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الموبق!!فه.المط..قحلم!كيظ!

لر،المأضيكتابكلنصفحةلشي"ا!داب"منالمأضيالعدد

ومنهفيهتجريموحدعربيقلبمننبضةانه.بالمسنقمبلبشارةهو

جديدة.دماء

بتواضع:"داب7ا))عذهقالتهماهوا!ددهذافييقالمااقل

العربالكتابلمبالراتهامامرجعاجعلهالىقصدنا..وثائقيعدد"

تسجسلوثيقةمجردليسالحقيقةفيانهعلى"المعركةمواجهةفي

الثقافةارضكلنتبزع"جديردهفيمة"كذلكهومابقدر،موقفا

والاصراربالوضوجوتغرش-ومدارسهااتجاهاتهاتوععاى-العربية

ال!ربي.النضالطريقاهـرصء4الوايوالبهجةوا!سارة

هـسوجديدءربيلواقعوأدبية"فكريأصداءالعددان،حقا

اغئاءفيجادوادبيقكرياسهامكذلكولكب"،اكتوبر6معركةواقع

قوافينوتأصيل6آفافهوتمديد،دلإتهوتعميق6وتئويرهلواقعاهذا

المتصل.تجددهوض!ان،حرفنه

بل،مختلفةفكريةمواقفبنأتمنقلالاتعود!ا"ا!داب"ؤكب

المتإوعة.الادبيةوالتعابيروالمقالاتالد!راساتتتضهإها،متإاقف4

اهـواقف،هـ.هبينالصراعمناوانباتحتلمجبهة"الاداب"كا/ت

هذهوكانت.موحدةقو"يةرؤياسعامبمشكل-يجمعهاكانوان

فكرإلادؤيابعدفيهاتتبلورلممرحلةفي"ا!داب"!فىاتمنببزة

.موحدة

ببن،الخلإبمالىالمحيطمنأتإقلرحت،العددهذاوفي

خلافاتمنبيإهممابكل،المعاصرةالعربيةالثقافةممثليابرز

لوحةاطارفياتإصشلانب!ااحس!كاد،اعرفهاإكأؤكرواختلافطت

وايقاع،تشكيلاهاوملا!حوظلالهاخطوطهاتإوعتمهما،واحدة

اجتماعية،،نضالية،قوهـ"دؤيالتصوعتتكاملفص،صركضها

منالعددهذامبزاتمنبرديدةميزةهذهوليست.موحطةانسانية

البسوميحدثمامعاقيءنمعنىصامابقدر،ف!مسب!"ا!داب"

،لوكواوو-،والقيمة،الفكرةبلورةاًنه..العربرء"حياتإافي

حقا.رفيمنحوعلى...،الطراق

ارادةيوحدهم،والادبالفكرفوىكلبينرائعحميمالتقاء

والمتفيماتالاجتهاداتتنوعبرغم،الخلا!افعلواوا)ضحرءرالنضال

اوجهااللحسهويالئضالالقوميالجانب.وهئاكهناوابىادرات

2ء"،والاجشماالفكريةاواهبوالرؤىواالكفاءاتتتنوع..ثم،؟الاساسي

،-حدثانفيبكماوما،ح!دثمالتش!ص،حاد"تناقضغيرفي

المستقبل.الهلمحةوشحذ،الواجباتو"!ديد،ادروسالاستخلاص

عنتىبالفئاليةؤهـتر،هإاكتح!تاو،هناتماعيةالاصلرؤيةاتعمققد

سةالعقلا/تتاسجقداو،المجس-ردةالتحليليةقلانيةبالهاوالعذبة

الواؤعبىن،والتركيبالتحليلبينتجمعلؤيالنا!تخوجبالض،ئبة

الب!جةتر!وقد.والابداعالتشخيصبين،والضروريوالم!كن

،!-صاكواليقظهالحلرالىةالد!عيونترتفعاو،هناالخالصة

هوالارادةوالوجدانالوعيموحد،عربيقلباهاريججميعاانهاعلى

الثقافةدوروتؤكد،استمرارهوضرورة،النضالطريقلتئسجتننضافر

صحححرحححح!حححمممه

ي!رسش!(!"

العربي.ارندصناعة!يالموحد"الواءية*العرب

ولهلىا،العربيةحياتافيبالحريةحياوعداالمعركةكانتلقد

للحردئ.مئبر-اصالتهافي-فيالتيللثقافةعيدأكذلككانت

العربية.للثقافةعيدا-المعنىبهذاس"ا؟داب"منالعددهذاوكان

والترقبامضاوالانتم!--ارالاحزانتمادىهاا**اتاففستلقد

معالحريةعة4صوتعايشلتمشاركوالبهجةبالوءكيوت!هـكت،الففيم

ومحفودلادونيسقراتماانفر.النارخطوطعلمىالبواسزجإودنا

المعص!وعبدسليهانو!شالالسمانوغادةالحاجوانسيرروإمثي

الكماليوش!؟!قمينهوحناالعيسىوسليمانفبانيونزارحجازي

فرةبوالهاديوورحمدالجبوريومعدالواحدعبدالرزاقيوعبد

الث-،ئيةالحكمة.عيرهموعشراتالفقيهواحمدالفيتوريومحمد

نااريدما.يكونانيفتظأومايكونلماهـالواء!يوالاستشراالرفيعة

نا..نعرف!أن..كتاباتهـنفس!هاارادةءنبهباا!ماسايجرؤ:كب

وانالمستقبلنؤو،نغزووان،نستشرفوان،وبه،قىبحقنو!ء

افطلاقئانواء-لوان،ونحذرونتيقظنستيقظوان،و.حققنتحقق

.بداناهلما

..((داب7ا)ةمنالماضيامددافي..الوبالمثقفون!الماذا

فيبداناهاالتيالتحريرمعركةمواجهسةفبىقالواملذا..ع!فوا

اكوبر؟6

نقفانيئبغيولاسفيرو:،شاملةتحريرمعركةؤكماانحن

معركةانهـسا..لهاجزر.بئتسويةاو،لقضصيتإاتحريكمعركة-عند

والجولانسيفأءفيالههـبيةالارضتحريربد*"انذلك.حضارقي

ات!لمنالعروياالانس!انتحريربدءيثم!الص!ونيالاحتلالمن

منقرنربعطوالحرمتهالذيالنقصوعقدةوالانسحا!ا)!تخلف

عبرناقدا.بئ.(سىالرسهيل)"ذاتهننمح!قطاقاتهاستغلال

السويس!اةالبواسلجنودناءبرع!ما(الطكيمتوويق)لهزيمةا

..وحسبمعركةوليستثورةانها".الجولانوحدودراتليفوخ!

-سهوتحدبلواقعهوتجاوزهنفسهعلىالعربيالانسانلثورةرمز!!ي

،!محفوظنح*ب)"وتسلطاعئفاالثمرقوىلاشدومواءهتهلمخاوفه

والاستغ!لكلالعدوا!اشكالجىععلىالعربيالضميرثورة"انها

التيالحقيقيةولادتناانها)ة.(بهنسيعفيف)،(اشثردواوالامتهان

انها".،قبانينزار)"والانجابالاخصابءلمىقادرونانمااشعرتنا

وؤلاحوناائاءما".!ادريسسهيل)"الروحيةالع،فيةبداية

""الحربلونويعطونناالوحلمنا-إص:!يغسونجمهماوفقراؤذا

يةبدا"و(لحاجةالحصا)"يةحض،رحرب"فهيلهذاو،(نيصىدوا)

عربيمجتمعبئاءاجل".ن(خالصصلاج)"مهمتاريءيانعطاف

الهىفنصلاحرباالىنذهب"وهكذا.(عاصث!مشمال)،("ديد

:سليمانمشماللؤياأصدؤهاوما،(زرويشمحمود)"الولادة

بالمعاناة..ةعم"بناوهايعادقرانااحدىرايمت"اللهبالسنةخلال

!ولداحدفلا"سنولد،ص.،تاسن!ددالحاسمةالصلب!والمواجهة

.(ادونيسة"رمادهمنالا

تمتلالتيالاسرائيليةالطغمةهذههل؟نحاربمن..ولكن

العرب*لارضإاتحريرحربهيحربئاان،حقا؟..ا!ربية،ارضى

يبنخلا!لا..ولكن،الباغيةالعئصريةالطفمةهذهتحتلهاالتي

الاميركية.والامبرياليةالعالم!يةالصهيونيةضدحربانهاعلىمثقفينا

اسرائيهلبينالحم!ةالرابطةحقيقةعنشيءيخدعناانفمحال



هذه)ةاميركابينروبطماانذلك.الامبرياليةواميركاالصوونية

نامناقوىالصهيونية)،و(الونيس)"بالن!بالم!ونةالجيفة

سامي)"نوعايمنضغطاوالضميرتأنيباوالدميفصمها

لناوالسلام،وللعالملناالحريةاجلمنحربوهي.(مهدي

(،الاستبسادلفرضلأ،الحريةلمجدانصرانريدفنحن".وللعالم

فى!المسالمهـينانفجارلانهاسلامحربصقاوهي.(الحاجانسي)

كلؤوىهمفاصلدقاؤناولهذا(الحاجانسيأالسلاميرفضونمنوجه

التيالوشائياسكلمقوما.العالماليوالسلاموالاشتراكيةالتقدم

اكتوبربنالوشائعاعمقما.السوفياتيبالا-يحادوخاصةبهمتربطنا

العربياكتوبرعلاقةمتينةهيكم".السوفياتيواكتوبرالعربي

(،بضرةثورةعللاقة،شيءكلقبلانهالمجط.السوفيليباكتوبر

التفتعندما،السوهياتيوالسلاحالعربييد"(الريسسيل)

فيهاتضوصحدحرباوهي.،ادريسسهيل)"النصرتفجراليداط

ومصالحهامواقعهااختلافعلىالهربيةوالقو"يةالوطنيةالقوىكل

تتلاقىولكنهاالمباثراتوتنتنوعتعختلف.والاجتماعيةالسياش"

ارسلادوبقية،البترول!مموالجزائروليبياالعراق.وتتضافر

المساند!العولعنتمنعهاوضخهمنتخفضلهالمنتجةالعربية

القواتمعوالجزائريةوالعراق!المفربرثيةالقواتوتشارك.للعموان

الفلسطينيةالمقاومةفصائلوتتحرك.المعركةهيوالمصريةالسورية

للمعركة،كلهاقتصادهاالجزائروت!شد،ا!ننلةالارضداخل

اءانحسمختلفمنوالشعبيةالحكوميةوالمعوناتالمساعداتوتنهال

حرباذنانها.اعبائهافيوالمشاركةالمعركةلدعمالعربيالوطن

تعهصقعلىادرةقاالثوريةالعربيةالقوى"انعلى،يئثورقومية

الواسىعالثوريالتحالفعبر،القوميةاللحربالثوريالمحتوى

طويلة...طويلةحربوهي.(جاسمالسيدءنريز)"لهاوالمنظم

يكبونانالمهم،الانتكاساتتتخللهاقد"و.ن!كونانينبغيهكذا

مخططاتكانتايا"و.(مهدييساول)"النهايةفيحليفهاالمصر

مؤامراتتستطيملنالمعركةفيولدتءديدةعربيةثورةفان،الأعداء

ولكس-ن.(الكياليالوهابعبد)"عليهاالقضاءواسائيلاميركا

حين4891ماساة*كلراراحذروا"وحكامنابشعوبنانهيباناجدرناما

وقفء-لمىوافقتمص"بئ67عامماساةواحذرواالهذنةعلىوافقتم

الاميركيالاسرائيليالعدواًن.(السقافداحمد)"الناراطلاق

فجراًنه.،شاورابورشاد)"الهد"ريدانما،السلاميريدلا"

رشاد)((تتوقفانيجبلا.تموتتتوقالفحينال!نار".الفقراء

احمد)"يوماولمنذنتيجتهاالحربهذهادتلقد"حقا(شاورابو

الثقةلفعماواكن.العربيةالمثقةادةاستهمنحققتهبما(الف!4

ال!ىتحولتلونفعهاما؟الطريقلمواصلةوموداتكنلمانبأنفسنا

ارالانتمىبريقان"أغفلةوفصائداسترخاءوأناشيدخدراهاريج

منفحذارولهذا.(بهنسيعفيفأ"مضيئةتستمرانيجبشعلة

وانالحقيقةبوجهنبصرانلجب.(ص*بريبلند)الىمرنضعخمان

تشرين6وفي..الحزناعتنقناحز!ان5في".أجلهامننكافح

يؤكد،الجاهلان:قالارسطوألحقيقةانعتنقمتى.الغرجاعتنقنا

،(؟والفز3الجزنفينتروىمتى.يتروىوالعاقل،يشكوالعالم

نوفمبر،22فيتوقففدالناراطلوكانواذا.(السمانكادة)

المستوىعلى،توقفانلهاتنبغيولا.تتوقفلمالمعركةفان

اجهاضمنحذار.الثقا!اوالاجتطء!اوالسياسياوالعسكري

والتسوبكالمساومات!وايىبمنحذار.الثوردةالانطلاقيةهذه

واسرائيل.اميركاتنسجهاالتيالعقيمةالبليدةوالمماطلاتوالمباحثات

الاستصداد!دفالا،إالفاسالنمقاطمجردالناراطلاووقفليكن

حتى،النمريتحققحتىالنضالفلنواصلثم...واليقظةوالحئر

فيتحقيقشيئاالمباحثاتماندةضنيلن.الوبيالكيانازدهاريكتمل

المتضق.والانتصارالنارمنح!هوحوارهامنطقيكنلمانالهدلى

فهي،كسشجرسهسارهايدفيالسلامرايةاميركارفعتمهما

.اسرائيسلتسلحسالاخرىيدها،الاخرىيدهسالاخرىباليد

الثورةضدوتهـناورتتآمر،الرجعيةوأصابعهاالالكتروبةوبافخاخها

تهدف.التمزيالىالعربيالصفعودةالىتهدفاًنها.العربية

والاجتصساعيالتحرريمضمونهافيالعربيالتحررئورةاجهاضالى

والبلادالسوفياتيبالانحادعلاقاتنافصمالىتهدف،السواءعلى

نفوذهاكثمالىتهدء.العالمفيالتقدمقوىومختلف*ش!راكية

قوىوحدتالتيهيالقتالساحةاًن.الهربيةبلادذافيالاستغلالي

مختلفة-ومستوياتانحاءعلىسمعناحركتاتيوهي،العربيةالامة

التقدهيةالقوىعنفضللأبالمصلحةمعناتع!ركت،تقدميةغمروعالميةقوى

ال!دفحديقدونالنضالتوقفان.بالمبدامعناتتحركالتي

الاهـ-ةقوىبينالاساسيهغيرالتنافضاتيفجرسهوفالتحريري

وسوف،معناالعالميةالقوىهذهتحركمنيضعفوسوف-،قىالعرب

يخلخلوسوف،والرجهيةوالصهيونيةالامبرياليةمواقعبيننايدممم

معركةولدتهاا!تيوالثقةوالتفتمحوالاقتحامالثورةروحفينا

ارضمعركةليستمعركتناان.نعيهانينبغيماهذا.اكتوبر6

معرهـكأ،حضارةمعركة6انسارزمعركةاساساهيبل،خسب

نجهضهاان،نوقمفهاانحذار.سلام!ركة،حريةمعركة،تقمم

والسيساسي،العسكرينضالنافلنواصل.هذفهاشخققاندون

وكوامهل،البترولبسلاجالاقتصادينضالناولنواصل،والاجتماعي

تعببشةولنواصل،المشتركالفعالبالعملالعربيالقوميصفنادعم

قىالعربالجماهيرتخرجانان.الشعبيةجماهيرناوتحريكوتنشيط

زالتلاةاانها01فيبهاطالانبعد،الفعالةبالمشاركةالساحةاد

الحقيقيالمعنىاًن.(الخورياثر!س)،(الوصايةلحتالانحتى

،ا)قنالعلىلعرجمبمااالانسانلقصةاختبارمجردليساكتوبر6لحرب

والفلاحالعاملان.الحضارةصنععلىالعربيالانسانلقدرةبل

فيساحات،اكتوبر6منلاولىاالايامديل:صراصنعوايئالذوالمثقف

الهرجمط،المجت!صمشكلاتكلمواجهةعلىفاثشون،وسيناءالجولان

علىقاثرون،والثقاور4والاداريةوالا!تتصادلم4والاجتماعيةالسياسية

الحقي!كيوالضمانالهمقاًنهم.الخلاقهالمشاركةعلى،الخلاقالعطاء

ذلك.بغيرلنانصرولا.الشاملالحضاريبمعناهللنصرالحدمي

.والتضياتالاعباءكانتمهما،النقاشرجاء)"ننننصرانبدولا"

منهمادراكا،يتكلمونذاوهكس.العربالمثقفونتكلمهكذا

اكتوبر6ان.41سؤولياتبهذهمنهموالتزاما،الثقافةلمسؤوليات

لمتمالذي..النصر"نعم.العوبيةللامةاولهممفاجاةيكنلم

ا!وميعرفوالملطهم.(الصلحمنح)"تروركما،مفاجاةيكن

مسنوناضلوا،وأراثوهبهطالبواولكنهم.تحديروليحدثوهولم

37حتى67منذالعربيالادبانصحيحاليس.لهومهدوا،اجله

الانسانعلىمتحاملا،التشاؤمفيمفرطا،النظرقصيريدباكانء)

افتجريدالىءضوجشكبغيرفيهكان.(ياسينرشيد)"العربي

بهذاحتىولكنه،الذاتوتعذيب،بالمرارةالاحساس!ومغالاة

المسيطر.اليأسغمرةفيوتطلعواحتجاجرفضعنتعبكلاكاننفسه

معكوسةودوة،خلاصعنبحثااحياناالتشاؤميةمغالاذ"فيكانبل

ضطكذلككانومن.ءبورالي،تخطالى،تحدالى،فعلالى

وعياو!ملاها،ويشحذهاولحفزههـا،النفسيفكلأءما67بعدماالب

علىوالتحريضوالانتقادالغضبروجسادتلقدبل.وجسمارةوئقة

خاصة-كالمسرح-الادبيةالتعابير1بعضفيوتفوقت،الخلا!الفعل

باكانلقد.والاغترابالمطل!والتجريدوالضياعالحزندوحعلى

حميمةصلاة،بالبرفىمبشراادباتنويعا-لهوفيمجملهفي67بعدما

ولكن،ظهيرياتنفيسابعضهاكان.والانسان!رضالمطهرللمطر

واعباوتمهيدا6الخلا!لفعلاالىوجسرالئثقةبناءكانبعضها

ال!رتمعدائمحوارفيالعربيالادبكان.اكتوبر6ف!تحقق!ا

-66-الصفحةعلىاًلتننمةس



أء-----بدا-ي!من.ضيالما-العدد-تاقر-ا

صس---8-21!هه!4لىءالمنشيعورتابرعس

المفا-للرأسفي))العربيةالقصيدةوكانت.شكرينمالينهجيرحدعلى

تكنلمدهذا.أتوبر6!طيفاتلوهو(المزاويرأضل)"العربي

!يا!ربيالأنسانلجهود"ل!م!يداكاترلى.ةمثا!4اكنوبر6حربا

"راحلمنصاءدةءرحلةهواكنوبر6ان.الادبعرر3!والا:ب

هـصا!ولاىأستطيعررت.الجبهاتمختلففي"د!هر؟ء،لالتض

ا!ظرومرهـت.-!بنا!خو!ات!ريرحربأولانهاالرشسفيو

الرائعةاشعبيةامجلهداتناكقلعهلىاننسمنطيملسنا،لت!ئجاءن

ا)عربية،أالثوراتعنأتكلملأ.القدءم!أدولولاالحدصثتاري!ش،عبر

أتكلم،ث!ءكلبرغمبالبطولاتؤاصرةاد-ت،8(ءشالكلموالما

هسذهابنهو73حربخاةرا!!يررباز8الوص!اناًن560عن

سع!يد،بورميالمسلحمةأنتسعبيةا!قاومةا!!هـ،اعمام-الميجيدهالايام

والجماهيرالمسل!سةالقواتبينالايامتلدفيالرايمالأورزاجابن

الثلافي،عدوإنهفى!العالمحطسنالههارالم!الشامخاكحمديءبن،4الشعب

الاحكارية،الشركاتوتأميم،العناةلاميمابن،أننا)يةمؤاهراتهوفي

برف-يون!يه01و!!وميأبن،61ش،مالمجيدةأورما)ةواجراع!!

حكلخلالواو.نجنماعيال-يأسكيماالعملابن،صزيرانهزيمة

وفي،لبنانجنىبفي،الفلسطينيةالمقاومةمعاركابن،الناصرعبد

،07-!6عاميدبيالأستنزافحربابن،مخزة!!دي،الاردناغوار

الصواريححركواالذينالعمالابن،الخغراءوالجزيررةشطوانابن

،آليات!"علىسيطرواالذشنوالضباظوالج!ود،القناةجبهةالى

الذتنابرن،واستعمواتدربوايئارذوا،جنو!والطيارينالمهـندةنابن

حركاتابن،لذقممافتصاديةماعدةبلادنافيالعامالالطاعمنصئعوا

اليمنونورة،ا&لممنمعركةا/ن،وال!افيىالادباءوابرداع،الطلبة

،السوداىفيوالصراع،ايلولو!جارر،ليبياوورة،الديضرالأجمة

وال!--راقسور"،و!تملعيالاصوالتقدمفراهيالديهالانفتاحوابن

هواكتوبر6ان..لبنانفيالمحتدمالفكرياحواراابرن،والجزالر

نفهملن.العرربيوالابداعواوورقالدم"نعر*قل!-تخشر""4نبتة

النامية.لةالمت!صوفوانينه6ال!4يقةالحيةامتدادانهبصرالتاريخ

سنتس4وخبراتلسنواتشكبنترحلاقامتدادهواكتوبر6ان

نريدووجدذةانطلاقينقطةكذلكوهو.العزيزنارصكامنجزءهط

ت!صريريتمان:صيأتنابروانبكل!!يبعدهالمااقداداتكونان

والاستغلالالتخلفمنالعربيالانسانوتحر*س،ضلةالمحالعربيةالارضى

العربيسيا-الانسانناالشاملالحض،ريالانطلاقيتحققان،والقهر

مه!جزة،اك!وبر6فيتحققماليس.وثقادياواجتماعياواقتصاد،

نضىالاعماقفيمركوزةاسبابهاان.اسباببغيرطلمقةبداية

مخيتلففيونضالاتهاواراداتهاأشوافهافي،العربيةامنناجماهير

للانجاهونئريفاحياتجسيدا"اكتوبر6مواجهةكازتلقد.المجالات

السنواتفصلالكيهيد!الوطنيةوالقوىالوطننبضظلالذي

كافسةوحشدلاحرببالاعدا!تطالبعاليةدقاتهوكانت،اولضية

اكتوبر6ان،حقا.(النقاثنفرلمة)"انتحريريىومالطاقات

مع،الاسرائيليالاحتلالفواتمععريضثأملفوميصدامأولهو

اهدا!هوتحقيق،بمواصلتهيحققصداموهو،الاميركيةالامبريالية

حقفاولقد.العربيةلامتناشاملهحضار"لةانطلاقةالى،التحريرية

العصرمعالحوارعلىبقدرتنل،بنفسناالثقةاعادةاليومحتىبه

ارضف.طويلازالماطرش!!ولكن.وقيمهوتصوراتهباسلحته

زالما.منهابرزممااكيروطاقاتناق!لأواتنلتزالما.بعدتتحررلم

والسميهاسيالعسكريالمستوىعلىالنضالمنكبيرشوطأمامنا

اكمسروما،تمصققتالتيالبطولاتاروعما.والثقافيوالاجتماءكط
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البطولاتهذهباسم.شاداطوتللأزالماالطريقول!كن،الشهداء

واصرارنش،ووعينايفكتنامننضاعفانينبغيالش،داء!ؤلاءوبا-ما

بالعقلانية،نتسلحاني!نبغيباسمهم.الشاقالالريقاواصلةوحتر!!

تتووهـ.لاالتيوالمبادرة،الدفيقاننخطيظعلىبال!قدرة،بالعلم

المعركةهذهفيالفكريالجازبءلىاله،طغيالجانبطغىان"حذار

.(غ!لابالكر/معبد)""المصير

الكلمةبل،فحسبالادبيةالكلمةلا..الكلمةدور!أليوهنا

الانلسنا"ثروس4بعض!ءهحفوظنج!لبيفول.كذلكالفكريه

نفاليانل!ناينبغيلاةيقولانارادلعله.(1دلىمةاىاحاجةفي

كناقضاتنفجرانيمكنال!اكظرتةخلاكاشاابرازلىكطالايام!ده

اش-ىأحوجناماولكن.حىهدا.اذ!عللجبهةدكيغير"رليسيه

6الففسراعمال،الع!اء!للمىا،آكضريالاللاوالى،العرفة

نعي،كيف.للنضالالموضو!بالمنهـبموالوعي،بالحظلقالوعيالى

الموضوعيهةا)كلمة،المضيئةالواعيةبالكلمة،بادتلمة؟نعرلىكيف

السلاحوراء.الملز!الديمقراطيبالحوار،ودتسخبرةمنالنابعة

فكعر،البطولاتوراء،!كراًلعبوروراء،كهـكرالا!تحامراء،!!

افتعلمحكر.وءبرواؤننحمودبرخططالكر.9كرالأست،،دوراء

اجسلمنواجتهاداتحواروا،فكر.واستشهد،وحاربوتحمس

والاصح.الصحيح

صشأءهيالتيالفن-الشهر-اكلمةاالىكدلكاحوجناوما

ككروالادباًلفن.المننضلةالمعركةكيجييعاوال،ـقلوالفكرالجسد

وجدانياتعبيراعنهامعبرمكريةشحنةهو.ا!نعبيرصحانوجداني

هـ"يمويعملبايجادالحكيمتوفي!طالبوعندما.كنيااوادبيا

فكلمات.للكلمةرفضاهذامعنىلمحليساوحو؟ك!،1المج!وميبهيشارك

نا"نقولانالضومن.الافتحامأسلحهبعضوو!الح!توؤيق

كلمةهوالفهـعللاندلك.(عمرانمحمد)"االكالمةحبهممناكبرالفعل

الواقععلىالسيطرةنمارسكنا"لقد،حقا.يتجسدوعي،تجسسدت

فيأاثونيس)"جهاوتركتالالفاظعلىالسيطرةبممارس"ولحويله

وتراكيبهاالالفاظعلىالسيطرةهذهبعضولكن،ودكر؟ادبنامنكثير

وخاصة،الرارهلفضووسيلةالوافععلىالسيطرةمعانيكلنمهضى

عميقة.حيةخبرةمننابعةدلالةذاتاوتراكيبهاالا!فاظكانتان

نحققانوانما،والكلامالعملبيننفاضلان"المشألةليست

-،تنا،منالمرحلةهذهوفي.(ادونيسأ"بت،ماالجدليالتكامل

الكلمةبل،الكلمةمط!فلا،الكلمةاحننرامالىالحاجةاشدما

فعلا-كلونبهذاانها،حيةخبرةعن،حقفةعنالمعبرة،الدالة

وأعمق.اكبربفملواهابة،فعلمننابعةلأز!ا،لفعلنمهيدااو

ويبقشىويسبقهويبسهيتضمنه،الفعليتض!نذاتهفيالغنءأان

والرصاصة"القصيدةبينيصلخيط"(الحاجانسي)"بعده

يحتقرلافهو،تمويبعملالحكمتوفيقيطالبوعنمما.(ادونيسإ

فعندما"الانسانيةدلالتهالمعركتنايعطيانبهذاارادلعلهبل،الكلمة

انسي)،4انسافياوجهاالحربيعطيانماالحوبفيالفنائ!ئشرك

فيها.الفنانبمشاركةمتحضرةحربمحربناانويؤكد(الحاج

المعركةفيضاوفنانيادبائنامشاركةالىم!حتاجونانناعلى

منالانسانيةبالدلالةمعركتنالاغناء(عوضلو!سالهاوءيعايشتص

.اخشرىناحيةمنوخبراتهاقيمهاوتجد!!ثقاقظواغناء،ناحية

منغايةكذلكوستكون،النصرأسال!كأمنسلاحاثقامتناستكون

بعثفياولىمقدمةمجردالحهـبكسبان".نغسهالنصرغايات

ؤكريسةانطلاؤكأفانةأولهذا(الحاجةصالح)"جد*دمفكرجيل

العربي"العا؟لمفيالابوابعاىكونانبدلاءددةوادبيةو!نالية

اثباباعمننتحولانايستالقضيةاىعلى،(خالصصلاح)

ىتذيادبابداعفيواةما،يقالكمانصرادبابداعاىاهزيمة

وانما6نصرادبلأوهزيمةأدبانهفيليسالادبفقيمة"وشمول



افنية"أاو4الادباوالفكريةالرؤيةفيوالشمولالغنىدرجةفي

ألاساسيةالحيوءةالل!مءووكدأدبالىاحوجناما".(ادونيمس)

ياسين(رشهب)"لىؤكدهاالقو"ب!النضالاليها!تجهانيجبالتي

.(خشبةسا"كي،)،(البطولىإالبناءادب)ءالىأحوجماما

اضا،أيستوحربنا،وحدنالناتكونانيئجمغيلاكلمإتناانعلى

الصإحالمالىنخرجاناحوجناما.ضاكلمإهوكذلك.للعالموانما

لهـ"بمإ،الصهإجمونيةاسنتطاعتلقإد".المتحضرةبكلمتنا،بحقيقتنا

نفودمنلسسإ،وما،العالميةالاعلاممراكزمنالعديدءلمىسيطرةمن

-ةوالثقافي!ةالاوساهـالسياسهءناقيرالضلملأ!،وافننمصاديما!ي

رإههإ-ؤكيالرورجم!الاد"بواحبإإإتومن.ومساندتهـ،ءطفهالتكسب

يفضحوان،اقخطورةبالعةال!مليةهذهالىينتبهارالحرجةالظرإو!

الاوسإاهـتلكويإنقإد،والأجراميةالعدوانيةاهدافهاويكشفمراميها

نضالنا"وءاك،سإاندةوشجعلهـاالسياسيوالعهرالزيفشبكةمن

شاملةثقأيإقىاستراتي!جيةاـىا.لهذااحوجناما.(سليص،نميشالة

وا،فتص،د-بئالعسلأرإءةاستراتيجيمنامعجنبالىجنيوعالميةقومإ4

الاءره!الدراسمةندوةالىالم!وةاالىهذالمدفعناألا.والسياسية

تحمقه؟الىوالسعي

4وءقيصولفال"ولبعضهذابل...الرإبالمثقفونتإكلمهكذا

هـنالمرحلةهدهفي،"الاداب"منالعددهذاؤمبماالهـبالمثقفون

عنتعب!رالحقي!قةؤكماهوالعربالمثقفوى4يقولماواى.أمتئاحياة

ءريقباكورك"يفإررإصادقساطعضوءوهو،العربيهإامتناارادة

المستقبل.

قعللوهالعدد!دافياالعربالمثقفورقالهمابعضا!على

أعتقدما؟الفنيالتقي!يمموقفمنهأقفبأنمطالبانافهل.شعرا

يمنعنىك!اللحظةوحرارةفيهالمصد1تذرف.ذلكاستطيموما.ذلك

-منهكثيرفي-شكبغصررانه.تقييماوبنقدلهأتصددإان

احبما.حقي!قيابداعمنهقليلؤبوهو.انفعالءنسر!عتعبير

ا)تن!ريالننعبيرسىضواتخبرةان:ا!ولانحر*صإولكن!م!.أسميان

غنياصانعثاسالنعكس،بعدهاوما67هزرمةقيلمامرحلةخلال

هدهطوالالمستحدئةالصياغاتخبرةمننستإيمد.القصائدبعض

فسيأنحسسها،جديدةودالالأتوفيمامضامينميهالتصبالمرحلة

الهاديعبدوم!مداواحداعبدارزاقاوعبدحجازيالمعطيعبدأشإإر

وغيرهم.والفيتوريحيدروحسينالجبوريوميعدحإ.دإروجلإلفرةبو

انسلي!ومشمالدرويشومحمودأثونشىزثرياتؤ!آجدأكادبل

تطلواثفهـةمتفائلةعدبةابتسمامةانعلى.العددهذاؤصائدأردى

وحياتنافقافتشإافيجديدبأفقحاروعداًنها.برميعاأدإالقص"ن

العربية.

الصامتوالكلامالانتظار..ماذاثم..ا!ربالمثقفونؤ!كلمهكذا

مسوإولإةفيلتالتيالكلمةاًن.المواصلةبل..لا؟دجدكلن

ا-لمها،منالنضالبغإير)هإاقىحماولالكلماتناحيإاةلمولا.وعمل

البتإمرارهونضالنااستمراران.كلهامتناتماريخأجلمن،أجلنا"ن

،-نبدولا،المواصلةمنبدلا.(الخوريادريس)العرريةهويتنا

التيالانتصاراتقهـيمةاًن.العربالمثقفينورشوليةهذه.الانتصار

انمالشهدائناوتقديستااخنرامناوان،استكماثهافيتكينتحمتقت

تكونلإن.اجلهمناستنهإدواالذيالهدفتحقإيقفييتجسد

ومدينة،فرإقيكلؤجمي))اكصبلهمنقيمبئنبهدائنااحنفالضا

وانما،ؤحسب(فياضضليمان)"ومهنهموأدوارهمأسإماء!مونذكر

،اهـرباالمثقةونيتكلمهكذا.ا!منضاكريقطريقهـ،نواصلبان

.منتصرامتحققافعلايحيونهاوكلماتهم*شإونوهكذا

العددهذاعلى"للاداب"وتحيةالعربقلإثقفينابرلص!لتحية

لموافف-جلمجردلشرإالحقيقهإفيهوالذي،أعدادهإامنالحاؤل

لاهـتفرشواءبةاضاءةكذاكهومابقدر،والمثقفينالادباء

المسشقبل.طريقوالحسارةبالوعي
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