
إورصابنث!و!!ماليرا

للمثقفينبيان

ص؟ادريسورعهيلالدكتوروضءالمبنانييناالكتاباتحادبراسم

والسرباللنضافيوىالمثقفونوؤههى،التبماالتاليةوالبرقياتلبيانا

الاولينتشرمناثامناصباحقد4عاماجمتماعمي&نانفبمالمقيمون

اللبنانية:الصحاةكأنقابةدارفي

،لبناىؤئاور*مهنالعربوالتذقفينالمبنانيينااثقفيناان"

اكأ-ابااتحادمنبدعوةاللبئانيةالصحافةنظرفىدارفيالمجتمعبن

الفصائلوسائريركةوالسو!الضريةالمرب!بةالجيوشيحيوى،اللبنمانيين

تردالتيالةهـبيةبرا!ت!رحربديالفلسطصم!يةالمقاومةورجالالمربية

ف!يحقهاجلمنالنضالعلىبمقدرقهايمانهالعربرئالانسانالى

والكرامة.الحر،دة

،ءسين!فيمعركةاشرفالانيسخوضالذيالعوبيالجنديان

اننصررؤيكاهاالعربيالانسانملاءحيجسورالجولانمرتفه،توعلى

منالاستمعمارمننطاولةعهودعببهمارستهياا)!ياالانسحاقالوان+!من

حالتالتيالارتها،تصنويءوكلن،والرجعبةوالافطاعوالتخلف

الجدرهـالذيالمربيالمجتمعلخلقالاصيلةطاقاتهانطلاقدون

اراهينة.االافسانبةالحضارةفيالمساهمةي!تطيع

الانس!صانهداطاقاتكلترشدارالمعركةهذهشاىمنواى

المستقبلفيل4تتيحهالاقدفرصةوهي،صعيدكلعلى،العربي

بوجوبا-مازناكاىهنامن.هـثوليةاوالمساوماتالملابساتظروف

ضعهـوظلايةهـوعالخضوهـدم،الن!ا-"صتالموكةهدهفيالمضبم

مثلوومستعد!تكنلمالعربيةاثهوباانذلك.ءممه*ريةسياب!ة

لايةت!فرلنازهاك!ا،ممهـ،تط!الباتبمالتضحياتلكلاليومهي

منتملك*"كلتقد/بمعنا-جاماوتراجعاوتخاذلأيعربيةدولة

المعركة.اجل

الى:وال!وباللمبنانيونالمثقفونيدعولهذا

المةرهـةديوطافاتهابجبهبوشه،اءربيةاالمولكلمشاركة!ا

الاشرانيجبة.لاهميتهالاردنيالجيشخاصةصورةوفي

بدورهـاالقياممنوتمك!نهاالفلممطي!قيالمقاومةحمايرة-2

احتلة.االارضوداخلاًلعرب4الهـلمودءلمىالكبير

امربئاالحقتس!"ندلاقىاجنب-دولةايهـةعنالنفطقطعس3

ايب"لولةايةمصالحهنمريحموففوت!هـيد،صريحةمسازدة

3

المشروعة.المربهةالمطالبقئيدلا

ا؟سؤواةالسبيةالكلمةبدور!لأ-ه،!أعمقمومهونوالمجةهحون

حاؤنوالصواونءراءالادباءانمنواثقونوهم،الم!ركةهذهفي

الجما!رءثساركةفبموجهل!لا-لمىبيسمؤولم!تم!مسيسضطلهونالعرب

امصاا)ء-ادباء"ناصدقائهموحت-4ال!ريالحؤقءنالدؤ!اع!ي

الصهيونيةاددعاقىريفدحضوئاشاركةاعلىوالمستننرفمتالاحرار

افك"طيفك!ا،بالشه،راس!وء-سلمىالم،ربر-يئادشةوبنضالوشرعببة

ا(متصبة.الارضلاسترداد

رىاالملأرلم-ةطافاتهمبكل"ءئهـ-نانف-*،مالمجتمعونجمبروي!ت

ملضقدبمفتوحااصه،عهموء--خل،رالبواىالسلاخرفاقجانب

.((المصيرياوؤورءايتطلبهملكل

الا!تية:()+:هـؤء،تارسالانجهمهينوقرر

ا(-طداتةأنورالرزيسشادة))

تحيةيهتفونلبنانفيا؟ج*2ءهـونوانحرببونأدلإظالمثقفون

المعركةل!لأمةتجئدهمويلنونالشرؤطشالى"ريولمهوكةقيادجممفيلكم

البطهلالممريالعربركبماالجنديجازباىاالمناضلةالكلمةبسلاح

."أ!ظ-ماهـبرفيا،5الة!سطرير!يشقالذي

ةالموردظ!2حاايرئيمسدةسب))

)جسمةي،نتفورل:خانؤدياالمجتممعوى9ءربواان!يونااللهالمثقفوى

المعر!لخدمةزجدهمويعلةوطوالن!ر)يرالشرفلمعركةفمباد"كمفيلكم

البطلالى-وريالسبكطالجنديجا.بالىلمةاكأا.الكاهةبسلاج

."ا)ءظيمالعرببماضمراطريقبقالذي

:!ه،را.والاخ"

كمالرفاقلبنان!يالمتي!م!يناءربوااللتاني!نالمثقأ.بئنحن

دورنحيمالفكءطبب!نيةالتشورةلث!داءوسائركنفانيوغسلنناصر

فيالفداءابطال،شاركةطاقاتناونح:داأتحريرحربفيالمقاومة

.((الكبرىالمصير!ركة

حسبن:الملكجلاا""

الجيوتىخوضمهااننىالمهركةؤكلامكانادكمكلوضع؟ناشدكم

."الباسلةالعربية

ادونيس،،؟دريسس!بل:ا!،دةوالبرفي،تالبياىووقع

منير،نسيسفراننطوا،لموش4ناجي،ىمعدبواحمدا،نيقباارنز



عارف،الككهنري،الاهـوراصاف،ثرارةغسان،بعلبكي

4نزب،الحيصريبلند،بنجكمحمد،الصايغسمير،الريس

السي!د،طهرياض،زهيريكأ،ل،ادينابهاءاحمد،هاشم

رشيد،عشقوتيراجي،نمرنسص!ب،نحول!يحبيب،الغضبان

مح!مد،زروقالطاهرحسن،الحاج"،د،حيدرابوعلي،ياسين

بكر،هواريزهير،الرمحيسذسسإن،خالدوصال،كشلى-!

مفير،دكروبمح!مد،تيرسمير،أحهـمهـحمودمهين،3بالهرقاو

محمد،السلولذن،منيفالرحونبد2،سلمانطلالى،العكشى

الجن!ي،سامي،الزينا!رة،ارنقاشرجاء،ال!وزكبحصهكماا،عودة

رجاء،زببحسن،حفنةأليس،دانحرثربل،حل!ظكاظم

ءإيمظ،شكليغالي،عاص،ميمشالى،سليمانمايئال،نعمة

اعىس!.

***

الىادريسس!لىالدكتوروجهأ!فياييناركأبالحادو،،لسم

صبصاحالتاليةالبرؤيةالبكرد!هناح!!إغيباالعرافيالرئشى

:الا،لتشرين11

يحهصونكملبنانفيالوبوالمثقهـفوناللبنانبنالكتاباتحاد))

والشرفالتحسريرحربفياالباسةفواتكممشاركةعلىبحرارة

.(،المعركةفيالكبير4!وركم،مؤمنين

السوريالجنديواقتحامالسويسلقناةا،صريا!جنديعبور

هذايكونلن.جديداعربياانساناسيولدانالجولانلمرتفعات

سي!صونولكنه.وترانهبماضيهالجفورمنقطع،طبعا،الانسان

التيالكبيرةايلامالوانمناولاتتكونجديدة4مستقبلإرؤقيصاحب

م!نوثانيا،الماضيالقرنربعهزائممنالعربياو-.داناعاشها

عدع!واالعربيالانساداهذاانفكماالذيالحضاريالاسهـ(مآ!اقى

فميه.المشاركةالى

المواطنضميرفي-ثؤديالمنطاولةبالهزيمةألأحساسكانلقد

!العربيالستوخطوة.العاجزالانسم!إقي-شبهماالىالعربي

ترد،وعمالمئقفينمناًلحما!هـالعرب!يةبنداءمدفوعة،الجدي!مظ

ولمن.جديدمجتمعلخلقسملكهاالتيبالطاقةثقتهالانسانلهذا

لسهتحقققسوةلكلموازيادهـيكونبل،هيناالقادمنضالهلكون

فضالهسيكون،صعبانعرهبكون!بقدر،أفيمرانوانمنلونا

جديرامستقبلايضمنحتىو!اسياطويلاالذاتيةامكاقياتهلتحقيق

الطاقة.وهذهالهـنمربذلك

رغم،النضالهذافيويشاركويعمقسي!تطورالعربيوالا.سمان

كاهـلأنموذجاليصبح،والتخاذلالقعودواصناؤءالمعوقاتكل

بالامسةوعضوياجذريامرتبطءيصيرهلان،العربيللالسان

كلها.العربية

الاضبار

الاولتثرين13

منوالصلانسيناءقيلأالعرباًلارضت!رءوبعهاناعتقد

التخلفاحعهكدمنالعربيالانسانتحر!بدءيمن!الصهيونيالاحتكل

استضلكلمن!نربعطوالحرعتهالتيالنقصوضعةوالانسحاو

4

ذاته.لتحقيقطاقاته

وا،النصركاملالمعركةهذهفيالعربيحرزانمهماولش

الحطوةانالمهمبل،وانتكاساتهزائمالىفيهايتوضواانحتى

لهموردتالنقصعقدةعلىالقضاءلهمحققتقدبهاقامواالتي

اليساسىمرحلةبلغواانبعدالنضالمواصلةعلىبقدرتهمالايمان

يشبهإ.مااو

سليمايولدوهو،جديدمنا&وميوادالهربى!الاتسانان

ليضعاليهايفتقرالتيهيالروحيئا!لعافيةكالتوقد،معافى

الانسانيةالمجتمهاتبمزاياإضيتعجديدعرب!المجع!عفنينااساسا

الحضارية.

لدنهاهـا

الاولتشرين14

والعرباللبنانيينالمثقفينباسم،سادرسهيللدكتوراوضع

المثقفينالىوالفرنسيةالعرب4باللغبننداء،لبنانفيالموجودين

والاوصوبيةالفرنسيةالصحفالىأرسل،والاوروبريينالفرةن

واسصإءالنداءنصيليوفيما.اوروبافيالعربةالجامعةومكاتب

)ا":عليهالموؤعينالكتاب

مرة،-!كمواانيهمهما!و!ع!ينامحربوااللمبنانبنالمثقفينان

يخوضهاالتيالحربان،والاوروسنالفرنسيينللمثقفين،اخرى

انالدولذلك.تحريرحربالاتكونانيمكنولاليستايىومالعرب

جمبعالوسائل،معروفااصبحكما،استنفتفدالعربيةوالشعوب

اسرائيلحكامولكن،العربيةللار"ضيائيليالاساًلاخنلاللانهاء

والصلفالتوسحعدوححدابعدالمىدايانموشىيمثلال!ين

والحسلولالدولية،القراراتجميعرفضواقد،لديهموالسيطرة

العربيجدلبمب!صث،والاستفزازاتالاعتداءاتوواصلواالمقترحة

ترابهملا!ستع!اثةالحربضر!الا،طويلمرهقانتكاربعد،امامهم

.المنسردالفلسطينيللنسعبالمشروعةالحقوقواعاثه،المغتصب

هـلمىالمفروضةالحربهذهفي،اليومتلباسرائيلهيوها

والمراكزوالمستشفياتالمدنيةالاهدافضربالى،العربيالضمير

انغس!هميجدونالدود!ةالاوساظ!يممثليهاانحهـتى،الثقافية

هسذهلان،مقبولغيرعنروهو،ذلكعنالاعتذارعلىمجبرين

ووهانعلىء*يددليلوهذا.تقرب!بايومكلتتقررالاغنداءاًت

تبريراالانسانيةوالقوانينالدوليةالشرانعكلتتح!لأىالدولة

توطي!نالىتهدفمزعومةتاريخيةحقوقبدوىاحتلالهالاستمرار

.الفراتالىالنيلمنتمتداراضفياليهودجميع

بسبب،قرنربعمنذالعربيالعالمميالمستمرةالحربان

انينعرقثونتحول،الفلسطينيالشعبوتشريدالاسرائيليالاحتيلكل

التخلفمكاه!رعلىوالقضاءوتنميتهمج!تمعهمطويرالىالعرب

وليالسى.تقيقهاالىالعربالمثقغونيسىاهدافكلها،وهيفيه

الدولعنهالمسؤولبل،الوضعهذاعنالمسؤولونهمالعرب

المتحدةالولاإتراسهاوعلى،العموانطلىاسرائيلتشجعالتي

والمساواةبالعدلحؤمنونالذينالفرفسيينالمثقفينوان.الاعيركية

المثق!نوسائرهم،معم!وونالعريقةالحضاريةالمثلءنويدافعون

اجسلمننضالهمفيالعربلد3اصواتهم-كلفعواان،العالمفي

الصإدلالسلاما!لإلىوسعيهمارضهم!لىوسيادتهمحريتهم

لومافيتيه"المو(،لوموند"منهافرذسيةصحفعدةنشرته(1)

.،،!روا"و

جديدعربيانساى

معافىسليمانسان

العالمفيالمتقفيناًلىنداء



العربيةألاراضيمناكاملالاسرائيليالانسح!وجوبعلىالقالم

وههـده،القوميةالفلسطيئيالعربيالشعبحقوقوصيانةالمعفنلة

الهامةالمنطقة!دهوالاستقراهـالىالامنلعوثةالوحيدة!ةالوبه!ا

العالم.من

واودوبافرنسابادباءإهيبونوالوباللبناتيينالمثقفينان

وانارض!هالتهـحريرنضالهافيالعربيةاالشعوبيدمممواانومثقفيها

والمنهازلالمدنيةالاهدافعلىالاسراليلإكأالقواتاعتداءاتيشجبوا

.والشيوجوالاط!فالالنساءقتلفيتتسبالنيالامنة

والاوروببيئالفرنسييناثهـعقفينعاتقعلىتقعمسلأو!يةهذه؟ن

والكوببم!نالجزائريينالنفالسابقفيدعمواالسذين

التاريخية.المسووليةبهذهيضطلعواانناملونحن،والفيتناميين

قبع:الثوا

،حاويخليل،اثوق!يس،ادريسسهيل،جنبلاظكمال

عيشال،النقاشرجا،،عامرابراهيم،الزهيريكامل،قباعطفزار

فيؤاد،سعدابواحمد،سويداحمد،عاصيمينئال،سليمان

غادة،مقصودكلوفيس،صقرموريس،دروإشمح!مود،الخنسن

بعلبكي،منير،الكياليالوهابعبد،الداعو!بشير،؟لسمان

،القزيفايز،الحطيبزاهر،جبرانفريد،الرافعيالمجيدعبد

سامية،مجدلانيجبران،شرارةغسان،طهرياضي،طحيئيفلأاد

،عثمانبهيع،مروةكريم،فرنجيةسمير،حمادةمروان،توتنجي

عايدة،ابراهيممحسن،صادقحبيب،الاميرديزي،مطراننخلة

ءحمد،طرابلسيفواز،العظملجلصاوو،ثحطمرهد،اثريعى

سمهص،الصلعمنح،علوشناصك!ا،زر!ققسطنطين،اللهعطا

شوقي،الحاجانسي،محفوظعصام،الريسعارف،صايغ

محمد،سعيدخالدة،فعمانءصام6ممصورالبير،اللهخمير

اديب،واثق،الجسرباسم،مغيزلجونرف،التونيحلمي،عودة

،خوريبول،سعوريمنى،جردافىحلميم،الفرزليثقولا

،غيراغوسيانبول،فاريليانبرج،غلميةوليد،جبارةهـيمون

ليلى،الحافظامين،شقريغالي،فاخوريرياض،شرفرفيق

حسني،اسمرمببشال،دكروبمحمد،اللهنمراميلي،عمميران

.مروةنزار،شاكراير،س،المجنوب

الارتبساظقاصرةليستالمعاصرةالعربي!ةالثقافةانالحقيقة

مر!طةهيبل،وقفاعلاتهالالرالخونتاثجه-العرجم!بالمراع

الهالم.فيالتحررمطركبجميعالاهتماموشديدةعالميمراعبكل

ا!ريرمعركةمنجزءاالالشىاسرائيلمعالعربإصراعانذلك

قوىمعالنامبةالقوىفيهاتتواجهالتيالمعركةهذه،العايى"

والاستغص.الاسننعمار

هناومن،العوبيللمثقفالشموليةالن!ةتاصا!"من

اخنلافعلى،المثقفيمننضالعنتع!بيراالمعاصرةثقافضئاكانت

والق!رالكلمضدوكذلك،والاستعمارارلصهيونيةضد،الوانهم

والعبودية.والاقطاع

المثقفعلىتترتبواجباتئمةهـل:هئاالمطروحوالشوال

المرحلة؟هذهفر،العربي

بانتوحيفهى،(،المثقفوابرجمات"بعبارةالمقمنينمنلسئا

والحق.معينبئشاظاو،مابعمليقومبأن!لهالؤاما)هناك

ذاته.خارجمنماتوجيهءلميهفركلاذاقيمتهكليفقدإكاتباان

وووا.ووعيهبضميرهالا"يخزملا"او!قيارو+لبان

ففن.الامةو!دانمنوجرع،ضعثهمميومنجزءهوالضمير

الشعبمننابهاحتماسصيكوننتابر"فان،الوجدانهلىاا!اقيعاش

فيه.ومئ!مبا

بذ،فن!كممعبهق!كأاثتزمقدالصاث!العربياماتبكانواذا

فينحغ!منف!!مثب!كوئلاالملتز!الكلالبانبمض،كلهاالصراع

:الفراع!ذأفنالجكيذةالمرحفةفيهذاالتزامهعلىيطلانمن

هراحلىعبراثكلبياًوخانتطورعنتمبرمتصلةسلسلةانتاجهان

بالحذفئفغلا؟خسبيكونلاالملتزمالكاتبانبم!ئى،كلهاالصراع

يستثرفطانعميق،بوغيههوبز،والثضونالتمبيوحيتمنالراهن

بالمستقبلى،وير!مىا!!ط

مجبطفيالاحداثتفرتمهما،الكلابهؤاعمليؤنهنا!غ

الحافرعنمعبرا،الاجزاءمترابطمتكاملاكلا،وتناقفستمجتممه

معا.والمس!قبل

بعد،اخذواالذينالعربالمثقفيناننمتقدذلكاجلمن

،)ءحضاريةه(ازمةبانهاالعربيالانسان؟زمةيصورون،حزيرانهزإمة

!فصة!ظوروءايهوالملانهم،مسثودطريقفياببوم!فون

انسانا،الناشئةالمعركةفي،اليوميخرجالذيالعربيالانسانهذا

.حضاريتخلفاييعانيلامعافىسليما

ضغوظمنانسحاقاالاأييعاالحقيقةفييكنلمالانسانهذا

تمس35خارجيةطبقاتكلهاوهي،والرجعبلاوالقهرالاستعمار

.اذىباي"روحه"

نقيةالروجهدهفت،الالرائيلي-العرجمبماالصراعوفي

،الحقيففهذهيدركونالذإنهمالحقيقيونوالمثقفون،ملوفةغير

يصابقد(،العربي"انعنينمتعبراانتاجهمفياعهافيعبرون

لمهايخضعلاول!4*زماتيعاننوقد،يستسلملاولكئهبالهزائم

.ييأسولا

حقيقتعناننعبيرؤكرطر-قهماليوميواصلون2اث!عقفون5دلاء

هذاا.تصطراتتصويرفيانتاصهميكونولن،العربيالانسان

الصهيونيةمعصراعئامنالصس!دإرةالمرحلةهذهفبم،الانسان

بئنايمانهمعنيعبركاناثذيالسابقلانتاجهمتتمةالا،والاست!مار

التخلفعصورمنبالرغم،"حضاريا"دائماكانالائسانهدا

الحضارةفيالهامدوره،!بلانابدامدووانه،والانحط!

الجديره.الانسافي!ة

ا+لوار
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المقابلة"الاداب"تحريررئيسهـءكودبرفررنيهاجرت

التالية:

اللبئانييعن،الكناباتحادعامامينبصفنك،ادريسدكور!

الرنساباتحادبهيقوماوقامالذيالدورهومانعرفانلناهل

الفعلإة؟الخطواًتهيء،وبالتاثي،الحالصبئالظروفطفي

حضولىذااللبئانيينالكتاباتحادكانالمأضيينالعامينفيم

منصوتهوكان.والقوميةالوطنيةالمناسباتمختلفهممواضح

لبئانفيوالتقدميةالوطضيةالقوىفى*الواعيالرصينةالاصوات

البياناتمنالكثير،معروفهوكمااصدروقد،العربيوالعالم

الج!اهيرمطامحمعش:-جمتعبيراالاحداثفيرأيهعنتعبرالتي

والمثقفينالطلابحركةمنوروففهانفيشكولا،والعربيةاللبنانية

تخوضسهاالتيالمعركةبقصكأ4اهتمامامنجزالمصريينوال!صحافيين

انورالرئي!مياعلنوحين،العربيالوطنفيالواعقيالقوىجميع

المثقفيننضال

للمقا"للينيفرا1لمقانل



وا!كنفابالصحافيينواعادةالطلإةعنالمحاكماتوقفاساداتا

هـي1االموقفهدافب"ا!جيهبرؤ"قىالك!اباتحادالىسىلالمصروف!بن

صة.43*رافئاركة4المتتىفبمالاد-ءمرارفرصكأالمصريينللمثقة-نقي-بن

الات!-ادبادر6391زئنريرن6ؤيالاخيرةبالجرؤلمامتؤحينوكذلك

والكت!اباللتانيصبئالمثق"ينج!عفدعاوواجبهبدورهالقيامالى

"لقا?،-لالىفيىفيالموجمودثناوالمقيه-نالمربجنحاؤ!والص

وصحف!.وشاعرادبربمئة(ءزه-الصحافييقنقابةدارفىحضره

مؤبهالةيىمالكشابرسعننلإءثاسريعةريو،ةاللقاءهذااةكإوعرصا

بالتمبشةايو،نن؟منكاهاتفءاقتراحاتبجملةوتقدمنا،المرء"هده

!ساننابروكان،الننحررراحربا&!سميةثةوالتهي"وا،منوالفكرية

هتافكانتالمؤساءاالىض،تمابرانممما،الأقجاه،هـاة*واضد!ا

مسىتاوررببماالادممم!،نايماايتعفويالتيا!ههـكةهذهلخوض!!م!!حية

امكالماته.تحخيقىليس!هل!رنربع

ذم!سنهـ-ج!ءفهلانال!،ناوالادإبرر"ظيع-كلنهماذا!

أاحوبا

انيكت!ب،رأييحسب،هيالاواىالدرجةقبىاكاقباءالمة"

،مسضقبلكمنيمشث!لرفهوماالاءداثله!حيه-كاة-5-رهمنروحي

هـكأاؤكطوالانتاجللكابةأقسماكتابيجنداناىادعوفاوقه

دبلاا،لتزماكاتبؤك،ندمعوانمهط!يس.4اواًلرقيقة.الاتجاه

شعس"قضي!قىحقايعيشكاناذا.4وجدالنداءبيستجيانمن

اسثوةافيء"ودذانجممانررو"نامنالمقصودكانوانما.وامته

اـم!دير-قاالركا!حدثوقد.المصو،فىوالطاقاتالقوىثدالى

ق-فاع!وضرورةوعمقصث!"نالدعوةهذهفيمالاثرارةانبنهى

ملحقااللبنانيينالكتابات!ر(دواشرافبتصرفءصءلانالشنعداده

ارالةو!ح!مل(المعركةجرإدة)عوانالهاقنترحنا"البلاغ"ءنيومي،

سيت(حوبهذا.الهامالمشروعهداتحقيقتعترضقداتياالعواةق

!--فىافيهامبدوريقوموااناءرباواخوان!الب!أ؟يينالا*خماب

.اوكلرباجنودامنولا!طا!هاللمهركةاحداءادو؟هوايىان

التيالموصوعاتهيوما،هذااكتابةجهديتبووكف!

يطرحها؟

،وفنان!لبكللدىللمعركةالخاصةبالرويةيتعوهذا.

واعهبارلأهـاالمعركةبهذهالبدءأهوءيئعلىالتاكيديودمنمثلاههناك

ؤ-ئالاشتمرارانبمم:ى،العربيللانس،نبالمسبةخلاصرخطوة

هـسدهالىوالداعي،اليهيدعواتياالاكبرا)واجبهوالمعركة

والعسمكريةاسياسيةاالضغو!رشبدونيتصورالكتابمنالفكرة

وا،الامنمحلمساوالمتحدةالاممتتخذهاقزاراتفيتجلتسواء

الولاياترأسهاوعاىيى*الامبرياالكولاساطيلؤبلمنتهـديداتفي

المت!-هـة.

اسوساقناةرووالذيالعربيالجندياناعتقدشعصيااتي

وهو،إبذوروحهحينالايقفولنيتراجعانبئنهالايمانأء.ق-!من

ليس،شالفداءالهضحيةوهده،مسيرتهيكملمنبه!هلي!تير!بذلها

وواالكاتبتحبلفاذا،ا!تقدملارادةرءزاالاالاخي!رالتحلإلفئا

بالس!للاحعن!ايدافعالهـتياقضيتهفس!بتبنىالمعركةجمبدانؤبالبطل

ال!بنعقيةتلممحوهنا.بقلههأءضهاالدفاعالىالكاتبوسصدعوابروحوا

الاهـ-صدانوك!انهواعتقد.الحقيةيالكاتبدورويتجلىبالقلم

عنيةمادةالتقاريروتدرمهاالصحفزرشوهااقياصورواوالتفاصبل

يتئماوركأن!إجللات،بمستوحي!اانالشاعراوالكاتبيستط!عجدالا

يشكلفني!ملفي؟يجسدهاالميدانفيبطولةؤصةشاعراوكاتب

هوالاديبلورإكون،ثانيةجه!ةمنوهكذا.كةالمصادبمنجزءا

الفترةوه-ذهالممركةهذهعنصادقةنسهادةاوتاريخيةوثيقةانتاج

الامة.منحياة

احدث!؟وكان،الحربلادبنطدجالوراثبكأا!دابؤب!

افنانوىواالاد؟ءيتو-"الادابهذهؤجمه..ا!!ول،!ب!ةاالصوبأ؟دب

.الجنود.لءما!رفن،!يرقدمواواوصقيولي!م.ثوا،لالقتجبهاتلىا

خاصة،ادورابوتا،مالقيير-ت!*وناًلهربالادباءاىترىفهل

ىهـ4انام،بالف!لؤحهقءر/ينووذجاجراًلريةاالجربادبوان

؟والاداعاتاسجلاتوااجىواز!ازرثيوهبه،إبمتةيانالاديب

القتالجمهاتفياوابرعاإعبنالطالادبرإءمنكثبدونهناك"

،ني-رودا،هم!عوايمثلا،ء،شوهءمابو-فيعظمااًد؟واننتجوا

يخو!(،التيالحقي!ققياءربا4فرصاهونعنتقد،وسواهمومالرو

ريبولا.الماترم!نالعربللكتابتضاحدهببةفرصةهياليومالعرب

يعثوالمك!ا،!رصقىهذهل!تترةقانيتم!ون!همالك!بر"نارثي

اىام!وةالموكةهدهوانبمالا،ا،جبهاتؤيالجنودمعفترة

!فىهمنبا-مانافبمااذكران!:!لنكمبمحواسه.طويلةتكونان

ا"فائيبس--نءنمجموعةمعايامبضمةعشتاطلي،سبقالغكوة

،("دمئ5رهرة"هسرحيتندلكبهدوكتبت!لميا،فوارالفلسالبجببن

قحست4عنىلاامرللممركةالادوبمهـ،إثمعةبر،نلأؤ3!ذلكاذكر

.4أمتإ؟اهضاص"دقاشاهدابر*ونانعازقهعلىالاديصهذاياحذ

العربيالوجدانمهـدقدال!ديثاال!!ببالادبأنترىطل!

؟الحرب)هذه

حزيرانهعزي."انتجنتهمافان،مف!اقاذلكفينفكلام

واسصسةبصورةالحدإثأدبناعكعهالمربيةالنسفسفيأئرمن67

والتهور-!ريةوالرواكأالقصفىعديدةثاراصدرتولقد،وءيىمة

يكتبوحين،ا!"رإمةخلفتهادياالحز!وء،فبر!دقتنقل3وكلم

اح!ديكنبحيناو"النكسةدفعترعلىهواش"ممثلاقبانفيانرار

ثرويشمحمودويك!ب"الجمي!لللعهومرثي")ءحجازيالم!يءجمد

((الجديدةالطوائفحرب!عن)ءوأدونهس"القموةءثمربسرحان"

المربييقراوحين،متاهقمنموضوعات!جمي!هاي-كلهـمونفادما

،وهـوانمذلةمنالعر،يالانه4ناليهصارلماو!!زندهلل2الاهذه

وا!تشىسو!لوضله"اكلهـفقءاامنيتكونبالغاردا"نجمتزنوجدانهفان

جى-س4وا.النقص!دةاوهداالهارشعوربهيريلعولالى

لو!دهالطلربالغيخاسلرانمنبدولا،القراءهؤلاءمنقارىءالعربي

ا!--كاتببينافتفاءليكونوهكذا،الاد/بيقدمهـاالتنالصورة

هـنكثيرونكتبهالذيياقصصاالانتاجوؤك!،واًاًحند!والقارىء

-،زكر،فياضسلإمان:امثالحزيران5بعدالعربنالقصاص

لامالس!ءلبد،عيسىصلاح،خضبومحمد،السممانغادة،تامر

ولا،المربيوالوجدانلاوعيوتفتيحللذلتقر،عوعيرهمالمجيلفي

بيروتفيشاهدناهاالتياممرحيئاالاعوالال!قطههذهفين!سى

الهاسيعدامثالمسرحييناكت!!اببعداداوالقا!رةاود!لآ!او

و!واهم.الماغو!ومحمد،محفوظعصام،سال!اكبما2،ونوس

و!ماشحنيفيدماعربيادبمنتراثنافيهل،رايكفي!

الشعر؟ؤياوخاصةالببممال.ردكطالوجداى

الحروبوالحركاتلالركبيرةصوريمااالعربيالادتراثنافي"

صالحةا!لارهدهتجعللاقدمةالقهاولركطبعةولكن،ةاكور

يستله!واانالمحدثينلادبائن؟الافصلمنكانوربط،للاستهء،ء

وبرسالته،وبيالم!صاقلالمفلنسجاعةكرمرالقد/04الهربيةإبطولاتا

فبحثارالصعبمنيجعلالفنجماوالتأثيرالادبرىالمفهـومطهـبيعةشتعير

فر،ما،اليومإفيدناماالقديمةالادبيمةاالذارتلكفيىنلتصسا!او

اعهقابيوممعاركنااحدىف!بطوليحادثعنصعيرةهمسةكانت

-والابرباتالقوافبنبهاتجلجلؤصبدةمنالؤارىءنفسفيتاثييرا

ت!اتختلفاروءثالانتاجفيالفنمقوماتان،القولالىاقصد



على.الفنيةوالتقف"والتصييرالايحاءحيثمنالقديمالانتلماجفي

روادكانواالذيناًلمناضلإنالشعراءمنعددتاجهناننسىلااننا

ىايمكننالاهؤلاء،ال!شرينالؤىفيوالمقاومانضالياالثعر

والتمجيد.والحماسةالحبفيناتبعثستبقىالتياشعارهمشسى

فبمالادجمطالانتاجيكوناىتتصوركيف،ادر!سدكتور!

بعدها؟اومركة4اهذهاثناء

فنيااثراينتجانالفناناوالاديبيلى2ي!صعبانهاًلواقعم

الفترةهذهفيينتجهقدوما،اًلمصكةافاءجمطومضكاملاناضجا

والحبقه،الخالصافنياالعملالىمنهالانطباعاتالىاقربا*ون

على،الحثانقضاءبعدتكتبانماالناضجةالادبيةا،ثارمعكمان

فانهطويلةونفسيةزمنيةفرصةلهاتيحتاذاالفنبمالنضجان

-،ادبتيشهداننتوقعلذلك،المقبلالادبيالانتاجفيسيتوفر

هطتخوضالتيالمصيرإ"المعركةهلىهبعدهامةاثاراالحدصثالعربي

.الحربهذهطالتاذاسيمالاقىالعرب،الشعوب

الهبلاغ
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الدكنوراناشترك،بهوسوريامصروقبولالناراطل!وقفبعد

الذيالتاليالبيانوضععفيلهرو!ئيومح!ودوأالونيسادريسلسهيل

:الكتابءن!ددوقعه

تقديرناعننعبر،المو!نوا)مرباللبمافيينالمثقلإننحن"

وبمثسساهماوسوريامصرثدمتهاالتبمالبطوليةللتضجباتال*ظيم

و.حيياخنعبةاالارضتحرروالىالهادفةالحربف!شاهذهالباسلان

ف!-ودا،جميعاالعرببينالهد!هذاحولتجلتالتيالوحمه

والحريةالتقدمبقوىمدعومة،الوحدةهذهانوالواؤع.وحبيرشا

القبولعلىاسرائيلاجبارالىاثت،اليعالمفيوالاشتراكية

بانتحذيرنا.ء،6791حزيران5قبلماخطو!الىبالانسحاب

وؤهـكانت.ت4بعيدايوماالعدويكنلمغدرايبيتقدالقبولهذا

الوحدة.تلكاصلفيا"قاومةتمثلهاالتيالثوريةالشعلة

هذهفيعربيعملايلسلامةالاولالمقيماسانن!تبراذونحن

،العرشالنضالووحدةالعربيةالارادةوحدتعز!زهوبالذاتالفرة

ذلكفيصادرين،النضالوهذاالارادةهذهيمزقماكلوتجنب

مواصىلمةعلىوقدرتهاالعربيةالشعوببطاقهالع!قايمانناعن

ببسانهنؤكد،ومصيرهاارضهاعلىسيادتهايهصونالذيااكفاح

ونموهاالطافةهذهاستمرارتمنعانتسويةاوقوةايةمقدرورفي

تحهـى--داو،والاءبريايىكأالصهيونيةمونالكاملالتحررفتحقيق

طوالالفلمصطينيوالشعبالعربيةالامةصماهيراختزنتهالذياللهب

."المهـقهـاومةوأطالقتهقرنربع

شفيق،حاويخليل،بعلبكيمنير،؟ثونيسى،الريسس!ل

الياس،سليمانمثال،سلامةابراهيم،درويشمعمود،الحوت

عاصي،ميشال،طهرياض،اًلصلحمنح،صقرموريس،شاكر

صزفجى،ةءرويمكر،كأليمحكلد،قبلاليارنز،ء!باسنحساا

.مقصودكلوفيسى،مغيزل

"الدتور))لمجلةالثفافيالمحرر،البديعاصم!جرى

:الحيدريو،لمن!رادرلم!سهيلالدكتورمعاتالياللقاءاللبنانيئ

41هركعة،قمبلما:مراحلثثرهناك:الجلسةموضوعكان

م!نها،كلفيوالفنانالاد*بدورهوفما.سيتلوهاوما،واثناءها

المستقبلي؟الصعيدعلىوخاصه

بقوله:الحيدريالشاعرالحديثبداوقد

ساعربالثىالاولىالدرجةفيوالمئمثل،العربيالمثقفبئناعتقد

يلعبه.انيجبكانكماثوره04!ا.-ةبصورةيلعبلم،والكاتب

الشاعراثراكص!الىي!صودذلكفيالرئيسيالسببوربما

فيالاديب!همة.إءالالفوراءالقلالمةإئسياسيةللطبيصةوالكاتب

كأالحماورتكونمافثهـا.ا!اسةاثارةئيستكهذهمرحلة

.67قبلادبناؤئيحدثكما،للفهلحقي!!ةمرمواكبة!حاليةللقضية

الارضعاىالقتالساحةعناسمعضنالاثناجداسيئاذاكاثروكان

ا-،حةاهذهفيونمنا.الشعروبيتالمفردةعلىتقومقتالرشاحة

.67ادكانتحتىسنوات

،الادبكل،الادبصار.معحستحولحدثالعامهذاوفي

والعصر.التاريخمصنمراىعلى،ليهبالخذاتيجلدعنعبارة

حقيقةالاديبيوضحولم.تارةوبالخيانةتارةبالجبنمتهمونفنحن

هـ-صداالىنضلبالفعلكد،حتى،الامةبهامرتالنىالتجربة

نأولاسرائيل.متخفةامةافهلباوبأؤضا.والتهـمةبلادانةالحسي

يعرفالتيالساعةفي،التقدماثثائيةمنعليهام!سبمات!يش

عشر.احادياالقرنمنعنصرتةعلىتقوماسرائيلبانجيداالاديب

،-،س!يابواقعهيبمثىانهوالاديبمناليومنريدهوما

الىوعيبل،الرنانةالكلمةوراءهاوتجرهالصورةتحدممهشاعرالا

ناعليه،لوافعاه-تايدركولكي.المعركةجوانبلكلالكامل

حضسصالنصرسنضخموالا.كاملوبالتزامأصيلةمعايشةيعايشه

هماانفي.بعدهونصرئادمصرفباوجهلنايعودولا،يبتلعنا

!!ديخت،جلدااوسعونالقد.شا4خدالذيالمأضيادبناكل

ؤاطبة،الشعوبدونانهعلىثعبناوصوروا،والجيفالمستنقعات

ق.حساباتهميراجعواانالكثيرينعلىانوأعتقد.حضارةبلاوانه

.فروريبنينشبابوادراكوسضموءوفي،جد!د

ادريس:الدكتوروفال

وؤاكله-،حاسطرأيريهفيكانالحيدريبلندصديهكنانأعتقد

محصل"هوانطادبيلص،جكلباناؤمناصلاوانا.ينبغبممما/اكثر

احكمااورنمطامحتنا،لمنمهنامن.الكاتبوجدانعلىالاجتطعيالتاثير

قد67نكسةكانتفاذا.صارواومزيفحتمابانهماانتاجعلى

اكتافعنحتىاوالعرو!!الانسانانسحاقءنيتحطثادبا(نتجت

النكسة!رزهتكونبأنأالارتيابعنحتىاوالعربيةللقدرةالشكوك

الكتاببعضكتبكما،العربيالافانيعانيهاحضماريةازمةنتيجة

الادب-يالانتاجفيتندرجوالافكارا!راءهذهكلؤان،والشعراء

كثناهناكانءلمى.الادانةوليسللمنا!ئ!ةموضوعاومحونالعام

ومسرحا،كأوقع!ونثراثسعراارتفعهتالتيالادبيةالاصواتمن

الت-به!اككسةهدهانوتبيسانالعربيالانساىاصالةعنللدفاع

وبراءةنفمصيتهنقاءتمسلمخارجيةقشرةالاتكونلاقد،بهااصيب

هن!مامن.الاتناجهذاعلىاءخلةذكوالىبحاجةولست.روحه

هناومن.النتاجتاريخفيوتسلسلهاالادبيةالازمنةبتكاملالاعتقاد

فمومحاسمةمراحلالىالادبيالانتاجبتقسيميما.ضااعممايضا

فترةادانةنستبعدولذلك.قاطعةسدودوالاخرىمنهاالواحدةبن

تعبهربمانهيوصفصن،معينانتاجاو،الادبيةالفتراتمنمهينة

معينة.نفسيةمرحلةعنواعلا

تصورلاءباراتأصبحت،الاديبوواجبالاديبمهمةوعبارات

سيعرففانهمجتمعهفصةعائشاالاديبكانفاذا.مطامحهحقيقة

،ثوهـهعلىلدلهمنتتكرانغيرمنبقفماياهوسيلتزم،تماماثوره

..لعرب1حولبيان

المعركةفياملمة



اهـذيالمقبلالانتاجنعتبرفانناولذلك.معينةبواج!باتيلزمهاو

هـنمكملاوجزءاا)مطبقللافتاءلتهةاسئقبنيةاالفتراتمثنهفكه

كله.العربىالالبتياري!نل،تام7لل

قائلآءالحيدرىيكدوود

هـيصفئبم3الميسغنس!هليديغان!اندكورأنفغالرعمغلى

تسةأرىفننى،كعهقننناؤضةوكأنهابدتالتيالجهةفيثلمته

ف!ةالاخيمنجمقطعهلخعقعننماالاخصوعنى.بينناقائطاتفاقا

!كاتيالثقطةهيوهذه.امتههموميحملالذيالاديبهذا

منهماالاول:اساسين!لىيقومانمنبدلانظري!!فالاب.عليها

الثظنيوالاساس.الناسلهمومقىالحياتياليوميةالمعايشةهذههو

حفىورايحفرالتطلعهذايكنلموما.الهدففيالامةتطلعهو

القضيةابعادعنهوتعيبالهشةالمباد-ةلثرعةف!الادبيقع،كاملا

والذي،الاشكالهذافيوقعواادبائنامنيئالكثيراننسكولا.ككل

الادبوهو-الملانسانال!دائيالادبفيالايرظلالىحينابهمدفع

.عةالطبضدبالهالاوروبيونالمصبنفونعنهيقولوالذكي!-التجرإهـي

متواصلن14ووعبر،الداخلفييالسقو!مننوعوانه،الانسانية

.باالناسللاتصالعتيقلأو!جملهالهـفهميفترض

مجدتمحلىوزسطصظ،ألادبهذاموجهماحدالىطيغتوفد

للحياةالفعاىالوافعينقلالن!الادبهو،أخراثبجانب.كثيرة

بهعذهيخوجلانالواءجمةاهفاءة!ملدلاولهـن،الناكسهمومويم!س

يصورمابانر،الفيشئاميالفاممرا9إ5احبرعدطااىاالهموم

قمق.الهدووالىالط!فيقصي!دثهممبر،قيال!ضناهالأمةماساة

،وااله"لتغييرالشعبمم!فاخ:القصيلاجانبافيهيتمملالبقامهنا

الادباءمنقلأقىفبمالانرجدهلمالادلبههذا.ا!تغييرهذامنوالهدف!

مرأ!وملى،شاملاالراكاوالسباسيالاجتماعيواقعه!مالمدركين

حيساتهث!تراتكلواو!ف،يلادببهـدابشرالذي،سلإلىالدكتور

قيأكيدهءالىلينظد!ايرخيرة

ادريس.الدكؤر

التاريخاوالتاريخانوهي.واحد!ذقال!ةلحلىالتركيزالىأكلد

تيهارايم!يهملانيشاليع،،الصاد!التاريخ،للادبالحثيكبم

جميغنستقبلفنحنولذلك.كلافترة!بغالتي"الادابالف!ارارزمن

اول،محكهئاك.قبولهاحتمااللارثممنيونانلونالثاراتهده

هفساككانفاذا.القارىوهوالأدتاجهذالا!مية/أساسيومرحم

انتاحهم،اطارعنالعامةالقضايايبعدونتجريديونشعراءاوكتابه

بالتاليويقبل.اهتمامه؟طارمنسيبعدهمالذيهوالقارىءفان

ويحاول،الحقيقيةهمومهءنيعبرالذير2الشااوالكلالبذلكعلى

يجدانالاصيلالاثبيششاهماواث!.مناوولهايلتمسان

اعما!في!!عسهالاف!موم!ءـ،فقطيمكلمبانملزمانفسهالكالب

ذات!ه.

صدق4الانسافيالتجربةصلم!الىجمعأمببلاأدبا.ريىاننا

التجريديالادبمنالوانبعضعلىناخذكناواًذا.الفنيةالتجربة

يضحيالذي،ا!لتزميلاثببعضعلىمثلهانأخذفاننا،كثيرةمأخذ

طوللايبقىلاادئي،المبامثرالتعببراجلمنال!يهبالمطلباحيانا

يتعلقفيما،بلندالاستاذاشارةعلىاعربمانأريد.ال!نفس!!

هذاكانفاذا.الفيتناميا،نتاجفيالقتالادباوالنضاليادب

2،الحديثالانتاجفياهميته9دلىوذلك،وجودهاثبتقدالادب

.ونضالقتالهناككانمؤنه،ونضالقتالكادب

اجعالكلعبرالبطولاتيصوراناستطاع!دال!ضناميالاديبان

ولعلهةوشاهدهاالبطولاتهذه.عاشقدلانه،الفيتناعيةواالهـسي

العربيالازساناننيوكدانفنستطيعنحناما.بعضهافيشاركقد

وان:بقولهبلندجمق81بعديقثللم7291الاو!تشرين6حتي

-!دلم،المعرممة!فا!يثضقرلم،(القتالاجلمنكاؤحقدكان

!قية،طرب!يحوسانلهيتحلملانه،البطليقتلانيجبكما

الزسن؟منكافيةفترةاتمراذا،القتالهذابانايمانئ،ءهنامن

التسوياتبفهلينقطموالاالقتالهذايطولبأنعميقااملانأملونص

عرببااديبايخلآء،جديداعربياانسانايخاؤبنفاله،الدول!

تجدا!كلد

بهـاللزجالاديبامكانيةهيما،المقانلة،ألكلمةالغهـنةل!

افعركة؟عقالاةكباقيهسةئو

الحيدهـيةبلئدفاجاب

مئجزء؟لأفلقطالعربيوالشاغرأمربياالكاتبأنأعننمد

بالمشارح!،آكرمواكلنايعلىيترتبماع!يه9ءضرتب0الامةكيان

يرقح!يأنسنهلهسمحتفان.يعشاركانيستطيعماأقصىالى

فىبلا8جببهفييحملهاالتيالقصيلي!برانبالى،فليرفعهالسلاح

بجهدمستمدةواملمةالبندقيةبينالقائمةالعلاقةهذهانشك

هـ"هـمالح)مواذا.ابعاثهاكلمنالتجربةعاشادبلخلقرائع

الذسللمشاركةفآمامه،مجالكلفليفتح،بذلكوظروفهسنه

الحكيمتوفيقكلو"منولنا.الامة(!صالحكةالمصهذهيطور."!بم

ام!-اناتفيتفسحافهااذ.المجالهذافبىحسنةقدوةالاح.يىة

..واسنادهاالمعركةتطويرفيرغبهعنللتهبيماخرلى(مجون

-بقواه:اثريسالدكتوروعلق

له!ذاامبيراحترالممناعلى،الحكممثول!يقكلملأانالواقع

المعالجةالى!هاواللياقةا(لمط!انىأقربهي؟ابدءاالكاتب

الكل!ةشأنمنقليلامنهانستئتجف!قدتعمقناهااوالاذنا.الةفيفة

صاصه!،استطأعاذاالمناضلةاملمةبأننطتقدوؤحن.لأالمناضلة

ء-نوتاثيرااهميةتقللافاكها،والعمقالصدق4"ثيح!ملهاان

هـالةيعث!انالعروريمنليسواكالب.الالاعلةالرع!اصة

وعيه،وعمقبصيرتهبنفاذانه.المقاتلبطولأتئ2ليعبرالمق!اتل

يوحيعظيماتجسدا!كلمتهكلبيرهفيالقتاليجسدانيسشطيع

.هذهالقننالحالةعاشقددفسههوبلأصه

للكاتبكيحاذاالحيةالتجربةأهميةفنكرانناطبعايعيلاهلىا

صلواناصىالذينوامتابالشعراءمنكتميراهذادولكن.بهايقومان

.محسوسقتاليبممل"شاركواانمونبئدبهم

:الح!ريالشاعرقال

الاحير،كسلامهبهحتمالذياثريسالدكتوراستذرادلولا

الحكس3،توفيقاليهارمىالتيالغاية!ل.مذهبهفيرلذهبت

جديد،بدمادبهستممدشكبلاوالتي،المعايشةهذهتاكيورهي

نتلمساندائماالمعاناةعلمتناوقد.للاشياءتخيلالهدممنزرممةممثر

المقاومةادبمنولنا.الالسانعمقفيتقنح!الذيالجرحهذا

ونسجوااثماومةبادباءثبهواالذينادبائنااكتمرفما.عدةأمثلة

الحقيقيةالمعانل!لان.اغيلبهاوسقط،و!عهبمقصائدصمنوال9دلى

وظل.المقاوموالاديبالمقاومالشاعوعندكانتكمامتوفرةتكنلم

،افاومنهم،الكعيرينعنلمجالاهذافييمهـيزهمادرويشلمحمود

يهـنعكسوربما.يخضبهاالذيوالجرحكلمتهوبعداحساسهبعمق

"تجارببانايمانهرعم،نفسمهدوويشم!مودعلىحتىالامرهذا

كلقيةالحتيمع(نالهايامقالهماثونومئها.واوسعاكبرالاخيرة

قص6ررهالسابقةفيالمنبثقةالمواقفلتلكاهتززلتوما.المجالهذا

.الاخيرةمحاولاتهمعانسجمممااكثر

اثريس:الدكتوروقال

فييالغرورة،يستوالمعانلابر.معساناةهناكتكونانالمهم

تعبرالتبمالنفسيةالمعاناةلان.القتاليالعملمعاناةهذاموضوعنا

يرع!مة8اه!يلةايضاهي،المقلال!وصععنواصينهالتع!يرعميق



معادلاله.عنالتعبيرفييفشلولكنهيعانيمقلا!هناكيكونقد

ينبموهنه،فياتهالقتاليالعمليرهانيلااديبه!ناكيكونقد9

واصالتهيا"ماناةصعكافنيلاعل.المقاتلمعا*كل!عنالتعبيرفي

وعمقها.

:الحيدريبلند

علىالتجربةوزعانهوهو.واحدشيءفنىالاالدثنورمعانا

اديبالىت!ي!في1:طلقتبينما6المستوىفيم!تل!ىاديبين

الاديبهذاالىفبالهسبة.ب!اصبعياليهاوأشرت4بالذاتواحد

للتجرب!الضيقي!ةالمعالاةمانشكلا،مستواهعلىاديبكلوالى

وهـاالش!*تصوربينمافاصلثمةدائمايبقىاذ.!مقاسريدها

تحمده،يديفيالذياليجرحالمتصيتمهمافانا.تحشسمهبين

الواالعب!نما.المهكلعهالمبا(ةةمننفسيعلىالداخليةالرافة

كذلك.ليس

اثرءسر:سهيل

كسليعيشانيس!تطيعانهءوردلاالاصميلالمبدعالروائيخذ

هنس".الابطالهؤلاء؟حداىيعشو،لمولوحتى،بطاله3تجلرب

وا!يينابطلايخلق؟نءبصتل!الذيالابواهميةهممته3تكمن

بالفعليملككاناذاالصعتىمى*اكثروصادقين،الواقعمناكثر

.ءلهمبقالانسانع-،والحسالمجن!الخيالأداة

:الحيصري*بلند

بأرز!أذكرولكنني.سهيلور،'"3معاتفق-وكمسالم-ايضا

عمقابهاليزداداخرىالىتج!لةمننفسهيحملكان،ه!غواي

الإبنابين،الكتاباتحادانأعرلى..اهركةاالىلنعد3

رؤيتكماهيفما.لغيرهاخطظوهو،ا!نحتىنشاطاتبعدةقام

القريب؟للمتي

اثريس:سهيل

فيتجندواقد،والشعراء؟لكابمنكثيرينانالواقعفي

بانتاج،العرب!يخوضه"التيالمثريفةالمعركةلمسايرةالفترةهذه

ووعصح!صادقاحساسدليلولكنه.والسعئالعمقبين-هـاوح

الافتساجان!لى.تاريخنافيالمعركةهذهبأهم!يةا!اصارو

يا-يلن،المعركةهذهعنالتعبيرفيالباقيةالدمةذا،الحقيقي

ذاكواذ.التعبيرينضجمابقدرالاحساسفيهاينضجفترةبعدالا

مشاركةعنالموثوقةوالوثيقة،الصادقةالشهاد!هوا+م!رهذايكون

الحالية.بمعركتناوالاثبالفكر

:الحيصيبلند

الاديبكونفيالنفسعلماء-شكدهمغهوممنوانطلاقا،بنكري

،الخطرةالمنعطفاتعبرالقارىفهذا،ذهنهفيمحهـملمهلقارىءيكمب

المتحمسا،محبمبهـالمقات!الفردشخصيةفييتبإور،القتالوساعات

منادبائنا.ا!ثيرينلنةكيوت،شكبلا،المخاط!بةوهذه.لقضيته

رغبةيحملهمهمصار.أنفسهممخهـاطبةبعضهمهمكانانفبعد

.الكبارالادباءروءلحهـندكييرت!ولوهو.والتعبيرالايصالفي

يرفلفالتيالقشرةكسرعلىامكانيتهافيهيالحروبايامطبيعةان

الخروجالىبهفتندفع.بليخانوفيقولكمابهانفسهاحب،ناالاديب

وامتهذاتهبوعيهالمتمثلة،العامةذاتيتهالىالخاصةذاتيي!تهمن

منحيرعلىمخاضهوانيولدبانهأحساالادبهذا.ومصيره

والصرق.الجدية

الرشى:سهيل

تاريحئامن:ائعةصفحةويسجل،العربيالاديبانتاجسيعمق

ساحةفئومسجل،العربيالجئديفضإلطولمابفثر،الادبي

.الاؤ!تصاراتمنالمزيدالقتال

***
للق!رةاسرائيلخضعتانبمد،يشنمرلمالقتالانورغم

موضىمن،النارا!بوقفللقبولواسرعهت،العربيةالقتياقي

تستمرانجبو،الطاركطءبالموفوءليس"والمصكةالاديب"

يعيشهاالتيالاخرىوالمعاركاثعركةهذهزوايامنومعاوشتهمشاقشته

.يومكلالناس

الدستور

الاولكشرين92

ال!يم!الم!و!اقطاكتوبرالى6المجيداًلعربياكنوبرمنخية

فحتفلاناليوملنااس!وا!والسادةارريداتأيهااجل

نغوسنا!فيالمنزلةرفيع،قلوبناعلىفييزكلاهما،بحتوبرين

انهايكفي!السوفياقيباكتوبرالوبياكتوبوءيلاقةمتينةهبمكم

ابثورةثوهـةشي?لأقةكلقبل

العبورفان!ثورةاعتقادناهميايضاهوالعربياكتوبر6انذلك

الىالترمنعبورالاولالمقممفيهوانما،9مايىذلكفيتمالذي

عربيىةثورةالىالزمنمنقرنربعتجاوزالذيالذلمن!الثورة

وعم!داًلسويرشاطىءعلىاكتوبرمنالسادسىفيانفجرتعارمة

ترابحبةوكلماءنقطةكلالىمثرارتهاواىنتشرتالجولانمرتفه"ت

كله!العربيوطننافى

اثهوبدعمتكم،والمطهرةالمحررةالعوبي!ا،!ثورةهذهودي

ناصرتهاكم،حقوالعهـاعندافعتكم،العربيةالثععوبالسوفمياتية

التضحياتمنلهابذلتكمبل،مسأعدبكلوأمدتهاوسيلةبكل

!الاحبانمنكثيرفيرؤا!ء!تهاححسل!على

ين!واان!يسعتطيعوالنفانهـبم،والمزولونا!ي!نحاولومهط

تحمسسلكانتافماتقاتلالتيالقويةيدهانالبطلالعربيالجندي

.!ا،شريفالم!وفياتيالمواطنيدلهقدمتهسلاحا

تفجراليدا!ا!ننقتوحين،السو!بب!ا!نوسلاحالعرجمب!يد

الئص!

يقتحموانالمس!رةيبداانالعربيالانسانيقررانلمج!وكان

جابس"الىالالثشراكياالسوفياتيالانسانيجدحتىالتحررابواب

مطلبهوان،حققضيمةقفتهبانمؤمنلانه،ويعاضدهيكاتفه

!شرفصركةمعركتهوان،عدلمطلب

بل،العقباتبعضطريقهفيالوبيالانسانهذايجدوفد

الصهيونيسةمؤامراتمنبسببالزمنمنحينامسيرتهتتعثرقد

أبىدامؤمنولكنه،العربيةالوجعيةتخافلاوالامبرياليةمطامعاو

المستمرالنصسالدرب(،ا!رجوعدربهولسلكهالذيالعرل!ابان

اسواءحدعلىالداخليينوالاعداءالخاري!هنالاعداءضد

الجبهاتءللىاكاراطسلاقوقفان!يلاصدقا،ايهاأجل

يوقفلندلككل،لسلاماواتفاؤ؟تالهدنةومفاوضات،العسكرية

ا!نتعيشمهساالتيالثورةهذهبأنلايمانها،العربيةالثنلعوبنضال

المجتصسعافامةفبممطامحهاتحقيقوبد!الصور!ةنهضتهابموهي

الجديد!الاشتراكيالهعرري

اللن،امامهواضمحةالمستقبليةوالرؤية،االركبانطاقلقد

علىحرصاو،مح!ةسياسةاو،محإدةن!رةمسبوتهتوقف

المطالبانتصارمنخو؟ءاو،الحكامبعضلدىالخاصةالممسالع

اواللأقامتهمصجانفي"ا!داب"تحويررئيصالقاهاكلمة)مهى(

السوفيأتيةاللبنانيةالصداق!ةجمعيةبيروتؤبرالشهـرهذا

اوكتوبر!ثىورةوالخمسينالسادسةالفىكرىبمناسبة

الاشترادسة.

م!باثنوبريناحتفال



يراؤقوااناوبافىايفخطواؤض!،مالقناةعبورؤيالابطالنالمصر...الرجهي!والهلمرسباتالافحطاعيةالاحنكاراتعوالشعبية

ومنتاهدةاجولانامرتفة،ت:لىارحفافيا!اويرالمحمورلينالجنود

نصمنىكناكم..مافرينالعربالرخودلعمائروء،توماصلرهمنقضتافيالمنتطرةا(رجوةالثورة،معناهابكلالثورةانها

الننيا:طو)ةاملاحمشصممجانفرصةل!التتاح،ال!الطالىلو،ذلكم!الاشياعوكلا!ناسكلوالخلت،بالسدودواطاحتالخلافات

باريس"سقوظ"و"أ!بالثاادوم"ص،حباهرنبورغاهاامثاأنشح.نكولاوتخافلاوتوقفاليومبهدثمةيكونولن،الملتهباتوفها

الوطن"اجلمنحاربوا"و"اهادىءاا!ون"صاحبوشولوخوف!ع!سلىبهينهضانلهيتحلمالذيدورهعربيمواطنلكلسيكون

في"الاحمراكجم"لجريدةحربريامراسلاكانالذيوشكونوؤء...احملوجهه

النهارات":العصررواياتاجملمنواحدةفكتبالالمانيالفزوأ"ولء

ومس!صلحاديهـمففسمان،المقاتلينفيهامجدالتي((والليالمح!فلبلموأتحدثاى،والسادة5*اتاايها،!نالىواسمحوا

..بطولا.يوعثورتنافيدورمنبهنقومانوالكتابالمثقفيننحننستطيععما

.هذهالجديطةالعربية

جداغغياموضوء،سيكون"اعبورا"باننهتقدذلكمموركنناء..

الا،متلكوعالثوابئرطار4اد!وااذاا!بربوالرواف!الثعراءاماماكتوبر-ثورةمنهامةثروساسشلهمانبولسعناانلعتالداشا

ارهـهمعنبجاعةوداف!ه-صاالموتؤ،اواصهواالتيالعظيممة.والفنالثقافةصعيدعلىالاشتراكية

الزحفي!واصلموابانصدوره!تملؤالاحلاموكانت،ومس!همبالورةالارهاصؤمحيهام!ورالروسوالشعواءللكتابكانلقد

جهءع،بعدامامناا!،على...اف!بةاالارضكاملتحريرويابعوااذ،قي،مهابعداهم!ورلهمكانثم،تقومانقبللهاواك!د

مضهئةالثورةشعلةابقواالفي؟نهؤلاء،الفلسط،*ي!ينالفدائيينثرطانتاجهفيشاهدا،زاقدايمدوائياامكاىراشا9،اديبكلكا!

ائيارونيمىعوان...المسيرة!لأقيبعاناومربي!ء:ديفاىاحواالكضساباختاروقد.4مورةاتحققهاالتيوالانجا.راتالحهدعلى

اوطنياترابهلاسترجاعا!ثوريةرسافنهمواصلةعنن!يءادةووفيأيحققهما!ليمج!واوالقولوالمصافيالورشاثنائهاوفيالثورةبعد

كبرةوثائقيةاهميمةذاتآثارهمكانتوهكذا.صأصكلعلىالبغاة

...برهـ4بقشظياالادباءالتزامهـلمىشاهدوكلها،رفيعةفغيةقأيمةوذات

الاءضماعيمةالاحداثكانتلقد.الرئشبلأالاديبمهمةوهي.شعبهم

وانظجاردهارفننرةاًاببوممعذس!ش!هدالحديثالهدببرادب!اان

تاريخظمنالعطيمةالمرحلةهذهعلىصطدقافاهداوس!يكون،!نررواياتنذ!نزالولا.للادباءغزيرالهامممدرالبنائيةوالصط

الذىالحدءدال!وليع.المحت!تكوينؤكطلالداءلاتمهمشاركا،الحدبود!دنتسيفوغلادكوفاهرنبور4وكأاباتوفاديمفشولوخولى

.........ملامحهومجدواالسوفياتيالشعبنرضالعالشواممنوسواهم

العالمصة.احضارةامىتقملؤىلارراثورا/بعبا!بدلا
اكنوبر.حرببداتهااله!ي!الجديدهثورتنالناتنتحبئننطمعونحن

الات!-ادشصبالىوال!وباللبنالم!نا،ثقغبنمنقحعيةوباسترفاكوماياكوفسكيوايسنيننحوركيامثالوكتساباشصاء

اصأ!ىكلرةوت*يه،اكبرىاثورتهذكرىفيالصديقالسوفياتجماوالقصاصونالشعراءا!لثكعديدينكانوالكم...واخمايوفا

العظيم!السوفيانياكتوبرالىالمج!اءربرك!ااكتوبرمنودال!-يرافقواانلهماتيحلوتمنواالذينالعربوالروافيون

ح!،!ح!---حح!ح!ححرح!حى-!حححرحححص*

ت!:يهـدابدار1ا
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!اأ،!ضمفئلهر!ا!يلى

!صء

عأسصرعتمص!سصأ
إ!

هعسمعأسأظثلأ
فيهءتحتلوالصطوريوافيل!م!ضةلرى
لاسلوببل!6ية!!اوا!ى!همة!زبمةماسلا

السمانغلاةفه!همااصبحت!ذر!عيةومفةاثموتر

!يرة!ربية!ةفيوصصانسمي!

حديثاصدر
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