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---حى

الميا!ثفطمحو

السابقالعد*ابحاثمعظمحولهاتدورالتيالمركزيةالقضي!ة

الارحاثهذهومممءالا!بفيالالتفىام!مالةهي،((ا!داب"من

الادبي،للعملالفنيةالقيمةيخدمماالىافوصلبغاقيارر!قيلمطرح

يضع،الزاويةهذهق5.اوالابخم(عيالساسبمالاالتزاممع4بالطلرؤ

فئ!،مطرانخليلهواخرشاعراحجازيالمعطيعبداحمدالشاعر

ويتصدكل،الحديثالعربيالشعرتاريحفييستحقهااله!دا(كانة

شكوفسكيفيكتو"رورنحدث،الفلسطينيالادبلمواسةخوريالياس

معاكسةغايةمقارشفيقويتابع..."الاد/!طال!مرصعوبالطاعن"

في،؟الفنبالادبلهاعلاقةلاثكائيةلاهدافهالادباخضاعهي

.سنرىكما،لجنتسينبرسويفالننعرم!حاولت"

*،*

خليلشعرصمنالاساسفي،حجازيالمعطبمعبداحمديبرز

ب!ينمقارنةكاوي!قد،(،القضىيئصاحباث،عر"كونه،مطران

ادض،بقءنتنطلق،ثانيةجهةمنوحا:فوشوؤيبراليةمن.طران

نايمكننا"المقارنةهذهوبنتيجة:والطبقيةإولوحقيالايدالمواؤعببن

منمواقف!م!وصاحبيهمطرانعلىاملتالت!الاسبمابان...نقولط

منمواؤفهمالجميععلىاملتالتي!!،والوطنالفمبمسألة

منهسجفيالتجديد"بذلكوالمقصود،"والجديدالقديم..سالة

.((موضو!هافيلاالقص!بدةشكلوفىب!ال!"ابة

اعتبارهح!تى،الادبيةالريادةفيككانتهالىم!اناعادةان

الفم!والمفاهيمالحصوراتمنالكثيريرعزملما"المجدديئاًول)ء

اثكلااساسعلىوا،تحزبالانقسامي!مبسص.ثكد؟8بإتفود

ذاكاوعر4اررلهذ:التعصبعلىالامريقتصرولا.المحتوىدون

يشير،ذلكمناخطر؟لامر.القدمكرةفبرقبينا:اساينقسمكما

يكوىان،الشوعكتقضياني!كنكارثةانها":حجازياليه

تراثمنسبقهبماالصل!!روخفطعبانهللناسموصاا!اصراتجدبردفا

غيربالتراثمعرفنننا"بأنادرآكنااهميةهـان"العربيالشص

ك!امطرانخليلوهـكا-المستمرة"المعاودة"نافيتهمن"دؤيقة

الاديبيخوضهامعركةهي-عليهامثالخيرعنهحجازيدرابسةبر

وتصورف.فىلماصيهاجلمنلاالادبمستقبلاجلمنالحافرفي

العالم.تعييرمعالمت!لةمصقثاعنورقلاامراو.صللماضكما

التحليل،مجمليقودالذيالمنطقهذاهـعانم!جاماا!ىركانلمهو،8

فيكانتالعربية(مطران)امتهان"قولهفياشارحجازيانلو

ق!بلالاودوبيةالشعوببحالشبيهةبحالتوالماضيالقرناواخر

ذلك.نفسهلمطرآنت!ودالفكرةهذهانالى،"الفرن!-بئالثورة

الصبيةالبلدانخ!فوعدؤيةعدممنلمطبرانبالنسبةمبرراكانماان

تقتصرلاعواقبذلكعنوت!تج.ايا8هنافيمبرراليس،للامبرءالبة

يتج!اوزقدفشلأليذلكتتعدىبل،الماضيحولالاختلالىعلى

حححححم-سححم!حى-3ء

.!حمثم

!رررص!ب!همس(.رس،!

أيامفيقامتا)تيالديمقرا!يةاوطنيةاالثورةالشلحظرهفي

طبيعةم!رفةعنعاجزةكانتالتيالبرجوازيةالهناصر2بقيادةطران

.-حاربالليالعدو

حجازيالمعطيعبداحودعليهركرمااه!.ةيقلللاذلكلكن

الطبقي،اوأ)ـوطنياوالاخلاقي،الالهـتزامتأثمررانوهو،تحليلهفي

حدسبماهذاولعل.بالاكبالالهقىاماهمهـيةفيفيلا،لأالادبف!

جن،المرحلةلغةمن4عتلكخبير!فاهيمفحتوحاولى،مطرانخببل

المجالفييفسحماوهنا."عمليشعر"و"ادركعاشعر"بيينميز

لا،اسابقةاالممجزاتتملمكشرفارركلي؟لتجريبالازدراءلمدم

ثركلتشكلها،لسب!ورةفيبل،ثاجزةال!ناوصلتكمالهاكلهاركاسف

تجريبفكل.ام4الدوعلىالكلاسميكيىقىوترلدكلاسيه؟كهاسرامننلاك

عبث.ذلكبعونشكلي

،**

المدرسةرواداحد،لثم!لوؤمسكييىكيتور؟ولهبريدماهذا

ثورةبعدالسوفياتيالادبيالنقدفبمشانلهاكانالتيا)مشكلية

الذين1المم!ضقحلإبينوالفنانينا!شعراءملإهوعةمعبالارتباط،اوكتوبر

الماركسية.ضوءفيان!ا-،ع*طويرعاكاو!لواا)لمثورةالىانحازوا

عا،ةتلقب،"كببنهفهرة!!يبالانحطاحيةرممتال!جمه!المدرلةوهي

شكلوفسكبمكتبها)ذيلأا،!ص-لمقالاهذاتعريبان.بالجدانوفية

آثار"مجلةعن!يلحررندةوعربته،عمرهمنا)!ثما،جنبمدالان

شكلوف*صبتراثهـيفالتعصرورةيثير،العممودياتية(،واراء

الى"معاودة"،تحتاجوالتي،ا،سمبقةالافكارمناحييرالارالةوامثاله

عموما.ألاداببتاريغل4،وحدها-وفياص3ابا،دبيختصف!ببمالا

!تباورنء!ككان"!دنبر،كعنوودثاثحلوفسع!رقول

وابثورتينمنه5اقعموكنا.الخاصةحقيقتهلهكانتولكنكبيرا

،"الحقه"لآ"ب!كأالماركسيالوعيوو!امثلضوءفي.،(ثلاث

تساعدك!ا،الادبالنقدفيعلميةلممارسةالتصديهدازم!ننافييمكن

التصاربقيمةعلىالحمفيوتساعد،عليهتقضيولاالادبتطورفي

ال!هـييزفيتساعدكما،الحن!اح!الاتمنومكنماباقلاروكلية

المستوىوع!الاجما!ا-اًلاقتصادياررضى!ىالتمرصلب!ن

واووانالزمهـا!!كبماقتفاوت(،ثورات"او،!!راحل،ام!يا-الادبي

الادبرلمبموسبثا،ستوىتحوليتسارعانمعهـيهةظروففييمكنبحمث

بالنمسبةمعينبلدفيوالسياسيا،جتماءكماسالاقتصاديالمستوى

.الاحتمالهذاعلىكثيرةامثلةالعارإءوفياحولبلد

**

هننقاط"خوريايىاسمقالعلىنقبلتقلم،لاكل!وءفي

تصديسهفجميالكاتبانفشجد،(،الفلسطينيالادبد/ثاسةاجل

الفدطينيالادببدراسةبالشروعتسمح"نظريةقاعذهتاسيص

التيالنظر،لمةالمسائلمنلكثيريتصدىنفسهوجد،"ءريدبشكل

برفضبتحدهـمن!جهيبدأاذفهو.اررابقانا؟مالانلدينااثارها(

منيتخذادياالمف!هددالنظريالممهح"طرفييكلان"مهـنهجين"

افنراضالادب،"و(،الفهجالانعكاسنظرية"وهما،،(طلقامهـةالصفر

ا،بداعيةبنفسهالابشيءلهعلاقةلامثارإعا"،ابنعرخاصة

الانتاجاثكالمنسدالادب"باعتبارمنهجهيعددثم"الخاصه



رون...الادبيالنناروخالىالاعتبار)،هـلك4ويعيد"الايديولوجي،

لالا-ديواوجيفالحة...انقديةاللعملية؟لهدخلايخالنارهذا-ص!ان

صلبوصفهاليهجديدةعنامحرواضافةعناصرهترتيبباعادقيقوم

رسةللمطاضاءةنقطةالادبيالتاريخيصبحوهكذا...طبقيمراع

يربهـا!ري،للتصيىلالاساسكاالمدخليحجبانصنالادبية

،صعا:نقطصينعلىكدثمدراستهاتجريالتيللمرحلةالمحددبالفهم

...الصبيةللايديولوجياالموحدالسياى"ا

الفنية،الادبيةا!مارلع!ةاشكالتعدديهانعلىالظكيد"-2

اكءوذج.اساسيانجانبانلها،واحدةاشكاليةداخلمنظرح

."الابخنم،عيةالوطنيةوالمسالةالثقاالي

هذاالىوصولاالتارينىاننحلإلوفي،المنهجبر،كأاعململأللأن

الايد،ولوبرءجةالبني!ةالىروبالثرةقفزنا"،"المنه*ءالتاكيد))

الايديولوجياخصوصيةمهملين،العربيالادبوخرإطة،العربية

،"الوحل!"علىالامرا؟اهميةرغم،القفؤومذا،"الفلسطينية

المفاهيم.باستخدامتتعلقاليالمحاذيرب!ضالبدايةمنذي!ح

مدخلا...الادابيالتارصخ"جعللعدمالعامالنظريالتبريرانكما

السريعانناريخيالعرضصحةلتبررويكفيلا،"النقديةللعملية

لاعادةمعرضك!موذجفبلناهاذاالا،الحدشثالعربيالادبلننطور

العمايالم!ثالفيراهناوكما،نطريا؟فسهالكالب+ووكدكما،الن!ر

.هـران8خل!رشعرءراًجعةفيحجازيالمثط؟عبداحمدرتمهالذي

اسئلة:عدةثصحوهنا

الاإديولوجي"الانتاجاث!هم،لمنلثمكلاالادب"اعتباراليس-

الاجضه"عي"-الوطني"اتطورواالادبيالتصروصععنالمسؤولهو

اهمال؟س!تدعي!ماأبنهماالمطاوقةثم،متوازيينخطينفي

الىالهتنتاجالتوصلوبءهل"الفلسطينيةالايديو)وجياخصوصية"

رؤضبعد،الطريالتحبللسيافىسلأفاا"حثيد!"،احير

الصوت"بلأخصوصؤمجرد)؟-با)خلسصالادبخصوصب"

الفلسطينيلأالادبيجعلمم!،المكاناختلافعننا!جة"الحسمطينيا

؟(الوجميالادبداخلفولكلوريتنويعمحرل!الم!اصر

الببهيد.بمالذي"الايديولوجيالانتاج"مفهومالى"ذايإدنا

هـلانيطمسبحيث،والايديولوج!االان!اجمفهوميحوريالياس

للواقعولعلاؤاته،وهدمبمتصوربهمنى،معينةلايلإبولوجيايحضعه.ءتج

هدهنداركيجعلناالذيما.المرحلة(،حتيقة))نسميةفيهتتحدد

ثبهماالىفىنتوصلالمرحلةعننخرجامكأااذا"النسبية"

"ثلا؟مطرانخليلشعرعنيختلفلاالفلسطينيا-صابانالقول

بفه!م!يرتبط...للضحليلا،ساسيالمدخل"اناعضبارا،يسثم

الاءتماعيةالبنيةمسصتوياتمختلفتطورمراحلبينمطابقة"المرحلة

الفهميتطلبالاوبانتالي؟الفوضه!البناءمستوياتمختملفحتىاو

اسبتقلاليتهوتميزهفيبالذاتالادبيللتادبخ"فهما"لامرحلةالمحدد

حوريالياسانأالاجتماعي-ا،قنتصاديالتاريحعنالنسه؟قى

حدى!عماحتىاينكوعىالىذلكبهو-!ؤديسلفاالتميزهذايسقط

اعملمحط"ال!ثعر"و"الادبر!بماالشعر"يئ/تميزهمطرانخلإربه

"اثبرياالمولأفتكا؟مل"بدونهيستؤجمملاالشعرفيكنتناقض

ووحدته.

،النموذج!الادب!-!ا!؟ريخلهي،نجدع!دما:اخيروسؤال

"الجديدةالثمه.رية"للحركةت!ريدا،المقالعليعنايقترحهالذي

عنممائم،"الاصهوفيالقديمالبنائيال!دارك!رقف!رض"بانها

تيةاًلىوصولا"الجديدةالقصيدةاطياراتبتجاوزءبخشرنا

من؟،افي،اتخلصاعبر،الخاصالقصيدةشكلاىااو،"لقصيدة

!بلىفي،الشعريةال!هلةاواثءريااًلكلامسرياللهالمحلأول

هذه.ا(ركبةالقعبدةفيا)مشعريالموؤفتكاملتاسيس

الا-اسيالمؤثرهيا)نتحريبيةبداياتهافيتزاللاافتيالانعطافة

نصوذجامامالسنا،"المعاصرالش!عربهيمرالذيالتطورلخط

منمنقطعغيرخ!فيالتطورهذايضعالقصيدةفيالشكللتطور

خطلصئعربانهيوحي،للشعرتحديديرلسمه،الز!يالتتابرع

ؤصياررمويا(وقفلكا؟،ل"شيجة،الشكلفيماسحريولده

،هذهرلأئياولنلاحظ)نهائياالتخلصعبر"،"المركبةالقصيدة

أ"الش!عريةالجملةاوالثم!عريالكلام-ال!صمعريالم!حلولمن

اد-كلاط"اًلجملة...الكلام،00ل9المكا"اسقاطفيليسا

كأوريالياساعنبرهانبعد"!تولمجيالاشالحقل""نللشص

اللفةحيز!اساسإحتل"الادبالىواعننبو،"اايديولوبرشكلا"

يصبع"بحيث،"الايديولوءييالمستوىداخل"،"الدلالة-

؟،،ايديولوجياحقلمماماكأسة4اًسالادب

الذيالجهدمنتقلل،التيا(قالتناقفساتلحلهه(مجاللا

بعيناخذهافرورةيرىاوليةنقاطاطرءانطالذيالكاتببذله

"الموقف"كيهاويتكاملمفاهيمهاتتحددقدلاحق"دراساتؤ!االاعتبار

.ا)نظري

فتظليستخلصهاالتيا،وليةبالاستنتاجاتيختصفيمااما

تعدهـحالتكا،الفدطهنبةالثورةالاونرى،تجريبيةاستنتاجات

خوريالياسفيهايرىالتي-"القتالببةالممارسة"على'ففتصرة

-"ا،جمدءتةالبربيةافىيةوتاسرلاستعادةالوحيدالطريق"

القضايامنالكثيروتحلالاستنتاجاتمنامثيرمسارهافيستعدل

حركةبوص-هـةطلائ!هاوعييتكاملمابقدروذلك،العالقة"النكر

وقد،ككلا!الميةالثوربةوالحركةلميةواولالعربيةالوكلدالتحرر

الشخصيةان"صحيحاكانماذا.المنظربئمنالغثبرذلكفيلم!بقت

داخلالكا؟،لالانمماجمنؤحررهاعمليةت2بد،استقةا6يةالفلسكل

هذاؤلميس(،الخاصصوتلاعنلتصحثالص،مالقومكظالوعي

القديس"صوتكانمثلماالباديةلأاصارخاصوتا"الصوت"

على)ء،هذا((تحررها)،تعه!منولا.مطرانخليل"يالبدو

ميالفلسمطت!الثابتعنبحثا"عودتهامجردإ(الادبيالمستوى

،لهف!ومفيفخنى،"المسهتوباتجميععلىرومانسببةصعودمرحلة

الياسعنذلكيذبولم.ثاقيالاصلليسالادوبسي"الهـثابت"

ا!راع*ـو"الثابت"هذايحركماان.اكهـجميةمقدمتهفبمخوري

الشه!صية"يجعللهوجهلاعموضدلا،الحافر!الدالر

ضدبل،قمسمابهاالفداليكوفيةتمحوشخصية"الفلسطمينية

العصالميةالامبريالية:باسمهيسميهانالشاعريضيرلامحد!عمو

يؤسسبل.العربيةوالرجعيةالصهيوق!،المنطقةأفيوركيزتاها

الت!در،وى9تخوضهالذي-بالث!مرحتى-الايديولوجيامرا؟ا

ص8ات!ملاصهاثهرءفيالماركسيةمنيىسالتيالماديةؤإعدتهعلى

العالموحعتقدالامبريالية(،المرحلة)ءلان،المحليةالمنتجةالقوى

تطوراساسعلىالراسماللعلاقةباخضاعهعشرالتاسعاًلقرنمنذ

الانونحن.مكانكلفييتهـررانالغروريمنك!سالمنتجةللقوى

اصعيداعلىالاشراكيةالىالرأسمالببةمقالحاسمالانتقالنعيش

تسميةبم!موجههإبغفيانؤقطا،*سروصالحومن،العا(!

بالاحرىهو(أالطمالقو.كي،الومحه"منفالتحرر."اًلمرحلة)ء

مجردالىالصراعيحول،برجوازي،محددؤوميوعيمن-ءور

خوريالياسيريدهاالي"المرحلة"يطمسودشنط-دىصداع

المستوىعلىالماركسيالتمياراثرال!تداد"انيرىيعوددلا،مدخلا

،"السابقةال!سياسب"للممارسةذاتىلقدعبرإسيلياواالثقا!ي

،حريرانهزيمةعلى"يختلفة8فعلردود"بينفعلردمجودليس

.،(المتخلفالسطؤ،اكيار"و"الحداثة"كارجانبالى

جديدا...تضيفلا"،،(التيارات"هذهانصحيحاوليس

ب!ل.(هناد!.قةغيرايضاتضيفكالمة)"العربيالفكرعلى

وما،حدةالطبقيالصراعاشتدادعلىدلإلاذلكفيانالصحيح

وفي،الصراعهذامنوجهسوىالفلسطينيةا!ثورةاظلا!



قيادةوي!اوصاتالتي(،المرحلة"منمستورحروجاستصارها

ممنخرو!أاي،المسطردالطر!قالىالنحررحركةاليرجوارية

جذورهتمتد3!اضمن،مرةولاول،اأوةهذهخروجوهو،المماضي

!لوراضه.جمعاءالبثر!ةذاكرةاليهتعلماواعمقاكصىالى

منالقادمالشم!عريالصوت"ايقاعاتي!لأروجديدلزمنمستمر

الشكلبينالشعراءيه"نيهمضنصراععبر"المحتلةالارض

عنديقفالذيالاكاديميالنقدعنايحجبهالاينبغي،والمضح!ون

القمادمازمناايقاف!صاولاتفيارجعيةاوتستخدمهاللغةحدود

الش!عبو!!ة"))ب8مهلته،ال!سكلعةالضعفنواحيعنبالتفبممى

...اله،3!نوسواها

كانتطاولكاملادبياشنقلاليوجدلا"خو!يايىاسءكول

الادبداخلخاصفلسطينيصوتهناك.واحدةاكظريةالاسئلة

."الزمنمنوي!يسالمكانمنخصوصيةالصوتهذاياخذ.العربي

لاحاصلتصيل!ذا،"كامل)ءادجمطلاستقلالوجودلاانهاما

اسئلىلأهناكانعلىالت!كيدمناي،يليماخطورة؟لمنشيئايغير

السؤار8ي!حمن:علىيتوقفهناشيءكلانذلك.واحدفنكرية

السؤالطرجانعلىملموسدليلبالذاتخوريالياسبحثاى

لا"الايديولوجيالحقلض!"الطبقيفالصراع6بسيطةمسألةليس

ذلكادراكوعدم.السمؤالطرجطويقةعلىبلالاجوبةعالىيدور

"الزمنانوالقول.المسيطرةالبرجواذيةلا!ديولو!يلأالخضوعيعني

الاخصر،،،التحليلفيموحدالثقانجءالهملان.موحدالعربيالثقافي

التي،"الثقا!ة"وحدظفيالصضرةابرجواز/بئاقيادةازمة!يحني

صوتلاسكاتالموجهة،(الصفوحدة"الىالرجحيةالدعوات-كرر

ار*،عفانوبالتالي.العربي،(الاجماع"داخلالفلسطينيةالثورة

!بس"الزمن"الىول!يس"المكان)ةالى(1الفلسطينيالصوت"

م!عنىاي!ناكيهودولا،"الصفرنقطة"ق8الصدورتكرارسوى

تأخذحيث،الجديمظالتحربةهو،الفلىطينيا،كان"بانللقول

المحهم،"الزمنفيالانسانامنتدادلتشكلبعدهااًلطبيعةاش!اء

الكلامهذايتثورولاالصغرنقطةمنالصدورالىالسوةسوى

المطلق.فيقتاليةبممارسةبالقول

"الثابتفيبالتا!اممصولىةليست"العربيالادبوحطه"ان

بصمورالقولورفضالثورةزمن،الجديدالزمنفيبل"الرومنسي

علىتاكيدهو،وحسبامانخصوصيةعنالفدسطينيالصوت

في،الفلسطينيالابخصوصيةعنوالدفاع.الثورةاستمرارية

هو،ببهماالميتافيزيق!الفضلفيو!بسوالمكانالزمانجدلية

هبمالادبيالنقد.،مةول!،الجديدالعربيالادبوحدةعندفاع

وحسبتطيمهمول!سى-لفلسلإخيين1وارشعراءالادباءمنالتعلم

الجديدالزمنفيهايتحققالتيالخصوصيةعنالبحثءنليتمكنس

اخصوصياتواالتفلوترؤبةلان،ا،فلىطبءغيرا*ربياالادبفي

الته(ثلدؤبركأانحينفي،ارقىوحدةباستخراجحيسمهالثيهو

التفاوتعلىيقومالجديدالزمنمهـنطقان.4اضياالرىادقاءيمني

رجعب.يصبحعنييتأخرمنانهوالثورةو!طق،التطورفي

يرحم.لاشطقها8و،قاثمةدالماوالثورة

العالمهدم"الىهعاالذيمطرانخليلامثولةتبقىاخيرا

هؤلاءاساسهيضعوحريةوجمالاعدلااكثراخرعالموانشاءالظالم

تلتقطه،يلاجمابداالجديدالرمنانعلىدليلااتبقى،"المضطهمون

كمامعروفااسمهيصبحانقمبلحم!ى،"الجديدامثسوا"هوائيات

.طذفازمنولاالزمنيتحددالجديدالعالمفباسم.ايىومالامرهو

مادي.زمنبل.ميتافيريقيا،مجردا

كل!لا

ثلاثيةمنالثالثالجزءالسابقالعمدرينقراذاككلبعد

!و.امدىعلىتباعانشرتالتي،لسولجنتسينالمكرسة.قارشفيق

تنويساتسوىيضملابمجملهوالمقال.الادابمراصفحة13و

كاتبجهدتنويعاتضمن،اهـوفياتيوالا!*،دالمارك!يةعلىالتهجم

بنقدمستصنا،موؤفهعاىوالحيادالموضوجمةطابعاضفاءفيالميقال

ومنالامبرياليالغربحقيقةمنالجدالي!بللااصبحلماتبربري

.سولجنبنح!قة

علىالعولةامرارهمبرراا،ولالقسمنه!ايةؤك!نفسهمقاريقول

بكثيراهميرخحصنافيماالمسالة":"اللاحق!ةالاعدادفيالموضوعالى

بعردمنواعيق،فلسفيةاو،جوااقياو،ادبيةقضيةفجرد8من

أاذاالمسالةتلمنفيم".اخلاقيةمشكلة

سولجتتسينعلىكتيرةآمالا!علقمقاركان:!اكيؤيماباختعار

لعالماويخلص،المصولىايالاحادفيالداخليالوضيمتفجيرفي

سولجنتسينلكن"المنقؤيحكومة"بيشص!بلااذ،اولركسيمةمن

بذلكتصدع.،ترميمعمليةمنبدو،،واحنلاؤياوفلسفيافنبباسقط

المثق!ن""الىالغربيةاًلاستخباراتمطابحتوجههاالتالدعايةفي

لندع؟تىو!"اومبالغةالخلخيصهذا3!هل.خاصث*لالعرب

يمكلم.مقار

المواهب"فدا!جهة"الاداريةالاجراءات"ءضامقاريتحدث

تلكانفيشكمنما":!قولالممعوفيعاتيالاءصحا:كي"المدفو2نة

النقدطرسة5ب،وتم!صا!قطوضبلآ!ص!مودا!ابالاضا!في-الاجراءاًت

عليطو-لملأامداالىرب!العالمفيهنابنارهااكتوي!ناوقدالارثوذكسية

الاداريةالاءهـا!اتتلكان!بماشكمنما-الكبارالمقلدتنايدي

المواهبودفىالالبمالتخهـلفذلكوزرمنكبيراقعواتح!لواكفدية

".و؟تلها

واننا،،"العربيالعالم!يهنا)ءاضيانهمقارحظ!ءنمن

لان"ادارقياجراءات"ايبحقهنتفذاننملكلا،حالكلعلى

،س!رسة"ب!قى"هنا"فنخذ"طويلاامدا"كا.تالاجراءاتهذه

مهـننحهلمهانالصدفشاءت8!افيثيتحمل."الارثوذكسيةالنقد

بحقه."النقد!ة...الاجراءات"طريقعن،(وزر"

وا،دبيةالفنيةاحياةواسولجتتسينكمانجاتيجهلمقار:اولا

مطابرخمنيستقء"،معلوماتمني!لمكهوما.السوفيلاليالاتحادفي

فيالمثارةالضجنةفي،تقمفلمالدنيااؤ،متالتيالئربيةالحاية

يهاجمهاالتيالغربيةا)!ص!ففيسولجنتسينحولا،خمرةالفترة

الامثلة:بعض.والحيادالموضوعيةفتصنعاففار8

الفقرةفيالغرب!يةوالصحفالكتاباتمناستشهاداتهكل-

.الاخيرة

تصدىانب!د)اعتئز"انهاهـقوثكوالشاعرءتيقول-

واللجواراتبمصنعفيهايتغزلبرهصيدة(سولجنتسعينعنللدفاع

العالمف،هنا"القصدةهذهقرانا."ندريلاالنقلسيارات

وا(،اعتذر"قدالمشاعرانورالانجدوام.العربيةباللغة"الهربي

يحتقرلايفتوشنكولكناكقدفيعنيفةاًلقصيدة."ب!صنعتغزل"

"لقصيمقوامثالهسولرئ!سينيحصقرهاالتيكأالروبالعاملةالطبقهـة

.("موسكواًنباء)ءنشرةفيمعربة

الزخارو!ه(ويسميه)سخاروف"المنشق"بنقدمقاريثق-

اديباليسبانهسولجنتسينيصفالذي،الغوبيفىالصحافةعننقلا

اكثرخجلانوبعدالغربالىطرلىهب!د،(،داعية"مجردبل

النيالهالةوسقطتاقوالهتتبيمنالغربفيرجعيةاصدظئه

يذلكسخارو!ان.الداخلفيشهيدابوصفهاياهااليباسهحاولوا

صحفيافئتمرا5عقدالذي1وهو،كشهبدهوهالتهعنالدفاعيحاول

تسلحهزيا،ل!الىالغربفيهدعالمشتينمنذموسكوفيءلنزلهوب

يمحضهنه.مقاريذكرهلاماهذا.،السوؤياتيالالحادقوةلمواجهة

تحفظ.لونئقته"ذخاروفأة

سولجنتسين"استخدامحاولخروششموفانمقاريزعمس



علىهجو."منواستثناهم،ستاليننقدفي"ومصوروهتوشنكو

التنسكيليينونانى"السوفياتيالاتحادكنابرونوالمجربينالمجمدين"

لاحظا"المستقيمالواثعيةالاشراكيةسراظعنضلواالذين

دنالنظروبصرف.(مقار"موضعوعية"عنينمالذيالازدراء

"آلمصود"هومننتسهاعل،والفنالادبفيخروشتشو!ءباراءرآينا

ووله:خووثثو!الىيئسببهواذا،اسمهم!قارنسيال!لي

و!عه."ا!صا!يةا!سماوات"شوخأريجريجوريالمصورلوحة"

(،الصاف!ةاتالسماوإ"فيلمعديطةسنواتم!نهذبيروتشاهت

.تشوخرايغريغوريالم!وف!يا/يالسينمائيللمخرج

دراسةفي"الاكاديهةالدقة"علىالامثلةهـقأ!ثاريمكن-

لهما.وتشويههواكاركسيةبالوافعيةالازدراءلهجةتبررالتيمقاهـ،

طيالسلاحركعاذاالافنايكوىلاالفنانء"زع!مهكيلتاليالواكعية

الدين"هي،،،السياسيةافعفيره"و،،سياسيةعقيرهخلأمة

طالبا"الثولةعنبفصلهسيلجنتسينيكلنبالذي"(اكاركسية،

يقرلافهومعينحدالىالعرياتوامحفرفىالدينرحابالىالصدة

سولجنننسينمعولعله.كذلكومقار"،المنضبطةغيرالسائبةكأالحري

ذلك.كلبينيومقاليكيف.الحكمفينفسمهيتصور

علىسولجنتسينلاعمالالفنيالسقوطةىالمسكلوأيةمقاريضع

فعدأ!؟دتا!سولجننبن.السومياتي،الالحادفيالنظامعاتق

النظاملانالعالميينالعصركتاباكبركلنواصبحنوبرلجائزةاستحق

سبقفقدالمنطقهذااحديستفربنلا.الفنيسقوطهفيتسبب

."ادبيةالضيةك!هصدمنبكببراهمالمسالة"انالىنبهناانلمقار

التعرضمنالمذكورالمقفلالفكريالجوزنب))ذلك!الننباناذ

الكاتبهذامنجعلالعبى/ال!ووهو،ومناقمثهضطالوافدة4لمتيارات

الذيالخطرذلكاًن...واخلافميازمى*امتاضلكراربانهنصفهط

يجدان،تما،ويحاول.،(التاريخبر!اج!مؤارولعهفيكامنبسببهكرر

الثاؤميالغربباببم!رنمته"اأرجل)9ابفيالوحيدة4ا!ق!يم

له.تكراراواعتباره،ا!2!هازمةوابانألئانيةاله!المية(ال!وبكبل

.(،انغلقالف!رياًلجو)ءب!سولجنتسينعنوينندر

وصففدسخال!فهـونهئثانمةبقبةتصطدممقارلكن

.ايض،العقبةهذهلتجاوزديتصدى،"داعية"بانهل!ولجنتعبت

هذايكونلاوقد":قانلايعلقجنتسينلسولؤصيد،ايرادفبعد

كو4فالرجل...حاذق!ةفن!ةصنعة!يهتكونلاوقد،جيداالشو

سولصنس-جنيسيرالهل...ثمئرذاكفيماداعيةزخادوف!وصفه

ابههـما!!و.اطلافا؟اذرالوارفةالاشتراكعيةالواقعية!لكلفي

-صثقمنسهرزاجةالكلامهذافيالقارىءيجدقد."عنهايكون

نامخير.الاشتراكببةالواورعيةعن،(ال!ثوايكيغيرالنقد"كاذيبه

.ابداكاثوله؟!غيرنفسهكارانالنظرامعانبعدواجداقارىء

ااجاهفيفيقولسول!نف"ينادبتفسحرفيمقاريتبرع:كيفلنر

سموأجنسينيعلهوكماللعالمالتصوروهذاوفي":العقبةتجاوز

"الواقعيه؟(انمقارومن!.،(ارواقعببةم!هوممحلالصرومفهوم

براءمنهاوسواجنم!صين.سيماسيةدكلايةلانها،(الرو"ك!ر!لا

با!ضما!يوبرعرإخت."هوكماالعالم"تصورهرغم(،!الق"لانه

بريرخت)ءلان،سية4ببرةعظي!لكولانه.هاركسيلانهصادقغير

ي!رلىانهأمقارفعلوماذا.،(مضادموقفمنالش!*نفسفعل

القجمهيصرفونماهـكسبكأغيرانهمرغم،البرب41دثقفينمنالكميران

ويتظاهرالمحقولالاعتراضرد!عيحاول،الماركسيلبريختالفنية

ورطقهيخونانه.ليغشالاورا!وتخلطوبكاتوربريختبمعرفة

سولجننف"يظ)با!لموصماتية""صمق"فيصفترقيعهيحاولحيث.ق

(،دوج!انية)1منبهعلقىمالينسبسولجضتسينفيسشخدميهودلم

با!وجماتية.يتصف"فييجوأ)ؤي،(عدقه"يمارسكونهالى

لش!هتو،!هألة"اوجلا"ادبمن،،الصلمق"لسقطاذاهموما

"صمالية".

ثورت!سهالرجلعن"الصدق)ةيسقطانيلبثلامقارلكن

الرجسل-،ثيوء!ئتضخمصورةرلسموراءسعيافهوو.يدريان

ف"الكلب!قى"فيا-كيالسمالأ"حادحكو؟،ةمعصراعه!ئيانهعنهيقول

.ان9الاؤجال!اوراقهكشففياوبا،*!عملهعنمفياال!اارتكب،

النظاما-طأ)):((كلبية"ايبموديرفرللمجقار"اموضويىوا

من!4اعطاهصولجنتسينمنالنخلص"نفي!لا...الستاليضكألم

بخطأالخلأهم!امفاركوان!ن"للمحعاد"و."..!ل!مهليواصل

الثافعط،خطماهازكبالاواىسذاجننهبكد))اؤ!فعئيسولجمتسبن

عليهقفكط1،ءفباال!وة،،عمبللثرتعامل؟اوللهرليحلأقيء2اولىفبمودخل

"وأةالمهكو؟!طةجم!ابر!ايظلانولفو!نا3(بأ:ا؟ص(رتا؟فياكأ-اىهبحظم

حياةمنيوم:الاوا!رواقيز!رتجربةبذلكوزه-ب،!هاوالمعارضة

ضدحملة!بردحكلا"ليكمنشورتستخدبمبهافاذافيفىوفيتشايفان

يوم"فيسولحتانهو،مقاريقول"لاما"...سابقزعيم

شهومحيينئير!بان!بمسجانجبهيت!المروايةبطليجهلى"...حياةمن

ىاحينفي.!هاالاي!،ىيردكونالتيا"بادىءمعتتافىاعمال!لان

ا(ضعاونحنالخوزءوءنالنازيةعنالاخيرة1غلفاته8فييدافعالكاتب

اذكأناوريمن:والسؤال.ثمنهاحتقارهعنويعبرمننلرمع

أ"...صهاةمنيوم"صدريومدج!ئ

مجردجمناعه!)،القضيجهلانمقارصالحمنانشكلا

."اخلاقية!ص!كلة

تنخذ"ال!و!ينية)رجدش"!حاولات،المنطقبنفس،-فشلثم

عاىحقدهمنصئقذهادينياتم!!هوجعل،وكنيتهلامنالرجل

منيصقذه"للرياضياتودراورتهالعلمبمتدريبه"وجعل،الانسانيه

...والت!ولوجيالعل!ألختقممالم!ماءفى"-ورطه"

القارىءيستعربنلااكن،التفاصيلفطللدخولمجاللا

."فلة-يئ...قضي!ةمجردمنبكثيراهميخصنافيمافا،سالة"

.لهقار8امامناويبقىسولجنمسينيسقطواخيرا

!لها4حكومضعلىحقدهءن!بوسولجننسينان!الامرفيم!اكل

!عالفعلردودبمهـاجمقىعنهيد؟فعانمقا.فاراد،العربتساعد

وزغليفواص!وعاءوفيوالغربالشرفىوضعتمالغربقياللاسامية

يتصدعاىلممكنمالراب،،لهوالكالمة)"الكلبية"بالثرثرةدلككل

وحركةوالث*يو!:كأالسولىابللاتحادا!ادربئالامبرياليةالدمماية؟!

لمعول!ننسين.بارون!!ص*!ن!بجة،الو!ى/اكحرر

***

يمفصكيهوزءن،يماقكطزمن،الاخيرالادابعددفي

فقافيعضتوو،كد3الاءهاق!يالرواسسبيحركالجديدوالزمن

...و)نون!وافطنبون!ءسولجنتسينمعك:ةقىءايديوليجية

بيروت

+--ثر-*

ت-!أ+----1!بما-

رر.هفاف!م!؟

كلئالماضيا،كدد!كل،ددةراءتهعند،اؤ!ناقديطالعماأوللعل

علةيعانيالحؤرثبيال!!الشعرانقصاراهشعولى"الاداب))مجلة

"العرب"الريدماذا؟ال!رلماذا.حضورهصميمر8المرةووهصدر

همض!8وجهقديرطكانالذياتم!بيرياانالميداهذامنوالث:(ب

!ري!فصور"مننجمع"الحديرثةا"صيداهلأامننيارفيالابداعي

حي9كه9ا)كربيالمجتهعواقعاناوء--ممتعةفصيرهأومدهشة



ذ!نءنح!فى،و!ل،الوهـناشعربرا-قيلاريوكنلاالمعامرة!عاناز4

منتكهـو--صةواضحةخلفيةوعئاصيلموؤف!-!مدردفمعوايفترض

وادحولة.ةاعا"ك!ثاز؟ةلىؤىالىن7ؤجمطويتجهوالاهـ!افالاصول

اهالم.امهرفةطر)بئانه،المالمعلىاض،ؤقىالشعرليس

**،

لأاءوللأأكا5157ء.نيهواونص:و!!ه-.!ائدثةه:لا!ذااو

هـح!كماحديتعنهاحد-تف!ي،الخشناد-ل.لمر-ا،زرهاواأتبطالاربء

تأىالخث!ناديلحاف!تلد.ايضاواسلوبهاالمترجمةعنالتالي

الارحائية:المصائدة!-ة

حا!هـ"اىطهـفلزهـما"

العنه"ةءببطءتخطوان

وم!ولم!نينهزيرلهنين

"؟العالمم!خقبلحولاستأ!امكعلا"خي

صعا"!اتزويممقهالذيللوجه)ا:الاخرىالثلاثائدالفصفا!

للحجام"كي!انبابعلمىجفوش"و،!الناعماكر!مال!:د"البراري

نفسعنتصدر...حهيدةلممر"وال!ضورالملكللائية"و،علال

القصائدهذهعالمة.يخحدد.مشرك!ءكل:ظوروعنواحدشةوري

الحركسةبمناخاتء"صلةالا!لأفىءلمىتبقىمتصزة!!ناخيةبمعطعبات

اثانية.االعالميةال!رببعد!لعتالضىالمعاعرةةالص،الشوتة

تمهيمفى((البراريصماماتكلتغثسقهالذيللو*4)اق!صيمظ!يفبم

"الاذجي،و"لريحا)ةو"البحر"و"الطفولة"و"اًريابىو"مع

ازمنا"عنالبحثرجاءالذاكرةاءط،نؤمبماوالاقىءاء"الصشب"و

م!لماء)ءءمي!سماتكو!النني"الم!كةا"و"الحا!ءأعن"ا!تي

و-،وسها،منالرؤىويصفيشقانه!؟نالواقعيظوبرالذي"الهـحياة

--بوللتوالحزنواالامسفصولا!كإلرحبلوا"ا.لغرب!"ءعوتعيش

جراحات"هيالعناصرهذهكل..."ا!خرينالضو?ن"لالتقاط

."امالعاهذا))ع8("هحكايا

الاطفال"منمحاورها((ىصانبئبعلىنقوش"ؤ!.بةوتتخذ

والعذرش-لة"البى-كارة"و(،الريحجنون)،و"الجسوعى

.((بيالعرالاسىخا،ءطهـةفياالاحميأبواب"هـ!9الى"نه!((الاحزان"و

مع((التغرب"حول"أحضورواا،لكوالظويرةثلائيئ"-وصدثر

ؤيؤكداًل:كارةركلرالصءواءالىود!51اتح!م!اال!ي"ااأريعمواكب"

اتففتفدوانني":وا)ن!44ا،نتظارمدالنعنا"انفصاصاحبها

."داريلبدا

ةجررةء!رءننوى-أقعلوابرهاساةأي-؟لةربةاثووورااهذار

4لوايس"خطوةاولعن"انفصال"أءرككلأما،افىإعث،الكرلمنع!

فا5!يووقوؤ"."الطفولياا:"راً)ءالىالعودةالاث!فا:كللىاثن

دعسوةانهاع!الاولالزمنالىلل!دةررو-4ؤ،مت-به!اءلاكيا)ض!ير

ب!لإتوارفةاوقواعدهاسارهضمنالازغلاكأاواولضبماتقليدالى

-المأءفيالمتجىدةالمسصننهرةوالحيويةالدائما*حركارد:با!ه،رها

ل!مهـن-ض!رلثصهوروهو.اروراءالىيرووانيرء*ي،الذيالضهر

اسض:فادمنمتحصلسام،ا!اوعاان"!ائطوءناراءـنةاال!ياةء!

ام"الماها-تا"اخواءالان!،نانراكو!لط9نفسه"اء،لهاهذا"

.(،احزناغير"صطء)4(لا"افيا

راحضكمنهـإسزب؟صذوريظه-تكل"

الكون"ئتلحكلةرافزبيالذيا،نويرأبرها

(كلا:ؤل

."إهـ-كبيينخذني4آلالم!

اط!رفداخل:واخلاقيانهالرنفقيملمؤىفااذلكفيداحله

اليجذلىوالاوجهممشب4واوالازجموالحصىوا(ك!والزورقاك!لمرءن

ا(دبةأبناءءكشعلىالهإسبنعضويرر،طالمضحيةانعلى/يىح

اشعكال"مبادلواا!بعيرويختقاباوىالثوارعء(ىإتداؤءونإت"طا

وا!رؤيةالسمماعيئداخل!!ا.الشاعرحسفبرلماررلم!مأوالترحصرب

:الأل!واس8(كا!اتاكارهافيتمحيالشعورما%واحدةحالةريرؤلفا

."صرانيجينكلرص:ااكبماؤل"

ف-ص!ولاءإدةوعلىالاح!رارث؟ىالشاعرؤابلإةنلح!ان!االا

فيفيراوحالشعريةبلمعتهيهءبانه،الواحدةاشهوريةاذةا(ظ

!كان،عص!جمهالاخرىهيأت!خههدارزبه!يم!كهاكأى3،داأ!رالإدداد

وهذا،مصخةثمر!ةمساحةضه،نذ!يةمراوحةعدهاشصياا!عطع

اباغااذ،الاخريينالقصيدبنمعاراعلىنأخذهماالواؤعفيهو

النثريةوالاستعمالاتالمباشراوالتء-ريةرليا)تقرفيشهراؤنابمخط"ا

وهو-وتدرك"كشمانبابعلىيقوش)ءعائلالححامؤصي!ؤثقرا

انقي!!اسنثارةوعنالعسياسيالواؤعمعالربر!اكضالعني!نحرت

امانيواالافكارنقل!ي،لحعصورا)شاعرهمانتلأ!رك-المميزةبية1اله

منهساالواحدة-جمدوقداؤكاراتجمعانععدهالشعريالفنوكأنما

طرجمةلمعانن!نيةكلمةالشعرانت!!ممه.الاخرىعنمستقلة

مىنيكراخرىمواضعفبمانهغير.للمصورعضويااولتواولهممي

"ر،،استهعالماالموحيوبمناخهابدقائ!!االقصيدةلجهلفيجهدءالثوريرلأ

الجملةعلىمبنية!ورهو؟!ظم،مكئفةتصيريةمزاوجاتمنينولد

ية:لاسهعارا

والظلأطتهوايشمسءروببيناليرد؟ىط"

اك!!يم!ديةالا

."العربيا،سىخارط!ةالمشحوذصك!ايرلىم

هـعالان!!انصعراعحولتثورالئنلاثالمفصائد!رزهانو:قى

"والحضوروالملكالظ،"!رةثلا!لية"دفي.وهمومهوأعبائهع9الوا

الانسىاىورحفه-/"ءارعالذيالحافرر"رالىةاظ!*كااست،)ـت

"اءودةا"عندهاهمفاوالميعادالطريقبينا)فصلأؤ"مواذا.اأحتبز

زمان"منبالانتفاضةال!دةهذهوتتحقق."الصفوة"ر؟زلازا

بالمبراءةاي"بالهراء"امتشح"الثارارمانا)،من،"لخرا!4ا

تهاوىاكك!ال!إح!نمدامن،الانمظارآفةم!تف!يتخلص،ل!والا!4

الزيفعلىثرضورد9،بالرؤءاوبا(مىحر.يولداتياالمدائنعرزومةء(،5

الخ!بم(،4العربيا،لحن"؟ىالقالماح!اتيواوالم!ياسهكيأالابرءماءي

."حباقلبهاخ!واها"

الج!ديدت!ربطليحتثاات*ااض!جرااشكالتعددمن؟لرنحم

جديدبهدعنالب!ثالىتوفقل!القصائدهذهامثالان؟-!دؤاننا

السيابكمثلالروادمععروراا!!المعاصرةالحركةابعادي!تصى

...وادونيسوحاوي

جهدقدامانيةاال،ـالميةالحرببعدماحيلاناكركأاواذا

،)السياب(ا&افذةوالوؤىالنبوءةعنطر"ق!ال!وللتفسيرنانهمصفي

ادؤسعواالبكارةزمنا!االعودةطر-قعنالعالم!ركيباعادةالىأو

فان،(ادوفيس!)آخرا!عاعنفالكنفالىأو،،حاوي)ال?وي

نأتجرؤولماخربعداتطرحانالمننابلفيفةولءيملاالالفصه"رهذه

يصبببهذهعنيدتحدامامالجديدالجيلان.الخاصاغت!الهاتجد

الم!يضيؤواانعلىشواؤفايقدوهـل:نفروالفعريالكيانالمرة

الضيةمج!لفيا!نصاعالةاولايفترضهدااى؟صوة4المهجرافى

هكأ.القاقالثقاف!ة

بيروت



ور،يلل!1مطرج!ل!محايد

لمءث،وهـح.((الاداب))!.نالعددهذاف!3فمحسعبقصصثلاث

الصاءاتمنوكم،اخعتيارهافي،(الننحرير"بتلالجههمنفكم

الهربيمة.البلادجميعمنواردة5االنفصصعشراتهـلنلفرنرها!!مينا

و-ن.وضمير!!متماني!زفي!اءةيتطلب،يوهاالمكدر"البريد"ان

والمحد"!وب3*وررطءانجاط،1)خجموله،العما"-ثةالىوجوههذهبين

الرئيسية-كايتناهو،الواعيالمعمبر،الواعدالجديدعنوالبحث..

.واكن،الوعود'لامحهتح!لجديدوجهمناحيرالعددهذاوفئ

عراؤيةأوجوهثلاثةعلىثغالاخشيارجعلتالتيالصدفةهيءل

أمقصوداختيارانهام

،ا)نعمهرةولا،الاسملا.الاولا!*جما-هيالفنيةالجودةان

اقصمىاهذهنشرننفررو!ن.النشرعملإكأفييدخل،البالدولا

صر؟،هلذا!كدوقد...ءراقهيونكلهـمكعابهابان!*دئضا،الئنلاى

نفسه.يغرضا-ضاالقصةص!يدعلى،العرافىان،اخرى

اتحدثانيرسرفي،شبابكت(بلثلافىة،نطذبمثلالةوهذه

برفجاحانجزواانبعد،الاخمتيارمسووليةفيشريكةبصفتي،منهم

الاولى."العبور)ةعملية

الوعيان؟القصصهذه*مميزالتيالرسسيةالسمماتهيمها

!؟!ببرهوحافرهمافيهموجهتهفيالعربيالانسانلوضعالقومي

،والقاقوالتردد،،المعازاةوليست،ومسؤولاعميقاجمرحاهنايطرح

هذاتعصمراأةالا2ادلرثالق!صححصهذهابطاليصشهالذيوالتمازم

اهامحرضة،همالاعماقاراكدةاالتولهملاتعنوتعبرالعامالوفع

.جددةافهـايزحووتت!ا!،وتثور،تتفجراكي

جلإل.هـدالص،تيةوالرؤيةاركأقميةفيجديداتحملوالقصص

الم!ستقبا!يهالعلميةبالرؤيةالقصصيع3اواا-متزج،مثلاالقيسي

ديرتصاءالجلاوينامرحييدوء:د.ىأأ-?+!أح؟3أ+هأ،)

،الا.سطنتفاؤلمجد51لموباواسموضوعاو/ثمحالملحميالنفس

فء!ه،بتحثلوحةاطارؤ!االقصةتنحصرالخفا-م!مصسنوعند

الجديد.الثوريالج!لطامحعن،ا،تعددة"هابهسشويا

((ا!ولأساناغونبلاداء8ئمااغ!كأ))

منموهوب!اكاتبايبطو4الىقصصذهكط3الجلاويناصرحو!د

الذكبالم!نوتراثحونال!وهذا.شيءكلقبل،يملكانهحيث

هـكلأنفساخرحتىيحذبهظلو،عالمهالىويد"مهالقارىء4حاص

ؤفينجدهولنالرامم!زامل!معيانفم!ماذلكالىيملكوهو،القصة

هـإكا،ؤسههـ،ت!"وكيتح!لب!،الفا!لعبدال!نرى.القصص

الو؟:كط،،الصما!مضءبوعلى،وا*هـاكااجروت،الفردبىالص!ي!د

اخلاص.االىذلكءعالثامحة،1،ش!ة،الصري!ةالامةهذهملامح

والاجونهاءمحح--ىالسيما-بالحم!على-اًثكالة.يطرحالكاتبان

متووكا،،مريضااغاضلاعبداللهكاناذا:معاؤىسمليماطرحا

بر!وص!"بداوياى؟ستط!ته.علأبمبهمؤصيانمهذلك،،،مىفليسى

ثمافضلبمس!نقصلىاحل!با،اثاضيامجادباستعادة،بالمعاناة

ال!لمم.ههذابتحزنت

فدوا!ء،زرى،ه،،اطاروهو،لاقصةاماماالاطارهوهذا

القاعرقلأرة!بدوهمئا،ذ)كومع،كصرةقصةحدوده"يتضيق

لقد.هدفهمجوليسىوعبانعلىساعدتهاإنيالفنيالبناءفي

..مصيرهيواجهمق!ماتودون،الاولىالسطور!ذ،بطلهجعل

ذاههـبونن!سن"،"عبداللهيام!فارقوكانهيم""عنكصلفينجن"

الكاتبولكى.عشيرتهعنهتخلت،!لههروكعبدالله.،1عبداللمهيا

و)دكنه،وحيدانهصحيع.ايضاالاولالمقطعمنذ،شخصيتهيحمقد

لأولكنه6ميمهيوابر4عبدا!لمه.والكرامةزة511بحسممتليء

فيرإلاذاهبونانكماعرف.."بحزنمالها."ذاهبونما،لىيستسلم

اليهسبكىالذيال!دؤ!الى-((الرزابورا!اً)ء-،."ذاهبون

ءاتسازلهفئ،6عبداللهيظ!و،كلببراؤفه4رصلمقىفيعبدالهـله

انسمانيته.س)5،ت"تئنلماذاةا

العالحل!-هـاالمدكيفشالجا؟ءوالمدخل،اثغه!ةهـ-،كأهيتلك

وح!تىولهلمةيومخلالوتطورستمموالتيأ؟--3!يذول-اك،اأت،وم

الرإ.تان،بالزسئالتلاعبالىبالبميل!ع!نا.!نناليالى؟ومبزوغ

الزءنر،نولذان.ا!قطورهذاب!نوعبا!مناصغرالعادي

الصحراء6كلمتروكالفاضلعبدالله.الاساسهوالبسيكولوجي

اللاهبةاالشمسوتوكت،ا!ياحبهاعصفتقدفخيمته،مماوىبلا

ا!رمللل!!بويتغلغلكالسياطراسهوتكوي((بمبنيهاليتسقط"

-جناهـ4،"ريصالفافلعبدالله.فيفوبهاقدم!يهاصابعبين

الابر،-فىهي!دلوود"ية8الحاكالابرننغزهالجدهـيورضورالءمى

ال!بثوربا9وتهعنطلاردهالصقورانثم"الرهبجمةعداباتهمعهاويخمد

الرياح،يعصرهالقا-كحابالجوعي!مسوهو،الدمبز!حتىجراحا

الز"ن،مفاي!سشبداللمهان.عارياوتوكحهعباءتهمزقتالمجنونة

هذافيووكن.((اله!ابرأتتلككلبعد))يرد\ي!فتالاف!!و.دهرا

همولعالهبل،عن!ينفص!لااًنه.الهاضىي!ش،الاليمالعاةس

بلكا؟،،والاسالصوربتداعييتفجرلاانه.المعاشال!يقيالحاضر

واضعوو،مهـالت!جنره0والالننصماقالحينبفعلويتطاوليسممرهو

طرالمه-اذفهتملاالمر!القهـوةرانح!ة:ا!ت!لميلمناطر-قةاهذهلهي

ابسممةا،4حوليحومونرواهمألاولاد،اشجافيصهيحركالانثوي

يناديه6،ههـناذلككل،الزوصكاالشار،الكحيلةا.يو!ا،الرائقة

قتراءىحينوتمقتناصل،اله"غيرةاوراتوهؤه.وفرحبرلهفة

وارسهراتوالةروسيةالإولةاير،م،"اهلي،احبالي"العشيرةله

الى،الذاضامنالبطلا.طلقلقد5..اءتاباواالبدويوالحداء

الهـصعبمناصبعحشنى،5!وصيئمزاوجةازمنينابينوزاوج،العام

فيماوعلىوؤبرجو!ينرؤقيمنالماضس!لمفىماعلىبهماالف!صل

الىالبطلنفذ،اللاحمهذامنوانطلاقا.ومماساةالممنالطفر

نا.ال!لم!رولاحمافسللماضيا؟.تدادهواللىي،المستزيبل

ثل،يهلألىلاانهاذ،ا،حلامرفليرلهمنطلقايجدلا،الخلاصي

،المعاناةكز*نا!ضاانها؟الحلمؤترةاستورتكم.!عجواقعبدالله

حلما!كنلمعبدادوحي.و.،زمهاوتصاعدهاالاحداثبزخمتقال!

هـن،وصد*4مندؤ!هالذيلكهلطنهرة،لعملهفويج!اكان،رائقا

غوصه5،ن،دمهنزلفمن،اللهبؤ!جروحهاكواءمن،عريه

،كيهاالش!الوص؟دةبئالحضيف.؟ريقهلي!مثمفالذاتا!ماقحتى

ظلملألبرام!تداد)،ي!لممولكأ4.ا!لص-راءعرضؤباانههو،ءبدالله

عذبةكماؤ!ار-"ضدالىصةاالظلال،الاحهاءواحاتمنواحكل،ا:فيا

6نف:صوهرء"..ويعوقىيهتدالكل.ال--يمبهإلعبوالسعف

برروحط(.الغناءاوي!ف،ر؟2!ااكوميجا!ي،ء،ضيهفي!يم،تغنييرسهكل"ا

يض!ىوعي،عداللهيه-ضعهالذي!داأالوعيحلم،اليةحلأمانه

ت!مص!حبلالافعى:إصحلمبايتظإه،ي!ش"4هوفيما،الرهيبالحاضر

لاانهعلى.فىعثىجمر؟"اكا،علىالانقضاضيطولخرافيبوانالى

يوكضليكلل،رقاوم،اضاربانحويطيرهوها.اماكل"لالترددمجالى

ارة!ف.وءجماثم،عه؟قاوعيماالذاتوعي!ا:!ائيةاالمرحلةيبلغح!ى

ع!داللهوبخلعفها.الاوجاعوتت!سرب،الحمىتخفتذاكاذ

اقص!.بان4البنهو-ثمخ،الةصكأازفاسوتتصاعد،ال!مل"لمرحلة

ال!لم؟!،من؟رعم.ا)ث!رةووالغضباوهجوااإنالقلمحوةيبالغحتى

اوحشةاالذئابمنبىارعم،اوحدةامنبالرغم،البثورمن



ا*لمهامن،نذسهتبرحلم،الثم!ةلان4عبدالا!هصلمبيهالصصواو

لسيركضسي!عود،واكنه،اخراف.اناليومانه.وئارونطهر،"مغب

((،اعمافهؤء،واللمقاءكا،شوفىت!نبعتاترألاصواتأىا))الفجرمع

ير،يثم،عاريا؟"سملؤيتوغ،جديدمنقيطهـرانرحد،!طير

.الناوررنحووينطلتى،"كالثراع"كخفببهعلىعهـباءته

بطله.ور"يرة،تحا-!!قىرطريقة،الكاسبحمقالاز!ن،بتداخل

علمى-الفصةا!جاويةتظ!،الرا-غالفنيادناءهـ!اجانبوالى

لموبالاسو.الثائربالانسانالصميقوا./مانها-الا-بلمولو-طاصهيدا

تنبعثصن،والعدوبةارقةوا،بالحنينمفعملشاعري،منمنوعغنط

الحاضريصور!ن،كئهب!،ماساوي،واق!ب،احب"االذءريات

فى؟-ل،ساخ!،ء:يف،وا)مم!ياظلا،بواافياحوارالبنثورالمليء

-يبالالطهذا.اللمقاءعندباسه3،إح5،ر،مشرق.لمثورةاعند

البطل،بلايمرا)تبمءالمتداخلةالنفهـةالحالاتوسقرتمو"،تهالفني

والضرورةاحالامقتصىوفقللكل!وت!يعه،الكا-باقىاصعاتظ!

الفنية.

*وجا،ديطر؟قعنالفيباننقديمالقصةهذهتتهءزكذ)ك

تار؟ع!!بالجدءد!روهذا،نفسهوإحدثالكلإباًن.الداخلي

وتجسءلم!!الذاتتش!صى"محاولفهو،صديدايبدومااما.القصة

الطبيعةعناصرمعاو،الاشياءمعوالحوار.اخرشخصوكأنها

ا*اورانعلى.مزاجهتقلباتوفقوي!لونهاال!كاةفيهاوبعثلننطا

ايفلموحتىا!ذابرحلةفيعبداًللهصدويئ،الكلبهوالرشسي

المجسار!ثرا،عبداللهلحلالاتالنهسميالاسقاطانه.نغسهضد

لما)كاتباناليويض،ل.لحنينه،لض!رو4،ننقلباته،لروحه

الجوانبتلك6بطلهشخصيةليحاللالا،القصة!يالكلبلحضر

اًن.يالتقط،انلعبداللهيمكنلاالتيالهاربة،الغائمة،الشفافة

رهـزؤ،و.لهماديوتعبرصاحبهلوجهامنندادهواالكلبوجه

القصىلآروحمعيتلا!مالتفسيرهذاولعل.الاسقاطدوريرتحدى

اتطهر.احالةفيوحيداؤرررهمواجفتهفىعبداللهخلاصتعتبرالتبرا

هـنسقلتكائن،اللحظةهذهفيالفاضلللهعراياوحيدا"

بموشاةلا،ولدلا،اب(،،املا،الصحراءعنكانشقتاوالسمماء

".البهيموالليلواًلريحالصحراءامك،ؤهـبى

طريقهيش!الفنية(،بقماشته"الخويناعرحراك

بطله.كلإرانمشرعة،طموحبعخظوات

***
لاوو.ب"ك!!بر..4نبهب!3؟ال!ؤلمـنا!ارسا"اللام

العاهـ؟اسة؟لقصهصالمصطةالقصصتحتتندرجالقمكلةهذه

ميتلحرجما3.العامطالطابعذيطوريالاسالأدباو،المستقبيىقى

ياؤمهـم!5لإبطالوعنإتحدثوفيما،الخرافىكاالطابعذي-القصص

منالنوعهذاكبوقد.وانتقاداتهم،الاجتماعيةوعلاقا-،!الحياة

القصصاما.للهلاككاتبهامرضالاننهقادحريةكانتعصورفيالادب

صالمعانطلافا،الزء!واستماؤ،للننشويقكتبتؤقد41مسفبليه

وهتكا،جم!لىنرفيكطالانسايوووقببةواس!،لهرابطلا

!ح،اوالمجنحالادبهذاكان.ورقدالم!رفةاىاوصولاالكوناسرار

وريارةالافاقارتياأدفيالهلمميةللرع!اوفحمبمااا!طاق،الانسان

كالمراكبالمصرهلافي4المدووالعلويةالاكنشاؤ"تحنى:ا!كواكب

فطاالاولىخطوطالاوجدتةد،والطئراتوالصواريخالفضائية

الجنوانتقالواثهبالخارفةالناريةوا،-،مامسحرإ"االبسط

.الاسهطورياررعجميالادبيملامماااعين-طرفانقبلوالعفارت

هذااىاللحوءالصسعممه!جل!دفعاذياما،نتساءلواننا

انمعبير؟امنالنوع

لاة"،يستهويالاسوبهذارالفما.الثويقفيرغبةربمل

واستشرالىالزهمناستباقفطا،بديةالانسانرغبةمعيتج"وب

لمظاهرانتقادهفي"العاميالجفاف"علىيقضطانهثم.ا"ستقبل

تلكووينالبطلبيندارالذياورواراهذافاى،وبالفعل.ا(!ممع

الوجودالىونظرتهافكارهتجس!يدؤيس،همؤدالخراؤيةاحخلو!ات

الذيوالاستعلاءوالمللبالضيقنشهرانغيممنساهم،الانسافي

التوجيه.ادباباغايصاحب

الاجوبة.،مبهورا،وينتظر،اسيلتهيطرح!مثلنا-فالبطل

والمعقولية.المصطقباهدابويتشبث((اررمتحيل))عالميعيشي،مثلنا

الافكارمنبدءا،الزمنمعالخإرةالرحلةفيبلذةفاركاننا

والاسلاكوالازرار،الارقامل"عاحتىالحالمةالماليةالدونكثوتية

.والحبوب

اننقدمهذاهع8هوهلأافكارهؤ!الكاتبنناؤثرانينب!كاهل

اليهوهل؟يحدميانقبلالانسانحثسههاتكايصورهالذيالهائل

تقضطالننيالقطرةوالىخاطرهيراودماتسجلالتيالالةجاؤب

فطمانالاتكدحمعهوهل.الموتيزيىالذيواقرصالجوععلى

!الالاتكريقعن،واحدةدفعةالمعلوماتصببئهمعام،العلمسببل

6يسألانيكه!يه.منحازغير،الاولىللوهلة،الكافببكو

الحياةفطلهنظرةتفضحالبممماطههذهانعلى.الجوابيتلقىوان

اداحةواوالنومالاكل!!وفتهيضيم،الارضي((انسات!)ةان

ولكمه.مسشحيلبكلمةواور!بثبالالفاظوالتلاعبوالقتلوالثرثرة

الئمهـيالالبالوولا،ا!كارهعنيدافعولا.فياقشولا.يصترضلا

العالمه!ذاانهنالكما،كل.لهكالأرهاولا،الجديدالهالهـم

انه-النهايةفي-،يتذكروجعلههزهقدبهاحتكالذيالاسطوري

الغريبة.الا-طوانةداخل(،خوقهدونكي"روايةكسبمؤد

فوالضرورةاوبزوالاًيحاءهنلمحاناللقالةهذهفي،ايمكننا

ال!ونكيسوتي؟العا!!

الانسمانقلقعنيعبر،وطويفجذاببايوب،الكاتبان

حياتهعلىويقضيالبطليفاجيءالذيالقلقذلك،الوجودي

،الموحيةالموجزة،القصةنهايةاًن.النظام!يه،الناعمة،الهادئة

الرومنطيقيمةالمقدمةمعبالتناؤروذلكالحياةماساةتتمضمن-

لعاصر،االانسانداخ!ليصطدم،افىطقط،اأواورععالمان.الحالمة

والتخيلبئ،والخرافيالوهميمع،اللامنطقي،اللامستحيلعالممع

.مضجرامنطقياواؤما،الهاللالعلميالتقم!ع،ةعسبحالذي

اعماو،ت!مل"المبس!"الطابعداتالمستقبليةالقصةهذها!

مر!فة.

ا!لخف!ص!مالمحسن11افظ!رة))

فالمةهيلا،الخلقفياخرىطرومةيتبعا!قصةهذهلا!

صورة،عنلوحةعنع!بارةاًنها.الاحداثتتابععلىولاالتحليلعلى

لااًنه.ومشاهدامراقالباالخاربمفي،هو،ويقف"المظاهرة"

النظرومعناىللمشاهدةالفنيةالغرورةتقضطحينالا،يتدخل

تخطيطبفنالخاصة،المتانيةالدقيقهالتفاعبلمنمزيدال!يرسم

انخفاضهما،اوالاصواتوارتفاعوالتاخرالتقع!وؤتاظاهراتا

.ركودهاوا!ياجاوتوقيت

نهطيل!ايةالاجماالنكلة.مستوياتعدةاللوحةويرتضه!

مسهطح*،وبطريقة،الاعلىمنله.حيل5لاالبشرمنحشدعنانطباعا

غيرظاءلننصبحتختلطاقيوالرؤوسالايديسوىمنهايرىلا

هـن،اللافتات:الاماميةالص!فتبدو،الاقترابعند.مميز

توافق:مدهشةهنررلسيةبطريقةوترسمالننفاصيلقخدد،الداخل

،الدة"منوبوريد.الوجوهاحتقان،الاثرعتشابك،الخطوات

يكتفيا)كاتب.وقائدهاالمظاهرةروحهوالحشدفيشابيتميز

نا.،ممبتظههوالتصويرفيحباالتصويرليسولنر؟بالتصو/ر

ظاهرلا--الفناناختفىلئن.وطنبقضيةاًلتزاماتفضحالق!عسة

التصويرخلالمنالمجتمعالىونظرتهومواقفه!راوهتعلغلتفقد

؟9--!م!ةع!-ادهن!ممة



وتكائر،العظيمهـةبالفرةكأيرح!يبهسملاعلانمضاثةبوكلاهرةوالعرب

هذهالمسلعةالحراسةانرغم،المممرعابوابعلىالمسلحونالحراس

الالواجلهيحواجزالمحيمتذاتهالم!سرحوداخل،لننفيغريب!نشاز

ممنالمشاغبنلمنععديهةاحتمإطاتواتخذت،والامامءلآالجانبية

ذلكانغير.الصالةفيمهـتاعبائارةاو،المسرعخشبةالىالصهود

وفياـلميلة،اتلكفي،داخلاالصهيونيةا(ممرحيةاست.رارمنيمنعلم

المزهـيالسيركذاكنظمواالذينانبداانهوالحقيؤكأ.اخرىليال

للشعببالقولاههمامهمفددالروسيةالفرؤ*بازمحاجمتوينيكونوالم

ذلكنفذولقد"!ه!ناالطولىيى*ااصحابنحن!انظر":الانجليزي

ل!مدلاالتيالصلاونيةالدثا-4تطمسهالمالتيالعقولبعضالىالمتى

دبرالذيذلككلعلىدمننرضةارتفةتكشرةاصواآالان،لحلهـة

الصهيوزثالعرضذلكشهلدواالذينمنالاعظمالسرادانغير،ونفذ

وممث!.مخرجيهمعومتواطين،تمامافيهمهـنممجينكا،وا

فلة،الطالليلةتلكفي،الاولالعرضيبدوانغريبايكنولم

الةرقةؤكمتوقد.الشيءبيعض،ل!ووزا،"ا&جعب!يرة"لبايى"

(الف!ني،مديرهاوض!هالذي،بالعرضالشهورةسايكوفكيرائعة

وقاممرة،لاوللندنجمهوروشهده،9691عامجر!!ريفيتشيوري

معةبموروقامت،لافروفحسكيميخائيلالرافصفيهالاميربدور

الساحر،فيتبدور،الحالوبطبيعة،الم!حورةالامكلة،البجي

*لأبوفيتش.م!يخائيلالساحربدوروقام،بس!ميرتنوقاناتالياالراؤصة

اخماهد!!،تسصوءبو،لقاعةا!الؤتشايكوفس!كي!!سيقىنمإوب

مناخرعالمالىوينقلصيب!رهموالعرض،وترفعم؟،وتالمرهم

يجريظلالذيذلككلوغاموانسحبيراجع،واًلمتعةال!فاء

ورغم.رديءبرحلماشبهبهاينطقكانالتيالكراهيةوباتت،خارجا

!!ياالمتواصلالحادالتصاليقفاط،الروعةفائقثكنلمالهوععان

فكيبدواررياالانبهيزيالجمهورابداهافيوالحماس،بهقوبل

عب"،الاحساىىذلكعنحيااتعبيراكانا،الج!احمك!و!احوالهمهظم

بالضةاحظاتلمدى،والاطلات،الجمالخلكلمن،الهوحداحساس

،صكلطمسالذيالكابيالمبتذلالدارجمن،والش!لمهالعمق

اوب

61"!مف!ة،ىا"!مفودة"بع

لوحت!الذين"الكادحينتضعالمظاهرةلوحةمثلاجهللقد.بالذات

تضمكما،"كا!اءتنتشرمخاوف"عيونهم،فضحأدينوا"الشمس

اللوحة،خارج.الا؟!فالوحتىوالصبيانوالكمولالمتحمسالشباب

حديديسورالىتس!تندهانئةامبراةج!ت،-الو!هن-شرثلةعلى

اما-برسع!لقد.".اكيكاقالب"عنالخادمةو!س!؟لتراث!ب

المسضو-ين،بينااتما-سهذاولهش.عليهيعاة!ولم،المشهـدهذا

ستظل،المنعمةالطبقةان:الكاتبعقا؟لديةيفغهـحالواحداللوحةفي

.الثورةخارجوبالتاليالمظاهرةخاسج،الرفضصومخارج

مباليايبصرلا-الظاهريحياده.!بالرغم-الكاتبانثم

المحركهوانياالشابالىتتسربنواياهان.اوفضاعمليةازاء

واحد،7نضالثورةلروحال!ليوالمحركالقعةلهظورالعضوي

بهايخنلط،غائمةكملامح،ضبابيكحلم-طهـذوالتيالثورةتلك

هـعمماثلةمطاهراتافي،الماضيفيسقطواالذ،نالرجالالو!

ابوابيىهؤا"سيهماهروىالذيناوفامعالا!الوهـالمتظاهرين

.(،المستقبل

ابعلأ،فالكلالب.مظمرةيحمل،التعبجبرفيالاسلوبهذا

النهايةحتى،يحا!ولكنه.للتدخللمرضا5،للسقوطمعرضاكان

التركيزوعلى،ءالابحاعلىر"نتمد!وذلكاجلمن.حيادهعلى

سولرللقارىءتاركا،وباههـتةسريعةاضواءالقاءوعلى،الثديد

الايحاءعثامرواهم.الابعادتلكوراءوماابعال!اواكتشافالاحداث

مثلا،ذلكمن.ظاهرياالهادف،الموجزالحوارفي!نايتركر

خطفا،،!يهتبر!،واشراقاصفاءواكثر،ارحبعالمعلىوالا!ل

ارهايهفو،بالشوفىومترعةحهدة6غيرمهـبهمةامكانية،شراركومض

كلهاتهـمدلا،وشر،وكراهية،ق!بح"نيحوطهمابركلا،ثقلالقلب

لحظة،بالداخلوالحركةالنغمرفعهمالذيناولئكانغير.ل!ة

فيوففواالذينيئالاخرالممثلإن"ولئكصفولىسكبتانلبثواما

صيحاتبينماطفاتهاالمتوهجةلحظننهمعلىبارداماء،كارجاانتظارهم

!"للعاريا"ترددمقشنجةميلودراً؟نمة

حياةفيالجميلةالمتكررةالتجاربمن"البجعبحيرة"وباليه

الصغاريظلاد!الطفولةحكاياتكبعضتماما،الفنذلكيستمهويهمن

تكرارها،منيملونفلا،جد-دمنويسمعوتها،ويطلبونها،يرسمعونها

ويبدل،،روايةكليحورومثلما.عالمهممنمشرؤاجزءاتبيتلانها

يعهونمنيفعل،ا/الحكاياتتلكيهرويوهو،ضيفو،ويتصروو

اعدادمنلنونش!دتهالذيوالعرض.ويخرجونهاالباليهعروض

ولقد.والتصرفالتحويرذلكمنبكشراتصفجريجوروفيتمثييوري

عرضقنلعقدهالذيالصحة!مؤتمرهؤ!ي،جريجوروفيتشاثننكى

ببهاعروضبتقدي!تمسكالانجليزيالحف!ممتعهدانمن،الافتتإح

هـنالخوف"وبالمدافظةاتصفتمسكهوان،!الفرقهـةرثيراتوارهـ،ن

في)ك،منمستاءكانلوعه،ج!ر!جوروفصىبداولقد.،(المفاعرة

ذاكاليلقدموشانهتركلواؤ"لندنلجمهـوريقولانارادوربما

نعرفه!السببذلككانوربط.اءملواف!ضل/إليهاتهوتالجمه

اساءتصرلى"نهواعتقاثنا.البجعبرح!يرةفيالعينتئهلمالذي

بذلدانهجرجوروفيتشتصوروررما.-خلمهولمالباليهالى

الاساليبمنيقتربالذيالمطورالباليهمفهوممناقننربالتصرف

تماما،"اهدوتها"يلعناناوشكلانه،ال!رريثللهسمرحةالتجريه

يربطلاالتيالراقصةاللوحاتهـ.ثعهدالىافربالباليهبدابحيث

وكما."للقصة"الاساسيةامناعرامناتراضيشديدخيصالابي!نها

فينمرف،للباليهالدوامي(،ممارفيجريجوروؤيتشتصرف!

النبمالساحركش!صية)وتاخيرهاالشخوصققديموفي،الرقصات

.(الاسرمنابصلةادوريفتصسبانالوضهذافياوشك

تحبالاشتراكالطفلة.والطفلةالخ!مسب!الرجلبينالدانرالحوار

هاويرفهيى،عدهاالرجل.شيئاترىلاولكنها.المظاهوةؤص

يدخل،الرائعالايحاءبذلك."غامربفرحمكانهاالط!فلهفننستتي))

الحواببهذاكجملكذلك.الثورةعمليةفيالمستقبل?لالكاتب

خلفية"دننفالشابذلكيصعدكيف،هناكالىانظري،نهما"

واعنتباد،الك!لءنالقديمالجبلفئاراسحةاواسسها،الثورة

ممنالذيالحا!وآحدق،القديمطموحهما؟ئمدادالجدداثباب

ا!ثاكالرالشابيعبركذلك.واسننشهدواوعذبواوسجنواشردوااجله

انني"بالرموزالمثهحونة،القليلةالكلماتبهذهالثوريةرؤيتهعن

.،،المافءليحدثمااتذكو

وبالرغم،لذلك.الفناناعما!حتىيتغلغل،الامةهذههمان

علىالاساسفيوالقائمة،الكاتباستمملهاالهفه!الفنيةالطريرقةمن

هذهمنباوعمشيءلااءلمنالك!ابةاو.الكتابةاجلمنالكنابة

بالغرورةيسنتبعلمالت!يكيالحيادان.ملتز؟؟ظلفقد،الطريقة

هكلهفي،عصرهيهيشالخفاجيهحسنان.الرؤيةفيحيادا

يهدلمحدالى،التاثربهبلغوؤد.وآكنيكاموضوعا،4القص

حينالقصقيمنسطراخرفيفتدخل:مننغرجايظلانباستطاعته

اب!وابعلىالهـنافخونايهاسلاما"نفسهكلالشابق!ال":ؤال

."المستقبل

القصة،في((الشابء)بهإنطققدالعبارةهذهانصحي!ح

كانوفد...نفسهالكاتبطيفمذهانستبعداننستطيعلاولكننا

...عنهايستقيان،4فنب،الافضلمن

تبيرو


