطين!يينبعضلبمقاللقد

-71الصفحكأعلىالتتمة-،لهاانعكاساويكونالفلطينيةانعورةيمثلانبدلاطسمدينيمؤ!ر
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م!صمتخدمةللطالجز!انظالمدفي!ساهىوكيااربطو!انيالسريعيد"لبطيالت!لتصعفالخطاحو-طط1!ط
ويترك،السماللفةاللحياةصوهـةخلقفياستخدمتهاالتيالحياةوروادة

صورمثطالبسيطةالشقافةمصيا.فهخدلت5اًدعميقتأثيرهالمشهدحميسشوفيبقلم

الصغيسرةوالاقدامالمفاجىءوالحزنالمقفرةرع9اللشوفيالملقاةالكتب***

متخلفنحوعلىعيونهنفيتشرقالداميةوالارض1ءاللهوتزاحمارتيفيتتمثل،وافعيةحقيقةالىاشرناالآدابمنالمافيالعددفي

تصلانحجاوبماسلافةاستطاعتلقد.مناضلاتإلىتحولنوقدالآنمنشعرائنااغلباليهاضمت،العربالشعراءمنتحريرجبهةفيام

كلمنواعمقبكذيرابعدالمننلقىنغسفيمكانالىهذهقصيدتهافيفلسظتنشه-راءدخولا)ىونبهنا،والفكريةالفنيةالانجاهاتكافة

.الجاهزةالحساسياتاللىبالافافة،اللجبهةهذهفيالفاعليةعظيمةاساسيةكقوةالمحتلة

درويشصالحسسيئاءفيالتائ!ونيرمكلويضيفون،العربيةالاقطاركافةمنالجددالشعراءمنعثرات

ترن-القصيدةهذهمنل-عامااحساساالقميد!تعسد!ا.جديداعطاءالثائرةاللجبهةرصيدالى

..بدأواالذينالواقعيينالشعراءدورعلىلركرلمالمقالذللكوفي
لدأتادتيالداميةسيئاءاحساسهفيفهو،اصمع!ابتإعر

..مهمهاللحديثالشعرعمروهوعاماالعشريني!قاربزمنمنذااجديدةحركتهم

اعماهبميعم!مصروف!بم!بئلابجنورداللصوربعهصضمناماجديدجودولادبمكا!ماالواقعيينالشحصاءدوربأنمنااقتناعاذللكوكان.تقريبا

العروقويوقظواالحاسمةفربنهملليضربوااللثوارندائهوفي،الم-اريخالعربيبالوطنحلتاثىالكارثةا!فرتانبعدقيضيحالىليحتاج

رتهتشا!هامفومياحسماسمنالشاعرينطلقهذاكلفي،والرمالالىالهادفةالثوريةوللمحاولاتبالواقعللا-زباطالبالغةالاهميةعن

مستوىالىلهاليرتفعلتحرشهيفعلهالذىفما.الملقنحما!بر!4وقحوااللفنفيقياديبدورالواقعيونظمللقد.الافضلنحوتغييره

..........الانجاهاتشعراءمنالتحريريةاللحركةجذبتهممنلكلالابواب
الشاعرجسمدلذشد؟اللعاطفيالتنريرعاديةمنويننذهاالشعر

..الثوارلناد!"مشلقويةفنيةصورخلالامنالعاماحهأسهاهـغالخاصةورويتهلناعركلتفردعنقليومهما.بعدفيماالاخرى

التحريرحركةكانتفاذا.القراغمنينطلقانيمكنلاشاعرايفان

تمسكلي،الرعدلوهحصبي،الحقدمذهلةيا...العيوىمع!وضحةتاادىمماساةوالىاللحياةبواقعوربطتهمالشعراءعالبيةالليهاضمتقد

ر.المذبنفضلننسىالاقيجب،الشعرفيالواقعيالتيارسيادةالى

وفهالصعفمناللقصيدةانقذانالقوكيابتعبيرهذأولكنا:

اللنعرمتوىالىلهاوير-فعحقاينقذهاماالان،قىالمادمنور!ن!الاتدمىمنالبنعالنواوالارضتمز!قلوبهمفييصملونو!ممالوا

ء..اًبة..ي!ب،ابوابهملفتحتاحتىوالحربةالثور!ابوابطرقمنتهمنبضط

كث!جر-لمسعالشاعرورسئصةيه!ةاللحثثهيلمل!قالانممولةه!للالنبهللدكبالقيمةفايمنحهاعرواللعديداللنياقكرالوهابومحبدالسيابشاكربمرمثلشعراءفءىالا

التمرد.والانفجادمنحاًلذ!يوهو.وحده،السمومريحتمضغهاارمرعر.ابكينالواقعينشعرائنامناللعديد

شعورالىتضافعئلىمااللصورهذهومثل.ادخاصةصورتهبعدفيماايتنالجديدةالحرىةهذهتؤلرانالسابقمقالنافيمنوقعئاوقد

لالذكتزىشسيه!بمءالىوحتله!موميتهوختصتدعمهقانهاالثرقىاهـصتؤديوانالعربي4النصيدةشمكلعلى؟لشعراءجبهةفيتتمثل

..الوجهوسنناقثر،جديد"مستوياتالىالعربياللشعربفنالارنفاع

ولهالحلصمهاعرهـمنئهلف!حلأقاالتيئعرةديدللذفيكماشظمامثالطرعرلقةولاتهبهعمع!ىللعاطفيوحدهمللقراءتاركينالماصياللعددقصائدفيلاناوالجمانيالفني

.واتهـوئر.التوقعاتهذهء!حةعلىالحكم

اشصبواال!حاربم!هيالتائهونحجاويسلافة-انقلبفي...غزة

فسبماللحماسمينا!بيتينبهذينباقصمهبتةانكريبدأمصمبوعربعداللغزوضدكزةطاللباتكفاخصورمنصورةاللقصيدةهذه.لقدم

سضهاممتزحةمتم!اخلةصغيرةكموحاتالسوتتتوالىنهايتيهماولكن،المباشراللخطابيباتناولالتجربةهذهمثلوتغريالصهيوفي

......اللخطابيسةالنزعةعنوابتع!ت،الاغراءهذاعلىتغلبتالثساعرة

باللحلم:والواقعبالماضياللثاضاقزاج؟لوسيقيالايقاعذاتالرجزوتفايل،القصيرةللمقاطعباشنخدامها

سشاءفيالملناةالحثث
...و،للقصيدةالخارجيةالموسيقىناحيةمنهذا،عامبشكلا!بطىء

العرعركننمجرمنسية

السمويحضعها"!ثلاللبسيطةانواقعمعطياتمنجزئيالهاانتقتقدالشاعرةفانكذلك
بينهارومزجت،والساحةوالمدرسةوالضفيرةوالمحبرةوالدفترالكنناب

المحرقةالرمالعلىفردتاطةللباتحياةعنالكليالئاعرةانطباع.نجسدتعبيرية.وروبين

والنهاءةواللخامسىوال!ثا!ثالاولالميتميتقبولممتدةلا!وقجر(اللخ..كيبمنالرحيقدفقةيرنسفن-معطرةفراشاتكن)

الرابع.البي!تفيوالهامسةال!نيالبيتفي-عمدءن-اطربةالدراميالموقفشكلللقصيدةصياغتهافبم،الشاءرةاتخذتوقد

ا.نسات،متسقسةنهاياتلابياته!حمتانالساءربامكانىن!فألتياتصرعلىخلاللهامننطلاللخلفالىبنظوةفبدأت!ا

هتهالاداءفيطريقتهيمنحانفضلو)كنهوةارغاجم!لملامياهند!غضةطالباتحياةفيدلبراءة.صورةنش!-قليلبعدالازمةبها

الشاعرلةروخلالمنوهكذا،الل!فسمنواللقريبةالمؤلرةاللفوبةوالتلالالسهولوتمرح-اللجبالبهانلهو-خأرطةعيونهـنفيالارض-

الب،لهااخرجاللننىاللفنمةأ!معياةقىطريقوعنء،مهولماالخاصةميدات"بعدفيماستصبجاتيالارضهده-والطلالالمياهأل!في-

...قلوبهنفيفدائيةحمراءستيخققالتيألارص،الطالباتتفسىلنضال

وجمالياانفعالليماوعمقافةءفقيمهقصيدز4يمعحاناستطاع4لجربنرةمبا"تنتقللاالمحطموالحلماللبراءةللحظةالشصاءرةلئاتقدمانفبعد

الثوركما.وحداننا
يدكم.فصيربمنطعاللعالمينبينتفصلوانماالاحتلالوازمةالتح!ولعاللمالى

الاسعدمحمد-عا!رهايرقاععنموسيقاهاقيهاخرجتاللتيبغنائيتهويؤديسيأتيوماغنائي

ناوعلى،التش!كيلعلىهـائعةقدوةالاسعدلأمحمداللشاعريفنلكهـ-نوتحفظهاالعامةمتناعرنا3فتدالقديما!غئاءثورالهاديءجزالر

صورءفيهتحملاللذيالوقتفياللفنيأدائهفياللبساطةبالغيبدواضافيةقيمةهناالغنائيةاكتسبتوان،سيحدثمامواجهةفيالتبدد

-72.الصفحةءلىالتتمة-اللىجديده!ئالثما!رة.ننتقلذللكوبعد.الدراميبالموقفبربظها
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اللحزينةالنهالخالةصةأدأمعةبتلكهابهلملمىسهيهذقصهلقمصلرمىدللواكشف!ه!س!إ

الافكارخواءكلوءنالعدوانيةالحربانسافيةلاعن.لكشفارنمني

وا،ستثهادطنيةوالوالوطنعن،العدوانلتبريرتمعتخدمالتيحشبةسإمي:بظم

انهميوهمونلانهمبسعادةيموتوناللذيناللصاللحينوالابناء***

ابورشادكتبهاالتيالثلاثالقصصفأن..وطنهمسبيلفييموتونالىواحدةنظرةهناكوليست.اللحروبمنواحدنوعهناكليسى

الرئشيةبالشخصيةتنتهيمح!ود،وفايزاللبشيررؤوفشاوروءحمد.واحدةنهايةاللحروبلكلولليسست.انواعهاكل

قداًلذيلال،الاحيرءآلهاهياللحرباصبحتوق!ددص!كلفىقصصلقدبدايةفي-اللعاديةاللفكرةهدهيقريرىا:دفعتني

أوالىل،الاوليينالقصتينكلالان!مانيالوجوداستمرارمعنىيعنى"الحرب"العظيمةبيرانديللولوبجىقصة-الادابمنالماضاللعدد

.الاخيرةاللقصةفىالمعنىهذايختتماللذيدللقى.ساهرأحمدبهاقاماللعددذلكمنللهاترجمةنئرتالتي

لرلتسادحزيرانذكريات))قصةفىالحربنرىبي!نم،ولكنحتىيبدواللذي،اللهائلالعنوانذللكقصتهمحلىصيرانديللداطلق

لتح!بأسرهشعبيمارسهجماء!عملصورةفيتبدو،ماور2ابوعنواًنا3ءلام،*،فناإحتاللتي4بالانجليزإترجم!من

ومقدواتارضهولاستعادةالحياةفيحقهولاتزاعالشعبهذاوجودايضااللعربيةوفي،مانعاجامعا،الكليةالمنطقيةبالقضيةاشبه

بطاقة":الاخرييناللقصتينفياللحربلرىفأننا،يديهبينمصيرهيريدللعكشماسمافيمحنعان،الكلمةبدايةفيواللامالالففيبحر

محمودلفايز"المست!لاللغد"،بشميرر؟وفلمحمد"هعايدةئنه..اسمهيحملمنكلالىيشيرواناثسباههكلعلىيدلان

لشخصقىاللنهائش!هاللخلاصالتحقيقالوحيداًلسبيل3آنهلتبدثالحقيقةهيلليستهذهولكن.أخرىحرب؟لاللىويشيريدل

قصةفي.اللقصتينمنكلفيالرئيسيةاثلخصيةهيواحدةمنلكلانرغم..شىءفيحربنالاأشبهبيرانديلاو"حرب"لان

فردخلالمنللشعبالحقيقبمالتاريحصورةفىابوش(وررشاد.ضحاياهااللحربين

لممعيرتقريرا،العكسعلىتبدوالاخريينتينالق!وفى،واحداللحربآئاراكتملتانبعد"الحرب))قصةنجيرانديللوكتب

.سرهباالشعبيصنعه،واحدفردالحرباو،التاريخفيمماريةالاتالحروبجمر31،الاولىالعاقي

حز!راردكرياتلمواقي،فيهاددتترءه-ااص(لمالوطن"كلمةترددلما!تبم

اللهدفكانفقد،فيهاانتهكتكماوالوطنالوطنهسةمعالىقنتهك

دكريات.دونهاًلقصةتكتمللاممعنىيحملنفسهالقصةعنوان6بينهمفيمااللعاللماقتسامأعادةهوفهااطربخهـنلكلالوحيد

ءطنهدونفيهواجهناالذيالشهر.اللعظيملكرد94التنسهرذللكفيرتحتطرفكليضعهماللعبيدمنقدراكبرعلىوالحصول

تاريخناعبروالانسانياللقوميوجودناتحدياتاخطرشكمنوئم،اللحربهذءفىايطالليااشتركتوقد.السافراستغلاله

اللهزيمةانوقررنا،التحديلهذاالاولىالمعركةفىوهزءنا،له3حصدالذيالموتبغيرتخرجوللممغنمعلمىسنهاتحصل

وان،مستمرةالحربان"عنيوانما..اضهايةاتعنيلاالمعركةفيالتيالمعاركمنوغيرهاكابوريتوفيابنائهامنالالوفعشرات

انه.ميادينهكلوفىانواءركلاللقتالعنمزيدانتعلمانعلينااللذيا!جانبفصيكانتانهارغم.المدمرةاللهزيمةرة9مرقيهاذاقت

الحقيقيةالبدايةوشهرزيمةالل!شهرهصبح1الذيالشهرمهيأةالحربهذهمنايطالياخرجتكما.النهايةفياشصر

شعبيبادانفيهالمقدرمنكاناللذيالشهروهو.للمقاومةمنايطالياقاداللذيالجنونيةالفاتنيالحزبقبضةفيللوقوع

يتخلىمثلما-املكلمنيائسااسىلمرحايلقىاناوفلسطينوكانت..اجراماوأكترهولااشداخرىحرباللىجديد

ظنهلماخضوعا-اللثيمدانثيجحيميهـدخلمنكلاملكلعنالىادانتهيوجهبيرانديللوكلانوقد.كاملةفيهاالهزيمة

اللشهرايضاولكنه،"التاريخيالقدر"اصدرهحكماالاعداءوكاق،والوتباللهزيمةبلادهمنهلخرجتالتيالحرب"هذء"

يفرضواانعلىقادرونالناسانفلسطينشعبفيهاثبتاللذيالليهاتندفعبلادهكانتالتياشابهةاالحرب"هذه"الىاداتةيوجه

.لاحالم!بحدالخاصقدرهمالتاريخعلى.سنواتبثلاثبيرانديللوموتبعدمعلااشتعلتوالتيحسونفي

الهزومةتحلقالبدايةفي.القصةت!قولهماببساطةهووهذا.المتمبزةالخاصةبطريقتهدانتهايوجهكانالعظيماللفنانولكن

خطب،عربيةطالرةلا.الاسودجناصهالونالسىاءفىتنشرلكبميشطيعانيواجهلاالانس!انان"اللحرب"قصةفىيقولؤبيرانمديللو

هـرب،ولاهناكقتاللاولكنوالقتالاللحربهـنتتحدثواغانالفخورالابان.بهالمحيطالعاللمحقيقةواجهاذاالانفسهحقيق!

تمزقجهنميةكغربانالاعداءطالرات،الافقتسدنالنازصقوا!ليئبينانيستطيعلا،القتالمسدانفحيبحياتهة"حىاللذي!اده

والابن،تصليوالام0بضجيجهاا!ماءوتمزقبرصاصهااللحموللدهاقبللتوديعالذاهنةالمرأةتواجهحتماالاخسادتهوراحة

الرحيلهوانوحيدالمنفذانجمن-مغتربونفالاخرون-البافيماتهلاذن":البسيطالسزالبذلكت!الالقيميداناللىرحيله

ولكن.النالىحينقوافلمنقافلةالىالام.ذضملكيعمارالى"؟حقاوللدد

اللبدايةمنذالارصئفيكامنة،المومفمنالاخرايجانببدرةهناك.نزيحلكبمالروعةالحقيقكقرر3كانتواتما،"-ألتكنلتانه،

لن"ارحلللن:عقليفىرسختواحدةحقيقةثمة"ةايضااله(للحين،والابناءوالوطفقىالوطنعنالقارغةا)ثرلرةفناعبها

سبنمنخرجواالذيندفاقهيرحلللموكذللك،الابنيرحلكلاناللذي"للوطن"حقيقيةقضيهعنتعبرلاالتيالترلرة

مجبرةالاننفسهاووجدتاضلسنالمنزسجنالنجمكانتالحكومةشعوباستعيادالىورائهامنقادتهيهدفعدوانيةحربايشمق

النار.يطلقوهويقولالفدائيينمجموعةوقائد،دهمالاستعانشةعلىالوجوههي-واليتموالثكلواللخسارةوالفقدإنالوت.اخرى

علىالاجابةهيهذءوكانت."فسنشمرهذانهلمكثمناما"يعرف!الاالتيالوجوهوهبم،اللحرب"للهذه"المرعبةاللحقيقية

تفعلينماذا؟الاننفعلهـاذا:الابنبذهنمرتالتياكسا؟لاتكل.البساطةهذهمثلفىالمتجسدةخفيقت!،واجهاداالاالانسمان

أجابتالامخى.؟ترحلينهل؟المخيمفياحدأيوجد؟ياامي،لحروباكلببنمشتركةوجوهاكانتو"نالوجوههذهولكن

ارضنا؟الى..اينالى:ءف،دب!ص"؟الالاخيرالسؤالعلىىالحقيقةعنتعبرالتيالوجوهاوالجوهريةالوجوههبمفبت

هددالنفسهاقعر!لاوهي،قريمةنازحةايضاهيكانتفقدمنيشنهاالعيالمنلضلالشعبحرب..نحنلحربنئ،اللجوهرية

نزحتالتيالاولىارضهااللىءودةكانأذاالامقصدالرحياهاولاهـ"هووهذا.والابادةالاستبدمنومست!لمهارضهتحرنراجل

-73الصقحةعلىالتتمة-وان.الآدابمنالماضياللعددنفسفيالاخرىالثلاثاللقصصتكشفه
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طهفينثراتجلتالتيالنشيطةالادبيةالنهضةكانتوبذلكاًلايعأث!ة
مدرسةمنالمتعاقبهالمدارسفيوشعراوهيكلوالمازنيوالعقادحسين

الشعبفيهاكما-التورةمحنتعبيراتكنللم،ابولوالىاللديوانلمحيوضعتمااذا،اللقضايامنوغيرهاالعرببمالاديبمشمكلاتللحنعل

الثورةمنالسصفادتالتيوالفئاتالطبقاتمحننعبيراكانتبل،المصريوتحملوا،اللصحيحةالنظرةالادباءاليهانظرماواذا،اللصحيجاطارها

لصا!حها.وحولتها.وحمايتهاالتورةدعمفيمسؤوليتهم

المشعرحولالنويهيالدكنورفالهما!لىينسحبالموقفوهذافيالجديدانتعرحركة-الستةالايامدروسمن)تيانوتحت

ةاللهزيمتجنيثنالربماشعرا؟هاقالهماالىانصمننالواننامناللجدلدفي!أمعهونحن.مقالهالنويهيهحمدالدكتوركتب"الهزيمةضوء

الشعراءوسملصخ،وواقعهاالمجتمعأحموكةفريبفهموهذا،الدام!ةف!معهنختلفولكنا،اللجديدالمت!عرهاج!اللذينبالنسمبةقاله

المشاكلالسحرلحلجميعوصفةووـ!الجديداثسعروكأن،عنها.خاصبوجهالجديدوالشعر،عامةالشعرل!ور-صوره

مختلفة،نظرتهموانالمجتمعهذاابناعهمالشعراءانالدكتورونسياستهدفتمتعاقيةتركاتالعربيةالامةشهدتفلقد"يقولفهو

اللجديد،اللشعوحركةت!حتين!رجو!جميعاكانواولوهختلفةومواقفهم،الاجتماعيوالتخلفالاستعماريمماوالنفوذالاجنبيالاحتلالمنتحو-!ها

يتدمسيهـ-ذا،فدمبموهذا،!جعبمهذا،موقفاشامحرلكلانالا"جديديةحركةويصحبها!ايمهدالحركاتهدهمنحركةكلوكانت

ابعديرىولاذاتهعلىمتقوقع،؟خر،عصرهومشاكلمجتمعهمشاكلمنالجديدةالشعربنهضةعرابرحيحركةفماقترنت،والفكرالادبفي

ومن،الجديدالثعرحولالمطلقالحكميكونفكيف0..وهكذا،منهاالنهضةببداب4كاملمصطفىحركةواقترنت،اللنادوديمدرسة

ولوالمجتمعحركةيقوداللشعرانهذاحدثععراىوفيقاليالن!الرأةتحريرحركةوبداية،ومظرانوحافظشوفيايديعلىالش!عرية

ملا؟..الهزيمةلتجنبنافهمناهالفكريباللجهادمعاالحركتانهاتانواتصلت،امينقاسميهعلى

فيوالفنالادبلدورفهمنااطالىفيووظفتهالنتعرنفهمانناالحركتانوقادت،ومدرشتهماعصدءومحمدللملأفغانيالدينيوالتجديد

حلها،دودهوليس،المجنمعهذاومشأكلقضلص،تناولفي،مجتمعاىلها!دوما9191سنةزغلولسعدتزعمهاالتياللقويةالانتفاضةالى

مناث!رعموماوالادباللفناًواللجديداثعريحكلاويطلباحدولاهـ"فيمنثراتجلتنشميطةادبيةونهضةقويةفكريةيقظةمناعقبهاوما

نانسمتطيعولا،القضايامنالشعراءموقفبيننغرقانناكما،دوههمنالمتعاقبةالمدارسفيوشعرا،وهيكلوالمازنيوالعقادحسين

المجديد.ارشعراسمتحتواحداحكماعليهمنطلق"...ابولومدرسةالىالديوانمدرسة

فيا!شعرعنصبحبماللهـدينءحيبمالال!شادكبنفسهبالحماسكانتوالام":القولالىالمقالمناخرمقطعفييصلحتى

لقيمحارسالشعران":الاحكامواطلق"حزيرانبعدمابلاغة"مقالهتكنأنمم؟الاربعيناتأواخرفينشألهامنذاللجديدالشعرحركةتهد!

الجماعةبوعيالاتصالعميقةاداةوهو،لشخصيتهاومحدد،الامةسنةفيمنكبتناالىادتالتياللعللتلكعنالامينيلكشفمحاولة

"...!لاخلافيوارهاصها،التارييخي3جممع1انناولوبلى؟6791سنةفيهزيمتنافيتكررتثم،8؟91

جريحةامةان"صبحياللدينمحييالاستاذيراهاكماوالمنسدلةواستجبنا،تحذيهـرهاالىواستعمنا،الشعريةاللحركةتلكدروسوعينا

امةالبم،اللفجيعةهولمننممهاعلىتطوىاللعربيةكالامة،صكلىوامانةجدفيوانصتنا،الشاملالجذرياكدرىالتغييرالىللدعوتها

كانمصماانهواظن(ايذهولحهـللةمنيوؤظهاشاعرصوتالىتعتاجالهزيمةتجنبنالربما،منهم"الرافضون)ءخى،شعرا؟هافالهماالى

ونقبل،عؤلناذلم!انالمعقولمنفليس،والشعراءللتنمعر-ماسما"...السطووهذءكاتباليهنبهمارهذا،الدامية

عيدالكي!ر-العرببمللشاعروتقديرنااحتراءضاومع،الكلامهذابفعل،النويهيالدكورهعنختلفالمطلقةوالاحكامالافكارهذهوازاء

محيءالالصتاذكلاممحلىنوافقاننستطيعلافاننل،ا!بياتيالوهابالاجنب!؟الاحتلالمنتحريرهااستهدفتالتص!المتعاقبةفالحركات

المعقولمنييس،اللبياتياللكبيرالشاعرقصيدةومحنالشعرعنالدينالتجديدحركاتالات!هدللم،الاجتمافيوالتخلفالاستعماريوالنفوذ

التيالقليلةالقصائدبينمناللقصيدةهذهبائ"القولمحلىنوافقانالاتحركتو!،لهاانعكاساالتجديدجاءبل،وا!فكرالادبفي

بأنوالقول."لثالشعهاالعربيةالثورةمرحلةبدءوتسجلتدمحوالتاريخيةالراحلجميعفيالتن!عوبعرفتها،رويدةموفوعيةلاسباب

.-"العربيللشمعرالجديداللطريقهواللعربيةللثوهةالجديدالطريق)"الادبلايكنلم-محلميحمودوفي-لارضهااللغاصبأوالمس!نعمرقجاه

افهنفهعمقنحن،ووظيفتهرهدومناكبرموقفاالشعريحملوهذاضلىالكفاحمحبءتحملوااللذينانفيىبل،هذافيدخل4لالثعراو

وهنا،المجتمعفيافنقدمنحوعموماوالادبال!نيرساهم!مايصماهم.الادباوالشعريقرألممعظمهـم-بلادنافيالم!مننعمر،ن

ينطبقولاالشعراءمواقطبيناكأنلأفاهنماكأتالاسارةمنبدلا،أفيما!يمستوهـحمي)،!ا!انورةفبمحدثماالمثاللسبيلوعلى

واحد.حكمعليهمانام،التجديدحوكاتدمسببكانهل(الدكتوريرىكما-ان!نفاضة

عصحنملاحظاته،لحصلمدنبمالاسمتاذكضب،ايضاالشعروعننجالثورةلاحداثوانعكاسانتي!جةكانالتجديد

كلنموقفهال!سيابطقصآئدفبموشبع،بالوتوالاحس!اسارصياباحوالهسوءمسنبالتذمريغلبمكانالمصريالشعبانلرىنحن

وان،الثقافيواهتمامهفيهامحاثسالتيبالبيثةلذلثلمممهدا،اوتاكلاسشغلاللذيم!،البرطانيالاحتلالوجودمحننتجتالت!الاقهصادية

نظىص!ر!المقالهذاانالا،اللبيئةهذءتخطىقدالسياباننرىكناالطيفةظهووبدايةالفترةهذءفيواله،نتبمءكلواستنزف،شيء

ناهـوووكنا،هدنيالاستاذجهدفيل!نيعها،الس!يابشمرفيجزقيكأسالفترة!ح!ءفي-مصل!هامنكانوالتي،المصريةالرألسمالية

الصأملالاطارفيا)مسيابعندباثوتالاهـلم!طنظزه،ا!ظرةاهذهتكلنالفلاحينوان،مصالحهالجاءيقفالذى،ستعمر4اضعدالوقوف

باثولطالاحمساسليس،لكنالجزنيمةباكطراتصلجمه!ءهوواللذي،انتمعرهوالمهنيينالمثقفينوان،جداسيئةالاقتصاديةاحواللهمكانت،واللعمال

.حسرلا،اللديالكبيرالشاممردلكطادءهوويحمع،امامهاحائلاالاحتلاليقفوتطلعاهممصا!حهمكانت،المدنفي

الشعييعةال!حكاية!نالرللبافيال!كتووبرمقالاسةفنعتوقد،بدأتوقد،بالاستقلالل!ةالمطوهو،الوظنبمالوقفاثمبافرادبين

الثنمعبيألادبفيالصوصقعورناكانتواطالاوقحليله،السودانيةوالذيخ!د!،واللعمالا!فلاحينبمنساركةالاثوويتهاعليهاتصبعولم

تكلىونحتى،العربيالوطناوجاء*ءظمفي"موزناكلوا،السودانيايترفعولمنورتهملليستاتهاا!واحين،ايضعمامفاافس!حبوا

الزلياكلي،توو3الدقدمهالفىي-الاجتمامحيالتحل!لصوععلى-دواسنهااشهدفتحركاتلايةفهمناهوهدا،مثحاكلهـملحلاجتمامحيسظو

الدواساتتكونلاحى،ا!ربيالمسه؟ىعاىممنمتركهوهاوتدرلىويكون،الادبيكوقذلكضوءو!لى،الاجمبيالاحتلالمنتحريوها

ايضايجببىصل،.فقطالاقليعمياللطافيعلى،الانهيكط،الشعبيةواحد.موقفهناكفليس،ضدهاوجزءااللثورةمنجزءاالادباءموؤف

اسضهاودر"جميلعهسابجانب،اللعمامالعرببمىالم!م!9علىتدوسانمثلالغايالم،موقفيكنلم،9191تووةقبل،ايصاالمثالسبيملوعلى

التغصسرلعملياتنتيجه،منهأالكبريطمسانقبل،اقليميااديبكلموقعاختلافتؤكدعديدةوامثلة،وحافظشوفيموقف

الدمميميدطل.الاجتماعي.حمثايمنوشاعر



دعاوىكلدنحماصلوفن،خطابيوايقاع،هتافاته.ئعمأادهأرر؟رغسنع

حقيقةعلىايديهم!ضعواقدانهمللهميخيلقداللذينالنقادالهادة

والايقا!،خط!أواللهناف،خطفالتقوير!الخايدةومقايشمها!فن-.ابطويلالتفكيرالىبالمتلقبمتدفعخاصةقصرةالشامحرية

ليتالم!طئةولكن.الجامدةالمفاهيمآخرالىوهكذاخ!الخطابي...محايدة

والخلق،والاضافةاللحركةعنت،يقفلااللح!اةدامتماالنحوهذاعلى.ترالطكلفييمبتلشجر

الرائمة.حركتهافيالحياةبهذهين!ملاارتباطامرقبطااللفنداموماالثادريختارءالذيالرمزهذاوءهـقنربس!يطهوماث

الزخرفةمجردعلىيعلودوراللفناىعلىالآخرينمعنتفقكنافاذاعلىيدويتينقنبلتينأللقتاللت!محيسىعايدةالفلسطينيةللطالبةمعادلا

واذا،تقبيحهمحلىاتفقماونقبيحسملفاممجدهوء،وتمجيدالسطحيةاللصهيونياللعدوسلطاتعليهاوحكمتغزةفياسرائيليمةس!يارة

اللطموحذللكمن"خلوالايجبالفنوظيغةأنمحلىالاخرينمعنتفقكناهـ!افدهـهوماالرمزهداامحظمماولكن.محامانخموينلمدةبالسجن

النظرنرضىلافاننا،وتغيميرهاالامامالىودفعهااللحياةفياللطثيرالىبروحيوحيترابكلفيينبتالذيالشجرفهذا.النتفكي!رعلىحملنا

!لىوسنرى.وحدهاالمبادىءهذهراويةمنالاالقصيدةهدهمثلالىالشجروهذا.ترابكلفيلنبتالتيواللحيماةواللظلوالخيرالمقاومة

كلمتهاالشامحرةقالتانبعدنفسهاتعدلمالحياةصورةاناللقورظيم!ومابقدووحتميونلقائيبسيطترابكلفييتبتالذكي

صما-الىا!قلبيتحولحيث.العنبقوةجديداوجهاا-خذ!وانماهذهعنديتوقفولاالرمزيتسعقداللطملمنقليلوبعد،وضووري

تلى!مجردواللخطارةالهتاقطمحنالكلامويصيرا!خريئ!ععرحبالتحققطريقاللىاللقصيمدةنهايةفيفرىكمايتحولوانمااللحمود

الشهيدبعيوناللصنحلابصرنافليلا؟ملناهاولو...للتجربةمدرلي.والحرية

الحماسميالايقاعنفسولس!معنامدفعفوهةمنمحببنايطلوهوجرادفايزعايدة

المشهد.الر(منقلوبناخفق؟تتعزفهالدافقنرمانكلفيينبتلثجر

ميتاكاصادقوصفبم-مولعىرقالهالماني!فاراو!فهويةالادضيمنح

فأىووجودهاغذاءهااللشجرةتمنحالتبمهيالارضكانتفاذا

شروطهويفرض،اللعمياءونظمه،الصخريةبجدرانهيحاصرناالعالمهكذا.وحريتهاالحقيقياسمهاتمنحهاالارضعلى*مةنعودالشجرة

الجوعاوالتشريدأوالنفيجزاؤناكانندفعلمفاذا.عرصانالعامبنائهفيعل!هنماخذولكنا.الرمزيم!تعبيرهفيالشاعريوفق

شتطيعولانراهاءالانمبصراننس!علاعادةونحن.المصجناوالتجربةسطحمما،اجزاءثمانيةالىالخارجمنتقسيمهاللقصيدة

ءلمىاللقدرةيملكانوحدهماوالشاءرالثائر.نراهبم،الانحلمان.اًلاساسيرمؤءانضاجهرصةللشاعريتحفلموعممهااللشيءبعض

الحقيقةابصارمحلىالقدرةيملكان،والتغييروالاصطدامالر؟يةالتفصلاتمنكثيروعنالتقسميمهذاسيستغنيانمقدورهفيفكا!

اللجبظء.وهاحكمة(والتعليمتوزاراوالمنطقبمناهحالتقيددون.وتدفقاقوةاكثرنحوعلىالتجربةاجزاءلتتلاحمالعامة

المعوفتبغيرلبصرصومأسنالجيامحالمنانالحياصؤالمضاتدش!اللمنتمثععراءيقيحمهوخصييحيخلدون-مثقفةاصواًت

بكسل-الحاضرحدودي!*رقوانابنائهافضلو!مب5لزالطأوالفكريةاللقعائدضهاواللحديثالحكمةشعرفدلسنا

-الانمانيةشهداءمنجديدشهيدكلأن.وفظاعتهوحمقهصللانجنهالتحدجم!طريقسدىامامهالشاعريجدلاقدعصرنامثلففبم،اللفلسفية

والقسوةالعنفمواجهةفيالانسانقلبالىرصيداير!فخىويقلقهممزعجهماوقومهليودألمخيفالمستفزألصارخالفكري

الاحيياءيحضفظحيثا!ىيهبطاكأرشه!دهووهاواللصر.بمةعلىعصرنافيويردهراللحهـمةشعرتياريمتداىفيعرابةولا.يفيقوا

ملفوماالموتمملكةالمحىيهـبطجيفارا!اهو،يملكونم!باعزالقيمةتحتلحيثوبريختواودنانجارتيمثلكبارثمراءايدي

بعد-مضىلقد.الانسهانوطنالايحمللا،و!نهشارة!لمحلمفيتد!وماخلافعلىاساسيامكاناالاحيانمنكثيرفيللقصيدةالفكرية

فياليومالمجبورةواللسيقانالاذرعمحلىب!مهالميدالم!انافعرقعيدةمثلفينبحثلاونحن.التقليديالجمالمفاهيماليه

الانسانكرامةعنالدفاعكلمةالاالسيداسمومااكتوبرمنالثامنداممااتقليديةوجماليافهاالثعريةاللعورةتفردمحنصبيحيخلمون

يجس!االتيادص،رةهبمهذء:والحريةوا!با!حياةفيو!قهولكنا.اللخاعيالمنحىهذاقصيدتهفي-يبدوكما-لنفسمهجددقد

التا!المقطعفيواما.القصيدةمنالاولالمقطعفيالشاعر!أمئهاتتكونالتىالسبعةالاصواتاننكتشفحينحقيقةنصدآ

الم!اللقالنامعللوجه،درمورةالاخرالوجه!نف،*فف!نهمنخلوهافوفىالتمامهـرتستحقخاصةفكرةأيمنخالل!ةفصي!ته

.ادصنوعالزائفالتيالافكاربقيمةفيهمبالغاالشاعراحساسيكونولقد.البشعر

دمويةللوللؤة..الاليضالميتالمقطع"الصمتمنخيرالكلاماىفرةمثلالقصيدةفييقممها

المقطع."بالكلماتلمارسهاوانماالحياةنعي!ثيلانحئأو."الاول

اللعاللمشوكولكنقتلمطلبمل!مهندللقطراثافيةاصبدرحهفيونترلحاقرو!الثساعرمحنايةعدمالتجربةعاديةفياللسريكونوقد."الثالي

......:ا-...الخاصعمقهالنايجلوالذيالنحوعلىافكارهصورةباكتشاور

ا!ساللىيشمريرندابعجربدمح!نموقتلضترماهلمقت!ولصالاصهلمووتممطوتحابوروحدهاممافي!عليةيكسبلاوصبلثمعرااوحكمةشمركالى!وافالثعر

الارضفيلا!ىجئتما"وصيتهنسواقدكانوافادا.الاخرينمنالصورةطبيعةاختلفتوانفنابامخنبارصووتهخلالجمناكلاهدلملثيرذا

يختفيلااللصوتفأنصلبارتحملهاصلباناوصاروا"!يفابلس

فبموبالرغبةبالحب-متلئهالودعاءفيصارخةالوصيةوتتجددحمبصايع!ي!-عيئه!ها/قلبمن

القيودتحطيموفيالحياةرفافييا

النعتردخولقبلبكأجددمرواهنامن

تحطمهانحربهجذرفقلبي

تحمله-اووطبهحمراءفجوة

قلنى"...الليلةمدفعهمعلمن"مرواهنامن

الثائصالنداءيجددانيستطيعحي!راث،ءمهمةانبلفماأنتجراحيياشراع

والمثهداءالمناضلينصوريوحدانبعدالاصيلصوتهعاصويوقظناالقادمينحهى
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حاملاالهزيمةفجيعةخلكلمنجديدمنيولدلكبمالثسعبحيلأةالانسانحريةعنمدافعاالنن!لةرحلتهفيوالامكنةالمصووعابرا

قصةفيالحربفمانويلىلك.كلهاحيانهعندفاهـاالقتالعبءوالرشاشالمدفعفوقبصمانكوجدوا

يمارسهجماعىكعملالبدايةفيقلتكماتندوابوشاوررشادالثو(رملايينبصماتتطابئ

مصيوءومقدراتارضه،ليستعيداللحياةفيحقهلينتزعبأسرهشعبفلسطينارضفي

!ديه.بيئ...فيتنامادغالفي

معايلأةبطاقهةالبابفتححسن-القديمةالدوحة

،مخيفةعميقةجيلماساةا"تب،علىاماهياللطويلةبطاقى"-0عامبشكلاللفنعةالاعمالفيكالبانصادفهاالرموزمننوعان

"؟حملهاعلىسيقوىساعاًكي،س!ينقلهابريداجم!،ثقيلةالتجاربوبينبينهاويربطويثريهااليهايضيفللحياةيك!فرمز

يقصرلاعامينمكتبهعلىظلتقدفصتنابطلبطاقةوكانتوومز.اللحق!قيالفنيالرمزوهوالمقبلةالتنبؤاتا!السالفة

التىالكييرةالمعايدةبطاقاتعلىبهاليردحرفافيهايخطانذودلالة،والشرح.المضهةالحياةلحقائقالتبسميطبدوريقومشارح

الردمنالتهربمحلىقاثراكانوان!لكنه.عيدكلفىتصلهاللىمنهالمثلاوالتشب!هالىاقربوهو،الغالبفيتعليمية

بانءلهابيهمطالبةمنيتهربأنيستطيعلاانهالا،البطاقاتعلىاعولهاالىجزئياتهنرجعارزعادةونستطيع.الفنيبمعناهالرمز

فزيارة))..بالعيدلتهنئنن!هموالاصدقاءالعائل!كأبسوتيزوراذ،البابفتححسنالنتماعرقصيدةفينرىكماالواقعية

الجديدةالملابسشراءمنيتهربانيستطيعولايابنىمقدعهـمةالعيدالعربيةالرجعيةالشساعربهمعنىقدالذئابباناللقولنتنطيع

فيهمايعر!لااللتينزوبخنهعينيمنيتهربانولا،لاطفاللهاللغابةوانالناسمنالبسطاءاللىورمزونالقصي!ةفيالاطفالوان

يقومانعلىالاصراريهماةيعر!كاقوان،الحرنمناللغضبوانحريتهالىالم!ثنناقالوطنهيالنهالىفارساللىتشتاقاننى

العائلية.واجناتهبكلهذينبينالخلافمحواملهيتقدهناوتعوفىتفزشاالتيالاشباح

تملكاتيالاجتمأعيةالفئةتلمكاللىيتميادنقصتنابطلالخلافهذا،الاجتماسواقعنامعايكوفانانلذينالمنصرين

مترفةوحياةبل.."مقدسة"تقاليدذاتعائليةحياةتعيشأنالعاص!"محليناهبستعنمماللهزيمةتعرضنافيت!بباللذلى

منويتحدث،رمانةابىفياخيهقصرعنيتحدثفهو.ايضاطالبالشاعرانالامرفيماوافرب"الصهيونيالغزو"الهوجاء

طيد"كلفىقشيثةالثيابونرتديم!العارهةسيارالنانقوداننا"اللخلافمحنبالابتعاداللجميع

عندمةالمشحيلمننقطةاهـىاحيانماتصلحياةأيضاولكنها-الطرادفلسكن

والهنبهة.المهدئة..الاقراصقعاطينجيرمعنموبةبصورةتتمرانوال!ريقالمصلوبيلتقو

اهـىتاريخهاتقسمانتملكالتيالفئةتلكحياةايضاوهياللذئاببنالمنشموداءاللفهذانتصورانلنسايمكئمكيف

لحاحبهاتمكنوان،الخاصطابعهجيللكلعتشفوان"أجيال"؟اـوالاطفال

اثيمابيعرفونلامنحياةفان)الخاصةىسالهللجيلهيكتشفانمنالاساسيالخطرلمواجهةالثانويةخلافاتناننىانحقاعلتنا

يمكنلاالممايم!بطاقاتبك!نابةءلبينالمطوغيى،رالاعيادديالل!يبةاكثررموزايختاداناللشاعرعلىوكان،جميعايهددنااللذي

العقليالتخلفمنمنصلواحدجيلافها.اجيالالىتنقسمانحالكلوعلى.والاطفالالذئابمنبدلاهذهفكزتهلتماكيدمعقولية

يعيتنيءذنقصتنعأبطلى.(الل!ملالروحيوالتشوهالماديوالفقربمضندائهع!ى!عصالذئابغيحررمزاالث!اعراختادلو!حمنى

ءلاسرومنازلالمعايدةبطاقات:الثمينةزيمةاللبورجوالفضائلحياةالحرارةتعوزهاتماء!اعاديةذلكرغم.تبقىالقصيدةفلنالافناع

أللصياحفيوالحمام،لحدائقامحلىتطلالتيوالشرفات،ءلمستقرةتسححمصنشاعرناهثلمتمرسانضاعراانفيفئكلايينماواللعمق

بالجديحيطوناليانعةكالزهراتوالابناءوالزوجة،المض!ونوالتعليم.بكثيرقدمهمماأعظمهومالناهدمانأءكانهفيالباب

ايفمافخمحبب!مطيصثمىالمعولك!هيلديكويضمالحيطهـتكمانفعهاؤتح!لطيبهذهواللطبقةخميسشعتفي

يفرضهاوالقاليدالعاداتوئقل،اننكاليفثقل:اللبووجوازيةالمتاباالفصص.ئ!ة

والتفاهة،بالقراغوالاحاسوالضجروالتبرم،وأرزوجاتالاباء

النفسسبمللطبيبفعيادةاللىلوديالتيالكثرةالنفسيةوالضغوط-.سايقهمعركةاثركنها

والمننهة.المنومةوالحبوب"الهيريةا!وات))وانفرفم،اللخطابيةالنهايةلهذءقصتهيتركلاللفالمؤولكن

فضائلءنواعمقاوسعلحظةيعيشقصتنابطلولكنعلىتصرامهانورغماللقتالمحلمىعزمهمواعلئواظ!رواقدهـفاقه

اقدس،ايورال!لمو،ءصر3لقذفال!(ئرات"..مقاعبهاومنءبقتهومهياباللذخيرةومشحونانظيفااصبحقدسعلاحهدنورغم،القتال

ودهشقءحلبفيلسئاوانتادوانا00."الرتفعاتتتسلقالدباباتةكونحيث،الظ*التجربةيلجانيروشكافه!ف!فاته"رلاس!مال

هـ"."ياقدسنااء..القنيطرةاوونلبلسغزةسكانمننحن!ص!رها!نارةس!نقبلوبماوحيتق،لغلاك!،ريطل!الطمحاليه

وبيئألفضائلواعباءالحتاةتكاليفبيننقابلمجردالمتألةتعدلوكما-قليلايستلقىانلى2ح!اب!اجةقانةولدلك،ليموت

بينتقابلم!لةاصبحت.وانما0.والدفعالتحملمحلىالقدرة-المخطمالزائفالسلامتسماتبقايام!ضسثقانعسهسجمعكان

هوينف4بف!انبين،ءكونلاأوورجلا!نساف،الانمانيكونانقوافلكانتح!نفهن،الكثيفالظلامفىا!غرباللىيتطلع

!لع!ىالقظلهرضانس!اعةالفتالهياصج!التيانمهالالىالىاللعودةبيوميحلمانفيبحقهيعخمتعلكي،ىشهصرالنازحين

سصيمدهـععكانوانحتىسرهـالل!جمةمح!لمدافعاروب!دط!فررعه.!ئار

ايضى،بطذناولكن.لهاثمناوالمتاكلبباللفضائلالملإئةحياتهورفاقه،ا!قدامىرفاقهفيمحليهتتعرفالذي-كلهالشعبان

تقومالتيهيزةالمتطبقتهطريقةمنمنطلقااحقيقةاهذهخج!ن4النهايةفيهويجسدهواللذكي،النازحينوفيامهوفي،الباقي!

والعلميال!هـصلالوعيعلىتقومممااكرالاخلافيالحسمحلىين!زحاللذ!وهو،!ناالضنالامألرذ!صنع4-فىلىاهوكالما؟جم!مىا

باللعسالاخلافيلكنفيانتشط!يعالنيالطريقهواكنها.بالحقيف"ينبسومهربمحنوبحثويترددالرارةويجنوو!هرمو!فقالاوض

نإيرملكاهـ-ذيالصملبنفسيالل!يامك!الالإف!-،نزرفي!علكين!ض!ص4جديدويحلممنويقانلالمخبوءالسلاحوينظفل!لاحمحننرحتاالاوض

ش!"بمأساةيخحسان!".باوحقيقةال!دميالو!صاحببر"يقوم-اه!صرتالتيادتقاصاتلكتلمظهراالاا!قصةبطلديس.4،لعودة
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طياتفيئيةهخبئالا-الوقتطولينويكانانهرغم،بطلهمنيقميشريدمنكم"..ضميرهمحلىيثقلالذيالاخلافياللحسذللك

امثالاملعالىتقضيالتيالمطهرةاللحربعنيتحدثار-خفيةسيناءفبمقضىجن!ديكم.عيدبلا،فرحةبلاوحيداآالايا

عدمنماملعلىحقايبعثاللبطلاسمواختيار-(خالد"السيد"..اللظمأمن

مناكرنوع.غدللهيكونانفي-الا!ماختيارفيحتىالمؤلفلوفيقمعنفممه،منطقي!ايظلانعلمى!ربما-انحريصالمؤلفولكن

كلفهـيمضي-ايضاالنفسبمبطلهبناءمنطقيةعلىيحاق!أنوعلى

اقئام))انقلنا،الآدابمن(ايار)مايوعددللقصصنقدنافي،والمتامحبالفضائهلباعباءالمثقلةحياتهاطارفيبطلهيحنجسلكى

التزامآيكونانيمكنلافضيتنهامثلبقصفعملهفيالكاتباولهاايخضوعبينبطلهلازمةحلااللحصاةهذهنفسمن!يستخرج

التزامهووائما،النظربزاويةاوبالمعنىاووحدهبالموضوعالاخملاقيالحسنفسمنانطلاقاالاالحليكوقفلا،عليهاابتمرد

للكاتببدلاانهالآنونضيف."بالاسلوبلتزاما،ايضابالمسارفيبطلهالمؤللفيدفع.ونضالهولساتهفيشعبهمشاركةبضرورة

ابعاداكتشالىفي-عملهءل-منشعب!هيشاركبانيلتزمانايض!اوعلىنفسهعلىبالانتصارنهائبمحلمالىواضحةخطابية

نالرفضلااننا.لهاعملهالكانبكرسالتيالشعبهذاقضيةفعلايتحوللاانه.مقاتلالىيتحولبنجميعاومتاعبهتردده

نطلبولا،؟لنفسيةحالاقهافرازاتاوالخاصةتأملاتهالكلالبلنايقدمبطاقتهبانواضحةخطابية!ايضاويحلم،فحسبيحلموانما

ينظر""اجتماعيةاوسياسيةدرالسةالىالادبيبداعهايحولانمنهوهذا.مدفعفذلمجةعلىاوصلروخعلىستصلهاخيهالى

ولكننانطالبه.زواياهااحدىمنعنهايكتبالتبمللقضيةميهافيوصخاباسلوبهفيزا!قولكن،معناهفيجميلاحساس

نفسها.للقضيةييسهاللذيعملهبناءفيالاولويةللقضيةيج!لبأنوفيصدقهفيالارتيابالىبناي!ديالذيالامر،نفسهعنتعبيوء

الىيضيفانعلىالكاتحطحرصنرىشاورابورشادقصةوفيإ.المدفعالىأواللصاروخقاذفماتالىاللجوءمحلىتصميمه

اللحظةبعد:ورائعاعميقاانسانيابعداوبقضيتنابحربناوعيناقردقدالنطلاننفهمالذيالقتالوخوضهنااللحربان

الىيندفعلاانه.مقاتلايصبعانالثوريالمقاتلقيهـ-ايقرراقيمطهر،الشخصيةاللبطللازمةكحليبدوانمااليهاللجوء

الىيمضيهووانما،الصراعحلبةاللىالثوراندفاعالقتالوالمتابالسمجةبالفضائلالمترعةالسخيفةالحياةهذهلادران

لك!يمضيلالانهالاسىبالليقين:يوءضوعقلهبالاسىمثقلوقلنهالحربفهو،خو!االلىبطلناكلهالشعبسبقحرب.وهيمالتافهة

ولكيويموتويقتليقاتللكييمضىوانما،مرحةملهاةفييشاركروصنعقدنفسهالشمعبكانمطهراللىمندفعالحالةهذهفي

بنفسه،فيهايشاركولكيبعينيهوماساتهشعبهك!صارعيشهدفيهمايتطهرلكيالاتيللبطليعدلكيق!بلمنواللفردوس(للجحيم

اصبحانهمنواثقايصبحفانماسلاحهيشمهراذلانهواليقينعالمهمنلينسلخبكلنهتهفيهيدخلانعليه،كاملااخرعالما

ايضا.اللصحيحوبالاسلوبالصحيحالهد!المحىيصوبالان.القديم

نها!يمركمشذخرجةلنامنانهلقصرلكسئفبئشيرصيقصةكذمحمدىدنولالسيالمسمتحيههلاللغد

بهوصلتنوع،جيشنااحتيا!د!مناخرنوعع!ن-وخطابيتهاملامجالفردللبطلبقيتقدكانتالسابقةالقصةفي

ولضياعالمريحةباللحياةلتنعمهبالائمالاخلافيواحساسهمجتمعهأزهةالتصددمسنكبيرقدرعلىاجتماعيةبطبقةتربطهجماعية

الىالازمةهذهبهوصلت.التا!ةالمسؤولياتفىحياتهايضاولكنهالتفرد..كاملشخصانواجهفنحنهنااما،والوضوح

ش!عيهيشاولانعليهفانباللعياةجديرايكونلكيبانهالاحساسوابقصة.الوتفيالصبيمانيةالرنمبةبغيريمتلىءولااجو!تفرد

.الانتصارصحومحاولةالأدساةحبيبتهيقتلانفقرر،حبهفيخاب،شابموظفقصةباختصار

لتممجيلساذجةمحاوللةغيرفيهانلمجفلا،محمودفاءنرفصةامام!اولانهمترردلانهذللكتنفيذعنيعجزولكنه،وينتحرخانتهالتي

يبذللمهوثم،عاماف!مانيواقعبايلهلمحلاقةلاميلودراميةحالةامرأةالى!ب03الحياةقيدعلى!مرانو.حب!ازال

ي!ننحقهالتفرد.نموذجاللىالفردينموذجيةيحيل!كيالكافيالجهدضركانانندريولا-النوم!عندهامشغرقابهوتفاجأخليعة

بانه-يكتشفبانيعد-ربمااو-يكتثسفىهحمودفايزان.وتصموخممشحاتهاضرباتهاعلىيستيقظثم-شيئاعندهما"فعل"

هطالبااصبحفق!مصيرناومحنفضعيتنالحنيكتبأناوادساعة(القصةكاتبعلىوالمهدةليبدوثم،عينيهايامحبيبتهسيارة

للقضيةيكرسالهماانقبلللمملهيكرسهماوبجهدبجديةيكتبانومديقالسويرفينراءلاننامابمرضاوعصبيبانهيارأصمبانه

يكتئفسبالىيعدلرفياو-!كشفو!م.عنهايكتبانارادا!يوالعسلالوظمفةمنهويشكوبينما،!حننهعلىيطمئنة،نه--

او!د.وفيدنا!برءيةبهذهنطاللبهانفياوقلنابانصاحبناويذهب،الحربتقومفجاةثم.."روحيدمرضد"الروتين

.إويموتغارةوتحدى..الشعبيةالمقاومةفيفرقتها!ىلينضم

خشيةلملامياللقأهر،نحنلتخليصنااي!ضاوسيلهالعظيمةالنضاليةحربناتصبحهكذا

ىإ.الظلالتقيل..بالنيهالقاتلالخائباللعاشقهذامن

قريبااننصعمنلثيئايقولاننيتهفيكانلاالمؤلفانويبهو

تقدميلادابدارفيتعيشالتيالآدميةالكائناتمنبخطلهاهثالعلىتقضيالحرب

الجديدالشعرمجموعاتمنعدداوالوهنواللعجز،الترددواللعاطفيالعفلميالتومانمنمتفسنخةحالة

والقمرالجوعمنامدقائهلسطخريةيترض-مثقفايضابرطكاأالمطلقالروحبم

مطرعفيفيمحمدللشاعردسوءالمؤدفودك!ن.(والكينونةوالمط!واللصماوجودفيتوهمانهلا

وخصوبةشمولااكثرتجربةخلالمنفكرتهيعبكيفيعرفلمال!

شيءولا،بهايربطناشىءلاالتيالقزمالهاملتهذاتجربةمن

الشتهحديقة.القمىءبطالهغيراخرانسانايبهايربط

سنةابوابراهيممحمدللشاعر"ويكت!بشعبجدررالونهاحو؟رةفي!تخلقاقيتالك!نط،الحربان

اللهنخلةك!ثميءتبدوالحربهذء،تفهاحياتهصنع!دىارادتهمنها

جعفر-الشيغحسبللشاعرانالحبرببرل.القصةتكونال!ضيبالا!داثلهاعلافةلاطارىء

حييتخلصلكبمغيرهيعلمهلام!نمنواجتلبهالمؤلففرضهكشيءتبمو

74


