
يمج

لم،!؟لى-مخط-+-!---!-"ءلا-.+"يم؟ض+آغ!؟بخ-يئ-؟؟بملم9!ثدفلأبم

--لا!!لآ!--ل-.غ-،"+ثيكا!،!!"!-د%!!

،-"شطدءك!-؟طةجكأ؟لاأ؟نمءإش!شثيئكا؟!آعكابزخن

---هـط-ط-د!،قي؟نميزكدئي؟؟ةلاألا!شد؟3،!ط-؟إب،-"

"-.!خطحيهلاح!ط!-؟؟!،عش-ة-شديز:يمشتج،"06خإآخ"!إطآبز.تم؟تم\تر1خ

--!ولحمستن!هت!محت!--+!--ص-فكأغ*ا-شط،يئ!،ج!ت!فييمغمغآأأبمش"آ"

-!--،-!-/ء!حجيما؟ررد!-فء-!ي!غ-"-!!،آ-دجع-ا--+-،-؟"--،--لأطء-ذ"؟!-جد: !خ-ر"--؟-!--خ-=!-بمكايمدط!مء،؟"ءط.ت-"-!!!ظ!؟تم6ش.

+؟-؟ء!+!ة!ى!!!!ي!؟؟!أ!ا!!خ!"؟!-،!!ط-جقىت--"-،-!+!لا+بخخ-ا---!--ط-"7"نكأ!+ط!زر!"-يردلى!

أ!؟!ي!يمإب-!+رر!4بميم؟كص؟،!كا!!قي--،ع--ظ-4!!ت-++؟كا-ط،!ن"ا؟ب.عن-لمنر!ا-ايم!؟ب-طنج5!ماهل!!م!!!ا
!1!!،+جم!\!ثلإجم!ح!بب!كليه!حدلا؟يريرئمجل!------ج،!-صمعخ"!-؟-ا-

شيرءع،أح!بخم!+،غأذئي-بئ!-)!د!،

!!-قي!!-!--،!+--ص!---

؟-ىغ،؟خ،!؟-!-!-+.د"لخكا+-لأءفيش1!غ!-س"7+-+-"طم!--،!لا،-ء---

+--كا.خم!تتيحمظ!،فيط!!-طط-+؟--ارر7ئر؟ذقي!ليا!قيب

بكعجيزفي؟+قي؟يم!؟ك!-----

:ؤإ+!3!ةلأ!شآ--ا-!!لى!مخ،بى*.تج/يم/آ؟*ط-؟ب-3--،ت-

+-ح"--ئقدئيلى!اكيمديزفيا!ممم!جميكأ!؟،!!!!،يخ!!غة+ب!دد!!-"،-ط!-،

!--خ!!ح!!ما؟ظ!!يهى؟يم!يميمدبر!+؟كاكا،!-ت!!كا-ؤيم-ا؟تج-:؟-ءقي

!!خ،"بمت!!غ؟نمب-تج،!!بز،؟لالى؟ب!ثجل-ت؟جظتر!

بميميم-!ؤل!!!أسب"خ؟--"!خك-!ط!-طجءمقيكا؟؟-

!-7ص.بم!ت!!5-!-!!-----غكا!،،،--!+-!لا*.لأ!ف-ب--!3-!لا!--3دلمج!*/كاتكا--ءس

-*-لا---!تر

ءةجلأظ-؟ء

-".خ؟،في!!كا-خ-،---ء-خ--لالا

--!-؟!-،-!ك!!ك!كأ-ء"--ض-ط!-يماطكاب،طو؟+ثجحم"في-ور.-فييرف-.--كا-

.ء-!--كافئكايخث!لأ!إفيور؟:-بأ--،--ط---تر--فيير،!تم-ب؟ت---.:،نرء..

--؟!؟---لأ!!؟!،.-!!!-عبء،عادا"لأ-يم؟!!.".ا

-"يربخ---!ت!أب!لأ!في+آغبئم!-ير-لى-ج!--"-ء."

خ؟!دطل!-ط-ب،!-!لىلجم!ة!+-ط-ر-أ،دم،!ططيز؟؟لا-خ6-تج؟عكأ

س".-"إ؟+!لأ!ه!حخولل-لمم---ء؟ت-لى!،ص!-!كا،ط؟،!ص،تر؟يم،

+م---ططبمنخ!+-؟-ء--ر-ط-ب؟!!!!في،--طم-ت!!قيآلأءاةاب،اءبط!يخحتنتج-!كا؟

،3!!!،----في!ل+،إ-أخ-،لألا--،!خ؟!-بخ،!خ++ختم-ت!!؟+أ-خ؟كا3،-خ!6!ا؟أ-في!ذحم!!!مهمااص
؟،ء-----4(-ءط-----ش--بث---،----دقي.خبءوااصص اء،ديلىصص!!اصي

!-؟؟لم-!!يما!خءي!-ير6،--.--م.-+-عست-كا:-

اذا،اثيصهالنظرفيمن!ابهلااداة"الموضوءهـلأ"فان،اليها

الوسبلمةهيالموضوعيةهدهلاندلك،واستخدامهافهمهااحس!(.

عاىالتت)ءلالقدرة،هيالنوعالىالكممنالكئمرالركامهذالاختراقعلىمقدمتهجهلتالااذاءدرااللخلإبيروسف،عرالم!اسنميح

....،ذللكفياستاذنهانندوهذالمقاليمىطلفا"المحةلالوطنديوان"

هبى،اورأبراالظوقزفوتالتيالكامعةاللقيمابراروعلىوالت!عليلالموضوء.قيءلىبشدةؤيهاحملاالتي2نعت!!فاالمقدمةتلكمنواخص

اقهااذوفيالمتفاوتةالفثاتدشانستركامالقاس!لوحدالتيةالة
....طر4لدراستهاللنحلهيىأعرضاولا،الموضوع!يينالنقادوعلىالشعرزقيبمفي

في2اللذاتيةالانطباعهةغلواءمنيحففايذيالرجحان،هبمثفافازها.ء...........

ا*ص،ؤصاعنمرالصءالكمففهبم،المطلقوائذمالمطلقالاعحا!ومحالي-لعسهالموضوعبىالنمدكلمعالهمال!أالمرملهاًلارة!ثم!راءاثعر

......يجبانمايرول!.فحملةفانكذلكالاءركانوادا،-اتصورهحسبما
يروسفالشاعر(الوض!وعجاالناقد"يكىئلمدونها،ومنالم!زة

،الامورمزدرويرث!محمودبيناللصلة!ةكمئ!فانليءطيعإ-كأ*-باات!ااتهـ-بةبلأالو!ازلانظفونللذينالواقعفيتوجهان

موضوعييىنزقاداممهمتبلموضوعب"ولصائلهمطازمايتقمون!ا

القاس!بملى"لومحفييميزر،يباالالا!مرلآحدوا.بنئىسملودطلملأمحمنوللقولصملةحمإ"يروورفأما0(؟الموصوبونالنقى،دهماين:ا!مألكدتحتى)

بألادضووب:هسياتالث!عرربرط،ومنوالفرزوا)درسوالراجحةالقراءةمنهولهااًلافبالمجالبانايمانهالىؤ"ردهانفس!االموضوءبةعلى

خها!درجعلءم!،السياسيةوبرالاحداثبرجةالءزبهوا!!م!واصحابهالىياسيالف!ءجزف!ن":يرقولوللهـذا،اثمرلاالفكريالئتاج

وحدهوهذا،سبباسيةاجت!اعيةسيكولوجيةاصولمننابعة!عرهمءنموقفااساص،علىيحددوانعلممي-االنكبةيحللانعنالعربي

ما!فياوصوعيةاالدراسةعليهتحبرصءماكثيراشيمايمنحهافقد،المنشودالعوبيالغدالىإطر!ايخظطواى،ا!رتعديات

واورورير.علىهذا..خاصلأالتئ!عرعلىثمعامةالادبعلىتلكبمسؤولينهالقى

ا!مصران:"باهـؤوليةاحساسذواوثخصناقديقولوحينالضخماتساؤكذلكمن(انقادااي)من!ماصديقتربامحين

ا--عرصهلةارر!ملاذظريفيفانه،"النكبةم!توىالىيرتفعلمإعربياوا!فلسفيوالاقضءماديوالاجتماعي،السياسيالفكر!وقفعناللحقيقي

حدالى-عاطفبلممرهونونالمعركةظر،ففي،،لكفاباقيقصيراف!خمانطاقهافيالنكبلأمنليس،ءةعاالفكبركلوقفهـناي

رغم،واللقوليةاللعمليةالناحيتينببناترةباورءار!ة-ير.".ائنالقوص!نطاقهافيانك!بةامنول،الضق

يدردويوسف،الاحادهـناكث!فيعنارءهايتموذلك،تعاونهـماا&--،مالتقيمهذاالىيدعوحينمحقالكاتبانفيريبولا

صفحاتؤ*تبكيفيرضمأملحيقانه-هادفةرساللةذوشاعروهو-المع،هـنشيبنكيا:صاعافيافكرياالنشماطشؤ،نلشمتىالشا"ل

عاعات8اذا،حالكايكئ"ما،الحيرلو!يهسبح،الثواربدمالتاريحانتقهميرذللكمع!ىل!سولهن،الص!بهدافيوالايجاب!يةالسلبية

داعمنلهيركناموربم،فيرالمقارن!هذهمثلان:اؤول.با!ةانيجبهلمفةالمخاباهزومنالةكرموقفعنا!شففيالاخرين

اخلاص!نالنابرعالادبعلىناحيستيها-دىفياالاءرافتصرلويشديهانالحاخلارىانيبل،ال!مذإكمنبجوكيللادبروراجمصن

تد-ك"يروسفسماهبرمايلتبسىولملل!مةصحيحووعبع!يتقعع!اي!هطانماللن!بةلنممحةباالادلطدورتبي!نعلىالناس

تلك..السهداتءطوربب!المقاةم!بلةالجالفكر،ءالمحاضرات،ومنالمعركأفيفعالدوروءن،!و!همفيقبمةمنالادبهدابه

الاذا!بةالسارحات.زلمك...المثهمراءبدتا&نيالحسيةالخطبهـ-نليسانهو"شلما.الجماهيرقضاهـاوبرءنبب:4قةوثيصله

الائماروتدك:قولقوازيد،"وجريرافرردقيامثلهاعنقمرالتيورتةلاوحدهالادلطالى(المزعومون)الموضو!ونينظراناب!اعبالطب

قدرةاحيانازمثلوالمتي،السيلءءط،شبهالتيوالنثريةالشعريةالال!نتس،ذي!صورانالطحيعيغيرفمن،الفكوءجالاتبقيهعن

واق!ءنوب!داالىتصورفىيفاد!قىوسذاجةالالفاظرصفعلىفذةواذا،اللحماضرعصرنافي،الءكرءن"متزومجال"الادبانالخطيب

سائلاصلحالوهيالوضوعيةان!رةاكانتكلهولذلك،ومراء-هاالامةؤانهالتعبيرولىا!فيالاخرىاللفكريهالمجالاتعنيختلفالادبكان

رإفوهوبالادباخ!نالطءهاالصحبىصحالادبتمميعيرعلىتصينألتيوانه،شائبايكو!وا!"قيما"يحءويانب!لاانهفي3،لميشار

.كاذبح!بثعملهمن،النهايةفي،لفطريةاالمجالاتمعيالتق!انمنبدلا

التورةمقضروباحملتالتيحزيراننكبةفان.:كثيراأبعدولايسعىعايةلهدامتوما،قيمللادبدامتوما،الانسانزطويرعلى

33



بعضابعضمايشتماللعلمي،ومسهواناوالفكريةالاجتماعيةحياتنامنكثيرةمعالمعلى

ا!ووللالليووابةعلىونستجديالنقدهداكوناندون)الذاتيالنقدصروبمنكثي!راواستثارت

نبكيولالبكيوافنيميسىوالدسوالوقيعةالتشكيكغايةعنمنف!ءلملابعضهملدي

الآخريندموعفي!نغرقموجةاثارتالنكبةتلكان-(النفس!يةالحربفيالعدوومعاونة

وعاشقيئمنيمين"نفممهالادب"تلبسعلىاعني-"الكلمةزيف"علىالسخلمنعامة

وضاشنوهائممنالسخطهذالنجدواننا،النكسةتلكالىالوصصلفيبا!اركة

اهرامااالاوهاممننبنيالظاهرةهذهعلىالاستشهادفياطلولا،انفمصهمالشعراءعند

الطامعينيسدلاوسورااهـصور،بسيمىومعينللشاعرقصيد-ينمنمقطعيناوردانفحسبي

المنونسوحفيا"وتقمبلونموتقبل(اللحبالعلىالمنشوركاللغسيل)الشمعر"بعقى)احم!مافي

"الاذىمنالرفيعا!شرلىيسلملا)ا:النكسة

التاطحينقروناوهتاًلشعراءحبالفو!هنالكزالما

قبيلةوش!بخوقوادسمساربينمافلسطينباسملرشح،يتدلىقصائد

....طهمنبترولواميربعدنفسسهالئهعرذلك"بعض"وضعالاخرالمقطعفييصوركما

:"حزيرانشمسالىربكاف4"فيقولهذللكوهثل:رقول-حزيران

الكلملىحر!الشر!مقاهيفيطحثتئا
ومضينا

الدشبيةوالسيولىقصائدنانيراننطلق
الهواءوفرسانالاكاذيم! فصائدناوواخجل

قطاةاوبعيرانقتل!لمنحئبقصائدسأذرءساضاقت

.انتر-فات.شغلتنا.الر!تونواشجارالليموناشجار

س!العضنافقتلنا
05براقا()صزيرانصار

فتاتنحنوهاالاعناقاالشمعراءاقلىامصلرق

.اللذبابنصطادا!شرومقاهيفيحزيرانبرا!ركبكلهمركبوا

هن!افها،بجراوومايجريمماغيرهمامحنيغنهانالمثلانوهذانصهوتهعنواللقاهمرجمح

-استثناءدون-جميعاالمربيةالامةلوضعالقتامضديدةقاتمةصورةوطاراوانتفضقوائمهتحت

ارادةمنفيهاتبقىقدلماهادم،للنفوسمؤيسالجارفالتعميموهذا

للبناءالاسضعدادو،الازمةبحرانمنللخروح،والمموداللتماسك1على،الوزنوتتمتعاللعبارةجفاءمنالءصعرهذافيمعماتغاضيناواذا

المساوىء،ذكراكفوسيحر!كان!نااشاعرايقصدقد،جديدمنور"ط-"الشعر"انوجدنا"ضمونمنفيهماعلىواقتصرنا

فقد،كلهذللكوراًءيقعا!صحيحالشعردورولكن،اليهاوا!تنب4الىامتداللذيال!ثورةلهيببعضعنومعزلايكنلم-بعامةالادب

طوالا،سنواتبهساوئبايذءرونناابراهيموحافظءسافيالرامثالظلسهمطوو،رنبر-!مو"ءبئانايلمأفلو،حي،ننافيإجوانبامختلف

اللداءتشخيصانصحيم،شي!ئاءئاالمبتور1ا)نهدهذاأجدىفمااور!اقعالووبينالثورةفيالبطيءالفنالرببننفسمهداخل

انك:الممريضتقولحينول!ك،المعالجةمراحلمنمرحلةاهمانيحسيجعلمهالذيهووهذا،ءمليةاسلهحهيتطلبا!ذيالملح

تحطمه،حاليااللطبقدرةعنهاتعجزالتيالادواءمنوكذاكذا،!ه،ني.ابالترفيغ!مومر!ر.!وا!قاهمباللمشعراءجمححزلران

.با!مللجمديا"حمطمهومثلمانفسياعا!ؤوالادباء-الثمعراءاننتصورانيرهكنلااناغير

-وحدءالحز!يموقفهمن-البيا!يفان،لللهجبموطن!ظوهاارضا،صنريرأنبرا!طرصهمبحهثنجرهممنفروبةاقلكانوا

صقل:كلفيافنفاؤلازهاريغرسانيسشطيعكانهـنالمونهذافان،سواهممنياايجادورااق!!يكونوالمامحني

كبرياءفيصامدوشعبحر!وطنتهزءنيفةصدمةوالل!يملأ،للهزيمةمبالثراالراجمونانماالت"ور

الجلاد1قبضةفييكنلمعمرتهاوفي،الالهاماتوببادللتلو-مواالرارةوتست!ثبرالنفسي!ات

الجهناءالوحوترايدياوتركيبفيذاكاوالجزءهذاكاهلعلىكانولتبعةواحدكلىيرلمصق

تأريخهفيالفاثستءلمماتخلفاءلىحانقومن،الا"ورلأولاةللس،ولصهاجمفمش،المج"مع

هباءيمصونويمولونكيفالل!يمةبينيربطمنوثم!ة،القديمةبالقيملى،حرومن،بماالتقى

هواءفقاعاتالسطحعلىتطفوالتيالعصابات!زللةعنيتحدثومن،الدينعنالتخلي1اوالاخلاقيسةالقيموتحلل

جاءتهثلماستوللبمواحدنطا!فيا-يئكاهذهمنرردا-جمعومن،والمفكرينا،ثقفبن

الامناءالكادحونويبقىليختبمءالهـعيوبالوانمنللونكلمتبنيىا،الكثيراليهاويضيف

هنلمءمناراتو،بنون؟لوردالارضيزرعونحزيراننكبةبعلىا)ثعرءنكثبرجاءوف،الهزد.لألثمبجءنوراءه

باللنئعب،مؤكلظ،عدالوااللفجررؤيهالكادحينطرانتهيرىوكانقصي!دتهفبمتيابهلماقولذلكفىبةن،االنحى!ذا!نحووالموردهذايرد

يستطعلم-ج!عاالا"لأقضيةو!ا-النكبةعنتحدثحينفلمسادا:"اليتلأالكلابعيون"

يستطعللملماذا؟اءصاالامةتلكعصبوهم"اللكادصصميم"يرىانجالربخيلص!واتعلىزلنامانحن

البياتياننقولهل؟ضياءمنحزمةنفسهالقتامذلكعلىيسلمطانهامديشموتى

اب!!دالاهـ-رولكن؟الواضحةالرؤير4يستطعفاه!،الهزيمةامامصحقونمنترب!نز!رر!ا

أمتهماضيمنحيراوريفكثيرةصقائق4عي!نهدونعمىفانه،ذلكمن"حت!ى"فيونموت

ا!ش!أئم.الما!كيلانلنفسهليتيحوحاضرهاا!فاتحينخيلانسابوفي

ايرهما:نسألانلنالجازاللفحيهـلأفيتفاضلمنثمةكانلوأراًلادونتبادل
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!؟-"؟+"4".-؟-عئه!ك!؟نمن-يمث؟ظحث!يم؟كا-؟أ!،كاا-لا؟!يى،"فيظ،؟أ6تنول!ا-!آ+بئآ+6بمإ،2!تيآ%*!!!2حح!غ؟طبم؟!أ"

---!-!!!.!اذلم؟-ولبم!!،-لا؟؟-كا!-،7-تم+،---ص-،س/!،-طلأ!إ-تج!آبئأأ،1+!"اظلأق!؟نمطلح،،ص؟م(إس
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قبانينزارالبياتىعبدالوهاببسشمومعين

قيعصمفيواناكبريائيامتوفيقالبيالي:نفسهعلىوط!ةأشدحزيرانبهريمةالفجيعةكانت

اللعجرفهجنونكلمنأعنفف،نذلكومع(،التباين!ذاتفهـميلاتفيادخلاناريدولا)زياد

شمسطيوندصفي-الخلاصيوم!رقبا-لنك!ةاقبل،صمامداعالقايذبمرزيادتوفيق

المختلفةالطلمتتحدىاقيعدافيياساوشكاييخامرهانندوانكبةابرءدصمودهمحلىظل

السماواتالمسبعأقتحموأنا:بقليلالنكسةق.ليقولانه.المحتوموانتصارهما4قضيت

ك!بحبيأيادإكمعلىأشسد

الم!مرفهالمماسيشعبيانعالليتحتالارضأبوس

صلبكمن...افكفاناافديكمواقول

وشفهوضميراقل!با..........

خر-2شجئاحزيراناحداتفيميرىانزيادتوفبقيسيتط.جوللهـذاوطنيفيهنتماانا

لانه،نفسهالانتصاريقيمانيستطيع،العادسوى-اخوىاشباءبلاكتافيفرتءولا

)انناالمهيوفكألوجهلبهااالاستعماريها!خطةح!قةتمامايدر!ظلا"ميبوجهوقفت

يزيفلاالتاريخانيدركوهو،(الاثطرةيعطيال!يالحاوينعرفهحاوجطعاريايتيما

حتى"في"الموتيمثلهلاالنضالفيعريقةامة!ماضفان،بس!ويةكفيعلىدميحملت

بر--نيفرقادذيادخطبرلمجرفوهو،ا)فدتحينخيلافسابوفبماعلاميندستوما

واللباطل:الحقاسفيقبورفو!العشبوصنت

ولكنيادرلا؟بعدماذاثمايادد!لمممحلىاشهـ!...اناد!هم

والسنينحبلىالارضان4بادرماكرمنىن،النكسةآزعزعهانالايمان!ذاكنالمهمنكانوقد

لممنىلاالحقانادريهماكليزالءصاول*ن،فالحرجاللحظةفيتهويانالعرإفمة!الوء،لامكنا

عاصبونعليهيقوىولا:يقولا)نهسةبصدريادزوفبق

فات!ونيعولمهذبم!ارضيوعلىجالربصنرىنشربهأنكانوعينا

منااللصمحتىالع،رونحس

ولكن.أذلكينكراللذيذامن،كبوةحز*انهزيمةاننعمجرل-5:اهذا!بأوردطلاانم،

اهمام-ادكبوانيحدثوكمهذيكبوةاجالا!البحرءلى

خطوةكانتلاخلفان!ا"تخذااونخ:هالصملض!اف

!لأمامعشرأجلمنالتيالهزيمةمنأكبرعارمنوهل)اث،عريحسهشيءالعار

الاشعارهذهبينللةرواما:ءرضقلوبهمفيالذينوسهبميظولبرسرلحهضاذاهـ-))،تتطامنللمالشامخةؤفةالوولهـن(؟بهامنينا

النكبةأاسباببعفيمنكانتا!تيالفارغةالحماسب،تتلك*وبينكسنوهل،فداؤ!االرفدائيايرخلقصم!د،"ألاجاجادحرعلى

عنالامكاناتحقيقةيحجبللواقعتهويلهناللك:!صواللفر!اللذبربئيرموتونيرىانلثطعريمكنفكيف؟فيانالاالنكبةب!دواقعن!ا

ذللكالىوماوماساةوكنوةعارمنكلهبالواقعاؤراروهنا،الابرصارهـنالجبارلا!تحويرىولاآتينال!افيانسابوفي"حتى"في

!سهحبرهضامةواستضيباولزمء!هنالك،وازنا!ةؤولرانعدمءعفبم-زيادتوفبقيزالوهـ،؟المعركةفي!وتالتيا)خفوسظل

انبصاثقوةوهنا،الحماضرفيتأثيرالماضيسدالمجونأندون:ا)ثلمئرالصهودبذيكء"نمنزءأ-عاتيةنفسبةثقة

الىالوراًء،تجر"كاذبةقوةهنالك،المستقمبلتحتضنانعلىتصهمشكاءكلس!لهوتي

تفجبرللقوى-موجزةبعبادة-هنأ،للاماميدفعثوربمارخمو!!االشرفةورهرالبيتعتبة

الرؤيسقىهيوتلك،طاقاتهالمدىوتقريرلارادتهاوشحذالامةشيءكلسلبوني

.القتالانئبط"الرؤية1نصف"لاالموجهةوشفهوضميرقلبغير

35



للقد:حزيررانبعدشعرنايميزماالىهفااشيرانبدولا"المحتلةالارضثمعراءان،بلالرؤيةبهذهزيادتوفيقينفردولا

قصائدكنفا،الفاجعةالاحداثمنشهربعدلسجنامنخرجنا:دقولالقاسم!ميحوهذا،الموقفهذامنالنكبةالىينطوون

لهميحقالذيناًلناساكثرالداخلفيونحن...واللممرارةفبهاار!ارىءيذسلااوا!ةارىءيذ!

كبيرةكانتمالنا2لانعن!االلفاجعوالتعبيربالرارةاللعميقاللشعورأعيسدقلتماالناسكليفهملكيلكني

ولا.(ياور!ؤاجعفيغمليسولكقالرارةهذهعنعبرنا..جداحبيدمنوادناحزيرانشهرمنالخامسفينحن

لجالر"ب*!وانقصيدةهـ"انالقاله"مسميحقول!ااض-فانياسذ!كالتحوسلنج-د،التحديتساملاالتبمالروخهذهوبسبب

رالافالوجهوهي،افدائيبناااك،ضطيئرتصو"الوتازارالذيالمن!الارضبشعراءا!معتحينطوقانفدوىعنداللمنيف

ا!قولفانكله!ذا(.نشر!امن!تقابةالرولكن)راصارةاثرفى:"ا؟بلن"ؤء،-بةفيبقولهالا)خحوذلكعنعبرت!قد

ثورةشعرإلاوصمودمقاومةشعرالمحتلةالارض1شعراءش!عربان

يكنلاالتورةلان،لفظياتلملادايمثل:ششننظرىفييمثلانمااحبائي

.......الرماديةا!عضبابةالج!رءنمسحت

الصمود،باستناف!الا-انتكاساوانخذالبعد-سيرهاتتابعانلإ/هـانواالحبنور!بنبىوفيلاللقاكم

مضمونامود!للنصىدينايعنيفانممصيطن!عهلنصرلاتبحإليب4انىنجائةومبطبالانسانبالارضبكم

!يقهاءلىهامةمر!لمةفانهاوكورةكلهوالكنلمالاذا،متطورةالقاكمجىتانيلوفواخجلي

-مبلولراعشىوجفني

،2مخلوليائسوقلبم

مهكمهناأحبائيياأناوها

بصدواللشعباللف!انبنالتلاحمالىبالحاجةالاحساسانجمرهمةكمولاقبس

،الادبهذامنمتعددةمجالاتفيواضحاثرذاكانحزيراناحداثكطرءريتكممنالدجىمصابيحيالآخذ

انالاح!ماسالادبذلكمنشريطاعينيهاماميعرضمنينب:4ماطوللمصباحي

حدثتهاممابالرغمهذا،صفلاخذقدتب2والكاالشاعرلدىباللغربةاحيائيياأناوها

مانسرعاولكن،احيانايأدمىومنوحيرةوجوممنمباشرةالنكصةيدياءر-يدكمالى

نغسيتهاوروحها،الىاقربواء"بحوبأمنهبنفسه"ثقصالكاتباستردرأسي!األلقيرؤو!كموتد

لان،تامازوالايزللمالمجتمعفيبغربتها!فناناحساساننعما)ث!مسالىمعكمجب!نيوأرفع

الانس!لماميعمقاًللذياللصحمولذللك،ونظههاالامةاطاقاتفيادحمو!لقوهجمبالناكصخرانتموها

-اًلفنانء!وتفا!ذلل!وهع،بطب!ئا*راللاومج"همهالةردرينا!حلوةبلادفاكزهر

اكثريهرواصبجقداورربلأواالضياعءشئيعبراهـذييسحقصيرحالل!فكيف

اررسحيةالمحاولاتالقنرةهدهفيكثرتثم"ومن،قجلديمن"نشازا"لمصصحقنيالياسوكيف

رديةالمبزالمظاهرلبعضوالنقداداتياالنقدشؤونا-بمتعااقياادكبىام!ا"كموكهفط

ادىيشيرتحايلفيوالاجتماسالس-،سيالنطامبناءفيوالمضخملفةابكيلناليومهذابعديمي!نا

مثلشاءراحسا)نتمعرهيدانوفي،رناءةاهدافاويرهثلدقيقو!طمشحونةرباعياتلالشحوهذاءلىدرويشىمحمودجوابوكان

شاعرمنفعلاتحو!لقوانهالىاًويتحولانالىبحاجتهقبلني؟زار:قولهمنها،واللثورةالصمودبمعاني

بالسكبئ:يكنبشماءرالىحبئدقهطيكبالحمامكأفراخحزيرانقب!نكنلم

الحزينوطنييااورلاسلبينحبناينسفتتلمولذا

بلحظةلتنيحوعامعمثرينمناختاهيانحئ

والحنيناللحبشعريك!بساعردةمنذقاتلواكأااشعارانكتبلانحن

بالسيهنيكبلثاعربناستاناحاولواكذي،قصةأقصلسهتائشا،باختص(ر

الذيالهجزأفيله،"اًلس"دةنزعلى!واولى"4ؤةيدفجاءتوفى)حزيرانب!دوالادبا)ث?رفيالثورإةالململامحبعصحقيقة

طريقة!نيةخشالشاعراق!لىعميقادليلا"قهعصدةأشلاء"يممثل(،المقالهذافيت!اعاالا"ثلةاوردحيقا!راءلليعذرنيذللكسبيل

جديد،وبينمنالانتماءالىحاجتهمنصورةتنقلانتشطيعنضعويمة!ش!ر،تجد"دؤوةالادبفيالثوربةالروحانهيفلأالحقبوتلك

والاحصاسالبدهـبمغيرالساخطموقف4يفرضالذي؟للقجمماالاحساس،تستظيعالا"لألمفيمعطلةكانتارلتيللقوىتفجيرواداًةالافضلنحو

جدة،قهتكونان"ال!وأول!"تشطءلم.ألانم!إجالىبالحاجةف-يات!اؤلباتهةاقوان،ان!!مماتبنيوان،اأضفبرقة!د"يوحدان

حقاعميقبعف*ها"زعليقات"صلمحبهطسماهاك!ابقتوانهاب!ينقائماالالانفهيركونحيصتملاذلكوللكن،ألصاعاتااحلك

الشذياًلكلقظلوقد،الريرةوهجائياتهالبياتيكص!يحماتوبعضه!،يضجماوزاناويوجهانالب،8لييممصظعلمذاول!،وا)نئصءبالكاتب

ء-نا!بحثالصى9!-4/دصاحبهان!!في،لميقاتالتتلكخلقض"ويتهـ!يوبخ،ناحيةفيمنءزلاوقفلانه،ا!مؤقءنالناجمةالرارة

العم-سلتي!ارفينفس!لاوجدهااناهـثوما،إصاي!ت!د"موجة"المحتلةلارضاشعراءوقفب!بضما،(اسؤوليةاءننفسهيسضرجو*انه)

."اسراثيللجدرانعلىفدائيةمننبورات"قصعيدتهفكضباللفدائيفريىا-ص-توحيدط،اراد"هاء-نبيةالعرهيراللجماوسطمنيصبرون

دد1،وو،وارتكاملا)*مقمن-طاالسابقةاالة!جدةمناكأروهيماذا(امتهاالامءنللنعبهصروسبلمةكل!الم-دطكانالتي)طوقان

كانتاالؤيرمةانعنحديثالاوللىفةجمط،اصيانا"اللهـواءش"دوحعلىتمخضتف!"الحالكةالصهـإعات"انورأت،الوقظهذهتصنيه

قاصر،تعلميلوهو،انحارببنابيحنالص!؟ولتسفاوتحنميةنتي!لأالارضفيلصاءدإناوجماهيراللثواروكماءنمثلة!ببلأاللمفا!ورةعن

:4الثابفيفهعبن!اجبهـقيوارفع":المح!نلةالارضلشواءتقولانالاتستطعلمالعرببحة

بارودةالكب!رتقتلقدوالثضحب!ةا)ثورةلمضىاعميقاعيلوبا-للها.حااد"الثصمىالىهعكم

مهـفيبرطفليدفيصغيرةسميىحياخصوب،طة.صحيحةر؟يةالامورترىان-والفداء

يض!افيها.انسمعكما:برقولهرفاقهوشعرشوهفيحزحرانائرالقاسم
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-----ب---"؟-"طس-فيف!طسيحغ-سط-خ.*ءلم
ء*كا3ء4.-،ىد3"،!03يم!ير!:كاالزهانمنيومسوىصزيرانليس

-،-*س!!؟ي!!!*!!كا!!ظ!!ووولبم!بمل!!+بم!"2لجدفاثا،عني!الةكانتوالالتحاملالتحواللى4الحابانوبما

3ء-ء.لا-كاشنحي؟ع---غ!-!ع!!-شئ!تاىاو،اضصويرا!ثماازطرقاتم!تل"فدائيةرمشوراتفصيدة

لم3--دكأفئ،خل!سط3يم!قياكثرنفسياسسقرارالىنفسهالن!اهطزحاجةهطتعبرمبالغةفقل

...-!!+ص-طسطسأ؟+طس5-الاءرهداحو)تة0،يرسمهاناسش،ء-ريريدادياافطنهالوءنتعطبرءما

:ش!!،-ل!!--فيولط-الف-وىبصورةا!فدائيالعمليصورأىعلىا)نتاعربمرحهنبجلد

ي-،كا؟+"!4--.!،في++-طط!؟"3؟-فيبدسه-لاالااءبرههـ-داوءثل،شىءل3أحهيقلى4اللقدرةافياللهطبية

!3--كا!!!في+لى--كاط.-لأ.3-"الوامش"فيالا(مة،مثلهشيءكلمنوبثالت!فيالةطرفعن

!؟غىب!في!-ت،،:ذ،/-طساعءحاجةكانتانن!ثبتانلللايامويبقى،الدلايةخطيراللسطرجعهداومعنى

-ء--:--!-خبم!3-----ئم-،ء!!*.ءنر-.خش3أواصيلةحاجةالكبرىوقضاياهبر،لشعبالالتحامالىاللشاعر
"طغ-كاط!سحبئ--

--.،3!ىطسحبئ-خ،/ح(؟؟-!ور:سط-ء-غ-؟؟حلإخ!-لأ--!؟ء+!.!ع.ؤصيمرةرحلةفي"قاصهـا!سفر"

لح+!كاكاوبر!5بخلاش--ءسلى؟!؟*ء--"عح-مللحاب"البحبىالىا!ائرعودة"قص!بطلفيلجدانوير.كن

؟-م!،ء.،-دء37،--ج-ةت؟ن!

-؟؟7تر!!!-؟؟مج!،لأ!د!-سع-شالطلمئرفعودة،للشعبولعامةالمفكربينالتلاحمعن)بىحت"رءراًبركات

!.طبم،.،،!غفي.-.4،--فئفي،كلأ!ك!لإ؟!--في؟تم!بر--عزرب--،--،غبى--!"صه-هـيرمزبما))ايبطل!ىايمثلوحزيراناحدأثقص".نقص

*"4!كاد!!بى-ص،يم*---ددشكم؟س7-ا-!س-كا!3-*شإ!به!أ،إ-.ى2قوة))الحرباشتطتددء!انفسهوجدالدبم!المثقفاللجا!يا!شاب

لأ-آ!،ءع!؟؟،لا!"بم-غغ-يموثرفس*يخ-ء-*!؟لىب!لىبئخ؟لأ-دولسومعالعهلفيالربةآوفرءع،،نتبئانعملاىعنعاجزة"معطلة

خخ!!-زوصجم!لىيختمرر؟جمدككما-تر.؟-،-،-*!--!؟!6ء،ة،!--?د!!يمخ!زءلأني!-"!؟أفيإأ""ترآا!+--دقي...

ب!**كا!!كا-!؟*س9ش-دبر؟قيبهمرر؟ء؟!ل!!هم!؟ورلأ!++بنلأب!؟!كأ-9!قيمفيقي؟يحرجمنعدعن-الممليثمالنظربم!المشوىعلى-ادائب11الل!بحث

ب!؟!-!*/!!كا؟لأ،؟غ!كا-برءش!!!؟نج!ر!لا!؟خ!!!ني!بمو3نج!،؟"!!،بزخ--كا،ةع،المفيدةالمعركةصص!الىوالعجزوالنرددالحوفأمةدوهـثاللبطل

"!بظؤبر؟!،لم،ث!ر!!؟بخه!ص!جمد!يم*3-خنم-!--+ذ؟فيس!!-بر!س!ك!.--ا-رألا-لأكاا!!غثج؟؟-ءبز-!-،!،،،ع؟؟-علاحدهم،مجاللا،الاحيرالحلفيقباليبنؤارصفديرمزيويلتقي

غلأ!-؟في!!صخ؟!م،!.3لا*؟+خلى!شنج!!يؤ!زرخ!+في-3!1؟ألح!كالأ-!!ث.،نمد-ك!ءزر!الفدائيالل!لانوبم،،ا)ثمببرقضب"الالتحامسوىكليهمااو

ير؟بز!بز!-ش!ؤش--!؟.---،--03.-لأ!سلى!كل!ص3"سإ6!5-"!بم-خ؟ولغ؟ت:"!!!!صاشهرغم!صفديرمزيفانالقضيةتلكيجسدء،اوفج

قوسيقىاوا:،سواالحياةيحبلانهالغدائيمل511فيطههسكزعنممابرعشة

أطلفأهطلطهسه-حيتعرضان"عليهانالنهايةفييدرك(الجسدواوالحواروالطبيهسة

."ظللهيكونانيريد،ويقتحم

..والث!عبالمفكرب-نالذائمةالهـوةواقهسيمتنلصفدبم!ر"زيولكن
هـواهـاتعرفلاالتكيماطدهطهالمطهالعرب"!ةلطهوىلنوبيطه*ركةابب-ن

لهاتصرالتيالمخظف"الفعلردودحهدهاعلىيقتصروانم،دورها01،لشحاموحدهاالىللحاجةرءزاظلولهذا،ءلالتحاميمثلممااكثر

بة.اً...!،.....،..اكصضطر!فيدفعتهؤداءهابكأافيراد"لهاكانتاننعرفاندون
يصور!يحاهطلفانهاهسالياماالاداعاطهسماطهمحهسدلعسهس.

هطملكماناللذينوالنتنوةالرهـورقوةسسلمالطاريحهطمكلىواقطهافطهالويرسمانحاولالمؤللفالىالموففهدافيوالسر،والاهطتحام

نا!حشك،القصصكبمابال!لمل"ثهولواقعالىالمتصرانفس!ةمنايعبربيالمجت!عفيالختقفينمنكثبرلى"يص!يثيالذيا!بيصجمط

ال:،رتحتيعملكان،يودمتنلطبيباابداالقولم:"مثلا-قراءفيه.بالتاريجشبهطهسةاوتاريرخيةبرواؤميةحزيرا/نلاحداثرسمهصللأل

الفرصةوجدوفد،منتمعلاح!املابالرصاصلصاخراالقامةمنفب"سنبةلوال!ا!نبينالانفص،لزصوير،فانكلههذارغمولكن

"،ليمنحهمالطبالمعالجة"ناكأرهوماجرحاهلليصنحاللذهنوحضورمما؟ثيرعنالانفصالذلكبمىؤوليةاقرارهوا!شعبقضيةاجل

يعفلكان،وعهداجيعتنتهوايمماءةطيبةوكلمةمطمثةابتسامةهـبطواتفاءلوالاقحامالقاربانالىتلميحثمومنالمجتمعيعانيه

رهـ"الم!ميدانفيسالكا،اللخطرمتجاهلا،لوففدونساعاتثمانيان.وهيودهاغلا!"ءنالنخلهنعلىالمجتمطهتسهسفن11اتطهيطهالتي

تقوهـ4مااعالخاني1ذلكمعىلليس،"..مشثفىفيكانللوكماالرمزعمقهـنقلىلوبذلك!لس!طينيا.طلهيكوناناخارقدالمؤللف

يتولواان؟ء!هـن"فللمؤهـخبن)الء"دقاوالكذبمح!لمحلىالكاتمبةهـصهامةقصلأمعمتفا!لاعربياجعلهولو،الايجابركماالصهيدعلى

،(وملابساتهاالمعركةاسرارمنخافيايزاللا"ماكثيرعناكشفالمفكرؤضكلانذللك،واعمقاوفعالايجابيةلكانتاللعربقضايا

عنفيرمعل"الطائرءودة"جعلتاوقفيناطبمةاًناقولولكنبمعوروبصةاستجابةيكونانلىجبالمباشرةقضي!تهاجلءنالفلسطينبم

يمثلال!!يا!أبصعلتكما،اورءصةقىالموجوتراجعا!برشرهوتع!قىلأالقضيتلك-بلفبمالصلعن4مكراهذاوعجز،سريعة

لتعاءهس-اتمعرضطأالاولجعلت،النفسيةالثقةوظطعيان،المدقوةةوسيالسيوء!ث-ةثقاهسيةظروفتحت،وبينطسبينهتماًلذيللانفصال

اقىحرك،وأمتاًلمشمماردلانفه،لصورةابختانيوجعلت،بصدمتفرجواقف،صبجالايجبؤ،فا!ليالواقعفييمهررقكانوانو!ذا،مختلفة

المفارهطةمنانه:افولحهبئ"الطالرءودة))علىفن!ياحكهطااصآم*.فنسطاوافعا

حي،لاتهلتطهدئةوسيطلةصطفديرمزيالعربي"المفكر1"يجدالاالساخرة-بالضهطورة-رءزاصفديرءزيطهجعلانفيالكاؤباخفقلمادطا

مجهلمىةفن!اةؤمبشدء:ما"ا)جتميالءةريع))طريرقءنالاالمحموءقيلققه،الففيالبشاءقىطه"عفيايضاقائيةاةابللذاك؟للالتحام

."النصر"هيواحدةبغايةمشطودةهـرذاانضسنمانسألىدعف،االبناءهذاءننة!دثانؤجملولكن

هل؟قصتهفيبركاتحليمالدكتورمننتوسهعهالذيماولكناهسحكمسبلفيلالقصطهاممةاالهطايهطةالطهتوضيحل!-:ءلفياهسممؤال

هلنطلب؟باهرنصرمناحرزناهها!ور!لبنايكذباننويدهءذكراتو""البحرالى1ئرالطلع!دة"ينال"رقما:عليهاكه!اللص

المقارنةالنترك؟فصعياارضائناسبيلفيالواهسطهيزيفانالليهلتصوهـروهسيلةالقهسهط.يالقالبيئخذالاول؟دايانليلئيل"مجندة7

طبيعةعنتكشف"مااكثرموففيئطبيعةعنؤكشففانهـ"جانباخلالحدثتالتيالمنلاحقسطهوالنكياتالفواجعائرءن،قيحسطثالوافع

ا)دكتورآظو؟ل!،ا!ت-بالسىضةالإرامؤص-قىوتاولى"-نان:فيلأ؟ينيكنئفثممن،وهوالمثقفاللجامهيالثهابذلكنفمسيةفيالشةالايام

م!نعددااستمملفقد،فعلفيمايبدهانيشطعلم!ربملمبركاتالمنوزمبنفسهيئيتهملان!حنماوكلوايىل!اضرددواالحيرةعص

نا،ؤصصهطاوحطودا4!"هيراهـدياللواهطهطليهسحالقصصيةالتفنناتيمهستطيطهاندونوخيالهبفكرهويمه-شهسايحسهااوبالكارثةيسمنسالطهي

ايضاالكونخلق)واللعدمالخاققصةبي!نرسمهاالتيالمفارقةالواقعةاورفةيرسم-موجزةبعبارة-!واي،فيهابشيءاطاركة

ببما7



جملة.السلبيالموقفذلكتصوبرفيامعنالهولنديواسطورة.المفل!طينيالشعبوافعبين(ايامستةفيقم

طبمقةذلكفيبما(الفئاتج!يعيدينانارادالقاصانيقالوفداولبوولهواحبر-خلالمننشرهاالتيالتعليقاتوتلك،الطائر

الادانةهذهان،ةلصاقهاتصءلا-وحدها-نةالاولولكن،المثقفينلاييمكنلاقصكلء-كأابعاداقصتهيمنجذللككل،الاخرينهـعمحاورته

التاريخوذللكيتلاءم/لااممهنوعاامراعندحل!مالقه-ةخاتمةالمتوادكتجعلالتههـويرجانبالىتحملواللقصه.يتجاهلهاانمنمصف

بعد.من/"ضح،3!االاةملامواترددمناللطويلاجزائهابعضييما!ذيالسافرالنقدواحيانا-النقهقوة،للاحداث

ي!ارصماك"بضوانقصبرةقصةالقصةهذهرزضي3اذوللقدلأ!دذللكمثال،المقالة"شحملههـ،قبيلمنسياسهةاتعلإقاتالى

امرىءاحسا!،تر!ص!اكلتيها،ادريسسيىلللدكتور"دمشقيشه-هـو!والحرببدأتمند:))رمزيخاطرفييجولعماالحديث

:ا،نفصالنبأاليهاللقيصنماوسوريةمصربينبالوحدة"ؤمنسس،تءؤلا.معطد"امكاناتبلادهالي*اءجميع.معطلةفوةانه

عبوالتيالنفسبةاًلانفعالاترويكلان-لىهيلاًلدكتورحاول!الكانيكونتريدلاالدولة1.لورهمايعرفاحدلا.تنظيملا.تواصللا

اعلنالت!واللحظةالانفصالاعلانالحظةببنالقمىةدطلعن!االتيوالكظؤطانبالالوحيماتكلكترسم.تكلن11تريمك.ثورلك

مفهدجة:عبارةفيبقولهالامرانتهاءعبدالناصرجمالىسالربفيهانماعهيئالاجالمؤسساتتريدككذللك.للكترسمما!تقيلاندورر.تريد

يسالدكأورادرشاءلق!-"امرهاعلىاللحبيبةسهوريةايلها!أن"جموعىحييركقولهاو...وتطيعوتتقبلتصغيانتريدر.الاخرى

اوقفامفولذلكو،افعلواحرلمحب"منبكئيرحتئ!/لتزمان،فياوالعصكطالاخشاب..لزدحمالشوارع:"بيروتشوارعفياًلمتظاهرين

لدلمحعقوةاوحوللديه.ركوناننده،المذياعيلازمقصتهؤبطل،نفسه.اللحربفياتكسرللمالرهـ،ح.المكسصورةكالرهـ،حالهواءفيترتفع

الراديروعلىغض!بتهلكانتالمومفجدبكأولولا،شيءاحقاقاوشيءمعظميكونلا:لماذايتسماءل.المعركةارضخارجيتجمعوناشبان11

نامضطرااومختاراالتزمفانهكذلك،للضحكمثيراامراوكسرهالحربايام"خازلهم!فيكانوامنهمالملايينا.اللجيشىفبمهؤلاء

و!ذللك،"زياد))يقهء"دامثالأمنبالانفمالهجينالمبتكموففر،ء-والماذا؟لماذا.المعركةفي!ؤلاءبعضيكشنهـملماذا.للراديويصغون

/اندونفصتهفيعالليامىموعاصوتاحدةالو1علىالناقمينمنحوربما-يورطكانافصتهالبناءهذااقاعىااخ!رحينولكن

،دذاخرىعلىن!روجهـ-كأترجيحفيف!الفسطايللحواريكونحدالى1متشابهةالستةفالايام:كثيرةبمحطورات-يشعراندون

الدكتوركتب""،ولكن-.ابطرفينكلامنتامبانفهالتعالجالمسألة.ل!فف،نو!ذا،اللفاصلةالتقطة!واتدءـورخ!فيكبير

اللطؤيلةاللقصى"فيماؤيهمالليسفصيرةقضى"يحتلانماادريسوانعدامالامنينعلىعدوانهومدىالعدودوةتمثلالتياللصور

الخاتمةوكانت،طبهياالاحداثسياقكانو!،ذا،اضطراراتمن!رصم!نذ(-ن/فا،لامماثم،الخارفةوحمش!بته9!الاذ-،نيكأالمنتساعر

الت،ريخي.الوافعيالخامهيكذللكاورلموبفيالننكشفذلكان-والنزوحوالتشتتوالبؤس1الجراح

ثاالهمليلا!اقعبالا،انةيوصفقدالادبمنناللوهـ!اانفى-ومههابل،دينا!ةالوةالقصة!هشحلاالمتفرجزاوسةمنالقصحص

ءالفلسصطينيكأ-لقضيةبلايضارريتمهفيما-نماذجهومن،ريخلذلمالمذياعجانب"-نانننقالس!وىا)قصةتكنللمولذلك،واكثرالرتابة

حتىالقضيةتلكاتصوروهي،محةوظ!طمللمىيد"اللقتل"مسرحيةفي(ا!خيالي)اللتلمفزيونجأنبالىقىالةرةزوايامنيةزاومن

التحفيفوللجانالانتدابظلو!اليهوديةال،جوةرفتصو،8(91عامقصتهيجعلان!لىالقاصارامرافانكذان.!هااخرجانب

فيالخطا.4ارمربولباريالسماسرةبدعلىرجمع!-ااوالارضوابتزأزعلىالواؤعهدالا"رل4المرئيلا!اقعلاكبيرحدالىءطابقةصورة

منقياطؤدخلتالتبللعربيسةاالجيوتن"،زللةثمدلسطيناجلمنبتشر،الواقعمناورتصويرهيجعل،عرببمبلدفيالناسنفوس

عنالممهوولبنمن!لمنقنلالىذلكادىوماالمس!نهمرمعالساسة((:اللطائرعودة"وفرأنفس!باالا؟متلكثهدمنكلللكوسيقول

بالسخرية،المليئةإمسرحيةاهدالمشطبعضولولا،الجويمةتلكر"قحسنا3ءاو*ن،4رن!!كناءلسميرانحاولؤ!الكابان

نبالحوارومن!ء،"،"اكلمةالجقاظكأفتياعربي"االدولءمثابط،!داللتيللاجيالفدروربما،التصويرعلىيؤ-اليزاوما-كانحينئذ

،ايوثائإكألمهام!8فيالم!مرحيةلكانتاللاجىءلفل!م!طينيوالح!الم!قصت"خجوطمافييجدواانحيصمذالمعاناةالوانمناصابنابماتصبلم

الاشناذاشاروقد.حواريشكلفياتاريخمنصفحةابرازتتصمد.عمقامعهاتيجاوبهمو!داداثراابلغقمعية

يجدانحاولالكانبانالىللمسر!"مقدقهفيمنجوففاروفى"رورابهمامرهامينلحكتينا!اصعلىفوتقدالبناءوهذا

الآء-صالاصاالناظرواص،الاغتب،لاءمالاواللفرديلللا:فعامسوسالقص"ةبطلوهـو-"المةكر"تظعلانهيالاولىا!لحظة:عابرا

الأوضاعديترمنسنةعشرينبعدالعلاجمناللنوعهذاعلىالعقودةارخارجيةالارادةالىوالاستسلاموالترددلخوفاعلىقائماتفاهـلاكان

ءـوبها!وداوللعل،نظرياصاراالايكنلىافويمذلنانيرىيتجاوزانيجبالمفكررودور،المخظفةوالمؤسمطتالدولتفرضهاالمننبم

الحوارذلكبينمقارنةالقارىءيجريحيننفسهتلالقيادافلأمنظرهيالثايخةاللحظووا،عمليايتجاوزهللمانفمصيما-ذللك

،ضوورها،ينتصاذاالمسح!ااننجبر.بعدها!اوالوافعالنكلريوحقيقةرأيهعنليعبرالفرص-كأوجدالذيا!عاخبالساخطالشمب

ورا?شيءايالىذلكتتجاوزلافيهماالمشتركلةوالاطرالىللقصلأالمفكرذلكتلهملماللحطةهذهفان،رهبهاوخوفدونموقفه

وذاك،الفنمنأتأثيرااًعمقونئ!ولبأمانةيكتبحيئالتاريخويهنقى"المفكروجد"انهلويعملانعلىقمادروانهنفسمهوجدقدالشعبان

الاصيل.دورهعنالة-نبعسدالترببذلكالمفكرذللكايمانيزدادانثمومن،يوج!4الذي

اللحظةه-دهحتىقلمهء-،بانالظئالىا!ديسرعالاوارجوقاللقد./رى،،علىالعاو!ربألتعلهقيدثفياندونوبطاقاتهوبقدرته

من-ا!لونهذافيولكن،القصةفيالتاريخ!رالمصدقاسخ!نعادايمثلا!!ااناستغرب:شاهـدهكنتلهحديثفيكبير!وفهاتياديب

افعاًلوعنما!رمنفاتهمحماعوضايبحتانللقارىءبدلاالادبءصعصزيرانمنوالطشرالت،سعيرميعنشيئايكتبلمكتابكممن

فكما،قائميكونف-داللبدإلوهذا،همسديس!بديل!ن"حمماالقصةبل!وص!توصمت؟الحديتناريخكمفيالايامادرزمنانهما

فيمسرحته(الساخرةالمناظرةفيعصأممحفو!فعلكما)نفسهافياءوسرصادبانعرفلالانن،ربرم-،)اللقولذللكسمعواالذين1الاءحاب

التزاممنفيهماعاى-كلهاللفنياللصمل1روجيهفيقائممايكوناويتجاوزانبركاتللدكتوركاننوو(،اليومينهذينفيالشعبروعة

فنيى"(انس،ليةاو)اصماعيةعابلأءو-العمليالوافعبأحداثفصتهبداانءقيقالكأنالايامتلكاحداثاكل"اللطبيعي"إرسما

هـذا"حوروهي!"اللبحراىاالطائرعودة))قصةالىفلنه!.معااصبحتفدكانتاللحرببكأ"ال!زيمة"انمعتبرااليوءي!ئبذيفك

عناهرمنفاتهاعما-ا)!بدائلاو-البديلهواما:ويشىألسثالحدوجهمنسبارتهفي""ثقف"ذللكيهرباناما.تاريخيةحقيقة

قصةاللحباووو:الاقلعلىبدائلثلاثةهناللك؟ضروربةقصص4فهوالسقراء4الاميركبصاحبتهاحضانالىليلجأالمتظاهرةالامواج
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"-!إلإفيتم.ىإبكا!ط،ع(!فيللانضواءبهتدقعم!اباكراللقصةبطل!رديةتعمقوهي
"+-ورلألإكئينكائ!!بركمي!!*د-7ئم!،نمبم؟!،؟،للعبوبتئبهايضاوهي،النقديةالتعليقات:وئانيها،الم!موع

لميمكجفئن-بخبر!في؟-؟ا"ئم،إوللأ!لر!3؟!فيالتحول:والثانث،المو!ا"اتلكمنتخلصهمطرللقةالى1لهتدون ؟د،+ح*خ"،ء،3م!.--+-!لح!فيلاولكعهمويعردود5ال!اسيدأوئهمماومعطمهالحرر-،ممااكثبر

بخحح!-غ،-،لآيه!"يمد-ء-.!!!؟+قئصع؟تم

،--"!.لمدالفدائيبن،يرمانها:امرينفييتحلىوذلك،ص!دىرءزيالمثقفلعسمة

-و.-!--د-عطب!إ+؟+بلم!نيثئجتفيذ!4الفدائيونيظلو،مممليةصورةيتخذلاايمانءحضوهو

-+لا-(؟دلأ.!-!!-أ!،خجباةفيايجابيبدوريقومانيستطيعبالهايمانهثم،جميلةفكرة

-ء.!---:؟"علمالاجتماعطلابمنبعثةوتكوينللنازحينالتبرعاتبجمعوذللكامته

-،وهذا،النزوجاسباب-ديارهممنالنازحيئوفودبين-لتدرس

د--،الكبرىلصورة11منبكبراضمعفالوحب!.ولكنهالايجابيالبديرلهـو

.لآ!.-ال!وتهـينقدالدراسةهذءفان،ا)نزوحاسنابدراسةوخإصة

ول!ن،ببينالاصالواطبنمنالتخلصفييهـشعملهاالت!ووسائله

بكأفانف،نبينعس،-احاديمىي1النحوهـذاعلىسالعدوادات"تجدبم!ماذا-

هـىءثووصورة،كصرهيهلد-ونا)عاهـص!فيالكثيروىالمخدوعون

؟ضميرافيهم-سكلاالخيامسك،نوبؤسالنابالم

عاماعشربنقطيصكأان-صدؤتمفما-قونيادووكمولدأ:"بقولهو11بديلفيهيكونانالابمناللونهذاءنبغنيليساذن

تىعرادنااصبحالآن؟روء-مؤظيعةهيوءل؟نفسهالانمصحان)شصبم.ةومرضدافيةالبدائلترلمثلكونانمنبدلابل،محسببدائل

إشتمسبونوصا!وا،ودهمبكلءننجدةأو7وا!*:ءوااخا"ط!رواالمينكللءذ!نيزشطانمخافمةمقنعةبدائل:افولاناودولا)معاآنفي

ء-نالخا"-طمرارةفلفاللوهمفهيف"...لائيآلئكاو)):المهم..
......))عودهقصةفحققهلمماوهذا(لشعوربم!الالمشوىثوناللفكريبالمستوى

.الاولا)هـود"لثيدشاعرهـااتئدحينحزيرانام!ىاللذبميالصاد!الملاخلاصالتامالتقدير،رغم"البحرالىالطالر

ص"هـوا؟((صبايمهد،اللحمىديار،ارىأعود،اترىبللادي"ءلاص-طسذللكرمثلالكترقىفصومحرهبقلمهيشاركانكاتبهاعلى

الىمعناالهجرةترففواا!م؟قعداءياولهذالكمما،وجوهنافيالقصةتناولانمدركوانا.النبيلساد!اللهلانفعالواالعميقالواعي

الى1يذهببعضاجعلاللذيالانقسامذللكءلىمريرتطبق-"يثربالرنينذيا!ء!ديترالوذاكعلىيزالأكةيجوريةالزاو5هذمن

!طيء،موتالىالوحيالموتبدمننجاة(مكرهااومخنتارا)المنفى!ورءصيات!ذةنماذجيرسمانعلىاللقصاصقدرةوعلى،فيهاالعميق

إضاهيهولا،وجودهبهمليكتملالمنفيينوهودة!"و!وإبئ"لموبعفاألرس!2فيينوعوان(اًلخ..دحطمابو،عنسالقادرعز"ي)مناضلة

:"تموتحيثهناكاليك"قصيدتهفيالقالمسميحقولالامرارةهمذ.فيش/ء3لشاتح!دثبمولكني،الكثيفالظلامحلولرغم)

و!-4يتركانعلىيشج!هبيروتمناليهقيلهاخافيهايصور.البحثهذافيالعامللسيا!خضوعاالقصة

:خيراتمنبمييروت.لوفرءبماللينعم-

-"اللغاللياخي"مزهواالياكتمبت3

اشواقيوتيتصلم

بيروتمىنادكتطيرالمحظوراتجىيمحبيبيلاميل"الستةالايامسدالسية"وتتجاوز

ئموتاحيثهناكاليكستمنمج!وعةتدن:الل!،بةمناللونهدافيعن!اتحدثتالتي

الباقبم!راثكمنالتافهمنالياقيفداوالاحداثالشخصإتفيتباروهسارغم،معامترابطة،قصيرةفمص

واشوافيتحياتيواهـدمهموةلأآلهفياو)تارسنةانها:قلتواذا،والانطباعات

تعهدماغيرجديدعاانسانااصبحتانافيأكنلم،واحدا!طتصشعمجتععةهيثم،اللخاصرنيمنهوترلكل

المعهدشهادةونلتالملإ،ىدرالتخضمتتجعةمنليتخلمهواانقدافياثعرياصهبيرااؤلرونإم!هذاقولي

ادبومكتبيواصبم.الدقيقالنقديالحكم

اش!ر!ااس!وصارفعلكما-الشةالايامعنتحثاذاانهادردحبينياميللعل

فرنسب"جدآهاشقراءصاحبةولينغمةكلاللصعيح1اللفنتسلبنكراءهزيمةابصإديصورفانه-حليم

الاسيادبقيةومثلليعرفالايدنالىفمصهبابطاليبعثانيمشطيعلاانه،متفاظة

خ!صورروكأترلاتيلاانتافي!طفشالماءذاالرخيضحدعس(مايعلمقدانهرعم)فنيايصو"رانيشطيعولا،النزوحسبب

.-الاختيارواجهتحيناللعرب-لأالمدن،شوارعملأاللذيالطوفانذلك

الممفوتجرحكوتركبماللهز!ةانالمعرفسةحقيعرفولكنه،وا)صمودلاستملامابن

مالوحلفيالمغ!وسوجهكوتهجرجزالح!ازالتوا!اسنةعشرينمنذا!فنينالضةفتلوحد

ا!ذلعءض!ةوزضصى4ا!حقيفهذهالريرسماناختارول!ذا،بينهمايقومكانالذي

التعذيبالوانكلي!ناهضبقيانسانجوابيكونانيمكنفماذاو2!للوونواءأإعالعودةد!للمؤنلا!ءفءشرإصنعاشواا!اسنف؟!!!

الرلالةاللاددةهذهعلىارضهفيابقاءااجلمنميعيزوالتوالشفرقة،واكنهوحسب"لحركهاوجهة"فيفر!واللقاءالعودةوبمت،باللقاء

:يقولانسوىسصبيلفبطرههاللصالسجنآئروااد؟ناهمبقوافالذين،عميقفرق

الغاليد!خيفهمارتحلواالذيناما،اسمتقبلواوالماضيوالذكرياتوالبتالارض

بيروتفيهناكايكا...؟ال*بيرالسجن؟قةالمؤالنجاة؟ماذاآلروا)..اآلروااللذبن

جذربلاكرنبقةانالفرق،(وعسفااكراهاكانو!نهالغاللبفيايثاراالامريكنلم

المن!بعةميعكن!ربين"جزحينالخطيبيوسفافئما!رعنهبىراللذي!وا!تيئري!

مطلعبلاكاغنيةقصتهالتالثةميلايفتتحنفسهالسنبولهذا."المنفىو""المعتقل"
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ءسئيعرضماكلبشراءهاحياتفيالماضياًستبقاءتحاولوهي،اللوثةلحمربلأكعاصغشة

ضائصشيءعن-"كنوزها"عنفيهاتبحثكانت،عربيةمنهوباتاللخريفيةكالضمستموتصثهناكالليك

مس-نيئا2القديمةالموادتلكفيتجدلمقاذا-صواهااحديدريهلاحريريةبئكفان

هيلديهايكنلملمالسدانهارويوم،بثمنهاوتعيشتباتهاالكنوزتلكعاديويماجرحيياهناكاليك

اللضفةومنعزةمنونساءرجال)):4مةاللهاالاشباحرأتفقد،ينهالىماناريفيالوجهماءساكبويا

فيازقتنايعبرون،اللجسرعبرالكويتمنحتىبلعم،نومنالغربيةعاريجائعاالمقاومقلبيمناليكاليك

يطرقوبعضهـمصمتوالنوافذافيالشرفاتنحوويتطلعونصصتواشواًقيتحياتي

حفا"،ءجرعةوليشربنظرةليلقييدخلانادب(فيويسمالالابوابالبافيبيتكولعنة

انهميشعرونكانوا!اوائك"...بيةهذاكانفقد،صمتفييمضيو!ادرت-"طنالوف!ه!االبقاءبنالقائمالفرقهذاان:افول

أتفقدلمهيولكنها،ايزءان"نللحظةالماضبميستعيمدواانالحتطاءوااحم!مساادبينبنفارقةمميزأتاوجءقد(كرهااوطوعا)

وأهملوها،"كنورها"محنلوايمتئمالناسارغير،لحظةالم،ضبمهدايتناولوبتهصا،خارجهايعيثسوالثانيالمحشلهاالارضدافليعي!

الآخر!ن.وبينبينهافائماسداظلبهعاشتالذيالماضبمف!نفههاوالموتومعانقتهابهـاوالالتصاقىبالارضالتشبثالاولالادب/

،اللعودةمشاعرمنصنموذجاللخامسةواللبرارمةللقصظناوتمثل،فيه.ؤضه-وخضواءورؤ--4وهـلترارهامنترابذرةلكلوافنعبد

بينجمعفدالررذلكزوالانيهففلفانهاالاخيرةايقصةاماهاوافيالارض!بنيفصلانيستطيعلانفسهالموتانعلىوالاصرار

منوا،ضىالقدسمناحداهما،النضالحومةفيعريينف!اتمبنوالاغفكأوالماضبمالح!ببلآهيفتضموشبمءكلالامالارضتتجسدحتى

الصمودادمادع!نالكض،ففيالرابعةالقصةمعتشتركوهـكي،حيفاتحتجميعامتحدةوالمقاوءصةوالعملوالالسانوالمستقبل!ا!حاضر

القصةفيالقارىءب-إوقفء،ابرزمنولعل،الهد!ووحدةو/النغهلملفانالادب(شىدروءحمودشعرفيالحال!!كما)واحدال!م

اهـهـىفييةاللحيفاوصديصهاعنالمقدسيةالسجتةقولالاخيرةتحقيههااجلمنا)ثوريواللتظيمائعودةءلىبالاصراريتميزالثاني

يحرككماذاتلتهاقلماافكارهما،من،نتعجبحولهاونجالس":ر-ائلهاافىالطبيعيواللحنينارضهفيالانس!انحقسبلفيوالموت

فيبقيتبلىترجعيولمتزحطلموانت"راج!نراجعون"اغنيةفيطبيصةومن،حهيعإالات،نية1والعلاقاتوالزقينالبرتقالشجرة

انف!.غريبةبلادفيجمةلاا"ننياشعراته!؟وطني:اجا!،؟وطنكاللذبم!بالحاجز!رالشعفءالادبمناللونانبتركانالامور

"؟اعوداينفالىاًناا"ا،لحلماهذاعلىوتعيشونبالعودةتحلمونبيناسريينالانممانيةالروابطابحسطاستعادةندوحائلاسدايقوم

ل!فياتدورانما"جةالسداسهذهانيدركالذياللقارىءاًنخلالمن-السداسيةهـذهفييعبراناميلاختارالموق!اولهـذا

!ف،والحاضرالم،ضبمبنرطالر/يئطرءن،اللعودةنغمةعلىقصصهاابزاءبعض!انهارت!ندء-،حثعما-ينين!باالثحاصمشاعر

هـ-ذا؟الحز!نةومن!قيةبالرالقصص!ذه-خضحأليست:يتساءلالماف!!بينيربطاأنالفبري!نمقدودفيواصبح،االيذللك

بالمشلعرحمبمةلملأفة5ذااكاناء3لى)اهـيلسدالبقيلقوأمنفان،حق.عااماعشرينامتدتزمنيةحقي!ةلحظةفييعبراوانواللحاضر

هذهألا!اقالىزهزهانءنب!لا(تهارعبدام،ناوء!ورهاا!ا!ص!عوداللطفلمنئساعرخلالمنقمةاولفياللونهذاويطالصنا

ا)هـ!لى،الاسىمنعفففيما!نفسهفييثوروان،الستاللكلمورغصنانهاللغربيةا!مفةمنعمهبابنيلتقيانقبليحسكاتاللذ!

علىىالمبفةالرومنظيقيةهذهبمثلقرأتء،اكثرفياشعرلمولكنيندويرعيضلانهاالحيابة،ءمنالادلالويتجرع،شجرةمنمق!

-الان!ذلك،اللقصصهذهقراءإنيلدىشعرتكماوالصحةايعمافيةافصاراؤرانهوعندنفسمهالاإضما?ندرفعهءمهابنلقطاذاحتى،انتماء

مأساوي!زنوهو)العمليالواقعمنالنابعالحزنمرحلةتخطتالاص-ليه-هـمقطوعولمءوا!رباواخوالاءمامذاالاولادمثلامثله"

وحدههووالمكاليالزمنياوردزوالبانالقولالى(سليمطبيعييس!عوكان،جماحبا(سا"حا)عمهابنيحبواصبج...افلوا

وهناللك،هناالاخوةبيئالانسانيالتكاملي!حققانيستطيعا!ذيالكويتفسيصيدليايعملالذياخيهءنيتحدلمثوهوايىباعجاب

هـ-ووة،مشوياتءلىا!فوس!أدجانلحظةفيالهزوأا-طاعحمين."بفخصهحافطالحليمعبدغناءوحضرالقاهرةزارواللذي

بفعلتحلمتالتيالقيمتسلوانالجانبنفبمالمناضلينيوحدوانالحذيالانسانقصةفهي"اللوزرنوحين"الثانيةالقصةاما1

لناتقول-الرومنطيتىالمدذللكخلالمن-اللقصصتلكان.المزمنبر-انالش!رالالهيتمبقوللم،بالماضيروابطهعاماالعشرونأنس!

ب!يلا-يمموحتىدكة!لاانتماءمحضالارضالىالانتمإءانالعيشيلقمةهـنالهحثغمرةفيوكان،حيالم4محورهيالازدوابكأ

ا)هـلمدسة:القصةفياللعيفاويةالغتاةقاككمااو،الانسانية/1!علاقاتالتعرضمنوالخوفوالاولادوجةالرظلفيوالاستقواروالططنينة

."غريبةبلادفيلاجئةاننياشعرانني؟وطني))انني":واللعزلةالوحدةصدفةفيانطوىقدالمتسلطالحاكم!نقمة

وس!،قها،القصصه!هحركةعلىودة51ابأغانيفيروزوتءطرفطعتحينالاظهريواصلىودبص!فتبمفيانطويتمااننيالآنادرك

-قىالدقيالاحساسذهـكعليهايسبطركمما،همستغربغيرامروهذاالم،ضيان.زمناليسكيالماضان؟اولضيهذاهووما،بماض؟اللصلة

يوهـطعامدنحوالاداءلىع!ىوقدرتهاا!فلس!طينصةالل!جةبقيمة/الماضيلوحةرسمناسوية.الاصدؤاءوحميعوفلانوفلانانتهو

سببقهنلللكذلكمث!--وغفنيةاسبابوو!نالككانصواذا.بال!عفويةاستيقظاتيالرجلهذاوللكن"...الخاصبلونهلونهاامنهاوكل

ركل-المحتلةالارضابرناءتدفاللغة،الاسبابهدهيقوبمااجتمايالازدواجيةهـكلةيعانيبقيالعشرينصنواتا)لى!انهارعت!مافجاة

عنوويتنازللاالتي"وناتالمههـنتجزأ4لاجزء-ايحاءاتمنتحما4ماءت!تركهالذي"اللوزغصن"وهو،عنهيبح!مان!ىماقدكانلانه

اذافكيف،واثجرةواللببتايلارضسأنذلكفيشانها،صاحبهاهـ-،نوانناسياظل،لحمبيتاواللقدس1فيالقاطنةالصباحبيبة

الروابطلتقويمةالكبرىالو-يةهوالعزيزالمصونانى!ءهذاكان4انستالسنينانغيى-ر،العهدهذاهثلفيهاكانحبقصكأيت!كر

تدتسبعند"ئذيمةالعاماللفظةانجهيعا،الارضتلكابناءدينلملاقاتوالعان؟الجميلةالحب4قصفبمالازدواجيةتلكطر!هوانه-حقاس

فيبهـ،الكانبيصحيانالس!ل*نوليس،وحياةونبضاوجودااطارهاحيثسئالسدابةتلكاحتوتهماابرعوللعلها-القصةهذه

جد)يةلنطريةتنقادلاهف-،الدارجةفا)خعبيرات،رراهلما.سبيل.النفساصاقفيالقائمالسدانهي،رامرفريدنحوعلىتتعمق-الفني

صميم!هـنتبعوانمما،اللخطوللتجربةقابلة،ا!خارجمن!وضة!ةفهي"ابقةالس!قصحةمفارقاوضعا"الروبابكياام))وترسم

والاجتماعية.الغنيةالحاجتنحينحتى-رتهابانأبتبلواحدةلحظةالماضيمحنتنفصملمامرأة

س66-ا!ح!علبى-التتهلمكة-يشبهبى،اصيبتبالبقاءتعلهاولشد،اولادهمامعزوجهاهاجر
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ء:طع6-نرط-+!يئة-؟*،؟بمكا+-تج-نم؟،؟:ا*!*بربزطع!!!،!فئ+ولطخ6ايزخ،،إ،ديم،ع:دنخ!،،لاإبذتم!+-ثم،ذ!ت؟يمطع)-ياربنعألادسعيرارعببئرا.أء"أ

؟طتن.أ!-قيع-؟ءفي!ء!تط،ددأ*!64:،!-أ-وأ!-لاؤ"ءاقيإ-؟تم؟بملأ!!لأ!3*-خك؟قي!مح!يم-.كا--،ع-ا-اس؟شأ،!/-مم2!

لا-طليم!نم-غ\،،تمطع-يزد؟لأ!طعر؟ط"جطفيه!لى؟!-ع-بر؟؟-غ،ج-ط-طعفي؟؟ببر،-بم-ر

لأب"ط11!--+أط،ير،ل!ع!،يما-قئ-!كمتج،تجعفيل؟ل!ء؟-+-

في+لمحمي!غتم!جاكاأ؟ن!فيئم؟كأ+!-*،--1.-ال!فحةعاىا"تن!موواتمةمة-

إ؟؟-7"-م-لأ-!،--بر3،-ءسلم-3؟تي!،!م5لأدخم!2!ذ-

-يم؟،ج؟،ب!!غ11(!جأقي؟.؟؟،!ط!يم--عسهـ6س!.حمسى-لسسييم

حغ*!يم-ز؟"!لأ!بن--ء----*"عب.:-4-+في!+؟-!ث!-+-

قيكا!يئ!!،!!غم---لا-"*-4

برحمننخح!قي!*+-ش

بموطع-،!لا:انيستطيعاشمعبواأنالفئبيىنيفصلاللذيالبعدانعدامان

+كا----------ر-:كا-إلاظومن،معاآطلعلإ"وا)ونءهبذلكلاوصاعدقيقلة!مالىبالفنان.بودي

2+-"!(؟*-!.لإ-م!!!.-آلأ!+والإبجابرجة،با(واؤميةأحفل-للذللكنت!جة-دبهايفدوانمنبدفلائم

.---+ةعط+؟رو،الانسانيةواللقضاياالحياةيواكبا،دبكلىفيلادماىعمصرانوهما

-لاكا!--؟-؟ع*يستلهـالنعوىانعلىقادراالغنانيكلمبحالوصعهدامثلوفي

ط--/!خ-!؟!!-؟"-لح-كاخ!كاأ،،--،الخيرةامحمافهامنورمؤزهنماذجهينتزعوان،امتهفيالمفنطورة

؟-!--ط!--:شكا،-يؤأب؟طإزر،ط02

-لأبط-في-ج-!7.!لافيءبخ.ءج---كاقي!-!!:و!ء*-يسعطيعانهاي،نفسهالشحعبصميممنالادبفيالنماذجته،بحوعئدئد

-عطمكالاء-ء-."طع6--+فيطع-بخ.!"ثلطفلنفسيةخىملالم!نالانتماءالىاللحاجةحقيقةيئقلان

7كا------جل،؟لحبر!بمآ؟ىفيفيبح!!-وحقءقةلامةاروحيجسداو،الستةالايامسداسيةفي"هسعود"

كا!*!-!-دط3غلأ؟!م؟.ط"برع"-!."!:قدوىفعلتكما"حمزة"ا!طيبالكادحالاذ-إن1صوهـةفيجوهرها

!---دطبم،حعط.-حمزةكان

-.-كالآخرينبلدتيمنواحدا

كاء،خمبزهياكلطيبلم

لا-نالطبالبسطاءكقوميالكدحبيد

قانطوفدوىيومذاتالضقيناجنلبقال

الهزيمهتيهفياخبطوانا

عميابنةياتضعفيلا،اصمدي

عمي،ابنيامتصلآانا،عشرةمثلهعنديلواود:الصباحهذالجارتيا!جرصمهناركحصد!االتيالارضهذه

اقولصباحوكل!يارباًقولمس،ءكل،المخيمذلكفيءمرياهترأوسكوتبحزناليومتنكمشوالتي

سبذهبأ"فمنسعديذهبللمواذل،سنةعشرونمرتقدوها!ياربسيبقىالارضهذه

معليشةمنتسمننمدهاال!ىالعميقةقلس!هافيصمزةتشبهسمدواميموقلاحياالمغدورقلبها

ناعلىمصممةبسايايبالوللذياةالدأ)5عرقآحملفهي،الارض

منكثيرا!ىتخاجلامعطاعةشجرة))ا!داليةانتؤءنلانهاآزرعهامرأةالارضهذه

وقد،ايغماماءالىيحتاجلاالزيخنونوا"ن"يفسدهاالكثيرالماء.الماءواحداللخضبسالارحاموفياًلاخاديدالي

8وءةمجفيالقعصصبصنط4راذياا!فنياووور!ومزالر!داكانوور:ابرلنخلا!ضبتالتيالسرقوة

ؤحصوصطوت":آمةاالحةس!مىاناظيرةولن.وحي"س!دام"المقاتلالشعبت!بت

تلمك...غر!تحيثاورال!ووقءكبةسعدامكانتحيثالباب،العمرحهساد"انقاضهاواحتضنتحمزةدارنسفتوجن

رأساللىتنظر،صباحذاتانيحملتهاالتيالليسابسةاللبني!ةالعودةظى-ل"لىمي!دةبضحكاتبالدمعبالاصواربااكدحعمرتسنواتذكرى

!سذاائايقولحين-"صوتالهبعنفوانلترابايشقكاناخضربلسووهـ:مؤ":لحمزة

منالرطوبةقليلاالاتحتاجلاالتيالدالية:اكتملقدالرمزاننررك!قينوبهزمالدربعلىلخ!ايدفع

اصبحواقدورفاقهوسعد،ا!واءالىوخرج!الارضجوف!شقتقدالجيبمنمرفوعحمزةبزللم

والامل-،الاياممرعاىءوداوسيمث!ون،8مارصمننابعةحقيقةايجابر-كماواقعينموذج"حمزة"اناليومليدركواحدايوان

منكثيرامسقد-اللناميةالنبتةفيغسكالنالمو!هالقوةتلكيمثا4"ماأكثرالحقيقي(الس-عبضم!يريمثلوانهالصاهدةالاكضفي

سعدلاماصحؤور-د:النورنحوبهاليتحولحيلمؤئافياطاهرااللفنوان،للفنمحودايصبحبانأحقثممنوانه،والمساومالمتخاذل

(!ومذاتالبيتالىعادعندهاسه!ألركهارصاصة)جديدحجابينقاهاوهو-وصبالانهانقهمةمنيرفعلاالنماذبم!ذهيفنم!الذي

بعضعنوأقلع،2ءلآبشاواكئرأطفاالبئاءء؟ملسعدابووأصىءبغبارصدورهمام!نلأتالذيننفسيةمنايرضايرفعوانما-امينانقلا

ي!فربسعيذاالاخسرابنمهرأىحينفظاطةمنتصرفا،ةيسوبكانما.نقياهواءليضنفسوا،الهزيمة

ناالكرتمرةاولاجهـوعةاهذهقرأتوحين،-"الاشبال"معصورةرسغفيكنفانيغسانهدفالحقيقةهذهتجسميدوالى

كان:ن!بمفبموؤلث،قصةآصرفيالاوجودسعدلابر!بمايكونلاءع-سنةعشرينتقفظلتالتكه!ا!فقيرةالفلىطين!ةالمرأة،سعدلام

فيسبلالكدحهذاآكدحوانهاارملةسعدامانيوهمناكانالكاتبحقيفةل!مدام،"ءالواطيالهؤسسقفتعت"-امثاالامنالآلاف

بعدخطأيادركمتء-اولثد"،عليهـمينغقمنقيدلالانهاابنائهانفس!امتهاوجودهيوالمحددوجودها،ءعاوالفنالحياةفبىكأاقعو

هذهجعلقدانها!ةافيسهـرابيظهورانفاللحق،يي"يرتأملكادحىة،اصبرأيطينلاكماصبورة،لصخرايسنطيعلاءماقوية))

برعديرضصرف!كانسههـاللذيابالانوذلثدلالةواكثراعمقالقهمصواصبىجالمخيمتررالذينفسه!مدهوتالمموجودهاوللكن،ابدا

يكن*للم"خيالهيشاجر"ئببتاالىعادفاذاالنردلعباللىءملهومشاعرهـصا،ابرنهازةقدن11تخشىاضياالاممشاءروتتنازعها،فدائيا

،ف!ينسلبياانمىانا،كانبالاملوجههاشرقحينالافنيوجودفانهى،او!لا،امةلحى،ةطريهاإصبحقدالفقدهذاانئحسالتي

اء!في،الفن!البناءفبىدورهياخذانلهصبعالتحولذلكلتحوقلت"-محتعدءلأطبيعيمةالسطذجةلهفتهاكانتوان-تجزعولالاتبكي
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قتاما،اشدمنظادخلالمنالتراثهذاالىفينظرالبياتيواما-ندركثمومن.الداييةعرفىبروزمعتمملاامننوافقةايضاينلته

:النعوتباقبحيرمي"انليمشطحعيرمسخهاوهواءعلىالتاريخويفسرفني"ورمللى2ق!ائمةالق!هذهفيغساندعمدهاالتياللب!مساطةان

الاوتادعلىباضتاكيبالطواويسذكروني.والعمقوالصلابلأالدقةعايةفي

الرشيدهاروناعراسفيبلبافةينفذانالكاتباستطاعالظماهريةالبس!اطةهذهخلالىومن

اللفا!حينعربإتيغنيمنبوذاالشر!وبعارناحية!هئ،يصورهالذياللقطاعفيا!ائمةالمثمهلاتاعما!الى-

واللعبيسدالجواريوباحزانمننوالمسؤولوا!لمبيعةتصبهوماالمخيمفيالعيشظروفهنماللك

العينعنالجاحظالبحتربماوبوج"،التيبيروتمطارلحلىالغارة!نالكاخرىناحيةومن،اهلهءلىنقمة

جديدسلطاناعتابوفي،ديناراعقابفيفيالعملمسؤولةانها-الطيبفلبهاتمستلهملانها-سعداموجدت

المريباللقواميسصمتمنآءوهـناءاللفواندفعت"(ورمزح!لميقةسعدوام)وقعهاتخفيفءلى

قديمهخطوطهاءش!علىيالحريروووأ"،تبايديهمالح!يدقطعيجمعونواخنواالمطلمالطريقالىالاولاداندفعفم

الرمهريربكلابدكرات!ي.طولعلىكالاشمباخانتشوواكوبمموعةائرملالىبهاويقدهـورا!ارية

الجيىهـبصمحراءاو"كطا!حاباص!بعضتركببنماووا،"العرا!لمنينظفولهالطريق

"كافور"السودأءااهـ(!موبشمسلد!مهنا،وهربواالدروبتسدالطبريقعرضفيسياراتهمارسيارات

"جرصر"وضحكات،ا!اليكوخصيانالكادحينمنفئتينبين"ا!عملفيالمنافمممة"مشةثالثةناميةمن--

لانافشمهاا!صورهذءمنءمورةكلعندالوؤوفالىرلميحاجةولامتفاو-ةاللحماجةلرجاقانيعرفونللفرصذهازونالاعمالاصحابلان

اللجانعبت!تيمفيامعاننطا!فيهعاجه!اولكن،حدة!لىاتان!بةقصهيقرأانشاءومن،اقلباجريقبلءوزااحثروان

لتلخصمتعمدة"مخشارات""هيكلنصاوحدها-دكرلانهل،المشر!..و&رتانالناطور"فابمقرأثاللحدالقصمرفيكتبمااجملمن

مسنكللحندوايخطا،تراثمنلناكانماعلىالغالبةالظيعةباعمق-وبمم!اطهاؤصروواعلى-تزخرفانهاالمجموعةهدءفي"فقط

الرشي!هارونلانلاش!ءكلقبلثقافيخطوالبهاتيقبالينزارام"تمثلهالذبم!الوافعان.رائعفنياطارفيالنبيلةالمعالي

!فالاوتادعلىتبضلمالطواويسلانولافزاروصفهكمايكنللمالمثالى،دطيحتفذاتهفيالواقعلانالرمزمنشأنااصغرليس"!ءمد

مناللشاعرينكلالانبل(؟اعراساية)-ومجازاحقيقة-اعراسهاحدهمايجاذباندونمعابالسويينيحتفظانعسانالستطاعوقد

الماضيعلى(مش!وءتصوروهو)بهاللخاصزصورهيفرضانيريدخياليسرعوكم،إتطورواوالدواموالعمق4الا!مهمنحظهالآحر

ة2مريحطمحينالاماماهـىخطوةاللبياتيويمضي،والتاريخوالتراثالكادهـ"الرأةسعدام.والرمزينالواقعينبينارنهالمقالىالمرء

قحقيرفييزصداناجلمن،فهوقديمةحجارةباستهمالالحاضرلمجمةحولحقاباهرةبمنيجةليخرجالمثقفالشابصفديورمزك!

يبميلاهووكانما،للماضييتخبلهاصوربابشعيقيسسهام!نهحاضر.اللفنيالعملفيالايجابية

بعديمثلوانمايرقتلبانيكتفيولا،وحدهالهدماجلءناللهدمالام-

بضحيته.المحنقغيظفيذللك

ماعلىثثرفهو،التراثمنواضحموقفالقاسمسميحولدىحز!راناحراثبمدادبنافيوضوحااكثربدتظاهرةهنالن

:وشعوذةاضاليلىمناكواثذلكفيموبر-دةارظاهرةهذهكاشتوقد،"ا!تراثعلىاثورة"بهاواعني

لابالاش!باحوالإبرمانالحسحرءلم!نيالمذكورةانالاحداثالالاعامةوفربةادبم!ةمصلالاتفي)ذللكقبل

.000044انءليناء!نهاالادبموق!ندرسانوقبل.حدتهامنزادتربما

المعساماوا!يوفونو!لحولىنيئوديجاماعلضلاعتيف،طرازااصبحقدالتراثكلهل:اسعؤالاهذاعلىنجيب

الفقهاءوحسبي،بيكفلادخضرثرسبقولهنانستانسانيمكننا؟طرحهينبغبموللااالحاضرالعمر،للائم

ا)ذلي4لآامييلالمهزوماببىيايحاولانالسخفمن:"غصطبماهكمورالماركسيالارجنميمياللكاتب

القبييةت!اليمهناورئتماكطماللشىطاناًدذفاننيطو!السخفن5افهـاالوفتكلاًروروثهبالمعاييرالتمسكالناس

.."غريبةمج!لةال!مه،بمنالجديدالمجتمع؟:بثقىنمماجملةكلهالتراًن

تشطيىعلاوانكيرفضهايعرفامرىء51-ا!بانك!ناوتعس.

."اللهـهحعهال!وس))هذهدفهلاؤىاثإ،را.ت!هـءعانالأالداويص-حصدالج!؟طوديح!ما!يجبارراثالىالكاقبهـهـايرصيفو

.....الماضيبينديناميمةحيويهءلق!الاا!تراثفما،لهمكملاجزءا

!عاتقفولا،واسعةالتراثفيصطقةتشتملسميحئورةولكنير-كزاسما.طاوسندايكونحينالتراثفانذللكوءلى.واًللحاضر

ثورةنجد"بةاًلربامصكبماثورة"قصجدةففي،وانىهوذاتألاسماط*ردهـوةلملوت!ون،ضروريهوبلللإةاءص،للحفهوالجديد!ليه

للمممتلاللمملندوبهاوالاكتفاءاصي11بروعةالهفرءلىالشامحر.!لىسا!ة!رهـهـدعوة

،فهووالتجددالنموعنقاهعوعاملااصبحقدمالنرأثاني!عنيوهذاالثورةطيمعةفياقىاثعنتحدشواالذ!نامثمعراءاتباينوقد

واكأهوااليهاطمانواالناسلانللاثارةاصالح!يعديماش!اعرانظرفيمهـهزاتراىا،جمنا!أء!ستحق،عف-!أ!فزيادفوفق،ء!يه

للجديد:التعرفودرفضوابهيشعينهوبل،اسلاف!لقبور!لمئنا،الخالدةالتاريخبةيالمواقف

امتييا:الحأضرفيالصمودمنير.كنهل*!؟،لماضي

الربابه!ذهعلىاجيالاعددتظهريالردىكسروان

اصحابهاامجادوكلالرسولامجادكررتحط!بنصخرمنءوانةمكانهوضعت

مرهالفعقبةكزرتنزاراما،اثالترإمنالنيلفيوالبياتيقبانينزارويئفق

مرهاللفطارقكررتوا!صيان:واللغلمانالجواربم!الامثلاالرشيدهارورتاريحفييرىفلا

اللكميرعنديمنووضتزهـانمنءساتالرشيدهارونلان

وحسرهاسففيكذبتخصيانولافلمانلقصرافييعدولم

بالرشبلديابغدادانسانيعدلمالرشببدهارونلان

ا!بالي!!للولرانزفهللممنكتبقىماذاب!باناونبالرشيدهلروننلا
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كلاممنالشقيةطليطلةياتبقىماذا

ش!مياكنانةياتبقىماذا

للصباحتبقىماذا

بر.،إلا!،!،7"أ؟غ-كأ-+مشنباخووجهيإضيا!فيتخثرودمي

1لأ،:لم،س؟صم)3-س-ء؟.."-؟؟لأءظ-!لأ،!م!بم

لا!لأ؟.-ء.!--ء9:؟3+\،يم؟بر-القديمهالمكررةالبطولاتملوااطفالئا

ا.سأ-لأ/!؟!-.601---؟عإيمى7ش.3.خ-!خالغبارفارسهاصاركالحاتسروجاسنموا

+ء1!ج!!؟س.-.!راكا.س--3!دخء!-.السقيمهوالذكرىالزنجار!هاسيوفاعافوا
33-أ-لأ؟ع.!زوير!كو3!"-،04ح؟+3ن".!

!ئجلأ!!"-ترلأفي؟بخنربخ.،-؟خ،-.لى؟!-!!!؟بر؟.قيالجدار!لىالمث!رعلتالرماحكرهوا

.طلآ+؟إ"-!،\إ!شكا!+تخ؟نرلأاء0،0!ير-ص،كك!6؟-

.-"ىإآ+خب!إخلأبئفيييخإ/"في1+في.\4،!-*"هذاللقاسماسميحيتخطى"الميلاد"فصيطلهوفي

؟؟سفينرإ+،--ة--.إ!ح+-"!نج"*كأ!؟*!أانيستطعلمالتراثدللكلانجملةالتراثفيرفصلعسهالمستوى

؟يريم؟تمس*-؟سإ!-ء-!*!كاء:الحاضرمعئفسهفيدتفاكل

-ش؟!كثلاكا""+!،!إ!بخفيش*،نجهولاكونعالتحتالمنقاةكتبنالاابي

بزفي؟؟؟علم!يزحيمذشقيى:شغ-*"!-"اهلهالىدردوساالردودسئاالردوولا

كا"آ\!س"بمع؟+؟"؟ضيمالصليبيينخيلولا

%!م!كلألالألأ\إ؟خ(،ء7-في

.؟.11كأ؟ء؟و!3يخ-يتن.عملاحالدينذكرىولا

،خبر.!"،.")،-*سلىقيبرخ11-؟+حطيمنفيالمجهولجئديناولا

)؟رترلأ؟للمئنىللانقاضخطايتشد

لاطفاليحنىفعن

كمرىمصانعااشيد

الباليمطفيرتمقوا

درويئرمحمودخضراجن!ةواخلق،حلوامسكناوابني

يبل!الذيالموقفهذافيالشامرمعاللقارىءيختلفوقد

بعيثايتجنىلاالشامربانيحسىولكنه،للتراثالتامالرفضمد
بم!اليستالعربيةلامةنواتأملالهدوءلحظاتفيفيدركد-

..لعوذلكحبهلىنشاقدوهو،ميوبمنفيهليسماالتراثالىينسي

ور!سهلماضياومهلرتنكونفيلكللحاترفرلهامهمامململغوحطهالمعم!تاهيا4مف!وولذ!ك،الحاضرتنظيمفيمنهيفيدانيستطعللمولكنهاًلتراث

*!*القاسمانللنظرللافتاومن.المزدوجالولاءثقلمنليتخلصيرفضه

ادبنا،فيئوريةآئارمنحزروانتركهلماموجزةملاسؤانتحىالتي)الكبرىالتاريخيةواللشخصياتالتار-نطاقيتجاوزلا

اواستقصاءدونمنتزههبامثلةمشعيناالمقالهذافيعرضهاحاولتيخدث!نحين(ا!طصرهايحشم-نراللالهارفضهرفمبانه

صفضاتعلىطنعتانبعدحزيراننكبةانيتضحومها،شمول،فيكبرالمجتمعوحياةوالادبالسياسةالبياقييحشدبينما،التراث

ايجابيامجالاالاربلهذافاالممص!مادتمؤقتمة!لمبيةسماتالادبمنبش!لألقاسمايتلاعبولا،الثودةلهبمنليزيدالصورةمن

،1.0.4ء.ا...01.بةع..اقدامهتعتهولاكوداسهاكتبلشاكانتانهيقرفهو،الاحداث

بم!مب،وكحوعمبحبعم!لشعمباسصمميملمحاهذآدمننمالتوجهلبمالشمعريئؤقعيهللالعميةيبسمرر!والبياتيواعاالخ،..حطينفيمجهولجندبمالناكانوانه

منصةولىلفدائيوناانبثقحينالاملافقالىليلساوهدةمض!ألابان(كيفندريانصنليعرف،فهوتمامامبتكبرااتاريخايعوض

ورغم.ومثالهاالامةلروحتحقيقاالادبفيهمفوجد،العربيةالامة/انه(كيفلدريولا)يطم،وهوالفاتحينعرباتيصيكانالشر!

الجهالادبالانمباثرةالنكبةاثر!لىوهناكهناانبثتاتىالمرارةوزاءعيناهتجحظكانتاللبحتريوان،بهخاصةضحكةلجريركانت

والثؤرلأالتحررطريقملىابصمودفيالامةارادةعناتعنيرالى.جديددينار

اللهزيمةهالرعلىالادبنقمةمحطقصيرةلفتبرةالحاضركانومثلما،التراثالىنظرتهفيالقاسمسميحمندرويئرمحمودويقترب

لفاوتالادباءحسبمتفاوتةبنسب،الانهاممنيسلمللمالماصىفانعلىبمشاعرءيصر"حانيحاولولا،عندءطويلةوالفيئيقفلاولكنه

تحتعاجدامتما،والتراثاولضيعلىالثورةولكئ،نفس!ياتهمفينفسهفيالنراثموتعنيعبروانما،فيهمواربةلاعامدنحو

بهافتأيا-اللشعرفان،فيهالرديءمنللجيدوفرزاوتمييزاتحليلاضوكو!نعنالانقاضفييبحثفانهولذلك"تموتاساطيره"بان

بدولا،اثكلةهذ.يعالجانيستطيملا-الاستيعاًبعلىقدرتهكاريخالىبحاجةجعالتناقدالهزيمةانافي!ريبولا،جديدشعر

والمسرحية.الطويلةالقصةتعالجهاانصسد!علىتدللااللهزيمةكانت،ولماوالقدمبالاشرافحافلجديد

واسلبا-حزيراناصابعمستهالذبمرالادبهذانسبةكمولكن!لمااصالةفييتشككحزيرانبمدالشاعراخذ،فقدالماضي

لشيكصيءذلك؟بر؟لرءيصاندونعاشالذبمرالادبالى-ايجاباللحاضروالمشفبرالماضيهذاصلاحيةفيثم،اولاالماضبمهذاعن

ؤاناهئمامانعيرهانبنايجدركانوان،ال!تقصاؤ.الوسعفيالىالالتفاتفيررتالالرلىبانايمانالعلعياالتقدموزادنا

ارىفاني،شيءمنيكنمهماولكن.الملائمالتعليللذلكنوجدءثلمساولكن،اكراثمملىالتورةهذهتذمرقدهذهـحقائقكل،الوراء

الايجابيةنحوالادبولوجهوالئ!عبلفنانابينالتلاحمازديادانتلكهدأتثمومقوملا!االامةلحاضركجريحامباشرةخلقتالازمةان

ادكافيسيزدادذلككل،بالغربةالاحساسعنوالنزوعوالواقعيةعلىاللحملةهذهفكذللك،الاولىالصدمةسكونبمدصفةالعل

.الاياممرعلىالثوريةهنحظهيكبرثمومنمعيتعدأنيمكنماتقبل،فيهتبصرو&!ةيستانها:التراث

منجنىهيوانما،التطورسبيلفيعقبةيقفماوترفضالتجرد

دياساحمسانانمنللفنانبدلاانهفيروتراثناماضينابتمجيداكنفاءكخمه
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