
للثووةالعربياللقوميتواءالاصيرفضونزالواماالاشتراكيين!ؤلاءن

أ!طارات،الاحتواءهـذامقابرلويقدهون،التقمميةإلا-ا3ص!ظلابخاء-ا0

ين!حتدمهـانالذيالصراعالكاتبويصور.والنديهس..

القوم!يينانويفنبر.اللهزيمةفبل،الاشتراكيينءـؤلاءوبعضاللقوميينصفديمطاعبقلم

للثورةالغوهـء!الاحتواءلمعنىالكاملةالصياغةفكريا!قدموالم***

الامكانياتاهميةرائماتجاهلواالاشتراكيينانءما،التقدميةوالروورذطة،4ار!وبيالمقاوىزحولكضتالتيالابحاثاكثران

التقممية.للثورةابقومية!اليةتثيرهأاقي،ا!شفصنيكأالمشهـلاتمواج!لأئتحاشىانحاولت

الاقليميه،و!ننبرهناواجهةا!نموذجحدااتضعاللهزدمةوجاءتولاسطهب،!قشغذىاوترفعهالذيللفكرباكمسبة،المقاوهـ4

الىتؤديستظلالصهيولي4هعالعربمعركةان،التالثةللمرةهـطسطاترقيالتياليوميةوللعلاقات،تتبمهااوييالممارسة

وجيوشكمول،اللعربيةالواجهةاقليميةتتحطملمان،الهزالم.والدولوالاحزابالمنظمات

الىوقندة،محليهباهتماماتمحصورة،واحزابوانظمةخلالمنمشكلانهالمبحث،ل!!اومةالمن!ونالتبضولقد

ضعيفة.ممرهـلأامكانياتهذا.اكوويةاللكتبفييقراونهااللتيالنظبريةالمشكلاتاًصطناع

وهما،هامةنقاطبخمسىالحاضرا!وثفاللكايبويلخصتثيرهالا،معينة!شعاراتأطرالىالمقاومهجذبمحاولاتءنكضلا

النبىلمن!!كاملىةعربيهـهاقطارايسننهدفالصهيونيالغزوانبه!ورةمواج!نهاا!ىتحتاجلاالاقلعلىاو،اقاومةاممارسة

!فالتجزئةوان.فلسطينحدودعندتقفولا،الفراتالىورةالص!تبريرالىالمنظرونهؤلاءسعىولفد،حاسمةفاصلة

دسلآوفي،التوسعخطفيالتحركعلىدائماالصهيونيةساعدتاًنإريد،ماحزبي!ةفذةاو،ماهـطمةتطرحهاالتبمالفكرية

وان.الغازبم!العرومعالمصيريةللمواجهةيتصدىقوميتنظم.الخاصةالايدلوجيةشخصيتهاالمقاومةكحمل

دخلنهالافها،مراتثلاالحربخسرتثدالمجزأةاًلعربيةال!ول،فعلامتحققهوكثورء،واقعيةكفعالية،المقاومةفانوللذلك

اراًدة!ا-ممونان،دونكذللكقطريةوذهنيةقطريبهةبمصل!سا!لأعنكائحة،الموضو!الغكرصعيدعلىمجهو&4بقيت

وواثعا.قصلافلسطينتحريراشيافىيو!حوان،طتهاعنحقايكشفانيريداللذيا&حمليل

مناحىاكتمسمحقدالاخيرالمهيونياالغزوانابيصةالروالنقطةاو،ؤماهـاتعب"اندون،فيهتتحركالذيا)جد!دالتوريالفكري

الاقطارهذ.مكانبايعدفلم.متعددةعربيةأثطارمنواسعة.ء"ميزةعقائديةمبظمةشكلفيوتمبلورهتبوز.اندون

علىالمقلامهولا،فلسطينارضعلىقبلتهاكماالهزيمةتقبلانوج!قىمنا!قياوهـ""ا!قو*!فهـصمتا)!كأوروهـطضرة

طرفااصبحتوبذلك.فلسطينارضعلىقباتهاك!لا،ارضها!لااقاوهـزابوجودالشعورهذامن،ريبولات!طاق،""وقننةنظر

اراضي!ااجلمنبل،فلسهطناجلهـنلا،المعركةفياساسياتأليولذلكنفسهالوقتفيالخاصطفكرهاغيابومن،وواثصا

كذللك.المخلةالتيالمصير/لأبالاسملةلللاحاطةجديةمحاولةكاولالمحاضرةهد.

بقوىدفمتقدحزيرانهزيمةانهياللذامسةوالحقيقةللاجوبهثلىحددة5آفاثطلاثتراحا)سعكلجانبالى،المقاوءلأتثيرها

3مااذنالمعركةتعدفلم،المسلحةالمقاومةاًلىبي!ةالىعرالجماهير.الاسئلمةتلك

الطرفولكن،فقطالعبربب"ادولطوااسرافيلبي!نل!اطناكانتطاللتيالتجاذبحركهاصلمايعبمعصمتلدكتوراانالملاحظومن

المقاومة.تمثلهاالتكطا!جماهبرهىالانالتالث!ةالسبوالاطرالت!ز؟تبؤرخلالءنالمقاومةالكرلهايضعرض

اهـالبزارنطروطرم،للموقفاننخعديدهداا!باعتقاديالمقاومةتهضمكيملمزجتهدواك!ي،ذاتهاالمقاوهةوجودءلىالسابقة

.وانالثوريهللاستراتبجيئالقوميخواءالاصاساسبلأعلىبلأالواقعد!كر!اعليها2سعو،اخرىنافيمنالشصيبئسمفنهاعلىوتتسلق

هـذهبناءاعلىالا!حاحهو،الثوريينبعضيرتكبهتقضاكبرببالو!وت!لرالاسمال!عيةهويتهاتفقدتجعلهاحنى،لملخاص

اثواراصعيدعلىكانسهوأء،ا!يميافقمنالاترانيجيه.ذانهاعئدصورنهاهوليصبها،الطارجي

الاشتراكي!ين.بعضصعيداو-،الظسىطيهيينالصع!ب!جموضعهافيالمهاومةلليضععص!لدكتورايبادروهنا

القائلةاورعوةمناثكأاىاالكابمرضرمحندرواولذللكالتوريةللممارسةجديدااسلوبافي!جعلها،العربيالتقدمحركةمن

منالفلسطينيالفعبخروجعنفلسطينبمتابيرهياقناوأمةبانالغزوعلبىللردمباشرةوطر!قة،للضغبراساساالسلاحنتخذ

مإهـاعثموينطيلهاً!رب-4ا!دولافه!اسصجفاضهاوقعاتيالعزلةجه!همنوراءهاالعربيةالجماهيروبتعثئة،جهـةمنالصهيوني

ومورةا!ر!يولكن،و!رها!!ورطينيليسزول1.5انيجدفانهالالئراهـ!ما،التورياكنظيممالوحدويوبناءالدفعلتحريك،اخرى

.و!يسالعرببئوعزلطاللفالسطينيبتحريرليسالانالحلوان.عاصةو.!وض،الا؟لليميةبا!اكلو!فالوحدةدولةبدورهيقيمالذيم!

الجماهرلورير-لافيا4ا)ثوربينابيمهاعنوثطعطالمقاومةباط!والاهـلآبقوىمرةلاولوالامبرياليةالصهيونيهمعافنا!!خيةالمعركة

ومعها.وراءهاالصبي!ة.تقمميالورياومضموناقومياالوحدة

ا!اطف4احياء،بضرورةاحيافاتعليل"نثمةكان،اذأوما،لأالاسزاتي!هذءمعببقماانيجد/ا)كائبفانوللذلك

لمث!اتواووع،المثاليات!ربرضوااتعبئةووف!،اووفيلقوىاداخلمن،اللذاتيةالقئاتالطبيعينموهاطريقفييرضع

،وابرازالفربيةالاوساطفيلطمقاوهةالدعايةلضرورةاو،الشعبإتايدلوج-فب4-صساقطاللذيالاقليمبلأفخهو،نفسهاا!ثورية

بعضيثميبرزالطعاادذيالعرنجطاطارهعنمجرداافرنط!:ياوج!ها،و!جبممهاالمقاومههـورهاتس!قطانوتحاول،معثكأوانظمةوزهظيمات

الامركا!اذا،ءوب!يةيرسماريهاوساطفيافض.وفمينيةالتفسيرات.مختلفهثوريتبريراًتت!تالاقليمية!واقعفي

ءرب-ة!رةاطارخلالمن!طتفيالولالتورةابرار!ا!،كألكاساطينطلقفانه،الاثلليميةافخاحدحةدطايىالكالبيصلولكي

هـومهلمبافضل،الورفهنهذينيخدمسوف،جديدةجماهيربلأبينماارعربيالتوديا،!كرالماضيفيا-!"ا!اذينالمو!فينمن

يفلهملاجغرافتطامصطلح!داؤهـاكان،!عبا-!ااكأركأاكانافنةاقضانيفننرضوهو.الاشتراكيوالقطب،القومبمابقطب

هوومروبتته،ل""عبمستقلتكوينعنيعبواو-أصةسماتتريدالى!افافها!مااوباك.زالومااللقطبينهذيئبينواقعا

واحد.شثماءالتاريحيهالذب-ن،ألاسنواًكسى(بعض)الىبا!نسبةوخاصة،التناقضهذا

-29-ا!ع!افنتمةبيقولانيريدولطه.الجامدالفكرنوبم!،ن؟نهماكاتبايصنفهم

هـ\



ليايمثيشعرفا(ئيسلمحمبمدبمثشةمن!جلصنوالعدثقصاعسئد!لنبدهذالى"لك1!ط-

ناكادتزيزلة،ا!ضاالوطنيوجداننافيولكن،!حسبالمعاصر

ا!خسالمريرةالتجرقيبدميالبمدهكشفر4لافذللك..مفاجئةزوناروصديعليبرما!م

يدب-"يحبم..وج!قسماتالليومهذا!طياف!مامحريعش!هل***

وفةنالاديلأ-ورالحاكاجةا!للطمالل!الثأقرجئة،بصهلليمفووصنيممىئت!وشقن!يبمانهمرهونا،محملأ"نق!يا"ر-اد"الىخولا!لمىتجعلحرمة!الث!ران

انمها،قلمنتعر!هاانكقصمدةكلازاءت!سللركسساالمنفيةشصعراءلعشرةائدقهعشرعالمواقهحام،محدءدة"-هـس!واتتحماشيت"

....ورويلالوأبر"لاقومك!فماعمل-الاداب"-ئبالماضال!ددفي-

هـاياحاسيم!هالشاعرااو،!ائلهاافت،نااحيكانك،!ثب4ؤر!ما!،ماعدت-الا!لءلى-اثنلمنالثسةاكم!راء!ؤلاءوب*س!

.نف-4الوقصفيشدهرهوخللا!مارههذاكانربما-الاقلبرووي!فىا.بةالقراء!البببلآبالن!بة،-اصنوعمنحرهةايفما

يحاولثا-له(القا!رحعبنا)الىاطملىلافربما-واف،ءر..بد!4يىصءمابدلا،ذيكومع..ومحرجةصعبةالم!مةلي

!مائى!هـفانلهـذا،فناالتجديدمويجاتخر؟الظلر،نفهتجاوز،س!؟-ا*ء،ناخان!اورو-آمقااالعامالقصائمدبوان

اكفرصارت،خاصش!كلل"نومهامنت!ض!يمتي"فيالاصيرة."ء.
...عمسفياصياناورب!ا،!وأقعكه!اللورافهئ،فضودا،مةرق

اطراؤ!،تناولسفياس!لو؟يركوى-كادجدابيدءنالامحوصار،ءموضاافرىقصائ!كانتوان،ءغت!خبلواؤ!صتىرافض،هىوا!قصائد

ر--ننصر!ادن!لاهذهقص!دنهودبمااننا..يمةالقاسهالهرابيةب!نمهتبه،....

والآف-روالذات،ر"رايصبجككمادالموتفحننى،كاةوارللا!ب!ا"المبآشر..اضالالهعلىدطملوو..يدجدءالك!اجلمنتاضل

!هـ،اماللذاتقماعهوهل،المدينة-فقماع.-بعف،مامحلبانيتنا؟ضوءالتماعةمنالءصيرا!ررجميوطنهااق!إركلىفياوليسترى

صمارلف-إض!،ددونضماذل!هع-ظلالظصدةولكن؟اةالأس!-ال!ضيمةهـا،حالكلعاى...ءررم!قطومناكضعناالخ!وةا!ئعراءس

(هادئالئضالىيد-ل-فضاصا!صماعقةالث،رةب!دءمكنةالصفةقرؤ!م،!نوربرما،رو!م"طا!.مراء!ؤلاءبريف3هويهـصي

،...اماء4داز!امنلهةن!ح41غل!ةابوابرهاانالىمط!تا،لفرسهااورهـ!ماوا!هراكل،!او!وبر،م"!-ال!ص!حاذاساوضاؤههمو

؟والهروبالان!زامفي

"م!ننبعاجمماههيجماصحة،هـما-!إص!ونيةاالا!بماي!تاج؟:للةفيو"نةلمطبه!ئةحهـعلتءص"الكههة)ء!!هكلاقرأءرةلاولاننبم،اولى3!لاحظةو

إكأ4.،وصم!نغيرانطبماعاؤانول!ا،واحدةدف!كل!راءلهدةالفصر
ييىاوىءأاعرضةلممزفعر-اللجارحص:كيا-فيالاخرانافصا

سرالجديداللث!عران.نيفاجااللذيهـو،نف"الوقتفيبالل!مبشر

اء!ثامهمحلفلما(لل!ولم!ط!عافيوف!مالعبد.ولودهالعدا!ثمالمدنيهضة!رلفمصيمدلىور!ا!نةا!لا!فس!اري!نضلمئط،الخطواتمتلج!جقلمقايرال"ا،بهنؤمنالذبمب

...-...فحمتى،افنجريبطابع،جميعءلمه"ان،الجديدوألروح،الكلاسعيكي

وربمه!ا،"ءرجء.للهواحدةقهميدةءبئالكتابةفانوالذا،صخم،وز!اوزا!لوركم4فييرنوو،اولويزالونمااللجديدةجةالوفيالرواد

ود*ة"...اا-.بببمع"صرؤورنمااذامدينةشاءرانه،...صبواخردحض،لىةلللةراثحيخايمي!ن"الانحتىابدعوهميلمانفس!م

ؤ!ائدهبمعضفيليكادحتى،..للمدينةالاولالننت،م،السمواءبينهـ!واًا!اوبم!!ليلكانر؟ما-الا!!برينة-خأ!جحونالعرب

هنهاشععلل!ملنهدهنايتنصللوالالعاقغطحه!رضمهمز-هاومىحياصورخرىعمهـ!نن!هيفطولكناخضا)جاور!-!أ"ءتءنغي-ذلكهـى-ساما!ياالوحيد

وغببى!رالبدع،ءوحدةعريةثلمع!،جةخلالمنا!ونانءلى

وح!فى،وال!مامة،اللذ؟بمنبدلا.نابيةتيد"وكازتبالوهابالث:،!كانربره-االنفرفيالففءهوين!-،اووحدت!-الل!،ونظل

ى51قرفه،فيةلهغرمانه،ذلنالىوماواللقوادوالننرطيا!لوطي!اللفضقيجيد،فىعراءبا!نسبةاهـاداكفيإنءعذودسمناالصفر

كانوذزهممالمبشةل!د!اظا!فد--قىلمتأحسي!فثند.1--دحاك!ئرخلالحوال!رءلنالاللىتىاعطىبماعرالثطا-هـ،!حقية-ة،حولجدربممابخساؤلنروحي

.......اليسوم

الاسمالى،،الممتفنسعالمهها،ا!فقرم!فى،الموت،الىجواب،بة.ا
للعرذهو!--"فضالر"هذااناعضظاديفي،حدلاكلعلى...

اخ!هحةى.ءنهب،،"،ل!افلىفيافضنمن!للو،ءماذللك!نياء"!صإ،كلى4يفنجرقم!علىلم!جبعضيح،ولكل!ى،"الن!قى"ول!يدةليمسصارمصوداءوالروحال!متامة

..ج!يدمنبا)ثمبابي!وقىخلملاصهاوجدتانبد!ولكنءابرةف!ودة،التبصسيطمنبوععكلأ"الممةت!ويروا!نقادالباحفئ

نااترين.حزيرانمنالخا!مىؤبلبالذات"ا!داب"هناعمادالى

ارر--!اوثلاثهنذالمضدة،شعرهمنالاولىحلةالرفيال!كا!أصمال-.نذاكفيا)مث!ابلض!ر"اغلب"د-صكانتالننيالروح

ب!ك!لبق.لضمكلإلمالسللابياقي-جاور-ع:ثايحاول-اليومحتىسصواتح!قىالروظق،ا!صربمرضوالتفمه-بر..قتاء-،أورك!للكتكن

صهمص!ع!فيعثموينخلالابدعتابركاشعواائفا؟خهلماركأءاذآثكانالو-كانهخاعىل-كىاكفس+راذلكءنوا!عوأ..ايف!اقيك!الحلها!م!ببليسالتاريبة

ابوكطابج!ه!بتابع-ؤهلا!طكمأ!المة..ونفياعالاد!!أولعالضب""))"ودووو!دكبااللفرللترتقلمي!افضك!ةإد،نادقائل

...دا!كالىوهاوالتعاسة
هدي!ه.!كرةتكرارصررهوفماوالا..-. فماضلة.بمدينةون!يراا.!

؟؟عن!ايغنيمامملا(يأزجماولا/أ!يالذيأوفيجديدةبببرليباهـلكانما4،ر،ببالمههئ،ءماالاسحلبهذهكلزبكار.مما

الدي!ئلعز(االعاليايا!هعمحاورات)هيالتالثةوالقصيدةمنلاك!رفصائدفيعن-االبح!"صمحباسنىا،الخلصةظروفهلثما!ر

..،فضالراو،والبؤمر..تهمرب-ةمجلةواءهـهـنءددفيشاعر

ابمانأحممنس!ت-قرأتهاالتيالتنصلمءرءـذا!ائدأولىو*ن.المظصرةتمام!ازير!مالبصىأيضايرانصزبه-!يهمراءاوعضمحلىالمفاجىء

ب!قارببي!عيمجمو!حزلهثطهامبعاب!نممماحادو،انمبرذ؟لف"النصمىطةانمينعرثابأ.،..مه!*لا"وق!ف"41...الريرلمفءصفوغولك!بمه

،"اديصلالذيالمممصتوىعن!رض!ىلاطبةوحا..!دووهو،تجوحها؟راي!-ربارقانيىادضب!تمناضبكانتا!ريرابةاالروخان3

يفقدشويةءصادةاصبماذاف!جر!بؤطابع،وخطرخيبرذ!كوفي،وكبحالركبة.،نكعاء،ءربا!عالاحساسانه...اي!زصهةؤبلءهـومط

خاصيةيعطيهكسانوان،الناضجغيربءظهـريظ!رهطاب!4التهماعرينغلالذيووو-و"بال!ة"الاص-(.الىم!تنوعاان..جزبا)5الضحفز

..شئناء،ذللكسهبولسمم..العر)بيالساننلمفيا(ظاهركلتحت

-(9-المهـه!فح!!اليالتتمة!..نفو!ناعلييربضالكابوس!ءثلى!الماالذيهـ!ظ:-!بمافيوذلن
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تصملنيو!طلبدنقا-لقصةطاللقصروتلأاصنحتتحققجقههذها!ائقلفئبمالمكهللى!إ-ا.-
طريقةفاناخرىوبعبادة.تسلكهالذيالطريقعلىجوهرهافي

ابيحداء))قصةفيالمه!ليس.نفسهااللقصةهياصبحتاللقصصا!شمعةخادوربةلم!

تدوربانهاالقول-وليلةليلةا!فىقصصاحد-"الطن!بوربممااللقإسم

التيالموزاييكقطعتر.يبطريقةانالمهموانما،باللذاتفكرةحول-ا-

والاحساسالاتنس،نمنحدابلغتقدا!قصةنسيجءنهـايتألف.بة.

عزلهمدارواقخامالقارىءعلى-حواذالاس!لىةقادرجعلهـابا!رفولعادة..ما!بمب!للعملظربةمقد"طتعناللب!تانيبور

هـك!ا!قصطريقةانالا..فعلاالافكاراهترأتلقد.واحمةدفصةاونسويفالط!وسبةمععويدنللجويمةتبريرايكونانا"اقهو.دائما

يأالى:"السيؤالفأنهذاوعلى.ث!راللطغلالةءلم!ب!افعبغالتيلمدخلبورةعمليةاو،.!قيي!مبمكأفتقديممنةرارااو،نقدبماتتويم

احساس"كهربانالآدابه.صالماضيا!عددقصصاستطاعتمدىلش!لمحماولةاو،الادبلىظريةتلإءقياستعراضلمشروخنظري

بكونايرتصللا"؟الومحطفيسجئاتءنلديهماتثيروان،القارىءقفصاتفيدفعهاثمومن،القارىءلدىالبدانيالاكشتمافسب،)كأ

دا!ارةيتصلمام!ر،مماشرةفلممطهبئموضوعحول!ورهـهـظ!،أدضيهامنالان!لاقيمكنمحطةعلىلل!نورسعيااو،جديدة

..ب!لمةاليهزمتلاقدمختلفةوآفاقبمعارجمماالادباللعمللتحميل
فلسطين""ءنوجادةموضوعي!ةدراسةار.والتكنيكواًل!دسة.....

وانفاالقصصدوريلغيلاهذاولكن.المطلو!ا!لرتحدثلانؤمشة...وثمىأوضعياله

....بوجهالقصيرةاللقهسةلنق!ممبةبالن-المقدماتووذعبثانغير
يميزاللذيهواثكل"))وان،ركتيرتعقيداأففدنحقيقهانكد

لواها.دشآر!صةاللقصةانأقائلةاالحقيقةءهوءعلىاخرىهرةيتأهـد-خاص

نايمكنالتيالتعىيروانماطالاساليبمعظماستهاكتالتيالقصيرة

-؟-والدفع،زروالجالمدمرحلةوتجاوزت،واللاوع!ه!األوعبميحققهل

اللعالي،لادبوالتبيربرةالاحبنماعيةاللخارطةسطحعلى،وللجذب

للقصةآممجيليامسحافقدماللهيجاءلنواف!ابو"النموذج"قصةتقدبملفيو"درسةمدرسةلاللفاللخضراءالمروراشارةاعطتبحيث

"سيبيا"للحيلةعرضانيمنظرطرحخلالؤمش.اللفلسمطينيةالاستمملاماوعليهاضمردوا،وتأويله،احنوائهو،واستيعابه،الواقع

يرسماناللكاتبيحاول،اورملحةبالهورةالالتحاقحتىللادالمبمنذفهيضاليلوبا.كهلاؤنااء:حت،قداشكالاتءنيطرهـ4ولمال4

هذايحققولكي.الليومالفلىمطينبماللعربيرلانساننموذجملاكل-الرؤبة،واسعمنظوراسضخدام،للقاصتتببح"،قدرللنافدتتيح

...(اللوحة-اللقصة)!يصفهشكلالىيل!أؤ!و،الطموح.تجبريبياطارفيءنهمماكل"حاولةتدخلاندون

اللفني!":ا!لوحةانجازع!يةب!لمتمرالتيالمراحلجميعفثصةالت!للمقصص،الرؤيةضابطاساسملامحنطرحانفالمهماذن

ضربات"ثم(الالوانو)"لصورةاو""الحطوط"و"ينالتكو"اهـذياللضابرطالنقديالاساسهداهوؤهـا،بالنقدسنتناولها

؟"النهائبةيشةالرالمصيبةحاةبالربالضرورةمرتبطاسيكونالاساسهذاان.؟.عنهنبحث

منكابةوسط"الرعبمنعالمفئينف"يجد"التكوين"فياساسفهووللذلمك.اهنالرالوقتفيالعربي!ةالامةبهاؤمرالتبم

وفي."اللتنحبعحتىالترابمنيأكلو..والاشواكالشجيراتالقارىعيكهربانيمكنالتيالوعيشحنةمنقبمتهيممضمدتاريخبمبة

التيالقبريبةالبرك"الىيتسللجائعااللفلمص-طينييبدو"الخطوط"،الوافعوأحتواء،الازمةاور-؟يخعأبعلىقدريهءنيزيدوان،برها

-الرياحتهـةصف"الصورة))وفي."لملحل!يممرقالامطارخلفتههـارد.بتاردز""+ر"اللفالناف!قاللقد،الملهاة-الىساةابعادوادراك

تتردد"الالوان"وفي.الابتهالمن"سونا"،"فيالصرخاتوتتصاهـد.كهرباءالادبانمرة

.واخيرا"اللهشاءان..ربيااللهشاءان-:انقظاعدونا!انبمانطناقهقدرالقصيرةاللقصةعلىيئطبقانيم!نالتعبريفوهذا

فدائيااللفلسطينبمفيصبح"النهائيسفىالريشةبضربات"اللوحةتتوجهو،للفنالنهائياقولواكاد،الاساسيالهدفانذللك،الشعرعلى

-."بالحليبالضا"رانأمهن!دايمتلىء"ومقاتلاوالايحاء،بنوازنهالاخلالو،المقارىءالكهـربائيةاًللصدمةبدورالنسام

وايماءاتلقطساتخلالءنمعروفةتفاصيلترويفالقصةاذن،وانواليوءكما،اقعالوفيلى.*ونالليسالاحداثفيالسكونبأنله

طريقةهياللقصةبانالقائلةالفكرةمنتنطلقف!كطوبالتالي،وصور.الاستقبالءلى4وقدرتوعيهفيسكونهو

الجاهزالهنسبمالتهم!يماحيوللةفيتقعإهص!هاان/ألا.اللقصفيالحدةشديدة!بحالادبوالمجتمعبئاللعلاؤ-ةفانذلنوءلى

خلاصاتعلىيعصدوانماللقصةاللطبيعياللطورمن!نبعلااللذبما،واناجتم،عيةمؤسسة"الادبانالقولءمكن،ابوباك.والل!اسية

بادواتجاهزانموذجايقممفالكاتب.جداطبيعيوهذا.جاهزةتظهرانيمكنلاالرلممزيةوحتى..بطبيعتهاقىهاجتماعصةالادبيالابتكارات

مباركتنا!لهـنالااًاقصةبتأت!برنحسلافن!نوللذان.جاهزة.)1("...فقطمجضمعف!الا

التعاطفالرئيممميةالفخصيةمعنهعاطفولا..4المسصفالاخلاقيةالاساسيا!كلدورعلىيوكداللذيالمن!رهذامنواؤطلافا

ءحورعلىواحدةلةجمرنق!ةنسحخلالهمنيمكقالذبمماا!لوبالانسانيظهـرتالتيالخمسالقمصيةالمحماولاتتناوليمكنصالمعنىا!!،لؤيما

بهاالتعرلىلىابح!اجةلسمنافكرةعلىمجددانتعرف!قدهـهـ،،واحدالفئة:فئبنالىتنقمىمفهي."/الآداب"!نإضاذ!ه!اكانونءد!في

تص!ميمساتلمقدمانبرمهد-شمرق!الكاتبوللعل.أخرىمرةالحكاية"،و"اله!بجاءابولنواف"الن!وذج"قصةاليهاتنت!ميدىالاو

تدوراللذبماالمغلقالمدارتحطيمالىالفصةبحاجة-مسبقةهئدل!يةوهيي.الربيعيلعبدالرحمن"الاكتافعلىرجلو"،ءالكلنيروز

عمليةفيتتمثلجدادكبةباستعارةهافاختتم،اللبدايةمنذفببه"صتنطلقان!االا،اللهندهـ"ام!اناتمنمدىأب!!الىدنم!تفب

في"ينبكشظجون"الاميركيالروائيعن"اقتبسها"اال!نياللرضاع"ربيا!لاحقطعة":قصصواما.الموضوعالىل!هملالله!!ىءص!"

."ا!غضبعناقيد"روايتهاقلفهـمااللدللي!يللط!4"السقوطظلفيالرنبقةو"رر-حر.إملاكرم

مقدمةءرحلةتشمكل"النموذج"قصةفأناءرمنيكنو"هماوان)القصيرةللقصةالمقلتديبالمفهومالتصاقا،.اشدطموحا

ب!انالانوا!م.ننوافالسابقهـةوالتجاربالمحاولاتعلىجدا.(تحققانهلاتماكافي

لتقاطاعلىمماثلةقدرة،جلهزةهندسيةتصاميمعلىالعثورفيحيويته(لايل539لأ51اأداأ،مءأهـ83لأهـ+9"ا!*كاهـاول!4

-5!-االصةصحنةاعلى/التتمة-ولول!*+أأ3+!!م!84
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وادفئوجما.واللحزبياللرسميالسياسيالابعأث-تتمة
عني،يتطلبولتوسيع،التفصيليةللمدراسةيصلجالمخططوهدا

"وصوف،اثو!.و!4ورؤباه،المستقلب!قفهعصمتالاحجهود*"*

!لالونكأبقيلمنا!رىجهـودجانبالى،العانيا!دءكبماار!وصماهـنويقاتلالانارةسهعندبحثالذيالفلسطينيالعربيان

الاساسي.موقفهفيمعهمعاررالثوريةمخمتلفعن"سولاا(واقعفييكنلم،استعادتهااجل

بهاالمحاضر31ملاكبما1الرائعةالاجوبةانالىالاشارةمنبدولا.الاولىالنكبةمداتسأانثقلالمح!الاقطادداخلالعربية

الذبناللشمبابا!"ئلةعلىبناء"وضوءروحنكثيرةجوانبعرضاًلضري،انفالامراحل!لففينساركتالفلسطينيةفالطلائع

زادتاد،بنشرهـ،الكاتباحسئالاجورفهذه،اهـح!أضرةالىا!!ءواوجدتالشيالمربيةالاقطارمعاركانبمبىوهيا،وض!حتوودمت

ورطاف،تذاقهاهـ!اتصالحانهاعا03ووضوحاغنىالموضوع!بمقدماتانما،الاشتراكيالوحدويالنضالءواًحل،خلالفيها

عممتا!ص!اانالىنتبهانالأ!مومن.اخرىموسعةلموفوعاتة،القادرالكبرىالتقد"يةرلآالوحدوالعربيةالدووللاقامةضروربلآ

المبنيا!ماواكوولا!قويى-ةنز!هبينتما!-ايو؟قانا!طاعمناخرجزءكلفيالامبرياليةو!اومة،فلسطيناسترجاععلى

هـ،.ادجامدةالضظريةالاطرخارج،بالاشترايةحقه!ىايمانءلىالنزعةاًصحابيسالعصمتالدكثوران.العربيالوطنارض

فياولاالمتمثلىةالعربصةالتجر،ةواقعمنالاظلمدقفي!نا!4المىهومااجلمنتقاتلىونلالماذا"المقاوب-نمنالفلسصينبلأ

!قا!ءويرلالى!ص،ار!ة!ريوالانبعاثالوحدة!ونزعتهـاوالصي!قة"؟الاقلبميهأيدجمماجنتبمااللقوءيةحاكمونو،واشمل

رفة!بجذري؟خبهبرلايالوحمويالاحواءانوابرالا!أ!يمرحطقىهزائمكانتؤاذا،كلهاالمهالةجوهبرو2رداورؤالهـذاان

تقدمي!ة4تجبربللبناعالاولا)تاريخيالشر!!ص،الل!عربيا!عالافةاص!ا!لمنفققت!فالصهيونيهمعالسابئالمراع

-دسلأاي!بدأوانالمقاومةلطلائعيحقفهل،والجميوشالمنظماتاللدولولوجود

كذلك،تتضاعفعصمتا!دكتوربها-ىاللذ!العرضق!ةان،الاقيمةلمماربهالاوومة!طوهو،ذاتهالخطالموقعمنالان

مجددا،يعلوا!ذيالليومحيدالوالصوتيكونيكادانهحيثمن،فيزيدواائيلامعللصراعاسابقةاالاقببميةاللصيغةلتجاوراو

موقفهالىالثورىالويليمد،الاقدوواللشارياتصخبوسط!.جديداعدداالاقليه!الكمبذلك

الادللجاتبوار!بهقخذلا،حقيقيعربييهاريصوتوهو،اطبيعيلأالمقاوما!منحقاوائقهوهـل،عصمتاًلاحاسألوهنا

الطفولي.اليمصساريالتسطيحا"واجتجرف4ولا،اللفظيمةوفيممارسهها،وفي،قادتهاوسإفيتكونانيمكنالفلسطينية

الردانهو،الل!زيمةبعدولالثوريالوعجمهبهي!ترفللمفمافان.هذافياشكانني؟حقااقليه-لأفلسلإخية،استراتيجيتها

هتغييراسبا!هو،4ال!زيمواقعل!مقييرالمؤهلدإلوحيالظريخيهن،،ءستالاخيناقشهااللتيوهبىفتح،وهيللمقاومةحركةاكبر

العربىالمصير!-كلاتا،ؤيى!4والمعالجة،"التجز؟فبا"خمثلةرا!تماوهـي.الاقليهيالمنحىهذافيايدلوجيةترلسمانهايبدولا

واقتصاديا.وعسكرياىتأ-اتت!بعانها.الفلسطينيينللمواطنيناررلم!كأافنعبففىمرحلةفي

انها"نالرغموعلى،الموضوعةهذهبداهـةمنغمالروعلىض--عولا،المسلحةالو!"ا!رةملامحا-4تمبدو،-كتيكا

اللطبقةالتور/لأفان،لسانكلعلىتكونوتكاد،الجماهيرحستملأ4افتدركث!عبخاصتاكيخيكيانبورةاسالسعلىالشراتيئية

الموضوعماتبمشلمفتجاهـلمهاوتطي،تتجاهلهااتزا!ا،ارءش!ةمنالالا!لأاووجرةبؤر،طفي،اللعرب!بهالقوهـ"ارومهمنجزء

بناءهو،شكولاالمقاو"ةتواجههالذيوالخطر.الاخرىايسارية.اللعريقاًفن!ارحمط،بمصطلحهل،اثامبلاد

-ةثوربلا!ةالو!وءةارطس!ة،هـ؟كأونزقيهل،استرابحيفالمنظماتبعصالىيوجهعئدمااكثريصحالنقاشهذاولعل

اءترلأ.الاصطلاحيينايقدماءالاشتراكيينلبعضمنطلقاتت!نبنىالتي،الاخرى

الطبيعبةهـذهعنوبرهانتعبيرافضطهـيالمقاومةوللعلثهؤلاء.الجامدالفكرذويمنبانهمعصمتالاخوصفهمالذ!ن

كفلأيؤيفالفلسطتيالشعبكانفاذا.فىرنجها،الوحلأوفيفلسطيندوله"قياموهي،الفالسطينيةالمقاومةللصورةيرسمون

الاخرىلأالثوربالقوىفان،المقاومةمسيوةفيالمقاتلةاطليعة..ا!خالثمعبية"الديمقراطية

.اطلائءالهـذهالردوفةالكنائبهياامهيةاللكميمةالنقاطجانباهـىنقطةاضيفاناودانني

زمهد،اللعربيةللثورةتنو-!حركةالىالمفاومة؟ضقلبللمومان!ريةاصحابفان.الموقفهذامحاورةفي،الكاتباوردهاالتي

منستسكو،جزئيةحركةستبقىقن!االموحد،التصكلصملبئاءاثوبى؟االقوىتاييديطلبونحينماانهميبدو،الدبمقراطيةفلسطين

الاقليصاتلاشكالسلا!دفاتصبجاد،(قريبوالانعرالالحصادفياليماديةا!قوىتأ!بدوبينبينهايميزونلافانهم،بيةاللص

فيها،وتتغلغل،بلاطرافهاوتتجاذب،جانبكلمنب!!تحيطالتيانالمقاومةلقوميمةنالدايعلىيردواانيمهنهمولذلك.الغرب

الوقتفيتصفينهافتسهـل،ذاتهاعلىالملانكفاءقابلةللتجعلها4العربيىا!ثوريةالقوىتأبس-داًنويقولون،النقطةهلىهيستثمبروا

المناسسب.!ىالانالقولهذايصحوثد.القوميبالارتباظالمقاوم!لأيلزم!

برمضانالى،اكا%باشاركما،حقااؤسفاومناوقفءدعااهوما،اًلكاتبثمبر،كماولكن.ائحاضرةالمرحلة

اللتياللهائالةالنكساتثتةمنبالرغم،الماركسيصنالاشتراكيينتحربرهرحلةو-نطل!،ار*دوانآثارازاللةحلأودنراكحائفينتهي

يعرفؤنلازالواما،واشتراك!باقوميا،ا)عرب-لأبالثورةلحقتقيىامالىتكونمااحوجذئكعئدالمقاوملأ-ءصبحافلملا؟فلسطين

الاقليميةاًلقوأقعخلالمنالاالماركسيةالالويهرفعالىسبيلاعصويابهتلنحم،ا!ثوربم!اللعربيالوحدويالعملمنءشاملةقاعدة

هاجساثكللديهمالوحدةفكرةزاتوما،الانفصاليةوالاطرالو!نقلبفيالمهاجمةحربتها،لرأسيق!اهجملةمنهوتستقطب

فيمواجهتهمنيزوغونو،تحليلهيتجاهلونو،منمهينفرون،سلبيا؟السليب

اولا.النفسمعوالمهطرحةالنورمنجوطرحتقد،الدولةسبفعصمتالدكتوومحاضرةهـ(نوبمعد

ذف"طنعالمهالاشكالهذاان!ىف!الطميالموقفانحينفىلمحاو!ةاًلوقت،ذاتثبىواًلدقةبالفهوليتصفمخططااقعالو!ى

الاحتفاليةوطقوسهمغيبب،تهممنا)قومه-نمعظمفخرج،زمانهـ--ذافيجديدةبادرةاولىوهو.للمقاوءلاالث!ريالتعق!بلمل

حرفيةهن،با!ابلىالماركسيبنمعظموخرج،ادهضعري!ةللمفاهيماول،اليوميالتوربمرالعملساحةيملاا!ذي،الكلإراـلموضوع

اجتماعيتغيسيرلايا!قوميالاحم!واءاهميةوادركوا،المصطلحاتئاحيلأمنومجردة،ئاحيةمنوالتجميدالدعابلامحنستقلةبادرة

تقدهبم.اللعملمركزءن،الايدلوجبموالابتلاعالهضممحماولاتعناخرى
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اقن!ناباهميةولقد.عامةبصورةالمقاوملألتئمعرالثورية"الوظيفه"ثوربم!كواقع،المقاومةحقيقهجميعاعلينافرضتوقد،والان

شعركانكيفلنايبينللمولكنه،مقاومشعرلكلالوظيفةهذهاحرانافص،،السابقةالثوريةاًلممارسةلاشكالحداوضع،جديد

الثورية.لوظيفض4مؤديااللفلسطينيةالمقاومةمواقفوهبم.السابقةاننظريةلوافف،كذلكحدانضعان

الحالر(السلظان)لمسرحيةنقديشهدراس!ةهوالثاني9لمقهـالوا،الفعلبمالوافعتملألا،ملتبسةثوريةحولكلهاتتفرءفكانت

والشما!رة.(الملائكة!ازك)المبدعةالمت!اعرةكتبتها،الحميملتوفيق.الانالمقاوهـةت!لأهكما

للهاوكانت،القديممنذالنقديةالدراساتمجمالاتخاضتقدنقاطمنالكئر،المركزةأجوبتهخلالمنالكاتباوضحلقد

اللحديث،الشعرثكلةوتقييمهاعرضهافيخاصةموفقةجولاتهل:حولالمتحاورانالفريقاناحيانادتبادللهااالتياللفهملسوء

قدرةعنتكش!ا!حاضرةوالدرالهة.تكونهبدايةفبمزالماوكانتصنحثماقليمميهتكونان)هاانفع،المقاومةوثورة،العربيةإبرورةا

ولقد.ومذاهبهاالمسرحيةالاعململحولجيدةثقافةمنتفيدتحليلية!بالعكساو،فومية

،وحركتهاالمسرحيةوعدالاشخاصادوارعنمفصلةصورةالكاتبةاعطتانهاذ،عصمتالاخبنك!،،اسلسهمنمغلوطوالسؤال

دلتيالمسرحيةهذهمعاليفيالصريحا!خوضتحاش!وان،،اميقىالدرحينسيكونفي.الاقلمداخلحقيقيةثورةقيامامكانيغنرض

المشاهداوالقارىءعلىنفسهيفرضرمزياغرضالتخدماصلاكتبتلل!ايكنللمان،والتزييفوالاجهاضالتعثرلثورةاهذهمثلمصير

شخصي!اتانارةوىاسهمتقدنازكالسيدةوأكن.لالاولىالا-طرمنذاًذناللفوليمكنور.نحوهتت!بىكالاقلءلىوحدويافق

دفائقعنوكأ!ت.المسرحيفعلهاخلالمنتبدوكم-االمرحيةحيثمنتقدميةفوميةهيثورةكلاذ،اخرعلىشدلبا-بنيسة

علىحدة.شخصيةكلبالتحليلوتناولت.الغنيالصملهذامنرلئعةلذايمكنولا،شصبهاحياةالسسفيجذريانغييراتطلبانها

تفاعلخلالمندحياناالدراميةالعلاقاتنىوتغفلجعلمهاهـاوهذايتج"لمان،المعروفةالاقليميةالنماذجبامراضيكلسابانالاالتغبر

الاثوار،تحليلفيمدرسيةبنمطيةالناقدةاكتفتوفد.الثمسخصات.الحقيقيحدوكطالوالانفتاحالى

ائقالببوولاالنمطيذ،اتهوا،لدنجوللكصلتجاونانتحرحقافبمحباحيىفيا!مجالمسرحي!خوالتورة،الوحمويةالثورةبينفعليتنافضثمهليساذ!

مواقفمنينبثقونالبشرهؤلاءان،بلالسلطانوكأدن،ارفا!4انذهـن.الاووعلىاللعربيةالثورةتجربةخلالمن،الانرراكية

التناقض(هذاتفسر)انالكانبةحاولتولفدومتناقضة،!صالبةهصيرهالاستقلالبم،مناولامتملكامجتمعايضطلبلاشتراكياالتحويل

تفسرانجميران،الدراهـةالافعالحينان،فيتفصمليلاسلو!يمكنلاوهذا،نظا!اوسعضمن،واولديةاثعبيةاا!كانياتهومن

....خظرالامحاقلواجهوالتي،المشقلةشبهالدويلاتظلفييتوفران

إحدثاسياقعلىالمعقولبةادخالمنبدلا،ذاتهأرررا*بيبواقعها،المهددةاللقلقةحمودهعلىالصاليونيةفيينمثل،واععدومن

اللفني.استقلاا4تجرفالىءالامببريا)يةفيويتمثل،أرضهمناجزاعوعلى

اللىالاقربلمنهجهاواعيةكانتنازكاهـ!ةفانذلكوصع.اورطنعةوالصما!ات،والاجهاضاتالمساوماتصوربمختلف

النزعة.دهذهكأالخاصفناعتهالهاكانتولردما،المدرسيةاًلنزعة
..المواصهة"وضعكلهاللعربيالمصيرلتضعالمقاومةوتأتي

متوازنةرراسةواعطتنا،وبراعةبفةءن!شاطبقتقدو!ياءلمىبقديممطاللبانهحيثمنالانلهملزمةمهبما،الشاملىة

منوتقيي!فهمهاومحاولة،المسرحيةهدهلمناقشةمدفلملأتصحمحنةسينزلدثلمهافأن،لنضيجةلحيتمنلهواملزمة،2لةامكانيا

.اخرىنفىوجه!ات"اهدافتحقيقطريقلهسيفتحانتصارهـأانكو(،(بهرهيبة
صطدىمطاع

...اللتقدميةالوحدوية

الايميزهالااصطلاحاالافلسطينيةالمقاومةتدممىانيمكنملا

.-فبمتخوضهاالمتبمالخلفيةالصراعاتتجربةوان،الثمحكلحيثمن

اعرب!ةاالتو!ةوبينبينهاوحدتقد،الخملفيقىخطوطها

الاقاليم،داًخلالمقاومةمحاورةفيالانتتحركافتي،اإجما!ليرية

اظهأرهدالمنتراللتاريضشكبماالمنعطفلضحمقق،واشملاوسع"نتحركوسوف

-.ككلاللعربيةالثورةلمشتبل

رثالميرث،رعفرعوان،المحاضرةهدهيوسعانعصمتللدكتورمنيواخيرا

معركةفيومطلوبم!قودصوتانهاذللك.مستقلكتابفييقهمها

الفكري!كأ.المقاومة

***
بعرضانللنافديمكئكان،ادبي!انبحثانالماض!اا)حددفي

ال!ئالحةالعاوةا!عربالهامافكرياالبحثمناقشةاندوالا،التفصيلمنبشيءلهما

للهذيناناذ.كيف،وليس،حجملمطغت،فررالدولةلمصيفللدكتور

لهـهـمالكانجينمنفمعذرة.كذلكاللخاص!ةقيمتهماادخسصن

هجأرجماذشب....المناقئنمةمنحقهمااستي!فائهما

الاخدمقال.وابدأالقالينصولالعامةالنظراتببم!ضواكتفي

ا"قاوءة،شعراصالكأعنممفتازادفاعايعرض1)دي،اللجزائريمحمد

هـنالمقاوءقىشعرتعتبرالتى،شكريغانينظراتبعضعلىويرد

ادعربيةالكتب!عروعايتلاحمبقيمنتوغلاننريدولا،الاحتجاجيوالنوعالمعارضارشوع

يدا!عالجزالريوالاخ.المقاومةاليةفعامعالمقاومةلشعراكوري

ماركممياثقافيااطاراأذاك،ويحشداثعرهذااصاللةعنبحرارة

وةالقىعواملدراسةتحاشىفيلمكولكنه.التة.عرهذاوظيفةلتحديد

أهمبةحوليدوروبقي.اللداخليهحعتواهوفيالثعرهذاففةفي
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ببنيعومالصبور!بدصلاحشبحانخاث!ياوليس.بلولكلماتاًلمفصائد-تثمة-

،والكفاحوالشعرالحبعن.791للعاملحودالياسقصيدةاما***

علىدائماتماماضرورياليسوهو-الكفاحعنشيثامنهارأيتفما.النئعرمابلفييزالماانهوشفيعهالخيرةالنفستجاوز

ماادرالرعدماو،الفهمبعدمالشاعريتهمنيانواخشى-حالكلشعراءغالبية"ىتنسحبتكاداللقصيدةعلىالاولىالملاحظة

ولااللقصيدةفان،يكنومهما،الاحرفبينماوربما،السطوربينبشكلالمحدةالعربجةوفي،اللعرببمالوطنفيالفبانالجديدةالموجة

لطيفمزيجانها،الثائرةخطواتهالمباركةاللطاللعالشبابلشعرمنبدلقد،مظالقبشكلسلبيينليسواولكنهم،عاضذونهناانهمخاص

..السياباللهرحم...وا&يمابوأدونيسالحاويخليلمنالاخيرةالقصيدةكلماتفبمانتهىافهلولاسبيلهفيللشاعراصفقكت

ديوانمنا!لهعبدمحمدلنصارقصيدةضاللكهذهوقبلهنااكثرابعدناالآفياالجيلهذا،الهربوربماللرحيلالسوةالى

قصيدةوهبم،الرواجلهارجوالذي"الاربعالجهاتمنالهجرة"،جانبيةتنموقدوملاحظة...اللوطنيةرؤياهفيحماقةاقولولا،نزقا

وارتباظشعريةبراعةفيهاالنفسقاعفييمنغرزالوتد4ف:رشيقةاحدسببهاكانربما،المصريالقطرمنكاتبمناكثرعلىلاحظها

...سماذجةرؤيافيالنظبر!وغانتمثلولك:ها،عضويم!قطصمناكثرفبمالملغومالنهضةءصربدايةفيتاريخناكنابةاخطاء

.ء+....ءبةبة.،ربماواجانبغزاةانهمعلىالهكسوسيذكرونالشيعراءهؤلاءان،عربي

دعبيس،سعدهحوايصاهعرولىساسدصبدهيقدلكوب!عد..لاء......

الايديولوحيلأالمواقفقصدةمنوهي"عاضبمدرسيوميات"عنوانها4موصهم،ال!كسوسءهوانمع..."صر!اريحفيمس!عمرون

وانماغاضبلمدرسليستكاملتصوير!ها-اتسمية!ازتاذافنلاللعرببمطادمهبوضوحمرةلاولواعطتهالنيلواديالىنزلت!ربية

سذارتاكوسكلمات"بقسراذكرننيوللكنها...يرغضبمقالورلانسانوكأنهممصرجمرباخوانناعنهميحدثفلماذا..الستينبمئاتالاسلام

بنيانا،وارسخشمااقدمالشاعرانمعرقنيمع،دنقللامل"الاخيرة؟؟اللبانيامنجاءوااجانبفزا"

زرقاءيديبينالليكاء"انبل...ا"لمنالشعردنيافيباطواطولموقفعنتشفجمالليةالمناعرة(محاورات)فيحالكلعلى

يفالدنقليعند-عبربنيفيعنترةرمز-ايضاتطل"اليمامةهذا-العددلقصائدالعامالجووصفتكما-متشائ!،فكريسياسي

قوله:المثقفينطبقةلليبدت،القاهرةفياحببتهماتث!نجفيهيبدوالموقف

عنترةان:قلتوروح..الثورةفبمالطيبةالسلطةنوايابينماسداتقفوكانها

العبيديقتلالعبيدصمترأىكماالميهاتماوىالتبم-المقاهيفيذللكلاحظت،الرائعةالجماهير

...اللح!ودخادجمنتجيءلماًلعييداغلالوان...ابعاميةشعراءحيثالقديمةالاحياءفبموحتى"الانتليجنسيا"

سيدءوجهفي...بلاالقى!وحزنت

يديفيوالاغلالاللحبرباخوضلن:وصاححت-ىيكتبفيماالشرسدنقلأملمناللشعراءشفيعانعلى

هناعبسبنيمناقسىهناراعداليفليسحالكل!لىأودكنت...رائعةشاعريةبوادرهوالمناصرةالدينعز

هنااوهناك،قلتكماالليهانتهىبماالقصيدففبمالرائعالاخيرالمقطعينتهيالا

واحدقيدمضمونوكنمعليهقتيقدافنياللفقراءبثورة"العاليللباب"الضهديدفبمد

واحدوالموت...اشكالهتعددترفول"ا!جديدةبالبسلاد"التن!ئ!يروب!عدبالترابومجدهنياشينه

...الموابهةوأعلنتهديدنااحدايخيففهل"الرحيلنيةدابخطفيأ.نيكفاني"

نغماللذجميالوترنفسعلى(بالتنغيم)اللطويلةاللقصيدةويختتمأ؟جيلبالر

المكل،حريةلا،قاسيةالانظمه"الحزيرانيةشعراءـ"منكثيرونعليه

.......وهذا.ثسوشةلفاروفى"سهلامنداء"هيالرابعةوالقصيدة

عع!دالهالهاطعمعببحمانالديمودم!يحيناتهاسوطعميميو!ائناعلىهذئكلل!لبثةوائتبمفيماعطىوقد،خاصبشمكلالادابقراءعلىباربرديدليسالشاعر

..؟؟اللطيبونالدنقليونيريداماذا..يري!ونلماعراربرديدا!مرسماتاكئرتحملجديدةقصائدالاخيرتينالسنتين

اها،وشعارياتهالتقليديالشعرمباشرتهمن-الاقلعلىمنهاتخلص

القصيدةهذءلكانت-اللخبيثخواطريتواردلولا-حالكلعلىبحماسرو،خوذا،مرتبطا،متلجلجايذدوفانه-ةاللقصيدهذهفي-هنا

صادقجبللحب(ا!اجرةالاحداق)واما..العددقصائدافغملمنالممحواالايديولوجيةالشعاراتبينالمتقافزةالقصوةقتللقد،طيب

ت!بطيبةنفسمنالمنطلقالشوووا،اكأهـشعرهتمثلفانهاوالحمسالتقدميالانسانيالشعورابين-كمضمون-اللضائعة،اللطيف

بعرضولوعنهمللدفاعرووهبيتهاوتكزس،والمضطهدينالبسطاءبصدرأيي*زمحجهاناخشىسوبودبمو،الدينياللحماسوحنىالقومي

لستاننيالا،النفسلتخطيحمسنةمحاولةشعرياوهي،ماسيهمقصيدته"وضوعجعلالهلو-اللهلالمجلةفيالاخيرةبقصيدتهاعجابي

علىيئالمنعتمورلاهله"وغضبهالشاعر((لثورية)ا-ربما-لماذاادرىالميمونهدحلتهعنالانطباعاتفيهيصفنثرا،الانيقةالسياسيةهذه

فيالالفاظباناحسست"الاماميةاللجنوبقرىفيوالوتالنفيحبل.العزروالصريقاللبلدالى

لتكادحتى،المتخشبةالحثراتمنبنوعشبهةاللبيضاءالصفحه

المضمونانالا..القارىءي!اواذنفياشواكهاتنث!سبلىالح(اكسيللشبمءقصيدتان)هبم،اللغامسةاللشويةاللصفحة

فيخىالغموضمنافضلاحياناتكونقدالاداءفبما!واللبساطة!طدسدلقبمنلتشاوءكطالقراءوليعذرني،صلدقوصفيللدكنور

الحديد.الشعرفانذللكومع.الحاوبم!خلإلاستثناءمنبدلااخرىومرة،المشعر

وجريمة،جيده"ا)سماءكواليسخلفجواسيس"الاولىاللقصيدة

عنوانذاتفهبم-الصبراللهالهمذيلقدسالاخيرةاللقصيدةاماالتناولف-!طخلافمعمنهاالفكرةازالا،معاصر،جديدواسلوبها

..العراقمنسعيدلحميد"اغبياءالى!جمنهجائية"ظريفملارجناح!لىركب!ذاللر(جويو)الفرنسبمللمفكربقصيدةذكرتني

الشذابالشعراءمنالحلوةالمجموعةتلكمنواحداللشاعرانوأحسبالمعذبينتأوهاتاكثررأسهصدكلتارتفاعهفياوغلوكلما،وارتفع

الشعرية،"الهيية"منبنوع-والارضالسمواتعلىالثائريناننبموفال:ارتفاء4ذروةفيالسماءملكوترفضانهصنىوالمضطهدين

ليقولواتىالوراحهحضىيقلقبزبق،مكبرةابوا!فييصرخونهذااما،الارضالىفعادمطينهوركلهذاكل.لعملمنانسانيةاكر

...اولاءنحنهاواعادء...بيدهاللقلمفارتعثرالرؤيانفسمنهراـىثقبافتحفقد
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وأ!مساحاتواشعل...ا!فيومبطنفيالبر!وومض.همنالنوريولدلاوجلبةزبقفبغير،با!طبعيفعلواانالحقولهم

"...منهماالزيقىمن،ال!اتتاكيدمننوع،صرخةايضاهيوالقصيدة،الظلام

.........الرعإىإ-قلتكمالكنه...الانتماهللفتالسطوحعلىاواثارعفي
الموفوع.اطرا!بينالربطعلىطيبهبقدرءال!صههده."..

ضمنتقعفهيولذللك."فالية"منطلقاتمناللواقعانهالمرلرىللارلمبما،جيلولادةونذيربثيراشه-الةنفي،كانمهمااحبهاللذبم!

..اللعكسوليسالواقععاله!اًلىاللفكرعالممنوالانطلاق،المباشرةخ!صامفيكانربما..."البشيرهذا!طباللذات"اللعرخةتكنلم

ثم.التجريدللتجنباساسبمكشرطعادةاللقصصفييفترضكما:عنهاا!حديث!يغبمماشوياا!جيدةالقصيدة

وموأفف-ادواتخلالمننمانيجبالاتماءالىالكاتبدكلرةانالغبرابوابعلىتدقاللجدراًنبينتىالواصواتتبقى"

ف!و.الكاتبعرضهاالتيمتلكمنسذاجةوأوو،عمقااث!.المختنقة*عذارمراةصوتي

للذكرى"ال!اصفي"لثالإلمالشخصتذكرمجردبئننقإتنعانيريدشا.المحترقةالكلماتأما

فييفلحوهو.الاعاشةمركزعلىألاعتمادرفضيكفي،اخيهاتإهاد.الدبقةالاحلامزجاجخلفمنايقادمالرعب

انطناععلى-هذالتحقيق-يعتإمدانهالا.الاولىللوهدإةذللكداًهمنامحمومعصإ

رةالسيإراكبيخلالمنالمشكلةابعادعلىتعرؤإهء-نتجالنطاو!ارىء."وعرانا...اهمسا،لإفةفيناعطل

خلالمنالقضيةاطروحة-يظابعانبعداللقارىءان.والثانيالاولىرإ!سإك!اورطالا-انحرىمرة-بوديكان،ودعإد...

الىوصلقدالمولمحفبأنيقتنعانبىدلا-الراكبينو-صوراتذكريات،وع!توتجط،ال!ديارنامنالمقب!الرياحهذهلكلالتصدي

معالثالثالشخمىوتضوراتذكريات،شكاملع!ما"أ!ير"!ة"يورط"انلمتعةاهابل0حالكلعلىفلتماعلىبنادمولسمت

تربطهمباشرةعلاقةلاالثاللثالشخصهذأانغير.والتانيالاول.الاخرينعلىلسانهاسلاطفبموالحينال!بيننفسهاثعر

نأيجبالاعاشةلمركزرؤإضهفانوبالتالي.السابقينبالشخصيئ

الكاتبيق!مهاالت!المنفصلةالنغسيةالاطروحةمنانطلاقااليهينظرأإتنإرإكنإءليدإمنإ!ق

الاخرين.الفلسطينيينصورةمعصورتهتكاملخلالمنوليس،عنه
*ا**

وتحميل،لتعميموا،المباشرةمنتشكولقصةؤلم...واخيرا

.للشخصياتافكادهالكاتبأإنإ-رإ-

نفسيخإيطينتظمهاوالإتبمالابصادالمتكاملةالقصصيةاللقطة

مجيدالربيعي.لعبدالرحمنقرأتماال!وأمن"اال!فعلى"رجل.مسدسبطلقةشبمياشنهواخيرااولاف!القصة.وأحد

حيثمن!ةالسا!ة!4او!ةارميوبوو!لةورهـزو!الاثرتحدثلكيواحدمعركعبرتضحردانينبغيانهايعنيوهذا

حاللض.والروباقوترومشبح،مستقبرغيرللديهالقمصيالنسيجكونالىاللفكرةمن،العامالىالخاصءنتنطلقانعليووان.ا!لوب

للربيعيسابفةقصصعنقلتانسبقوكما.والمباشرة،ار!اسةفيقصيوةقصةهيلجوللشي"يوليمميس"روايةان.اتمميم

ضجيجاسمعأكادبانني"القصةلهذهمطاللعننلدىشعرتمقد)2(يثنتان"جوليإرإ"حاولمعقدتمإ!يمضمنمنفذةوهإما.جوهرها

."للديه!كاالقمةبواهـ!هلن!عاك!ه!ا)حياهـ4آلاتوان!لم،ظاهراالتصميمنرىلاانناالا.الآلةعلىاللعقلتفوقفيهإ

التصميم""يدعالاا!اتبعلىاًن.اكتشافهمحاولةعلينا،مضمرهو

واين.أ.اصلا"ا!تاف!علىرجل"كتابةمنالهدفهـوماثم.الاولىالمعاشرةمنذنفسهيمنح

....أاًلقصإةهذءفيالانسانيالبعدذاتالق!صيةاللقطةهي

المرورجوازعلىنحوزحتىفدائيابطلهايكونانيكفيوهل-3-

.01.والاخلافيالبديعبم

فعلالشت"تترى"!ةانالرءميالاخاذكراناحب!هـا3كبير.حدالى"ا!نموذجا"تشبه!الكلنيروز"اللحكابرلآ"

هـلرهـا(هـن-تقدمفهي.نفسهاالتصميمأحبولةؤيبدورهاتسقطانها

فلسطينبينرجاللثلا!لةصورة-وظاهرمسبقهندسيتخطيطخلال

-مساللكا"نبويريد00الملأجئينامخيماتالىمتجلاباصسيارةفيينطلقون

الرجل:وجوههشتىفياللفلسطينبماقعالوت!صور"اؤماطا"اغنبارهم

كلباثر،برشكلتقدمانشريملاكرم"ربياسلاحقطعة"تحاولامامسهوليسوالضإياعوالتشتتالالىضفقدانئإذكرياتهمضإغالاول

فيما،"احمدابو"يدممىللكهلصورة،العبداية"نإذمفضوحوبهدف.الاعاشةمركزغيبر

لإلسمدط.الاسرائيليالإقصفبخثثبينسلاحقطعةعنيبحثهوولمجرإ"الخروج"بعدواللفاقةالنإوإلرإحياةيإمتمرضوالثاني

.واكثرالاولىلثمانيهاالسمطورفيكاملة"اءرم"يلخصهاوالقصةانج!اسشمهادصورةخيالهفيتمروالثا!ث.الاعاشهمركزغيرامهاما

ناثونالسطورهذهبدورهيخزلاللقصةعنوانفانذللكمنيسقرإالمطرحيث:)الليلفيخإارجانظرانبعد"سإزة"في

الكاتبينهـ؟واخيرا.بنفسسهلاكأشافه!عىشيءللقارك!ء!بقى...الغيوماعما!فييومضواللبرق،الممصيا!ةنافذةزجاجعلىرذاذا

علىعثرانبعد-"أحمدابي))علىانامفادهابحكمةالقصةافيديسانغرفاربعمناؤللفةارارءعلىالسودكتلهااطراففتلمع

تإىتإكل)النابالمأن"فىيبةبسذاجة"ورأى،محروفىرثمد!اشرؤإضرإفيقرإر.".القريبالإحقلفيوالبرإتقالالزي!تونواشجار..0

ماتقدالرتلمشفهـذا":القادمةالراتفييسرعان-(لرشاشاتافيالليلمحدقايقفقممالمب،رةمنيترجلوالاعاشهمركزالىاللذهاب

."انقاذهفييسرعهـمأهـرالانوجطيقفهووها،اذناللصولتمللقد:طريقهم!ستبينائحالكا

والارض،ررويهبطصفلأينذرالجووكانب!)الطبيهسةامملوجه

اللدمشقيية"الطفيعة"مجلة-"وجوهبلااقنعة"...)2(صوتوجاء..الهطولعنز،قفاللذيالمطررائحةمنهاتفوح

.(163)العددراسهفوفىانتشرثم..المسماءاعما!أعمافىمن..بعيدمنالرعد
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11القدرةتعوزهاصحفيةصورةه!كوانما...قصةليستهذه. واللطئير.الاقناععلى

-6-
:حرغفادر

غيرعصابيسردهيالدليمميللطفية"د!قو!اظلفبماايزنبقة"

...ب!دجراحيةعمليةميلابنتهافقدانهاهحنة!اجهأملمشاعرمتقن

إلعريربا!مملت!عدي!(.الاطفاديحبلاااخررجدبصحبةوذهبتفوجهات!اتخلىان

!معيحم!منللدك!نور:الاسرةفهل!ماليىوالدعوة4ال!هيىبنجاحالقصةتنتهيثم

."حبيبهيااليمهفعود".."اليهنعودطيبأبي"

الشاصلمة،الحديثةا)لمثورةعنءل،يةدرا!ةخلالى"!مروية!ط.الاقناعخاصيةالىتفتظ!راللقصةهذه
....-.....لى،دبرةرومانتيكيةاسمارفيبهاتزجالض!اللاهثةالكل!اتمنغلاللة

العرجم!،الفور-دملتحعيقاللازرو"الن"جيهخييراتوالش2نيةالثافكان.مقتعلة"تمثلهاعهـمليةاو"اقصةأنجربةانتؤكد

"اليتحووالعررباالعورللترديثةلوللاولاعطاءودءوةعنفتعجز،مساقةخررمن،بامتنانالاحداثصودةالىتنظر

.الاشىجاءصناعةالىالكأمأتصناعةكلن(؟ها31!لاوا!ةا!ارجيةمالم!طو!لودهـأتمييز

النافديقول.والابهامالتصهممنمضاهةفيتقطفهبموبالتالي

(4للرومانتيكب(العصاببم)المرضياللجانبتعريففي"فرانزهبارد"

ا!هباليالمعم)3(ولااص!3يلاهع0ا5ءاا!37:(1المسافةفتنىقى":بأنها

خلالء-ن،بافتت!انالوامعالىالنظبرالرضيةخصائصها!ناناكط

ءريهـي-!أرسيهدايتحققاللقص!قىهذهوفي.ادحقيقية5ابرعادتضجبعمسافة

بصحم،الفورعلىلوحيفالكاتبةوبالتالي.وجهافضلعلىالتعريف

،الانحتىظهركربيئ-فارسيقاموسكأماءيظلكتا-هامنالنهائيال!دفانبللا.القصةهن.لريدهماوصوح

التونجيئ-محمدالدكتورتأليف.البريرمنعظي!مقدرالىبحاجة

عاامةءلاحيظ!الت

11!رد
ملكوتوىنها"المقاومة"حوليدورالمت!ئاولةادقصصمعطم-ا

عربي-انكلإزيقامولى!.اللعبباةنسيمضنمعزول

الفلمطينيةالثورةتر،طوشيجةايةالقصصظ!رلا-2

4طوتتولو!كثيرةاضافانتص!لىتسملثالثة!صعةكانلوا.اطرفبهبنبينتفاررأييجريلا3ما.اومر!ةبئر!ا

.(الاطلاقشيءلىالاءرفيتغيرلماانكليزيااوفرنسياابطل

ح!-االمعلمكيهمبرالاسض!ادتأ!بف

..واضحاصبحموضوعصولنطورالقصصانمنالرغمع!-3

الادلىللحدكابهااهتلارعلىتدلىولا،ظاهرميهاالافتعالفان،الابعاد

االناد!ون04بموضوعاتهمالمعرفةمنالمطلموب

بالمنت.ع،ارتباطعنولاالذاتيةفينموعنلاالقصصتعبرلا-4

!ا.والاجتماعيالذاتيالب"حيرءنءجردةهبموانما

اذجى-ةىتعر،والفتياتللفتيانكهجام!جموعة

الحربفي،والغرباشرقافىالع،إمابطالمننخهةيبرهـافار(صاع)ودون-بسذاجة-"جاهزتقدمالقيم-5

..الاخرىالفيمءلىوتثبمي!تهاقيمة
يثا.حدويسما!د،ءسعا!وجالار،لملمىار

-لبا)وابنادظ-زنوبيا:الانحتىمنهاظهر..!سهاالكظبةأجلمنبا!تابةءولعونا!!صكأب6

ه!جإول---زيادبنطارق-فنبخهو-بونابرتنابإجون.المعقدةالع!ليههذهممارل!ةمنل!مو?هـدواضجهدف!جوددونما

الداخل.الرحمنعبد-ساو!بوكو-كوريمدامالت--!والمضاممينالاثكالعنخطيرانكوصااللقصصتمثل-7

عهىيراوحونزالواهااصحابهاانوتؤكد،اللعربيةاللقصةحققتها

ا،ولى.محاولاقهمارضية

ونزءةهيلودراميةروحمننابعةالمستخدمهاًللقصصي!ةالاشكال-8

للملاي!بناًل!عألمدار.التع!برالىالماسةالحاجةءنودهمس،مسبقةيىةتز

سروتالشممعةخليدوندمشق

.3(ل*!ل33"0م7الل!!س!أ؟!*مول5*3ل4

لأ!لأول!ح2اا5"ول!ا!ا
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