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الآدابعددفمه!نشرتقصيدةءشرةاثنتيمنقصائدخمساواربع

الشعريةالرؤيةبمقاييساببهالنظرايمكنقصائدمحشرهياو،الماضيخميسشوفي:رقلم

وجصرجالنجفيالصافياحمدالاستاذينقصيدتيانحيث،العديثةاو-مباشرةالواص!يماالىيؤديم!فعلاليسالثوريالشعر

قاىللهف!هفاىم!مالعاكملا!ديئمهللبشعرللشل!لنقليدلجمالمتعلقظيفتهبمقاهيممنالىالمؤدكمالفعللهذاصورةهووانماالتبرلتحقيقالمباشرالتمهيد

احواءعطرتطالماالتيالشاعرازاهر"نلاقة-الاولىفيمقم!الماابصارخلالهاومنبهانستعيدصورة،للتغي!رالممهداواللواقعكغيير

....والتغييرالفعلعلىاللقراءنحنقلرتنا

فىغايةظلأث-فلائدسا)!ثلاثةالمقاطعذاتالثانيلآوفي-العربيةالبلادفش،نوا!كانالز!انفيجدراترابطامترابطالوا!عانوحيت

دضالداولىحب!صائدوقد!حات!اللقديمهللبعضىولكناقيص،ع!ذأزر"لحر!الرلاونعةاووها/اتاريخمدىستمزهاعامةصفاتتكتسبالثوريالشعرصورة

"-فانوالمكانالزمان-يحددهوخاصجزئيالوامعانوحيث.الانسالي

للعصربوساهـررمنقصالقصمائدلعدلمفهومصيمفبمبحثنايمووضعوىبحرحلسعربنالثوالفريدةصفانهاتكتىبمعينواقعمنينبعنوريشوكلصورة

الازاصرمنحمالااقليكونقدمالمخلقانلالشعربريدالذىلمصراالخطامنيكونلذللك.الخاصالانساليالواقعذلكبتميزالمرتنطة

.......مباشرنحوعلىالواقعتفييرعلىقدرتهبقياسالثوريالشعرتقويم

الهبءهنظوماتومنمنهاللحياةوجدوىاهميةاكثرولكنهوالقلائدبلاانهكما.-شاءانقدرتهفيولاالكلوظيفةمنليسذلكلان

اللطريفة.تغييرالىالمؤدياليالافا!لصورةيقدملاالذبم!ذلكلورياشعرا

شاهبص.طانيوسقصيدةفيالثوريالث!عرعناللبحثونبدأاللذكطذلكلورياشعرايعدولا0التغييرنحقيقالىالطامحالواقهـاو

البطللافعالشعرياسردانجذفلا،اللقاسمسميجاللفلسطينيللشاعرهذهبوجودتا!ىاهـع-والانسانالجبماةفياللغموضبمناطق،يهيم

يعرفالذيوالتقديرمالعنوانقراءةفورالقارىءيتوقعكماوم!ثرهواضاء!ا"مرو!اعلىيعملولا-الفنانينلجهودواستحقاؤهالمئاطق1

عربياؤلبانهلقصيدتهعنوانااسمهمناتخذالذيبطلهبهالشاعرالىالقراءجماهرميهتحتاجالذبم!الوقتفيغموضهايضاعفوانما

ولكن.للبنانفيالاقطاععلىفلاحيةثورةالحديثالتاريخفينظميعدلاوكألك.والثورةادحياةسبلالايمهدالوضوحمنمتزايدفدر

هباشر،يكنلموانمحسوسنحوعلىةاللقصيدمعيتفاكلاللمنوانيحدثكماالشكليالتجريبفيطاقتهيستنفداللذبممادلكثورياشعرا

البهااضيفمعنىاوالاشياءتحملهاذكرىشاهينطانيوسويبدومكاسبمنذانحقق"همااولغوطوكل*مدادونيسقصائدعالبيةفي

11!كرمةعورشابعمنجديدنحوعلىالمعانيولولد.منهاجزءاواصبح!ابرهـيررةتراسبواثإفاللغة"حبوتبنجديدالاه!يةبالغةفنية

الجبالفوفىالمشتعلةوالناروالقصروالحاطبينوالارزةورالصفصافاوهـكأوالان!هانالحبةوا!عتص!رالىالمؤدياللفعلصورةدامت

غائبوالبطلالاحداثمب!انالىنعوداننا.اجمااقيوموتشكليةفيمةالاالهامةكشوفوميمنحلاس!عاهضنحوعلىموجودة

آثاراجميعها!المش!عناصرعلىخلففديومذاتوجودءلكنالوهـائلو-طلللحهاةالثوريةالرؤقيهوالنهايةفيفاثعر.معمودة

حومعنفيلورصموذكرىلصلحرلثو!يرو!كلةهذوانمألقص-ف!وتن!ىولاا!كلارفيبالسلاحا!4للهاهـقلة!مةوبروداقتراضءعالخارجية

د...ءورءولادعاليهطاشرنال!تبمالحالةفيكمااو.استعمالهعلىالقادرالرجل

سه!حبهايهيالنني"الاخيرحظةاوفي،للحيا"لاقصسدغئائيا!بيعي/*ألروماسبةواللهـمومالأدكاربعضتج!صيدفياستعممتمتقدمةوسائل

وهـىحسرهاالننالحقيقةفيجديدبعدعنيكشفته*.ء..?

منجزءا،بناالمحيطالوجودمنجزءااصب!حما،موجودااصبماماان.م!المآمن"ءشبىي!ر؟رويةلتبدتست!خدمولم

هـللان،جه،داًلىيحولاوينتهيانيمكنلاذكرياتناوءن؟أنفسئاببساهـ"الثو.يالشعرهـنمنهومناتوضيحالمقدمةبهذهدنالر

،ليةاللجمفي!"وهبههاوكلموجودازالماالوجودالىبهدفعماعلىاطلادهاوشاعوالمصظلحاتالعبارات"عانياختلطتانبمدووضوح

اذنالقصيدةلناتقدم.جديدمنعشقهعلىلعالضقيهدافعارالمارعنتقديرنافييعبرلامدهشا.شاقة!امتناقضةبمفهوهاتالجميعألسثلآ

ومصموفوولالىالثاعرهـهانظرالتيايزاويةحيثمنخاصةرريةالىيصلوارتباكخبطعنوانماالآدابمجلةصفحاتتعكسهاخيوية

موسيقىببنيمزجاناستطاعالذيوالموسيقىاللصوريالبناءاحيثالشعرمهمةيحددالذيجاسمالسيدعزيزالاشاذمقالفيئروته

برههارةالفولكلوريةللمقاطعالخلفيةالوسيقىوبينالاساسياللهجرفعقولهوغيرلامرئيةعواللمو+!وسواحهالاشي!اءجيا!فينومنولوبتعديه

ا!و.الماضيالعددقصائدفيالجيدةاللقليلةالاعمالمنوهبموحنكةبمقداراوالواقعهـصا"انقهمابمقداراثعرقيمةالمف!مبهـذافتعلو

اتىاللخطابيةالتقريريةالابياتمجموعةجدوىعننتساءلانلناكانعلىالمفاهيمفيالاختلاطيتوففوللم.منهالواقعصورةاختفاء

القصيدةفيهانشرت،1/لتبمالصفحةبنفسوالمنشورةالنظمعليهايغلبون!علىآثارهانعكستوانمااللشعرفئفيالنظريالبحثمجالات

ماالفنيةالتجربةالسشيئااضاقتهل.الاخيرالهزيععنوانتحتالمجلةانومع.العدد*-الماضي1قصائدومن!االابداعمجالاتفياوضح

:-؟اللصفحةفي4الفرالملءسشرتعلىبالاصرادالمنشورةالنماذجاختبرفبمثوريةاكثرمنهجااتخت!

قصائدلهاقرأناانسبقالتيالحجاويسلافةقصيدةالىننتقلبدعوىالمجالتفسحو-التوريا)طابعذاتالقص،ئداختيار

المستوىفي-أبقافهامنبكثيراقلفنجدهاا!كثيرمنهاونتوقعجيدةلم!لمتكونانوفضلمتالحد.إثالشعريانةظنماذجللكلالليبرا!ية

الفلسطينيةللمقاومةاغنياتبعنوانوالقصيدة.التجربةونوعيةالفنيالمقالاتبصددفعلمتاءعكسعلى،الاختبارفياللخاصةشخص.صها

-81الصةحةعليالتتمة-ء-ذلككلع،صفحاتهاعلىالمتعارضهالمفا!ملكلالمجالافسحتعندما
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.والايحاءالتشكلعلىففد

قبضهبدحسال!دمعسىفبمهولكااف!عاللخرامبهـظالطلههـعصلااوقصةلميثمى.يرخنمماساوويلقدباها

يظهرلم،،فما!صدئمفىألوحشممالصديهمهالاوبه،يتعلقايمكىالات"ا،نمأسالأمر-حافظصيري:بقلم

لىلشوارلم!ةويهاجبملامرلعضلا!يهابعضييظهر.طرحفمةفبم،ول!يهمهطرتلالهالاخيرةالسنواتفيحققتقدالقصيرةالعربيةالقصةكانتازا

الهصابيةاللامبالاةوبهذه،الذاتعلى.المرضيالانغلاقبهذاا!اس،والرريةالبناءصعيديعلىاللباهرةالانجازاتمنكبيراعمرا

..-ستشرفوانوالحاحااهميةالواقعقضاياأكثرتستوعبانواستطاعت

للغاظ!ن.يجريماربشحىلان،طلها)كاتبيؤهلوطواباهالواقع!ايافيوتتكشفالمستقبلآفا!نفسهالوقتفي

وهمحشالوطريقفيانفمى!موضعواالذ)يئكهؤلاءرسفهو..وشفافيلأنضجاالادبيالتعبيرفئونمقدمهفيتقفواحه،وانبذورء
المواج!قىتجربةبعدعارواثملهمسيقعمايحدسونحتىاوفون..

والمواجهةالالتقاءتجنبالىالداخلالمرتدةذهرنهمءدهايرطوونبعر-سةرويردةاسبابايالطبعهنادلان-الاولاحلافييرجعكلهذللكفان

الثماطى.عنالانجنعادفيامعنوااورينار!ا!لمينءـؤلاءمنواًحدوللكنهاقىايبديهيةتلكالىضنتقدأئهاالى-الاهميةفيتالببةاخرى

اللصلبةالوقائعهوهناوالثاطىء..-همنجواييقولكما-فنونالئسدالاقصوصةانوهبم.طويلةلسضواًتادداًكهاعنغابت

الاستنماهـلأاستمرأواوالذينوالمخلولى.،بالاستراباتالمليئةتب!سافالاقصوصة.بروحهوالضءطقاالشعرجو!رمناقتراباالادب

وهويلبثمافأنهثم.ومنلهلواملاالذيالمنعزلاًللذاتيامنهمالىفىوالتئفلوالنفاذوالتأثيوالايحاءعلىاللقدرةمنعاليةدرجة

اهـاملوج"وجهأثفسه!جدانبالنجاةالزائفاحساسهقمةفياثمرب!الرؤيةمنبالقربحومتكلما،معاوعقلهافنلقيوجدان

،ولاطببمباوحشاليسالمدينةفيظهرالذيالوحشوهذا.الوحثر4و!وبالاوراءاتنجنفحسرلثعريااستخداماالكلماتواستخمعت

.ء-........بة..لشاهـباالكلماتجسدفيالغاقب*الكميرةالمعاليويوقظالصود

ضلوحث!منالكلمإكمر!بىخقيقعةهذ!دكميراعمقنجعدمنلثميوحسلكنههولاحى-ضليقاقصد-حددالذيالنثرياستعمالهاطولمنالجالىالمتغضن

التي..اًر!ارو،الوحولثي!كلفنيتجميدلانهمعاوالرمزي،ال!سهـ(ذا.جامدةسمانتقيلمعاييروأخضعهاآفاقهامنوحدمعانيها

وجهالضعلىثحنمجتممناوفي!صرثافيالانسانائسانية!دهمبتقتروان،تستخدمهاوهيالكلماتتخدمانالاقصوصةاستطاعت

ا!!رء7المواصعاتليا!*هـما4!نويةوااولد!لاالوحوش...وهذاوالايحاءاالشفافب!علىقدرتفاازدادتوجوهر.الشعرروحمن

يرى،!كادخىحمموسوحمثىانه.اللذاتيةوالهمومارراللبفياووقط!-تاللحديثةالعربيةالاقصوصةلهتنبهتماهواتفاديفي

الاجولىالعميقبهرير.اللهواءيوسوس.يبينيكادلاحتىظمضالروافديتلمسومن.طويلةخطواتوالتطوراللضمدارجعلىبه

ء!ور!لاوعنهرةوهمعنينحسرثمو!فخم!نرددوهوادث!ن"الاقصو!تعيشهاالتيالكبيرةالتعبيريةالثورةمنهاارتوقالتي

يظفلك..موقعكل!يال!اءمعينطلقمبهـمعريبوحش.اخرىالىالامامدفمتهاا&ىالنماذجويتصفج،الاخيرةالسنواتفيابعربية

بزخامسةالمكتظالاتوببستركبوأنت.الصباحفيذ!كتحلقوأنتادو!ؤاالثمارونييرلفاعماللاوخاص،اللعرجمطالوطنبلدانشتىفي

فيا!هى1!اياتشربوأنت،وتضاغ!هوتماسهااليشريةا!ىهـء،اصلانوابراهيمطاهربهاءحتىتامروزكربادريسويوسضالتكرلي

منهأفلتانكتتوهموت!ما،الاضاءةالحسنالنظصفالهمنجوائيواكتلالىال!اليبهاتبابنبرغم-جميعاالنماذجهذءانيجد

اماهـك.تجدء..تماماعنهبعيدوأنكتماماا!عرووحمنالصورمنبصورةبالاقصوصةا!توبتقد-مناهجها

سئطالتبمكالوحوىثروحشالناتقدملأالقصةفانثمومن.الشفافيةواالنضجمنثمومن

هذاخلمدمنتأثيراواعمقهذامنابمدشيناتقدمبل.قبلمنعنهائمثرتهاالتىالثلاثالاقاصيصلرسنامااذااللحقيقةهذهوممتحد

فمن".أليفمخلو!وكأنهطهرءعلىاللصغيرةبسعئامهالضخمالجرمالخراكللأدوار(الشوارعفيوهـبالاخيرعددهاهـى(ا،داب)

يصددلاضخمجرمسوىيعدولم..ضراوتهالجميعاللفالمعاشرةطولاهوائه(رئبقالفجراحلام)وعطيةلنعيم(الحبلحنعلىتنويعاق)و

ساقطحبمكمبردامامهمدلىعريضمحبباًحمرلسانله.صوقعنه!ىااًلخراطادوادقصةانسنجدبدايةاءومن..مهاينيلألنبيل

لابتةباقدامالسمياداتوسطيمضي.المذلطحالضخمالانفتحتمن..وشفافيةئضجااكللأثالاقاصيصهذءءقلأهةفيتقف(الشوارع

كانهعينيهعلىينزلانالثقيلانوجغناء.الاسودالاسفلتعلىلينةفى)لانذللك.الباقيتانالقصتانتقفمنهاطويلةمسافةوعلى

بثقةينتظر،سيطرتهيعرلىهادىء،السفرمنمرهق،مغمضنصف..وشفافب"نضجاا!ثلاثالاقاصيصهذءمقدمةليتقف(الشوارع

جديدةشحنةوملاته،4وفر،حواليهمناللهواءتخلخلوكانما،لحظتهاعنى-واحدةلراء!هـناك!رلمتحملوانوالروىوالدلالاتالايحاءات

يخطوالضاريالاليفلوحش11هذا..والتهديدالقوةمنمرئيةغيرمستوىمنواكثرسالمعانا!اللقراءة،الخلقةاللقرا،الفهماللقراءة

لمحىيسيروكأنهالمسفلتةشوارعهالحلىيدرح.راحتهعلىالمدينةفيانهاالاحوالمنحالبايهئىلاوهذا.ةكراكلفيللمعئىواحد

فيهس،الجميعفقدوقدوجودهرغمائحياةوتمضي.لخاصامملكته!نها،تماهاذلكمنالعكسعيىبل.معقدةقصةاوغامضةقصة

لدونةبينيتراوحبخطوتمضي.ادسميطافيالافاللم!شةحسف!شديدةثمومنبةملهمةشعريةرريةوعنحقياليانفعالعنكصدر

ا(لزرقةالباردةاًلسماءصددفيشراعهائغرسبثقةالمنسطبالمركبيصدرمساهو-كلوديللقول-اللغموضقليس.والوضوعالصدد

الرمادية.المياءسهلفيشاسعتيهوسطووجدبتو!طريقهاوشمقوجودشريطة-أاـفئفيوالوضوح.الاسمىالوضموحبلالائفعالهن

ويستديرجئاينيصبيبهاي!ورالرشيقةالورودلراجةاذفلاتوبينوادممقالصد!قرين-العملمستوىالىالارتفاعاللقادهـءلىلالمتلقي

غيبرها.فيس"ليساسودلامعاخاوياطريقالهاليفتحالمرورعسكريقصة،ئاضجةقصة،صادقة!صلأ(الشوارعفي)ولان.الشغافيةوأ

منشاهقةاكوام،بالدراجةالمملقةاللحدلديةالسلةعلىالولدوخلفكل!راءةلدىكشفثمالاولىالقراءةهـننفسهاكمنحفانهاملعشة

اللنور،فيالوانهاغبىبتدفقغضةطريةالحسد.ا!تنزةالانيقةالازهاروعن،جدلدةر!لاتوعن،المعنىمنجديدةمستوياتعنتالية

(لمندلعةللسيارةالمجنونالتوتروبين،ورك!تهوثيرحي"لحملدونلأفيالفهملنوروجمشفهالوالعةموضتهتكجديدةكاشفةبصائو

صوبكلمنالخطربهايحد!والتيمنهاالمتملصةالهاويةنحومحدودةصورلااومسطحةحقالقتقدملاالقصةفهذء.و*حساس

عجلالهاالمتشبثةثقلتحتيسقطانيوشكالذبماالهساللجرلىمن...الماديةالو!انععالممنحقيقيةاكثرعالماتقممولكنها.الابعاد

س82الصفحةعلىالتتمةا-لااكك!عمقدرتهاوكلطزاجتطو!يالحياحغنيفيعالم..الملموسة
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الثوريةالافكادب-ن!داتميزاصب!نظانهاكما،فكريةاونت

وريمة،او!ارصياغة3اعادةوبين،هـمارستهاخلالمن،لئخطهاحقيقيةال!!1!ي!

اللجماهير.

المحتلسةلأالارضوداخلالاردننهروعلى!اللعبربو"،ةضفةو

العربيةالجماهيرتنجهلبنانوجنوباثرقيةاللب!رةمواقعبعفيوفياللشبدجلال:بقلم

المثقفين-هؤلاءوعلى،اللعربيةالا"ةتاريخبدء،ئهميصهنعونللذلميئ،العربوالفلاسفةالمنظرين1عددترايد،6791يونيوعدوانمنذ

الملهبة،المناطقهذهالىبانظارهميتجهواان-الليهمانترنااللذ!ن-كليواجهانمنوبدلا،المثقفينلبعض،غريبةواتجاهاتاًراءوظهرت

جيدا،يعرفونهم،4ولامتهملقضيتهممخلصيئمثففين!،كوسيجدونالتيالمص!يرمعركةفيدورالهويحدد،موقفهويراجع،نفسهمثقف

اللطلي!سة،،الكانب،الآداب،اللعربيةالمجلات1دراءيعرفهمكما،حساببلاالانهاماتوتوزيع،انفسبرئةالىالبعضلل!،نخوضها

،الحقيقية!النضسةاد.ساديدركونبذللكللعلهم،عربيةودراساتالتراثادانهـنوورهم،المعاصرةابعربيةللثقافةاتهامهوجهمن؟فمنهم

،وءجددونالراهنواقفاضسوءعلى،ياالقضاتواجهكيفيعرفونوواللذي"الماضبمءنكليابالانفصال"وطاللب،العربيوالتاريخالعرببم

واشعال،ثانوقيدضاياامتعا"لهـقبدلا،المعرهـقىفيلهمرادواررلمجةالاشكالمختلفسيعالض؟مسنعاللم":نظرهفياهو

الجانبية.اللحرائقسفبسشطة-اكتثفمنومنهم(لموالا!صاديةوالثقافيةوالسياسية

،المكر!ةوالاستعماريةالهجماتلعولة،اادطنسة!رفتدورعنتتمايزانبدفلا،خاصعنومن"يسارية"لانهاو"يساريرخه"-

علىالمنظقةللسيطرةالاستعماريةالمولبينوالصراعالتنافسورغمم!رد،غوعائي"هؤلاءنظ!رفيهووا!ذبما،الموجوداالعرببماليسار

دوناللحيلولةوهو،واحدءكططءلىمتف!نكائواجميهحاانهمالااسمتاراتواالماركسيةشعاررفعالىا!بعضهرعوكما"ديماجوجي

علىد!وض،ءدائىاوعملوا،ا!ربيةانسةفيقويةدو!ز!ام،هـاقةمواقفلاخفاءالفلم!مطتيةاللثورةالى1اخرونهرع،اليسارية

ال!رول،واءتمدت/اللعربيةالوحدةاتجاه1فيلفاءاوتقاربايلتشويه،القوميبالموقفالبعضواحتمى،ومرييةغريميةمواقفوللطرح

الوطنوتجزئةتمزيقعلىنفوذهـاودعممخططهالت!حقيقالاستعمارقي،-اللعربهةالجماهير/املهيالتي-العربيةالوحدةم!باسشيءكل

طريقايأخذالاست!م-ارضداللعربر!االنضالجعلاللذيالاءر،العربيبتووويواجهوظروفهاالعربيالواقعطبيعلآحول*وضوعينقاشوأي

نعددناحيةمنسواء،ومتشابكةلكلروؤ?ديدذنتيجة،قطريامشطهوهذا،التجزئةوتكريسالضيقالاقليمب!والهنطلق،الاقليمية

ظرو!،ناحيةمناو،الاستعمارشكلواختلافالاستعمارإسةالدولالامةآمالصدقوؤطوالوالاسصعماري-المخطط"علوقوفاببساطة

الدولاعتمدت53-،،الوطهنه"حركته9واسلوبومشاكلهاقيمكلالشهداءويصبح،اقلميانضالاكانلانهعبثا،/1لنضالويصبح،العربية

والدينيةارقوميةالاهـكالمياتاثادةعلىووطها!زالاشعماريةلانهم،مخدوعين-يزب!اوفرننصفطوال-عرببمقطرايفي

الادليةالواحدة،فيحتىالتجزنةلظي!وذلك،الطائفيةانعراتوا.فبئاقليميمنطلقمنبحياز!ممحواوةناضلوا

استغ!لالاللبرإطانيينالمستعمرينتفكيركانالمخططهذاوضمنهذايجعلوناللذينبهمونعني-القوميالموقفاصحابكانواذا

القدسميقنصليسةبريطانيافتحتانيوم،دينيةىقليسةاليه!ودوالانظمةالتقدميةالانظمةبينيفرقونلا-وحدهمعليهمحكراالموقف
ضدلاستلومدورعايرضهاحمايتهـ،تحتاليهودلتضع1838عامائيساريةاللفئاتبعضكانتفقد،اطيميةجميعهادامتما،الرجصلآءا

العنماجسة.الدولةانسط!االا،والرجعءبئالتقد"يةالانظمةبيسنميروااذ،سماحةاكثر

الئنرقبتقسيما،ولىالعايةا!حرببعدا!طواحكمتستطيعولافيهاامللابأنالتقدميةالنظمعلىوحكمواوا3استدر

اقامةوفكرةبرلمةور،وءدوكانبيكوسايكسرلاتفاقيةطبقاال،ربيالصفرة1ازيةالبرحووعورفصضرةدرجوازية،نها،بالثورةالاستمرار

هـطبرةعلىالعام6لمخططضمنالعربيةفلسطينفيلليهودوطن!تقدمهمالديهايعدوللمافلىت

لصهيونيةااهداف!كلعالاستعمارية،المصالحوالتقت،اللصبيةالمنطقسة1او،حديثاالمتمبركسوناو،الطفوليوناليمساريونهؤلاءونسو؟

المت!دةالولادإتؤر!تصنح،المربيةالا"لآقلبفبماسرائيلكزرعايدات-والمزاالثسعاراتزحمةفي-لناايقولوانالصغاريرونالبرجواز

لأا!قةفيالىترواجةللثروةومستغلة،ونجودهاحاهـةالامي!كيةالكاملايماننامع-اللظوء!الموقفاصحابفصيك!ا؟اذناللعملما

بحكىماان!الأ،بداقيهافيمطريةا!ثوراتوا!ت،"ارصب!الواؤءضوءعلىن!ميف،لناايقولوان-وىميههاالوحدةبضرورة

تعبلالسوليءكم،-اهـنتهرلاسبعمأريااتآ"رواالصهيونياللت-دي؟اللعملبةالوسائلهيدما؟الراهن

ا!لى"نا!دوداهذهتجاوزترل،حدودهـاعندثففللم،اللحتويه!فكرية،بلبلةوخاق،ءوا!فا!ته،لسوىالمطافاخرءـذايكنولم

وءا!ل!زدركبل،اقعالوعلىتقفزل!تهاول3،شاملةعربية!ررة،العربيةالجماهيراجلهامنتناضلالتي،الاهـاسية،اللقضاوطمس

هـ"الثورالةوىادركت!ما،ئير!ةقوىكل/وظروؤطانعرنجيةصالافطاراصبعبل،حدةوالوا،لنضال1؟سمضباب!ةومواقفطلاسموطرح

ناال-ونم-وتددر*،واقصهابأرضمرت!بطنضالهاجذوراناللعربيأ،اللبعضزطرهـجمما-الظروفهذهفي-يولليو23نورةءلىالهجوم

القضاا7و").تئت،واسرائيلالاميبركيتعمادالاسمواجهطهبماللقضية/.ملحةمسمالةالفلسطينيةالثورةوبينبنهاوالمقارنجة،تاريحيةةضرود

ا!"-ئضوعجة-الوالظروؤطعنبعيءا،اللبعضيطرحهرما،المفثعلةفصائلبينمفتعلتصمادمخلق-كتابانهـمفي-هؤلاءوحاول

-س-الاقايذافرة--المواجهةتصبم!"عركس"وللن،الانافوقفتحكمفشسالعربريةالجملمههرموقفتتويهحاولواكما،خةالوالثورة

ء"ض!حىل،!شمبرفض!الخلالمنالااللصحيح،بالمعنى،قوميةمعركةا!"ثوريةغير))جماهيزوانهاالمتحدةاللعرب!بةالجمهوبىفي

لعربية6االاقطارفيالثوريةألقوىااعباءهالاتسمعالاالاصواتبعضوحرصت،واللصراخالصي!احوتزايد

اصةظلفيخطاب4ث!ا)ناصرعبدجمالالعربيالمناضلوكمادقال-المكو!ةاطماتاوحتى،تعتقدهءاغيرشيءأيتف!ولا،صوتها

-:بالسودانمايواءياديمونيركمابل،مك!ودكأهيكماهؤلاءيقرأهاللم،الوافصحةوالمواقف

وفصداشوائيمضىثاعركةااننقيلاننستطيعلاالانحتى).يقرأوهاان

معزكةالانحتىزالت!لااواكنف،قوقية-معر!ةاسراثيلىوراءهممنفبىش!ه!ءكلليست،ارر"بئاللظواهرهذءان،فأقولواسارع

016للجهش".زانيتنا-كاتتلأ691ثله."صرفي)ذحن،اقليميةبعض"-نو*واقفظواهربحضهيبل،إكأوالفكرا)ثقاؤجهحياتئا

يا،،جن+4ولج!نهةةللجهثقؤفيزآتيتنماا&-ؤماهـ،،ح:".ملميوفى،يقولونبمسااًلعربريةاجماهبراتتائراـمال!حظ1ىءنومن،المثق!ن

مصربكأ،قىدافيهدافيوللك:هاجنيهمليسون؟0.منإقربمازدنا."سياس،المخلصةقياداتهالهانصاخلالمنتعرفبيةاعرافالجملموو-ر
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الخلافو)كن((ا)شاملالقومبمالتوحيديوهدفهـاالعرب-ةالثورةهـلمنواكنالعرد!بماالهـءمعلىاتفقناالخرطوممؤتمرفيوسحن

باسمانهذللك،الاسترا.ورءجةه!هلازجازالل!ولميا"ببلاو!"والاردن"صر.ل!د.لمهااؤتيالخصصادةنعويضاصلهـنالمبربيالدعم

دونالسبيللمشد!ك،د،و!د!كنفالالشاملةةا)ـقوميالوحدةجة."ملإون018منلقربللخسارةءوضنانحص،اله!واننتي!ة

راب4تحثالثوريللفولاهامثااطلاؤيامفهومابتبنيه،اذجازهاسب"،ء،صشياللنترولاباردخلومنهماالس!ويرف،ةدخلمنها

عه!ءالو!دةدو!ةان،نفسهالثوريللهدفمجهضةنتائجالىفبمالدخلوءضهاسبتاءجزيرةشبهفيالموجودةالمناجمدخلومنها

مفهوملمصبحي!ادبدونهاعربيمة"عرك!لةكلفييشرهـالنجاحه،للتنميةجنيهمرشون59الوقتهذافيلن!اومرر،السياحة

الىهذاويمتد،الاقليصفالعزلةلمفهوممرادماعنده"ضقلالالا!علىابت!روالتالاءوالهذهقدمتاتنالدولهذه/نذكرنحن

نتحررلنفلسطبنانقيوكداللفلسطبنيلعربياالنضالدضصية،ولكنالنصرنحققحتيالهـقعفيتشمران6791سنةهـننفسها

نت!نازلانيجوزلابانهاللقولالىيصلبل،حدةالو)ةدوغيبةفير،كر"عا"لتخطمتحينما،السويسؤيمص،نعش،تحطمتجيضما

فيالتكتيكبما)فصراجلهـنامربقىاالوهـدةهدفطنذتراجعاو!فملإونلاهجبرزاصينما،السمادمعاملتحطمتحيةها،اللبرول

.فلسطبنتحريرمعركةكا.تولوروعر!فىايصعا،،نتحملكنى،،اداخلاالىالقناةمةطلفةءص!ربيمواهـن

ا)هـولةالىإفلشطينييناالثواردءوةرثهـةيعادضولهذاالاسع،رورف!االلضرائبوزودناهذاكل.حملوامصرفياخوانكم

41"قاوينءهـء،الثلاصةظلهـ،الاديانؤيشعاولرافتياللدلمموفراطبةؤ!وي،بصهرنعملانواستطعنابانفسنانكت!فيانواتطعئا

هـمادضللا،اللنحرفياهـ"ودااللقاءالىالرعوة!4يمتبرمامحاضر"4او."ؤوميةمعركةليستالانحتىالمعركةهذهولكن

العربريةاركبناتلدولاسقاطصراعش!عهالىدعوة"نمقالهيتضمنبرورلماحقيقيةزظرةبرل،لللاؤلميمةتكريسامعناههذاولليس

ي!نحبرف!وهكذا،رجهـةلقىودوونحررةدولةبن!!زلا،11ءتقلةيشعركالذىومنا*رب-قىالمنطق!خريرطةلرىانوءلينا،الان

والرجعي!ةالىوا!صهيونبةالاس-ممار1ضدالتورياللعرببمبنضالناالف!ء"،اثورةيدعمالذبمماومن،لايساهماللذيومن،المعبرهـقىفي

ضيق!4ؤومبرابقىتحتالعربيةايدولبنالحربيشبهءاالىالولايس،ت"ءالمواجم!!ةانند!كانوءلينا،عليهايتآ"راللذيومن

."ء:صريرشهنعرةتود،-،جامدةجودالونصفه":،-ا،كثيرةامحمالاتتطلبالاميركبةالمتحدة

تتحهتىايعرر!قىالثورةاستراليفىانك!المالالاس!ناذوربرىوالةكرالثقافةامجالوفي،اشركات.واالمؤسساتفيالمتمثلالاميركي

ل2لنضاواوالمتمنوءلأالموضوعيةواللظروفالمحددالموضهوغيبالتحلإلكفهفوؤضحوهبم،العربالمثقفينامامهامةؤصةلصهبح،والسصياسة

الدولوانا،ال-ا"لمةنجرابجيةالاساطارفيوا!نوبمالم!دودالفكرومواجهة،والمسننترةالكلاهرةالاهيركيةالئقاميةاؤسماتا

قيتويى-ت!ة+الوطريقفيخطواتاتقدهـ4اكتبررةالعرب!قىعربيابفكر،لماليهاتدعوالتيوالروحالمؤلسماتهذهتقد"الذي

زحقيقةلمسلإنفبمالديموقراطيةالثوللآ-قيامانكم،طريرقهـافي.اصل

ف-حطالعربب-قىاءنورةاتراتيبم-ةفبمثوريةءرحلهلاخطراولفجمه!اللعددفيجاءتالتياللقضايابعضلمناقشةوانعد

لآا&لملأدالعرببفيلتقدموا"التحبررمعاركوان،النته،ملىقىحدةالوطرإق،حطءتطولجةمقدمةفيللاسلوبللقارىءوأعتذر،"الآداب"من

هواولة!ء"نج،حهـ-لموشرط،البعضبصم!صاعص"،!ولةتتملاالاء-صدادفيطرحتالتيوالقض،يادارتاليللمظقشاتنتيجة

"دول-لاالعرركاا)خوربماالنضالوحدةوان،!الالنفو!دةإذبمماا-المىازالادابعددنرالوما،الآدابمجلةمنالا!رةالثلاثة

وابشركلاوضوعياالقاشونو،المحركةيصةالديناميالفوة1هبمللوحدةاً.للنقاشهحورا-مايوفيمدر

.للانتصارسمالحلم!اةترالاستاذ"الثقااليةا!ورةوااثوريةاالتقافة"عنوانوتحت

يدسعو،صبحيمحبمالدلىيئالاستاذانالعا"الاستاذ!رىكماجاءمقالاهمانهرأييوفيالممنازالآدابعدد.اللعال!امينمحمود

والذي،الدولةشفعصمتالدكتورطرحهلالتيالمفا!م،نفسالقضاسافيصريرحاواضحاموقفهحدد!نط،الماضياللعددفي

ائفوصوفياللحركةا-لىةبالد!الا"لتح!قهاس!ملاامامهيجدللماثورةابسنالفرقواوضح،اللهددهـذافبمجاءتا!تيوالتساؤلات

بها،الامناج!صزةو.لحدياللقائمةالعربيهالكباناتلخريبايىببموظروؤه.العراؤعالودراسةخلالومن،،بئالثوروالثه،دةالثقاؤبقى

فيغزةابرطالليف!كم،مشحبلمة"دنطفيا)?،ة/صبححنىو"-عوجود،وأوضتعهلظرودهنتبجىقىعوبيبلدكلإحناجهماحدد

عربقىلودومتقعمةهتحدرة!ربيةلةدونبييسفرقلاوهو،اسرائيل2هـ-ذاانالا،شاءله4عربرثورة،بالفرورةواحدةاسةرافيءيةإ

الا-ذه،-دعوتهمني!فشهلااوءوضوء-،رصع!ةاخرىبرظحهاعربيرلهدكلفيثورةلكليصونانضرورةمعيتناؤى،لا

والرجيعء.اص!وفي!وا!،رالاساللمظ"لمة،4الاهـشوال!يجبهذهاطارفييتحررالذيانوعبىاالثوري

عصهتصورالدكتال!ايصلالتبمافامرةاالمثا)-قىالشائجنفسو"حيالدين،الدولةورء.فءصمتالاستاذ"عيختلفبهـذاوهو

41ف!--ومنفس!هي،الموضوع:ةإحواجزافوقال!كريبللوتءجة-منحددفببمامعهنتفقكما؟نظرهوجهةفيمعه،وفتفقصبحمي

الاسه،ذمقالؤ،!عالمقدهـاتاختلفتواناثوريااللعقرفياللفوضوبمما،حقيقبة!ء،كلعاىيدهوضعبث،الثقافيطالتخلفمظاهـر

.صورريهطاعالتلافيمنمزبسالىودعا،للمثقفينءملبرنامجيته"جمهماوحدد

المدكتورمنادشننهفياللعالماًلاستاذبهلمقالج،ءماكلءعوذتمفقضركالمهظمالمشوال!مل،المثقفبنبربنوالضخطيطوالةنسيقوالضلاحم

ناالا،الممامالخطفينض-مهمانجدولا،الدولةس!!عصمتوبة-دالمجزء،ما!روبالجباللعم!الملتحمالنضائيللةكرواح!نياجنا

إهالسط!ثجةوروق!هااللثورةلنسبةباخاصة،التفصهلاتلبعضنتطرق.اللصددفيءفالا.العالمالاسظذناقثىالمدخلاو،،لالمفمنالاول

منءص.تارركةوروءوقف،الخورةؤ*رخلالمنالعربيةبرورةبرال!ةالدولىسيفءصمتاًللدكؤرمقالمحند-لاطو!-وسنقفا

القضي!ة.5هدءهـدفينشروالدي"فممملإنتحبريرومعرهـ4العربصةالوحدة"

وافعمنبرنجطاقللم،الوولةسيفعصمتالهـكتورافىقنرى؟،يىقمجالكانت،هامةقضايامنالمقالهذااثارهلما.،الممتازالآداب

،4الفلسطهنجهبائورةاوافعمنولا،ثورتهاوظروفا!عربيةالامة.الكتابء-نعديد

و"زايداتاء،وربي!نناووتالتكبما"وقضيته،الءربىشعبهاوظروؤءء!.تاً)هـكتور،لبمقت-جاءلماالعالتم"حمورالاستادىتصد

للط!!كمحاولانهافيواللصهبونيةا!سحتعهـار!،ءدالهـيالامرالعررهة،اننا))معهالالفاقنقطة"دداللبدايةوءن،افكارمناللدولةسه-ف

الظ-طيني،الثعببروجودالاعترافوروم،ايطصءطين!بةف?القيا)ئورةاطسترانيج!بة*دوحدةيمانامبنا-ةالمقا.إتض!4و-15معهنةةق

-؟8ا!لآاعاىصالتتمة-استرانيجيىةوحدةحولخلاؤطثمة&س))أنهواكد"لعربية/ا
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الاسعدمحمر-والحدودا!صمتهـ

اكثرثلهيناوانفالعيدسشصرءلتتاقمعيدآةامث!لمكلشكلهالسموتتوقفالاومتفدخنىأئه!م!لمحرأ!ا!دداًلما!ما

لعاسالعدالحدثهبالرؤيهالمالياللعاءي!حمىالمصدههدءفي

قراءةيتطلباللسذىالؤيدالموسيقي!اؤ!!الق!

اللةص!ةموسيقىوش!ب!و.للصورةاواكماليلما.شتبطالرلانهااـ!ممسسسي01محى!ىهمسم

وهداسجيتهعلىالرولاللعاديالحديثاوسيقى-ءونمااقربعندئد

ير!ءنكها!وريوالبناءالافةفيال!صاعرمنبحكط!لمبذورير!افي&ذلعلىلنااعتراضولا،او!ايةمنارتجربةنوءيةيقدمعنوانوهو

بمانهاتخفص.جدةلالاواىالقبراءةمنالقولونسش!عالاسحهرمحمدبوصوخلتجوقي"ملا/مايراهالذيال!جم!الشكلي!ررانوحدهالشما!رحقفمن

حادةفوريةلح!ةمني!نطلقالذيانوعاذللكمنعأئية!بةوللكت،،ا!عضوانيئولكمااغنياتاومحنائيةاشجربةاكنولتيصو!اا)تب

ليستفهكا،وافكارروىمنبهتوحيومااتهاترددا!ياا!اءوو!ممسنك!5انلفاعوتنامث!مووووبةش،عبرةنثتبهاالتيالاغنياتهنننوقع

الىاث،عربهث--رارامزامعماريابناء-ميمالتياللقصائدتلكءنلو!لاحيثالاولالمقطعفبماللضت!طاللبفأءذلكمنافضلشيئا

ا&ضالوسائلآخوالىحديثةدراءصةء:،صرءلى"تووللم.ماواقعالرمزب!الثالثجزتهوبينالعاديينإويبنال!نقريىنالاوجز،!ةب!منءلملاقة

ومعمالفنيلمملهيدامنزاتائيرابهاليحققالحديثالشاعرفهااكتثالظنىا!افيراليفضعيوبهبر"لالاولا!عبئ!علما،أوو"هاصكا

فالصائنة،-حديرثةقصبدةبئنهاالوقصنفسفيالقولنستطببعذللكقصبدةبى،زور-ود.الفعروليس!،ؤ،تتظلالتيبا!هنافلتألمحثوا

الغنائيةولكنالجيدالشعريالفننناذجررءضوووراوور--!لكانتجبديالسعءحهـصودوقحظانتوماخليلق!صائدوكمذلىنالحجاويس!لافة

الاسمدهحم!قهمي!دةتعدالتيتاكهيالحداثةصفة؟!ابالجرريرةالحد/تالثوريللشعرالتقلإدي"ماللفءستوىالىاول!الالكريمو!ر

واللمياغاتال!خصمحاداتهنالافلاتالظاعتلانهانماذجهااحدالوهايىوعيدبغداديو!وؤكاالشرفاويحمنالرعبدعندبداي!نهفي

هذا،المنعددةالنفسىبحالاتالفنتاريخمدىعلىوالمر!طةالجأهزة!-ء،غةالصبذأحيلأمنجودةاكثركانتا!بداياتانرغم،الي!،تي

الاووهـضةقصيدةيكسبمافانأخبرىناحيةوهـن.!احيؤمنفىءكستأتياتالبدايالتل!ناصحابهااكثرتجاوزورغم،هؤلاء

كأفةا!مرئيواقعالىالاحساستحويل!لىقدرتههواللحدائةالنثاةبحكمفيره؟هكنالثوريالض!برءنساذجامفهـوماحينها

مناثررعواملهناكانذظنولاالاغترابعواءللنرىحتى(لموضوعيهخطابةالىالمخمعربحولانولكن.بهأحاطتالتيوالظروف

تترولالشاعرماساةمحورالانهانتغريبفياثراواللحدودالص!تاوالمموهلآبامهوتجاردطسخيفةمكرورةوصوروهتافاتوشعارات

!ا.اخنطلواقيالرؤيةجسوراًلىالنمادجتجاورتارومدالتجرقيمنعامابههـعشرينعاديةتصورات

..عطوانللحسانالزبيربناللهعبدمحنةأهيصيبماةهذا،ا!عتاصراهذ.الحديثاثورياالثعرفيالجيدة

بلاشعبتصوريمكنلالانهمانحو!لىالواقعفيحاضرالتاريخؤذ.اللثعرؤراءةعنللملانضسافالقارىءيدفعوها،ادهشةباالناقد

صننىالحبةواقعفيتلقائينحوعلىالرهالحضورل!داويظل.تاريحمضوهـةوتعابيرالبطويةفيمكروراتائيغزلت!ماخلإلىقصيدة

والعودة.تلقائياوليسمقصوداائبراليحققوإستحضرهاثطءرايأ-ك!-لقيريمنثحارااصىنعع!بنيكروىمن-مثلللحياةفبهاائرلا

الحدإثالث"إعرشقهاالتياللهامةالطر!احداصبحتالعربيلظريخناا"وراءالضرفيصعريالمغبالفنرجعةانها-المستبدلصلبومسا"ير

تحرياتوجهفيالجريحةالمشا!رفهاضواستبا)ت!سالثقةف!محيم-مظيحتمللاعاديسردزوجمهالىفدائيمنقمصبةوفي.شكلا

"رآةعا-يعرضاناختارح!بنلحطوانحساني!لهماوهذاالحاضرءا!صةيةونهاالسخ..للغزاةوكرااتفاناءرجاءنيحيئقبل

اللهعبدفيمجسدةالظلموجهفيا)نهايةحنىالثلمئرصو!ةالحاضرم!وعاآقيكربما:القصب!ةخت!امفي4لزوجتاللفدائييقول.ت!علا

.فىيصرخفحنواقعناب!بنماصنع"تمتاريخيواقعوهوالزبيبربنالفدازىيريدهلندريولا.ا!قطارفي!حوها-صحبفةوجهعلى

محكمغيرجاءالقصيدةبناءولكن،حس!هذاوكل،صاف4انتظاويفترضلاحقيقهعن!ايتفانهامزونجهءلىالقولب!ذايؤئران

تؤكدلاضئيلةفائدةالااللأري!خيالرمزمناثاعروررل!وىفىدكوفى-الاطلاقءلىلازمايكنلمانها"متصورهاامكانالفدائيقوجةفي

لمماما.الشاعبر8ليوبه،المتاقيوجداطفيومافهيالرالبطلصورةالانددكمالاإلأالرؤؤكطوسهدابرلأا،الب!فيتفككالطممالالكريملحبدقص!ة

الذيوالماديوالفكريالروحيالعا"عناصر-البطلامباستثناء-النسقعلىءباغنبة4قنلمميدبمثلقه-يدةنكتبانضرورةمصه

يشرولمالثمدةوقتت"ليدافعازبيرابناللهءصدمثلبطلاكون.إحديرثا

وافصااليهيرهكولمانهظن!ااءلمببلانةطرةايالواقعلذللكالمث!اءر1لتحقيقي،كفيلاالةنفيالثوديرةانا)ث-عراءرفد8انيجب

قد".والخاصةالاجتماعية"كوناتهامحنمنعزاؤالبطلشحصيةاستهوتهوه!للححاةالفاءوإبئرؤوابماافى-قةالعباراتاوالافعللولاالاسماء

واقتصرتالللازممناكأرالمقدمة!التالفتىاًلبناءاصننلال3ذللكعننثممأ!بالكرعبدا)مظءريفعلكماالحاصالىاللعاممنمطلقةليستررية

قدريعليماءلىالتجربةجمورئمثلالتبمالقتيلالفارسكاهـانظاغلب.اليهاالاشلرةاممطبقةاقصيدز4فيالصوراموليدا!لوبر4فيالط!ال

ائ!رتالتيللمعانيتكرار)اااكهاية؟جاءتمدانواقعءواج!ةفيالبطلذاعرةفيالمحفوظةاللثوريرلآالصوررء.جدخلالمنروإكأرنستازهاءما

ونتوؤعالقصيمدةهذهجودةنذكرلافن!حنذلكومعالسابقةالمقاطعفياف!الوؤنطإورية!ءانارببولقىاافاظالاوووعةخلالمناًواثاءر

بةالمزيدا)تبلمعرمنوقدرتهاتألفهاالجزئياتفيهاتكتمسبخاصة4إدؤوازهأ.بهالمحبط

وص!هالثاضربصوتفيهنحساللذيذلكهوالمقاطعاجملوللعل"ن"تاها!كلفيهاوءكت?بالضروريترابطهاخلالمنالايحاءعلى

تاالأخرىالمقاطعبخلاف!"القتيالفارسكلمات"عنوانووتيق!ولكملماستعادتهاعلى"قدرتذكراو)"لمثورةالانساناحيا!خلال

..واًفحاا!س!بابشاكربروبألرابيا-هاوتركيبموسيقاهافينحس:القا-ملميح

..تستعادانآخذهايأالقمبلةيسهد
..البياعاحمدلإئيس""ا!عود"هـمحمدللشعراء،ئدايقهمناخرىمجموعهالماضيالآدابرردوفي

لسبانذكر.قليلااضعفهاوان/قيقوقيبداقصيدتهالساعريبدأوحسصنالاطرقجيلنوناوذوالبياعانيسوعطوانوحهأنالاسمعد

لم"بأنهقولهير!كفبمكانوقد.الرسالهارساللةعدماسحبابمنكمسبببدرجاتواقتربتوالغئائيةالننقريريةشررمنعاموش!كلتخلصتجلبل

رمزيةقوةيحملوحدهالتعبيرهذافان"تواناالمظروفعلىيكتببتفصيلنئاقشمهااننبرىالثوريلاشعرالحديثةؤيةالرمنمننفاوتة

لمالجيبفيبأنهانسيت-قولهبينماالوطنضياعالىتشيرهائلة..اكثر
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اًلقصصتئمةالىحاجةبهكانفماالتعبيريضعف-عنوالاالمظرولىعلىاكتب

وهى-الضخمةالنقلسيارةفي-الحديدأعوادومن..بالتجاةتفنقءالب!يتبافيمننحسكما((وطنيةرمز"وداًرهذ"نسهيت"

."ءا5بههورةيستحفركوياختاماقصيدتهاشماعرايخحمكذلك.الصوان
يك،دالذيالطينيالكتفومن..فيهاوشعرستنوسهانتوسك

..ثهاربأناللحكمنسهطيعوالنهايةالبدايةومن.طنالوضياعيةقويرةشاعش

ياف"اناةاللحبتيهعاا!ت!جماورةكأالمتباينالايقاعات!ذهبينالتجربةتركيزهـوينقصهماكلوانالفنيةاداتهمنمتكناللضاعر

من!ذيعيشهااتياالرهببةالانفصامحالةملامحنتامساللذيقصتناالهةافومن.ا!جاجواالذئبكحكايةا!ادكطالسردمنوتخليصها

الب4تنظراناللتانالعينانكانت"اللقصةمنالاولىالكلماتا)خطهـناما."،،نعرجساف،وللحمامحرمةأرقتنا"!لالتقلبدي

لغة،غ!رءنبصمتتواجهانه،عمرءطوليعرفهما!اديتينصيتين4قالوحتىالاطلأقعلىمقن!ايكنفلماللشاعراستخدء"اللذيالقصصي

نتل!قمولقمةاؤىالجملهضحةالامىلىهروهدلي!ةيررلمجدعليهمالرغبهولملامحيريدلفصامؤ-ىالاصيلةالجوانبءلىالتر؟يزبهاولىوكانرمراباعتبارهتلقيناه

وفرفنا.القصةيصرحلتهفيانسانناصحيثىل!ا11!لممس!زاالىنمرودسالحدافه"ذاقهشهـرهيهـبطقلم!اقيالشعررؤيته

ومخاوفهاليد"ءة.اليوميقلقهويعيثراليوميةتهحيلميرمارسوهوعليهاسخداءهايجيدلااقيبيرقيالتعالوسائطمنغ!رهاوالقصصي

بيمإذهبالمدرسةواتوبيسابنائهعلىويقلق،الصباحفيذقنهيحلق.ناضجا"وريا*عرا!ناليقدما!بحربرة4دموووتوؤمنوليته

للكنهيري!نجبممبمنهالموتعيف4ب!سهبطعمهوجديركلاودلويلاقيمالمرنضلغاطلتفيفشصيعسس..ا،طرق!!!ال!وقاذكبالخطيمئةالىطهـوشراغة

بمونهرالطفولةذكرياتفيهتختلطكا؟وسايشاهـدوكأنهالتحرير

الوحشىمنالمقيمبا!خوف!،الموتململا"سظعناجمالنالاة"طراباتءكتملفنير"زالىالهصيدةمنالاولالمقطعؤبمااًلحنجرةتتحول

بالاحرىاوالمواج!ةمنالتحررفيبالرغبة،الاولادءلمىواللقلقؤسويلاهـؤ.وفبشيةطوءور،رهاوتايعش"قعاليم.افعربع،"يوحي

رتفيمالتيالتحريرميدانصورةتنبضهدابكل..هـخهاالهروببرقدرتهاغنب!ةالاولالمقطعؤكم!ااث(عراإقد"هاافتيا!صودةوللكن!كيف

..صأمهةحميمةجديدةبحياةالشعرسماواتالىالجزرجاتفيهاعالملبضسءا)ثانيالمقطعفيالر"زيمنداننتوقعوكناالايحاءعلى

"دهشةصورة-فريدرائعطرازمنوصالىوهو-الهنانويقممالذات؟!لىفيلالمحر،رداتبردا)خائيالم!طعجاءانحمثء،ول*نالشاعر

+..الراتعشراتفيهو!ررنااللفناهاللذيالمب!دا!لى"ذامعاومدهلةحطس:اقىرييرطفيءبردداءشا!رناامسانعاىوا!دتقبلمندددتطالما

فيسنبضالمكزورةادإلآوالعالالفةعنهتهتكءعاوغريهةجديدةرة.

ادذئي.الحيبالاحساسالاحاهةعنزعجز،عريمبةجديدةصوشياء"قط!فيبر-!ويالاءالآيربة!و.الورص!دةمنأالاولالمقيطعوبررالدي

خيتيهتتالتحريرميداني!نبضانوبدا!طتعثرات!رهمضلاصةبه،وريجسدحيث"الاحزانجنازة"ةالقصإمنالثايث

وكابوس!4الخاء"لأرؤياهالىيستحبلانبصد،الرودهذهبكلقيجمع.وحولبااءماؤنافيالرابضالىاريححزنقويءوسءفيوتدفق

بمنظ-ر-كابوسمنيفيقوكأنما-إنعمانوبر!يى.الخاسليحررهالخط!هئةتحكهـ4اذياالمثماطيءنحووي!ندفعويعتس!عوتعمقو

رلفاؤ-!ةفيالمنقلالأالصبياجةدرؤ!وقالمك!سمةالندهـقىا،رهارمندنا؟خرجا)قيالخطاببةنهايتهالمقطعهداعلىنأخدؤقط.ويفد؟

الوردب-لأانالالوونداوةالعياضبضاضةالىوينشر.وسرعة.ابموذصءبئ!لمماتالع،ديالتكرارعال!الىالط!لالادبيفعاول

يعر"ب،د،باطمالماببئةجممدصرهفيلحظة،نعهنماكثاغرفةمرلحسئيفيتحدمجلأ!لا3.-لء!بر،لرعمةللحبؤور،قىروقيتقدمالاءرق!ا!قى!فيككلاقصب!ةوا

كىالنجاةحلاوةاستروحعندول.الناعم"الاخ!يرةاللحرارةفيلحظةجرؤ،دامماافئفي"وررا؟ونقد."-"ا!زنالانصزنمنتحملهما

إود!!-.االضخ!بالجرم..حمئىبالوفوجىءودسامتهاايزهـورعبق.،طاقاا?محزناوليسىالوجوهعنكاشعا

وآصسمنه"وافلطالل!براقدلآصمرحسال!ىدذبمإدنجاهم4الومنج"ا!امامءوجه!ا..جييما!صهصفي،اللبلحافةعلىتاملات

ءطاأ!ثلىوضاغطموجعولكن"سنبينغيرواللم.يصيئصمره

نهطا"وتتركز،ويتهدد،وظتهانغعرمنولكن!فكأ.!لو!هفادرةالنتحجاءةاللصادقةوالكلمةاللجديد!اللفكبرةشرارةزالتما

مط،يحدثانيربة!نء،ذاعرف"سماعتهما"قلبه!انفي!ادةالتأمةشعر"!نق!ديمءبرف!بهلن،،اثعرامننوعات!لقانعلى

إفااصفللكنه...ايدالاحديقوللنايضساوهتو.باللفعليحث/ؤ-ىت،م35إاولويىةاحي(نااصعاصروناراءالس!ال،ويرتجه.ا!دى

تاي!بما.ق!راجفوقلبعرف.الارءندي!لانعليهملذا.شفاؤلأناء!ءقىزة3مرح،دةوا&صرالانسانقضايا

:-لمنقغدالمهمهىفبىلانضي!قولومفييسمطمعدس!طعهل1؟؟(1السرلسنطي!هيفعلقلت!ن*عابيرظ!الذياثووراهذامنال!لاحافةعلمىتأملاتوقصدة

رودعلىالبراومهمنتعبىفنافقد-دلوا!عا!لميناثودالىق"-لاتو!بمااد!نوانرقولط53؟ملاتصق!هافبئهبملاو!ليا!طابم

حتىارتسوعاو.اكبادأةلممرءواخذدوله-حولالنياللشروعمنانندومنفصلمىةؤراءتهاوي!نموصوجمطبرباطببعضهاترتهطلاعشر

الصحيح.يئالصفيالسيرفيفهءة-4،-،قي!تق-صأ&،ملات!ذهوتتفاوت.منهاأيعلىذلنيؤلر

!اري!-بظركانال!ينهـؤلاءالىانضمانلبثماثمومنالاولالمقطع*ثلدهوجمبررهمطاللفكرية/التيالقي!ةيفتقدعادبما

وضجواعا)غجربئعاقيوااذينا!ؤلاءالى..يةاللبدافيباسننعلاءفلخطماجمبفهاوب4وافنا!عوالثامنوالسابعوالسادسوالتالث

ارت*ةصممنسمبكبسبجحدثماا!ا!ة."+اولون،ممزقين!هـا-المئهذابمقياسحقيميةفنيةقص.ةي!ملىمامنهاولكناوعاشر19!ع

،يرمشحرزونانهمالبدايةؤجم!عنومقالاللذين!ؤلاءالى..والمداراةيف-دمحيثوالسابرعوالخا!مىابعوالرالتالثالمقطعمثلىيالفعر

يتفلمونلماذا..لضيءلهـم،وفعؤدكانان-حالايعلىلهـموقعماوالفداع4والغربالانسطنيالوجودفقللحقلجديدةفكوقيابعادااث،عر

ؤ!أ--4ادهـبواقدكانوافاذا؟همللهمما؟اليهيخرجونذا11؟.لهاإثء،عرةقدرلتأكيد-قدإونافييركفيء،الاربعةالمقاطعهداوفيواللحلم

من3،حهلمب!حمى.ءواقدكانوأفلطهم،عفلةعناوعم!ا،سكنه.الثوريا(-عرفهونمنالمجالهدافيالابدلععلى

.المخاطرةوولواقداذنكانوا.حالكلعلىجزاءهمونالوا.الاول

8."للغافلينجربم!مااستحقوااوللمخاطرةاللضروريةالنفجةحميستنموفيالقاهـرة

!!



."و*لم،وحثىواللعاللم.هجهـولةميا.فيبناتبحرالرازحةالبطيءالمق!حالةليعءمثىؤصت!ناانسانانضمهؤلاءالى

لورقت!زغطيضحاياها:ءلاءانالىالرهفةالاءمارةومثلحثطالوارهابمنبدءا..المتتوعةةالعد"بروافدهاخها2ننافوفى

زةء"!!ا.!عرللأكجزيرةاداتاعلىوالانؤلأقالتقوقعحتى،اللضاري

علىاللصعفبون"موظفةلصنجمهارةجزئيةا،خ!اكلامبوظي!فتهاالقومومدأرزكعامولدولادلاتمنء-للأبالاسبدللكمرورا.الامب،لا،فاللصيقةاللجزربقيةعن

اعماقنافبمتبعثالمعنىمناقعيالوالس-وىؤعلى..مستوياتعدةمنوصتى،"!ا!سالوحئىا"رزرض!م!نالت،ةلجوهرالرير

للابمبنالمستباحةواللجثث.غيلسهينقضالذيالمخاجىءالموتصورج!الببولوبرمعناهاالعياةانرعم،لسماعباالن!جرقيمنخؤا3االلذين

والشدث.خف-ون-هباغتةبضربةغدراالمسفوحوالدم.اد!ضولجةبمظهريرظرواانعلىحر!موبرغم.فيماًنفالسهاتترددزالثما

فرءطب"ويفعق،ءلميهيشوصاح!اتظارفيالممزقالمهانالآدميافموفيلك.تنتظرهان!كنهماقليلااسطبيعي..جداطبيعي

..-.الم..لآ01.1الاستمورموبذللك.نهادوالحبلواةفيالمساهمللمواجهةالرافض
اللجملة!ىصدهسبه!هنىمنحرالمستوىوعلى..كابيلب

ناا)صحف-حاولالتيباللجريمة..اخوىءريدة!لالاتعر!غيرةالترس،اورربالانس،ناصبحاكيالاصتماء-لآالامن!ثاليةلتلكالسقيم

وكأووفض"حهاعىلابدأبتص!،القي.!المهاتخفيوان"طمسهاصده3لخلالءن.-الاءثلؤمودجهاهو،اللصدئةالآلةفياللصدىء

..ملامحهاواخفاءعليهاالتسترعلىبل.ب!مات،او!تكللهموءعورتهاالقهمةفيحشالويكتسحبءالبصالقتل،لحنعلىالمتعددةالتنويعات

لان.ونصفسطرمنصعيرةجملةجسدبهيفيضمنهواكثرهذاكل-اواقعصاالمشوىس-نثاربرغموت!عم.الدلالاتمنالكير-

و.،ـا000001.ا21حقبقبةاكث!ر،حقيقةوكأنهمعهايى!!بح،اللخاصالقصةمنطقفي

فىاسعرهميهالى-م!*رولمحتومن-دالاوقهرعوضللآلحروطلمرمد!الاكثىرارسطوكمحتملليصبح..الهـثةاؤعالوحقائقمنوصلابة

ناالقصةاستطاعتفىقد.الواق!بموءنذاتهاللطبيعيمنواقعيه

عسأنجدبدرجة،سءفافةشعريةلغةالخراطادوارعنرفاللغةبرط،قاتوبدلرها!وحثىهذاتجرروان.4ايىتشدناوانروحشهاظنعنا

وكان.الشائ!ةالمفرداتمنالائبرةواشتقاقاز"اللخاءمةمفرداتهلها!تنبضانتلبثمابصورةبهتقنعناوان.والايحاءالصد!منهاللة

رران3!ا.الجيسدالمرهفانئماعراكقاموسقاموساله.اة-،ؤلاتواالرؤىبعشراتالقصةاحداثمعها

آبة4فيالحدثنجس"دوفيالصورةصياغةفياللخاءكمةطريقته

ء.لاءلاء.الضارييرمطالفرالوحشىهـذايجسدماذا..متسائلبدلاانك

الموكماوفمط"لمووب*لققأيهالاوونته-يعتمد"ئمصوفهوعلىحركهاتربصمولصفاتءعيلنلاحقهاألج-دبة؟.الال!ةحدوداقعحماالىالاليف،الضراوةحدوداقصىالى

المشرءة"خا،فوبشمباك11"مةبالاسمتراباتالغاصاللخانقالمناخدلك

المعنىوف.دآكغوىالمتروهـلعناهااالمتسرعينتدكمالخرلنبدطىلالبعضلىالمللجألووفعاؤ-صوقالقار!الره!بالكللموذللكيرم!دأ.؟.الجميعوجهفيابدا

....%ز!اادمنالمزءديومكليلتهممصرار!ىالىالمقدسا!تاربرخيالمعبد

معلحال-،برقةبددحدلللمنلزهناحهلعجوبهكثميرهـ-امندغمنييضخييفها؟هاح!ىعلييهاصبفةادبيب"تأمىالذياللداخليالوحعثىذلنهوأ!.؟ا.رء،ئهممنويرؤوي

وتلتهماقاهرةاشوارعتدرعا)ت!يا)هـصابهلآالللامبالاةخطداتفي

ملا"ح!يوتجس!االحركةتستوبالتياصوراخاقمحلىإمتمدول!4ا!ضخ!!جرو،ير،ض.ءهذاك!منلف!هولااكثرل!!ي/ءهوام.؟.بنيها

الارابيسلمثجزئيات4تصووالتي،تتبررولاتبلريلاخاصةدة.
ء...ء..مدهـحضىعمو!ءال،موماكثرمنة!ةالمها)ثطسعةالمسافةيرملأحتىالمهول

تع!وتظللتيو..وورسيهودأبوصبربصنايهالمجمو)4الصبغيرءجزازاتحتىا)نئىاملةا)-بسيةاللهـهوممنخصوصيةالاءورادي

الالماحاي!عي!مىحولمثبوخبيةلذكايمل!لهمهورلةغنتهيدتفيكلبشبكتهاررال!عرلمحومهحىلمبثوثهتسحصوتلاافنيبخطوا-4يسير؟لآاليوميالاحباطاتوالجمبو?ةالمتاعب

ذراتفي1(م!ت!"ا!دقيق4اه،غيرةاالاستراباتوكل،عضها!زفياشء-ةفوج،النبكلىاللجرمضخمرش!!بطيءمركب.لها

.الكيرةيةاالقا!المدينةاحياءفيوالفبأراللهـواء،المروراشارةيرهبروناللذير!نا)نأسوسط،ومعرفةبرقوة،ج!ممه

الاتوبساتانواربينخفةفييثب.إضاايرونهولاالليهينظرونلا

النص!دةا!قصةهدهومسلا!ئاذكرته"اءلطؤ،نالنها/ةوفيمرصأ،ي!ا!هاانللسح،وبظءقا؟هثحرهـله،التر!زاحمراءا

غيرثرولا.فيهاايثاويةال!ركنوزلكلطشث.ءرولا.!فامساالاا)ث*!قاروالطعلى،الالملفياحياناتمسم!مخالبهخشخمشة.شبعان

واذا..وق!عابروىمنءالوا!عااهايحتو،4مماضنيلى؟!ر،يحلأ!4اتو"كلن،الصوتعلىفجاةا!بيتربويست!يقظ،النائمة1

لوله..كلهالحياللجسمحه*ائ!صلكتقلاناللمهـمحةامستطاعتكلفي..ويئرقبيمصتانفاور"و!بمالمخدةمنقليلأرأسهولرفع

اًفكاده0.واسترخا،5وتوترهانتفاصته،وءداقهورائحته
ملمم!مهءل---"تطبقعندما.الاخ!برالهعافىهذابقربمهددحسمنهخلجة

اله:،فىء-لمنلدإبئتنوبانمنالمكل.،فحةتمدنتاو،ورواه4وتصودا!ؤدىق!اين،،مالخا!صممحنانها!ى،اًلملتمةاللشمعراءالسحيقان

هـئتضيكاداقيرةاللصالكلمةهدهاًستطاعت..اعايمشةواواللقبلةةاًلناع.الاقدامبر!خدات4تمسك.يرقىفوورقصهـو-هـ،نللذل،واجبا

..والاسرارلاهـروىالنوزعالمهاعلىالتعربومنالقص.هذهاءة9ء.ء...

الحيواريلأرالرالحةوتهره،جرابهاكىء!مدهاللحادةءخالبها،المفلطحة

خ!ئبقببمكولقصلفنافهولخرارولااوطلضأعروورائفمحق!صبما!كعهل!!طثرمهيلنوولمض.!ت،*لطصمكثاو"الكأ""ةاخصءهلأالرائ!ةا،ءمهافرارلالتياايزحمة

منآخرعددوصا*ب..(عاليةحيطانلالرائضالرائدةالمجموعةوراصق!،الاخيراللةسادلحطاتا!لف!ظاطازجةاءصاراتهوتنسكب

في"بزحبر.افطاللعردرال!بعفءلأت،الاحاطةكاملةفضةفيج!مممه

ا!ءطن)و(ال!لاآحر)..اللحيواتالقه*ص،الرؤى!القصه،الء،لم!لرالاجثىلرالكرويربةع.ءـإدئة،الا!اعمتهسخمةانفاس

اض!أفتالتىاجمهبةاالاعمالمنوعيرها(مفتوحجرح)و(1والاميرة

وقعفيهايسمعلمبرلقاعالىوصحبتهاالكثيوالاقصوصةضميوالىهـ-،،الاحير.."هرة.لثسءكلىفررالئقلةالمبد"االرائحةثسطع.

قبل.منبشرية!قدمفيوويلمالتيال!،في"الموومةالرحيمهالضغطهد!نإصغطنهـض

نغ-ركادغالالمنن!شابكهكلرةالمعاء!ورةاهذهؤوحيالا.."شيءكل

؟(ثبالحلحنعلمىتمو/يعات)ءطيةلعيمقصفىالىاًنتقلناماواذاهـهاذاخاصة..بكثهرؤلمته*ماباكثربلانفعالاتلى-حيةإسكيةديستو

منا!اطلشاللنثبربالايحاءاتالمتدفقامشعراببنالكب!برالفار!4سناكبرينوذكاءبحساسيةالمبثوثةالاحرىا!جزئياتعثراتأها1اضفنا

وانهى،الحساسةمى،تاللمبعضالقصةفيانصحيح..الدلالاتمسايوتهاوالوحثىالذا-لملامالاتورةضرمثل؟..القصةثنايا!ى

!ف-امعانلاانءببر.واضجافءانيهدفوعنطيبةنيةعنثصددسفينةثىالو"ومثل..غاينهنمهالىاًلمركبوسرالحياةتمضيحتى

!3



لآالقصمجرىوينجذب.الكاتبومنطقالشخصيمةمنطقبيناللقصالتىالقصصتلك..الواقعيةالخمسيناتبقصشيذكرناالتثرية

بطلهايمقولهاا!صلأفيجملةوثملأ.اخرىتلكوالىمرةهذهالىالبةع!الجاهدةوتصورايهاالمسبقةد!اهاحبائلفيالواقعاوقمت

الفصةفينطرجم!وجهةعشكثيراتعتروكأنهاا!سمستادنهايرفيقربخطثونلاملاؤكةان!مالنسطا?لىاللناسيقدمتوالتي،والانسان

والدهرالعزممن!صح.0قديمشعريبتوتذكرت"يقولعندمانفسهاف،جالانسلنانيرىوالذيعنهتصدرالذيالفكرمعبذلكمتناقضة

يخلقهاخر!عزمانهاو.اذبيعزمهجردهوعز"كبمااني!بدوآه.ابىعلىماحدالىغريبةالقص"هد.انوالح!قة.يعيشهاالتيللظرولى

.."والاطرالىضي!ةالمهالمماءوت!ونه.عصبلوتراوالقلبنبضهـ!م)الرلى!ئ!ضتيهوخاصةعطية)فيمقرأتهاالتيالقصص

النقديةالكلإببصيرةمنذاتيتقييموكأنهابةلهاللجبهذهأحسستالننر"قىيخهابواقععنهماعربقى..(ير!ثرجلمناستغاثة)و(كثيرة

احياناشاحمةواهنةترفىالتياللطيعةالنوايافسن.القصصيلمملها!صحيح..الدلالةمنالعاطالآالت!فاصيلبعشراتوباكتظاظهاالجافة

.....(.الح!لحنعاىليطت)زنوفصننهءنوانم!ذالاكنظاظهذايبررالكاتب

مسافةباللفعلتحققماوبين-الاحداثلا-الكلماتبعضجلدتحت....
الكلبراللحئهداعاىمتمددهتنويرعاتمجردلنايمدماًنيحاولف!و

ال!لآ.وا!دهاءالادببمالعزمبينالمقدةكتلمكءويلةامن!ب..ال*برالحب!أنبالىفهناك..اللحبلحن..الواحد

لآوال!و!اللذاكرةوفقدانالضياعالىكثيرةانم!اراتا!قصةففيوبفوءعات،اميىلروجهساحمهدةا)"متوحبحمهدةالس!تلزوج!نه

فىالاقلعلىاوالمنلىفيبالوطنإلمعذبالارتباطوالى."عاوالاراًدةالشهيدلاب!ماوحميدةامينحب..اللحننفسعلىاخرىعديدة

البريف"البشر،ةالاشعلاءواكداسحز!رانحربمأساةواللى.اللغربة!الستجارتهالاسرةعزيسزةلستاوحب.مجديولحفي!دهماءسابر

..اصرىاشمياءوالىوالمثابرةالاصراراهميةوالى..بالنا؟للمالممزقةؤمزبر-زة-اللخاص4برطريقتهابالطبع-حكبةتلابضتهاوحبها..ح!يدة

متكاص!كطعملخلقمحنعاجزةجزئةاشاراتمجرد"ظلولكنها.الائقاواررعتوىالامنلها؟كفلانمنهايتطلبلابنتها!هاانترى

قبض"فيب"الزجعلىالقادرالفنيالمملسرايقارىءعلىيمارسهـداءع(ابئطكونتر)تصنعافيالمقابلةالنغمةايضاو!ناك

إ:عضايعتبرهثاور!ارهاالىاغماديفيرابموووا..روا!اا!ذي-اللبدينا:واباصورةفي،*!هوتننعاكضالمي!ودي(الهارموني)

اللحظاتعلىتركميزءـ،وروم.اقاثيووحدةوهوار!صيرة!ر!قى2ؤاؤعرمعؤمامامتنا!ضةوؤعاا-مهفساوكهلماذاادريلا،ببوذاالكاتبيشبهه

ناالكانبيرلمبثماثمللبرهةاللقصةأفقفيشيرفىكانتاييا!عريةزوجةلانها(ست)ليسمتبالطهعوهبى..آمنةوزوجته-بوذاءفلسفة

واثخعيه.الحدثمنطقعلىنفسهباقحاء4يج!هاصىاخشويعاتسيةالاسا!يعاتالتوهذهجاتبالىوهناك.البواب

حافغلسثالقاهرةاللمصرإسنالفت!اتينكحب.وتبرزهالرئيس!الايقاعتممقثانوية

ورغس!ة،معاجد؟وعلىا!فلمجديعلىمحسنالدكتوروحدب

ه!!*.الشرفةعنالغربانذبفيمجدي

الابععا!!فى!قفيزندغمانشظعلما"تعددةالهنويرعاتهذهلكن

منتحاولءقليةجزفاتظلتبل.والتلقائيةبا!ثعرتتدلروانكامل
الفلسهليصبم،افن!-ءاواجهها/والتي،ا!*وط.يئم،اءراًتوكانتط

منوبرهـلا،الالطحتىفوؤ"طلمواًلتي،صةا!قضت!صفيةوورؤامراتل!نعلىا،رجوةتمويعاتهاتقدماىالواؤعمشاكاةفياسرافهاخلال

اًلمرريادصالرقعةؤو!يع!لىملوا)5ضوءصةالوالظروؤءمنا!ةالمنهـ!أفيف!قيلالأاللقعهذهفيالعزئباتيج!ورؤانثموءن،الحب

اثوريةااقوىا"واج!،الت!طللطروؤططبقا،بيةاعراح!ةالواجل*ئاقيةافي،ما..الشوارعففي..(اث!وارعفي)فيوجرفاهالذي

!ما!ر-ااول-4ا)عربالوحدةمنجعل،عربيؤهـركلفيالعاطلالاخرسالبا!دا!تجلمورذللكليسهنالكف،المتناقضاتتتسجاور

محلىوبرققزة،صءريدياء!ووهـا،بنبنب"اونضالل!حرم!هاءلىقبطالرؤى!4"ننب!ثقالذيافنجاور"ولكنالمصادفةتجاوردس.الدلا)"من

لانها،جما!يريونضالوريةانجازات3لبهادانوايذي،الوأةع.كبيرائيدهـدؤ،ء"وبتن،ضالتياللمديدةوالاحاسيىالسخهقى

بصاءضابدلنوحاول،والاقايميةللت!جزأقىوسرورسوىا"-!تاو!ص!4او!هو!لآ!4ؤوضانووعلاو!نررمره

باسم،إفيالوصافكبرةجديدمنواعاد،قضتهعنالفلسطت!بماالشعباًءا.آنفياورم!ءاحةايهصيةالحقةكالحياةهناا!همةلان،تعتصره

الث!ىورةااعاتيمتافنيصايةالوؤلمك-ارةاهذه-الع!ببةحدةالوالهندسىافنجاوروذلكلحسفاننا(الحبلحنءلىتنويعاتلفي

مم!بة4وص،إاودوليةوصايةكانت-واء،لهارفض!ااًل!طببنيةهورهسوىلنايقد!ولا،ي!حيدولاال!دف!عنيخرجلاالذيالمعسوب

ام!امالطريقو!هد،ؤوءمةوصايةجعلمهاءص.تال!كتوروفىإ*ضىلاهذاانعير..للحب21لحنعلىالت!نوبعاتمنالمحددةالمجموعة

ىادادف!طتلميهنا)ثواردعوةوعارضولاًرر!ا-ء!!ا):ف،لهلبعضذكرتءمافف!هاادهـقاجةشديدةالاحهامثديدةكانتلأاللقهان

!و!امبورلاالتيالتزيدأتمنالكثنايضاوفهها..الحسا!4الممساتا

11أءموهى،نلاحصماكثءراًعص.تالدك!نورطرحهءاخلالومن

.الانمننعرفو!ك!ا":يرقول،مثلاة،الواففدعضفياربواكضابووووذا،ال!نواريخالقاطعالتحديدهذاوخاصة.بةوظبهةولا!ا

ن!ز!رتلووانهاالوحدةدوقىفي:قىءفيؤءحررلنةلس!نان.الاصيرنصفهاعلىيرينالذيالميلودرامي

الآولماإ.:يرقول)6لوحدلتلمدولة(تحرفيهـااللصخفةعلىعفح!ةطانتستطيعالفجراحلام)مهايينبلقصلاهيالمددفيالاخهرةالقصة

لظاالكاملا)تحبرربه!الاتقوملااثملمةاعربمةاالوحدةكانتمضصففياللقصةهذهو"ةةط.للهاقرأهاقصلآاولوهبى(اهوانهرئبق

مناستراتيجءقىالاولا(رحلةيشكلالتحررفىن،اعربرجمطاالوطناجزاءالق!هةالىكثبرااقربكانتوانا-.،بقتينااللقصصيئبيطاللطر!

كلفيضلينللظملزمةاسضا!جيةوهي،!رةالواجلمنا!الزلمقائيةاكثركانتوانمثاهاالذهنمنطقةءنتصدرلانها.الثابقى

تدخلو!كذا،الوحدةيةظفضالمناوللىكمر!ةا)تحرر:جزءقصةمننضجااؤلفانهاثمومن.ا!افةا!احيةمنا!كاماوا!ل

.مالاولىالاس!نراتي!جيةالرحلةنطافىفيفلىطهنتحريرمعرهـة!اؤها.الاولبالفصه*رمكتوولآا)قصلأهدها!ف!اضوءلط.عطيةتعيم

ويصح،ال!حررمرحلة،العربيةالوحدةاجلمنالقوميالنضالهـنالحدثلناوتقدمت!حكيئيسيةالرلشخصي!تهاالقصةواجهةتترلر

علينفهمهانبشرطالوحدةالىاللطرءإقهوؤلسطهبئتحريربأنالقوليتراوحاذ.ناجحةبصورةيحدثلأءـذاانغير.حدقهمهاخلال
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ورةلث-بااللفلسطينية1)ـثورةعلا!-4لحن،يل!صؤالولنعدنفسيوفس-ب."العوبهكألوحدةاثواةالىفلساليندحولإقطراله

كغاحانمنالتاريرخي-ةالمصادرجمهعاكدتهمانصيدوللن-المبربيةقى،الا!ةالعربيالى4"وجالصهيونيالغزو":يقول-71(-اللمهفحة

هوقفت،دثىدل-القرنهذا4بدابمئذعرباىنفلىطين!وبؤ--كطقوا*ـاتكوناتيقمص!وهذا،المعركةفيالاصببلالطرؤط!"!

اولفياللفلسطي!يءالشعبطليعةفجرتهااتياالفلسطينيةالثورة.."ملمتحمةقوءبةطهوىالمعرهـة

.ء691عاميريناالاؤيىمهةهذهو"تجسد..للمقوميةنقيضالافليإة:"انإرىو

فلى-عصمتالاس!ناذ1موقف!قفمنالثورةقصائلبينفمنؤروطين،زحر!رءتركأومن،العربيةلمشكلاتامنالاؤلمي!يالموقففي

مصمةاينجدولم"ال!رب!يهالنحريرجبهة))ت!ثلهاتيواالدولةعنفلى!ندفاعا،لل!!فعلامونصديةالامليميةلان،خاصروجه

كما-الافل!!طالو!فتأخذ،الساحةفيالفلسلإنيةالم!اتءن"وؤلمفهـنولب6791اءخلتبه-دالنهيالاجزاءء-ندفاء!ااو

ط،ارته-علىتمامايحرصونالج!يعبل-عصمتالدكوريتعور."فاشلةالاؤلمهمه"انالانونقول،دائم،قك.و!داقليه!ا

تحريرلحركةووج!وقد،العربةبالثورةالفلسطينيةالثورةالم،ضيرظبرءددفي!صتالدتحورنشرها"الىوبالرجوع

نشطتها،ا!ذالافل!!ب!با؟جاهـهاسميبما"قغ"الفلسطيني1الوصك!نجىهـ"قو!ةنطروجلامنلمقاومةا"توانحت،الآدابمجلةمن

01كما-:ايضهامختلفاكلاما
جييعومنلوحدة!ن-ليومسلمدافعينوبلمنووجه!

..الويةالامةبتوريطسمجم!بما،الصبيةالسيمابةايننئكلماتكخاجمطءصهالؤو،5-امقبولاوايسامسةمرةكأ3المعراط":يقولف!و

حيئها.فيالمعروفةلتهماآخرالىهذهؤ!حذللكو"ع،8صفحه"الافلب!ةضدالوحدةمعرممةلفتح

لتبدأ-6791!في!احداثضوء!لى-اللجمبعموقفوتغير.فقطاشهرخمسهبعدالمجلةنفسفيالمعرهـة

قدمتفماذا-.اثورةاخواءومحاولةوالتطيريةالوصلعمليلتهـان.يوماعددفي!متالدكورءندءر!وضهـوماوإنجد

الموفف/حدودرىلن،ا)عرلهبا)-ورةاللفلىطينيةالثورةعلاقةعنفتحةلتدوفنولى،فاشاةالاؤيىهجةت!نفام،في،يرعددفيمقبولا

؟النقاشحولهيثاراللذي،"ا!طيىمي.لكونؤ-وىانضرورةيجدولم،فلسطينلرتحرنتوطهيحدةالو

منتحركنالقد":في"ص،ء691عء،مالاولسالسبال:انفيالاؤيى.-ء؟*نوللم،بةةملقحقوميكأؤوىمعرهـ4فيبي"ا)عرالامة

اييافايدفع:،ماوخهبى،انوطنتربةءر.بط،ؤلس!نء*طاق.،بئ.إرعددفيحليفةقوىكانت/ل،للقوميةنقهف-،

عالثتميالتادوا""امنطصيتنمالاخراجايسلهماللطررقهوهذارأنانووضوحزهبرىولحن":يرقولينايرسهددمن9صفحةففي

...:مرحلتينفلسطينزحريرلمعركة

اًلمقدليدالمئن!رج!"الجهليماكفاحهاخاول!ربيةاؤ!طمعممدغينلصم!كركبفميها،وا)قوىالعدواناثاراراللة:والهدف.الاولىالمرحلىقى-1

"..لخلهجا0لىاالمح!يطهـتالثالرالعر!لوومفنه،يماوالنهوىوا،اتعهيةواالمقا"لمة4افنقدمياةوءهـ-كأالقوىا،ارئيصجةا

.القوىاعرويمة،ا1)دول،المقاتاةالاؤليه.ةالورماهميويةاللحليقة:المنطمات

،حالكفهدا"،دةاناللحركةتؤمن:"!خححرهـةمنطلاأتومن...

دالتحربمعركأا!عادتدركوهي،لاسرهاعرلياانتصهواهـ2،قوى(دوليا)داكيالاثةسكلالم!ؤوى،الهوب!طنالوفيالمار!ءيه

....العالمب-"التحرريةالحرهـلأ

اقطاره،جميعفيالعررياللشعبانوترى،لدوديةوااداخليةا

المههيرية،ا!رئلخوضتجنداني!جبالطاقاتهذهاخلافوعلىالوبرهددوف.فيففهطينزحرإر:االدف،اللعثافيقىالمرحلة-2

دأهرهواللفلسطينيالعربياث!عباننفسهالوقتفيتؤمنولكنهها.ائيليالاهر

طريقتهقفيمسئوليتهكانتهناو"!،الكفاحوطليعةالحربةالمقاتلى-ةالمنطمةالضقدهيةاقوميةالقوى:الرزيهيعةالقوى

."(انصرحتىاللقتالومواصلةالعربيةالجماهيرامامايكفاح.انىهبية

."اللفلس!نية"الاقليميةالقوى:اللحليفةاب!وى

!انشروتحها*ركهلقطعةيئلفل!ينيةلللىالثورلثوطعرو!نيملاقةلف!ط!نيان"سارداثادةظر!ايتحتيجوزلاانه"!متالدقىوروحدد

...اًلهدواًلاهذاًمنيسننفب!فلن،مرحللأكلوفياللحلبفةالقوىمع

القطعةسيفدالوجهينهذينبينفعلاجمماواى،واحدةنقديةؤوىايةضد،حريااودعائا،عدائياموقفاالوقو!ان،المشترك

اللعربيةهيلاجواءلان،سواءحدعلىالاغنباريةوالخقيقيةقيمبأللنه-وىسبباسء،اويافكرأوعسكريا،مجابههةاو"ثت:كةاومقانلة

/عروية،ارضفينتحركاننا،نقياهواءمنهازالسالتالرئةاءذرويولا"اًلمرحاةوو.فيمدمر"كنيك!ما(خطوحلفائمهااعدازئس،

بسةا)عرإبلاداداخلاللشظوتئقلادربهةالارصفيوتلىربنفهـ-رفيمقالهفيجاءفهمسلملوقفاهـذايضإرخىحدتاللذي

اىلوجهدللئسنناماللعبماسولنآالزديطوب!لق،الصلسر!هوالازهجمدحتميوللظ!م!مطئممهاقلسصطهن،حريراةيرنا،رعددؤيخططهااقيوالمراحل.الماضبميروما

((القوميقي-تماماذ!كعكسنجسدبل،ء،/بوعددفياثرا،ل"ن!!لا
الوحدةهدفءننهراجعاًونه:،زلانوزيجلا/،نه"-مايوورد

ف!مسسا،ؤءئهحرئفوضج((اً!ةطرينض،كل))انءنوو"جت3-ةكاهتمعرولومعهـكةايفيالتكتيكياللنصراصلمنافعرهة

لقد:"(6191)ألانفصمالبعهلىللموقفتحلهبهاوفيازطريللهضال."فلىط!ن

المئعا!اتواستخدام،القظريةبالمعطب،تالاستفادةعناللفردانصر!رية،اعرابالثورةالفلسطهئةالثورةعلاؤةحوللىؤال،يهةىثم

هذل!"رديد"جردنضاله،فكماناضوريانضالهفياداةال!وميةهـ-ذهتصو!رعاى-عصمتادكتورامنهم-الكأ،ببعضو!صر

نا،للهاتأب-!بمطاهراتوالقياملتحقبقهاالدعوةمع،الشماراتيى-تالان!،لل!لىبا1ب،ءحكوماقاليميةمقاومةبان!االعلاقة

يعيشاللذيؤطرهخلالهمنالثورياضضالهالعربيالانسانكلمارس!قى.ادهئ.".الوحدة*دو.وىاء،مهاءلولاسهوء

قابرىا:مضاو!،ن،ع!ماالوفيو/.وا،وقددةعطاء!ير؟ؤيهاثو!ةاموقفحةيقةحولالنقاتنىيك!نانلودكناوقد

وهذا،-هةالعتالاقل!!يةاًلىاكضالسيقودقطرياس،!رعاىإعملاوالممارسالمعلناًاوقفخلالمنولكن-بالتصورلا-لااللفلسطيئية

ناوالحقبقة،القيوميةالاهداف!و-قربا)ضرزز"يكرسىاننفلملهمنالدءولت-ورانذلكمنوالاغرب،مفيداالنقاش!كونخى،صلإا

حدودفيواددالةو"ءبئا!داؤ"ءنا!طري))الفالن9ءالحرااحتطلا-وممصتقب!اللفد!عيةالتورة!فاطص!ةاحكماء-ايرهط!ماءصمت

اهدافه،ءنطريالقي*الالئفانحرافلعدمالاس!،س!ماوالشر!،معينةازها)ء-"رة)"ناكثر-فيهيعترفيالهقتالوفي،واقليمميةهـا

يمح!صررانرهمنى،الضحررياًلاطاوحدثد"فىاعيالوالضزامههـوء!د-الآداب)"الساحةفيالمنظماتح!قةءنفيرانعروطلا

الاقط!،رمعالالتوراءوب-نب:4ووولالتيالعوائ!مننفسهاللقطر.62صفحهلعددانغسىفيثانيةذللكواكد(7صفحة.791يئ،ير
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تزال،كالش،الت!يىد!4ألمار!-كأ"نوعألىهفيتوينالاقليمية.الثورةالقطبركانؤان،الاجتماءية"اوالعدااللؤحدةحقيقلتالآخرى

تعل!4ع4يتااذياوهو،الآخراللقطبو،امربيةاايحدةباتممعنؤيبالاستعمار،منالتحررمعركةث!ماءككقبللميخوضانبدلامس!مرا

."وءمببقةافقبةاخرىثو!يةكلالىكمدخلحطىةالوبر!توريةهـوةالقوميكةاعرامناالطبيعيمكانهالىب!اعراالانسانارتدادان

لان،"!عذالاستاعيهيحرصالذيالتقس!-مهذا"حونخظفأ)نضال،كمانلقسد،الواء!ه!القومميمللنضالاهـيىموالمنطلقالاساس

الجمدايةفي-جمىعهـاكانتب"اللعر3/المنطقةفيفامتا)تيالثوراتآخرعلىعربينضالايمناوعىالتجزائرفيالعربيللمئمعبالقطري

دصوعالى،ءانتمءة"س،لايي!نولم،افلإه:ةثورات-الاقلعلى."اللقو"س!ه!المتوى

32تورةمط،عالاستاذيصفف!كيفادريولا،اة!ليديةاالماركسهقىال!ذيالظممصيىنيالوطنيللمجلسالسابقةالدورةوفي

اؤا!يمهقىبردأتان!!اأم؟ؤوميةنورة،ام،اؤليى"لورة!ماهل،إو!بوب!انهفيص،ء،الث!ور!الص،ئل-كالمحةءنممثلين-مرة،ول-ضم

!بزوفي!ةواللصالاسننعمارمعالدائيةوءعاركهاونءال!اخلالومنمناالفد+طتكينطلقالنضللكان4،و)):!.791+لوفيو4)الاخير

وا!ثوهـةالجزائرهـة،1اكورةيضاوا؟اللقومب!كلفته-،اكتسبتودأنشمباللفاشد:4بئ1-الاردنيةاور،حةفيالشعببروحدةالايمصان

بر،لمعفىاقا-5ءة!راتهاكوهل؟م!هانص"روا؟الفلسطتي!لأ،بالعرالارضرونجزءفلسظينوبأن!العوالامةجزء-منف!طين

؟ا،ءصمادجمماالعراللعالمفيالمطلقالمبدأهدالتثبيتالللأزمةالاجراءاتكافمةانخمادالمجلسافرفقد

نافبلمط،عضأذالاسرةمهـلىانتىىلكنبتوقد،اخرىنق!ةصةقاوالنالجماههر!كأواوا)ت!يه-"لسب،سيةالتالمستوياقةىعلى

نارجوكم(1"ادوررنالاستاذبه/وجه،بمإوفيوعددكتاب"م،ولعث!كبلالشراليةاللضفةفيالوطفةاللقوىاممعالس،صةهدهفي

للجلإل،2ع:دالالصضاذدمقللج*ما!علاو،بئرأ"تقدواان!لت!رأوافىءلأالووالموىابهـهممامىطينهجةالئورةممئليتضمعلمياوطنيةللجف"

هم.كمال!،،ريدكياونصف!!11،نا*!علىالاحكاماطلاقءصبدلاادل!راالاساسيالهبدأ!ذانأأب!اايضالمسالمجواتخذ،الاردفي"

:مطاعالالمت،ذقيول،فمثلا."ة،نلبفيا)وا!يةالقوىءعمم،ثلةلجضسةنجأيىفآخر

/منطاق(عصمت)اد!تبعلىيأخذ(ج!ليلعبدال)اللنالمحدان))اًاثورة!حاصراننحاول-اللفئلتبعضهناكزالتفماذلكومع

ىإ-ادعونهفي/بىىولا،يطرحهـ،1)تكمااالقضاب،ومختلمفالمفال"صاذا،نة-مها!طلاندون،وصايتهاعلبهاولفرض،اللفدطينية

خرامة،الا،ؤلسلإنلشحريريأساسكسبباًلوحدويالنضالتأكيدامنلؤتاناايى-ومأالفوىجىءفملتوماذا،النتورةللهذهفدءت

اليوثوباأصحابمنهـوالكالبهزا!لنلعيبرهورح!عب،ووهماداءالض!دماءواسهيت،دلفلسطينيينبالثوادالعربيةجونالس

و!ماأ*ربب"اازوهـدةءلمىالىأكب!يصبحانح!،عجهبلا"روايه-رتظ!اًك!ماالحصارل!حاولاتومن.أيحدودهعاىعربيدرصاص

،صناجلإلع:دا!قولكما،4ا!ارءجبحلةالرخارجوع-!،وضلالا/نجظل!ونأ"ذايثوونوالذإبئ،الئوريهقطريةعيهيصق"،،أخيرا

قضءةذ،ؤضكلسطين!ضيةاصبحتحنى،صما-دتاللذي،ف!وضد،محطىءفهـومص!اللشمنهـوواحد!طلمقمنجميعا

بفونهويمورزاءدةالاهـوءالذافي"يعملاوان،أخرليجةاالوحدةا.الج..!طريةءقلإ"،الةوءكيدضال(1وضد،العبربيةالوحدة

حنبدالجىلان.!كذا..يخالمارمنوخروجالمجردةألتفائدياتممارل!ةدون،الو!دة1شوراررفمءنديقفونالذين-وهؤلاء

لافاف"وحدويةروولتوجدلاداءتمااف،نفدهبدا/-ةفييقولهـببةا)5الجماه!رعاىص،بقىالوفيالحقلالف!ى،مليعطون-نضالية

فانهوبالشالي،فلىطيننحرررمعبىكةفيالوحدةا-تخداممندائهـدةنصطلهارتمار!وا!تي،العربيةالالمحطارفبمالثوريةالقوىجهعوعلى

ولذلكفسإن)حرير،الحاضرةحالتهمفييمكنهما)مربانيتصوروالمحعهافهـمعلىاقدر!!واللى،اللعربيةالوحدةابرلمنالليومي

تبربجميمالىبالاستناداللكانبقالهاللذيماإكلاماكليعتبرفهو.واللقوميللقطري

اررمالوحدةاو،الوحدةبدوناللهـزيمةتكرارالسادفقأحولالهزيمةللووهـرةوالدعوةأ!ومياللف!رجعلالتيارهذاانويلاحظ

."المستقبلفيالهزائمعلىرهانا!يتبوالاقلمحلىمدانف!التيارهذاخطرجنفمالواك!،غيرءثونع!حكراالعربية

هندالجلهئاالاسناذبمقالجاءانهعىمطاخالاستاذقالهماهذا،والمثالياتالمجردةحولاًلاؤكاريمورزالماالتيادهذاان!متهم،رغم

فعلا؟الجلإلعبد!ذاكتب!ل،حسن،فقدالعربر!يةالجما!دا"لهيالتي،بلوحدةيناديانيع!4ولن

اللكاتملاقالهماكلى":لجليلاعإيقول،12صفحةيونيوعددفياللقضايا،وجميعالمشاكلج!عتحلسحربةعصااولغزالىحولها

تحريواجلمنهائدةامكانيلآمنتحملهوما11هربيةالوحدةكلن3(؟كيفلنهـايوضحوادمولكنهم.

هذهيلكن."طلقبئكلصحبجكلامالص!هونيالكيانمنفلى!نماهيرالجىلىيرداج!يىسا-وماولئيرونهحوللهيدورونوما

فص/خدمهممصةرءفهيثموءنؤهلملاقائمة"ستلوثو)خ!،الوحدة،-جديدةصياأخذوان،طويلةسنواتمنذعرفهفقد،اللعربية.

اليه!.شاضلىتممعىانارعرببةالشعوبعاىهدفازالثوما،ا"عركأنعو!!الجمءجزت،وكه،-ت!ر(منالمطقةفيحدثا،طما

".الوحدةهذه"رف،بالىررصءالل!زائمنعللانقطلمج!رلا،اجلهء!التبارهذاعجزفقد،وتهويممالهده.لجربسبب،واسةيعابهفهمه

الامكافيكأالنحررقيع!ىلامه3و:))عدالجلم!هليقول14صف!ةوفي!/طبهة!ما،وءصد---لمج!لافكارهنمارلمةصسنواتطوال

ونعملفدعوان4علبه!فاينق!دولكنه،تماور-اص!حكلامحدةالولدوله.العربيةاللجماهير

.-."تحقيقهابلمن.الماضيالعددالى1وافد

الطابعتايةال!لممهطةالمقضيةادعادثلاثةب!اللجلبلىوحدد:الاسا؟ذةلمقالاتوف.ديهنظرهوجهةعناوراللماالاستاذعبرفكما

ظاهربتذكلوبروزهبالعربالطادح-2ل"وو!والدونيالاستعماريفاننا،صفديمطاع،صبحيءحيالدين،الدولةسجمفعصءت

القضب-صة1"إقولواًلفدطب:كماالبمد-،3اللفلسطجنياللطادععلى،ذتالاس*فالخلالهـ-نالاخرىالنظروجهةالماضيا)مددفينجد

المباشرال!ريطابر!هالهاعرببة4ؤضهايثأنشأنطالفلىطين!ةللقد":يقولوك!،.ةالمعالجاسلوب!اختلفوان،صفديمطاع

ه"انعلمجماباعراالقومجممااوطابعهالمصيف!عمتللدكتورءقالالىخاصةحصنبى!الجلإلتصدى

باتذاعأتهملاحى،المطولةبالفةراتبالاستتنمهادلللاطالةوترا،لمعخصياو!اتي"فد!نفحريرومعرهـةبيةا)عراالوص!ة"ال!ولة

السيافى.مناللعبماراتبعضلء:دالجاءالاسضاذمقالنشر-"ء!دية.ثقافيةثودةفيمنهـجمحن

عبدالاستاذكتبهما،قرأانمطاعللاسشاذوانفعاجدىك!انوقد.-الماضي-ويوفيءدد!بمحسن

اللبحثمنبدلاكتبهانهت!لكمالا،كتبهماف!للأولميخاؤص!،اًلجليل،للمفجلإلعبدالالالصظذمافشةصفديمطاعالاسضاذحدد

فكرلملمهتشوعلىمطاعالاستاديصرلمادا،واتساءلالكتابزصففحولبفكرةيتمسكزالمااحم!ما:"قطبنبينبانط!صمتالدكتور
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.."اجددالمارهـينمنلمحئة":ابقوله،(القد/هـ4-الا-طؤانة\)!؟-الاخربتوموفف

مار!ي،بئته!"نأجلإلعبدا"زميله"يوصفانبدلالتاليوبلملالىونظرة)):يقود،مطاعالاستاذمفالفيجاءماولن!نابع

.."وز"ر!"جورجواصنح،الشوقاويوكذللكوجودلوضحالمقاو"ةصة!فداخلالمتحركةاوفائدياتلوقفي"طرح

كلوصفعلىمطاعالاستاديصرولدا-الثمالثةللمرة-ونتساءلو--دةولسفيهالتقه.مه"1"الفلسطينيةالا!لميمةا!جديدةالنزعةهذه

يتركالموففوهذا؟بذللكيستهدفهالذيوما؟"،ركسيبأنهيقدهمن."،لسوفييةوانهامهدل!طينلتحريرايعربيالنضال

منعشرسضوات،لأكثرممذ-المجلةهدهصف!تءلى-ءطاعالاستادمنالثورة.تمويهعلىم!عالاستاذيصر"دا-ثاتية-وانساءل

ما؟اهـرأيفيمعهيختلفونالذينهم-!عطالماركبمن1انفينوهلالونرو-ىاك*حبضلىالوصايةءلىالاصوارو"،ذأ،طيفةايفلس

مثلفهمءسنءاجزانيالحقيننقىنجبالاخرينيلصقها"همةأنهايرننور-صفدمتماذاطاعالاستاذلنالولليرن؟الثوريةوطليعته

المنا!ئنسة.ف!يا،سلىوبهذااووفيرروضين-ةالعربيةوالا!-زابوالمنظص،تالتطيمسات

ذنبثكانيقد:))"طاعا،شناذ-بئولاللبيطارنديمالدكنوروهـن!!نحرالعرببمالفال،حدةبتسفيهالفولاما؟الفلسهطين!والنت!!ب

وذنبك،للثورةكاءلاا!ماب،علص،لهـمتصبمانحاولتانكعلميا"-ن!ظم!اي،نعرؤءانفنر"-د،"بالشو!"مهوالهافلس!ئ

وانك،وح!ويم!انكالمنمركسينبعضأهـىالاخطرهووهذاا،،سياسيبىلا،أوكفاهرانالفنتء!ررطيال?التهمقىالعتبرالمنظمات

ةالفاعرببلثورةالارتبا!منبدلا"انهللكاخيرمقالفياعلنتفد".ملاواتكيكمن

الوحدوية"لقدم،*لاسرائصدالمقأومةمهركةفيواليوم)):فيةوليعودثم

عب!الاررتاذاتكلهدعد،هذابتعليقهمطاعالاشصاذحاولوقد!درىولا"ضل!ءكلطنالبد!لهـ!اصبحتوى!هاالمفاومة!لسفة

اعداءلثورةهـمكما،للوحدةالحداء!ولاءانالقارىءيوهمان،الحليلصدامافنعالخلقحاولوالمحاللذين،ذلكفيالفلسطيفنم!الثور"ذلبما

ي!لأ.بديجهلوهـأانااووص،و،اًل!ممطب!يةلمثورءواا--ويو23نورهص4

.ط،دالنهالدكتورمنموقالهمجاءهضاومن.يو!-و23و!د"مواوو""جلةكطبمنمجمو?حدأنوا،الأعربيةاكورةعن

ع:!وقي!هكته"وليعرفون-مصرفيخاصة-العربوابقراءنامف-"كما،ال!بمجلةا"ن0791ينايرعددفيذ!كناقنذ

-الآنيكتبهماوخاصة،عاماعئرخممسةمنامنذ-اكثدايجليلالثودةذنبفهلم"الآداب"مجلةفيالمنمهـرنفسفيءطاعالاشأذ

.+.اللقاهريةالكاتبمجلةالي-طويلةسواتوءت؟اللفلنطينية

نبس،ءكامكنةةبممسئو&نكتب،/يىليوثورةءننكتبوجينالعربيةاا*وةاالااإجد/دذاللعر!-4فلسطينسهصنعفمن)):وب!41

فيوتصهـينا،خارجهاءنويش،نفسهاالتورةداخلومن،جماهيمنائورةنشعلإمان،اقوةاب!ذهلننأينا1ومن؟االتفدميةالوحدودة

ديسمبر)اسادس11ءددووفي،موااقفمجلةفينشرلماالكانبمجلة."النضا).-ةأجىماهيريةاا،وحدة

ئو&-ةللمصبفهـ3الفلسطيفةاخورةاوعنيولليوثورةعن(9691،ب!اعترأوروعدم،الفمسطينبمالشعبتغييبم!لىاعراروهنا

ود!،نت?"نحساسه"وبلا،نخوضهاالتيالمعرهـة4بطنيصوروعيشتهـللمان))!لدةولا.ايضاهممعتقبلهعلىحكم،بلالآنابه!وم

"ساءلناولكن،ءممواؤ!كابنبيالفلسفيالاحراجمناكتشافكأدنقف؟ومتى؟سينسعلهاالذيم!منالاستاذلن!ا!لولم"...الوصدةئورة

هذهمثلفيولماذا؟يويى!!؟ثورةلهاجممنلمصل!ة-زلناوما-؟ذلكيتمءضىعملإأ"-،وفاعليةالعلسلإتيةاينئورةدوروهـا

الكتابهؤلاءموففوما،المعركةفيوالاصدقاءالارواءومن،الظروفجورجالاستماذمقالطىمطاعالاسظذردجاء،الاسلوبوبنفس

المنطقةفيالاهيركيةالمؤلسماتخاصةأءثارةالمعقيقيةاللقضا!ا"ثعلميه،تمليقهفيالعاللمالاستاذمعذضفقواللذي(مايوعدد)طرابيشي

ثودية،غيربانهاجماهيرناتوصفان-وللابد-ورفضنا،العربيةارلثوريةامئوللةباعدقواحساسسديدعلميبمنطقنعرض:"حيث

لقومي.ولالوطني1النضالعبءالجماهيرهذ.!"تتعملالذجم!الوقتفيعصمتاللدقىورأعندالنظريةواللشطحاتالمثاهـةالفريةللابنية

اكحرراجل"ص،القناةضفة!لى-يرومياسالدماءابناؤهميقدموفيفضح،الجطارنديمالدكتورئمصفديمطاعوالايمحتاذالدولةسي!

.-.الصبيةدالوحدةالوا!عقو/افينرويةعنالم!تخلفة،لعلمياللفكرالمعاد!4جلورها

فىدونيو3؟ثورة"عنمقالهفي"طاعاالاستاذانواللغريبطيبفموذجوالمقال،4الموضوبالجماهيروحركة،قىاللصوشصا!ضاته

كماالبيطارالدكتورفيرأيهءلكنلم(.791رينا)"مواقف"مجله."المسؤولالممستنيموالوعيوالعمقبالرصمادنةاورلمحاللغكريللصواع

.الآدابمنالماضيالعددفيجاءطرابهشيالاستلذبرمفالجاءماعاى"ط،عالاستاذيردانمنلأوب

مقالاان-:"البلمببطارالدكتورمقالءلى-ينايرءفي-.لعلبقهوجاء،ذالاتوا!زها*،ت1،ءوماهـند-.لنفاجأدت،اذا،موصوء-ب،ردا

!ذهمىعالخاصكانبهيفةوبرطرءوضوعيايتض،"ناًنحاول،وجداذلكاعتوو"با)عرضةةءناهاجم))مانهابثطراعترو،طرابيشي

نج!ماح!دإبهطارانديرمكتبهائذيالمقالوهو--يويىو23ثورة-المودةل!وءءن"ض!مداالعبارانظانضزعوانه،القو"!ءوؤفهمعلىزة3مرحملة

.ط."مت11،زب!داماءفكربم!منالجديدةاًلموجة.فيء

يئالمفوالؤوواالراجعكافةنطغبماغاللبا)):لببطاراءنقالوات،عشردىنو":ذ-ال!مادر"بروريالإك!)عروالشوريا"كتابوان

الق!ارىءفهخرج،لميالاصالموضوعجوهرعلى،وصوتحدبكلمنولو،صدورهتاريختحديداهميةولوالا،بهجاءعمااعتذارنهوى

اصداءلىوى4ذهنافيظلاندون،ا!خريناؤكاربيعرض!عجباأانيهعالك،ن،4لمجاءا"اكلاود!فعءلىيوافقلامطاعالاستلذكان

ءصطل!صاتءن4فى!تكلهاوهيالكاتبإكررهـ،التيالتقريراتورججءلىاك"مالقاءهـندلا4،ووافيعيبولاذللكنيعلى

.اًاخ...ءرر،يئوالتحدويةالوواوالملمبفوالاجتماعيةا)ثوريةاللهوهـ--بال،كرفيغادقزالء،نفسهجورجكان/وم))طرابيشي

اناؤضيلاات!امىنالرغموعلى":ا!صامطاعالاستاذي!ولو."1،رهـياتا"ترجماترفأنب!د،الانيفخمهالذياله-يمكا

،ءيالفكر!طلقاف-"انأشصردأتب،ث!بخطفبهـ،البيطارالدنمنوربء:وحةفيالانيعي!نة!انه"-جور!صءطاع،ذالاستفولثم

صحةءلىلصدلل،رهااتىالتيايرهـ،ناواسايىبالمقدهـلمتوقمنعلسل!"الماركسيه

ءربلأفيا"صاغاتظلانهـ-،أو،موفوعياتضطارقلا،اللحقا!تلكاالتشوء4،يمارسواللصخببغوغازقي،ساهموانه؟ووذامعىىما

ىو!،داًخلهاءنالءاهـبرهةالتجوبةمعصطت"-عتتولاروولا،النظرسمط،عالملاسه،ذ-اخرىةرويدكتبالىيرجعلمجورجانا!ممببوا

يتعلقفىم-االبهرن!ارورالدكتكتاباتطبعتاتياالخاصةتالك"؟طرابريش!ه!4ايىاش،رالذيالكتابعن*،ذاولكن

منالرغمعلى"الميطادالدكوروان."دائماالعربيةبالايديولوجيةالىمرناعالاستاذوللجما،فيرهبافكارييشرجورجواعتهر
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ةحرهـ-دليلءـوالموؤفوؤ!يةالنظرفيالك!تصعيحانيرىويببن،ار!ططاييسبا"فكراغاللبايبدوفاف4بالملميةأىفائهشدة

س-وء"او"راًجعا،عصرنافييعدلارهذاالاترافوان،وتطوروهـذاالخاصالىالعاممندائمافيذهب،بالكليالجزليءلىاللبرهان

."ء"حيفكويتفتحوعلامةعلميءوقف!صول4"فهم،مجردنظريتصءمهـوهـلمبقدر،اة!رائياقلنوفلب!اللعام

الددثوراص:حكيفأدريولا."الاوليةالسماتمننوععلى!عادر

هيهيرالجما"اندكروبإذالاشيرى،والثورةالننمعروعن.للثودة"كاملااجتماباعلمايعطيانحاول،علميا))ذلنبعداللبيطار

لهدا!،ا:دوةواعرالعفبينللعلاقةادونيستصورفيالمفقودةالحلقسة

1)فرودي،العضويالترابظذللكرؤيةعنعاجزا،تصورهيزاللاقيمقول.الناصرعبدلضاللهاوقائديوليو23لورةءلمنالحديثاماأ

ضىدضصور51وهذا0الثوريةاحرهـ!ةواافئوريا)نتموبينعلىرر!نتقدا!زلممةظو!فل!)ا-ب،يررودفيءطاعالال!شاذ

"-جكانيلكيؤالم!ومابرةدر،يقبطميتما!-ز،"ثالب!تصورانر4،ا!ديالكقيك،!ةالمعراثورة11شخصهـكأكأ!اقكنام!اصرعبمدالنجمالشخصبةاى

تياراتتصارعه،فبز،طفتياررمراالاحوالاحسنفيطررئيسهـاواط
."والثورةا!عر!-نللعللاؤ-ةحامد

...!.."هاواجهاضالثورةشرخحدالىاخرى

فاضلذالاستلك!نبهماالاخبرالعددو!الهاامةالادبيمةاقالاتاومنبضف-يلأل!،ا:اووصةاوثالحدفيأطلف،فقد-للقارىءووورا

وهـو((عبدالصبورصلاحشعرفيااهـبىا"االىالغنائجةمن"اهـر.المواقفبعضجو"وض،القضمايالاهميةالالشيءلا،ءريدة

بج!هـوفهم"وراصع:داصلاحش*صالكا"بف-4تت!ع،"ءتازبحث

!0.0001الاعبة.عددمقالاتمنادتتمةئئوانفتحت،!الماضالمددلوضوعاتونعود
احدديمتبروو-وال-ب،الحلاجء،ساءحتىولىدصالدهمنوحب

تورورهووهـ"-،شعوي51صلملأحعبدالصبووالشاعبرتطورفي،طارئ،اندكتوربىدالحميدأبراهيمنمدي،كتبا!عقوالنقد!نا-الممتارالآداب

بثسل!هودىلمذكرات)"-ئماقصب!ع"بروقا-لها))!جمعاضيوا،للفنياكتبوةاخطءفيؤو!ع،العفائديالنقد4يص!ميلم،الننصدجمماحاولوفد

للدراما/االىلصمورعمداصلاحاشتغالدكنلم!و"لكماقولو))"الحافينفرةلانها،وفيفةللمفنيكولىاىودفى،ووطيفنهللفنفومهفي

...ءماءنرحرارةويدافع،3فاب"الفناحتراًمهـنلصدرلانفعية

للتجربةقاًلعميانن!اعىرابفهمارزرطبل،شطلية.لكنهي-"مسأهـةامجرد4و!44ء--الاديبتفردعلىيحرصوهو،للفنالفنيةبنظرءر!

،تاءرفاضلللاستاذورت?بئ.4اسادرابهـذها!تمتصاوؤد،الانسافية

هووالجمال"مالاللهاللزوة-خضع"يهرأافيوالفن،ذانهانداءات
ءمد،عمللانههـ-اصورا،منماقنتصاتمنأطلنا،فسمللقارىءوءدرا...؟......

..لمحهـ-والععالديهيتخطىالواسءبمعهومهاللمنانو))،حيدالوالمعياس

.موالف!الوضوحاجلمنالةن،عنكصودهساذجسةعديدةواءثلة"فودهويص!دالرص-نيحطم

مصع!هـ"ءلملألاللقاهرةيجعلما3،اجضماع-كأدلالمقىاووظيفةليللفني!ونانيص!فهو

...!"الكونبمالفمىوريدهـك))مجبرداشيئا،ناللعن

معليختلفالالثميءلا،غريبةرطريقةواللفناذينالادداءويصنف

لإ6.-!سيير!يعحرميسيى)هـروزولأولر!ودلرونماان:"!ليقول،لملقافد!لاففدابلمه"من

الالجاهـاتتمثملالتبمالاسماءمنوغيرهموجرييهوبيكيبوكافلما

لة!ء!لافىاهميةتزدلمانتقللا،فيشر-عندمسدودطريقالىانتهتالتي
...وهاكارن!9وايلوارومايكوفسكيوبرختجوركيعنالادبعالم

..الموق!مقي!اسلاالالج!مقياسهوهتالمقياليلان،وشولوخوف

لاصدفائكتددمها."السياسي

لأفنابن،ليسوا،وىرهمومايكوفسك!يولثولوخوفبريختتوكأن

اعاهـا!ئأنمهإاالعرلىهو-طبعااللعفائديينالنقادنظرفيسفنانينجعلمالذي!ال!شبمء

.00055نجريبساذجهـلاموهذا،السياسكيالموقف

ء.ف،نكلعلىوغلضبذا،لمادرىلامستفزات!رافياثكلىكأو

نمدش"رلكانبعبدالارضروأيةيهاجمانهلدرجة،ءقائدينلفداومحقائدي

عبدالدقىورخلىو،امتدحهاعقائدي!انا!دالان،اللثرؤاويالرحمن

كع!رت!بهر!مونتماليفيقولان-بمقياسه-أفهموكنت،الجمالمقياسممنابراهيمدالح!

ل-ن،نطرهوج"!ةمن،الاطلا!علىفايىستالارضدواًيةان

موتقدبافعالوترويرعلىىلقومانها."عدينااميكيطابعداتانها"

!وراتمع!ختلف."الواقعياللصدقعنبعيدةصورةفيالمعرهـةاللقرية

بيقابسى4ويى-ت،ذا"هـةرؤيةعلى!اتمادايى-!،هذءنظرهوجهة

ئطوانامكلبةفواه،اكماق!بلواالصد!علىاعتيادانولك!،اثوثفوالمتض،ربة

ء:!الدكتوررأىكمطلا،المصر!ةللقر!ةوف!ص-،ارتباطتاوعلى

بمتايرالامميرقممازع.ابراووبمالحميد

الاست-صاد،دكروبمحمدالاستادناقتروموضوءيةهدوءافيو

بشربسفيسلادوكتاباتخلالمنوحدد،ا)"وريامثهروااللورةحول،ادونيس

،يروفي-وفكعددبدأدوؤالهماصعي!نناؤضوهـوالثواثمنموقفه

يرممد،فكه!"،كبماالماضتراثدىىبا،وقفيتعلقفيماروب3دالال!متادويرى

."النظريضوجالووعدموالتناقضوالترددالتشوفيطادونيسمفهوم
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