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لادكأور"والءض؟رةالشعر))كلمةفىمعينةعضويةصلةؤوردوكذلك

المةملبقوفي2،الشعري"المرب))مهرحانهامثرعلى،يهطالنومحمد

مهرجانوقاثعمناساءـرا!ياماجدالاستاذا!ضوحاهالذىالسريع

بعضبين،؟يضا،الهضويةالصلةهذهموترتس.ذاته"المرود"

نشرتهما!يوذاك،ومقالاته،"*داب))ن5الماةءأطال!ددأبحاث
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ومقالاتابحاثبعضبيىناهضويةااصلمةاءناكوعهذاظ"ور"ى
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فهلمتكما،جوانبهابمختلفالدراسيةالاحاطةواحدةوءـامةقضجة
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!وففلعلمكم(قلناكما"ملأقاتوالتوالمقالات3الابحا((!رعا

موضوع،فهـعالعددوردماذكراغفلانالثقالمحيةالمحماةاساءةتعتمرون

والطاليا(!ى!رنمصااالثقاوىالنشاط"نكائم19عرضمن،الحدرث

أعطانامااىاا!نولننطر.الأربىالوطنفىالثقافطولا:شاط

نا.باحعووبثااكت

العربيةالجمهورلكاتحاد

ابراًئرالىادرلسسألالدكتورلعمد،العددافتتاحيةفى

خألصوةوصقنه،الثلالى"العرليةالحم!ورلاتاتحاد))قبامأهمبة

الاصلالىيعودالا-لحادهذا،-وبكونالعربيةاوحدةاأايقفطهامة

؟واًلديموهـس-البقاءتربة!يتتجذر4عرأيوحدةكلفيواليئابيع

جملالمئوطةإوالاجتماعبةوالتحرريةالقو!لاالم!ماتوحل،والتطور

ذااهـىالصددهذافيادريسةورالد3اشارووو.العصرهذافى

لانهاالوحدوية*مخيةنقاوةهوالوحدويا&جذرهذافيالاصل

م!راأئا(رأ،ثا
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أحسنوقد.((العربيةالجماهيرلارادةالصاد!اللإيعيالانعكاس

الفيدرالي،)الجديدالاتحادهذاشكلأولىحينجداالظنالدكتور

الوحد!يجنبالدستوريالشكلهذاانباعتباراهمية)الكونفدرالي

القضاءثيأسهمتالتيوالمحلوراتوايثغراتالئواقصالجديدة

نارأييففي.ومصرسور؟بينالاولىالوحدوية5891تجربةعلى

عف-طوينتطل،ا)وحدويةالابنيةوحتى،الدسضوربةاأتس!ميات

وتف!اءل.الجماهيرتجربةحقيقتهاتضطء(نالىوملضبسةغامضة

لاالقيصفكرتهفييذهبلمكانوان،حقعن،الاوراحيةكاتب

الاتحادلالسستقييمهمعرضفي،ر.أرحين،المنطقيمنتهاهاالى

الحقيقيةاوحدةانحوسيتطورالال!حادهذاان،الجديدالثلاثي

يسيرانيمكنوكان.العربيةللجماهيرمكاسبسيحققمابمقدار

"(ب،تالحم!))وراءالفضرمنبدلا،الئهايةالىسهبلالدثنور

لكنأسا،موجودةمهو؟،توهي-الموقتةالداخليةوالعقباتاخاصةا

الوسرةتطوردوناسيراتيحيايحولسوفارداالاسارأليست

بمصاولا،العبىبيالوطنأقطارلسالروابخذابهابنيانهاوتوطد

،اعتقاديفي،الاساسيالسؤال.المتحررةالتقده-لاالعربيةالبلدان

،يهـصمبصرةملامسةسهلاـدكتورالامسطاتياالاساسيةوالقضجة

هينالناجعةنهايتهاالىجلالهافييسرولم،تعميقاوتطويردون

-4طريةعلى،فوقهـن،تضاهـهاتجمعا،الاتحادهذاسيكونهل

الاوروبي،ارة،ريخسابقفيثقامكانتالتي،(السخصيةالاتحادات"

واحدةروملكةلمكتانالمملمحتصبح،وملكملكبيناوواميراميربين

.هـ-ذاانام،والطبقيةالاقتصاد/4والاوضاعالئظمنفستحكمها

تقدميعربيمواطنكليرجدالذي،ارجديدالألاثىا\عربىالاحاد

اماهـ-4الأظرإقانارةاليوالاسهاموتأليدهدعمهالمقدسوابر4من

محص!نفسهيجدسولى،والنماءوالتطورالبقاءامكاناتكلليؤتى

صرهـءالي،والراءاًلميمبفتح)المرضيةالعواملمنالاغتذاءعلى

الضمورالىالعواملهذهبهتؤديبحيث،ثعامة،العربيةالثورة

المؤسساتبصضفيشهدنامانحوعلى،تقريباوالاضمحلالوالهزال

عربى،برلمدكلفيالوحدةووزارات،4العربكالجامعة،العربية

الذي،الصحيحالاتجاهانوبديهي.الخ؟لخالمشتركةوالقيادات

ليسش،4البينبهن3عربىتقرميوكل،عربيثوميكلواجبمن

لسائ!جاذباوطباوهيصبحوالحياةارةطوربقطرفيالجديدالاتحاد

شرسلالذياصحيحاا!لجاهؤفسهو،العربيةوالاقطارالشعوب

يضاف؟ه.،،اليومالعربيةالأثوريةللحركةالحقيقيةالمكاسبويشكل

عاهـلوريةحركةلتكوناليهتفتقرزالتماالذياًلاس،سىالشيء

الثورةحركهمنهـ،اساسعضوياوجزءا،العصرهذانضالاتمستووأ

،اتأس،ديأووحدويعررطتجمعكلانهطالمكالسبهذه:العالمية

وفراولايكونانيجب،متقدمة،عربيةاقطارابضمجديدبئاءكل

يتمت!،المنطقةفيالصهيونيالامبرياليالوجودضدموجهاالاساس

نطاوعاى،الصامدوالقتال،الوجودهذامجابهـلأقدراتبكل

ثعمك!ماذلك.والاستعمارلاالامبردالههجومضدالجماهبهـ،أوسع

الم!ابتحقيقمنومكنهاا!نحتىالعربيةألثوريةااحركةازخم

الئحدةءالعربيةكالجمهـورية7،مناضلقطروعمادقوامتشكلالتى

وا&ئا،،والاجتما!اًلا!ءصاديالبهاءمجالاتفيا)كثيرحقق

فانحمايا،السياقهذاوفبى،وكذلك.المجابهةميدانفيالمسكري

المنريده،جديداتحادازاءونحن،العربهةاثوريةاالمكاسبهذه
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التطيم-ريةهوالعنصرهذا،تقدميكيانكلفيا،واءوا11،ءعنعر

ا*لملأحيئواال!مالؤوى،ا!.ا*لا)تتعباقيوىالد/مةهـاء!بما!السياس!بما

المعف!ط،البلدش!بءناهاحقةاالاكثريةأي،بناتوراوالمثقفين

حقا،الجماهبر"لاإبن،ال!ربيةاءماهيراأوسءتلعفلكبموذلك

الالحاددولانحبحء.اءةدءياالالحاديالت،ءهذاصول،وصدقا

ةدمجب"مركةت!وض،ممركاي!-"،وفي،اث!يقةا!عربيةارورقكبماا

الدبلوهاسصةوالمعركة،للضر)براعسهـرياالاعدادجبهتيعلىعشرفة

لكن،3ءةالاروءبراببةالاءبرإوشرا-قىاسراليلعدوانية)فضحالعالمهبئ

اءم!!الابئلملإا،اجماههرالاود"ء4احقهيىااث!بيهالدإمقراطية

ةصء-الرئياضمازاتااحدىهي،ا!لثوريهنا"ؤفينواحينوالون

ءعرهـ-كأخوضعلى4ؤ!راوتضاءف،المجابها!مبقوىلضصاعد

ةاثوربااحركةاومرضياتورلمبباتكلنجاوزو،والهوحبدالتجرور

ةاًفيب-ابورجووايةا-ة،رالبرو!صائالابمختلف،ا!بوم،العربهة

وا،ود!-رهاالهربيةالرجعيةالانظمهعلىوالمتض-ق،الصغيرة

اًلارضتحبر.برر،ةالقوء-ب-التحريرمعركةءوضالىدؤعادؤعها

فيالإتهاميا)ش!بنض،لمثالاًن.الغضص:4وا)عربيةالفلمىطينبة

.وا!هربالدرو،ه2ءومافي،السط؟عبالغالصددهذا

تحىت"في،ادرإسسهبلالدكضورافتتاحميةاىااًلعودةولدى

نج!د((اعربءقىاالحءورياتاتحطد))لقيامواكثفالموجزوتقييمه

بفولو،ال!ديددالات!لماإمزا،افولاسىفكما،يعددللكا-بان

ءاوب،لثلاثا4الهردالدولطاقاتلحشده،""جديدة4ؤرصانه

هـ-نبمزربىالتحرربةءريةالمصالمعبركةلمواجهة،جديدةعرب4دولة

المعركةقوميةتااكبددالجدالا.لحادمزايامنوان،والايمانالصلابة

ب-دأتا)قيوالاؤلإمهةالانعزايىلأللنزعاتنهائنحدووضعوعرويتها

بحق،الدكتوريقولكما،الاتحادهذاانكما،الاقطاربعض!يتبرز

"الثوريالحركةقوىلتفضيتوالسعيالعربيةالمحاورسياسةعنبعيد

للجديدالعربيالثلاليللادحادوتقييمهتحينهالدكنوروينهي.؟العربية

هورياتالجماتحاد))بقيام"دخلا؟نالعربيةالتحريرمعركة"انبقوله

التاربخفيتحولنقطةستكونحا-مةمرحلة((الجديدةالعربية

المرحلةهذهفي!اسهيناحالفلم!طينبةالمقاومةانما3،المعاصراعرببماا

احسن-،سيالاسبدورهاوتؤومؤعاببتهاوتزيدصفوفهاترصان

."قيام

الجديد،للاتحاد4والنض.،يىالقومب"المزاياهذهانوواضح

المسب-رةآؤا!وكل،الاهميةبالغةسهيلالدكهورعليهادل.التي

ست!--ونانهاعلىتدلبلثيروالمقبلةالراهنةا)ثوريةالعربية

البقاءبقدراتالعربيةالوحدةمسيرةامدادفياساسيةعوامل

وثوربلأاستراتيجيةقوميةثوابتهناكاكن،والمكاملوالتوطد

جدواهاوكبيرالقصوىفرورتهاعلىبره!نت،قلتكما،اسالية

اصبحكما،ادبىبيةوالوحدة-عرببىوحدويتحركايوصع!ي

اعربيةاانرعبيةالجما!روعبموفيالتاريخحركةؤيرا!اذلك

وطنيةمهماتذاتواحدةامةؤن!ئ،الامةلهذهاحتميااقدرهي

احيى-اةاخطعلى-واحدةةثوبىب4واجتماعبوقومبلأتحررية

حربصة،اثعبء4يةاهيرالجه4ا)ديمقراطب:اصيماوالتطور

طبعا،الغربيالليبراليلا،الديمقراطيالثعبيالسيا-!حالتنظيم

اهـارفيالثوريبقوالمعقفينالشغيلةلجماهيرالثوريالطبقيبل

بوصلشةوتوجيه،وسواهاالتقدميةالاقطاروسائر،الجديدالا-لحاد

وإلصهيوني،االامبرياليالعدوؤوىضمددائماالمجابهةوقدرات

والمتواضعاخلصا،التقدميةالعربهةالهلمدانوؤياداتحكاموسعي

بين!صاللالن!روجهاتاختلافمشاكلاحلوم!"ؤويىلأاناةوالمفعم

يصمسعء،بروح،المصيريةالمنعطفاتءندسيمالا،لثوربةاالحركة

بنزعلآقوالضبالفوةببةوالقراراتالاستعلاءبروح،لاويعبيءويوحد

قدالتيالمخلصةالثوروةالقوىوتخوينوتكفيرارهلمبةالاثتراكية

ادات،اةبا.بهضمفاهيمعنتلكاوالقضيةهذهريؤبقىؤيتخضلف

لم،اولاا-عيا،ا:-ادياووحدويتزلايا!عم،اخماو:وكذلك

،ا)قوةد!المتزايالجسوراتعاوناعلاقاتيزوتكل)ةدعبم،اجاهـ!ا

وفيا)ت-إ+ا-اوالازراد،اًلاثضراكيالمع!ه"*ربلدانمعانواعهبم-ءلف

اسكهوراا.هااشارالتيا،المجهدةالفلسط!نجبةةالمةاوءاء،.لأبخاص

اءداباالاتحادمن!صةفيدبكوزه،،اتض،حيتهصتامؤيادريسس"بل

اةءحا،4اصبحقهررة((قياماحسنيواجبهاوتقومصفووهالترص

اتيا،!طمي!نيةالفكالمقاومةءمرمنخامةالاخهرينالعامهبئتجارببعد

اىاأ!ها!رااعادتاتياالباسلةافتايةا*إض،تالازضمنثصكولاكانت

اصبحلقد،اقولحزيران5هزيمةبر.!ا)كفاحمةبقدراتهاثقتهاا!بربهقي

ناالمفاومةعمرهـصالاخير)بئا)ماء.بئتجارببعد،تماماواضمحا

؟ءركؤ-باادلهـ-،ينهكسانلنبفكطاجد،بىاالعربياوحدوياالتحرك

تتخطىواحدةفدالبةئوريةوطنيةصركةاطالىؤي،?ازلزوحبدي

صفوؤ"-،،بين/وحىسء-،كلوتتهـش،9"،يؤر"ال3لهبذون!مهـا

اصداثبهررلصءمالا،ةالاخيمالاث"،ر"!؟ارفياناةولايم!نوكذلك

اسا،الماحكأاإهـماتاهممناناظ!رت،الاردنفي،ايالماضا/لول

حر؟--قىواطم،اكأء؟هاوبةختلفالمقاو"4ؤصاللاء-،منفسهاتط،رح

اء-راًضسئالتحرر،الطبيعيءولنهاتجدان،هيككل،المقاو،قى

الزاوهـ-"لتكون،ابمنبةاايةالليسبرااوهامومناليم!.اريةالطفولة

و؟خذ-جم،،،اعربيئاالساحةفيص،عدةلةؤعاةوةالفلشطبضي!ة

والتحريراوحدةامسبرة،اثوربةااعربيااوفىا!ءإرة!يالحقفبم

منالانحتىالفلسطينيةالمقاومةقدءتهءاان،تماعيالاصوالتطوير

حققتهوما،رسوليةتضجياتمنبهسختوما،وشهاداتدماء

ذلك.الىبقوةيدعوها،بطولاتمن

سهبلالدكتورافتتاصيةاي"أاوحتهاالضيالملاحظاتبعضهذه

اعربية((.االجمهورياتاتعاد"حول((الادابذ"الماضيللعددادريس

تو!يعهدونحاللافتتاحيضهالكاتبافردهالذيالمحدودالحبزولعل

ماوهذا،ارحبمجالالىوتطويرهااستكمالهاإحتاجلتكه!اافكاره

عئوانالشاوضعرسالة!!ما،،خئضقىساء!بماالاستاذبهالق!بامحاول

.مع.-ج))وهو،اأشيءبعضطرإفا،اتحاديااو،وحدوير-ا

يكتبه!ا،د!قمنالقاهرةرسالة-اداخلامنالعرببةالوحدة

.((ةخشبة!امي

المتلاح!"و،الفوائدالجزيلةوالعميقة،الغنبقىالمقالةفيهذه

اعتهارهـايم!نانسبياقصرهارغم،ءوالتي،وتجريبيمانطريا

1(:اضلجمال،وبيراث،العربيةاوحدةااستراتيجيةفيمركزابحثا

والثورية،وافنحرريةالوطنيةالوقالعو،الصددهذا،فيااصزعبدا

علىيطرحهاالتيوللتطلباتوالضرورات،والاختبلريةالنطرية

ات!اد))الجديدالثلاثيالالحادقياموقياداثهاالعربيةاًمتناجماهير

."العربيةالجمهوريات

علىيقتصرلمانهخشبةساميالاستاذدراسة!يالنظرويلفت

الدعهتوري،سكله،اجديداالاتحاديالحدثوحدودمواصفاتبحث

تخلولاالتيوالتقدميةالقوميةالا/جابيهوبنوده،اقىعددةوثصوصه

والفروريةالحقيقيةبالا-"راتيجيةف!اذانطريوتخلخللأتناقضمن

التطورؤوىاحشانهفييحملعربياتحاداوعربيةوحدةلكل

صمالىالمناضلالؤائدفكرالىاستنادا،سباميخشبةان،بلوالبزاء

اًلقومب"حياتنلتطويرفيالعميقا)غنيميراثهواًلى،عبدالناصر

التحرريةاسسهابعضوارساء،وعمليانظريا،التقدميةوالثورية

العبربىالاتحادخصابستحليلالى-خشبةسامياي-ينعرفلا

ص-تورألىيعود،واخطراعمقهوماالىيرصءبل،الجديد

اهنلعرمنالعارمةالاعوامهذهفيالعربيةالوحدةوصا!عويئابيع

علىاندائما،عبداًلئاصرتاكيد،مقالهبدابلأفيفيوضيح.العربية
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ه--ذهعليهتذطويبما،((استراتيجيةضرورة"العربيةالوحدة

ومقوماتعناصرمن،عبدالناصردكرلمحي،الاستراقيجيةاضرورةا

من:باخنص،رو،فيةثقاويةامتصاد؟وسهإسيةيخية؟رو،يةحضار

عمل!اافياعربيمةاالامةجماهيربهاللتزمانيجبثوريةمبررات

لوحدت!،الثوريالوجهعلىالمحا!ظةارادتاذا،الدائبالوحدوي

قوىتطوراتبينالصلةايضاحفيخنتبةساميويودق.وتلاديها

التي(عردبهمبادكلفيالارضنحريرثورة)العربيةالوطنيةاثورةا

خشبةساميرأيفي،اعربيةاالثورةلحركةالاساسيالخط.ثكل

،4والامبريالي،دالجدللاستعمارالمعادبةا)*ربي!هالقوىهذه

ةاسي-الاسالاضافةعناكشفاالىالكاتبيسارعو.اص،يونيقىوا

الو!-ةالشحبررحركةالىاعصرارياححمكهاالتيوالضرورية

يج!حديرمةراطيسياس!ياطاروجودضرورةو!ا،اراهـنةاالعربهبة

الثوريالتهههبهوياالسياسالاطارهذا.اوطنيةااكورةدوى

يرمتمر-.وصحيحةديمقراطي4ترببةفيالوكللثورةاكوىؤ""بىترلإالذي

:حي-!ةاسترا))صدد،ؤىعبدالناصرفكرللخيصديخنتمبةساميا

فيوضح((4والاجتمابالوطنيةالعربيةالثورةومسيرة،العربيةالوخدة

هوائتصرةاالصاعدةكلريرفهافيالوطفةالثورةا-يرلضماناان

عاراتتىوراءوالمضطهدةالعا"لمةا)شإبقوىكلتكتيلالىسها

،قبلحقاالوطيةالسلطةوضعمنبدؤلالذلك،اوشياالتءرر

به-ناديمقراطيالتحالفاكذاأيديلمحي،وبعدهالوطنبماالانتصار

،وتحملمتالاضطهادضرباتاعنفواجهتالت؟،اعاملةاالشعبقوى

الوطني.النضالفياو؟ض!اتمنؤرركبرة

،سبقماعلىهـضي،اساسبممنطلقعلىخشبةس،"جمطير!زتم

بصفتها،اثوريةاالعاملاشعباقوىانوهو،عبداًلنلصرفرنبردى

اك،ض"لمة،الوشيةللحركةألديمقرافيةافيادةافيالاولاحقاصاحبة

الاشتراكية،الىالاجتماعيالتحولدالدةهيايرضاتكونانيجب

لانونلنرا.الديمقراطيشهاوطنيةاللدولةالاولالاساسهـوالذي

المجمهورياتالجديدالاتخادقيامءلمىتعليقهمنافطلاقا،خثبةسا"!ط

النطربقىوالرنورصعالينلاىاالعودةعبضيهنصبوضع،العربيمة

وحدويتحركاكل-الثوريكأوالتقدمية-ةافناصر-الاستراتيجي!قى

اوضشحلمحقد،وؤدرانهـاوالبقاءاتاةابامكاناتممهور،ناجحعربي

اوص--سداا:اباهيالعربريةالوحدةاًنروىعبدالناصركانكيف

ه-نشالننحقيقالعربيئءالوفيالثوريرةالقوىامامالمفوح

فالمضمون،المختلمفةالاقطارفيالوشيةللثورةايجيالاسترالتحولا

الشروطمنعبداكاصرزظرفيكانالمثوريوالاجتصاعياالاشتراكي

ق-ي!حف،اتلاحماوهذا.الوحدويالعربىللنض،لالاساسية

وهـصو،اكيالاشىراضنموناذات(اوحدويةايةالثورةاسةمرارء

اوشهسقىااثوراتاسائروتلاؤيوالالتحامالاتهاعدافعيتنتكنلالذي

العربية.الاقطارمختلففي

هءلملأصظا/!،فبماخشبةهـا"!يخلص،ذلككلاىابالاستناد

واعطائها،عبدالناصرجمالالراحلالقائدادكاراىااس"تاداالقيهلآ

العربيةا)-احةفي،الللاحقةالاحداثمعتماسهابقدرمتطوراتفسبرا

الات!ادصددفيالاهميةخطيرة،رليمممبةموكزيةقفء-ةجلاءاىا

لممي،و.وثوريوطذي،عربيوحدويتحركوكل،اجديداالثلا.ئن

ممر،فيزفئلالذيالياسي،التكليممسالةهيلقسس"اهذه

الرئيسأرادهذيا-ااكهظمهذا،واجهزتهكب!3الاشتراالاتحادفي

حكم"العاماسةاًاثعبقوىلممارل!.4اساسبةأداةعبداًلناصرالراصل

نايجبواهـذي،والاشتبرايقىالتحر!ن!والساعيالديمقراط!بما

امثعبو!رةاالسياسيالبناءاتجاهاتع!ناولومسؤولاؤيماير*ون

منوولياتهامستوىورفعوالمعيشيةالوطن!يةقض؟اهااتجاهفيوالبلاد

خشبة.ساء!طيقول:اسيةالسي

انما،الوحدظمسووليةالثوريالسياسيالتظيمتحملان))

الوطنياسياسياالوعم!منجزءالىحقاالوحدةفخولانيعني

تصبحانيعنيوانما،الوطنيةالجمانيرادىوالناميالثابتالثوري

بقضاياالجماهيرهذهاذه-انفيالارتباطواضحة((اوحدةا))

اهـاسعلىوذلكالاشتراكيةالىوالتحولوالديمفراطيةالتحرر

الاستفلال،ضرورةالجماهيرعيانيجب.التلقانيا)شعورلا،الوعي

منكاناذاالاشتراكيةاالتنهيةوضرورةالحكمديمقراطبقىوضرورة

انساني!ابناءاكاريخياورتقبلهاتبنياناجماهسيرالهذهحقاالضروري

الوصسدةاهميهعننتحدثانالممكنهـنيصبدحوبذلك.حقيقيا

ناالممكنءنويصبح،وثقافياوافتصادياوتاريخياحضاريا

حبمالىتخولالتيالتجربةارهباعتالثلائيالاتحادءننتحدث

((.الث،ملةا)عربيةلاوحدةالاولىواللبضةالاساس

خ!ثة،هـاميالمحكارنلصصفيالاطالةعناقراءاالىاعتذر

ةاسترافيجب-))موضوعفيعبدالنلصرارئيسالتوجيهاتوعرضه

هذه.ل!ن.))اثتراكيةقيوحدوثورةالىاتخودةاالوطنيةاثورةا

ذاتاهمية،الاهـاسيةواكطلقات،واري!نابيع،اجذوراالىالعودة

جديدةعرريةساتحاديةاو-يئوحدبمفجبربةصردميونحن،كبرى

قديقدر،شديدةزعازع،الايامهذهفيت!دكما،حولهامنلهب

المورةلحركة-نقديرادلفي"عوقةاو-.معرقطمة"كنونان1.1

الاءبر؟هـ!"للعدولظافرةاومج،بهتهاالامةوحدةنحوالعردة

الامرانالى4اءقانهابةفيخشبةله،،مياشاروهـد،الصهيونن

الممهب!-!!اتظبمذلكلبناءالسواهـردشميرعلىيقتمرلا

نبهبرل،وحدهامصنفيالوحدويوا!ديهقراطبماثورياالجما!جمبري

الىعربيبادكلفيانمقدميةوالوطنيةااحركةاانصرافضرورةالى

فيلللأس"ام،الم!انلةاث-!ء4ا4يمقراطهلدايةلفيادانهاتنظهمابناء

تالامةاكبرىوالابرةهاع.ةاض!ر.إريةوااوحدو،!اا!وكأا.حقيق

اتالن!نطههـ-هذهاناىالص"،"كما/!،ذالالىاطمعنانواود.العربيمة

ابلدانا*نالعديدفي،ص.بىمسؤىعاىموصودة،افياديةا4اثوربا

نشاطاتهاافيوالوحدويالقو"يالبعدلاسنكمالن!جهـدوهي،العربية

.ةل!ضاكا

0791لى"ضةا!ا*،فياالف!-و

ا!ثلاثي،والات!لمحاد،اكوريالوحموياف!شافيانتكلملات،ونظرا

محاضرةءنبكلام،ا)!حدإتذلكننتصفعانغريباقليس،ووسائلهما

ايضا.،هيفكرية

مجلىقىخصصت((العرببمالوطنفياثقافياالثاط))بابففي

المهيبا!واناهـفاتبةللمحاضرةا)شيءبهضمحدوداحيزاالإداب

الناديفيعاصيكل-شالالد؟ءورالفاها((0791عامللمبنانياالفكر))

الكاهـلالمحاضرةنصكانلوا"هنىكنت"-اوسد.العربيالنتقافي

،ضالها4فنوحقي،1،امهامعلإا.هابركلالاحاطةمنلات!مكنيدي!بين

للهحاضرةخلاصقىق!رمت((ا،داب"جمةلكن0اسنخلاص،إ،اوخواتم

ا!ترارهـواكلملاحمظاهرة-الخلاصةاي-فهـ!يما،ج!ةاكلها

المحاضرةهذهعنالكلماتبعضقوليتيحءما،عبيرا(تفيوالدقة

وهـو،ابد-تهالذيللسبب،النحمظبضمع،الموضوعالجلإلمة

.يدي!برين،ا!كاءلبنصها،المحاضرةهذهوجودعدم

لا-تيارابىئيةييسالمقا،عاصي"-الالدكتور،المحاضرحدد

كاءل،عام"دىعلىالم!بهانبمااالغكبرظواهرؤي!اتتجلىالتبمالارنار

يةص-بى5بىضالةقضاياومعالجةاثهـول!يةا:هحماافي،ييساوهذه

اصف-ةامههالتحددوالايديولوبرءيئالماإنجوانبها"نجانباو

تبينوقد،ونعوتصفاتمنغيرهاقني،المختارةللاثاراللبنابقى

كميةوافقرجنىأقلهـ،نالفكريال!،مهذاحصطدموسماانللمحافر

فاتوقد.اللبذاننالفكرءنو!ن!هورمعروفهـوممانوب"وادنى

الفكريالانتاجغزارةفيالتقهـقرهذايثنيعلىانعاصيالدكأور
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العا،لهذاالمنتوجلدننمنواثمايكناماذاالام!الل!اللبنااًنبم

العديدةللتنطيبراتاهمالهعاصبمالميثاليغفرلنالتاريخولعل

رفو!السوريينوالقوميينالكتالبيينالمؤلفينبعضبهااغنىالتي

يقولكما،اغنلمنااىافلنعدحالكلوعلى،البيروتيةالمكتبات

.عاصياالدكتورمحاضرةعنونتحدث،الفرنجة

تب3اما،المتيسهوهذا.مصيريةو!ضاياشمولية،اذن

الدكف-وررأيفيلهاتحققتالتي،0791لعام،اللبنانيالفكر

النتوالي:على،دهيالسعيدنانالصفتانهاتانعاصي

يفالقاهامحاضراتتعوهي)((اللبنانيةالقوميمةابعاد))

أنفسهم((يسمونمناو،ميسالالدكتوريسميهممنالكسليكجامعة

جامعة((منشوراتمنوالكتابإ.((اللبنانيالقوميالفكراقطاب

)"القدسالروح

لهاويعترف،المحاضراتهذهعاصيميشالالدكأوريقيغ

3ءور،الديهولكما،نيةاللبئالقومي"موضوعلان)اوذلك،بالاهمية

الوامععلىب!رزمنمنذالمطروحة،سيةالالىالموضوعاتاحدهو

لا،المحاضراتهذهاهميةلكن((معااللبنانيا)فكروعلىاللبناني

التبمالموضوعيةالتيةبفضل،يكضشفانمنعاصيالدكتورفمنع

الا*والمنبحالمقنعغيرفكرهواللبناننالقوميالفكران،يمتلكها

منينبثق.وافعفبماغيررومهطيقيفكرلانه:الدكتوريقولأوالسبب

للواف-ععفلافيتلمسعنصادراوليسرالاشياءعاطفياحساس

ا)"كرمحافراتعلىعاءمي/ميشالالدكتورياخذهماواهم،القومي

التجمعاتحسابمنتسقطانهاهيالمذكورةاللبناننالقو"ء

الحرية،فيالشعبيةافاتااو!علمطامحالاستمجابةحافزالقومية

هيراًاجطلمطامحالاغفالهذامنعاصيميشالويستتح.والعدالمة

الىالقوءيةالدعوةجعل"اقدسااروحا))واهـاتذةدكاترةافكاران

ويجعالهسا،مرتكزاتهامنالاساسيالمرتكزالىمفتقرة((اللبنلنية

عليهوالمحافطة،لبنانفيالقائمالاجتمماعيالوضعتدكليمالىدعوة

وامام،ئةالعربالئطقةتعصفالتيوال!تبديلالتغييررياحامام

وصعتصر.((إهدالةواا(تحرربقفاياالمرتبطاوحدوياالعربىالمد

قضايامنمجردةالافليميةلقومياتباالقائلإمن))انعاص!اميشال

الختامفيويرى"القوءيةجوهرعنيبتعدونهـالةوالهالحرية

فييعملونانمسالثكلاهـسذاعلىاللإنانيةالقوميةدعاة))ان

.وغاياتهـ"بدعوتهمالمناقضاًلاتجاه.

القوميةدهـاةا(كسلميكمحاضريافكارعاصيالدكتورويعرض

يفلثق،وافعيلا((رومنطيقيفكر))ءنتصدرانهامبيئ،اللينانية

للوافءعقلاننتلمسعنء"،دراوليسبالاشياءعاطفياحساسمن

نايم!نلا،عاطف!رو"نطيقيالفكرهذاانباختصاراي((االقومي

،الاضطهاديالاقتصادياًلتح؟!يماالبناءدعمفياثراولظنلهيكون

الكومبرادورية،الوس-طة،الماليةاطغمةانطاماساسهعلىيقوما!ذي

ناساخرامحاضرتهفيعاصيمثالياينكما.لبنانفيالحاكمة

اواقعااصياغةمتجاسرةفذةمحاولة((اللبنانيينالقومي+بئفكر))

محاولهبللا،والخياليةلفهـريةاالئماذجصورةعلىالتاريخي

ارضهـيالتجريرصديوالتصورالذاتىالفكراوهاملترسيخعبقرية

وتربته"االحيالواقع

الرجعيينالمبئفيةااقوميةادعاةافكارعاصيمثاليفضحوهكذا

ضشديعملونالدعاةهؤلاءبانالاستتةاجالىويخلص.الانعزاليين

ذاته.ف!رهم

لنتصاجءرضهسياقفي،ايضاعاصيميشالالدكتوروينقد

مثورات)نصارلناصيفجديد"مجتمعنحو))،كتاب.791عامفكر

بطابعتممالدراسةهذهانيرىعاصكه!فالدكتور.(النهاردار

الىاللبنانيالفكبرظواهرمنظاهرةفيهاوترتفعالفلسفيةالجدية

جميالاجتماعالفوميالالكر!وياتبينرلمحيعوايديولوجيعلميمستوى

ناه"ي!لدراسهيالي!هميعاصيالدكنورويضي!!"لبنلنكل

ابنانميالطائ!يالوامعلنالدانهـاايجلبيالهااهممنولعل))لصار

حديتهيختتمعاصيميتتمالاكن"جديدعلميعلمافيوالمحعاجلمن

لبم\انالا)):المباغتالانقلابيالحكمبهذا((نصارناصيص))كتابعن

اكمدديمنصورالبيرذكرهمااهمهااساسيةمآخذالدراسةعلى

ناصيفانالحرفيهوخلاصته((موا!ف))مجلة!يعنهانشرهالذي

الاب!طععام!ولات،ايغور!ىمفولاتيستعملنصار

النسبيالالتصامي

،(!!ل؟هأح5ا95أس!4أ!"!3+اأ!للء*!!أأم9لا!4!ح!لا*أ(1

الترجمةهذهعنالمسؤولهومنادريا-تالصددهذاوفي)

نااذإ((نغسهغورلمحيتشالمسبولعله،الفرفيهللعبارةالغريبه

(()التجريبيالتفاضليالاجتماععلممقولات))هيا)صحيحهالتر-مة

نا((.نصارناصيفدراسةعلىالمم!تجدحكمهعاصيا،دكتورويتابع

الفوميةالايديواوبر"منحىديغوركيتشمعولاتيحر!نصارناصيف

ناصفاًيسمحاولتصهمنجاعلا،الفلسفبمأملوالىالاجتماعية

وهناإ!((علميةنجيرايديولوجيهمحاولةباكملها-نصار

ميشاليفول،جهةفمن،يحتارانالاالقارىءيملكلا،ايضا

الةلمسفيلآالجديةبطارعتتسمانهانصارناصيصدراسةعنعاصي

علميمم!توىاًلمىاًالمبنانيالعكرظواهرمنظاهرةفيهاوترتفع

لبناذا(،فيالاجتماعيالعوميالفلأرمستوياتبينرثيعوايديواوجي

الا-؟!ال!دراسةعلىالدكتوراكتففانوبعد،اخرىجهةومن

التصاقيةالسوسيو))ومقولاتهغورلمحيتشالبرولمحيسورروبناصيف

نلصيفنصاردراسةانالىالههايةفيعاصيميشالينبه((نسحبية

؟نصدقحكمداي"علميةغيرايديولوصيكأمحاولةبئك!لها))اصبحت

الى))ترتفعيمنصارناصيف"حاولةانالواقع؟االحقيقةهيوأبن

!لفكرالبسيطالشرطلانوذلك((رفيعوايديولوجيعلميمستوى

برواب--"بهختلفالمعاشاحياالحسيالوا!ءيرىانهـوا*لمميا

هذاحركةتحكمالتيوالحاصةالعامةالموافيئيرىوان،وتجلياته

قارئها،يلمسانيستطيعكما،نصارفاءميصثراسةاما،الوامع

كفنصارناصيفلكتابنقدهفيمرةنحسمهالاستاذبينوكما

لةمحاوكونهاتعدولا!هبما(1791-بعأراا!دد1)"يقلطرا))مجلة

طالفية،اةمهأهيالمبئنيااوالمحعا!يكلهاالمسالةانلتصوير

جاهداعملاوان،احواله!مى،ءت؟اللبناذ!لاوامعالبست،دينية

شعببايصالكفيلا&نانناالمجتمعوافع-هـنالطائفيالغطاءلنون

وهكذا.ا)الاجتماجممااالقومي،اننفدجمرالعلمافيالمجتمع))الىلبنان

على،لمالثاني4حلأمي!لانعاصكميشالمحاضرةلقاريءينبغي

م!اولةهيباكما،،نصاردراسة))باني!كدافىياالعكمهذا،الاول

((.علميةغيرايديولوجية

تحديث))لكتابنفدهفيعاصبمميمشالالدك!توروفيقالتيحالفو

حسصءب،انص"ء،قعنالناقدوجمسف.ءمعبلحسن"العربيارعقل

الوصوبيةة.منالفرضياتمنلهالأنهابلاسلسلةفي))3!ابهعبر

لافيالاصاوهـفااىاا!كارهثجعلهماوالضجريدالمثافيلأمنبارزاطار

يوسةوكذلك.((الاحيانمهطمكما4،اًلعلم،؟االى:راىامنهااقرب

ف-كمايعبرانهيقولاذلفكرامنالنوعهذاتفسيرعند7!عاصميثحال

في"*اسباصغاراوالبورجوازيينالتقنوقراًطيينمطامععنحال(حسن

الخ.،وامتيازاتهاحكما

هماكابيمنتفسيمالى،محاضرتهختام،فكب!ءاصيمثالويهمد

فيير-اريهدراسات"اعظمواجلاللصادق"الدينيالفكرنقه"

الكت!ابرءبئ.في!نص"شبهآراءلمحيقدم.فراجلعفيف"اليميئيالفكر

فىراجعهبمبفط-اثانياالكاتبعلىيخاععاصيميشالالدكتورانرغم

-83سالصفحةعلىالتتمة-
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مهشاللمملصمأنالدكنوربقلم

((ا-داب))منكطالماضا!دد!صالدقراءةبسمبيلوأنا،اجدنجط

"--نأكثرمبم،مراراوفلئاهسبقماالىلململأشارةبحاجة،الغراء

بحمتأند"افرورةلهينبغي،الح!رثالعربيالنئىمرانمن،"ء،سبة

،دةجدايقاء،تعن،احديذةاللقصيدةجديدةأشلعنباستمرار

هذايصهححضىوجيزةءدةنمضبملنوالا،جديدةورمور،وروى

وربدورهيكونافىيوا،أحدثالذياجد-داأسيراحد-تاااهـن!هر

قبموطاواتهامكان!ب!انهااله"ضنفدور"كونانهرمعنى،!د"ماأصبح

الوا!مع،حركةاسبىمابعاىوررته،بالتاليودالد،اسنمراا&جدد

عبيراتوا،1"!صان!،ودل!بيقى،استيعابهاأجل"نأساسامامانطالر14

عبرمرهاو!غتنيي!يها،صاءدولوريءمسار!!داثماودؤها،عنها

.ضمرةمىجدليهصركة

بذاتهصا"لملا،احداثةادالمالحديثالش!يبقىوحدهبهذا

!ت،لا((أسميهأن"كيطيبماباستمرارمتن!كلا،لخلقاخلقمبدأ

((.المسهـفيلصطودعلى

ئلاساسياطارهاوجدتورالجدتدةالعربهبئالبصيدةانء"حيح

صطنورءحيطهافيتنهاءل،ذاؤءقىهكمابقدركونيةروياعلىالقالم

بقدرةمزودهرويةوعاى،قيلالمس!نوأبعاداحاضرابمعطياتااضطاا

على!ادرةانسانجةتجربةاىااواكعأتحول،لرؤيااآئاولمطيرديدة

لغةسبياقكلمئلمربر،جمايى!*لملا،اك!بالننا،لتصبح،ذاتلاتجماوز

اىاالحولاءكازناتل!،وتفسح4التجريددالامثارتستوعبرويوية

،ششكلالمووفلذياالذافيالفعلداخلصسىةان!الاتوورموزصور

.المعازاةسكللع!""بانعكالى،1التيالموضوعيئ!علهردودوداخل

خليتد!،ايوما2-حرزافيهذهاحديثةاالقصيدةانصحهيح

برصتء،انلاالا،وخارجيقى"داخلهقاعيةاوجهةمنالى:،في"اشكالها

التطالهربكمااشعبراايقاعاتمتهطوهو،إدالمزلتطلب

هـ-،اذاًمنئفىووو!ما،آخرشعرأيؤككيعن،رع!ا"الهـانجدلافه

ء-لىالبددةنفاداحداخةاالقصيدةبتجنيب،اس!خدامهـااصمحن

!-رزه/بفيزوايرضاقمهمةان!كما،المس!موروالنموادائماالتجاوز

ا!اءرةز!رةوهبم،اللفةدي،الجدةدال!مايقا!بمابهصبالقصبدة

المستمر.تؤ"حهاولينورعصبهل:ةلمت،يةاك"عر

؟يه،وتجاربنا،هذاالحديثاًهنته*رأءرمنلميمنمهـما،واكن

فيقات،،اًليهوننيتنل()الجالعةوالاقدام..ا!نار))وآخرها)

،آنفىاايهااأشرناااككإ،مقايهسناتطبيقنحاوللناصجلاةاهذه

لداقمااهذهمنفصيدةاكللانذلك،الشم"عرمنالالوانهذهعلى

!،ولء"بقدر،يضيئاوءويتم!،،تجبراويصغر،بهاخاصاعا"

استقللأليت!ا،قفنالاتانفهو،وافكاررؤىمنيضم:،،أنصاصبهـا

تنضب!لاال!كبماواللور"امنخيلوااتناولامدارفياكدرجةوحدودها

اباهءجملهاء،الا،اكمياالثقللمعيأرتخكل.عولا،بحدودجىعا

نفسه.اشاعرا

ؤجماالة:هبئاظاهـراتالتحلب،استطاعاقدرسنعاول،"وعلب

افنيئ،اأصحابهااتجاهاتعنمسبقرأيأيدونما،لدالقهطهذه

.يمثلونوعما

ان!ممهبمنر!ءئن"ه-

هـ-تهف!بهاووبردتالا.ماال!الهلسمبح!صهيدةفراتأنندر

بالسا"عتهيب،ققمفيكل-جنماردمنكأنهاإكباااصجاحةاالنبرة

هـ-ل!رهالمهوانالهعه،حعناكفبامهـددة،الاصغاءالى

سمعه.

ينضبلنلا..،حالذيالكل"عا!-عر،ا)وفتهذافينحن،هنا"ن

،ور.رمراخ!بما.كونأي،قاعدةلاانفيهاواعدةانو.لكو،بعدود

بأصجامءوية"لمحطورايضع،آصرلخلقبازضرورةا،جالمفسحا

ما،لطاهرة،روث،تأثرأهمليةاطبيعياافهلاهياتباا)صبحات

ا-ظةالاالسكون-مرفلاازريا!!خمكلقامفيهـاكبماالداخلالا/ةاعيقوم

*جضمهـ-صا،تعبيراواكثر،غنى3نئرا،دةج!أنغامالىالتحول

،اللون"ورمل"فرداتعتدظمهـاو/،1نظرتهلموجب،تاًاخلاقلءطعوا

ول-!--لإضيا،-ويةوالح6وإلايكاعاءاطفيفىاوانىحنة،والضوء

ا"لنورامنواسطصولاعراكطا"اميفتحاذياالادللادءي،صرجميه،

بسوىمشروطغير،مادظراوجهةالعرالاخنهاروج!يكون،حركوالى

.الموضوعلحظةاو،الموضوع

منالمرحلةهذهفي،الشعرمنالموناهزابجانبنحن،أجل

هذا)كن.تكاداو،ء"ياحصوتبدونأء-بحتوفد،الامةتاريخ

ء-نلدىكالياةببدولناإ?نبرامهطيا.لهاأىنئظرير،اة،لااوؤفا

.أفلنبد،نذ01ب*؟اءو،تعب

،غزهصورة-:الاول.دىمهنلىا()نحزه))وصيهدة.تفي-م

صء،،!بنالمأهولالمرمأ))وه!،أغزاةا؟لويلمحطممردةوا!فة

3:()فديمدهر

ا)ماليوجبيذط))

لعودولاز،و،-ك!ارية

ا!خاناأءه!ة!ل!فة"ن

((ادصاناأءمدةا!صفف

"للا:منساطبه،إخالىء،ءراو

من؟؟أنتما))

((؟أبحةء!أم؟ينةمدا

1ضالاوبروه،نوص"اا:،يصور،القصيدةمنالمفطعهذاان

نءبورزوفهالاقتذاععاىيحهاءاب!ن!كل،المكناكأفا-طبنفيا)ءرببىا

،ع51اافيثءفويةيحملء،أوليرحملاذيا،المنبريالموقف

اقطع،الهـفاابىضادكطامص!قاانغيبر.ا)ضريبا-،اكأاورةاصيروا

التب،ب-ةالخط*هذه،اولا،مؤكدا،النئما!لدىالمرإواةهذهيئةكي

!ننغثرفي!م!جىهـ-كلالمهاوتحي،انز.مريةاالروىعصبتث!مكل

فيها.برماتئوءش!ريةابياتبضعقى

.:فاللا((غزة"إخاطبالثا!رنرىؤعهـط

أخاطبطوأنا))

((ا!نبىموبكبمااروسلا!عنقيوفي

.)المدفيقي(اوة،وعابرجنو(لاا)ةفاتايئبرةاقض"اةكإيقعنجده

هـثا،المدير:"ؤ!ا!مرد.روحوهو،ا!نيمو!4سىلملأسليرمل!هـو

الموقم،،المدإخةوهبى،!لموتسلالى-ليحولألايففياذياالروح

يا،((الاسلحةكل،الثجعانجنودهاصدورنقشتجب!في))

عرالشانمىمعلدنخاص"،عليهوتنت*لميالموتتحنقبرمدينةانها

جديد:منيم!لاالا

-19سالصفحةعاىالتض!ة-
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البستازبماادواربق!

غ!لمةالقضلزمنمن-ضحكاتا

عيمسىصلاحبقم

ؤصيرة.وتمثلميةقصصتلاث،((الاداب))منالسابقالعددفي

وازخرها،الفنيةا)هندسةحهثمنواكملها،بالاهماماجدرهاكان

صلاحقص،الانسانقضيةعلىغوصاوألثرها،الداخليةبالحياة

((عسلةالقهلزمنءنضحكات))عنوانتحتنشرتالنتيعيسى

الس!نعانىاذيا"طارق))البطللسانعلىافصةاتروى

((ءطيةشريف((رفيقهمقتلوبتهد،الزنزاناتعذابوذاق،والثثرد

!ودهونقى،ا!حاقةامتعاطىالحياةاىاخرجثم،با!مسمياطضربا

لوفيفيدو،4ظمفامرأةوهي،((ريري))باكنرفالىالمصادفة

ازنزاناتاعنيثاحدايستهـويها!ضولذاتولرن!ا،لعو؟القصة

،ا)فراماقاءات!يطارقعوا"ةضمتهااذاحتى.المجاهدينوعذاب

السجنات3روذ،الرفاقوبأ-بارالماضيةالمق!مىبكلأمامهاثرثر

تدايلاسماهذايدريولا((ريري))الىمهاانالاعنهايعرفلاوهو

أمستماراسمام

تعذبتالتيأختهاعنفببئاقصةاأواخرفيإ)ريري))وتروي

ثم.((طويلةفرامؤصةبعدحببهاتزوجتقدكانت)).طويلا

ب،ء.وقاتلوؤوادمخدراتءهرب.محترفقاتلانهاكتشفت))

صارالمفاجأةبهااستبدتولما.)رالدماثياباملطخمذحعوراليلة

ثمللا?-،بمصءاىانقلوهاحتىعلميهاثقيلاعبئاازوجياالفراش

((.رجاء))اورمهكان...حرتمانتمنهأخرجوها

ر!يف-صهباءجادؤيهايحتفلسرةاىاعسيقتهطارقويدعو

1وماوفي.أختهادس!نويةءثخواةبانهافه*تذر،((سليم))الفدائي

العقيد.المفاجأةوتحكلءصلسليممعاررهرةالىيذهبالتالي

واررجمابا،سياط))وعذيبالتفيالآثرصاحبحمزةالمطيفاعبد

المك!انؤيالليلةتلكيرسمهر"غيلةوالموتوالمنفىاثقوالعمل

بها:معرؤاالعقيديبسم،طارقمنهيدنووءضدما.ريريمعنفسه

((.رجاءبيزوجتهذه))

نبففاوتايمأؤاثلاثةبينءتمرتداخلعلىالقصةبنهت

هـوةوءادسطحبقىوأكثبرهاالاقاليمهذهأول.والعهقالسطحية

))ريري((.وودبةوزوجةالقدإبماجاهدااصحغىابينالفرا!ةال!لاقة

للاقليميناطارايركونانعلىمفحرالاولالاقليمهذادورانوواضح

كلع-لمى"ةمنهةر-تجريدبعمليةعنهطفصلناهواو.خريئ7ا

براستمرارفنقرأ،خي!"ةار1لجنسب4ارلقصه؟ااشبهلنالبدا-حال

يحتضنهاوكيفعوامتهؤيمجهولةامرأةمعناجحصحفبمينلمكيف

.الفراشفي

برفاف"ا?حفياعلاقةوهوالثانيالاقل!!لاىالمجالالاوانالا

.بانوارويضبهف،عذراالاولالتمهيدذلكيمنحالقداءىالمناضلمين

،هسالعثيقةمعالوءمالؤلحطات.آخرمهنىفيهتكشهفجديدة

واستعادة،ءخاضلةوجوهرسمواعادة،اتعذيباأحبارلروايةذريعة

علاقةوهوالثالثالاقليماىاونصل.متفرقةانسانيةولمحاتذكريات

بصمتهـاتنركافنيا)رهبقىا!لةؤلمك،الحديثةالقتلبآلةاليطل

تحركهيالتيلانهسااقانونايطو)هىاانغيرمنجرائمهاعلىدائ!ا

عليانقلت.((مجهـول((بكلمةدالماتتنهروهي.القانونخيوط

.ءج!-ولضدالمقيدةالجرالمعددعنالجنلئيمحررنااسالان

الذيالمجهولهذاان)خاوإبدو.((يقاسلابماعددهاانلىوخطر

اتياالرهيبةالخفيقىا،لة0لس!لمطةاآلةهوافامضةااجرالمايرتكب

باليالمصمين.فطرونولمهفيحرقبىنهاصبالد"،ءالملطخةثيار،ممحرءوهايخلع

بعدا،نهوها،اقىالاصهذهرجالأصدوجديالهلإفاعبداعف!وا

ىا-ايرمىبل،العديدةجرالمهعلىيحاسبلاالطوإلمةالاعوام

."عميد))

دافيرحوارعلىأثلالةااقاليممهابينالمزجفيالقصةتعتمد

كلىة.رإريمعالخارجبمالحوارمندثيرة2احياناينبع،"و!ق

ي"-ودبكاملهءإ)معنالفشرةنشققورالصببقينللام3فيواحدة

الحاضرةبالىحهـاثالماضيةلزركر؟تاوتختلطالاذهانالىبتفاصيله

تناياه،ءنويصعا!صةلحظلتميحاضرالماض!ان.امتعالغيرعلى

ينكرهصذي11طلرقللبطلعنترالسابعالجدؤ*أن.طن!ب!كنور

الذيزغلولبسءديلتقبم،العثمانبنزمنا!وصنبةشهداءمنشهيدا

،-كه،ب،تهلحطاتآخركلدابدهانه((6ءبدءا))ابوابايزعم

بالس!يساطضرلاماتالذيعليةنتر-فأجدإداالسهيدءعكلاهمايلةقي

.و()لسلميم))الجديدافدائياجميعا"معويننفون.السجنفي

هـي.تنثاركافيلمااك!تيرةااؤخيوطفيهادةالكاتبأحسشلمد

بداحتئبلنغصيلبمفردهخهطكليلاحقأناستطاعكما،القصة

القصةدمن!4الطويلةالرواإ"بفنأثمبهالفصصيةالعمارةاسلوب

التفاءميل.علىملحبتأكيدمرسومةخاصالالفدوجوه.لفصيرةا

"لىلميم((والفدائي،1وجمببه،وشيخوحت"انحيلابجسده((عبدهءم))

قىالقاسياًلاوامرير:فذالذيعبيدوالشاويش،ووضوحهببهاطه

لفضبه!اوشارد"يشالزرقاو4نجعينهاللطيفعبدواالعقيد،حتونبقلب

والزوبرة،وثباتهبهنادهكطيةشريفوالنت!يد،ؤليلاالاء"لمعورأور

ا"ا.أخت!موهومةدصة!ىالداخليةآلا"!ا"رويالتبما((ريري))

فصةوكل.العامةالقصصيةالعمارةفيخاصةفصةهؤلاءمنفلكل

بينها.الجامعالخيط)ولامست!قلاموة.وعانكونأنتصلمحلفصيلية

المرح-لمةفياروايةاوفنالافصوصةفنبينافاصلةاالحدودؤمن

كثيرةلاحداثنتيجةتآتيورعابرةلمحةتدثغ?نالاولىانا)حديثة

يسمىمااحياءأو،الخاطفالل!حهذارواءقيعلىءقضمرةو)كنط

متشابكعالمعنؤتكنتىفاروايةاأما.اواحدةاالقصصيةباللحطة

دصصيسياقفيأخيراوتلتقيتنرفرقاتياوالاحداثالاشخاء!من

بتوسيعهذهقصتهسي،قيفنبمانعيسىصلاحاستطاعولو.واحد

تنهاقأخرىجد-بةاحداثباستشرافاو"لاحفتهاوزيادةأحداثها

.ممتازاروالياعملاعمله)كانقىالقصمجرىفي

،افقصةنهايةتكسلالتيالمفاجاةعلىملاحطةأخيراولى!حا

،رجاءالاليسست((ريري))اءشيقةاانالىخلا)!امننتوفوالتي

ؤصدماعلىافاجاةاهذهاًن.اللطيفعبدالعقيدزوجةهيوانها

بالممىت!وىجدإرةعير،اولطفياقارىءان!فسفيتافرمنتحدثه

القصةكأ،بةفيكشفعنينبىء،رؤيعمستوىوهوللقصةالعام

العربية.

المب!وطببورمعسافروا-2

القي!حمبجليلبقلم

ابى!--رالىدوءأابناؤهايتططعمدينةبينتدوررمزصةقصقى

سإوقلعمة،ارحيلباويحلمونالبواخرحافةعلىاسماءهمويكبون

ؤت-صلوادخلوهاداذاًعيمبالناليهاا!داخلونيوعدرهيبةغامضة

"-ن.رقيءرببخرةئم،كيماويةموادلاستخبراججثشهمواسننخدمت

وفيالمدرزكأوسطالىتتقدمثماشماطىءارءلعلىوتزحف،المدينة

وتراجعتةمست!وارضمنثلوسطح!تها))القلعةهدمتساعةنصف

((.البحرالىبهدوء

-39-الصفحةطىايتتمة
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ا"لادابهـنالماضيالعددقرات

تسالا!سا:

-14-"سحةالص!عليالمئشورتهمة- ح!ه."ه!ههه!!!
هـنبادرةالدراساتهذهان((كابه))عنيفولجنملوكيةخاعة-

غفلعنالمحايرانوبديهي((العربي.اًلماركسيالفكرفياك!ولبوادر

فيتدرجانيمكنكانالتيالغإمةالفكريةالكتبمنالعديسد

والقضاياالشمو!ية،حفالمحيهاتتوفروهي،محانرنهوتقنيهاموضوع

ا"سارواالح!قي!البهار))كتاببالذكرمنهااخص،المصيرية

فيملحة!مضايا،ماركبقى،علميةمعالجلتيتضمنالذي((المغامر

والعربي.اللبنلنيالوافع

.لمربداام!-أنفيوءبهرههاوالحضارةالشعر

لحدتواالذين19نقادجملةفي،انويهيامحمدادكأوراالقى

حتشعارالعراق!يمونجراا!يموفد،الشمعبريالمربدمهرجانهي

((.احضارةواالشعر))بعنوان،عامةدراسسة((والحضارةالشعر))

ن5نشرتماجملةفي،كهاالماضالعدد!!م((ا!دابا))نشرتهاودد

قسمنشرعناحجمتانهاالىالمجلةاشارتوفد،ومقالاتإبحاث

افيتاالتيالقصالدبعضالنويهيالدكتورفيهاحعاالدراشسمن

العكس!فعلتور((الآداب"تحريررلاسةليتويا.المهرجانفي

عنعبارة،المنشورةاينو!بدراسةمن،الاكبرالشطرجاءفقد

تاريخهواساتذةالادبدراساشبعهاكثرهاتاريخية،عامةنظرات

بهاادلىالتيوا!راءاكظراتولعل.-وتقييماوسدا،ودرساعرضا

اكسرتكونان،المهربرانشعراءقصائدبعضبصددالنويهيالدكتور

المثعراو،((احضارةواالشعر))موضوعءنتعبيراوافضل،!الدة

اكعر((بعنوانالنويهبمللدكئورا؟دابفينشرمالانذلك،وحده

كادت،اقسامءدةالى،الدراسةبئاءحسب،انقسم،"والحضارة

ربا)5لبداوةبالنممبةالتاروخياقولامكرورفيكلهانتساوىان

ا)كلأال!ربورقعتلطيفووفيالاسلامونجأفيروعصبيات!م!،ونحضرهم

ذاكبا-لموبالدكتورويروي.الحضارةاهـىوأقرب،اعلىمرحلىة

الاسلامدعل"حض،رق4منولاانالزءهذالغةيعدممنام،مثالي

((الشكلضمفيسهعى))"العصبلآحارب)))بالمسلىنوكذاًكذا

)(للالياوثقا!بالىمزجامزجهم))و((الايمان))هواساسااعطاهم

ادت!المعطياتهذهآخرالى((اعربابميرالعربالاسلاممزج))و

هـرضمجالالمجالوليس.المقلوبةالمثاليهصورتهانرىانيسهل

جماهرهم(1وان،الاسلامابدكواالذينهمالعربانلاظهارتاريخي

ومزجتوسعتالعصبيةوحاربتقعلتالتيهيا،وحضرهافبائلها

مافيللتشكيكمجاللا،طبعا.التاريخيةالافعالتلكآخرالى

هذا.عظيموثقافيوروحيحضاريتطورمنلملاميةالاسالنهةسة4حققت

الاستغنلءيرمكنوكانشائعةاصبحتالتيالبديهياتمنايضاشيء

قديم.تاريخيعربرجشعريلفاءلتجديد"كرءرمهرجانالىحملهاعسط

للشعرودراساتتحليلاتالنويهيللدكتورقرأتانسبقلقد

اجمالي.واالذو!جاوالتعدق،الجديدةبالنكلاتمغع!كأ،الجاهلي

اثعرواًاحضارة"))عنالحايرةدراستهفيالتاريخيحة"قدماتهاما

اكقدموالتحضرهـعهـوانسان،كلطبعا.جديدافيهااجدفلم

ابنت!كل!ن،المتخلفالرجعيبمعناها،والقبليةابداوةاضد

بعضوتصادم،الاسسلامصدرفيب!يلتهنخرهاو،بىشأهوبيلة

بعضءثارففيحلواانبعد،وعجلوكندةنخعهـنالقباللمنازل

المجتمصاتارقىان.التخلفمنشبمءفيهليس،الخصيبالعراق

زالى-تماالعئنرينالفرنمنالاخيرالثلتفي،اليومالبترية

هذهانصحيح.وفروية،ومدينية،وبلديةا!ليىكأبنعراتنحتعط

المديئ-النم!وشيوعالعمران.لقدممعالزوال!يآخذةالنعرات

التيالامثلةديأظنلاول!ن،العالمأريافعلىالعاصفوزحفه

ولافصورهاالتيالدراميةاقيسينلككلالئويهيالدكتورفدمها

للفبراءاعتذرانبدولا.القبليةوالعقليةالىخلفعلىدامفقىادلة

قنلتستملإعيانويهياالدكتورفمراسة،البديهياتهذهايرادعن

بعضعلىالنفمةبسيماطينهالالكا.لبدان،وكذلكالايضاحاتهذه

ايرمىبثيابهواوحشآزبداراحجمزهأنننمداذافكان))الرجزننمعراء

لاالعموديينشعرائنحامنوكم))لمحاللابرفلكالدكتورويربط((بها

باذرعهموالاشاحةاشرافهموعلكباعوانهمالبرفييبإلغونيزالون

"وال!وحهشالازبادوشكعلىانهمالينالبخيلحتى

العربيسةا:لمدانادي،اليوماث،راكبزانمفهـومنىكه!ءانه

واكن.لللاأماءمنهاكثرللقراءةاصهبحالىخضرالعالمبلدانمنوكثر

ثعترفيرأي"ما:النويهيالدكتورواسال.الصكمفيالاطلاقلماذا

بكأدعييكناما،ادولةاسي!حضرةمييلفيهكانحين،:بيالمه

ميمت!ه"نينفصذاككانوهل.واءوحيننطالازبادمفاطعهبعضفي

وشعس-اء.اوكتوبرنورةونتمعراءماياكونسكيوشعر؟الشعرية

هناك؟الف!طيفيمةالمقاومةوشعر.والفرذسي!ةالاسبانيةالمقاومة

قببمالئنعر.باروعمفعم،والنبرةالايقععالي،خطابي،"لمحميشعر

.للقارىءالداخليالوجدانيخاطب،ح!بم،داخليلشعروهناك

اصدر،اهذافيالمزاجيالنهءزيمكن،ولاودوافعهمكانهاعابدولكل

اظن.كما

الددتورحديث،الفضفاضة،العامةوالاحكاما؟راءوترافق

الذيما))تساؤ!هعلىيرد،المعاصرالشعرالىينتقلحينالنو/هبمء

ميه،نتطلإهاانر"ايحقالتيالفيموما؟المعاصرشعرنامنت.ظره

؟((اهـعاءهذاشعرمنسمعنافيماضوئهاعلىنن!رحتى

،ا!وحدةقيالقيمهذهنجملاننسعتطيع)):الدكتوريرد

الحديمث،الشمعرجانبالىيقف9دكتورا0((احمضارةوا،والمعاصرة

هذهجوانباضاءةفي-المنشورةدراستهفي-اسهامايقدملالكنه

والمطاهـبا!قيم"نكبيرةطائفةيمردهوبل،ذكرهاالتيايقيم

التنعارات.نحثدوالاالجدد.))الشعراءبهايوصكياقيوالتوجيهات

التقرير"نولمحللواوالايماءالتكئيفاهـتعملوا.بالنداءاتتجارواولا

بوسائلصحياح!ءوتعبيرصادقةثعريرةمعاناةذويكونوا.العادي

وامعينلمسياسيبمذهبالشاعرنلزملانحن.الصحصحةالغن

بالتفاولمعلان!زمهلا،نجبرهعلىنفضلمهمحددايديواوجيبموقف

والتشاؤم؟سياسيمذ!بالتمفاولهلس((التشاؤمعليهنحرمولا

آخرأمذهب

نئبس4علىاًنني..س؟اايديواوجيمذهببةال!اووالابتسلم

على،هذهدرا!.4كتابتهقبل،عكفلوالنويهبمالدكتورانيقين

الىاليوم،عاماعشرينمنذالمجدديناعرباالنئحعراءمجموعاتبعض

اخصائصواالملامحبعضرسجلوراقب،استقراليةبدراهـلةوقام

اذن،مج!وعاص!مبهـاتحفلالتيالثوريةالتطوريةوالكنوزواللقيات

اقسامعلىسيطراذياالعاديوالكلاما(عمومياتهذهكللتجنب

اشصرابمشكلاتمثلاالنويهي4ا!ةوصهذاعلاقةقما.دراسته

تئاولعلىالنئماعرنقصرلانحن)):الدكتوريقولحين،الحديت

إءتاولان،منهوننتطر،لهنجيزبل،الجماعيةواث،عرالاهداف

بمتمنصرالمطارحربيالانسانزهمالتيالفرديةوالهمومالمشك!

الذاتاعماقويستبطنالخالدةاكوناالغازاهـاميقففرداكونه

واثسك،الموتوراءوم!والموت،والاختيارالقدرمثل،الانسانجة

يصربانيهيأاكويكادو((والتضحيةوالانانيةوالحب.،والايمان

لقداسبطرينبعديقولحيناحديثاللشعرالثعريسكأالعوالممن
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الىبهاوشعورهفلاتالمهنلككلوالنتماعر،نالانث.لفكيرصار

ديءضهي!رانبدلاوالننافضوالاضطرابوالنعقدالعمقمندرجة

سنعاناكا!بالكتن((والازضجامقالتو!واءحلوراءسعيى،ش!ره

ضنسداكاذ((يمنبفءينعادي!ةلمريرفي"ناديهلىايشسلمما

انالانثعلاكة،ش؟ءبكلعلامتهيجددانيحاول-الشاعراي-

وعلافة،بالمجتمعالفردعلامة،بالوطنالمواطنعلاؤ!ة،بالاله

شعرنا"جملتطورمان،الصددهذاودبم.إ!((بالمراةالرجل

الماضية،عاهـاالعشربنطوال،العربيةابىلمداناكثر!!ه!ا،الحديث

اهموماحمللج!ةسءهالاا)نوكال!يويخطط-رسممارعكسسار

الث--ورةداتونعقبدض،؟هـنالركيعامنياوالتعبير،4الجماعي

لاهذا.العرببما"جتمهناارجاء!7،نعص!التيالعارمةتماعيةالاص

منالتجاربوالتدرج،والتغر،وا)تعدد،التويعمنا)-.راءيمنع

الاجتماعي.ااتصيربآدلقالمليءانتورياقذمعرحتىالصوميه

هـ،ديالنويهـ!بماضور3الدفقيو،ء"دراسهمنالاخيرالتمطروكل

كاناذا،اسالدار!41اءخالفةديالشاعرصقحولآراءمنلممدم

والمبدعءناورمبكونو،النقدكيالنتاعروصق،رجعباالعرسهذا

التجريبف!ه!الشاعرو!ق،الهكسلا،اللغةيملكونالذينهم

دراس-ةءننشرلذياالقسمهذاعنا)مامالانظتاعانالا.المشمر

امار!!--قياالمعلوماتءنمجمو!*الهاهـبمااالنويرهـكيالدكتور

كقضية،خطيرةلعضيمةالنقديةوالمعالجاتالعامةوالوصاياالمدرسية

الشعرحركةعنواضحبتخلفتتسم،يتالرتشعرناديالمعاعرة

المحرأاناتدتفقد.متخر؟ذاكاكول.المجددينا!ربوالشعراء

ور!اضا!،ت؟لدراساتاكوء!يءحمدةور3للد)الا-دابأ))مجلهفي

.الخلاقالعربيالنقد

.لمة!ادبرصلاجبلنححىن:!*إض!سليمان

مبدعوعزلوجدانآعماقمنتصدرموية،صادفكأصنخة

المؤلمة،والحفائق،،والاثباتاتلومائعبامدعمةصرص-كأ.كبيرفصصي

اجيلالجديدالادهـاعاتهـبالن!مبةالنفغي!ابحول،أح!اناوالناجعة

يئ:غضي،كما،احدأزصفهل،والعرب)الممرييناصينالقصمن

البماي،جيملانه.)؟لعراقاويالمورفيالجددالقمصينالمبديئ

تهماقولا!مكناذيناا)فصةكتابهنعشراتيضماء"جح،الحافر

أ?"بما)المصنا)قصةفنوناغناءفيينجحونبداواانهمباختصار

نحو)لتذارونيافويوسمحفوظونحيبادريرسيوسفبهسدذرنك

ولقديمصور،المصنينالبضترتجارباست!بطانمياتعمتىامنالمزبد

ءختلمفواعتمادوالانىكاليةوالغنىدوالتصيالمكثادةمدهمثمةفبة

،واقطاتموسيقىوايقاع،هندسيتاظرمن،الحديثةافنوناوسائل

يةوريؤ،إحائيةايبب"كهـوجاتنهوو،لكلوريلمحويرتطوو،ستمالية

منالاحداثوتزامن،والمدينةالربرفمبمالمح"!للون"د!شةطريفة

"مروسهـوماكلعنفصلا،ه.ويروغنىحياةكذا!صةخلقاجل

،داصلنيأوءوار،دراميتوترمن،احدفنةاالقصةفنادواتمن

"صعتاموصدق،أفقواتسه،ع،ماساويوغهوض،ازنانيةوشيئيعة

نةكما(علىان!انبم(وزثءهـءب،والعاء"ا!شخص!كأ،المعاثسةالت!جربةواقع

ب-ناصالقصحيلانءوبرزة،وبع!بارةالخ،الاخرينمعاللقاء

افسس-نانترايهبئجميعؤكهعالابداعيةادواتهيمدالش"بانالمصرين

الوفت،نضوفي،4ومدووعطيمةصادفةؤصةلاعطاءوالحياة

كلن،؟ز؟اجهيحفلمنيح-دلااشمبانا-نالقصاص!ولاءمنفكثير

.بادهفبماامهحافةوأانقادا

،"تحلةاًوركاةادآب*جميمفياضسل-هانالاستاذصوروفد

الهصىكأكتابمنكعيرد!ايحسالتبموالغربةوالض!اعالعزلةثبه

سل-كل-،نلمقالالعامالاساسىعلىالموافقةويمكنن،هؤلاءالمهمين

مناًلمديدعرادداءات"*ينااهتماهـطصنفياننعلملكننا،فياض

مهءازينعدديناصدرت))المجلة((فمجلة،الجديداحيلافص،صي

،طبعا،((الهلال))هجلةفعلتوكذ)ك،يدةالجدللقصةكرستهـما

ف-يمادة.إ*رسالذياخيراعنكثهراتفيضالابداًعاتامقاد.إرلعل

بلمفونبنالذا(ءدع.نال!!دالمقصاصن)-"المهرلا/تالمصوالسراث!

.المئاتوربمااعتمراتا

هـذادواويرءيتابعوايسمكنانالذين،الكبارالنقادا"،

ص-لهـن/*ونواانالفروريمنقلنبس،يدالحدالنتاجمنالنمط

ءصرفي،الجديدةاقصةانقادانالقولوالاصح،السابقالنقاد

المقاسيةالتجدبدشةهذههـ.الجدالنقدأحشاءمنسينبثقون

فمصكمبضعريففاموايصاذانالفتيأالضقادانء-ليماناص!يا

مجلةرت3ذانسبقما3اصدرتهاالتكبااخاصةاالاعدادفيالجديدة

ة!لمط-و،"نظر،ةإببرديقيلؤ!لأيقدا"مثاوو((اءإ"ا))و()ا،لالا))

المفمحص4لاعمالكمإءتاراالنقادسهصبحونالذينهم،اءمالكمعن

والابعادا!ذورمنيحصىلابماالملأىواوحيويةلجددا

..القصةفيداوية:لميالعج!السلامبد

الايجازوسأص،ول،اطلتبل،احديثافيالصهبتداقي

الهدد.مقالاتلسالربالنسبة

،ديبالفءحافرز"في،القصةفيكأرؤ/ال!جهبرالدكتورؤدم

،وروىبآرالهوعرف.فنهمرنكزاتفحددبيروتكبمالعربيا)ثقافي

ا)تجربة،غني،كبىرعربيؤصةأصجيلميكاتبوا.الطبريفة"جاربهبعض

والنتىاعريةاطرافةواالعمقبالغةصوراؤدم.الابداعاتمتعدد

.امالعاوكلن،سورإابلدهءنوكأ،لاتحيةلنجماربوااس!ر

ءجموهـالىمن،فنيةوآراءروىءناستخلاءوليهكنماانوواةح

اهـروير!ةمنواعطماعضىيأ"نيفد،عنترةاثلاثااقصصيةااعجيليا

لدثوعلىالئظريةمناغضىاحيازافا)واوع.لحاضرافدمهاالثكه!

بقيىموذكر.ودمةبخلاصبنتهروميالقصهكاتبنافدمآف،حال

ونها.باسالجددا)قصةكتاببعضيكادوءقاييسومعاييروحقائق

!"ما:فيلا"لاحظتينتسشدعيمحاضرنهانعلى

يهت:رانهامجيلبماادكتوراؤال،الالزامرر-،لةقيبالنسب-اولا

ولا!بلل.والانمانيةوالمجنمعاحباقيابقضايامل!زماءبدعكاتبكل

جمبعوضءيهكنلاولكئ.الرأيهذافيالمس،بالضقانرهنا

هـنمتفاوتةدرجاتاولاهناك.واحدكيسفيالمبدعيناكنابا

الثصرةعصر،ا"سرافيهذاهناك-ثاني!ا.القضايابهذهالوعي

فىوالغرر--الاستلابحباةمنالبنتريالمجتمعوازتقالالاشتراكية

واًلاشتراكيةوالت!فتحالحربةحياةاىاوالقهروالاستثمارالروحية

الناسايتخذ!-محددةمواوفهناك،بالاخرينالحقي!يوال!قاء

والفن.ا)نثقافةرجالسيماولا،ءامة

،الحددافصةا3.،بعن511حيليالدكتورتحدثحين-تلني،

هـذاتطويرالمزبهـ"-ن،والقه"ةالافصوصةفنلتطويرالعامل-ن

وفرأه،المحلاتاحدىمنباكاريكاتورنموذجس،اخارفقد،افنا

الجدد،امصةاكتاباًن.التجدإدمنالنوعصنذارداءةعلىإلمتدليل

استوع:واقالذ!-لبنانفيوربما-ول!ورياوالعراق!رهـكماا

نجهبجيل،ا)عبرب-ناصالقصمن،العظيماسابقاائجببلانحازات

فد،وا"ثالهمرونيانظاويوسفادريمىويوسفحتيويحيبممحفوظ

بالغةاتابداع-اجدإدااقمصياالجيلكت!اباي-الانص؟ىاعطوا

.عالرقبوالابداعيا*:كبمااالمستوىوذات،والوفرةوالخصبا)فنى

هـنجهليم51اادكتورامرأهالذيالكاريكاتورياضموذجاانوبديرهبما

،فياضهـانلوور،ولسمعبدالحكيماعهالرمثللا،المجلاتاحدى

اراهب،او!،نن،عيسىوصلملأحالغبطانجطوجمال،اشرؤاوياوجلال

هذاهحأفول.برديردافنايبدعونالذينالعربالقصاصبنمنوعشرات

محفوظونجيبادرإسيروسفشان،المجيليا)دكتوررأن،ي3ادرا

وفصصه.هلىصورتجديدفيشخصي-!هويستمران.دائمايسهى

ذلك.علىمثالخير،((القنطرةمدينةفارس"الاخيرةومجموعته
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فرجافردرامعارلةمة،واعالمببته4ءرب!ت:ا!رياالمسرح

الرؤلةإ،زواات*ددةوا،الاهميةافقىاباا،الغنيةالن،قشةهذه

هـعاحمبنبىا("هديالاسناذاجراهاا)ءي،وجوانبهالبحتومجالات

ءممرحية-"منانطلاف،،ؤهـجيد)قرالكبيمراامربري!اا-سحيااكاتبا

،تطرح،اهلسطثيةالافضيةالمكرسة((ازيضونواا،ةار((الاخهبىة

ي:دو،مسرحيتهعلىكاشفةاضواءلالقاءا"قاف!!ولكطهـنفضهـلا)

الئار((عرضبعد،منهلا*فايةا؟ورديمفيقعرورالمسرحيالنقدان

معامريصبوتجبرؤئياوفكريواستعداد،بصكق،1تطرح(((والزيتون

ومسائلقضايا،ا)ءادةالمسرحب"بةظالمكإلمت*ا"لبغنىطليعياي-

طالةررالمسرحبمسيرةقىتت!عهامة،واجتماعبةونقد.هـقىوؤ*ريةفنيسة

بره-!ور،اولة+!ةاا"اًءماحافر:ت!-ةا،؟4رالعراءمهـوريةافياسهمالا

الاور.ئلةا!مىة،الحوارهذاويالانتباهإ-ةلمفتماواول.مشقبلها

تكنام.الحوارؤطوشارك"إ"الاس؟رحاتياء"دي،ذتالاسوقدرة

افنىيارصيدهله،عبيركاتبعلىتلقىاسضفسارإةاسنضةمحرد

ا&ظيمالمسرحياورنا4بلفالانحتىطرحتيةسياسمسحهاتمن)

واءلألأ"تااًلهبربيشعبنلقضا؟"ناءديدا،الضطوروالغنىوالمتزابد

اكورةمنوالإبجابيةالسلبيةمواقفقهمهة:المقا"لمةالمنلضلةوالمقهورة

.(691(عام((بةدادهـلاق(("سرحهةؤئي)احربباالمواطنعند

سلبه-ان((حهةمسرفيا)رهملالاسةاجهةءولبباساتجديدضرورة

اثوريةاالقوىببئالوقيصقىقضبكأ،(ايضا؟6!اعام"الحلبي

!ءلمبء،تهذهالقطتمت،داقىدمو،قى"صفي،تمناليهأدتوءاامربب-"ا

القضهب--ةهذفرجا)فريدطرح1ياتهـ1ايجاواضعفت،،الفوى

الثورةقضبةواخيرا)6691عام((سا)3ازيرا((م!مرحيتهفي

والعالميةاهرب!بةابالثورتينوارتباطهاوجهاهيرهالهاوابطاالفلسطينية

بناءفيوذلك.(7191اعامالهذاالمسرحيللوسمؤيقدءتوقد)

لقدكانت.الجديدةوا"لامحالقدراتمتعدد،جديد،طليعيمسرحي

جداواسعةمجالاتلاستبشافحافزةاداةالحسينيمهديمحاورة

النارمسرحبة((واؤعاضاءةفيواوواعدةالواعيةالمكثفةالحقالقمن

اجمالااورحيىبئواونشاطالممارسةمنجوانبانارة،ثم((وا)زيتون

فرجإبافراطرحعنؤكل.-لمرهذا،اتحدةا4ا!.رببالجمهوريرةؤطلم

يالو!وااالشعبي،الطليعيالمسرحيع،نيهاالبيالازءةؤضبة

إعامة.اعرببةالثقاؤيةااحياةوا،المسرحيةاًلحياةؤ!ماءاجاداوالثوري

اقناابداعاتلتلقياحضارياالاجضهاعيالاطار،الاوسعالاطارفيدل

لهصنرات،الجماهه-ركلعلاوسالعامالنوقاطاروهوالم!مرحيا،

.لكتبالذين-؟الايهبئانقوللاولماذا-الجماهبرمنالالافوولات

،الجادةوا)ثوبقياوطنيةواارر!بهبئالمسرءب"الاعمال،بخاصةإ!م

فيفرجالفربديقولكما-حتى،يحصللاالكهربائنالاتصاللكن

والادبيالمسرحيارقدبينسالحسيني!ديعلىاجاباتهاحدى

ميدانفيالحقبقهبنالمبدعيسنوبين،الماموالفلسفيوا!فكري

.الممرح

وخم!بوغنى،فرجالقبى،بمعاشاملاالحوارهذااهميةلعل

يمكنرئيسيةقض،يافيتتلخصانالكبيرالكاتبقدء!!التيالافكار

يلي:بماابجازها

"يتونوالزارنار))؟ةمسرحبوخصالصومقاصدابعادايرضاح-ا

فاهالذياي،المةفرد،الخاصالسياسيالتسجياطاا-لطابعذات

ولبسر،ذاتهاللمسرحيئالضروربةالعضويةللحاجاتتلبيةالمؤاف

4"اربابعضعندعرفمما،عامةالتممجيليالمسرحلمواصفاتتنفيذا

ءمرورةعرىيف"ؤرجاهريدابانالعلممع،(معلافاسنبيتر)

تجاربواخطرواعمقاهمعلى،انتقادي،سروبرونالاوسءالانفاح

فرجؤهلالفريدانبل.الثقافه"العا)موحياةاعالمياالطلهميلسحا

الف،ر4"مسرحببز)كتابتهتمهيدا،زارانبعدانهاذذلكمناكثر

بعضالىايضاسافي،فيهاالفدائيينوقواعد،الاردن((والزيتون

(لصكونبرلين-رسبار-ءوسه*و-ا:دن).4امقاؤباامالعاعواء.م

اربوؤجس-وءمصتو،،تحرهـقىفيماسر4ازبل،احتكاكءلى،طبعا

ا!هـ--الاواغفالدون،بالطبعوذءك.ا!امةالمسرحيةلالاء15

احبفى.واالاصببلةا*ربيةاوالترافيةاث!مبيةاوالمجذورالمستقيات

ؤرجالفر-داليهوتوصل،فيهعملافياالمنلخمنانطلاؤا-2

ي!تخ!لعراناستطاع،ءرضهاوبعد/.((ازينونواالنار))كتار،4لدى

الانتانية4صفتيكتىبالعرليياقوءطاافننااناًوضحاذاسارر-قىحقا/ق

حهاهرا)مربوئيا-جماهرينطاقعلى-يؤ!رء،بمقدارالشا"لمة

ر،)-ه،سةالعرببىالفنيقتديانينبغي.هورالجهر،فاي!تقدمتأثبراً

نايجب،اكبمااحاازأثيرهاجازب!اىفا،يرت!!بأقل،الةقدميئالعررجة

ب،لامةءدؤء،نجراربيا)5الشعبيافكرافيإؤثرءربربفنيقدم

العالمية.الاؤكارمعتركاىااعربهةا

الفورةبينالهضويةا)ء.لةايض،حفيفرجالفريدوؤق-3

العاببة.304،.تراالاجا)خ!رةوا)حربب-ة

اء-ه،ؤهى،وبتلمن،"المسرحر4اعمااىا.نادااس،ضحاو-(

بانيختيةابىر"ااقواصء!ة،،،هاوقضاهـ"لمابنوبروهروحواؤزها

اعاطف--سءاالانفهالاتازارةيىمىالمعاصرالممسرحكه!الاساسالمور

صد.ه-ابكل،بظكبالاغرللممف!ومفف،و(تارسبسكار)ا)إضطهيراو))

دراميتها.و

ايقوررفيالمسرحيئالحهاةدكللمببات--4ا!ءما!معرةوفي05

،اكثرواضح!-وكها،4العرببالاؤطارسائرفيوالوةءع-الشقيق

ورجامريدادرا-ةمجالفي؟لاصحاو-الاسفإاوبكثرسوءاً

الجما!يراقبالوؤلمة،المسرحيئللاعهالالجمهورتاقيةم!فلمشكلة

،مسؤوابةوصراحةصدق،بكلحدد،الجادةالمسرحياتعلى(لواسعة

:الصددهـتافيادأفراضخمةاالاعلاميةالاجهـزة

قيامهـاوضرورة،والتلفزيون،والاذاعة،ا)كبرىالصحافة

ب!اتقوملامههة.وهذهالمتفرجذو!وتنمي!"تكوين!بمبدورها

وفي.مستقبلا،ف!هاا)عثروعلاجلالخطصأرسمولا،الاجهـزةهذه

مناضإبمنعددلمبادرةالعمببقا"لإ:انهؤرجالفر،بابدى،اصدداهذا

النار((ءسرحيةلحضورللدعوةلتءدةااًلعبرببكأؤطءي3الا""!راالاتحاد

.العمالمنالافبضعةنىاهدتهاعلىاقيلبحيث((والزيتون

فيأثيرارة؟لغة،اس!،سيةحقيقةنعتخلصانوسعف،وؤي

المسرح!لأفنط-فب!ابما،اعربيةاالثوريةاصقاثبصةااحيازةتطور

وقضايا4ااعماوفنهاإلقضاوءسشوعبا،مخلصاءوهوباكاتبماانوص

كبماالثقافقصورناء"ورةتوضبحفيبهمان.سمنةطبعبالطبع4لفكلب

الثديدةالحغاريئ-اًلثقافيةنثاطاتنل"جالاتمنكثبرفيا،الراهن

الثوربة.والاجتماعيةالوطنيةو!ميرتناتقدهـ:!ابمسائلالارتباط

خصص!ءالذيالهامالمحورمنكبيرةافاماأياممنذقراتلفد

المسرحيالقفا(7191-الخامسالعددأيةالقاهر((اطليعةا))مجاة

وبينهم،الكتاباكثر،انأسى،ؤيانافلاحطت،ومشاكلهالمصري

ف-د،تنكرلاوقترات،مسموعةبكلهـةيتمتعون،جادون.قاد

صهـود((انحسار))اي)اًلداءإرتصو"علىمةايطل!))!كبامرو!ةا

وفعمن!ماحدااناذكرولا،الشيناتسنواتعبر،الجلدالمسرح

هـننوعايقترحلمانهكماالاذحمىارلذاكا)حقيقيةالهللعلىيده

وواجمالمسرحقدوا!تهريحياالفكاهيالمسرحانالقوليكفيلااذ.علاج

مجردهذا.وصرعة،وجديةومشوىوثقاؤةؤ-!االمفعم،الطليعي

المطلوبالاسهاميرقدملاو!-و.اهاتفسببراوليس،لظاهرةوءسف

فبماامتظوجدانعن-عبرازرياالعكلهبمالف!ناماماًاحواجزلمدمبر

ارحس4فنونهاوفي،ئطتحررهامعبركةفيويشارك!ا،الايامهذه

توجيمههـنبدلاواخيرا.حضارتهاحركةعنا".برة،اعظي!ةا

فيقلأكانتاضاءاتهـنأءطاهماكلعلى،اولافرج،لالفريد"حية

اعهيصقاالجرححقيقةعنكأفهعلمىوخصوصا،ثمالقههـةمقابلته
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،فيقطرالتسمبلأهذهي!شحقالذيالمسرحتطورصوكةمنهتعانيإثيا

)ضكوينا.ريضاوا)ركر،4العر،))ثورةةالكبيرالقواهـداحدىهىو

.ا،.،صرةوءتاركناوعهناو"-ءكل،شع:،وجدان

.))شعرهإف!العرجمبا!تمحولو،لوره!ا!)ا

التىاقبمةامحاضرتهاوط،شعبانظافرانادإالادييةحاولمت

نا((ا!داب))منالماضياعد!افيوالمنشورة،العنوانهذاتحمل

شاعربةلتطوربار:ثبقى،الاغراعإدةثد،وجميلةهامةموضىوعةترسم

اصفىواعطممنداصوو،((غرناطةقمر"،اوركاغارسهافيدريكو

تجاربتطورسيماقفيانتقولالموضوعةهذه.العصرهذالشعراًء

ا!ابا.((عرساتولا"،ميةالمتالمتنوعهـةوعطاءاب"إقيلشعرالوركا

مقال!،خا!ةفط،لموة-وء؟فيصياغتهاتنهيكعباننادياوالاديية

ات!-ولاباننعترفانالانستطيءلاشحن)):9باليابالاستخلاص

لوركا-اي-)1(الانداسمثعوذ"ثعرفطالعربي

ؤصائدوان،الاخيرةالائداسيلأالمرحلةتلكفي،اصيلتحولهو

((.الجذورعربية((ا)ئماريتديوان"

ءمحت،انالتي،الموة"وعةهذهصحة"فرصاحاولانقبل

عال-حبلشاعر،معرفهتافى!ء،الخطورةاغبا،خطيراث"ثافم!ضكون

العالم،فطللشعرقارىءكلاوهـاجاثعرهوت!عشققديرهعلىيىمع

نااود،المتمدنيصالبشرء-نتحصىلاوملاوين،للىمالم!بوكل

ثعبانناد/1قد"ضهااشاادراسةالهذهاًلعامةاعناصرباأشيد

وهـوه،الشاعرهذامن،خ)ناثدمتففد:لوركاشعرعن

لرهـ-،لاتتفجرواعطم،والالوانا،جداق1تجلياتوأ؟مدالمجنون

اناة،وبوعييوبةالمك،القيمةمحاضرتهاعبر،ان!!اك!ا-،الحياة

4بسالشعمرحلته:سيمالااشاعراتطورمسارترسماناستطاعت

الاديي"تعتبرهاالتي)المصورياا+"ومحاولاته6الفرناطيةالفوأ)كلورية

للوركاا-ورياليةاالتجاربهذهقدمئهءامتناسيى*،جدباءفاثلة

الغوصعلىؤدراتمن-بريتوناندره،ايلوار،أراغون-وغيبره

اًلحدإث،اشعراءإ"د"فيمجهولةكانتاءماقنحووالنفسىالسكلي

بعدرحلةالاميركب"اوحد"اثم-بودليرالعملاقالشاءصرلدىحئى

ضاغطجووسطافيهوبمبشه.المتحدةاولا/-اتاالىلوركا

الخانقالاضط!،دوجووالضجيجوالوحولتالاسىمدنمنمتقزز

مترسىااخبرو،مضيءانس"فيشيءكلتسهميمجو،اناسالبسطاء

مرحلةوهيلوركاشعرمنتعتبرهـاالنىالمرحلةشعبانذادب،

قربر!-"حالكلوعلى((الاندلسساحر))المقصوداعل)1(

الاددبة.وقدمقالدمياقوطيردماهو،(الاندلسمشعوذ"بر-الكلمة

ء-نمقاطعفىى،عديدةمرارا،للوركاالتسمي!هذها*تبكأاوردت

نفاداوادباءاؤلامعلىحقاهكذاوردتلتسمبلأالعلو.مقال!ا

خطالعلهااو-طبعاغامضمنهاوالقصد-،لوركاعاصروااسبان

اخطاءعدةالىالتنبيهاودالمئاسفيهذهوفى.الئرجمةفطالاديبة

ندسالقيمةا)غني"المحاءرةهذهسياقفيوردت-احسبكما-

،"كاستيليا"الائدا-ية"العروقمص.طلةمدينةتسميناديا.لوركا

اعلىتبقىاي"البيرةباب"لوركالف.رعنتترجمها((البيمبابو"

اربلفاًو.طيقي"ماالغرابماور،فةالمحر،الاورمبان!يةهافتصي

3!+!3ل؟أوهي)الاسمبهذاعربيالعرومة1"الاكل"او((الطرفاء))

إءاًلتماريت"بكلمةاياهامترجمةحالهاعلىالملأتثية،!تركهاااللفاتفي

اظنهاو؟994،،،!ا3نسيةلفربا)بيةلصا((اخزلا))قصالدو

الاديبةتةبرجمها،(مماثلةاومقاربةبلفظةعنهاإعبربالاسهانية

علىاتصبلحال!بية"الزرنيخ"كلمةمثلهاو،(،الفزالة))لة.عبان؟ناد

بانبالاساللاثيني،بلفظهاتبقيسأانهااي"ارسنيك"الادإبةؤلمم

المزيدالقيمةلمحاضرة1هذهصاحب4هـنالمطلوبوكان.والغرنسى

التدكبقى.من

ا(تقهاتوا-:،بيعاالى،احبيبةاغرناطةاىا،اس.،ز-اا)ىالعودة

اكاتبةافيهقدمتهالذيالعامالدراسياًلاطار.الاواىال!هـةالاس

الاطارهذالكن.عليهتهناجداء:ىاسهامالشعربةلوركالمهيرة

-اوتوضحانتحاولموضوعةاواطروحةثيه)نهرض،نادتقدمه

جذرياعربياتحولاشهدتقدالثعربةلوركاسيرةان-فيهاتثبت

الانجرةمجموعتهف!دذروته"بلغ.حبزىالشاعربداياتمنذينموظل

((.التماريتديوان"

لجلائهاسعإتوكيفهذهالهامةموضوعتهاالاديبةعرضستكيف

؟واثباتهـ،

العربرهة،غرناهـةبمديفةلوركاتعلمقالاديبةاوضحتاولا

،ولازهارللاندلسياتالحريريةالاحلىيةاوانااستيحاءهثم،المثأ

عرب-ابذارايسقيجعلهلغبرناهـلأاوركاحبوان،الحمراءقصر

البفارهذا((القصائدكتاب))مر!وعتهتربةفيكأرهانسبقطيبا

يفذروتهبلغسثم(،العربطيبغناء))لوركاكتابفياستوىالذي

ديوان"عن!ا.:ددثا!اسلمفالتي،الاخيرةلوركامجموعة

يمالعربالتحول"بصددموضوعتهانادباوتدعم.((الضماريت

دفعتهاالتيالاندلسيةبالمدنالس(هـربتعلق"لوركاشعرفياجذريا

سيماولااخلفاءاب!دائقلوركاوانبهار،اببيدةاالعرب-قىالحضارة

لوركاجانبمنالوجدافيللاصالاحعلىو"ؤكد.اح!راءاقصرفىط،

التحولادلةاحدبفرناطةلوجداهذاباعتبار،غرناطة4لمدبئت

دلي!سلال!ءالادببةتشندكما،اًلابداًعيةالشاعرلهميرةفي،العربي

بالعثىكوىمليء((الاندلسبلأمرحلته!يلورهـالفعرانهـو،آصر

عربرء*((دموع)1انها،بالسوعملبمءالشعرهذاانوتقول!((والانين

شعباننادياوتجد.((غرناطةفيالدمععين))نبعمنالشاعبرينهلها

بالغثيانوالمفعمةالمرلمرةتجربتهبعد،غرناطةالىلوركاءودةان

اليئابيعمنمدينته!ياايئهلورجوعه،المتحدةاولاياتازيارةائر

مضامينءلمىمروراتمرالاديبةانوالغريب.الصافيةالشرقية

انتقدميمكنكانالتي"اعرباطيبغناء))المسماةلوركامجموعة

عند-العبربياوحولابصددالا!لاعءصمعينحظإهاعناصر

جموعة5نشرفيلوركااعلئهادغبةعنللحديثتئتقللكنها،لوركا

لممجموعةوهي،العربغرناطةشعراءءنطائفةعنشعرية

بسمذاجةشعباننادياوتقول.علمناحد،علىارراعصيكهب!ا

."لفوتهاالشرقيالديوان))بسمعلوركاولعل:"منهانستغرب!ا

فطبسيط،اوروبيقارىءايانلنلدير-(اقولاصدداوفيهذا

لوركا-مثلالطموحعالميشاعرعنفضلملا،القرنهذاءمثريئ؟ت

القرنطواليكتهااستمرالتيالثمعرومجموعاتالادبكليعرلى

وغيرهم،ارومنطيقيةاادباءكمارالعربوبلادالثرقعنعشرالتاسع

فيدريكولشعرا!ىتسربتالتيا)عربيةالتاثراتا)كاتبةبميضتلقد

اليهماشارتمنتاثيرات،وهياوانهاابعضومنحتهلوركاجاغارس

زوريلا،وهم-احمراءاقصرا)ىذمبة-(الحمرائيين)الشعراءباسم

التىا"يرجماتوكذلك،بدارووسلفادور،فيلاسباله،وتلميذه

اندلسيمةعربية)ـ"صائدغومهزغارسيااميليوالاسبانيالمشثرقنشرها

بينالعميقالمتبادلا)ظثرموضوعليس،حالكلعلىوالموضوع..

والموشحاتفالازجال،الاسبانيلشعر1والاندلسفيا.ربطاالشعر

والفروسيةالبداًوةونبرة،التفاعلهذاعلىشاهدالعربية

الاندلس.فيالعربء"منذالاسبانيفيالشمعرظاهرةالفزلونوعية

منمرحلةحولشعباننادياالاديىلاتسوقهااالتيالادلة.تابعلكننا

السىتضيفشعبانئادياالاديبة،لوركاشعرفيالعربيابتحول

هـاملوركاغارسيابهاددىتصريحاكلهاارر(برقةابراهينه

العربيةالحضارة)):فيهيقولالاسبانية"اثمس"يدةجرالى3691

التعاليم،فيفريدةورقة،هندسة،فلكعلم،لفعر،رائعةحضارة

اسبانية.بورجوازيةاسوأاليوممحل!اليحل"اختفت
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نا:فتقولضهاموضوععلىلتبرهـناداتهاسوفىإبةالادولواصل

وغئى،ر،لئجومولشبهـ،1اقديم"ااءالحمرقصرلبروجدال!اغنىاوركا

اار"))ا/"-لمؤالوانه!"حمراءدرودا))ل!اانواثلملألللأندلس

.((النترديةكبه!وعأليك،الفدإم!إبرجا

"-نعئهنةحدثمافي،نادياتقد!هاالتكه!(الاداةاطرفومن

بعضقهتندهان:))هو((لوركاعندالجذريالعربيالتءول))اطروحة

ا)زرصارةموة..وع"ثليةالمرافنمائي!باتذكرنا"ا)خماريتديوان))!!

الليلية:

يهـ:!انالليليريدلا

تاتئيلاحتى

.*ابالةأنااستطيعولا

.لذعرنافص،لدهبعض!باثحبااحاناانءهط:قىالادييوتضهف

ية:تبدو؟ارةاط!با

ءةهكأباكوامشوقفيدعبفي

الرطبخصركن!يلاول!ن

ربي511اوركاتحولعلىايضسانادياتقدروهاالتيالاداةومن

ازاهـية،االاندلمصيةاهـنهمحبهمفبىالعربالشعراءي!نافسانه))هو

ؤكبالاند&ر،الاسلاءهبئالمدنمناكثرا)طابعانثوية"لمنهطلفليس

وابء--،ت،لفراؤهاوتحسرواجمالهاوغنواًنتءراؤهاعشقهامدنلم

وحمرائها"ووديان!اغرناهـةينلبيعاىاالحجلىمعادةتليسهلورهـ،

3--سا)ورقص،ئداقربفان،الامركان"،؟وأ))شعباننادياوصقول

((اصباحه--"االسوقغزالقى))ؤصيدةتجىا)عربيةالغنالبةاىا

ابواباقدم،البيرةبابفيحبيبتهبابظارهلوركافيهاويتغنى

جمالها.(يرسمالعرببةغرناهـة

ناسبقالذيالنهائيحكمهاالكاتبةتورد،الحدهذاعند

اعربيالورهـ،الاطروحيةبصدد!حوللموضوعتهاتتويجارصفته،اوردناه

ولكن،اوركيةثرياتبقى)التماريت)ديوانقصائدان))فتقول

"الاندلسورعوذ))شعرفيالعبربيالتحولباننعترفالانستطيعلا

فصافدوان،الاخيرةالانداسيةالمرحلةتلكفي،اء.يلتحولهو

((.ارجتورعربية((ا""ماريتديوان))

العزيزةاديبتنااقامتاتبااهنوالبرالاسسهذهنعتعرضحبن

تلىكان،نجداساسهاعلىجداالهاهةرل،الهامةاطروحتها

منالعروقيرائحةتشم،)ساذجةلمساتكونهابي!نتتراوحالالباتات

عوبب-ة،صاصية!ةبئرادطةتربطهالاواحيانا،احياناجدابعيد

كط.العنفاقيبنالليليةاراتازا،فمثلا،حضاريةولا،ثقاويةلا

-الاثباتاتتاكاي-مون!ااو،ايتهالفعانفراً،عالميشيءنعلم

شهـ-رواجبئمننرى،وظاهرة،وجميلة،حلإقيةتاثراتعربية

غنيىةمحاضرةوكبماوايرادهـاعنهاالبحثعلىشعباننادياالادإسلأ

طبماقابل،الاهميةاجليلاالموضوعوهذا.لوركاشعربقيموحافلة

غناء))مجموعةمضامهنعلىخاصة،الاطلاعبمدسيصالا،للةقاش

."الصبطيب

ا-وركاادىوغرناكلبئعربي"،تاثراتسنالادلبةقدمتهمااما

دراًسهتابرنتالذيالاسا-يالعربيات-ولبااقناعئايستطعفلم

فرضيته.اساسعلىكلها

اين؟الى...ادرلسيوسف

...الريسفيولى"4امقافيعطبةحمداحمدا!كاتبيطرح

،تدور،اي!واشكاوحادةمشروعة،عديدةاسفلة؟"اهـنالى

هـ-ذااعمالتطوريابصونمنكثيريناذهانفي،يقالوالحق

خاصة،،يتعلقالتاريخهذا.)5491عاممنذ،الكبهرالمبدعالاديب

الاسئب--"هذهلكن.)الكبيروالمسرحيالقاصأدبمعبتحربتي

نقاديوسفاذهانفي،واحدنحوعلىطبعا،"لهورلا،المشروعة

تساولاتهمنبدافع،مثلاعطيةمحمداحمد.ادبهومقدريادريس

-ةبجو)-إقومان،،حاولادريسيوسف،توابداعتجارببصدد

ب-كأجمهـور((صاحبؤةاجنء4ربئسلاشطرحولالىتةصافة

احمهـءحمدالئاقديرستعرضانوبه!د.اخا((أمرافيراو))((ةرحات

اثمببصةاالمحتويات،ذاتاقصصيةاادريسيوسفطليداءاتءطي-ة

وتثجهر،الاشتراكيةوالاستيحاءات،الثوريةالمصريةوالاصتماعية

يسادرفلهوسخرآكتابقراءةاىاينتقل،الاجتملعيالتفبرفصسة

ادريسمفاهيمانلعطيةيتبينحس((مطلمقةفيربصراًحة))وهو

بعراحة((كتابهؤييه"دروانهتغيرتقدافنيصةاويواوجي!ةالا!ى

لممفاهيىعن،متفرقةاءاتانإنععبارةوهو،)مطلقةكير

الانساناخوالانسان)انتهازيةنقللمان،وزموبوليتهة3وليبرالهصة

مسرحيةعطيةمحمداحمحويثاول.(وجد.ماوااورربواالنترقفي

فرضباناور(ئلاالرئيم!يومضمونها،ادررشليوسف((اخططينا))

اىايؤديشيءمبتهورالارضبلادور.*-،نعجهعلىواهـ!"خطط

الالوانغنىوزوالالتنوع،وا.تفاءبةالكآوسيطرة،4فيالانطؤقر

العرب--قى4اجمهوريافيا)تقادانعطيةاحمدو/وةءح.افروقتوا

صهلحوره،،ررىةالممرحبهذهوتفسيرفهمفياختلفواودالىءدة

تصحرسرحيةانهارأىمثلااسكئسرؤأميبر،فهريحسلحولصاوثار

أكدحاف!صبريانحينفي،الاشتراكيقيوتهاجماب(ايبرافلأرهـن

الفاش-كياطغياناتدينادريىليولممف((اخططينا))مسر!-ةبان

ءئهبةللاااميرهـ-ابلمدانفي،ا-الداسيهـالا،هـيالرأسا

إ-4رأءطبةء-،داحه!ور"دم.المتحدةاولاياتاا."ابامبر.إالمحكوءقي

.لك!ونانالايم!نلاان!ابسورهد3فيؤ"المخططين"فينفسطهو

للالفضراكيةالمف!مهذاالىذلكفيمستنداالاشترايةفدموجهة

العاد-مبلدانبرميعب!تخطي!تقولالتيوحدهاهيالاشتراكيةان"

ولا،اطبقاتواالاوطانبينالفوارقزريخفيحيث،واحداتحطيطا

ناوالطريف.)واحدو!كرواحدةواغةواحدةطبقةسوىتبقى

الرفيسهكيعنوانهوتحت،4امقامقدمةفييمضععطيةاحمدمحمد

قويانهاءمققيافناان((تقولماركوزهربرتمنماخوذةعبارة

الفنؤضيةيصبحبللذاتهنا.ومنكاثنهوماعلىاحتجاجهـو

ادرإس،يوسفلمسرحيةدراستهفي،يفيدلاعطيةاكن((سياد،ية

فعليوسف!ماذا.مقالهعطيةبهاتوحالتيمارءوزعبارةمنحتى

الالنض!-تنميطعلىالاحتجاجمناكثر((المخططينفي"ادرإس

والاشخاصوالشعوبالبلدانخاصياتاخذوعدم،،نيالافابشريا

مهلمميالماركسيةبفكرؤلميلاواو،احنكمناكلويضحأاح!ص."،نافي

يق!!ةوعيننيربفكبري!تاءلمنواكل،ولينينوانجلسماركس

احماضرة،االاشتراكيةوالشعوبللبلدانالحقيقيةوالممارساتالتجارب

محمدعطيةاصمداعطاهالذيالدوغمائنطيالتخطيالهيكليالتعريفان

مئهحمعالخططولعلىيتناقض،اعتباطيتعريرفهوللاثترأبهبة

فان،اخرىجهةوءن،وممارساتهمالعلمميةا"ركسيةمؤسمى،!

ارادولو-؟ص،تصيبلا((المخططين))ادريسيوسفمسرحية

ونواقص،الستاليههةممارد"اتبعضسوى،ذلكعكسمؤلفها

نا.((الاشترادسة))مفاهيممنامثالهاو،الاشتراًكيةالمجتمعات

يا)البيروقراكليئ.،خاصةبصورة،تفربادريسيوسهفسرحية

).اناجماهيراحركةموضعوالفكرالروحالجامدةالمؤل!سةوضع

بتفتحعميقاايماناتؤمن،العلميةالاشنراكيةالماركسيةالنطربة

يوسفادريسمسرحيةاء:تاريمكنلالذاك.الجىماعةتفتحفيافردا

هـن،ظاهريا،بدا:مهماالعلميالاشنهراكيالنهحضدموجطئ

البناءسموليقى))ضدص---دااللاذعةوسخريتهاالاتهاميةحدتها

...((اًكللمتولاا

ادريسيوسفاعمالعبرجولته،فيعطيةمحمداحمدويتحول

فيقيم"،.ا)نداهة))الق!صيةمجموعتهوهءالاخيرةكتبهاحدادى

الىادريسيوسفمنعودةيعتبرها،لانهذاتهاالنداهة))قصةباعجاب
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ةلقم!-عطيةاحمدو-جلل،اواؤعب"امبيةالمشالارداعيةمجالاز4

اجما!--ىامفهومهإناظاهرالك-ن،متماله.كجهد"النداًهـلأ))

حهنالكاتباناذ،التماسكفينقصايش!!ووالانتقاديافكريوا

اهمس"ا"-حوق((هياخرىقصةودراسىقىتحلإلاىايئتقل

يراهـ-افهو،الرالعةالقصةهذهعلىويحوز،الموضوعهقىيفقد

خفيؤ-د4اقهقةوالح.النها)قىو"فتعلة،مباشرة،لم!ريرإةصدية

اقصقىمسحوق-اعمهقااواقعيوا-البرمزيالطابعةعطبأح!دهـن

مجاورةزنرانةالىنقلانهإعلمممحطمسجب-نقه*كأوهبى،الهـم-!

.وا&جين،الانفرادفيطوالااش!هاقضىانب!د،ا:-.اءاامسجن

الجدار،علىدؤابمع،اضساءاءحبسبقرب،الجدبدةزززانتهالمحي

امسحب-ناذهنفب-وتجري،ءثبااكلاءوردما،الإباماحدفيأ

.رانال!!ع!-ىالمنب-ادلادقالاث"اراتف،دلءملبقى-وته.وره

ؤا.لمة،عباراتبروالىط-قىا)كثبرو؟ولماءوالالىبالايحاءحاوا-ةا"ء.-لأوا

يخبلالذي،عليةاحمديرىماءكستماما،ا)تربهبزشديدةوهي

،عبرإقولادربسفيوسف.منهاالقاصييءقماىا،ضلاماثهالي

بالاخر،بئلللاتصالالثدبدل-ل"فاان،الم،يمافصاووؤ،ئعابحاءات

تحقت!مهفكبرةهذهانوافن.البنئريالوجدانحب)ةإساسهـو

وي?ياغتهـا.اقاصاوفقوقد.تحلبهياتهاروعفيادريسيوس.فلمحن

يالى.ءدة"دلستور))اقصةءطهلأمحرواحمدتحلإلعلىلياعتراضولا

ءجرىعز)ها،خ!بضيةامرأةمأساةادريسطيوس!ففيهايرويالتي

ءضيفةبقىقىوروحهاص-دهافيليقبتو،هاوليضا"ئهاادنءاحهاةا

رؤيق!ء،بعلىالاءوءقىباشفاقتبدأتجربةتعهبثي،اء-،ةارغبةمن

،رو.زا"ا!ىو-راًفقه،اشارعافيبمسي!ة5"ابرلأااصيب،الحال

ضغوطتتراكمثم،لهغدلا،عنيفحضيباتصالالزيارةوتئتهيا

زيئب،السهبىةءقياملزيارة،فبزثهبالمرأةعلىالروحيةوالغربةالعزلة

اقاعمىمناللهوليةداعية،يةالنحاساًاحلقاتباحدىمتمسكة

الهص!لأءـهـههـنعطبكأمحمداحمدويشخلص.وجوارحهاؤلمبها

وسهـافىومة.مونهابنائهافبمالعالميارر-توىذات،لرائعةاالانسانية

إختضمانالانس،صيرالتشاؤمبقىالنطرةوبهذه)):ؤاللا،تطورهـا

ا-ممح)كبماأحمدو.((ا)نداهةاقمصب"اءجموعاتهاحدثادربرشفيوس

ءزاكأبرتصولانذاك.الق!"هذهتقييمفيافهاخاانفيعطيه

القاءمعينةمراءل،فينفوورمهمواحتراقالروحيةوغربتهمل:،سابعض

لا،الأساويةاحالاتاهذهمثلبربرتصوان،عايهمبهثرونولاخرينن

نرشرةي!:برلا،ادريسيوسفكصدق"وفئياحباتيبصدلا!سيما

او،احالاتاهـتهمثلعاثراذا،الف:انلفعلذا01فى،ثاؤمية

الفنىاعملافيالتثث،ؤمولاالتفاؤلا،همليس؟يعانونهابشراعايش

التاريخ.حركةووعي،الصدق:يانا!اسثيئانالمهم

ادريس،يوسفاعمالمنكبيرشطرعبرلجولةاهذهنهايةفى

بالعبارات((النداهة))صاحبعلىحكمهعطيةمحمداحمديجمل

التالي!ة:

للفن،اواهـمةااتعربفاتابينادريسيوسفيت،رجحوهكذا((

."مطلقةغبربصراحة))انطباء،تهكتابفيالفنادورا!الهوبسن

ف-يامرديةواالايبرالبيةالدعوةوبب-ندالاء.ترايكأالايهسانبين

((.لمخططينا""نرحبمسر

.بب!والمباشرةالفنببن.الواؤعيةوبينوالبرمرالهجريدبين

آ!اقعالميةاىالمعالتطوببندلص"والاحتجاجالاجتماع!للواقعالاخلاص

اؤ.والثاواؤعياالتفارلبين،المحلكماااًاواؤع"ث،كلوتخطي

بوسفيربةض!اينفالى.((النداهة"مجموعاتهاحدث،ؤطاللاانساني

جم"ادريس

ادريسريوسفانلكاؤول،احمداخىا،الاخيرسؤالكعلىردا

اع!ا:اىااي:إبيرصادقفئان!لل؟ويمضيمضىحبثالىيمضي

تجربتءاحثطمن،المتهبالفنانوصدارصميممنتنبعقاعمال

!:سسوىاىافقطبيسوترؤى،والانسافي"والشعببةالشخصية

وفكرياوبردانيافياءهـوناناىابل،وز3ء(ريريدهاثياجاحالاحت

،وضربالبشريةالحياةنواؤصعنالكشعفعلىيساهـدادراء-

إعجركمىا((يرلةاحرامما!"((اىاء-ولاوبنائهـ(اكمالو،اعدالها

الفنتعبريفاتبين))نطرك،في.ادريسيوسفتارجحاما.انجلس

اكببراافناناهذاكارجحاتوسائر،افنادورواًلغائهالوارر"عة

اللبراًلبةا)دمموةوبينرالاثءراكب"الاإم-،نبينذكرتهاالنن

اخراىا،الواؤعيةوببن،والمر"زالتحريدوبين،والفردبة

اخلاصب!ل،كااؤ-ولانفأود((اتأرجح---اتاهذه

هـثا،اثكورةاادريسبوسفمواؤفووه"فرءمديكف"لا4ات

ن!ن،نفهمان.المهمبل،بهاؤدمتها)التيالحادةالصيغصحتاذا

:اولا،هاء-نامررن،والتقدموا)ثقافةالادب،.محهكاالعربالمواطنبن

ومواقفسامينوءةوحالاتتجاربهـنالهءثدائماطموحاالمبدعان

اجل!،،مناو،"ههاتوادجدلدةوانصانيةواص؟ماعبةشخه-بة

ء--نفض،هذاًالفنانالتوفهبئ"يحالفؤب،جديدةفف"اثكال

عماي،عامماوس?بنخمسةمنذتمرلملأفهااصجعلىامنوناان

رواهافيجوهـر.لةبتغب-راًت،،رالضبطبزرايهةالاشالثورةئضبمبعد

يتحملاجوهريةااجذربكأاإجغه-راًتاهذهيرىلااثيوا.وبنهانها

كلانيع:يلاوهذا،بصرهوضعفقصورهءمهءوولب-ةلف?مياهو

العظيمالاليداععينهـولقفهموؤفوكل،ادريسيوسف4يكبما

ءنالثعراءوعشرات،ادرسىيوسفتأرصحاتانبرل،ا)صواب/وعين

بةالماضعامااثلافيناطوال،ا)كبهارالعرباهنانبنواوالقصاصين

برلاساورميةئوربةاصتماعيةدلالةذات،ا)عبربيةاًلثورةعم-رءن

فهمسوءهئاك:وتعقيداتلاحدتهالكلذكرهاا،ضاسبمنارىخطيرة

اعربب-قي،العورةابين،والانفصامالحدةمنمتفاوتةبمقادير،متبادل

اوالاستيعابارفضاحالاتمنمختلفةوباقدار،فه-ائلهابمءجلمف

الارداعباهمية-حسلاتداد،عامبشكل،العربالمثقفينوبين

اذهانتهيثةفيودورهبقدرتهولاالجريء،الثوريالاصيلالروصى

العربر-قى،اجم،هيراملالينبل،اعبروبةاالجماهيرمنالااوفمئات

الانتقادطرإ!قعنولواووربيةااصورةاملحمةفىالصميمالملانخراًط

اءوالادرالك"ابمن.وكعيرأحياتاوالنواقصللمساويالعنيف

طبصاونتحدث،والفتيانء:هماكهولا،العربافنانينوااثمعراءوا

الرشدراتاوا)ثور،ةالاتجا"،توذويمنهمالمواهباصلملأءعن

البالغ،المعقدالثورةطرلقاضاءةفيعههاغنىلااجىاالحضاريه

الاصلاء،االمربافنانينواالادباءاناةول،الجماهيراًمام،لجعقببدا

عائليةة.غوط،مناعربب"االبلداناكثرفي،يعانونجهتهممن

الثائيةوالمهنة،ادراسةوا،التكوينالىنسبة)ومنشأب"ومعثية

وكراماتهواتهمإحرفي،وسلمطوير-لأسيالبةة.ثوطمنوكذاك(الخ

علمىاتكلمو،اجمالاالمثوربةالتقافيقىاقء،داتاتوفرعدمومن،ارزاقهمو

التنظيماتلبعضدالئسب-4لا،مجملهافي(العربيةالامةنطاق

عملبيبت!عدونبجعلمهممما،ذاكاوالبلدهذافيالبرولبص!رية

مفاهيمبانعلما،العوريةالعمليةفيوادبهمبرابداعهمالاسهامعن،

الاشتراكيأخظفى!مااتزالما،الفكريةواقجاهاتهم،الكبرىاكثريتهم

هـزلكعيروالتناقضالمفارقةالشديدالوضعهوهذا،لأالثورب

الوحب"المعالادريسيوسفولب!بس،الاءملاءالعربوالادباءافنانينا

محفوظنجيب!.برةان.المبدعب-نمن/اكبيرةاافف"اهذهعلى

ء-فوظنجبباعمالان،الواقعهذااخرىبصورةته!!العظيم

لنلسمجماعب-ةالاحالوؤالععكسمن،ايضاهبمتحولت،العظ!يمة

مآسيتصويرالى،اشعبيةاؤطاء،ت!ماوسهعفى!ببنالمصراحياةا

فعلكنو-ثكولارائعاتصويرا-اصغيرةاالبوربروازيةمثقفي

و-حت((((المدقزؤ،ق))اؤرا.ممصدودوفنياجتم-اعبمطريقافق

المدوربرجبدالتدرك،احمداخبمبا،واحدةليلةفىي(،"المطلة
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لمحماساة،الاخيرينا*فدينافي،العربفمراءاما.اليهاوصدالذي

نطاقا،واوسعحدةاكنهثبركانترليما،اءورداووذافبم،الانفصام

اصميمياواتقادهاف،ءرااذفعايىةالىذاكءردواعلاءهمابالنسبة

51مقوالرلىوخاشديدة.يرولوجيةوا،بنطربةثقافةازومبعدمعادة

إعرف،نلكلجهارايتضحمابانالحمىفينأخذانيجب،طبعا.له

ظريس-ةااعدةاامنمحصواهمان:ا،ميقراوالشعراءاوالادباءهؤلاء

ؤ!-يوبرداناتهماظتخااماثورةاومفاهيم.جدامحدودةللثور!ا

تريىاينفمن.!قط*ة4شباثعبابابناءوصلاتهم.كثهرةحالات

والمواقفالمضاميننحوفاعمقاعهقافسيا،احمداخيإ،يأتيه-مان

لتج-ولوفسكيما؟3كانلقدئجوالفنانينالادباءهؤلاء،الشعبية

،)بعدؤ.ماادا:ضغرو)بضرونجرادمرؤأليحارةبين؟-لموالانهـارات

كأ-ب"-،اهمومن،ازارعواالم!املوالمصانعؤجمطااءمىجاو"يقضياو

ودراسات،انجلسوكذلك،اج.الاعلمؤيكلللاحظاق4ماركسكارل

زال!تما((الروسي-ةالثورةءرآة))تولشويعنلينينفلاديمير

كتبوؤد،الانتى4والفكرإالانتقادية،اهاء"ارقيمتهاتح؟قظ

اسىحاضرتكاتالصحففيقرأت))لهيقولي3غوراىايوما

كثه-راًثءئااعرؤطلاادنك!ايخجلنيو.ؤت!يانثكلراءةبة?هـن

الاياكا)هذهفيلاقرأهامصموعا"هما)ي!ترسلانايكااًطلب.عئهم

ؤيارصاءوالد!ارالمجاهـةطرةوسي،الاهليةالحربالي،نفيذ)ككان

ارن))كتابههـوتورإزإ-!مورت،بات3اجولان.اًلخوريةاروسب

ولاوتعرف.الجمالرائعر،د"اوبس!برتهفيهيروياذيا"الشعب

كاناكبرىاالص"ئةاضورةايهودكانص"ن،توؤغماوتممهياانلشك

كتابا؟4هى،رامشي،تدراسواءمقىافضلهـنوانجيداشعراًيكتب

ا*ظيمابريهمرميولف-تظالشعبابطل4انهوشيمتو.إبواندبيرالمسرحبمعن

(حزابااسسواسهـونياسرجالهمينراثوا!ادةاهؤلاءجمهع.ءبدعشاعر

الثقاف-ةءهـاةو!ء!وا(ما*:صهم،سياسيةيروميةنض،لاتوقادوا

بعضاًدىفنررانارد.-افلىو.ءتهمتغيبوالفضياالادىوالابداع

تقديسريمعالماض-4عاهـااثلاثيناخلالالعربيةاكورةفصاللقادة

قام-واالذي،الكبيروالتحريريدياقإاللدوروالمخاصالكبير

نرى،لوحةفاية،4اعربيااروتخاجماهيرحياةفي4ريقومونلوازاوما

الابداعص؟ةمجرياتهـن"ؤلماتغافلاالاقلعلىنرى؟اواقعافيا

حركةفيوالفنلمالادبرجاللدوروتجاهلا،والروحيياوال!الادبي

،الوصعكان،اروسيةااوكتوبررثورةقا"تحين.العربيةالثورة

ذقطهناككسان.ي"ماومالهرل،شديدلقلق"ثيراالصددهذافي

ثورةاعظمجاؤبا)ىيهفون،بارزبئوشعبراءادباءستةاوخمسة

اذكر!وفلاحءاملءإثوناًع.ادثورة،روسيظفي،اشتراكب"

بلىوكاكسندروا،ياكوؤسكىوءا،غوركي:اءوشهرواالادباءهولاءمن

حينئذتصدركانتالتكماالرثيس.ةالادبيةالمجلةعمتو؟د....

ج!-ارااعلنواًالذير-ناكضابااًو)ئكهـرداىا،قيروضادكل

هـ-نمعاتبلعشراًتكانصنفي،اوكتوبرثورةأىاانضمامهم

تو!وي،كبماالك!ا!هقريالكاتبفيهمبمن،الام!ادالروسالكتاب

اسشن.اجيادوااصمتالزهـونإاو،الثورةضدوقوفهـميعل:صون

لنيس--نوضعهاالتيالصحيحسلأوالادبس4ا)مقافيةقىالسياور

والاقناعوالتقدإرالرعاب4قىله.ياس،بلادهملادراءالبلاشفةوحزب

،سث-واتطوالواناةبصبرالثورةاهدافوايضاحوالمسلءدة

جرتالتيهي،اكراهولاقمعدونالابداًولتمناجيداواحثض،ن

لثبنحياةاثناء،الثورةصفوفالىالكنابمئاتثمءمثراتاخيرا

الكتاباتحاديضم،ايوموااوكتوبرثورةقءامبعدالاواىالعقودوفي

الاتحادجمهورياتوسالرالاتحادبقىرول!.يامن،اهـوفياتيين

وابداعاتهىاساليبهم-؟عدد،كاتبالافبخمسةزهاء،ا-وفياتي،ا

!هـكربووحدةنالريةضوءفي،شعوبهموثقاذاتاسمالهمتعدد

-المارهـ-ةوهيالكهيرتبنوفعاليت!اصحتهاالحياةاثبتت

":،جوهوال!يالابداعلحياةالكث!يرقدممنه!جودوحبى،ابلينينية

هـعمالمقارنة،و؟لطبعامشمرااغنائهمع،تراكيةالافىالواقعبقى

يى-مت،الانحتىفصالل!ابمختلف،العربيةالثورةحققتهما

حياتها.منالافلعلىعا"-اعتذربنبعدثورتنالصالح

على،ضرور/اراهالذي-استطراديمنالقصدهوهذاا-رو

وضرورية،طحةمهمةهناك.الثوريالمبدأهوالمهملكتنسحالكل

نا"العرداكورة/قياداتعلىانو!ب،،الالتهابدرص-فىالىوحادة

الادبؤضاياددبء"،وءمادقة،سليمةثوريةاستراتيجيةتضع

-ركاتها،وشؤونهامنكثيرفيتتعثرستطلهذاوبدون.والفن

بينحليفن،الاءماقفيمكتومة،وتجاهلوتباغضغربةهنلكستظل

معركة.واعظموحدةاؤدسفيالتاريخحركةتجمعهما

يمضيأبنالى:س(ؤالكعلى"جددااردااًلىاهـود،والان

،ادربريوسفايمضيماحدالى:اكمافول؟ادريسفيوله

الثسورةوجماوو.روؤياداتفصاللتمضيحيثالى،ابداًء،.لهفي

فيما،هيتلك.وال!ونا!دابحركةمنلمواقفهابالشبةالعرببة

والمسرحياًلقاصعندلكترقامالتيالطرجحاتدواًفعبعض،اظن

ودوافعهاأل!.-،بهاصميمفيالطرجحاتهذه،ادريسيوسفالكبير

اعربيةااكوبىةهـ.بىةبمجهلتعلقهيبل،فرديةمسالةليست

،أخرىص""وءن.افنونواا!دابحركة:جةالاسا!روافدهاوأحد

احياةتحدباتا"عباست.رارمتفاعلةدالمةورشةهوالفنانوجدانؤ،ن

فاعلةورويز،وحوله،داخلهوالانسانيةوالاجهملعيةوا)نتعبي"ا(يومية

وأعف!أروعؤكبما،واث!عوبالاءمابداعاتموبر،تمع،الدوامعلى

اعىالهعاىظهرو،باستمرارالفنانيتغيرأنوبديهي.مستويا/ها

عدس-،تضوعو،اتظهـ-روااكعميقىووالاثباتالنفبمص.غمختلمف/

ته.يارو

.االاولا!تن!مري()ا!اربدا))م!ربرأن.الةراقرلممالة

الماضييحاورأنارادالذي((،المهرجانهذاعناةالرساكتب

احاص-ء،جدالاستاذ،((المسءقبلبحاجاتويراه،الحاضردلمغة

اقديرم،االمربدعنلمحاتتقديمهؤءمأجدأحسئوقد.مراًئيالسل

الاعلاموزيرلخصهالذيالجوهذا.احيالهلمهرجاناجديىاوالجو

العرببءالحضارةانسانيةتوكيد))بانهاالكماليثفيقالعرافي

"المربد))مهرجانعقد.)والتجددالبقاءعلىواصرارهاوغناها

تحت،اليوماًلعربركماالمفعرحركةمتتبعيسالرعرفوكما،إجد.يدا

حضصرعنعامةلوص!4المراسلوقدم"احضارةاواًثمبر)ءشعار

.)العربيالوطنبرلمدانمنالعديدمنومفكراشاعرا05؟)المهرجان

سسادالذي-أحيانااًلحادسوالجدالالديمقراطيةجوعنوتحدث

لم"!-اىاال!،مراً!طماجدانحرفثم.ولياليهالمهرجاننهارات

،قدم!-!لاسباببعض"افبارك،المهرجانفيألقيتالتيئدالقهظ

جعفرا!يخحسبقصي!دةعلىمثلااتنىحين،قىمقنعغيربدت

واجهثاتك!االكلماتوكل،ايىوميةالحجماةاغةاستخدمت))لانها

س!اثجمماءبعضمهقولالامبرهنا-ا)نيونأضواءوفيا،اثمارعافي

زامراليأاسااءاجدلنايقول،الاشياءهذه"الصحفاعلاناتوفي

قلملفمابردالاستاذوا.ت.ثعرالىصولهاجعفرالشيخحسب

القمهائدلمفلمخةالهامرا"ي!عرضءستهـلىوفي!ذاكاثاعرفعلكيف

ايهـجئتلماذا:مضيافةفيرأسئذفي،طرح،المهرجانفيتألقىا)ضي

تطو،ي!ثبتشيئالنالتقبرأأم،وجودكتثبتلكبما:هنااىاالشاعر

بغدااوي"ا!داب"مراسليقول؟العادةرحكمتقرأانكام،شعرك

يحمللذياالسوال،ا&.إؤالالثانيعليهمفيطبقالذينهمؤلا؟لانهم

القب،شرطهينسىالسامرائ!لكن.الشعراءراسسلا"لآجوانحهفي

ماجافيقول،مثلااعيصساليمانسقصائدتقييمالىيصلحينهذا

مبحوار((الجدإدة4قصيدبالقائهلفاعريتهقتلالعيصىان
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ورألوحبذا":اساءرائبماوبظول."الفراهيدي(حمدن4اخليلا

المبراسل!(((6!اعامسبقتالتيدواو.ر4ءنشيئاالعيسىسليمان

جديدةقصالديقرأأنهـوالمهرجانفياشاعراوجودمبررانيعتبر

اوو-ى،سليمانكاناويتضثم،وءررآينوالىتطورهتوغهء

الالصةاذفيهوؤعآخروتاقغى.اقديماشهرهطمنألقياقد،/وغيره

،اًاحدرث،-رابراانتصإر،اتهرساءطلعفي،قررانه،هو.ماجد

تعاطفقداءم"وراهذاوان،لواسعاالجمهـورلدىحغ!ورهواثبات

يف-ولكما،بعضهفيء،عاى"،الحقيظي،اجديدااسعبرامع

استقبالعنيتحدثحينلكنه."معنسدةريؤيامن،امرائياال!ص

حرفيا:-ال!امرائيماجدأي-يظول،حاويخليلاقصائدالجمهور

ل--وءلا،كثيراحاويخليلمعتهاطفالجمهورانابما"

تضيىدديسنفىرؤ!اهناكولعل!!((المعقدةلملروياهوانما،ؤصا!لده

اقعفدمنشبمءعاىكانتالكاتبذهنفبماالمسألةانأو،وتعقيد

السامراًئيءاجدانليويبدو.الوحهانصحوربما،الليما"تلكفي

ؤصالد،ظريفةايماءاتبمثابةتكونأناراد،الخفةمنبعفيأيتئاول

علىالسهطرةفينجح))انهصاحنافعيقول.افيتوريامحمد،عرالمش

هـواطفاستفزازطر)قعنوانص-!،كبيبركأاعرلا،الجمهور

المعروفا)&نا.ياك،قدلتظي!يمالمصمامرائييعرضوحين.((الجمهور

4ةاتالمهرجانابايااحدىفيسمعانالفر)دقصيدةدكروبمحمد

اهـىتشهير،واحدةانتقاد/4بعبارةدكروبالاستاذتقيجممنيكتفيا

السواءعلىافنيةواالعقا؟ء4أدواتهاغناءالىسمعانيدالكلحاجة)،

ؤ-ددكروبمحمدانحينفي((باستهبرارمعاصراغناءالىويحتاج

الساهـراًئييشألمحليلميانتقادياطارفيالاستخلاصهذاوضع

علىاطريفةوا،والتضاؤضفى،اعا"لااالاحكامتتدفقثم.اليهالاشارة

اخفقو،ثاعرانجح،اًلسامرائنايهولكما،رالقةففؤاد:ماجدقلم

يو!ف:وفففضةعموميةاكعرواحكام(إأ)ا!جمهورمستوىعلى

مصوديةمناقوميابالشعروخرج،دقيالاصعبلللفةطوعالخطيب

مباشرةالمستمعت!خاطبفهي،مفاجاةذاتقصيدتهوكانتبرافقه

الحيدريبلندالقاها(لننيالقصائدعنالاتبويقدم(؟ا)وكستفزه

نايقولاذ:صحتهءدمعنفضلاتبسيطيجدحكما،المهرجان!ي

(،ومالفاؤراص"و((الغردلأفيخطوات"احيسدرياؤصائد

بنهيمتحتفظ((المتعبالحمارساغا.ثي))و((لقطاتاربع9يحلم"و

معنفهلفماذا.العقليوالمنحىماعيةالاتالواقاية:المعروفبلئد

يعتمل"التريه،البطيخةثقكما/بلغدؤصائدلهنشقهل؟ماجد

حميم-ةوجداني-لا!ن-طبعاالبطيخةلاسبلندقصائدداخلكا8

:"اجتمإعيةلأاؤعهو".عارمةايقاعيةايحاءاتومن،الدراميةشديدة

هـيقاتلاًلمماعرفاثمر!باسلا:"عقليمنحى)).موافقون

لي!صاندالاخرىاًثعريهالعناعرنسيانولكن.الوعيمعركةصميم

اقرأولم،المهرجاناحعرلمالذيانا،لدي-!ساولاتيلقىبلئد

لدييلقي،عليهااحكاالهماجديصدرلتبى1القعائدمنالعديد

س--طئرءلمىالسامرازىااحكامؤصملأصحولو"ثروعةعد/بةتساؤلات

.المهرجانفىألقيتاتىاالمقصائد

،للمهرحاناختامىااالبيانءناخيرةكلمةأقولانواجبىومن

الثظافلأبحكمةومفعم،ومستقبلى،معاصر،لشجاع،فمبيان!هو

!يمكانه،،بالحياةلجديرا،القديموصع!قد.المسؤولة(لحقيقية

ثمرنلفياكلأئةالاجيالتأزروأبرز،الجديدانتصاروسجل

.والثورةاحركةازحمعلىالمنطوياالوعىههوءبينوجمع،المماصر

***

لاننسبماولاوذلك،واطلتالى!بتاننيليشكللا،وبعد

تربرلأالىيحنناجالذيالنقدممارستيمناكعرالقصةكأابةاعتدت

/الابرحساثانثم.وكثيراًقليلااليهماأكتقر؟نثيءاحسومحعيف

فيتستحق((ا!داب))منالماضيا!ددبهاحفلالتياوالمقالات

عبدالم!لم!تقديمليكلمتبماًما.كتبعنوتحليلا،جدياتقييماراى

لمراغر،تهدلماا"اقىبل،يقالاحقواللنشراكتبهافلمالعجيليا

اواجبمناكانحينفى،اقد،مالميالعجيتناواتانهـاالاساسبم،1وعيب

نالبمابدلاوأخيرا.ءجموعاتهآحرفياالكبيرالقاصهذاتظديم

الذي((الاداب"عددفبىقدمالذي،المباركمعمدالاسه؟اذمنأعتئر

ممتازشاعرعنحداقيمة4دراسه،وءقالاتهأبحاثهوعضعنتحدثت

م!مدفدراررف.سعبدحميدوهو،العرافىفيالتنبابشعراءمن

تحاولأطولتقييموقفةتستحقكانت((والعورةسصميدحميد))المبارك

نأاستطاعانهفخراالمباركمحمدوبكغي.!تواها!لى"كونان

م!-للةمنأربعاصفحاتيتجاوزلم،محدودحيزؤيلنايقدم

ذف،ثوريشعري4وبرعن،اقةمتاجد،صهادقةء.ورة"ا!داب))

ودؤء،الملحمبموهديرهالشعرنضارةمطربةببساطةإقدم،الرويا

،الئاسببس!صاءالحالفدةايثورةأبواب،المستقبلأبوابعلى

لف-صاحددلقد.مقاتلة!.عبيةبمضامينحافلةءممهتقبلميةبفراًت

اضرب--"ال!معيدحميدءضا"ين،ابقيمةلحراستهفيالماركمحمد

الدراء-ة1)ى4اوجدافياافيلأافيامناشاعراتطوروأوضح،الصادقة

لقصيدةالنقيالشعريالبناءعلىكاشفاة"وءاالقىكما،المقازلة

حمسدشعريلفماالمباركمحمدانافسر،واخيرا.سهجدحميد

ا-ذياا:اضلاغربةانهإءبي!نا،لفربرةباصامتاحس،سمنسهجد

شى--،هرا))ا)ناسمعفيخرج،اشعباالىاطبقبمابانتمائهيدس

متواضصسة،،ءوزونة،جيدةدراسة."الغمدلعرفلمسيفا

ننت!حم!لا،البارزاتفاءراقصالدصىمجممناكظدبةحقالقهإتخريم

هـعإبقلشاعرمضا)قةجليةصورةلت،اتضحتوقدالاقراءق،1،من

.الثوريالمسشقبلابرواب،وأ!اةبرثقة،الجماههر

بدورعليلدستاذتقديمهالواجبمن،واخير،آخراعتذار

حلب،مدينة!يالروا!"الحركةعنتاريخيةلوحةقدمالذي

معاوماتمفيدةتقدملكنهاسيعةاوحة.السوريةالعبربيةبالجمهورية

يستحقولاحكامهاوالي.اثهباءحلبفيالروائييناعمالعن

هـ-نعددصفحاتكلاحتلالنيمك-لا....ولكنح(دةمناقشة

.دقساعددمقالاتلنقد"الاداب"

بتافيمح!د

لاصبت

يثاحدصهلر

وطرإرنلىرطمرضرأرماأ

ألدخابوالدخاللئماعر

باد7اارد
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أاسا"ئتنمورعلىال!صفدمة-5
لد.

كيو

أنت؟منما
!؟مذبحةأم؟4أءدفي

اصامدةاالمدينةحالعن2-اوجوجواباالمتضمنالتسماولهذاان

حالمنبكثيرلاصفر"لمحةالاسكلجنوده!صدور!لىذات((التي

،مديئةهيانما"ءزه"لانذاك.اثماعرالنافدمهااقياالمدينة

لمحة.الالىكلدورهمصىذللتثجعانجنودوهيا،مذبحهوهـكط

بالمنذابحيىن؟وديقدوالمذرحة،القبرسكون4ساكأجمونقدفالمدينة

أب-ةبها!وديولن،*ونالمصهذاالىتخلدانغزهلكن.جميعا

يفقدهاارويويةاالبن!فيخللاالقصيدةفييشكلماوهذا."ذبحة

لوأفحجماأصفر؟خرمحورعلىالدوراناىايدفعه،ومحوريتها

نتاكاسواء((غزه))انو"مادهـ،،فت!ش!ثفرةثمةلانذلك.صعة

.ووكيالؤياوإقىرؤية4يمدهااماث!.اعرافان((مذرحةأم،مدينة((

حديد.ثورينحولمنظاهرةاونقطةاىالقيلجوباهدةبالقص

إقطعافيبمامص،بليدورهف!و،اقص.بىةامناثازبلأاالمقطعأما

الاغراًب((دأنالقاثلةبدايتهعلىالمست-وذاليورءنانذلك.الاول

((اهجراعندتموتقدقائلين،غزهجرحتفاحاحينحينمنيتفقدون

قاطعا:جواباالتوفييلقون

الحزلقافجرافيوتعود))

والحياةحبكصيحات

!واقوىاقوى

((.اصامديناأخت،الخيرصهباحيا

هـإنالذيا(مطعفيالداخاكبماالنمويبتر،جافباصراروذاك

إبريةاتقراالنبرةبغيراقصيدةايغنياياويرو؟ظورفييستهرانالاولى

.برصددهنحنالذيطعالمهتليالننبم

ابىالتي،اتكلماصيفةالثالرةالمقطعهذارصانةجبهتلقد

وهوعاماعشرينمنذبأنهاتاليقول،لهسجماةايجعلهاانالااعرالش

اسوماالمحبينعاىصاربأنهجازماوليقطع،1المدينةهذهأسير

!الموتاختيار

((الموتاختيارللحبينعلىصاراليوم))

:المراقالشاعردمعرصهواليوملان؟ولماذا

((.المراقدميعرساليوم))

ءثل:منأحايينفيالقافهبئتفرضهمماآخرشيئايكونوقد

((افراقاابدااو))

...وأنتوانا

اقاوماحبييانعيش

((!نصتاو

،ارهاصعانىكلبهذاافصبدةابه"ضننهيافياا!عزومالاملان

؟اـحمقدالرا!ةالصورةمن،المالقيعلىالطثيرفيحظقليلبهو

:الحياةعلىالمصر،الثمطمخ

الحزينالفجرفيوتعود))

والحياةحبكصيحات

"...وأقوى،أقوى

التالية:الابياتعلىتفيبرالتكطاللجلجةهناكثم

عامعشربنمنويداي))

ءإمعشربنمن،آه-الممزقحبيالنارفي

ازالولانافذتيوالاسلاكوالليل

"...المح!ورحبييا

العاننالبيتفيالحركةتجعلالتيالمضطربةالارتعاشةهذه

،لءظورااحبوا،معنويةصلةواو،ت!لولا،تم!تقيملاوجلة

ممرقى.حبؤبلاوهو

يضهفلمما،ةالقصيدن!،يةفيالموتاختصار،الاختيارانما3

عندالطواءطالفعلبمثابةيكونالاختيارلانذلك،بللموقفالفجيعة

في!4هيءما،القضيةالموفففيانهالا.اراديافعلايتخذهمن

،ساةحبارادةيشكل،الفلساليئيا)نة-مبورخاص!ة،جةالهرالامة

كانتوان،للموتلا،للنضالاخت.ار،اذنفهو.كفاحوارادة

اعتوىالمقاومينوان،الحياةاجلمنومقاومة،الموتالمالنهاية

"وفيا((...واقوىاقوى((ب!ه!المئت!المقطعيكونوبهذا.فعلياموت

"،؟لت،لي،وموفيا،سثاتهنا(وق!حوالصبا!افامنبالغرض

اهـ-وففلذاتفنيةقيمةليستآقيا،للقصيدةالفنيةاقيمةبا

واذاتالموقفلذاتوجمالبيةفنيةقيمةايضاهيبل،وحسب

.الموضوع

نت!وشهقاروقشعر-قديماريختامناصوات-

.قوميتا:وقل،ابخنهاعبهطتحملأنجدةالقصهذهتحاول

ويقاتليصاولالجذةفيصاحبهابانالص:اتوحياربدايةمنذفهـيط

الاهـةفي-القومياتمرداروحة)الدوولس-ف))ركبفيالمقاتلصبئمع

أفرىتارةوهو.وغزوانهم((الروم"ضدها،المنافحو،العربية

((.النصرباقاتتثقاله))الدينصلملأحركبمع،اصليبييناضد

افاعرفا،ا!.لنء.لاحاركبفي،)الصحوة))هذهمنأءجب،ولم

انئ!عريااتمتلاف!لهيتيح،فومياهمايرحملأنيحاولفلتكما

خسلملال،و!باثةعديدةوأثكالصورفيادالماالانبعاثءنضر؟

تتص!!ل،وقد،اًلبعضبعضهلءنتنفصلقد،تاربخيةمراحل

،نالزم!،(الو!عنصروبين،الموضو!4عواملهابيناكلفةارافعة

الرؤبرةدورةفي،.عريةالنصالرويااحمةذانهبحديىكلالذي

،.لناولتاو

فيهـتغبمرؤيرة:اًلاول.محاورثلالةعلىةارقصيدوتدور

نبراتسوىالمتتالبكأالابياتفيتمعلابحهث،وتتضاءل،الرؤيا

هـ-نالخلاص.ننوفع،والكمدبالاسىغميسةحرينةلوقالعتقريرية

جديد:((دولةسيف))من،منتطرمنقذ

الاحزانصدايمسح((

."الاشعارعارويغسل

الاطإركيالدوول-ف!بهايت!ددثانيةروية:والثافي

وقي،((يافا))في،بضيمانيكادحتىيتحركو،المئغري

هلامي،ثوريغضبمنتمنياتعبروذلك،"عمان))وفيأ،((حطين))

وتوالى/الفئيةاصياغةاخيطسوىيجمعهالاصورافيظم،الهيكل

في:كما،حيناذاتهاعلىمنغلقةروى

الثمهداءراياتوضاعت،لقنحاراياتسقطت"

."ارلموارالفلكخيولتحتمزفا

وافكرةموادةبصورةموجرمزكلمنآخرحيناومتفلتة

في:كما،جماليةأحاسيس

مجلوةباسمككانتاثمارتواصفر))

((.وحميهاباءتهتز

ي!ونانالشاعريكادال!-تيبالعدميةاشعورا:والعالث

القناعة:كلبهمورتضعا

الشعروعنصهواتالخيلعنصهواتسقطنانحناكننا"

((.!ارينأوألرىمرنالما

الثورية،الاثارةلفعلمربعافقداناعندلايشكلالذياثكلوراهذا

بءالابداعبرالشىحناتالمرهصةاللغةقوام!الذيالجما!كبا؟وللفعل

واحد.وقتكلوالذاتيةالكونيةبلرؤياالغميسة

التعابرالمؤداتهذهعنيرستفنياناثاءوباالاواىكانولقد

لشعرياالسطرت!ض،ايقاعيةأيةمناكبمابالتاوالمجردة،التجريدية

حبيستجعلهاندون،الصوتتكمل،وحلمرمزهدهدةمنفاتهءا
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"موعودعربيلبنممعن.عربيوجهعنتبحث.!وداءعباءات))

خصالص4يعيؤت!بماااهاوجهعنأبءت،"اعرالمغ"لعيبرحدعلى

ناهـلمة،بئا:ةامتقلصةسل:.ةمناخراص"اقدرةو،ملك،الذاتية

او--ثيآسرداهوا)حدإضةالقصيدةيقلء،افلانذلك.الالوان

ادستيالهترتابةعنهـ41ميملاا)فيوالوعف،الوءظيداؤ!

.اًلحد/تاثءرقوام:44اروواالرويامنخاليايكونيكاد

أحاديناخالدشعر-لهاعهونلابنادفت-

ب-ودالأني،ا)سوداءالانثرطةمنبباقةلقصيدةاهذهتتسربل

،نالانسيتخلسأأنيريدوانه،حزينبانهاقباعناخلالهاءنصاحبها

الىا)كنةيأة،ا،ماورو،ينترلم-فالالم*عاز"الا.ولس،فه"نالعربي

ادإو)ءوان،يت!خاصان،اح!ى!الافانا!فطمم!-!دواسبئ(ع!--ختلليا

((.الانسانؤن"

النض،5--رصرماىاافصببدةاهذهلادفعكث!راحاولتواقد

علبهااله:غبما،"رصيةراضية،تمابىكانتانهاالا،1ثالحد

ثثرنأ-،الواقعؤ--بماولبت،روأداؤهايخأيلأطبافمنالشاءر

ذلك.من

نرب-ده،حديرلمثثعرلبنهةوحدهاتكفبمالاالطيبةالنية،اذن

منالسردينقلنااندالمايحاول،ورؤياويا،الاواىبالدرجةابداعيا

الاتظهـررولاوتكبما4بجوانبالتفكيأوعلىيحملناجوالى،ا)هـتيب

التهخل.في

لدخاابروخالدشعو-ن!9ارا...اعهورا-

الص-م!((العبور))قصيدتهعلىالشاعراطلقمااذاباسلا

ماءالاسبيأن""رؤوعةالكلفة))دامتما،لأنعريةملحمسهأ

.والمسميات

،المممياتمنصحراةفي.المعاننتتيهانتابىالحقيقةلكن

.اسواءاعلىوالمعنويةالذاتيةح!قتهاالمفردةتفقدبحيث

صلمبالىتوالندخلاثكليةالمشكلاهذهستتجاوز،ولذلك

تعددكلناصحةمحاولةتثفكلهذه"العبور))قصدة.الموصوع

الشاعرلانذلك.رؤاهااقولو.الرؤيوبرةاؤكارهاواًتس،ق،ءايقاعاتها

اروببطنتسطدؤى،المتعددةاصوا"هاعبر،القصببدةيضمنلم

دماسشخىص!يث،مأهايرالاصالمقطعفيالا،ورموزصوربواسطة

هـنغاياتهيشنفداناوث-كرمز،اممريوهو،للفداءرهـزااصلبا

ومخيلاتهم.الثعراًءاؤلامتئاواتهمافرط

رأيناهؤلقد.ؤقدلهما!ضيدت4!لعوضان4يمتلمعرالتذنأانالا

آخر،حضاال!لمرقالجهدتضارعوبعفوية،حيناببراعةيضمنها

يهدالذيالشعببمانأفسيبالجووثقىعلاقةلهمماووجوهامياسم

علىمنهـاصوتثارفكلما،وحيويةبثضارةالقصيدةاجزاء

.والايصالالبث4سطبتدانياناولفكتوكلما،الخفوت

ار-عبلأبالعاطفةا!لمةمترعاسيانايقولنسهمهوبينما

:الحارة

دهراحملناهجرحانمددتعالي))

ارصباياعرسولادةنخبونثرب

((..انخيلا

:ليقولوفيكفىءيتععرنجده

يديوهذيتعالي"

تضاريسهافي

((.يديكؤيسوأدتصبلنستينابيع

الت!الارتداداتهذهمنكعيرعلىتنطوي،اذن،القصيدة

عواهـلفي!اتصطبرع،ولطفةاكأر،قمسارهارن!"اعرعلىتفسد

تولمحيعهاسياقؤيالمعاؤىمعناهاكاملتجدديةتجرصورةمن،كثيرة

الىاساعياالفنيقوامههيا!قيالصوتمنوموقهها،المحكم

نكثف"أنلهاةفيإالنيالصورةبعدهتتضاءلرءزالى،التكامل

.وشفاو،رفيقازجاجا4تجعاأو،نحللهأنمنبدلا

،"اوراءااىااخطواتا((هذهمثلالىتنبهاشاعراانواو

وادق،الرؤيويةالبنيةالىاقرب،أصواتهابكاملالق!*-دةلجاءت

استيعابعلىوآقدر،جرس-اأغنىولاصبحت،وصص:اتريهزا

اتوؤهـقيوؤقولم،اختيأارهافيأشاعرابررعالتياتضمنأ،تا

يحملا)ذيالشعريالصوتبناءفيزاويةحجارةجعلهاؤيالمرجو

به.وانفعالاا!الىاثر3أليجعلنا،واثارةر*زمنيحملما

آغاادبعادلش!ر-ا!خراًلوجهاىاالرحل!-

قماترمنثوبايجادعلىقدرلو،الشعرمناللونهدأاحبذاً

بدلا،ا:فسالوا?استبطانعلىأقدرنانيكو،جديدينوتفص*جمل

ورية8تأنمواصفاتمتبىسا،اولن،وألف3يالرال:*وعلىيحيئاناآنءن

،أرلؤ-،ءجفاءعاطفبةتعاببرءنؤب،،ده،الا،وكهفاكنأ،تغثىلا

ء-ئفربااخاتفدمأنفي"رغباءبأا،()0الآصرالوجهأىابزلالرص((

53-،،ال!م!كوامنولثبر،ا)ماطفمةالاحاسيستدغدغالتيالمتعة

كلءجبتهـاحتى،المتعة4افاوإآمامنا،تث!ركادتعاانهاالا.يقولون

قأنت،المفقودالحبعنالبحثدوامةفيوتركأنا،؟ؤائقةبعجلة

اث!صر.ا

بئجواءايها،نافيالجاهدةمحا،لانهاالقصيدة)"فهتض.فعولمم

الىتعب-رنطاقميا:دايةاء:فتدخلا!لانهاذلك،وع،طفيةحبيبة

اذاالا،الفنيةالمحاورعنوابتعدت،هويتهابطاكةؤفقدت،بصور

:حسنأنأ

أكثبرأحبكالنومهذا*ميدتنيا))

أدريلااقسم،ادريلا؟ولماذا

الحلمفياوخذينيمهكفخذيني

زهرشعركفىكطضعتبي

.،)الاولهواككلحنلنوماقبلوابديني

صدةالقصبلان،حلالالأنعراًالمقطعهذاحمىبنااذاالا،اقول

التعليماتمنسحلملالنامدأ!مة،الوتيرةهذهعلىابب،لهاتنساب

ثهـ-ريبخيطضفائرهاتئ!اندون،اشاعرالفوقعاىاةالدا

التقرإريالكلامبعضيجن!هاجماليخطافيازضواءهالمقيالممأد3يرؤ

حركاتها.صه-ععلىالمستحوذ

السعب!رعليءح!ودتن!عر-تقاعستااذايمداكتبت-

فعرل!-ةا!ةماعاتامام،باختصار،افصيدةاهـتهفينعن

،كثيأرةاثياءيقولأنيرودالشاعرانمعهاإنجبلبرايقاعيةمنضبط"

ةبو!ب!القوليختصر،لذلكوهو.نصهاهالاسبابقيورعلكنه

:تقول،والده

."مسلطال!ثاروسيفتقاعستااذايداكتبت))

معل:منالعديدةالننساولاتان

((المسوداطينباالاعصارجبهةيلطخذامنن))

((...وهيالانمىانفوالميغلذامن"و

))..الغشقكففيالشاراتلعبةيناؤسذامن((

رؤياويا،ثعرياجوامعللسللتخلقتكفيلاالتسلؤلاتهذهان

الاتارةؤعلارمزالمحيهويفعل،الموحيةاورورةمقامالرؤيةؤيهتقوم

نأهيالشعردأصب"فانولهـررا.تسالحينماماجواباتتوقعالتي

ا)كمية،بنفس،الانهانوتجاه،الفنتجاه!ؤوليننهشاعركليدرك

هـلملا،الايهامعنالشاعريبتعد،الاقلعلىؤبهذا.الوقتوبذات

يافأر4ماالاالروأدمنتحمللاايقابفنبراتعلىقصيدتهتقتصر

ودوزهص!،6ؤعلإقىمعاناةدونما،ذاتهابحداواعيةاالمفرداتترابط

اًلحديث.اثعرفىحاله.نببعضمتسمؤنيشكلاخلقصهد

سله!مانمببشال
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القمم!!ى

-16-اًلصفحةعلىالمئشورتة!ة-

وللاخى"،الرءوز!ذهمداولاتارفاقد)إحددأناصعبامن

ودبرل،اسيةوالسيالاجتماعيةبحياتاارتباط!،لمينتمأنيسعطيع

سنجبرهاباخرةءجردافها))ةاصوتامكبراتمنتهلمناربزبالساطة

نءنقتبربواالاونرجوكم.منها.لقتربوا.لا.الموحوععلىؤليلعما

.اطوارىءاهذهالمثلصنعناهاجدامالكةآلات!"انملمكلانناال!لمعة

((.أجلكممنص:متالقلعةان

اقع!ةا"داولا!فيا)قله--قىتمثلماذانعر!انالمهمواكن

وم!اذا؟ابىحر"نا!قي"العجيبةاباخرةاتمثلوماذا؟السياسية

المدينة؟تمثل

فص-ن.اًلاجوبةأسهلهواتالنتاالسؤالعنأجوابالعل

الاوبعة،بافتكالمهدداعوبياانالانسمدينةهيالمدينةاًناثواضح

التيالانطىقى.اهربرياالمجننمع!يابايىقىاللازظمةرءزالقاعةواعل

،والازدهاربالطبةانينةو/طرر"،،وقايةلهدرع،تكونباناًلانسمان!عد

اورلم!قىتعلمنذاكومع.ب"وتتاجرتقتلههثمالسعادةبمنحوتوهمه

غرارعلى.((أجلكم"--نءمنعتا"لمعةاان((اصوتامكببراتمن

و/قف،لل!رباءدةااع!ادعلىاطالمةاالا"وال،خدق!لمركانما

تصعالحربان((:اشعباجماهيرلمحبملىخطببريىنساحة!ي

."أجلكممن

ابف(ءرء*ءفل!ظاتفيدمرت))ار*كطالهج!ببةخرةالبلقى"ج

وؤتحت.ثقلعةادمرتحتى)الارضعلىتسيروانطلفتالاسهنقي

اءهوت!ا"كبراتكنأصواتوانطلهت.قدخلوهالك،ءرابوابلا

ة-لىاحىان.كارواانراعهمثم.أمانفيانهمللناسإؤكدداخلها

الجمبلىممديئت،م!لىاوبكوتأثرواوآخيرا.كلهاالمدينةؤسعالباصرة

أخرىةمديةاهمستنونلذا.للعيشلصلحتعدلمانهالهمؤأكدوا

"فؤونااةباجةا!ربالحضارةاكااترمزالباخرةلهل...جمالااكثر

الو!تنضت"ؤيوتهوكنا،ا!قديمةلدينةبرااوو!"انفوسهمنقتحطم

وهـا!كاقيأرادهاخرشيءالىترمزلعلهاأو،جدءدةمدينةبلا

.بوضوحيبينه

رازحةلمحازهـاا)قيصقيءلميهاتطوبم!التبمالدلالاتأمرمنيكنوء"ما

نايرإجدارزياالرءز.اثقبلاالرءزوكلةتحتال!يةالناحهةمن

داهـنكلهالقصةوجو.الاءلألؤيقيوؤعه"داورةالفارىءيخاطب

.ةالوكلمعدننجوانه.زوترولاوءضبلاسرديلكونهؤوق،متعب

والحوار.هـويةولاسماتبلاوالاشخاعر.الثابتةكالاشياءجامد

الشخصياتطبالعدهاتتحددنكهةبلا،ا!لاتكحوارجافإضاا

نرىهـط،ا!ءزنظللامفياسوءاكبقعءثممعةانسانيقى!لمحاتولا

معلا.عيسىصلاحقه-"ؤي

والا-خراثنارور!شرو؟غ-3

لدينااز!دطمحموداحمدبرقاما

!طحعلىالاميرءطاءلمماارمسترونغفي"يغرسالذياوقتافي

الارضلىءآخرانسانيعيش،((الطميللانتصاررءزا))القمر

ءملعنبحثامكانالىمكانمنينتقلانه،وفرديةصغيرةمأساة

علمىبفاءازرا!ياالبنكمنمبلغايستلفأنإحاولثم.ي!دهلا

((.تتطرانءلهيك)):يحب!:"كلهم.طلبهفيرفضيقدمهامتةدات

ا!؟ل.!له،و!.((اجمبعا"رض!بمامرنةكلمةالانتظار))و

3ليةالاميرالمركبةهبوطعنتفصيليةاخبارتلاحقهمكانالىمكانمن

اماالعربةالىالانظارموجهكلهالعالم.القمرسطحعلىالفضائية

احاديثهوتختلطالتلؤيون.شاشةعلىتريانماتصدقانؤلاهوعيناه

القصةوتنض،!.ننالتلفزيوالج"زيبثهاات!بمااالانباءبعباراتعمهمع

المبلغاسنلملافعنهووعجزهمهـمتهافي(لفضافةالمردنةبنجاح

ازهطد.ا

المزنجتقنيةمناكلرضاالىلموب!يب-تفبداناكايباحاول

هـصذااناًلا.حادفينتفاصهلبينفداخل-،الحديرثةاقص4افي

الاسلأوباًن.الحداثةرطبمالقصةأطبعوحدهكافياير*نلمالعنعر

سطح.علىتحصلالاحداث.أعماقبلاوالاشخاص،سرديايزاللا

ولكتن.البمفياخنث!بامنكقطعؤوقهوتطفو،الخارجيالحياة

ءحتاجةتكنوان،الفرضحووضو؟ابىاطةوؤةميز،طريرفةالفكرة

أفضل.معالجةالى

الاسم!از-ة-4

-ا!وهابته"ءلمه--ة-إمزكت

هـوقففي،واحدةوءضةعلىالةء-رةا)تهتيلبفىهذه.قوم

وءـ؟المسرحخنتبكأاىاالم!ثل"ندخل.واحدةممثلةبهتؤوم،واحد

!،هـ-ةعرضاىاالدورمنلنتفلنم،((حوايببت))دورهاعتراح

حسونا&-ءدادهواواكن،حبيبااهاان.اخاصةاح.،"،1من

قيافنلتتعود،اأممىحيالماةءكما"أرراة.ممثلةمنالزواجمن4يرمنه

جد.،5التفو*أةلىتامردامأور"اة.ار-حديثالازمصانءأس،ةمع

فاسس"ءمسحهقىحركةاء-،تء-بئا،،!ن!ياوو،رىءطلمحطاذا

ابلمنوضع"االمؤا،!اظتولا،لك!ارأقيتوطعةانط.يخطىء

بر،رشاداتالحوارر!مهفذاك"ءو)*:4.اررسحخشبةعلىاخرابرها

ومساعدةالاطاركمالاستمنهااقصداانيرظهـرءديدةاخراجية

يصفعندماالفصةكاتبيفعلكماتما"ا،الجوتخيلعلىاقارىءا

.الابطالحركاتالىويمنسر،الخارجيالمحي!

مةتءلمةالفطعةتطهر-القراءةحدود-احموداهذهضهنحشى

ؤمن.وا)خطابية،والوعف،ا(:الثر.تاجالالهطريقعن،أحيانا

..الفدافي-ةاالمرأةدوربهن-ليأصاناوأطهح)):الممثلةقولذلك

احصدأمهخة))عنرر،عالم..سيديياتهزألا..افدائي"االمرأة

ءه،رفياثبانمن؟نلانةمعكانتشابةامرأةأءينة"؟((دحبور

وت!قواورمب!وكمولكنهممثلكمرجالوهؤلاء)):تقولثم((..زيورلمغ

التبىالكبيرةاضطوراتواا،هـلممآفياءإنجابرءونويركضونانهـا.!يكم

فانكم-ح!ىونالسهدهأش!بلأقصد-أنتماءا،العالمتجتاح

عنتبحثون.المزركشمةيخي-كأالى،ربنراجيلامملمتصقينز)تمءا

.)والافازالمعجزات

قصصأبطاليالتيهاالت!؟اخطبتذكرناخ!-ابقىسحبلت

بةاروحايسلمونثم،بلحطاتموتهموقبل،جبران

افطالبستاادوار
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