
،كا!!-3!!!اللأ!لأ..-م.!-صم-ال!هثىواالا!!!

،اخاصاصوتههـلط/بحث!المبد!.-اومةاللهجةولوجالاير!الحةمة،.-لمكاكا.،ش6

ىارو!بجم!ذاااسا*"ن!عمع*ةر،وبم!ىدلاادوفي!اقال!واذ!م،؟!واح!تخأ!نج!!لط

صوتاكب،لالاهوتءلال

ايثورةرردالهأنء-جزءاذ)ك4اس،سير*ونانذلكءعويريد،خاصهةؤ-

،الحهءعريءوو!هةط./ءةدو.ذلكءعبه،خاصهيرظلانعلى،العامة

الؤ"!،ه!وؤ.وناضسهاوللم!"رإطا!منتلور!ء4لنتمادو!جاءن!ضنو!ء01

بخهلمولىالذيقاشعراءاالنواوبرجنمنذفسه.!ء!:فوادونيسءص!رايهـطاعبرةلمم

الملم!!كأالس-،!هكأاهادضابسنف!ولطبئ!وال،اوض،محهالاالثووةحركة

داله.الهوريارحولاهـيفيتاولا"نيا،ا،نمافيةالالشلةرطبرحى.إلاذيالورددوهـو،الماصباصدداابحاثالىالاولىالنطرة

درةبر:-ليااوء،انطبالهطكما،((ر-كأعرتقاقهةنورةنحو"المصمازال*دد

يمبزهديمالاقائمامموضاان،ادونيسىد!،عفياثكلةولكنارقارى?!-ىيروؤةءا"ددا"ء.فحولكن.طلا-يالاصبمعت،5،ال"تث

فهماولكنالحقه*كا،،الثوري*رلفوا،بالزيالاشب"ا)ثوريالشعرنبينببر!،التكبال؟.ءلملاتول؟ن،با!كملاال*رردبهاإغصكأبرةووهـطفات

اثعرامننوعءناهـيخاان!يهجداللاا"رفهـو.بخاء"ة!وشعره.بميرحاو-لوا)هدد،اكفووس-وهن،اذن!،لبحث.،دةءتزانعديةمة،لات

،جدب-دةر،للفاظيا!نقاهتاللفشرادوا!يتناولا-د!ما،الضلىي.اكنوعةاضقدبر"ااتبالاثار

!صنهأ،)4ذاادوفيسشعر،ا"،.الالصسمحلىءلحفرانيحاوللثانيول

؟أتمهانة.لقية-ىاجعهالرفان،ا)هقسهدا)-ءبىه،اءكبمااأوة،وءاتا-ةولاهه

آخر.نقدي09!فءرالجهاادخول،ا،تالموضوعاهذهتقصي

يض-رلاكذلنوهـو،هـء،ءلميهالجوابيمكنلااممهؤالاهذا

الخفد،ف-ماولأاللهراءةا)ىكا"الا"ريصبرانا"م!وا0ذالهادون!يسل*9ثهكص-ةآراء!"تباداةردوداكوقهاالى.رجعلااهم-ضهاان

نفسه.هوفادىكم،إصجالاهدامط،بقكأءناخاشئةاال!!مبةول*:ها،خ!رة!كريةياقضا

هـ!د"الاداب"اطلقصهاالتي،دانهااةثقا!"بئالثورةلمظايرء-ىالكثيف

عدىا)-أثيرلهازالماأنني!!ادونيسلثعرالفدرمةاةراءةوا.الممتازعددها

!-!اللجديدةلظراءةوا.دكروبآراءهاومن،ونقلدهسيادوفيقراء

؟المثقفونام،وثععرهزجسادو،ذئكعنالمسموولومن.د40.لحصلهر4إاذيااللخاصطالهقديبالطابملىبهءرت((الآداب))اناضجوالو

--!طو-دنبدولالميئدر،لى،وا،قيء"هحاد!"ت!قد،خهرلاادهـ،رو

نقدإ-ةانتارات!لىردابركاتصاهم!ردكذللكالهصلهذاوفيبةل!،برقاالي!ماوجهزقدعلمى،ليركات

ى!مقحما،ءهـنفهـس"وهو."الب-رالىالطائرعودة))روانجة!،و)ت

م!وهـ4يعرضولذالمث.دونيسى،ءمهاوا)ءراتضدالمعركةلهمجمال""هلءناداقحهىالاؤرب.إجدوادوفي-!ردانمنغموبالر

ناغبر.حوللهاا!د!هيختلفلا،ء،ء"نعديداتخلالمنللنراثواكقدال!اءة.دة:ءةفيا!،ب"متنصكاكأذلك"عيئبرانهالا،شخصهـبئ

القارىءبر!4فيم،كأ"تكأ،نيسدواءضدهيكما،بركاتعندانىكلة.!امنرو!

الكاسيحاغفباممن.هذينالكانبينانتاجلمحيهء!درجاذياأعامااجوامن،"ز:هد!اانفيلتقرأواانارصوكم"نض،ملبمنوانيرتوج"انه

الاحراجهودلك،اطلقةالثورةباالااءزام1)ى،!هكياءكليجخاح1)ذي،عما!!!ةورء.ورة،لذا-ن/1المثقفبهنبئةفيواقعيىع-بايسىجلوكأنه

يدعوإ-صذىانفسمهوهو.ورركاتادونه-رءكتهما،وضحهلااذىاءل.-.لم.لم.نرأل+...
.ء-.......---ىيرىمبرورلاؤد.إنا)ولرفهدامنواكسر..مقافةايرهرأورلا

يدةزاو"نالحدت،ولالى،المفازالصددفي،قيوخشبعباسا،ش،ذينوكل-وؤ!.ودرادضه4!*ا:ل،"ةجبمه)ودونالذيا،وة.وعيع،بال!ة

الدقىورانعنؤفلاهـذا.الدقهقالتحديدولليمى،اللعامالاثعارلطكأ-بعضا!ى،المجهبىاعيباا!ذاكثإرةلرمآالمفللهذافينشه!د

الاسنمادقىروايفصولفي!يم"المضمونحولبالبحثمالت!ددعباسىكالل!-*قيراً"---5!ءظلىا!ثز-س4مهث"*ومااناي.الماضياللعدد

الةضالجلمنباكفلحين،فجةلص،"كما!الالسقاذدعلزرلك3و،بركات،دكروبالا!تاذاهـىلميىج"لاالكلامهذا.الاتنياءعالمفيوالجاءع

كاافطلاص:ح،!جمياءملفيالىةا!.ل،،وادا.وايةالر!ذءمنء--دط!ارخاردها!وب!يثيوا)ت!اولهةالمتفكلةعلىت!قو)كنه

حىك!فيرايالابداعيللجهـدءيكونلاوعهدئذ،الاجخماءكاوالهيا-!ك.،تحته

.بدع4إاوا)كا:مطحقبرذ!نويهضم.اضموناءلى

م!ئ!،روبو!3ادونهع!ىبرء!-نالهتجلطءنايرقالماثهةكانواذا

،اووارللعهدد-5*"نقيرراسةيكوران،جب"،الىالآننصلجواادورر!قالطفيص.ف31!!د؟روبانؤ،و،ووطاًاردووا!لال

ن!طهـم((الآ!ابمنالماضيمالعدددوأنظ"ا!ه!هاماعنواناق!م!ظبر-،فاذاءرلهط،أو"ووك!،فاحيقىم!ن،ا!!ر!ضهـا)كهراتالىلهبىةمنعاما

ادن.إفلهرز،دهـ-لمفان.الم!ةازالك!ددالىنظرة:الاولءنيعتن!دانبهض.اجتمعاثورةء--ناخقا!ةاثودةف!ىلف!اقدإمةا!لطنيادوبموافف

،حىتال!حلإلطدعبى،البأبهذاكاتجماانوهـو،اكوفعتجمةعلىع!-قز::ىء،جداءحدإةعباراتاءطىؤدادوز-"دطانق2وبمالرح!

.قي،..ثمالم!نأزالمافصكيالمددالى"ظرا"،أ"ا!حم!قاو!طوصمال.ةاساس!ي!فيانمنبر!لاذلئ!انالا،هـدكروباس!تءعرلما*خايفةووية

صهت9لل!كأور"قمالا)عتىخاصة!مناجا-ل!ابمدآ!هدىإقي!.آصول!ووالالىيح!لفاف،الموق!

ومقالمحي"فلسطينتحر!رومعركةالعربيةالوحدة"اللدو!ةهـسي!فجمالحيمةبنوها،الش!اءراوالمفكر!الودلميئبينما11مجالانه
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1شئسىامئعرب!لآ.ثور-ثقافيمةفيالمنهجئمخصيامط

-!ا)س!جالدللكإفر،الاولاقالاثوصوعاتا)ضافمناقش!ةوفي

بكرة"هسكزالطهـ!،احدهـما،قطههنبىن،دائهاا!ديدالقديم

!لردمفوزىلمطم،اللاالضي،التقال!يةالماركسهجةدوعالىوير!ن!،الاقاليمه"اثورةا

.....تعلمقهي!تابعال!هـبمطو!و،الآحروالقوو.الوبيةبالوحدةتستميب

!هنى،?و؟!كردةو،لفة،ايعرل!لأأ!ردةاو،ال!رورلأاللهغة!الروءلى.وءهؤهلأافقبلأاخرىثوريةكلالىكم!خلىالو!دةبثورية

........هـ--ذه/ضصلماوزاناشط،عقدسموات"-ذاًلثورياة*راتهورانمن

المؤدةاو،ال!!ةقااىاتة.،ةط،الممشث:،؟-ةطافقى-طكازها،باسع!نمرارنلمحزلفاءاانناااله،والتقد"-"اوحدويةا!ين،الثنائ!ية

،تح!مشىمعرولةطاقةلا!ا،الم!ثنافية،واقول.الرمورمن3عار!راحواجزااقامةالىوالمودة،اكنائيةهده،واًو"ءاًل!التق!رمنزوعا

.ف-افطولل!،-ا،(النثرفي)وولمهل؟أداة،الافة*هالاستؤكطدة
...ءالتقدممطاللؤوجمواثعارا)ثء!اربين

تشماردحىنابمما،الابداعءمبماء!ةفي،!ا4!نىلاوواماطرفىاوتم!ىء

قد،اخا!لأا!دهان.أيضا؟فا.ر-ةبى،!حمسبكأداةلا،ارلمهةا-واراور-اينا!ا11،نأب*ئالقلائلاحدهوءص!توالدكأور

8واللضفي،فاوقلأ!لامةبوة"وعاوحمؤدت،اءرب-قىاالفةابطعرفت)ءووياتبالنسبةتح"ءممالى"ويجددوى،اوحدويااوقفاعنينا!و!-

،الاخرى"الادوالقيمعلى-وتفردها-ا!طحتى.ال!ديمالعربيتضما!"ولا،اللفظيةالموجاتت!رفهلاذلفىفيوهو،الحاصرةالمرح!ة

زخرؤصة،-جم،يىلأ"ح!مةانها،الص"!يالقياسا،يلة!لفتوةووا!الث،وءق!ا"ها،لأال!ربيالثورةبريناثيوكلىالصراعواقعحتمجاتير"روعن

هـابة.اصزءلأوا،واالههبريادةونبهادصمهـبز!!ادصراءفيخاصةاليو!ااتجم!ةا

اصامن!ءومن،مرحلةالىمرحلهمن،ا!عثاوينا!ووددةالاقاليبه

ءعايش"في،صظاا،وفرامصاهرالمقر،عرالشكانولقد.ورم!هط

.4!يىتمعكمط!حيمث.(ايرج(بااوسابا)الحوكةعلىاللفمةقابليةاتىاالصاياو!خ!وء،أقاللطاهم،اقطالءأ!بءلىياخداداقدان

ص!ى،الجمالي"*موالق،إ-ساقاوااتطوراتتلى!-،لؤأجيدورك!-ءليالوء!دويايصء*،لىزأكهب-دالىدعوتهفييرىو!،يطرحها

د:!مسيتجاوزهاني!مستطعل!،مممههـودطرف!الى"!ظء،!4!ماوصلو-!ن،ؤءير!وبروو-ب،ووووماضرا!ةالا،فلسطينلخ!ويراساسي

.المترفةاللهادئةوقي-ةالطر.اليوتوب،اصحابمنهوالكاقباهـذا

الجديد.اًلثمه-روجاءو!ماالعربهلأالو*هـةءلىالتأكيديصبمانحقالحجيبلاءروانه

ز!ت،وب!وولء!وبفةصهوقناعبل،منزددةحييةكمحاوا"لاا)!لعبديقولكما،التاررنجيةالمرص!ةصارجوءثا،و!لالا

وءعدحصلواللذي،ا"لممةالتاريخ!بةفيمتاللها،عديدةباهه!وات"مصأقمطوا-طينوضه"اء-بحتحن!،ح!اصهـثاللذي!ما.مر

ءلىتباشهوهـابررتفدءسدودطرؤطالىصولالوظاهرةاندللك،ويمومزايدةالاهوماللثانيةالعملوان.العرببورالو!دةف!"-ة

ما،!-!ادكلةلمحطالفعرهـاناذااهارىءاي!تساءلحتى،!قالو!هـكذا..ا"لتار.يعاءنوصووج،المجردةاللعقايد؟تفي

فياءهمد/مطاؤهـهـز*ءهللمحزلران،مداعربياالانم!.انقبليةانؤوجدلادامتمااؤ"،نقدهإة!دافييقولحمصءنالجليماعبدان

.هذها)كئبببةالحروفطتحربرولعركةؤ!ك!ايوصدةاستخداممنفا؟هـةلاوانه،،4وحدودولة

كماو،لاهـر،ذ!ط5منواهـدالىنه!لاننم!فىلا،ا!!واحالتومف!،.لمكن!ه!اهـرلطاانيرة!هورفانهاظئيوبا.فلسطين

قا!-صهالذيال؟لملامءليعتبرقووو)!لك!فلىطصدطتجرير،الل!اصرة
امصمى!،"بالازمة))!ةعاالتهلم!انمنعمبالر.فقي!دااممثريى!و

"اوزكرحول،ا(لسهابقةالالزلهسةتجاربجبةيمالىطلاور":لمدتبالول
ا!تماس!لمي.ومحد!القر!طمنحالةو:ا

سبر.علىر!انايعضبره،الاقل!لىا!نضالوحدةاو،الوحدةبدو!الهزيمة

ا!ة،ه!هيع!لأس،جاءلف"ممصدودطوفطالىالوصولىظ(هرةانردا:احر2هستقبلحسبنالجا!لىءصدلدى!"لى.المسمتلإلفياي!ائم

!-!طلب!"لطىصةطوؤرو!-اايهربرىاثمرخطىا)ديالحينؤوركطأا)وحدو!النفالحدودمنالأقلعلىء!هن!دبدون!ليه

اهـحما"لي!ةال!"الطاهـةوبب!يل،اوو"يقحصعصحاتالىكا8هضكما،الرجلوان،لأ2اللدولهعهفايدكتوركت-4مافههـ!تطكأت!واذا

ةرنرب!عبو،يتم!انا،الجديدالمثعر!ستطءلى،رصريىةبتعةواور!-رجاعالنظلفيحقهط!نؤلمم!شىهبءلىين!رل!،الن،ؤراراده

((د"!ىقه!ةدبمووحرىؤ-كأ!"دكىدب"بض!للطفي،ىثا!كلدجورءدصرا"))نا)ةدوامى"دطالمؤ"ءصبو!تفي،الءلمس!فيةالاقاءميةبةإءفبمالاوولملمنح!و4افيو.ارضه

...-ر....اجه?طاًلع!بطوهص"وضف!دة،ا!ثصورم!!ذاؤصجمةفيهتهدو

ا!الحى.الاولىأ!طبه"فيالثاذيةحطموافد،"مااءلأالج))

ايصسا.لأك!4ا،بدأعيةؤجميتهاالىيلست!تاندون،أداةالىاوفردة!و!ءداخلالمتمر!سةالع!ئدإ،تسوقفييطوحهاالىو.ظرة

الاقلإه+بئلاصب-اء،ةهالل!ديدا)خزهدهوصودتوضح،ا!او"ة

ويابر،لر"لف!&دو!فث!فالجد/!للمئعراؤ!لأالرالا!هاؤةالط)--ر!ت!راًل!رييصالالوحدةهبهو!م!"ال"!دمجمة"ا!فلمممطمنبة

!"!-لهةالطرداهم!،يالرؤاهـوو!ى"برضمثم!لو،))ل!!لمعا"صرةلمع،ا..فب-لأثفوباهاء4او،فل!ىطبن

الاس!وىاو،الرهربمطاو،او!موعكماالبدإلبرات!ظمطوايش،المصوح!

دغويةالى!ة!!التهما"ا!!لطا"دووبقى!ىولا.ال!.....!-ىالمقاو"لأفصايلب"ضيدىمدووسما!ه.مبطهنا!ظانبل

!اءت!ت،الأقا-!يالااتجاهفيا).قعهجم!اللفا-مطبص!ا"!مالا!م!-"

لأ.ل!رباللصوتيةالخأءةهـن،النهابةوهي،والازر!م!ه!ؤ!للأؤ"ء*.أ!!لأمرادفةاصبحتالتي،طثع!لمار3س!ؤا

؟اليومنج!"أذامشعاويعسلسلةض!ننفصهنءافنصميمهذامحبرولقد.مفهابراء

اس!ورلملألطص!ودفيتولأفول!الا،لمظ3ندوفية!صائ!ء:!دالاحوللعل.ثموفمهكمااغيبر،يهودي!!،!،ندور،موقترءن

نة،صملاتأ.م!يءوورؤيابمبئة!الاوهامنلرغمبا،!سهـؤ!ضة.كذ!ك!لمهايوافقولهله،يعالمنفار!د.ببعصلسيمووا)رول!ل

نءيتغادلىانيمكنوتطورهـلات!خطببهعببرالهربيا)مثع!رانوماماي!رضمحندما،طوباف"اوو!مه،9دو)ةاسيفالدقىوواوىاممصت

.صقبقهاش!رانةسهالو!ف+فيإهـوىو،كغايةالمفردةفيال!اقةثمةفهـلى.نتائجهاز!-مثيرل!،مااكيالتاربرخيةاوهائعال!لمس!اما!ا

،الطاهرةهذهيرؤكد،الافيخلحتى)سنوات"الآداب"تقدههء،معطم-81-الصفحةعلىالتض!مة

13



اذكهـنبالرغم،اشفةااطرافمنينطلقواللذي،العائم،السهلىأداةانهشاغيىر،المثالىسبيلىعلىالمقطعهذافياللكلمةتعنبملهماذا

أضصتلإ-ءحتى،اللشكلمحجزوراءيتخفىوهناكهسلمدؤكئافحسس:اكث!رلاللمتوصيىلنثرية

اكألكت!ي!تثيرلحب!ن،آلق!وباللغليبم!هدلل!ا!ر!قصيدةولالف!هنجمهالمعياهـيوى

بهستمبدأانها.زمنمنذخامدةباتتمواطفومنطرفا-الكلماتالشهـأءدمعبرتتوهج

.."،اللقلبدم،فيموس51االثمبمءهذااحدديهفادريلا"دافىء

..صخبوالىا!ىتكلفالى!لماسرعاناللهمسولكنلعنةكلماتك

كذبوادىاللجبناءهامعلىتنصب

.لحرراًلالشسأءكللو"طلقةكلماتك

تبررالإفعالكللوالاعداءكبدفيتتغلغل

اليوهيالقفزجحيماليكثكوتصرخةكلماتك

اللخ"...واللغاديالرائعاللحببينماوفداء.عزفااحرفهاسورة"ذكتكم

افر،البرافةغيراللقلادةهذهفيعوناللهطارققصيدةوتنتطم،وبينا!بربريةاالؤردةطاقةبينالجمعمنالادلىاللحدهووالن

هذهمجموععن"اطفالاتزهرا!حرب"انعموممدوحؤصبدةاشثفتلا"طوقان!فوىالى"النقديمسمدقىبههاان؟اعاصرةاالرؤب،

لهممدوحلان،اللعددفيالثاني4اللقصيدةان!،منغملرباالقصائدكاناذاووو+ا،وورافيجاراكاناذافيماالتساؤلالىحتىيدفعني

انتماءصوتهالىتنتهـءلاهذه4قصيدلإولان،اولاوجديدخاصصوتثمةكاناذاوفيما،رثةتقليديةبالأبيات،هذءابياتهقابلتلو،يضيق

!ؤهـهايعتمافي"الشكلية"منبالرغمفهي،ئانيا،خالصا-مثلا-اللخاتمةفيالمقطعهذااضافةيستدع!ما

...العفورةالقافيةعلىالاءتماد،الطويلاللبت:دائصاقصائده

،ايمض.ا،دائميعتمدهالذجمماالموضوع.صوبالرغم..اللعربيةالغنائيةاللشعراءأختيا،فدوىيا

،صغيرة-واحدةقصيدةتكنللمان،اقصائدامنمجمو!ةهناتبىالاعداءرصاصيخرسكلافدوىيا

اورمودية.االقص-يدةدحسالقربعظي!ة.وهيمق،طعسبعةفيمكررة

فىوتشعباتباستطراداتلا،تت!تعمحتىتشموتكادلافالمقاطعالمهداءلحنيا

طافنهامناثاعريفرغ!،عاطفةرتكراربلوالاشاراتالرموزفي!افاللغة،ا!ظاهرةلنفستخضع،البابفتحدنقص!!ة

ق!هـتةلاقواللبالىاللحاحهضغطتحتالمقاطعبرعضتمشحيلحتىخلاصتهاتضعإنتستطيع،شيءفيتنفعلاتريةوسائلمجموعة

مجازابناءكلمة!أاستعملتوللقد-القصبدةبناءفيللطفعليةاحكمالىابحاجةتشمعراندونتقرأوو،انايضاونست!ع.ا!امشعلى

ء!دبئزاوفييبدأالمشخطمالبديىانهـنبالرغما!قصبدةلانسالمئمعر،القواءين!رهلاالذيم!الشعرظاهرةالى!فكط!ي،عليها

بناءهـ،شوهت،غنافة،مشقلة"قاطعمجردتىقىالشها!ة،حتىلقناعة،،واالرضىلضعران!،بتخطيهقائله!طمعاندونويرقاليقالالذي

الشكلية.ا)شاعرعنايةالداخليزالماقيهوروالذجم!،ا!باردةاللشفةاطرافمنءكتبازذيالنتعر

نر..بة0001،1ا1.....01هذاولعل)0ا!عقيمالقافيةعلىوبالنصر،الواحدةالتفعيلةبمجد

كاهـلنبب!ليلبحدلل!ب.ضوصعائهاههلبدعريهكلتيوالحربئلعمولنكطلعصل!العاهـلهواللجديدشعرنافيوالسلبيالمتكلفا!سلنىالباردالوجه

دجمن،ثمفيضهلددئاانررهـد-احصمناه،الموتمننهرالناالىيدعوالذجم!،ايضاوالسلبيالمتطرفالمضادالتيارخلقفبمألاسم!اس

لقد"ذروتهاال!ىتنموهناالصورةان:نحنجليدناالى-غضبهانا!اص،ةشكمنفا-ىانقا!طءلىالمترفواللعباللغةاغتيال

."تفجيرنافاخ!دناهااجلىمنالطوفان-الحربجاء،تاالفاجعك"ماهل6و!هذا،،الب،ردةالنصوصهذهللشبهاتالمتواصلمة

-،رةرعبةيفجبرمفاجئاضيف،بدورهـات!ل،الابدابةالىمليةمع

نهايته.تىوينموحححمنبحا.الثانيالمقطعفي(.جذوردونادييى""بعد!هة"و"علقا،التهديمفي

القوةهذهوبينبينهمويحول،"..عشيقانوالحربنحن"التيالابياتهذهكتابةفييترددلاص!ينالليابفتححسنان

يتابرعهمالذيالطغاةجدار،الحربفيالمتمثلةالخاللقةالمحفزةبةالاسرائا!ورأبلو!ة!حتلمواافاًلفي/صالاطفالب!!ين-أطب

:باصرار:المبضربحرفي

الجدارهذايتمصناالراسرناحينمااناغير".....،

نصروتو...نحيو،و..دونسفو"

وغنطورجالانساءغدونوالاطفالكلوبركبر.0سفئبضعفي

..النجداروهدمنا،الياسبنافاضحينما،فهجمنارلاول،لىا!ودةنلحويرورزؤءالطرقاتلمديضتناول!عننخلى

سائ:!ةغنائهوقعتحتتتهثسمالقصىحةتبدأالثالثالمقطعومنذ

"كطعفييتحدثؤ!و،لهفنيابديللا"موضوع"غيريشدهـالاا!تذمهداءوتحيوى

اتصاالءربوءن،الحرب،ؤبلبووترهلناالتيالمومسالحياةعلن..."أحياءفسنبؤى...تاسوالا

النتهـ-،دة،فيالطولةعنيتحمدث"قطعوفي.المصىعل!ااصفت.....
..ديلائط،،!دهوبت!حديترددانالاحرالطر!فيسابيرملكصلا

هـب،اقرمانالمةارللذىفممونمتهيعدوطىلافبمك!دجيىحدىلموخصلمئصلخشععوبلالاصواتهـ-نشالمهبتوليديكتفيلا،"ج!هـكطشو"كتابة

......واسناتا"خاللبهنهايوللد

!يعمفوريالوجهذلكعلى،نقع"اسمبلالفيء"ءطفرميقصيدةفي
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ا!خل!سالىزفىتري!ذا،المقاومةلواقعاللحاضر11ومءلىنظرةان

مطلحدولهدغسزللاعنوههمطرعلىمحالمحاللةنةتجميديهابصومنه،نب4وجم!خل1ااالماصمبمح!-ميأاالعددالرألثنفمة1ا

وال!صهيونيةالامبرياليةاناًكما.الشرميةالجبهةعناسويمسافناةعلى

بعضا،بعضهمععناللعربعزلفيستراتيجيتهما"اؤيدانزاتاما،متفرقينمضوالبة-وبثلاثخاضواالذإن1العربانمناوةمح

بينالشتلياالتنسيقحدحتى،قواهمبيناللقاءمنحدأكيومكاقحة؟.ذاتهاالل!فيبمةتلقوافد،متحددةوبجيوش

/.الجيوتطءلىليةاالمتوتانسريةمؤامرا/هافيالليةالامبرانمناوضحوهل

اوحيدةاالمؤونةووووالاقليميوالانقساميالانفكلساليالواقعانذللكهـننوعايفياماف!لكفاحابرالهـيومتكافح،فىالشرفيالم!نطقة

ونجيء.عرببمنصرايضدالوضوعيمسهلرحهموهو،الاعداءلمخظطمي،الشر!4ا!ةط!،ةتمئلوماذا؟المنطقةدولببنالتنسيق

تحتاجديدانفقالنعطمهم،افظبةااالتفدمي،تباسمبدورنانحئآراءفيالخطيرو!كن،سيطولاللحديرثوهذا؟اللجل!عبدالاخرأي

كيانا-الكياناتفلسعفةالىونضيف،ورائهامنالعربيوالنضالالمقاومةكلءع!دنكتثف.البديهياتنصاوعلنرللااف،اكنشاف!ناهـو،الناقد

كلها.الكياناتحطامعلىالاحقيهمهفييقومان"ف!ا))!ريداهل:البتالىحقا"-تاجوفيوكاننا،دضيئاذف!علملموى!ا،!طف

وا،اولافلسطيننحررهل.البيضةأم،فةاللبمناسبقال!جاجة

الفربيةاللقش!وةالا،اللجديدةقىالعربفلسهطينسي!صنعفمن!لس-؟هيئنحرركيفاذ.اسماسص4منداسدا)ثى.ؤالوكن.الوحدةنقيم

فىرةنشعللط!مان،القوةبهذهلناإيناومن؟اللنقدءفيالوحدوية!كاناذا.ضياءهابرألب،ب،الضائعةفلمسطينهناكلاولاونحن

ضصذاتهااللجماهيرحربمنابتداء،النضمالليةالجماهيروبئحدةالوواوص!وا،ضاع،ماسبابعرفواقد،ارضبدونوهم،الفلسطيفون

لاوصالالمقطعةالاقليميلتوكياناسرائبلكيان،كلهاالمصطنعةالكباناتيرمرؤوالطم...ادخوا!مراؤ-نوالاردنيننالسوربةان،مقاومتهم

الجماهير؟.مقاوهتهـماإوجدولملانهمضباعهاسباببعد

الوحدهانذلك،باإطوباويةالوقفهذاالجليلعبدسيتهم.ربية511اقاو!ةاز!س-ص!و،ارالا!ط:قياو!اوء"ذخنرولكن

المة(وماكوريوالحاضر.رام!ةوعيرمسستحيلةاصبحتر4براا)ورربيةاما،الوح!ةية!ثور.،ريخيا،موضو!هءمدخلاالمقاومةكانتوللذللك

المقاومةالجماهبرمناللصاعدةالوحدويةالثورةان،حسنللسيديقول!صف،ءفيوؤتسع،"زء!ورةففي-"فيار!اومةعزلىعلىنلححبما

.ةيدالج!جدلليتهالتةرض،الموضو!ياسلوبهاوجدتقدالمشرقفي،اهـ-نح..والاخوةييدواكأا!عماا"راتبفي،وراءهاا!مربي"القوى

والءورةالمقاومةمصيرفان،ا!جدليةهذهفرضعنعجزتءاواذاآلاة!تفيدولا.الجديدةالثوريةجوهرا!يالفينساهـمبذلنفاظ

.ماضحلمعلىاسفاجنبرمدسيصبحاللفدطين!قىهزبمةطم!ية-س!حينئذ"افنقدمية"اللؤظهةاتحليلاتاامنالاطنان

وللم،حدةالواءكافيقىمنا:لتيئيسهذاللماخيرانتساءلانبرقي.ءدوناير!زء:،انقبل،الدانمةهزي!تناوهي.الذات

قطريثمةوهل؟اذنعنهاالبديلوما،الطوبائياتوبينبرينهاالهوحيد"-نكنتيرءع،ذللكفيالحقولله،ءثعرعصمتالهـكتوران

نعضقطدصجعالناالذيوما؟الوحدةصيعمندص!بغةالافلسطينلتحريرتغب-بفي،فصدغيرءنأوقصدعنءحاولقىثمةان،اللعربالثوريرين

دفقواناطبيعةتكونانبدوناضتائجاستولراءبعةاوتا)ثةحرباانفالسطينيةدطليعةالعرركطالنضالوحدة؟رربئعن،الوحدةالىالس!هر

ذاتها؟هبمتبدلتلاضفاءالجزئياتاسضخداميتقصدالتضييبهذاوان.الارضلتحبرير

ى51واقرب،التاقدبرأبم!ال!م!لهدففلس!نتحريرانوهلءصارالنتاعضبارءنيتورعلاالبعضانجةلدر،عليهااتالكلباوومية

مرةاستطمناواللذي،"ال!باوي"اءوح!ههـدفمن،"الواقعيات"المحاواقىهذهوءثل.النة.،لبمالوافعتخطاهانهاو،رج"ياالوحدوي

؟......!....ق!يالديااحبةطاأضالرهو،ايزائفة"الت!قدمية"يولوجي!تهايدوا

ارادزما.،أءلىيتهومام!زلهـناهدنخئتل!لهد!ذلالكلهءع،عرلحققشصولم!ديه!اارمع،رد-حتطم!هاو،رجي!ةالتاراصالتهالاخفى،ءثوريةمرحلةبكل

للها!حو....ءصظنعة

،الم!نازللعدد"نظرر4)ءفيينتقلحسنلالجلبعبدا)مهـدانءوضط!ر،الاشتراكيالمضمونعلى،العربيالنةمالجانفضفح!ن

فالمقال.عربيةثطؤ-ةنورةفيالمنهـجعنامبمالمقاكألكسريمزقي-مالى4اتنافوجعل،بالاشتراك!ب!ةالوحدةالىخى!الى.!واولم!الاستبدال

يكتبمالكل،كرارافيهإجدلااذ.تعبيرهحدعلى،الض!افد"ءمعب".ولاولىفبض،

رعضلفتحارتحاولأك--!ط(1لكتابةاقاى.العرببمالا*مفييقالو،المقاومةفلأسفة-فوم،اسرائبل!المفاو"قىءعركةفيواليوم

ضطا!،ا!حدوبىةالعا!لةالنتقافب"التي!ارات"عاتفاءلمةيدة!الحوايا.ا..
....للراقىالوالمنط!رديدحينفي.ننعبم،كلع!يىالب!هياء"جمحتوىنها

قى.الخاصاقكارهيسطراانأ?اداًهعربيالقارىءلان،الجهـدلعض.....
؟دون،الاستمرارءلىوممادرةمقاومةثمهليساله،سه!وللةبكلدىءالها

فيى؟)جدلمانهاءان!مالمقالهذاقراءةءنلإعبايجلبلء:دوالم!عيدفكمااحال-ةاوالاحداث،لو-،!ه!الخلفال!سياؤعالو!ةزفير

ا)كاتباان"انوهـ--و،راحدةبكلمة"ولخص،المناءهذا!قيسماإاقاوم/1الهملعمقفكاما.يومكلذلكصءةعلىتبر!اللعربيالمشرق

هىوما"اللبسيطةالةضيةهذه!نايقوللكيمعهنااجهدونفسهاجهداحستلهىصا3و،تاربر-ياتفجيرهااتىظراضناففاتاحولهفجركلما

كت،بللدىالشائعةشال!عمبماتالاخننزالطريقةعلىماعا،افضبةاهذهواءراء.داخلمعر3-ةعنمنفصلةحدودمعبركةليستانهاالمقاومة

،نالانستع!قاو،لأالالفا!ضم!نالذاتعيشقضهةانها؟الاعلاموهم.ف1ا1حىالا!سمنالعربيةاكورةاعداءهم،!اليومالمقاومة

تحورقة-جةهي،11(ركسبةاًننةولكماتماما.الاشباءدونبالالفاظة--ذاللازولاال!رةله!!دون.يربالقراور!قيلالىيروناللذين

أو"،ا)صغحاتالاق!"اركسىك!نبلماذاولكن،ألاستغلالمنالانسانخلولومن،المقاوكلةمقاوامةات!جاهافيالاوانؤبلالداخلبتمجبر،الآن

نايربردونولان!ملانه..الصفحاتآلاف!كتبونالماركسهون!ال..ا!قائمة،تالاقليميقلاع

ارءرووتةا!قف"!زهلطيوضحوالكي"ويجهـدوناانفسهـماللدمئمهدطة"انسبرذاك:ءو!ؤ،في!مهومن،حسدلالجلبعبديراهالديفما

ء..ودات4قتالوفي!هانسلبهبهسورةالفلسطينياىالكبتأ.جدخطفي

*وضيمفياببوميعملونيئالمعاصروالفلالىفةالعلمماءمنروصاتانوهو،الاشهلللكيانيومياعصر(1صورةكونهوهـو،اللكيانهذامقومات

قضيلعلمىلمشففلونقاز،مذلكوكلع،اللغةوهي،للحة"،رةاداةاهموالاهبر!القيارومهيونيةضرالاقلعلىهعنوياالمكافحكلها!عربيالوجود

وهكذا،ومهروفبمبطكذلكنحناللغويومرضئا.ومعروفةبس!يطة؟وداخليماذازساوالاقلبمية،خارجيا
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ببىوا)عرا"لثوري"كتابالىيرجعانه،خاصةاناكتاباتيصدد4،نية.داًئماالاخننزالطريقةعلى

نفسهجورجكانيوم،سنواتعشرمناكثر!ذالصادر"الثوري.

نابعد،الآنيشتمهاللذيالسدي!يجمماالقومفي،الةكرغارقازالماوؤ.تانصيايتهصيلهـحبماكدلكيسادعحسهقلجليلعبدانا2لم.

هذامناحدةاودفعةمتملكاهكذااصمحو،المارى-اتحمة"لىاص..لاننىوولذا.المقال!!احللهكضتفيماإي،هاظالالسحرفريسة

...سس.واللغويةالبنيويةالفلسفاتمصطلحاتبعضاس!نحدامالىاضطررت

نفسمهماركمساي،الآنيحاكمالن!كبوهو،صاحبههووكانه،كالتراث،مكلسطلحاتهلهفلسفيمدهبايانيدركاللجليماعبالسيدوللعل
المثقفين.هؤلاءلة..

"متوففيىمارىقرألووهو،التحليليةادوا+لهيقيمبواسطتهاا!تي

رسانعاىاكاتبايوردهاالننياحتى،العباهاتاقتطاعاناولاصعبهـماولوجده،هيةالملسعطلحلمتبالمهكأاصةكأابته)وجد،الاصلية

تجربةسياقمننفسهاكتاب11اقتطاعثم،سياقهامن،آخرينفلاسفةلي!ولويتعبهيجهدهانهضهقالولكان،الفلاسفةاصعبمنبلمتعبا

ا!مالمع،انتاجهاو،محاولاتهاولىءنهكذاعليهوالهـحكم،الكلالب.!الفقيريسرقالغنيانالنهايرقىفيله

ذلككل..المراحلهذهفياصدرهاا)تيوالكتبتطورهصاحلبقةواللذي،ا!أ!ةرهلا!كا.لكراراالايقرأانيريدلاالذيوالناقد

فل!صتلهلافىفىيمحلقيقحمهصودامعهولااعثلمىىيفشقفاوأ،لاإأععيمنةاىلمطلنوللعاقدمعيريدولكنه،اللعلميةالمصطلحاتبابمن!كب!االالعاظهذها!لةمعر

التي،لأالخاصلا/جاءاتهتابعالليجعله،حرفييصادرو،الشخصيةعدىعكمى.يابوهاناتقومالمقالمنبجملةفيازي،علمي!تهايرفضاًنذللك

.الثورةاولالعلمللها*قةلا،"العربلدىاللعلميةالوضوعيةمؤلسسة"هيء،ويتساءل.يديما

بة؟.لهاشرحهاانحقاا)ضاقديريدهل

الماركسية،بحبوحةهـيالانيصيشالذيطرابيشيجورجانزسصزويرفرض،لمتالمصطلحبعضترجمةحولالناكديناقشنيثم

الذىالصخبوعائيةبةهذهكتابتهفيباهم،غيرهعلىوينكرهابر!رهالذيا!اصاا!ىلمؤديلاانهااذبدوريارفضهامعينة

العلمورةهىلانها،واللد!4العلم.بئوتقرض،هاذاالمارشةتحاربهنحتمنبدلاحينفي،اللعامةالترجمةوبئترحانه.مههاماكلوهان

العلمية.والجماعةنالافاخدمةفيالكلسسةعهىوسز،المصطلحعلىللدلالة،اللخاه"ةالعربيةالكل!

،جورجعلى4ب!ردليطوبلضاب3شرجلاعادةالآنحاجةولاالكتلة"ترجمتهاوقد(؟؟!،-9،+دلا!الغرببوالمصطلح.ا!امة

فلسفلة4اجتمابدراسةكانالكتابذلكان،ا!قولاجتزىءولكننيا!قالجمهورمنبر-رلابالكتلةهنا؟؟،،جمةترلان"الولصي!طس

عدةالىق!ممتوقد،والادبالفكرم!عمالفيا!وريةصلالىز،رفاللذيالجمهورمنالنوعالذاالمادياكلملاحمصفةتث!تفهي،بائ!دف

والاجتماء-،الفردياللثورينموذجتحليلمئهاكلي!تئاولفصولاقحربوهي"الوشبط"وكلمة.اسيرااالظطهبمعقليةعليهتسيطر

داًخلايقاعاتولكنها-،زمنيةغيرهراحلكلهاوهي.والميتافيز!هكبعد-4تصبرال-ذيا!جسرتعئيلانها،ءاقالسهذافيالمصطلحالى

ا!عربىالمثقففدىبداياتولها،ناحيةمنالغربيالمثقفتجربةالكاتبللهااستعملىلكانوالا،الاتصالهيوليست،التوجيهات

.القرنهذامناللخمسئياتخدلىاًلثوري.المبال!ربلفظهالاتصالعضماالثبالعربيةالكامة

والوجوديالنفسيألاجتماعيواالتحليلاًسلوبا،ءتاباعتمدولقديجبرت(انيريداللذي،اء،ماالسلمبيجوها!نقدهذافيا!ما

حأجةولا.الثوريتجوبرةلتطوراللذاتيهال:اتعنيمشف!*،عاوؤنوا!ذنفسهعاىيغلقوالذي،الجاهـزالةكرمنءجمبنةقوالبالىداًؤلمما

الئافمدا!اماتهقالكتابتبرىءالتيوالمقاطعاللعباراتلاوردا!نالاورطنقضايالفهمجديدةمحاولةيرعومل3ل!،اتفيااا!ا!مةالثقمافة

الىوليس،ماركمسقراءةالىجورجعادلوولكن.حديثاالمتمركسكانماذاد"وقفهان،واهثالهالجيلعبداهـ!وليطمئن.والمجتمع

اًلاورلم!باًلفكالحولكتبهماوطالع،ا!صد"متونهفي،"ترجمته".المحفوظالكلام،رارمجردمنا"مقرؤ/4عننا!بابءفدفيليفت

الانسهلابيحلللوجده،الاسمنغلالياالمجنمعظلفيالانسانيعانهاالثيالتىالطو؟4اررضوات!ذهرصلةعبرلموقفهممثلمونثمةدائماكانولقد

برماا،نسلابهدابنبتكلو،كشف،!ثيوا)!كبوالاجماعائشا!ليتصل،المقلدبصنالفا!يننجاوزانفيهايحاولىالعرببىالفكركان

ولكسن."ا!عربيالثوريا"لكتابالعامالاتجاه"جطلا،داينا!ضلا،جاهلهااواخفاوهـ!ايهمهبمنتضركانتوان،هيكمابالاشياء

ناعلى،كامواللبيرلدىالوجوديةالثورإة4فبيحللنصاي!جيرجورج.ينجرالآتجهلءلىوالمحافطة

الثوريارفضاننيقلمبشمطح!هكذاويتهـمنيا،للكاتبعقيدةوبمونفى!طرابيشجورجالسيداوردهاافكارلبعضا:اقدايعوضلم

ناادريلاوجورج.الميننافيزيقيالثوريعنحدثالان!نى،اًلاجتماعبىاي،ثرقاويجمالالسيدوزميلههوبهاواحتفل"نظروجهة"

ؤافلسةمشكلةوان،تخطيهمنبدلاالدينيالانسلاب/أن،يعلمكاناور!فينوهاجمجورجكتبه"،علىاولاقليلانضوقفانبدولا.احشفال

منابتداءعاءؤبصورةالضورةاءلوحملواالدينالكتابمنءبيرة،ابصطاروندإم!،صف!يمطاع!سم،ثلاثمةءم!موانتالى،الىرب

ا"باتاجلمنرضاضلونكانواانهم،الوجودييئءصرحتىد"ستويفس!كى.الدولةس.فوءصمت

نحئزلناماوا*لمنا.الميتافيزيؤ،الانسلاباماماولاالانسانحرإة

ولكننا،ثقافيبرلمتاجعنهانعبرل!كناوان،المشكالآهذهمرحلةداخلوواولماذا!اتساولهذااللمدداهذافييطالعناماواول

السياسبلا.ءوا!قناداخلحنىبهامقو!ون1،ن،ائعربيةالو!ةالىاللدعوةتجمعهمالكناب!ؤلاءالأن،الانتقاد

ينقلهـاجميمجانبالىلديهماه!يضها)هازالثءاا!و"جةالنزعة

الادبىالت!حليليجعلانهوهو،آخرتمى.ويهايمارسجورجاًن؟.الماركسيةمختزلاتعنويترجم

مفكريه!سانعنيكتبهماكلوان،الكاتبلهيدمموفكريموغفبمثابة.

تحليلالىبهىرجقصدلوحينفي.الكا-بيتسناهانماآخرينادداءاوا!فنءـولاءعالىوف!طرابخطصرجصرفانلقولىلانحن

.ا*01...010...قدجورجلان.القومبمموقفهمعلىمركزةحملةتؤ!فخاصةالثلاثة

لكىو،احسراوعبايدلهماىرك!م!لل!تحثمراالكتبسيوبعكركبمولممعيبة،ا)مباراتوعض!-ولوداًر.موقفهماسماسة!ا"يمقداناجاذر

دائماكانعلأهـ!اباسلوب،اللصبيةالثوريةتطورمراحلتحللانتحاولالتجويحفياًلمعرولىازويمالاسلوببدللك،سياقهامنوانترعها

نا.الواقعبتحليلاولايرتبطفيلسولىكلومن،ماركسمنقريبا.،فىالسببقيةعنتقطعثم"..الصلاةتقربواولا"

فىقرايراهوماذا.كلهااللكتببقيةعنواحدةكلمةيقللمجورجاجميعا"هلوستنا"علىليحكما)يهير-كزمامثلا!جدلمجورجان

حتىالعربلآبالتجربةاللخاصةالثوريةالبنيةلدراًسةالمخصصالكنابسوءعنومتعمداوهناكهنا"نيمنتزعهاالتيالعباراتهذهبعضالا
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وءصكين."فاشيهلا-سالخطورةالعةبابطانةالايدلمولوجيةهده،"الثورية1جىاتديولوا/لاءصير"عنوانهللذيوا،الىتشياتطلع5

لج!ماعيلعلماقثطيانحاولتافك،علميد!بلظكانلقد!يصابىدكلض!ديامو!ؤ!ماكلعنوماذا،الكتابهذافيالهلوسةيكتفلمجمبف

ألىةركصئ،برمضلدىالاخ!هووهذا،س!يالصاودنبك،ا!ثورةكاءلملاار!طيإكأ،الايديولوجيةوبناء،العلميةايثودةالىاللدعوةمنالكتابهدا

"-صبردلا-"ان،لكاحهرمقالفياعل!نتقدوا.لم!،وحدويانكيظراللمجورجان.كماوالصراع"،ديبرههظورهاا)ج!اهيرصركةوعن

ص!يةالوحدوالنأصر!ة)ثورةباالارتباطفكارباابشرلكيلاهاكتبةاقيالمقالاتمنعشراتيقرأولما!كنمابهدا

صدا?،1المممازا!ددقن،علب"اطلن!اباناللة،دىءفليعذرناوب!دربرةال!!لنالمد"4ما!اولاالعإهءلأتافمظريااكلقلكيولكن،عوي

بر!در،ع!هبئاءـ!قيلهالبلطلمخ!كلالطا.ئاراقد،4يلإالذياللمددفي."بخصئافيام!مياسيةا

بكلطالثقاقةالىينتقلداحالذيالاعلام؟مواضواضحةصهلمةلهاماالماركلسهلة!هوا-يدلىدمافهماللجددالم!مركسىيئمندئهمعيبةان

لط!ولىباولابالترجمةلا،ا!عظ*!صلأال!ميمةن!ضخلليه:ع،ةونمائيةالمؤايسةعلىالق!رةل!م،كان!ولا،،ثانىهجن!ع!م!!يواو!م،اولا

وف!مه.الواؤ!رويةغلىوا!درةبر،لمعاناةواكن،اللافإةالموضمةإ---ىاالان!ساببشرفاكفواانياو.ا!جربةواا)عظر!ةب!ين

واءقالهيفنتحما.لاكليهنهـودداكموقععهمناوراعجبوأ..يةالسياس

ال!ه!2نقد.!"الرسهلمصنالصحابرةوجميعليلنبنونبيهكلادكسيالالهباسم"ك!ابه

؟ووـكمكماباقيةوالاشياء،الالفاطفيالتفبيرءـوأليسى

يشبه"هـاسيفانيانهااو،يطء"!قدمبيةالعرةالقهتكننقد

،شيءهـ-لؤبلادداء-ةكساقيوءـي،واصلها.بعبدةمدةمنذالشللهـىالن!،!ابرت"بما!ظرلوبرهةالمجاودمقاليفيتهقصدوما

الأنص،فيةاواؤ!فاوراءنا!تانولا،لاحداثباؤلمحقانتمنمطيملا؟إهدلممةاالهلوسةعلىرداةالجديد؟الهلوسة

نااقصةاحا،للتفالهددللكوءع.الاحداتتبدلبرسرعة)تدللاالتي-!وه!،الطريقة/هننيئالآخرالكازهينصة،ورةجودجوينابع

انكمةاجومىسن،اهنةالراحداثناموضوعمنكثهرااوقلمصلاتممحبرانظوراءمقصود!جري،للكاتبالعامؤةءالويةرؤعدمءلىأصرالى

المحاولات!دهانغير.قيضاحنماالنيالعامةيةالفكزوايثورةوا!فدااللجليلعجمدا،ركسىأرمهـبهفيها!هلفهد"4بهراع"سهاؤهامنتنتزع

فسمتءنفجشا"اغال!او،*:ها،جدلدةبه!ضوعاتتأز!أنتستطيعقد.والشرفاوي،حسن

هـعفقىالمصالاسلوبايجادءنوتقصر،المعاللمالجدبدةالفجةرؤيها

لمعامن،ن!سهال!!الاطادخارجمن،عليهاالملحةالموضوعاتنوع-ةانا"صورانا!صتطيعلافارز!كا،وزمولهطرابببشيكتبومهما

المصيدية.والاحداثلةارويا".علميايمكزلا،وهوويطوبافهووحدويالكننهالدولةسيفعصمت

عباراتءناخظرابصرف،الكاتبءـذاانيدركالمنحازغيربراللقارىء

يتناولاللذيالادبمنجديدةموجةكونتقدالفدافيكأكانتواداالتجرب-ةا!علوالهلمميةا)صياغةيجدد،وهناكهنا.منالمقتطعةجورج

اضح!ءرتبةفيطلث،للفكرواارثعربهد،لقصةافان،الموضوعهذايئعصلحوننالذير-هـ-نكثيرونيفعلممادأوضح،ليوماالعربية

طيب-"وظاهـرة.الجدإدالثوريوالفكر،المقاومةشعو"ثلاحققهممال!ذاعرجاءرؤ/نةيرتابعونيظاوندللكومع،المارهـيةبالايديولوجية

،جالاف"!ابعةفج!ترددهـع،وا)ضعرالفكراهدااقرا?لىااقبال،لاوصىتقطيمعاى-صووناد.ذاتهاالمادك!ىيةمعسةمتعا!،الواقع

ر19ث*-اجنذبهمابر"ثلافارىءاايذابظعال!حلةولقإل!ر!صيفبماهذيىا-االكل"-سناتار-خءةا4-ركأ!!."لسهر4وا،ا!رجمبالنضال

الاقليمية.البهئاتالىالمجتمعومن،الاجزاء

حقيظكبما،فصصيع!لاننثاقمناجانايمنعلاذلككلانفيرا"رباالمارك!مههتمناحرى.طواتفالىليوجها*للأمهذاول-ط

،ةلاةصالقدي!م"4حماسي!!وهوالقارىءيقبرأءو،الناؤدكطيشرعاجتمعاعلىعامبشكلالعلمميلاالفكرتطبببقوجدصةبدابيحاولوناذينا

دنوء،ايعنهيعوضانيرمكنلاادياالحياللفنينأتيرهاواخصوصيةيدهـوااناللمفظهءنالمتمدهـ-نلزمرةيمكنلاول!للك.ونوريت"عرجمط5ا

التبة.منآخرسالتبا"!نيخلقونمأبرقدر،الجديدالملميالفكوهميمثلونانهم

،ن!وياديبالاسهضاذؤصةفرأتات!ه!اؤولاناسخطبعهكذا.دءاونةولابصخبهيوخذولا،العربيالقارىءيدركهاصصبح،مصطنع

اندماجالىىو:بىلىت!ط،ثانبةبيزشد،ءفقودةصما!ةاحىوانا!لى"صر،اليطارند!الدكورعلىطرابينضكا.حيملةفان.وكذاث

ولا،بااه،ناةا!كرولااعانيقارئاولجعلم!.احداثهابنيةوكبماعضوياختل!اننيهـنوبالرغم.اهاما!وقفهوتهملى،العباراتب!بعضاخذء

ثانية.دؤاءةفيالاالمعانماةءـذءقبمالىاعود!ياماؤيدلاانت!االا.،الفكريرةمنطلقاتهفيالنبطارالدكورءع--كفواً

.خاصامذ!ايتابعوهـ--و،برمبدةسهواتمنذاديبنعرفنحن.والفاث"باللنازيةواتهاء"،عليهولار!مقججبرس

صفحى-،تعلىفصصهلاولهقرأتميوو.فيالقصصالكابةفيبرفتطع،القارىءففعيىلطفيلعجيبةلطريق!"علىجرياجورجان"

جديدالةءالقصت،م!ا"ااعانجبماـاالانالتياحما-ةااصابتني،الآداباذوهص.للكماتبو!ابسفا،لفيرهأ!كاتب!لوردهااتياالآداءبرعض

!لوافه.وعنايةبدقة"ذهبهاختاراديببانالبديمدص!دمتواقدالمضمادةالثورياتفيهابمط،-الثورية.انماطمختلفكلبهفييحلل-

.لقليد.عناو،ع!االثصعبما!ولل!كاوربحرفيلمجوض4فاه!جدانغرةولاللذفياللفلمياباحثبطريق،واللصوفيةالدينيةوالثوريات

مثقف4لاهن..ولماذا.بالذاتهوال!يوميةتجربننهعلىغاهدولكذهيسه،دهمالذيالل!ربيللعقلا-موير،النئورإبئاشكاللمختلفيعرض

ا"للكتب،ببنلا،الشعبةالضجرقينظ!يل،دائميعيشولانه-.شعبيمنبرديددينفيوحشره،عليهالمعوفةنواففذاغلاقفيكثيرون

اتيا،لىث-"ببفىاالاحياءانجاءمنوالبسطاءاءالفقو،الناصىبينلكنولزءيلبجهحىاوانارءث!طر(درا!ة"منوكان،لطقوسوا.فاطالال

السياسي،نف،لههن!-"!خمديوميالوحياوطنادائمالاديبكانتذكرهاعاىاتىلانه،بةللفاتيدءوالكاتبووذاان،وا!شرقاويحسن

العربي،خمعالمجلقاءهـةومعماإنجئصته،فو!ةوالهباللواءةاف!خصقيومم!رتههذايفضحابنوهدداً،غضباالزميلانفاسشمتهإط،كمتابهفيوتحليلها

الجد!صدةالطويلةولهصنه.اللحيا!جودالانسان"!ث!لكلانقخلالمن.اذنالكا.نب

و(ذكلـ"فيحياتصيال"!لمذهبهناضجةثممو"ووكا"فط!ط"شعرميمهاال،ايفنيةاللعلميةج!ودهبكلى،البطارنديرما!كتورا!سبحو!كلىا

الصبةالطرو!في،إصرة.المعالثوريةالثقافةبهاإص!يماادحاولالتي

هيةالحقيالانصلاندن!-امحرلميئت!بض،فولكلوريةشعبعيةقصة!هيان"الج!لعدلايقؤل.واحدرقملثنعبعدوايصنح،الحاسمة
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اشياءعنكرموزوالاحذاثالاثخاصاستخدامعادةلحلىجرواكتابهاو"جاوز،اقعبرللواا)حلممزجالىاللنا"ضوالةطلمعءزوالربا!فةالمعالثة

سهعاهأفيورياااألاعرالرلواصلاكتقى،ف!يستهعيعوالىروه،اخرهأ"عنبتقلكهها،اللةععاراتءئتتصكعدلا،لؤأقاككتعديريكياثياالىيرجالمز

الشروطهو،الي"يرهز"اجعلعلىيقدرواانودون،الل!الةالتجربه.اطينواإصفيجامنوالبوتوالترالطالحزنمحروقفي

اخؤطءلمهأ.الانسمافةللهأاهعسهالمكيبنة
.إدخدقعناصرجهيممنءفيدانااديبف!هاشحاول!ذعواد!ة

الغائمب،وب!وال!والعرولىوالامالابنماذجالكاتبومفلكلدعتبهولكنه،بدنح!سفولكاوريءوةموععنإكتبلااق"،ارةولكاوري

وء،-يه؟المخيمحياةمنولمحاتا)ناسهولاءواشياء،حي،هبتاوعودقهلهاقيصاروهو.آهاذايعيةالطها!نئصعجبقىال!ياةوصدطوعيارةيأسلوب

هـ!"،ذهـككلؤحياوجعلها،اح!باوانما،يرصفلمولكنه.ا!يو"يةينس!حو.ةءربيف-كل:قيدتقاليلنااليحيه!.الفلممهط-:كماالأالمخيمبيئة

.*هأذالرمثأاقيبالو"-توهبعاى،عيخببىقى،ونصءهعةشعجمب-عقكراع-ةانة-ليلةنبكتق6ثأتقالواقعاحمق

هـنكأرببىناتآلكؤماوايأ0و"تأعي،ولنتداسكواابا.واتبنعاءتمق

اقه،ب--روا9الال!جاتال!ءخدامفياحي،نايؤواللكا*بكا!واذاالمةداف!ةزفيةالجاي!ئادة!"!يافيلترصف،تداولها!يا!

د،ذهيفرحتأانه،يكتهبمايحغباكهعذرهاان!ا،يقاللكولككوروالاهازغع."عاريعرب!لازظيبقارثعءبهاءجمىققما،!للنفسعمبقةكعغعغق

معه.نعهيهئ!فهاتؤعكنكو،كنيعهالأنسالكتأومأ

يررا،ط،صيبىسةالتفوالمواقفوالاحاسيسلمناظربافرحاديبان

الأإمنتلكالدس!مةمادته،لنيعرضالاحاولاديبفانذلكوءعدكريةحالاتكونانؤ:لملانصنانيةكحالالنضاللاسطسفيضبلاين!بوعا

هـ-عإميةمتهاصاولكن!،فرضامفروةمةفير،ر!ب،ةفنببةؤمنى"خلال.تفيميةاو

ررمإمالم!مصك!الفناو!صاسيمةلدقةفيهاوقغلغلة،المادةهذهءبئ.
ص.."صوتء،لاتالال!واقدموا"نرع،لرثاصكداؤ"الث*بيالسلوكةيأهوهو

صنتبههه.

وز"رحنحتفلويجعلغا،4ريفرحوبهرصهلىدانهويذاك.العبقةاهذبةا

الطفوس،ثىلعرابئ"عاحياناينجرفوويصحميبا)ـغفدا.ديبان.انىعبم،رجاذاتفيالصوفيةاث،ركةمنعبرنو،كذاكمعه

الفى.نالكبءجملعلىفعاللةأ!مبةإةالثنلنوالجوانبهذه،ثليجعلو4ول*:-.وهـهـبصةلظصكأبئء"،يىبار"زاو!اءىير-5لااديبان

ؤتىنثروىنهاالمماطعبعضىتبدووؤد.دائمابذلكيوفقلاوهو.الفدائي"وتهواص:جاللفلىطينيايعرسانكيفحقا+!،عليقص

اللقصة.فعليةع!!صلىائافانفسالمخيماف-،ءيتسلمعندماا)زغردةحادثةاذهلنهلقد

وكشفهتعلأاف-".الالرهذا1قيية"نيطللاذلفيعلانالا.اللعرسهوالفافيةملحمةفي!الموت.ولالمقة

.وفورة.كا!،الفلسمطتي"لحمةو!هدقنفهالبا)نايجسماكاتباولكن

ص،صرحأروهـ!،،المهبعكللهيالاقعيقالوافىسايعمغبعصماييأععو

*3،.،ر/نجد-ا"دتقلالينبعليبك،المماهى،لهكهعلىطرأتالتبرالكيانجلباتاجميببر

.اللقداتيكللثنرلحاملاواباعدافي،

نبياعاحاسيسىبعضقيهايوأمثبان!نعيعقص"صءرررحيهعيكتغب

،فعؤلقصهرعناخاكهعضاالتجمبوهأ"ابامثبااأؤ!كأعاألهأ،"صبعيد"ا*،داتارأثقاةب،مثا""،يببحراةثبإور4:،ا!ادإيعتثيانثافلقد

إكتبه،.انيريدماباللضبطيدريلاوهووصتهوبدأةالاحط!ى.يسلظك،!ورةالاهـ-،مءقباتلمها3)--تاكءمبيةالطقوسوحتى،جةاليوم

.ذاتبةص-ةلونموذجالىالقصةترجعوهنا.ذافهالك!-بجوهالاف-ىمد،نللازس،لم"-ةالال!ا،انيباوالارؤباطالةوةمنطافاتولكنها

!لفانه،لداللصهوضاصلمنالوهذهللكابت4اءطىورانهمنوبالرغم.المنا-باتحرجمطلهااتحان،الثودةمعركة

الحماسة،قلبليكض-.فهماورقي.اللونهذاصول!كا"-لالضغفايمم،طب:كماا!ا-5،.ا!هـوبر-!مااعر*!امراحلءكظفالكانباحياللقد

.القارىءوعيالىإصللاءار4وا/ماأفاصبلمهوفجر-اللفلىطء:"لآالءصهاقريةفبة-ابى!اوي

إ،واسعرمزيا"طمحاا"،فان،ناصرلستاراعبدالسهبقصةأكلأوانضه-!طااضزاثاصودراعمقفعلا!ترزحقيقيةثوريةؤدرةءن،الصررة

ضه،ف-عات،نءنا?ثاموضوعةا-ضثطريعيدانالكات.فمهحاولولكض--4-إصورها!اًللبهضإجاولكما-ءقيبة)--!اديا،والوطنائي

...خا.باللفظلاباللفعلتحررمصادر
عهعاإعنع*،.برعهثأنلاااأافسههاولتثغبهابيكالاأقع،اكانثعاارثع

شريفهـ--نالبحثفيقىالقصصلحفكانه،نادرشريفهواسمالهفلفد،الخارجمنوالطقوسىالعاداتهذها:،يرصفل!والكاتب

فىرة!،الجريمةوا!لمق!لصفةاءطاهاللذيجلالرهذاانفير.نادروزبوالتميبووالتالالحاءعلىطاقاتهااء"تبطنوال،لمصة،معرفتهاتجاور

الهلابك.عاءظأالنهانأكاأع!يأ،اتعبمبيأصمأرمألكراهثبيب.نقوالمهاالانسلايألواقعالانساني

عهايوائنعبيمبمبتبااألا.كازهااتأعبلأاوالصؤورالثغقورغبقعاثوعادلثب

ء-نتم!ضأمن!-ةاوصالىحدودعندوضعنهناالظصمةاناذ..وات،هافىبررهاصصادفها،لكنه،ءور+الريخرعؤلمم،ا!بريءالعا!م

بارزان!انياوفنيمونمضالىاللنهايةفيبناؤدي3،7"هينة.ققنية"-وفيالربطاز"،البطانةمزدوجواحدنسبحضهنكلهاقت،مىوجعل!،

المعالم.اتيباعيأرالريأبكينق،اللكقصيكاقنيبيببقعغبيثيققيهراكملمالحثبقيق

العياةمنحةلونبيالمطابرقةفيموفقةخطوةالوزامقصةوتدو.وا)ءةويةالاصيةالر*رمادةعلى"واعمئاكأرالكاتب!يها

اخورقي.االاءياءاترعضوب!ن،الباديةفي،ةالحبالمرةهذه،اًث!بمية.ا!مجببرداش،-!ااتقبلواكلم،ءرغردوناء!ءحواالملأبرئون!ا؟،

ال!بحثدم!ةاقصمحدما،المبانتراًلسبسيمرائرالىاؤربتظلولكنهاا!حمةبس!ىبان-،المبما!الطبصصبماهـ-رالرهدافصدالكا؟بولكن

.الحدودوراءالاماءولاال!شةالمخوافالماءءن،القرويايعرسوتقمالي!،الزغردةطصدطاساسعلىكبفايئالورلمسط!:لا

لها)ضعبءنليسيرنوبرونوجيرانهاوا!،هيودصالعران.نح!ى،وجعك
لم،ووردةالوامكافةمنالتصسيهذااسماًخرا!،ءلتم!هان.ى-...

........-..ء.-ألالص"،ن!لآالماجمحهءمىموى-ى11ص!ا!!حاءهـوىو!كنهم،ال!ط!بم

.الل!ة-ةلفيالمصدعانضقدمرء!رمنواحدةو!ي.لحوىاد!
...!..ا)ث"ا"لة

صفديمطائااكثراناذ.الملتزمةا!قص!كتابةدائمابقصكانماوذلك

لأ8


