
،كا*كل!!اللأيهووال!ف!!ص
الاصماهـقىاللحضاريةالمع،ناةءصأخهـنماياالقضبهذهيبتعدواان

نفدمناليهأشرتب!!حوارهمطار!)ـفدبل!-ل!؟.الراهنةانمر!،ف

ضوءفيالجماليةالقضاياعاللجواقدفهم،للذاتهااللعربيةاةالحب-

عبدال!مبور:صلاحفقالالمو!وثةوا!غنيةالاجتماعيةلجربتناتقييممنتببمةثعمعي!االدكنوربقلم

الشعريااثهترمناولاموقغايتخذبانمطاللبلعاصراالشالحران..."***

الجديدةالشعريةالحبركةان،كحياةاللعربيةاللحياةمنوثانيطكأهرا!عالاد-اثمنءجمو!ةفيلاتطرالرءيننصدىان!هلاليس

ولشا"ل،ولكنهاشبهرؤضا)ترفضهلتهدمهالغرببمالتراثالىتنظرلموم!ف-وان،!ظر،وحسةمادةمباينةالقريبةالنظرةفيتتبدى

كللا"حالثورةمنملمحاأيف"هذاوكان،فيءهتعيد*باي!نظرتؤ-يالمتأ"لولكن.محددحيزمناءمحابهامعاروواروابمناقشتهما

يمةالهزبعرالهنيةتناتجوبتناوهوا4."اللحديثالعرجصيأدبناجمطسمقىبانيرج،الماضي(الآداب)رودمنش!ورةالمنوالمقالاتالابحاث

وان،"فاو"ووسعركانهج!لهفيالحهـ"تأعربياافرانفيأواامناخفيطبيعيامروهذا.((الذاتنقد"هيا،بي!نهايجمعوأحدة

اللحديثالعرببملاشوامتداداللهزيمةبهداللفلمىمطينيالمقاوءةشعردار.كأ!ه!!صراعءاة!بمناخ:الانا!عوبيأ،نص،نؤ4يرح!-،كاللذي

لشعراقىحاورينتناوليتطلبو.خاصةاللجديدالشعرولحركةءبىء،وؤماءتقدممنهاضوتفي!يارواسةوطبحركةموار،محتدم

نابحجةعنهحديرضهمفياخلانةاتحغظففد:ؤصهـيرةوقفكأالمقاومةانالرنيما!هـمنأفظ.وء!ودهجب!دوؤتوةوث"الهقدبمبعجز

تمجاربهمتنضحولمبعدعودهميقولمجددالسحرهذا-اصحاب!قدهيواعرضاوسعحركةف!ه!ذا-!بمازقدالىالعربريالغكريتجه

(الح!بميلهادىايسيخشىفيانبي!ا!والشهوهذا)المونقذونا)ي!"عهرهممحيوللمنئرواهـذهفيى4العراللفكران،بلالهزيمةبعدلذاق!االعربيةا(حي!اة

النق!ادبعضحمرانالىالان!اردرويشلفتلقد(الفاالعرب!بةالعياةنقدعننعبب-راللحقيفةديلأوو-وانماالعملية

الفن،حركةالاواصرمقطوعةفذةظاهرةيحعا"المقاومةلشعرسي!واا-العصانف-رااء"طنعاذا-النقدب!ذاوارتقاء،ككللذاتها

..جويصب.التمالروالتأثيرومتبادلةمترارطةواللقض،؟الممفكلاترؤية

المضر.الحنا!برهذاأءمحابهخطواتعلىيجمىوربما،عموماالصبيسلاحانفسهالوقتفيويصإحالواًقعهـنتعببراًالنحوبهذااللفكر

منالاخراللطرفالىنذهبأنمغهومارر!ولكن.مغهومهذا/.

انهمعلىالدواوينعشراتاخرجوازاضجينشصاءفنعامل،اللغلو-ا!اتالقوميةانفديصبحكما،التغي!رواا)صج،ورفبىااواقعلهذا

فيحاويخلملقالكمالانضاحهمكفيلوحدءوالزمن(قصر)وكشفوالمش!قبلوالحاضرالماضيتن؟طمالتبملحظثهابجوهراللماذا

....هدهعلىموصوعيايتعرفثورياء!لا-فيهاالايجابيونىالمطن5

بنا"افراءهؤلاءأحديبدىأناياللبناءحيتمقاما...":أندو"احريت!اويحققحركتهاحقيقياوزنساويزنخطواتهاويسدداللذات

نمنكاد-اافهلحقودك!فبعدلكونونفهذاللملمالحق!يالهلحجرضخاافعلضخماكبيريعاهنادل(ننبعرمن-.سلطي!تشرلىو

شطحلأاللعبارةكانتر!ما!اد!جرةضخامعادلاضخصاا!مربمماند!وةفيهـااللذا!ه!ونقدهلحركتهلمللعر؟!اللفكرمراجعةوتندو

الرموفى.!اعرنامن!مريةأ!الاتوفي،(اللحديثالعربياللشعرفيجديدةقيم)عنالاداًب

اللىورصروءالمخهفةارزطيقيةار!ألاتفي(الذات!ؤر)اماأدبفينظرة:الابديةوالتورةالمصريالواقمع):اثلاتةاةالتطبيقي

الجندييسرىفيدرل!ثلاثةمجالاتفيالمعاصرةالفنيةتجاربف"تقييم.(!شمرابلمفيالثوربم!النموذج)و:ديالجليسرى(محفوظنجيب

،ويددسالروائيةمحغوظتجيبلتجربة4لىدرخلالمنالمصريانواقعالخفابه!."احسنجمة(ال!زازاءومواقفحزيراناحزانو)زؤزافلمحمد

رعب"-ربةفيالتوديللنموذجبدرسهالتوريهـوؤذن-،زفزافمحمدالان:)وبعنوانالنوي!بورثمدكشهاللذبماالطو.بلالبحثفيتبدوكم،

ءوف!ا"نجوانباللخفاجيم!نرسويداشعريهاالبياتيالوهابكماستلتقىوالابحاثا"فالاتهذهفكل.(اللفكربةااكورةالى...

،احسزأن!ؤ؟ضسليمانلمجموعهبدرسهوهةايهزبعدولموفنبمالمكرجممابرؤرة،يبوالقرالبعيدتراثنافيوالنظرت!جربنرناتقي!يمعلى-قلت

ملالتعلمفيالوافعيالمنهحالثلاثةال*مابويصطنع.4اللقصص(حزرران.النظراوجهاتفيتفاوتمعالحاضرةومعاناتنابهمومناترتبط

الموفوهـصالواقعحركةمنضوءعلى4حركتوزنوفيناللفمعاحسانوصبمرعبدالوصلاححاويخليلفيهااشتركافني-فالندوة

التجبرر-4ءنطويلبكلاميبداالجندجممايرسرىوللكن:نعيشهالذياف!حعرلتجربهوالجماليةالفكريةالميماًسخخلاصتحاولسعباسى

ا)تحولءرصلةحتىالاولىالاسلاهيةالقرون!ذإلعربيةاللحضاريةالمعئويةياالقضامنهامةمجموعةاكلاأ!ةقىاولىوقد.صرالمعلمالعربي

وبي!نالاسلاميةللتجربةافذوريالمضمونبينفيوازن،الاشتراكيالعربيالمئمعربهطوروالمتصلةعامةالفنبغلسغةالمتصلةاليةوالج

الحضمارةحركةعلىيعرجنمواررصبحيةالرومانيةافنجربههصوالاجتما!يالفكركرالموقفناحية"قوالثورةالرفضكفيمتي.خاصة

التبمالتحدياتالىليصل،الوسطىالقرونفيالاسلاميةالعربيةالمتصلةالجماليلأالقضايسلامنوؤخا!لوا.المعاصرالوبيللشاعر

الىينتهـيواخيبرا،ا)حديثالنهضةعصرفيالحركةتلكصادفى؟هاالرهـسزاستخداموعلافة،والرمزالاسطورةا)ثمهمريالمصيدةببنية

طلبربمااو،مطلوبغيرحديثوهذا.اللراهنالحضاريموقغنماوالرموز،واللغةوالرمز،باللحقيقةالرمزوءلملأفقى،القصيدبوحدة

فهـاذا.والراجعةاللدقةويفتقد!ممرعانهجانبالى،الموض!عهذالغيروالخصائص،الايقاعوءشكلة،والثعببمااللحضاربمراثناترمنالمستمدة

ربطفقد،طيبفكريبعطاءوافاناإقدمةاتلكمنالبطثهذاتخلصفلسفانهمباختلافالثلاثةيختلفان.وبدهيا!حديثالمئنععرالبلاغية

اقعنافيوالاشتراكيالتحولمرحلةبين-واعيةجادةبصورة-صاحبهالاهـاسيسةا)جمالبلأالمحاورعندالثفواولدنهم،والغبصةيةاللغي

واجتهد-عنهاالروائيةمحغو!نجيبتجربةوت!بيرالمعاصر/المصريوخعلمئصالجديدةا"لبلاغيهالمقاييس،وبخاصةالحديثالعرببىنلشعر

-19ال!صف!سالتتمة-الندوةلا!حمابيرمكنهلودكن.ا!يقاعوطببصةالل!وبم!المتعبير
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شعرهايتمىفي:امحموددورراحمبييبتبمسفياللمئعرحههؤلمعبقرنصولك!ثط!؟

تتفتحرولذبيانجدلمدفقبالموللطميعةلنهركيمنداتجدمجموءد،ذوواديئنىفاكله.سنةابوابرا!بهبممحمدبقلم

وانوهو،القصيدةمجرىتغيرلاالتياللحدودفيولكنالمفاجاتفيه!!كلي

يختارهناوهو)اللينة1ارسحوريخ!،رماكثيرالانهالموسيقىعد!.-
...دكىالقواعدعلىيستعصىلاهما3اًلباهوكاللجمالالعظيمالننمعر

هسذهالىتعودانلفعرهوجمالغنائيتهانالا(الناعمالتقارب..-

بينالحيويةالعلاقاتوادراكتنظيمعلىداخلهفياللخفيةبحرلالدرةمنوظيفةوالفمعرللجمالالداخليالادراكويصبح،المقاييسمنويفلت

الشعريةحساسيتهعليهاتمساعدهالياللقدرة1هذه،اووصيدةهناصرورغم.ابعاللممعبعطفتتجاوبالتكطاللحيةالمميقةالروحوظائف

:يؤل.واخلاصهوصدقهالرهافةال!الغةادفعهاوب!هـاميتا!زيقيةمشكلةالىالفن"ثكلةتحويلأنوبممالاانمي

....لهوتحاوبلىالعلمءحاولهالعكمم-كالهـيالانجاهفيابعدخطوات

تسمجلور؟لهةلصهجلوانشا.الشكلههذهفي!كرتءاثرافانني،ممهااللحديثةالمعارف

الرائعهالمفاجأةاماماكتمالهامنبدلاوعناصرمنيةواصولقوارولهقنالتنهمراناؤمن

درويثنمحمودالنتماهـر1ميزاتتحملقصرهاعلىاللقصدةوهذهوعونشاوالم!ءللجمالحقيقيامنبراالقصيدة1تصبححتىوتكاملها

الىالمحكمالبناء1الىاللأ"طصفاءدلىالموسيقىعذوبةمنالفنيةالاستخداميفوقاست!داماانلغةاستخدامعناللعجزان.للانسان

هتنومحةمجموعة!تشعرهوفي.اؤلرااللتوازناقامةءلىا!درةهوالحقيقياللشماعرمجاللانالكبواتاولاتماعهـهواعنرالعادي

العربيهاللغةمنمتمكنفهو.والفكريةإلنفسيةواالفنيةالابعادمنص!دششىاوتحريكهاوتشرتلمهاوخلقهاوتوظيفهااللغةعلىاسيطرةا

الوجدانداخليتغلغلانعلىوفادريةللصاباللصنياغةومتمرسف!والحركةلحياةاتبثفلاتضعفالتيوالوسيقىالشوبمماالف!

حيثادىاوو،يةفيواصلااللفلسطينيشعبهمأساةمختبرقاالقوميلماذاالشعريةوالصورة.لهالنثرلازدراءالشعر.لعرضاللقصيدة

اللخلامي.الىوتواقاوصفهورامضطهداالافه،نبكون،التجربة1بكيانملمتحمة،والمعاليوالطلالبالدلالاتغنيةعميقةتكن

المحادينخأ!د:المنف!منار!ائدعبعاتصبع،والاكأمادواكطور!والاساسيصباللهفيمسهمة
فالانحلالواللخشوربالمتوربنيتهايرهقوعسرااللقصيدةيكلفباهطا

فوحدااحساساتقدمانالمحادينخالدالشاعرقص!ةت!تطيعلااإثجربةلطبيعةملائمايمونبحيثمحكمايكنلماذوال:ناء"،والسقوط

وملامح.شكلذاتمعاناةأواللقصيدةداخلينمواساسافعلمنينبثقناحيةمنلفنهواخلاصهوصدقهاللشاعرمعاناهويعكسناصببةمن

المنفىمنا!عودةابين،والذبولالتفتحابنحائرةاقصيدةامقاطعان.لهاادانةويكونالموهبةوفقراللضحالةددلالاخرهـوير*ون،اخرى

اللصغيراتبصديقاتهعاصةغامضةارضاللىطبيعتهدندرلاا!ذبمماعلىللبثرايعيندليلاالكونفيتتلمسرؤيةا)شاعهـذايكنللمواذا

شرففيالمظارفيواقفاتانهنالابالشا!رعلاقتهننتضمنلااللواتيالعميقةالانهارعلىالطويلةالجسورويقيمحياتهمجوهراكتشاف

علىانعكسوالاضمحلالالفتوروهذا.المنفىمنعود!هبعداستقبالهفانوالازد!اروافطليرالانسجامنحوالانانيةالعلافاتويوجه

تبدعالتىالنتمعريةاللمحطةلوهجفيهليسعادياقجاء،ايضاالتعبيرالفؤضىجسودوقد،وجدانهعلىيمسيطراًناسطحيةوااالاضطراب

اللشاعرانولو.الحيةوالموسيقىالعميقةوا!صورةالمحكماليناءوالموسيقىاللغةوهبمذكرتهاالتياللعناصرهذهكل.كلهالشعربماعالمه

ذللكان،اتأثيرااشدكانتلربماقصيدن!منالاولىاقنلاثةالمقاطعحذفوماييراعتبرهاالثعريةوالرؤيةالثعربمماواللبناءاننمعريةاواللصورة

ابوابعل!ىواكلكؤالرخاوةالاالقصيدةالىتضيفلاالمقاطعهذهاهـىاللطريقوفلمسالخطمناللصواب.،حلايةاليهانحتكماساسية

الصديقاتمنحشدمخاطبةعلىالشاعريصرلماذاندركماولا.التجربة!انتسليمنابعدلايضاحهالسعىماولكن.المت!عرعالمألىالدخول

كلاههيوجهالقصيدظ1نهايةفبمفهوحالكلوعلى،واحدةصديقةبدلذهـكبهالا!اكيعممرولكنجوهريشيءهوضروريةاللعناصرهذه

نا"صعفقطوا)حدةالىالخطابويصبحيعدلوفجأةصديقالهالىىلىالقدرة!ونبهالولعقيناث!اللذكبما1!الخفالسحريشبهشيء

:مبرردونهكذااللخطابانحبرافمعتتلاءملاالمقطعبدايةداءلأ-ء9ةابا!لاقاتالى!يءهذاواسمي.بهالا"ساكاومعرفته

*منفايمنالآىاعودصديقاتييااذبممااهواللقصيدةداخلللعلاقاتالشعاعرادراكان.ارقصيدةعناصر

السودالبحارخلفمنوهـووجدأنهبهايحتشدا)تيالحرةالتداعبتعلىيسسيطريجعله

المدين4ابواب1فالقىيه-نعادذيهوال!كبما/اللعملفماالمدهشاثكه!ءيصضعالذيوحده

الشعرمنالحبلىجعبتيفيماكلعاىبالقدرةتس!4الىاميلو!طا،ربما؟اتوازلطهوهل.الن!ام

حزين!دوياومن/خ!اراتكماأحتىالقدرةهذهان.اللقصيدةعناصربينالعلاماتادراك

ارثمنالبيتفيالذيكلىاصقيو"صنى-ءالحاجةعنازائدةاالاستطراداتوتنهكيالملائمةالموسيمقى

ومدي
الوصيهاوراقا!ار!لمهيبيساع!ااخرضجماءوعملالثساسيةءملهواكالادروهذا،المفاجأة

وكتابوخبزاعينكدفءوامنحينييمكناللذيهووحدهاللصدقان.الصدقانه:باتقانعملهاادا!على

هماالمفرد1الىالجمعمناللخطابزغيرلاحظفداللقارىءورلاوو،!طكانواذا.تجرقيعلىواهطرةالاشب،ءفهممنالنىطعر

.....،...فصفيالاصاسيةبال!ة،صراسمي!ته1ماعلىيعتمدالقصائدهذهالى

الحقيقيةالمعاناةالى"لمحهحاجهفيابشامحرهذاان.ننأالضفييوهعا!ةهذههـ-لت!ولمجطنفسهقتفيءالواؤكدفاقياثقي

.،الجيدةاللقصيدةكتابةمنتمكنهشعريةموهبةيملكشكبلاوهوعملهيواقي!ر!صيدةالدا!ليةاوحركأ!طيم!طيعاك!ه!الخفية

خميسشوفي:الطلاءتكرءالائجممنهـسددالماض!ماالءددوفي.اللفنيوالصدقالشعريةاللحساسية

..للخلقاصرارفي"ةجهار4ءخلص!ء،ولانهافيكلهاتشركالقصائد

الالىلفثنمهمقنوعاحللاقصالضصحيفيف!صميسةعمابشوصرفيايبسبمللفنيللثيياالتوافينفمص"علىيفنمدلميذياللعال!هذا،للقصيدةمستقلداخليعالم

.-!."تربطالتبمواللعلاقاتواللخارج!الداخا!بمالعالمناشعرقيصورةتقديم

-3!الصفحةعلىالتمتمة-.الانسانيالنشاطابداعات!جاهفيوتحركهاالالىثياء
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القضاي!امنكبيراعددابدورهاتثيرلمةرؤ،معاللفنيةلماوالتجربة-"-،--.-%..--*2.

عنها.اللحديثلاعراءاتهنانسمتسلماننإتطيغلاالتياللجمالية-عثدئإتنام3-ا0

تتصلفانهاالاقاصيصهذهتثيرهاالتبالنقديةاللقضايااًماع3لأ/-كالا"لا*

القصيرةفالقصةوكنسيج.كبناءالادببما!جنسلهذاكتابهاههمبطبيعةحالافمظصبري:برظم

اللكتابةفنوناصعبمنسعه)اخيرحديثفيادريسيوسففالكماكر*،

فاستباحوهساالكثيرينلالخادعةبهولتهااغرتولكئها.اعهطهاومنسإرةباننقد!او!أء!(الاداب)من،الماضيادعددووصتثير

التركيزقنهياللقصيرة!القصة.اشلاءهاومزقوادمهاواهدرواءلىقصةكلاقىمهـتنيرهااللخاصةالنقديةالملاحظاتاقمبل،عامةقضايا

واللغةاللحساسة1والنهايةالذكيةاللندايةدن..ا!شديديئوالتكثيفالعاهـةا*صطاتو11ال!اساهذهاتركاندلممكنمنوكان..حدة

نايعئيجيدةقصيرةقصةتكتبكيفتعرفمأن..قىالموحيءلمركزةالقصةهذهبهاتثيرهالذبم!بالقدرفصةلكلمناقشتكأخافيةفيأتننض

ولالمالزوائدمنتخلصهاوكيف..تنهيهاواينالقصةنبدأكيفتعر!ليشطوفبىمضها4يتكررلاحتىبهاأابانآلرتهانيغير.قلكاو

اضافةاعلسىوالقادرةوالضروريةالهامةالجزئياتبغيرلهاتحتفظتثيرالافاصصه!هكلاوانخاء*"،اللخمسالماضيالعددلاقاصيص

واالصاللحةاللقصصيةاللحظةعلىتحصلانفقطيكفيفلا.ش-هذا..والالحماحالتركيزمنمتماو.لةجاتبدرواللقضاياالملاحظاتهذه

منتخلقكيفتعر!انعليكوانماالعطاء/.علىالقادرةاوالوحةدصورهإاا!و!اياهذهانادةفانالاخرىارإأحيةومن..ناحيةمن

هناوألمهم..يقوللونكمااخرىحكايةتلكاكن..قصةاللحظةهذه!اصإةمإلاحظاتمحرد"ناكثريصبحانالئقد"ذايتيحقداللعامة1

عنالماضيالعدداقاصيصشيرهاالتيالقضايالنهلكءنالحديثهوالطواهصبعضيامسوان،وحدهمالقصصهذهكتابسوىتهملا

ووطيفةردووعناللقصصيةالنهايةطبيعةوعنميةالقصهالبدايةطبيعةالاوزفىفيالاقموعمة"يدانفيغريببالحاحنتكرراخنت1التيالعامة

لبداياتمحددةوصفاتهناكانهذايعنبمولا..بي!نهماالمطروحةالمادةا!مليةبصيع!ةوألقضاياالملاحظاتهذهبعضوزرصل...الاخيرة

النضديدالاهتمامضرورةهويعنيهاللذبمماوكل.ونهاياأهاالمقصصبينماالفنوفلسفةالجمالعل!اهتفامفييدخلنشبءوهي،الابداعية

القصيرة1القصةلان.يرةاللقصاللقصةبناءفياللها!ينالجزئينبهـذينالفنهذاطبيعةمنالمستمدةالنقديةبالمعا+ليرالآخربرعضهايتصل

ايشمعر..-منالقربشريدشيء..الحدونةاوالحكايةغيرشيءكفن.اللقه"يرةالقصةدن..المستباحالعصي

التفصيلمنبشيءاللفصصلئتناولالمقدماتهذهمنالانولمحخلأصهينلهلمقشةالماضيالعددقصصتطرحهاالتنىاللقضاياواول

الى.فحسمب!اشيربلالعامةاًلملاحظاتهذ.قيهانكررلاوبهءورةاؤئاعناعحىوحدهاالفكلةمنتطماقالتكه!/الادصوصةقدرةمدى

المقصصهذهبأؤضلول!ندأ..تلكاوالقصةهذهعلىانطبا!هامدىز!قاإيت4الفنيالصملىيفقدالفكرةمنفالانطلاق..وطبيعتهابعفويتها

.اعتقاديفياهذسةتزيدهاالتص،اررقيمةا!نتريةوهادفيبهويقعوتوهجه

برإدهـالنإسرالمإنرإايشغرمنقدرناضحفنيعملأيففي.وجقفالجقماالبنائية

ال!.لهذانضجمعطرديايتناسب-للشعروالعميقالواسعبالمعنىس

فيواديلفاروق(المهربعديكودناالمحتمالموت)فكل-4زقفالحياةيبتانيستطيمعوالوهجالعفويةمنؤدروقيه.واصالتهالفني

المناخهذاوسطلناتجس!انفيلنجاحهالمضي4االعددفصصمقدمةيانءوندر4بيقولالذيالسحرذلنيمنحهوانال!نيالعملهذافي

بذل!نلامسة،افتمالود،نمابنساطةالمقاومةميلادحزنايقطر!ذيااللخميبةيةافىبامكانيانهاالحياةبهتنبضاللذيرسحر11..وفيشر

..والتسطحالمباشرةعنبهاينأىالانسانيةالنفساءماقفيدقي!ناوتراا!فيا!نانهذاينيولا.وررودبارداطارأبماكا!لى!ءأوا!صية

الاذاعيةالتمثيلياتمقاوميعنلبعد11كلبعيدالقادرعبد!بطلهاالاءمالاناو.المحكمالمتساوقالبناءاواوركرامعدائمةخكل.ومةفي

نجسيدافه..نقاوماننريد..لحظةكليصرخونالذينالمصاذجة.ءلميقةورؤىنفادولمكر!لىفحتوبممالاوا!توهجداليئعراللفي!اضقىافنيةا

اليدهذابتلقلأ"قيينضحتجسميد..المقاومللبطلالانمسانيللإيلاداوالورصتإاليثدالذيلماللحديدكهااقائمكاالمنياللعملفيفاللفكرة

بوسطلل!قاومةاللطب!بمه!1الميلادهذالنايبدوحيث،وعفويةير.!اوا!ثالشكليعوقولاالسطحعلىابدأيرىلا،ل!صلصال

حييةتدباتيااالواهئةالفجرلخيوطقرينوكانهوعتماتهااللهزبمةولاكمتالابدونهايرشوملاالت!19شديدةاهـمهتهمنبالرغمحركه

امص4يرتفع.اللعملاقالليلجسدؤوقنهايتهفي!وية/1،"بىبادىءفيضرورةج!يدمناللقميرة1ا!ةالىرونمامااذايعنيوهذا.يشممخ

وه!و.ورهافةش!راتقطرالتكيماالطبي!يةالظاهرة"م!ىءوىالىهذاهذينبينالدائصمبالضؤازنالاحتفاظعلىاللحاذقة؟بقدرةالاهتمام

نطلاقتهاًحدةلناليهـسراللبدايةفيبطلهمنيسخر-اللفنان-ءلىاكوازنهذاإطفوانندو-والحياةاللفكر-يينالجوهرالماملين

لمإلاعداءصدرألىالمفتوحةالنهاية!لمكفبمار.لدادهوالنهايةفياًلجس!ورة..

ورهبلل!ااهيادرتتويجالليمبحالخظةمنين:ضقارنداد..كاهـموار!ويةالتإر9توإامإداوراتعلىاللعارمبتبحهصجهـزاو،السطح

-،وكأن!الاولىولوهلةتبدوالتيالء-غرالمتاهةالجزئياتمنالكثيرالتوارنفهذا.السواءء!ىالتفمخصيةاوالحدثتاءماقفيالثاوية

حدةلناوليؤكد.وا)لدلالاتاالمعانيعشرات،مبررةنجبراومهـجانيةقدرنهاللفنياب!لي!ياللذبماهوا.ول3السطحعلىيتبدىلاالذي

هـلضعالذىالحيل..لأالمقاوموالحلالمهـزوملم!حمل!نالتناقضزجربةال!ملهذاؤراءةمنيجعلاءذيوهو..العطاء1والبةعاى

..........بة..عبنف"وءب"!ا)-نض!بفوانالقارىءوجدانشريانعلىقادرة
يعرلرمالذيواللبم،ءليهاالرضيوخوفهذا"نهعلىبتكاللبهءبة

.وخمى"نقمهلهموى..وامتهانهذلهرءوز!موىخسرهلىشيءلسينهالرؤىهنالعديدا!ماقههـبنثران..بالذاشيئاوبالعالم

..ء....اهـا.فاعليتهلهوتؤكددورهارو!المملة!حاككطوالاطليس

رؤ)-"لين..م!،والتناقضالتوازنهذاالكات!1حققوقد
....................ءبعرامةالجزئماتاوالاحداتو/وظيف،وحدها(أبفكبىةمنالانطلاق

حلالم!ىلطمىهلاشف"العصمهرعبلحطه-نتببما!ديلموؤولمعاومنجيلينوارللداالماالمصع!مادا!عملي!فقداللذبم!الشيءفهـو،د!أاليعاقيض!بهحروادرازهافيوجفالى

.....كسانوان00ئىالمعمنمستوياتروةلهيكونانعلىقدرتهاللفني
بالحاضرالماضيفيهاتزاوجدصورهاقراءاتوااللذكرياتووالاحداث

وىنهاالتصرفات1وانبثقت.0لنةءخهسياتبا!دثوا!حمم،!اور!بلاو!حاضرة،واهـ!متتدد"!ىله،ونانعلىقطر!هءنيحر"4لا

تعربصورة..المتداخلةألعديدةالالثمي!اءلمكعلىالحتةالاجاباتحرهـةابم!نتوقعالاكللإ:!الحصانامامبةاعراوضعأء،فاذا.كمقال

استطاعتكل-اووقدر.والحاءاتهاودور!اوظي!قنهاحزئيةلكللأنمعهاالخاصةالقضيةهبمهذه..السكونامكانيةي!نفيلاهـذاكا!وان

..منموقفعلىمنهاالموقفينطويدضيةوهيالابداعيةالىملي!ةلمج!يعة

-9!اا!صفحةعلىالتةمة-اللبشربصةالتجربرةلطبيعةفلسفيمارويةعلى،آنمر9والات،نالفن
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ذالمثممامنمتخذا،الليمهوينحازاللجديدويحدد،ويدعمهلايجاببىاكالأيحال!-تئمه

نزالوما-شهدناانناغير.وتعرفوتحليلنظرأداةالعلميالمنهج

الصمليةهـدهمنتجعلالهزيمةبهداللذا"كبماأالنقدفييمينيةتيارات-**،

البمارطرإقأولعلىالعربيالانمى"نيضعتأثيماللتصحيحالضووريةووو!علي!االبرهنةيديرواحدةفضيهعلىكلهبحثهيديرانفي

وعي-غيماووعىعن-تجعلهاكم،،الضائقهوالقدريةوالعجزنموذجتمفلىمحف-وظنجباعمالفيئي!سيةالرالشخصهـلأان

نعرلىخاوللك.النصالاج!دوىفيكيكوا!ثالحقيفلألطمسأداةنجهبأعمالتمثيه!امراحلعلىو"عاناتهملا"حهتتحددمصري(هاملت)

نراًهاًنناغير.واخلاعمهوفكرهمواقفهحقيقةوندرك،النويهيءحيدوهـاموتالشكسببريالنهضةءصرهاملتبنووازن.الروائية

موهـعمنقضاياهكيتناول،"ثالينظريمنهجوبيقعالبحثهذافي!ةعندطويلةوقفةووقف.ثوريمضمونعني!رالذيالمصري

الليمينية،الت!ياراتقلكاليهأؤنرهتء-االىينتهـبه،صفبربرحوازيرهاماتالعامهالسمات*لملامحهامنواسضخلص-الثلأثية،طل-(كمال)

متحمشانراءكولذ)-نطربرتهاعنالاشتراكبةقتطبب)مهعلالهذاتهااللفكرةضوءفيعرة!ع،اك"رمالرفه!قىرحل!فيالممرفي

،فافضوتحليلهلتفكصرهأداةالعلميمئهجهايتخداندونللاشتراكيةوكاتت.واطإماثاالدر؟)ء،ريرح!اوربط(ئاحاراولاد)لرواية

المنهجيةلتناكةماتواالفكربةازالقامنمجموعةالىذلكبهيمف!لاللذي(والكلاباطص)بطلمهرانسعيدعندالاخيرةوقفته

فرآهالاسرائيليالعربيالصراعطبيحةبتحديدبدأ.الكثيرةالمرحلىقىتلتالتب"حفوظنجيباعمالفيالمعريهامات-عنده-

التفسيراتكلعنغابتكما-4عئوعا،ت(شاملاحضارياصراعا)شعرمنوقففقدزفزافمحم!اهـا.أدبهمنالنقديةالاجتمابم!

وتكوينات!االاجتماعيةبالانهمةاللصراعهذاءللاقة-البرجوازيةليمشخص(الحي!اةفيالموت)الاخيرة"ءجموعتع!ئدلبياتياالوهابمبد

ا!راعوهوازينالعالي!بالقوىادصراعهذاصهـلأواغفل،ارذسؤويحدد.الانتخابهذاودلااة،اللبياتيينتخبهاللذيالثموريالنموذج

والاشتراكيةال!دموقوىناحيهمنللامببرياليةقوىبينالمعاصر-وكاناتأر!أ،با!:هوذجالاخيرةلأالمجوعهذءفيعنذاللبيلإبالنموذج

مهجوككوكبعلىىمعزو)*جزبرةمنكأننا.ثانبءناحيةمنفالنه-اذبم.السه-بصفوف!منا)خموذجالبطلينضخبذ!كثبل

تحديدالىاللبحثوينهتقدمإ.ويخلفتقدم،وءربيهـودالابهليسيمثسالاول،وجيفارالوركاامثالمنالمجموعةووهفيالثورية

ءوهواكس(الجذري)التغبير.صرورةالى*!الؤيمةفيالمسؤوليةوتتصل.العمليالمثقفيمثلاثانيوا،النظريوالمثقفاثميداالمثقف

الب(ثينتهـيذ!ككلوفي.(ال!ز)للثورةال!كرلءالثورةبعدالعربيللانسان،لهاخرىب!"ورةا!وريالنموذجيذللكصورة

المأساةسرانال-يصلحتىاةناقضامنمزيدالىالمثمالي!جه،هـناشظلاصهاالخفاجبمحسنحاولالةباالصورةوهي،الهزيمة

/مه!.الهزفكانتالفكريةامورةاانجازمنعت(التباليروقراطية)هوالالنان!ذاءون!البطل:فياضنلسليما(يرانصزأحزان)مجموعة

:جدواهللحوار-يكونحتىالرجل!كربعرضتقضيالامانةولكندخلقالداخلمنبعديخرلىلماوهومودوثةقيمممنصولهبمامحاصر

لام.......فابىطلاعالمان.النموفيآخدةلحياةجديدةوصيغاشكال

ا!وهد،حيللعسكرئئافصعفالوائئمملعاملمعميق!ضعفثها!طالضعفيدوحاصلل!وآفسافىخلالمنوءلرمحهالواقعللقضاياالرويةدرجةاللىيرتقى

البناءمجردليسالانصصارالىوالمفبيمةالهزتلافيافانولهداالاندحار،ووالرارةوالخطالغضبمنيثكلعالمة.جديدةولؤى

.المعاصرةحياتنااركانلكافةالشاملا)حضارياللبناءهوبلالعسكريالتيالعوائقكلفي!عمرالل!يمةخلقتهالذيالوجهينمجماورالهبيد

حضاريوزخلف؟جلاسراناحية"نحضاري-فو!انهاصراعاحقيقهلانيوئدكيالفاسدكمقديماغنيالالىهادفةواثبةحركهفيتحده

متسلحين-وفقىواالئتالدراًساتكتابانوالحق.اللجديد
الوحيدالقبسانهااللبقاءفبماسرائيل(حجه)و.العربناحيلا.

.........مىاللفنابسنءودلأالثور!المضامبناتخلاصفي-لواقعيابالمنهج

المحل!قرونطلما!منبهاي!يطحصمفيالعسرينالمرنلورمنلحيلاشاالورامةبالمضاءجنمخلصىلاواعيةبصورةوربطهلالتلا"لة

الاحمهالسطوالارلنيميةقمثليلتاقوخرتاسولشو،الوساحيدحوهماالعصرالمويةولتطولحطاوطلتقدئمن!امرصبطةالجماكطالتشكيلوجوهببانفيوفقوا،كماوواكعنا

.....تياولوهـ،التيالاعمالفيالفكريةبالحركة
يضربونيفتاونلااسرائيلدعاةان.ا!دميينانفاسبقبضتهاوتخنق

والفكريا(علمياسرائلارتقاءالىالانظاريلفتونوالوترذللكعلى**للأ

وتطبيقهابروحهوتمثمإهاالحديثالفكرتطوراًتومسايركهاوالاجتما!بماا)نوي!محمدكتبهما،الماصيالمددفيالاساسيالبحثوكان

وتطويرثقافضهاا.شاجو!إ(مرافقهاوتنمهلةصحراًئهاتعميرفيلهالكاملؤ!!ىا!اتبولان،(اللفكريةالثورةالى...والان)توانتحت

لاهـاورهطويلاعن!هكلصأقففأت،حباتناقضاياأخطرمنلمجموعهـة
العربيةالناحية"ناما.المظلمةالقرونبرمخلفاتمعوالةغيرمونها9

علىويمرو!*دميينكرامةيهدروناغلبهافيالحكاميزاللادولفهي.وبحث.مفيدبشيءهـ4حواريومنكتابتهمنيخرجالقارىءللعل

العشرينالقرنصميمفيوالمحظياتباللجواريوالاخنفاظالععيداتخاذم!هجعنتماهـ"أفصح"نهتشرهالذيالجزءولكن،يتملمالكاتب

ا؟تهىهـالخطرنظراومنهجيانظريانقالشهالىحفزنيالتفكيرمن

والتحللالفجورفطا!عاستار!م!وراءمنقصودهمفيويرتكبونالاساسيةوالقضية.وفكريةوسياسيةاجتم(عيةمفاهيمهـناليه
جنونيباسرالىقيهينفقونتهمكالتقكهماللعنانويطلقون،والشذوذ

مواردهـناخكروهومااو!وهـلاا!كاد--شعوبهملرواتمنابتزوءمالعللاعنتفتيشىمناليهذهبماهيالنويهيبحثحولهايدورالتي

يقول-الكبرىحجتهمهذه.اداضيهمفيالغنيةارطبيعيةاثروةتسيو(العمدقيالثورة)بسمي"ماانرغماللفكريةالتورةأخرتالتي

!ريئافكاملا!ريالوقصان؟ئئاشهاانسذحفىءيرف-التودهبمااخرىقضايافيالقضهذهتحتالنويهيويعرض.واسهـةبخلى

هو،صحةمنفيهامابمدىوالشسليملمواجقهااكافيلااالشحا!لأر!4ولوقفئاعريضثكللحياتناتئاولابحثهيضبدىبحيثبهامرتبطة

وبيئهم.بيئنالقائماللصراعاحقيقةالىفيهئئتبهالذيالوقتتففاتهبمااالتحدياتوحقيقةلتراًفناوتقويماعموماالحضاري

منظيمجزءعلىينطبقيزاللاذاككلامهمانهيالداميةفالحقيقةاسهامهذاانواللحقيقة،الخ..والقومبملوطنياعملئ-،وجهفي

حتىبعيدشوطامامهيزاللاالوطنهذابافيبل.العرفيالوطنجانبالتمثلوقتهافيممشاركهوذلأقي،متحمسنشطكاتبمنطيب

نءتحردتالتيالاقطارفيفحتى.التهـمهذهمننفسهتبوئةيتم.اللخانقةالراهنةأزمتهافيأمتناتمارسهالذبم!(اللذاتنقد)من

فيومضتفيهالثروةامصأدرواممتالفاسقينالاقطاعيينحكامهاثوديانضماليايكنلماذاخبيثمرضالىيتحولالذاتنقدولكن

حتى.،الاتواًكيللنظامابعملبمالتطبيقفيخطواتوسارتالتصنيعويكشف،ويؤكدهاوالنماءالبقاءلحناصرالمتردبم!الواقعقلبمنيشلى
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بأنالبرجوازيةمفسريمننظرائمهوكلالكاتبمعنمسلمونحنالحقيقيالقبولعنبعيدينالمجتمعافراداغلبيزاللاالاقطارهذهفي

معومنختلفاًنما.بم!يةوهذهفحسبعسكريةتكنلميونيوهزيمةا!ريالالمماسوهو.الحديثةرةللحظالصعيحللاساس/المقتنع

ولكنهاحقيقةهذهاناذ،للهز،هةسبباوا!تخلفبالتقدماللقولفيالنئرر!ةالموضوعيةوالنظبرة،ال!ىلميمالعلميايتفكيرعلىالمبنيالراسخ

الشعبيللنضال-وعيب!يراوبوعي-تن!ويمعليهاوالتآكيد،جزئيةمشوهـلآعيرالمجتمعوشؤوناللحياةومشكلاتا)كدنحقائقالى

اللحقيقي.المفسروهبىالاجتماعيةللحقيقةطمسانهاكما،للهوتجميدئبلاسراحجةفانالحالهذهعلىدمناوما.والاوءـلممباللخرافات

اخطاءالىيرجعالهزيمةسبببأناللقولفيمعهمنختلفانناكما.با!وخطرهاقائمة

صالعر!(الانسان)اناو،اللعسكريةاللقياداتبعضمن(فردية)التغييراحداثهو-النويهييقول-والنصوللبقاءلالسبب

معتركفيمن-الفوزتمكنهالتيبالحالةالراهنةحالتهليمهـت)نفسمهالاقتصادية،واللفكريةالماديةوجودنامقوماتكلفيالشماملالجذري

نافيطنكلاء4يواصلالذي،النويهييقولكما(الحديثالبمقاءممرفيالتورةفعلتماذاولكن.والاخلاقيةالروحية،والاجتماعية

للقد..:-"وروحياتكنيكياءمالجن(افراد)عدادافيتنحصرالمم!لة(الثورةمصس)بينالمشهورالفصلهناالنويهيلقبل؟.الانحتى

الحدئةاللحربيةالمعداتحشدناانناالحبربتلكفيالكبيرالخطكانقد(اثورةمصر)ان.بالاولىالثانيةاوقعتهوما(الدولةمصر)و

كمياتهاضخامةءرتنلثمضخمةبكمياتوحشدناهاطرازآخرمنثورةتحدثلمفلماذا،كبرىاجتهاعيةوتغييراتبانجازاتقامت

ولم،فهاالعدوترهباوالنصر1ستحققانهافظنناطرازهاوحداثةهوافىرةهذءدونحالاذبم!اا!برالعائقكانلقد؟.مواكبةفرية

.."واستعمالهاتحريكهاسيتولونإلذ.لنالافراداورادالىنلمهفتتاب3ووغلماءءفكرينمنالمثقفينالكاتبويحمل.البيروقراًطيةعالق

الوهماوقعتنا!لمحي\وقد،جزئيةولكنهاايضاصحيحةنظرةفىهذهلهمويطاللب،ومسؤوليتهاالثورةبهذهالقيامامانةوفئانينوادباء

فحمانا،الفا!مداهـلاحقيسل؟4891هزيمةسببما:سالناحينباستخلاصبحثههـنالاولالجزءهذاينهيثم.التعبيرحريةبضمان

غيىرالفردفيقال6791هزيمةعنالانونسال،الصاللحالسلاح.الدينمنالفكرءلأاللحريةقيم

العلمكالتحليلعنبمدنانتيجةالاخطاءتتسلسلوهكذا،الصالحالتفكير،فيبثوريةيوهممماكثيراالنويهيبحثفيانوالحقيقة

الوطنيةللانظمةكانتالأخيرةايهزيمةان.وابعادهللصراعاًلشاملوافنغيبروالموضولحيةالعلم.كلماتمناللبحثذ!كفيوردمااكثرفما

اللطبقيةا)ء*ويناتى51ايرجعالسببوا،العربيةاللبلادفيلضقدميةاوالعباراتالالفاظلهذههلولكن.الخ...ابشاملواللبناءالجذري

العربيا!راعانفالحقيقة.الانظمةللهذهالسياسيةوالمؤسساتالقضاياكلفتتفلقد،لااقول؟نتائجهومنالكا-بمنهحمنسند

علىيقومانما-الخمسيناتمنذ-الانجبرةرورحلتهفيالاسرائيليا(نسحفهذا،المفرةالاجتماعية"ضامينهاعنتماماونحاهاوعزلها

منالتقدميةالآفا!ذاتالعربيطنيالو1التحررحركةبينالثناقضالصراعللحقيقةالبرجوازبممالتفسيراتبنيالىبهادىلتقنيتياالجزئي

.اخرىناحيةمنالجديدالاستعماريساندهااسرائيلودولة،ناحيةرؤ،بلآمحدموالى،اصحابهبحجحالتسليموالى،الاسرائيلياًلعربي

ال!بيةالانطمةبينالتناقضعلىقائماذللكق.لاصراعاكانلقدفصلوالى،الصراعوذلكالعربيةالداخليةالاوضاعبينالعلاقة

القديم،بالاستصمارممسنودةواسرائيل،الكبيبرةواللبرجوازيةالافطاعيةهـ-،الىبهانتهىلقدبل،واللفكريةالاجتماعيةالثورتينبينمتعسف

ناالى-موضوعياللذلكمهياةوكانتستحولثالانظمة"اكوبر!زيمةف!،اللهـزيمةب!دوفنانيهااللعربيهالبرجوازيةمفكريكلالي"انتهى

،العدومعصراعنافبمدالةحقائقوهناك.للاستعمارحليفةتصيرا-مأ!عنهابالتخليالاشتراكيةعلىالحرصمن،الذاتيالنقدعملية

الاحتكارعلىالتكتقوم-والجديدالقديم-الاستعمارطبيعةاناولهاايتغيير،مدبخكيفالمهمولكن؟بقوممااللهيعيرلامنطقالى1كاتبناينته

حركةمنانطلقتالتيالصهيونيةطبيعةنفسهاهي،والاستغدل(الغيب)الىبهيناديالذي(العلم)منيخلصالمقالصاحبنرى

استغلواانبعداليهودمنوالرأسماليينالبنوكواصحابالاحمتكاريين:يقول،والاذهانالعقولعنلنفي4اللفكريةالثورةتقومانيريداللذي

الاستممارانوثانيها،اللبسطاءاليهودعامةلدىالدينيةاللعواطفوطاعتهاصلاحهابقدارالافرادياخذكماالاممالاسلامياخذ..."

،-دنهاجديدةادواتالىاتجه،التحررحركاتمنضرباتهتلقىلحندماانمنوحذار،تحوبلالهاتجدولنتبديلالهاتجدلنالتي1اللهلسنة

تحميلهقاعدةفكانت-ومصلحةهدفامعهتتفقالتي-اسرائيلنحبرف!االمجسدكتابنامنبآياتبالاستشهادانفسناخداعفينمضبم

عصرففيالاساسيالتناقضانوثا)ثها.الواحدةوهصالحهمصاللحهالمبالنصروكعالىسبحانهوعدنافحين.اقتباسهاتمولامواضعهاعن

والاستعمار،ناحيةمنوالتقدموالاشتراكيةالتحردقوىبينقائم!قالايئمرلئ!الله،مشروطاوعداكانبلمطلقاوعداهذايكن

بينالتناقضانورابعها.ثانجةزلمحيلآمنميةالرجالاستغلالوقوىاستطاعواماوعموهماللهلعرويعدونلمنالااللفوزيكتبولن،بنصره

ذللكمنجزءهوانماواسرائيلالعربيالعاللمفيطنيةالوالتحررقوىشرطففرللناساخرجتامةخيرانناوعلاجلقالوحين،قوةمن

والامبويالية.الاستعماروقوىا!عالمفيابتقدمقوىبينالتئاقضا!يةاولفيهانقتبسالتيالاحيانمعظمفيذكرهانهملبشروطهذا

لقةممةفاصلةهعركةهوحقيقتهفيالصراعفانهذاعلىوترتيبالمالانأننانجدايشروطهذهفياضظراننعموحبن.نتمهافلاالكزيمة

الحلانالىضرورةهذاويفضي.بلادنافيالاشتراكيوالبناءاألتقدممنالانلسناانناهيالمرة..وائحصصةللناساخرجتامةخيرن!د

معنىما.الصراعهذأفيالنصرلتحقيقالمحتومالسثيلهوالاشتراكيالمرةوالحقيقة.الارضيورثهمبراناللهوعدهمالذيئالصالثينالعباد

اصحابه!مواللصمودالقتالعلىالقادرينانمعناه؟داخلياهذااسمامسلمينوكوننا.اسمىالم.لامسوىليسمعطمنااسمانهي

النضال.الفقراءوالفلاحونالعمالهمالاشتراكية1تحقيقفياًلمصلحةواب!!الديننادساللةبتحريفللرجعييننسمحدمناكلافتيلايغنينالن

لان:واحدةمعركةالارضلتحريروالنضالالاشتراكيةلتحقيقلمطامعهاوكلئةلتقدماسبيلفيعقبةباتخاذهلهانسمحلمناوماصوحه

نحماربلانناتحاربناانماوالاحتكارالاستعمارقوىانتعيالجماهيرالا"لمشذائعمنترممبلماوستارا،ومطالمهاوابتزازهالا.لركهاوحجة

جماهيرفافانوللذللك،تقدمنامعمصالحهاتتناقضاذ،التخلفيانه-عربوغيرعربا-جميعاالناساللهانذرولقد.والفسو!

اللقادرةالوحيدةهي-وصانعتهالتقممفيالمصلحةصاحبة-االكادحةانبانهممرةمناكثر1وانذرهمبانفس!ممايغيرواحتىبقوممايغيرلا

حمايته.علىوياف!ه!غيرهمويس!خلفيذههمانعلىقديرفانهاحوالهميغيروالم

ماكلهوهناوا!فر:الفكريةالتورةطبيعةكتعددالمنظوربهذاالقرآنيةالشواهدان"...بعزيزاللهعبىذللكوماجديدبخلق

نطريتعميمفياو،وفنيادبر؟تعبيرفياو،علميتقنينفييتبدىوإكنا،التغييرهذاالىيقصدالمقالوصاحب،التغييرالىتدممو

القائم،الاجتماعيالنظامعنيعبراًلسابقةصورءبكلوهو.فلسبفيمنكاتبناانتهىهكذاإ.طيبينصالحينعبادانكونبان؟كيف:نساله

!هذاالتاريخيوالبديل،الصغيرةالبرجوازيةفكربلادنامفبماوهو!ايمانيداعيةالىهقلانيداعية

29



اليياعانيس:هزدمةالوصولكن.العلميومنهجهاالثوريةالنظريةهونغمالنافياللفر

قصيدتهفيالبياعانيسالشاعرعنهايعبرالتيتلكقاسيةلحظةالفريةوباتربيةالموضوعيهالظبروفبتحقيقالاقيأتىلاالن!يةبهذه

فييقولكمافيهالهحبيبلاارضالىالعودةلحظةانها،"هزيمة"نهسما،الثوريينالعربالمثقفيندوريبدووهنا0الحارهةالمستمرة

.ا!ميدةالياتآخرالقياموالى،محددةمهامعلىوالالتقاءصفوفهمتنظيمالىمدعوون

الثورية.الجماعاتوتكوين،اللجما!يرتربيةفيالعلميالفكربمسوولية

حبيبانتظارهفييمكونانادونيؤوبمنويحياار!اليلأا!برصعاتومي،الريففياءالفقرأالفلاحينمعابصغيرة

التجربةانعلىبهاتفيضالتيوالمشاعرالتجربةطبيعةوزهـلووهمرفيان.الاساسيةوؤضاياهالعلميالاشراكيالفكرلدراسة

اللىالع!ودةتجربةلا!د)ك،اللقصيدةاحتوتهاالتبم.للكمناكبرتحقيق:بوجهيهااليها1تا!اثىاحدةالوالقضية!والفكريةالثورة

الوسيلةتصبحانهابل،الاحاسيسضراتنثيرالفدي!الارضوالتقادس./يخهـماالميةالعضوقيوالعلاقةالوطنوتحريرالاشتراكية

نفهملكعبمااللامبالألدحتىا!بالرافضىمىمنكبئهحدنالمبلىطعلاكتتنعللهرفائشرطيهيوبل،فحسباللعلميللفكلخيانةليسالمس!ؤوليةبهذهالقيامعن

استعادتهدونتحولالتبمالصعوباتتحطيمعلىقادرغيرأللشاعرم.نفسهالوقتفيلوطناتحريرعنتخل

مقاطعااكثرهوهدطينم!شلمفطعلعولاواللمثرطيورغمنخيوئةللعاللقصميدتاببمهالمنعمعيداللقاهرة

عدتكيفاللضيبالمسافرايهايااالقصأئدتئمه

عامالفلطريقافيعلأأافوا

والصدفبالحديدالمصقولمجدافكوهوالفنيالاتقانعنالغنيالانسانبالمضمونيكتفيولاالقصدشرف

وانكسرانهدقصيدتهتتجهماوكثيرا.دائماانسانيةغاياتالىاتوازنهذابوجه

قاتلهالعامهذاوالرينقصيدةاهذهوفيللانساناللضروريةاللقيممناساسيةقيمةلتمجيد

تطافىلاالشمالونسمةافوم!نيستيق!اانبالفرسانالشاعريهيب(اللطلاءتكرهالانجم)

دافعمنالصو!ةوالتقاطالحركهالىالشابمرلل!المقطعهذافيلكىالفرسانهؤلاءمناديسةمعهتصرخالاثيرةمعبودتهالحريةوكأن

ناالاصميلةالشعريةبموهبتهقادرالبياعانيسالشاعروان،الحياةتبتعدلاالتيالمجميلةلصوراوتلمعوالذلو،الرقيالموانةعنهايدفعواً

ايكمير.اللشصفييحققمنلشوسعوانمافحسبمعناهالتؤكدلاتننوعانها.ابداالواقععن

الركاب!ار،لقرولى:ارصرمرآةفيوجوء:عصرهعنيتح!ثهووهاالشاعراليهيمسعىالذ!الثعربم!الكشف

الازرقباللونتطلىانتكرهالانجم

صورهاخلالينقلانالشاعرفيهااستطاعجيدةقصيدةهذهالتائيالبستانوعصافير

عاناهقدالشاعرانينهولذجمياالمثمعريالتوترهذاعدوىاوحميةتغنيوهبماحترقت

بلمنهبدلاالقصيدهتكتبالشاعر-للخواطرهيستسلملم.بصد!اللرقزمن!ل

.اًلمركرةصورهينحتوبدأعواطفهعلىالسيطرةوأحكمتارهلوضبطالمحرو!وا)شجرالهجرةزمنيا

ورغم،الاخرىعناصرهامعالاخرىهيمتضامنةالقصيدةوموسيقى"اللبرقوفىكثمارقلبيفيحبياخبيءكنتقد

وهوللقصيدةالعروضاساسعلىىتخرجالابياتبعضفهناكذللكالسوقفبمجاريةاناواليوم

قولهةمثلالمتداركبحرجمصلجريحاالشاعرصد!ان.لثكدوناللحريةصيحةانها

وجهيطمعظامااصبحفالضوءالقصيدةهذهديالدلا)قىالعميقةرموزهعلى

مدمنرغيفاخطوهوهمالوثنيالليلفرسانتعريالت!والحيرةالروحظلماتمنتتوهج

يتكرراثخطونفسالسؤالوانالقويةكلماتهالشماعرطهموالمعنىوالمالالمحبعنيبحثون

وبهطهاكمعاللمابما.حزيننعيالىيتحولالمحاولاتوعبث-يانوالتالتوقفعن

العينينمقلوعقمراخذوه!خميرشوقيقصيدةتقدمهالذيهذامخيف

داخلاحساسناتقصرلاالقصيدةتقدمهاالتيالوجوهانوحقيقةالمجهولةالمقابروابواباللحقداشجارفيالاتتبدىلاالخضرةان

فيهذاالىقصدقديندوماعلىولكنهواحدةمجردةتجربةمعانث!كلب!قطوعندئذلشراغاباتفيالاتتقنحلاهارالا:الجهلةواللبشرى

اخرىناحيةمنمقاطعالىاللقصيدةتقسيموفيناحيةمنالعنوانموضوءهارت-!القصهة1ان،الاحلام.؟سرارالتفراءكلهحانر،:نض

فيا!شرفةفيمعلقةواللعيونبالكأبهبدأتالتيالقصيدةوتنتهيقهء-بة.صبحبهذاوهيالمباشرالتعبيرمنالافلاتفيتنجحالراءق

المخلص:نتظادل.حقيقية

نالرتهيمردخضراللعينيهفعببعنىوالغربر-اراًلصوت.

الحزنغبارالصيفمرآةعنيمسحاتحفقوالتجزئةوالتصريحالكلبمالرمزبيناللحائرةالقصيدةهذء

بالماءاللظامىءالتغريبلالقويةالاحاسيسمنخاليةفهي.القصيدةمنالمطلوبالتوترخلقفي

اللهفهثمرفاتفياعينناعلقنامحددامعنىفيكتستثيرانتقدرولاعاديةولغتهاالعهقةالمثساعراو

سعيفهنظرتهطلعةنترقبان.الفاترةاللخواطرمنمجموعةانها1:توقعه.اًلىتوجهكحتىاو

قصيدةتقهمهاالتيالوجوههيتلكالانتظارواوالظطالشحوبادىبهفتصللهاالشاعريغلصالتيللخواطرالاستسلامخطولىة

قدرةتسندهاشعريةلموهبةصورةانها.الركابيالخالقعبدالشاعراسمابلالئنىاعرانوبدو،ا!بتكارعلىقدرتهمنتضعفاناةالمه

تسشطيعه.ماكلعنتفصحله!تصئعالتيالمعاناة4تنقصولكنالالواتولاالشاعريةتنقصهلاونوس

العاشورتن!اكر:ي!فمىالذىالحبعنذروةالىالثاعريدفعاناللذانهماوالصووالمعاناةان.العظيمادشعر

...يستفيدحتىويعانييخلصانعليهوانوالالتهابوالكشفالاشرافى

زمنهاتستنفدلاانهلاللقصائدبعضمعاحياناالقارىءيحس.فيهاشكلاالتيموهبتهمن
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الاولىللمرةذكرتاعندماللقصةالعاما!جوفبمالاندنمامشديدةكانتات؟اللبدايةعلىسابرقةالحقيقيةبدايتهاكانتفربما،بهاا!اص

عنذاكالمبهمتوقفهاواستطاعكثيرةباشياءلناتوحين11واستطاعتبكأللنها.لاليةتأتياللحقيقية(ألنهايةكانت،ربما،جدةاللقكلبرهاتفتتح

عنالحديثانغير..للعملالرديسبمالايقاعمعيتساوقاناللعملالىيلجماالشاعرفانالقصائدهذهمثلوفي.الشاعروضعهاالتي

كلعلىاجهزاللقصةنهايةفيالصارمةالمحسوبةالمودوتة-حركتهاحصارمنيفلتحتىالعامة1،نيالمععلىينطوفيفضفاضعنواناختيار

دلالةمجردالىاحالهاو.يةالبدافيبهافاضتالتيالثريةالايحاءاتلنبانهوصيتاللعاثورش،كرانتاعرقصدةوءةوان.المحددةالتجربة

حومتانبعدالاحوالمنحالبأيم!الرمزمستوىالىترفىلاحسابيةهـىاالقصيدةقسماشه1ورغم،ذكرياتاوخواطريقدمبلتجربةيقعم

/.مرافئهمنباللقربالاولىالاشارةبهاث!"الصمارمنجوقة"عارضوصوتوافممهدباللازمةالمماهما

استطاعالمحذيالناضجالقمةهذهبناءعلىيجنيلاهذاانغير،غنائبلأاللقصيدةفان،درلميابناءيصنعبانهيوحيمماالمشهدبقية

وشاعريةبعفويةالمنتقاةا!جزئياتعشراتبينواضحةبمهارةيمزجانهذاداممايعقبهاللذيالمقطعفيءمقطعكليصبانلهاانفعوكان

الارضقضيةمنالناضجا)فكركيموففهاقيمةمنيقللولا.وموهبةفيالمتنوعةالاحداث1هيفما.التجربةطبيعةتمليهلاالمسرحيالتقطيع

كانتمهما-اءالنفهذايكتسبحيث..فوفهااللبقاءوضرورة،متدفقغنائيقالبكلفيتصبلانتصلحؤطريفيانها؟المقاطعهذه

،هناكالفلسطيني1الانشانيحققوحيث.ومعناهشرفه-التضحياتالئاعر1انشكولا،بالتجديدبال!طاهرمولعشاعرناانيبدوولكن

فالنجاة،انسمانيتهومعنىوجودهمعنىالوطنجمرىفوقءممودهبمجردبالاعجابجدبصجديدشيءعلىاللحصولاجلمننفسهيجهدالذبم!

فرواالذينهؤلاءاما،القادرعبدتجاةهياقصةافياللحقيقية.عليهحجةالمحاولةته!بحذللكيغتعلالذبم!الشاعرولكن،والاحترام

والمعنوكبالماديالموتالمحتمالموتسوىهناكينتظرهمفللأالنهـروعبرواالتجربر--قيطبيصةتثد!،التيللطافةيخضعانينبغبمالمشكلان

عندواتكاللهاالانسانيةالنفس1داخلالمقاومةلميلادفهمهاطبيعةاما.معاهذءلاشيعابصدفىفييستجيبانأ!كلو!لى،والرؤيةوالافكار

التيالقصصطليعةفييضعهاقانهالاشياءاوهىعلىالميلادللحظة،مفعلةذهنيةلمهاراتوممارسةممراالثصكليكوناندونالعناصر

ورهاقة.عمقاالموضوعهذاتناولتالل!رقانلجدةباالتظاهرعلىيحرصونالذينالشعراءهؤلاءوينسى

..بئ..ظهورهايسنقبماشكالخلمقعلىالقدرةيغذبم!الذي1هوالنفسمع

شردئرهنموفسدرةاصيلةموهبةعنتنمالعاشورشاكرللشاعرالقصي!دةوهذه

نجوم)فصةمعاوالشاعريرةالرفةحيثمناللقصةهذهبعدتأتيتقسيممفش!ه!طريقتهالقبللماننبماعترفولكت؟للتعبيرعلىمهـتميزة

اكيالدكتوربلقباسمهالسبقلمانواسف..عطيةلنعيم(كثيرةعلىاوصادهالقطيعفيتأثيرهايبدوالاحرياالتضاعروكانقصيدته

تدعونيولانهاا(فنفيالدكاترةالقاب1احبلالانياثبانهعلىحرص.النحوهذا

أدقصعئرقضلانف!هدالصةقاكتوعنهافيعبمللقانولجنديفيفيكتابةئمعلمةاقلتبئ!اشلىاالحسيمبنيعلي:للقدسىمئاجاة

بسدوالتبمالمقدمةهذهبرغمعليعزيزصديقوهو-عطيةونعيممنالشاعرباستفادةنعبرهايوحياللقلبمنتخرجطبقىقصيدة

دلادبيالنقديكتب..الواهبمتعددرجل-ءالتنيبعضقاسيةوءدشوحبي!بتهمنهـرمكعاشقالقدسيخاطبوهولتت!عنياالتراث

عنفضلااللتث!مكي!ليةوالدراساتوالروايةو.المسرحيةالقصيبرةواللقصة:الساةجوهرعننبتعدلننوشكحه!ا!زلكلماتمناثاعر

..الحديثةواليونانيةالفرنسيةمنوالترجمةالقانونيةالدراسماتمسكيقعاشقوانياللحبهوؤاسى

الفنكتابةفيولة.واضحينوامتداربموهبة؟لاءمالهذهبكلويقوماكسكينيدواغرتهالبعداتعبه

....نرصدرهامنفأين

(والمصباحالراة)روايتهمعدمةفيفنبتهاللصغميربالدستوراشبهء

مجردالفنانايعتبرمنكل"فيهيقول"الخطر"عنوانسياللعينمنوأين

وكعامل،روحبمكفذاءا!خيالبأهميةيؤ"نلامنكل..تمجلي"سكينعاشقوانياللحبهوقاس

.."ار!ملهذايقربالاارجو..الاد!يالخلمق!ليةفيحيويألمفه"-حكانواذا،القصبدةمقماطعكلفيواضحةالمو!قيةأن

قحسب(والمصباخالمراة)روارتهءلىينطبقلاالتحذيرهذاأنوالبمووالانتظاروالنتوقبالاسىحاؤلمةاللقصدةبقيةفانالمحببلوعةيوحي

الراة)معنت!فق(كعثيرةفنجوم)..ايضاالفصةهذهالىيمتدواكئه!ىاحاجةفيالفرسهل،الشاعرلللصديقاقولولكنني،والتمني

بينلالفاءللحاجزتحطيفهاوفيبالخيالاحتفائهافي(واصباح1،اام،عملهمنزوجه،عودةاتظارفيتجلسزوجةوىنهايناجيهامن

معها.لفعبصورةواللفتازيالواقعببنمزجهاوفيوا!حيلالممكنبررا!لوالقدس!ءطةأن؟يخلمصهامنتنتظرالاعداءيدفياسيرة

بينهما.الفاصلةالملامحعلىتالنكانإسعطؤلاهذاورغم.المشتاقعمالناالفناءهذافوق

وهيناعمةرقيقةوقصءديك،فعلتماعلىنحاسبكبل.تفعلللمما

.والنن!اعر.إ"الرها!"منكبرةررجةبملىفصة(كثكلةفجوم)ورر!نانالا،المت!رةا!هااليفيروزالىتلفتكانتوان

ك!لفينفسهاوتممحبل..مختلةةبرصور"قارىء..لكلتبم.نفسهاالقصيفةههـدهمبناهميةشمصلاعماليرشحانكوموهبتكالشعريا

بعضف!بمتبدو.قهي"اللرحلةلس!الخادغدني!ربصوكمارنهاتختلفمنعنحيا31..ا(لش"مراءلاصدفمائيوتحية.بكثير

فقىالخطالموففةالانسانلرحلةهعنىوعنحقيقةعنالمضنيالبحث!ةابوابراهيم.محمدالقاهرة

الانسانفيهيعبروكابوسحلموكانهااخرىاحيانفيوتبدو..معا

هوبينمايشهالذجمماالكعيبالوا!عاسارمنالانفلاتالىتوفهعنااندبر-دش-

14تجلتنبي"عصريقصةوكانهاثالثةمرةونجدو..يريملامكانهفي

ناوالمدينةالرعبو*ةاماملبثمالكنهاءالصحرافيالخاصةروياهتثرىاناللهاربةانزاحمةاوالجموعالمترمدةوالمدينةوالنهرالعربة

التمزقعنفنياتعبيراالاحيانهذهجصعكلوتبدو..رلىالتهاضاعتكصنوانالدلالاتمنبالمزيدابقصةفيئيسيةالرلملرؤيةاوالحدث

قدمايضعاللذياعصرناانسانيعيشهاللذياللحساسيةفيالرهيبددجةعلىممسطحارمزاالساع!ةمساللةكانتالسعريةالحدثعنامر

ارضفوقالساةطينقيمعروسة-زال"االاخرىبينماالقمبرفوقللعناصرمعنالك!يرهـسلىللكبسذاجتهجنى،السذاجةمنكبيرة

شديدضامرااوضميراضخمامركباعقلاورثالذي.وفيتامفلسطينهدهعننتجاوزاننستطيمكأاانناواللحقيمقة..القصةفيالشعرية

عنوعجزالشامخاتبالرواسياليقينيايم،نهاضاعالذبمما.الهزالتلكالمسميرعنالمتوقفةالممماعةمسألةوانخاصة..الصغيرةالهنة
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5891عاموللدتالتيالنواةفيالانشطاركرس.الكئيبيونيوالرياحمهبفيالتشتتمنئعصمهاخرىرواسعلىلنفسهيعثران

لص!فاوكلةتحتووفوعهاثلاثةعربيةبلدأنمن!زفىةاجزاءباقتطاءنجوم)قصةت-"إ.نعبرماهولحس!اسية11ا(مزقالانسانهذا..

علىلاتؤئرلماًلاحداثهذ.كلانيبد،لكن..الكريهالصهيوني.(كلثيرة

حدثقدانهيبدو..اذوجدانهعلىولااللحقعبدالثابتهذاوعيكلههـ

تعطيهاانعنحتىالقصةعجزتواحدةلحظةءلىتثببتله..ا!صعلىنستعصيألاداصهصامنالنوعهذاكعارةوالقصة

.اؤثرةاامتدادإتهاالالوانبصد"اتشيء،والخياللحمقيقةامنمتشابككثيفعالملانها

حربرانبمعالةساععاتالتشكئر!و"!ارشنهبالفنونوللعهفرطمنالكاتبضميرفيالمترسبة

بعضالءماداتزؤنسىالتيالخيالبجمحاتحافل،ومدارلم.هالاعلاءها

نموذجنفعحميدةالسوريةللكاتبة(يرانيةحرساعات)قضاللشن!مباذل(1)فئران)لحيوانات11بعضىعلىوتسقط(1)ثجرة)

وعجزها،والثراءالعمقشديدةقصصيةللحظةعلىالكاتبةلوقوع..وعليهالواقعمنو؟لاسقاطاتامخريةوبالبالمفارقاتعامر،ابثصي

محايها.عثرتالتياللخصبةاللحظةهذهمنجبدفنيعملخلقعنانعنينطىكولكنهالواقعالعالموفابكهتعفيدهفييماثلعالم

خلصهاتكيفولات!نهي!،كيفولادصهابربداكهفنعرفلالانهادللكالتصيريةمنمزيجانه..4جزئياصلبعضمحاكاةاولهتقليدايكلن

فيالكاتبةالتقطتفقد.لهالاوظيفةالتبمالرائدةالجزئياتمنالوافعءنالمفارقةهذ؟كلبررغمولكنه.."عاوالسرياقياتجريديةوا

!ادرةصورة..والايحطءالش!فافية،شديدةوأفعيةجزئيةاللبداية.وشاقفاتتمزقمنمافب"لكلاستقطابلانه،به"الالتصاق!!يد

النشوةمدىلنات!نقلانعلىالاخلاصوبعضاللجهدبعضلهاتوفرلوانباله،رالاض،نعلىيفرضاللذيذاكعالمناعنالاءثلالتعبيبرانه

القدرةتفقدهمحيث.البشرنفوسفيالحربتحدئهاللذبم!الرهيبتو!هـوعنكأوتةتحقيقءنالانسانروزعنالتعبير.مايريديكون

حتىزشعرهماندونشعورهمتبلدوحيثاتمييزاوءلىالادراكعلىالمبررةغيراللجزئياتبعضولولا.نفسهالانفياوةحقمقهذاالى

ا،نغير.وبساطةانسانيةالاحاسيساكثراءماقهممنتمسنلبانهابمورةالالواناستعمالفيالالرأفوبعض-بالظبع-وا!عيالاقي

كتفي،بش!وسلقصةنقيضطرفعلىنقفولانها،القصةهذهالاسرافوبعض،الدلالةمنعطلتاوالمعنىلجملابعضمعهاققدت

الحطصةالجزئيةهذهابعادنتعمقاندونوحدهاالحسبةيا!جزئيةوتقع3ريةاللشاعنبالعملت!نأىبصورةخرياتوالصالاسقاطاتفي

ممونانعلىقاررةتصبحثمومنخصوصيةبهانزدادالتبمباللصورةتقىرمانللقصةاهذهلاستطاعتواللحسلمبيةالافقضيقفيبه

لايكفبوحدهاالفكرةمنالانطلاقكانقذا.ءامةللحالةتلمخيصا.وألايحاءاتالرؤىمنالكثيرلنا

قايكذر.لفنيحمهية/العملبامستوىاحادالاكتفالىابهذقصةللاقمسير"ه!لحلقلاشجلنف!ينعلف!وتبممبسن

-خلالن5الضيقالحدثنظاقتجاوزوعلىالعامعنالتعبيرعلىاح!-دلليوسف(فى!جرتينعلىبرموتبيسوس)قصةلناتقدم

.وحدهع!اكرفيالمسبقةاالةكرةبراثنميالقصةوقوعلمدىواضحانموذجاالمحمود

الحسرب!ح!أيابرراحات.لضمدالتصالقصقىهذهبطلةفمنتهىموضوعهاءنالتعبهرعلىاللفكزةمنالانطلاقاقصوصةقدرةلمدى"او

اللحالاتتكالرازاءفقدتقدا!شعةالعدوانيةا"تاللغارإومشوهيالقوميةبالمشاعرمليئةلحظةكاتقدمواللقصة..وتلقائيةبعفوقي

المتفحمهالوجوءامامالدوولآضنمر5وجرحاالحربلضحاياالمكررة،1"حظةهذهلانقممولكنها.اًلاصلاصولا.اللقصدشرفلاينقصها

عندماحتى.المبتودةوالاجزاءالمحترفةوالاطراف!للهامع(للملاالتيبعشراتؤغمرهابلداخلهامنالبوحعلىفدراتهاتستقصيولاوحدها

تتحدثكانتدلذي2اخيهااسملايثيرللجرحىاليوميةالقائمةتقرأان!اتتصورالتبالامثلةلهاوتستدعكطاللزاعقةاللخطابيةاللجملمن

.فيالغائبالاخهذاتحبالتي-هدىزهيلتهامعهنيهةمنذعنهفيهيبتماوانم!اعاعمظتمنحهااوأفقهامن"وسعانعلىفالرة

.-.الامربدايةفيواهنةدهثةسهوي-سلامفيتعيشىبعيدةبلادفيتندغمانعنيعجزلانهابرلملاغياتشبيها!كونانءنلاززيدالوأقع

نفسهاهدىاعدتفقد.الاسماءفيتشابهالاءهـمجردكانفربماا)نتعريرقىطعاتوالمقتبيسوسفقصة..نفسصهاللقصةالعضويةالمبنية

نادونلمنتهىتسلمهلقبلالكبيرةاقائمقىافيتحبهاللذياسملتقرأالاشياءهـذهوكلاللهـتلرقيالمانياتاريحثسالمستقاةالىورةوالاقوال

وكانت..حبيبهااسمالخمس!ينالليوهي!ةالاسماءهذهوسطاننفطن..ب!املحقةزوائدظلتبلال!ص4منجزءاتكونانتستطعام

ناوعلينا.الجرحىعددسيزداد"لحظاتقبلتصرخنفسهامننهىبااجززبتكسائهفيتفلحولاالمجردالأللعظميهيكلهااخفاءفيلاتنبهح

هذاانمنتيقنتعنيمالكنها"كثيراوندفنكثيراونعدكثبيراننتظرء-نعاجزةوشرفهاهاعظمفيبرغمالمسبقةالفكرةونظل.2ثالاحدأاو

تتعبرفاندونلحظاتشذبسريرهمرتاللذيالوجهالمتفحمالجريح!*ا-ر،برتكاتقدمفاللقهء4.الروحالممسوخاللجدثهذا!تنهثان

معهاوث-نا.بدداهذاالفاضبصراخهاكلذهباحؤهاهوعذن4إنش،ريأت!قفللامنموذجا،؟ونانعنقىالقصفييعجزاللذيالحق

لو!جيقصة!طلقيها!اراقيالرائحةاللحظةبتلكأشبهلحظةؤه!-قلمالىمنمرةقراءاتهلان،للكنمبءورراض،ركونر"نويكففنما

حدب-ثوسطاللقطاوراكبيرسألهعندما(احربا)يل!بيراندبا.ءارص-كأ،-لنتنقدم..ا!خظاب!نغمتهرفعتوانالاذسانيوعيه

ادركقديكنهـنموكافب!!نهارا؟ص(أبنولتهـل..وصبااأطلببهذا)!يهفتتنهرهوينهيجددانزوبخه!"تطلبحينماهذه

متهنهـع!ميثى.اددايعودولنالحربفيرو،تقدأبنهانقبلمناةطمألورياكانتعند"،"مستخرجهذهقهويته.الاشجانعشرات

اكبر.الوطناسمتحملبذلكفهيالمتحدةاللعربيةالجمهـوريةءن

ب!!يواجه-وير،للعجب-وء،نه...بالحقيقةمواجهاليومهووها

الادابدارمشوراث!..الانفصالىءلىسنودتثمانيمناكثرمضيمنبالرغمأمرةلاود

الداروكيلمندمشقفىتطل!ا!اقةباافعلخلتاللطويلا&بالىءواتوئنويصرخوير!يرفي
...الداروكطالحدث!ذاابهادعلىتريقا!ءطعاجزةالحدثوبيئبي:"(

إيوماوتزيدءزوء.راهكلاللقارىءتمعحبصورةتفجبرهواناللفوء

الئوري!ةبلوحلأها!هورياح!ب!ا!لافيالكئهباللعدثبهذاحسا!ا21ووعببا

سنجقدارشارع!التهياوراتواتهـذهان.كلهومصيرهاكأالعربيالامةحي،ةوفي
!هـ!!*فبالداًميةبالهزيمةالانفصالكرسوقدتنقضيهويتهاجلانهت
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السراب)الاولىقصتهمنافضلوهي..له!نهااكتبالتبمبرقةلمسناقدكناانبهدالرائعةالانسانيةاللحظةكهذهلحظة

احسستلاننيالشيءبعضلهاتلموبيعندعليهقسوتالتي(لبحر1والتيالقائمةفيتتعر!فلممنتهى-وجدانالتثموهادرككيفمرهفة

الاقصوص!لأميدانفيشيئايقدمانمحمودفائزباستطاعةانمعهابحق.الحربماساةهبمتلك..حبيبهااسمعلىلحظاتمنذنسختها

والتركيز.لعمقابعضوأكسنهاالتزايداتبعضمنقصصهخلصلوالرقيقةالانسانيةاللحظاتهذهتفسرانماتلبثالكاخبةانغير

الانجازالليومقصةفبملايقدمصكانوانةالقدرهذهيؤكدالانهووهااللحدتعلىالسابقةالمعلؤماتمنلسيلفيتغرفهاعندماوتجهـضها

والبحر"السراب"منتركيزااكثر"فاللحنصن.".منهنتوقعهالذيالجسدةالقصيدةفاللقصسةحذفهامنبدلامعلومات..لهاللاحقةاو

الوقتفيوهي.فنبمكعملا!قصيرةاللقصةطبيعةالىمنهاواقربطويل!مقدماتذاتقصيرةقصةهي-حقييحيىيقولكما-

التي-والشغصيةتتناولهالذي12الموضوعلطبيعةفهمامنهاأعمقنغسمهالناراطلاقوقفعنالطويلالحديثوظيفةماتعرففلا.محلأوفة

خلقعلىقدرةنلمسالقصةهذهوفي.موضو!اخلالهامنتقدموظيفةماهيولا.القصةفي،لهلعدواورفضعليهموافقتناوعن

اليوميةةاللبتفاصيلمنبالسخريةحاداواحساساالمفارقا!هذالان،بالطبعاللقصةفي،فلسطينعنالحزيئوشعرهيوسف

)مغامراتروايتهفيبيلوصولالمعاصرالامرلكيبالكا!بيذكرناالمألوفة!بداللقصةفيتقدمالتيفاللجزئية.الواقعفيوظيفةلهيكونقد

القدرةهذهتبلغحيث(الامطارملكهندرسوناو(مارساوجيدوناختارتهاقدالكاتبةانيعنيهذالان.بالدلالاتمثقلةتكونان

الألوفةالليوميةالالجزئياتمنالسخريةوعلىالمفارقاتالتقاطعلىغيرها.عشراتتركتبينماعينيهاتحتالمبذولةاللجزئياتمنغيره!

يعبرالذيابحاداللعنبكالشعرشيءالىصفاؤها+ويتحول.نروتهاف!ل!اللمنتهىمراهناتدلالةاووظيفةماهبمايضانعرلىولا

عنه.تحدئتاللذكيالحساسيةفيالتمزقذللكعنوشغافيةبعمقوأمهامنتهىحياةلقصةذكرهاضرورةماهـىولا.الجامعة(بوفيه)

وسخرياتهمغادقاتهعلىاللقصةهذهفييجنبممحمودفايزانغيراللهم..الدلالةمنالعاطلةاللجزئياتمنهذاوغمر.معهاوجدتها

التامليةالعناصرمعهاتتغلببصورةبتأملاتهالاهتمامفيبالافراطالقصةفيالاساسيةاللحظةءساعريةطبةسهوهدفهاكاناذاالا

شبمءاللىلنتحولالحسي1تهـجسمطعلىوتجهزالمفارفةحيويةعلىهذهمنجزئيةهناكلكن...الدالالوحينوءـجهاعلىوالاجهاز

التيفالفقرة..أقالاتامنالمقتطفةالاجزاءاوالمذكراتيشبهانمراخوهيالكاتبةموهبةبرهافةأمامهااحسستالرائدةالجزئي!ات1

الىاعلاهامن"وتنتهي"الجنسفيالتفكيبرانلاحظت"تبدأينحولانمايلبث"أقتل..اضرب..اضرب"الاذاعةفياثذيع

الصلةأمبثوثةلانهاالمقالاتاحدىفيعليهانعثرانيمكن"ادناهاالاذاعةبينتتقلالكاتبةفتظلالجرحىمنمزيدالىالمستشفىفي

حيويةعلىتمامالايجهزهلىاانغير..ككلالقصصياللعملبطبيعةالتوابىبخوتندحرالفوهحوينطفىءالتوتريتنامىحتىستشفىوا

الجيدةالقصيرةالقصةولانتأمليةتجوبةدطبيعتهاتجربتهالاناللقصة.القديمةوالامنياتالقديمةوالاحلامالقديمة

ادقفيالكليرىانعلىقادرتركيبيقمليعقلنتاجالنهايةفي

.اصغراالجزئياتالحنيعن

حافظصهـبريالقاهرةالثاشصلقصةاهيمحمود!ائزالاردنيللكاتب(الحنين)قصه
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طنسنخاصممعنشف

مليورنصفمنيقربمااميركامعالمباشرةالمواجهةحربفيدخلانمنذالفيتكونغ"""ؤفد"

،ذهـكورغمبة.الياسعليهموانهالاعصابهمتلفتالذينسيمماولاوالاسرىالجرحىخلاف،مقاتل

ضاليةالمتضرباتهاتوجهأناستطاعتحتىأقوىدفاعيةوبقدرة،اكبربعزمالكفاحوواصلت،الجبهةصمدت

...عليهاكاسحاهجوماالآنتنتظرالتيسايغونالعاصمةقلبفي

فيدولةواقوىاكبرامامببطولةتصمدوانالشعبيةالصماهيركفاحتقودانالجبهةاستطاعتلقداد

.الولاياتجانبوممن،رسميابهاالاعترافسوىالآنيبقولمب!ثرعيتهاكلهالعالماقتنغوقد..لمالعل

."اللفيتكونغانتصروهكذا..اولاالمتحدة

..المسلو،بةارصنادادمتىلالهوكفاحنانضالنافيكثيرةدروسالنايحمللانه،الآناليهنحتاجكتاب

حديثاصلرل!.2.ع
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