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اصحت،الاسرائيبمالدداعجيتظقواتانبالقول(6691ديسمبر

الهجماتصدمجردليسعتمهمتهاوان،عليهكا"تمااضعافثلالة

.إالعربسيةصيالاراداخلالىالحربنقلوانما،اقوزت

ملابسنمنمواقفهاكلفيارت!كرتفداسيائيلانافىكدومن

الدوليةوالمنظمات،المتحرةالامممضابطتضمنتهاانىاملمات
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نسبةفيالاردناحقيةعلىالموضوعي!النح!مع)الغربيةوالضفة

الارضمنجزءانهاعلىوا&بهيد،اراضيهالىالفربيةالضفة

،حدالتابعةواليشكالموليهالهيئهموقفيجاوزلم،الفلسطينية
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بالمعالميتصلفيماوبالذات،والتاريحيالثقا!طاجمعهافياو
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معونتها،-لفلسطينبماليخق؟لمعلنتفهمهابرعم-الفرنسيةالحكومة

والملماءوالمفييناًلادباءمنع!اليونسكوقراراتادانكما

تلكالحاجعزيز!ستازويؤكد.الصهيونيةثرراتالمطالخاضعين
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الذينوالافرادوالدول،الصهيوليالاعلاميالسعاربرؤ?التي

يرضجاوزه.الااليونست!و1علىيجبالذيالاسهاملتأثيراته،انه!اخضعهم

لىظص-ةالكاملسةالتسميكأصمنياتيانوالثقافةالتعليمان

الذي1دورابطبيعةمباثرااتصالايتصلانائنفهما.اليونسكو

ص!رمامجموعاىانظرنافاذا.لاثائهالدول!يةالمطمهافلئت

عاماثسستةمدىفيالعربيةباللخةكتبمنالمحتلةفلسطينفي
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.8؟حواليكان،انرزراكالمحتلةفلسطينفيالعوبعددانملاحدةمع

نفا!متفلقد،وبألطبع.)ولالعبرانيةيعرفلاععظمهم،الفا

التالية.1الاعوامضي،نفسهابالبسبةالمشكلة

هـم،ا،لزاميالتعليمسنفيالصبالاولادثلثمناكثروان

اكع!ريعدالتعليممستوىانكلنفضلا،بعدالمدارسيدخلوا

وإنما،فحسباليهـوديللتعليمباثنسبةليس،انخفاضاالمستويات

بتلىثويتصل.جميعاالاوسطالشرقكأطقةفيللتعليمبالنسبة

،والمستقرةالواضحةالتعليمبرامجفقدان-مباشرةبصورة-المشكلسة

وفى،التدديسهيئاتفيالمتيعمدوالنقص،كثيرةلتبراتوتعرضها

اًلتعليممستبىىترديمنالقلقانعكسولقد.الدراسيةوالموادالكتب

في،فقالتذاتهائيليالاصالكنيسست!كبماوالتعليمالتربيهلجنةعلى

الخاصالجهدتبللانواننعليمالتربيةوزارةواجبمن":لهاتقر!ر

(!.مقبولةثرجةالىألمستوىاهذالرفعالمساعدةفتق!م،والعميق

المجتمعالصهيوني،فياساسيةسمةالطائفيوالعنصريالتهييزوان

وافما،فقطوالاسلاميةالمسيحيةالديانتينوابناءاليهودبينليس

الن!ةهذهنننجاوزلكننا.وشرقببيناوروبيينمنانفسهمإليهودبين

،واجازبعربلكتاباللراساتاعشراتفيبحثافتنلتظقد،سريعا

الدكلاتالعميقةالصورتلك،اليهالاشارةيبغيمماكانوان

تذاكرواشنر،اذههـب:عربيلمواطنيقولليدبيتفيتذاكرلبائع

السابلقمنالىيشيرونالمقاهيلاحدي!ودورو؟د،عبداك!رعندمن

ينادونعربوعمال.هنايفعلونماذا.عرب.عرب:قانلينالعرب

اسماء،يستلطفونلاالزبائنلان"عبريةباس!اء-احيانا-

صراحةسالاسرائيليينالموظفيسنكب!اراحدويعلن.)8("العربية

لدولةامستقبلللعظريعرضالمرائيبرفيعربيةاقليةوجودان

آجلا.اوعاجلاانا!هود!ة

لاانشري!قىجائز،شيكلكان،الخطرهذادونوللحياولة

طريقةعنثالب!ويجب،العالمفياحنتجاجااواستنكاراي!دث

الضرورةن!كووقد،والمصطلحاتالالفاطو؟فتقاء،للتصيةم!اسبة

فسيشا!كالنيسارترانبل.)9،العالميالعامالرأيتجاهلالى

اعقابفيكوهيمنلثالومصارحقد،اليونسكوادافةعرائضتوقيع

ناويببتمييزاهناكان))6791عامالمحتلةفلسطينالىزيارته

اجلمنتناضلواانيجب.النضالهذاعنتتوقفو،لا.خهـاربوه

راس!ارجوكم.التمييزاًسفكروا.العربءعوالمساواةا!تقارب

.)01()إ("تستنك!وهان

كابالطبع،ض!نهويدخل-الحضاريلتراثاعلىالحفاظوان

الخاصةوالاتفالمحية.اليونسكولمنظمة.اساسيجهد-الاثريةالمناح!

7291،فيوكلعتالتي،واً!بيعيالثقافبم،العالماالتراثبحماية

يشكل،والطبيعيالثقافيلترلماثاالىينتميمالايتلفان)).تقوو

ا،لاطارءهذاوفي.111("كلهاالشعوبتراثأتصيبشديدةخسارة

مدينةلصيانة6691فيالعالميهالحملةبد3مناولاليونسكوكانت

المدنوترميمصيانلأعملياتمنالعديدفيلفإركتكما.البندق!ية

،بنيبالكائوان!وواًديوهياكلومستوطناتآثارمثل،الا!لريةوالمناح!

،بباكستانولاهو،،،بالمغربوفاسلجزاثر،اوقممبة،تونمسومدينة

يا3المسف!ةعلىالتتت!

.6891مايواوو)6،
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ررحبي،ثملى1

شورر!-،هم!ازمةعننتحدثان،لاخيرةاالسنواتفى،اغتدنا

ما،بازمةالاقرارعلىاجماعاثمةان:لقولال!مكنحهـتى،الحديث

الاخهـتلافاتتبرزمتى،الازمةهذهبتحديداحمنايبداافيماولكن

وبالتا)بي،،!وظيفتهالشهرف!صلالتناق!فعاتوقلوح،والخلا!

هوازمةعنالحديثمجردان،هناالمسالةمنيعنهـيشيومآ..ازقه

والت!ولاتالاحداثيوازيبماوالتغييرالتجاوزالىتوفىبالفرورة

لاوهذا،والاقتصاديةوالاجتماعيهالسياسيةخريطتمناعلىالمتسارعة

الاحداتهذهعنيصدرلذيايالابداال!ملنفتقداننا،بالل!عيعني

الابداعيالعملهدااتساعبضرورةجميعانشعرومنغ؟،التحولاتوإ

تمحورتفاذا..التناقضاتتبداومنا،مناكلرؤيامعوظابقه

منءمارسمةتملأيهوماعلميجد!كافلأ،منتعنيهبماالثورةحولدؤيانا

،وادوانه،ووظيفته،الشعرلفهمثودبةصيغةتحديدامكن،ثورية

لامتراحاتتتممسعبحيثحيوية،بالضرورة،الصيغةهـزرهوستكون

صبيؤلباي،حداءفيت!حصرلاح!للقصيدةم!لمرةوتراكيباشكال

عننعبر!بسيةبمبوةمطالبةاكيبوالشالاشكالهؤهوسن!ون

ومنخلال،اًلقيالمس!توىعلىمساومةايثونالمتقدماطليثي1الفكر

نجبغكأسالاقلعلىبالثورةمعنييناو،ئوريينكمئقفينسمطالبتا

ب!ىسماذ،الحديتشصنامنهايعانيالتىالازمةنشرو،كهذه

واحا*-محوناانللازمةلمكنكهذهصيغةمناقننرابهاوانجعاده

..عحعودة

الماضيالعددقصائدالى،والان

والرمادالث!عر

نثرقك!التائه"شعوهبهودةثبدالصبورصلاخااثا!هومضتب!

الاح،بةمعالمتاؤدة)الاسسلة-تمسابقولهق"الم!عئىالمتشابهةالايام

؟ولماذاءدتجن!احايوعلى؟شعري؟ليهـثلةماذا:نفسهعد،(سلفا

واضحة،الاسثسهوكيالمتضمنةوالاجوبة..الخ00فيام؟هل..

يحت!فلانوللشو..(،والمثحعرالموسيقىعرسفى"ملأديلاكطفالشاعر

العمطة:هذهتنغصالشاءصهواجسكن،رعرسه

العائدشعويياثانيةاسألوانا

الحاوهالايامهذيفيرحلتناستمضياين

افشوهاا!تقودالخمراناعلمفانا

الصبوهالىقيدلشسعرااناعلموانا

الاجراستروالاياملكن

مابلأ،ليغادرسفرهحقا"لبالثساعريلداالاجراسر/-.يئومع

اعلتهفقد،المدينةهذهاياهعلمتهعماليتحثبلدها!ىيعودسو!

4،عايقىفيمعجزتهيعلنكيالأيخلق35سالبشريالجسمان))

.ء"الازمان!اترعدروصفيعرفتهأءثرسوهو"الفرحانالرضي

خياليةوليست)فاضلةمدينةالىتطلعزفرة،اذن،القصيده

لغرح4دمعبزتهت!مقمنالانسانفيلايتكن(بالطبعمشنحيلةاو

التيهي"الفاضلة"المدينةهذهلان،والابداعبالجسدوالاحنتفاء

ففيها:ارراهنةمدينتنااًما..والابداعوالرقعىلغناءواالشعرقف!ر

والحزنالحكمةجمض!تافماان!د

العينينناظةفياتكابيالقتنسترواًرخى

والخوفالهـه"ذظئابروتفىجهـميفتعلهـب

عمريبهجةكادتاوإحننر!تانبعد

يتسعانشانهمنكهذاعهالماانمف"الشاعريرلىا،لكن

ا!،وبالتاوالرتابةالسكونمنولب(لع!،ال!سبخميرة،للحزن

،ولكنههعلااشكاليعالمالص!ذيرالبرجوازياثعقفعالمان؟للثورة

اولىيحلالمستحيلةنجبرالفاضلةالمدينةصان!ءلم(لىانثيازهبمجرد

نحيبانتطمحماذاك؟ال-؟عريف!ل!هل..الاشكالهذا!د

..القاثمة؟صائدهعغ!

داتصوتبسيطةانها..القصيدةهذهبيةاًلىنفرانبني

منافطمل،فيد!يةخاطرةتحملدامتماومفهرممشروعوهذا،واحد

المتلا!بالصفاتالشاعريسننمينلهذا،شعرياجوايخلقلاوحده

،شعريات9"لعاظلي،الشاردصو!":خاعىجولاضفاءمحاولةفي

يستعمل؟دواتاو"اًلخ.10الؤحانالرؤهى،ا)كابيالقلق،التا"له

راكما6"قطراتتذويكما،الموجةتنحلكم!ا"مباشرةتشبيه

تولفحين،ضروريةغيرطراداتلاست؟حيان!ا-خضعالخاطرةطبيعة

ستةطيلةالسؤالخيو"حاله"عنيتحدث"نفسياسآلوانا"مثلا

ىاالا-فكرتهمتابعةهنل!مكنحتى-يجدولا،شويةاس!طر

اوزعماوامل،"نفسءال!صألوانا"بر!بدمنفهيقول،به3بدمايكرر

ميله،الاورضط!اداتهدهاصبورفبم!دامثلومهـمامتم!:-!شاعوا

لمير!صهال!ييلى41،هداالقحمدةهذه،،!يالاقلعاى،الس!ولةالى1

احيانا:نالوفياضطرابالىلفطن

كذكاراقيمنمثيلا،لهماعرض،فلأبيافتحاناحدسؤهـيسالنبئ

،وا!كركهـرزااضطرابعنالمس!ولةهياور!ولةانلثكلا

):لةاررعد؟-دب!ا؟صىءرصلاحألاستادسأ!ءكأبرلمعطت!إعكما-

اهل.والت!..

:أادمنزل

الكأفوراشجار-رهر

عصافير

/اكافوراافجاريزهرو

مشتهتروائح

والاشجارالرطبةوالامسيةلإأسارءيختلمطاذ

شعرايقطرعالموهو،يوسفس!ديالشاعو3ءالمنبعضهذا

الديكورويختل!،بألمحسوهـكأال!وا!ىتنطحنهم!ث،وفرادة

..الا!لمنعددباؤلالاشياءمنالحركةوت!بثق6بالشخصيات

،والموتا!يواالسيارات:يم!!ثماعلىشا!الأتجار

والاوراى-الثابتالبلمعتهس":وتتدخلتشهـ-*الاشجارثا

بسادةمملوء،نالرا!المحيطالعالالم،والمنزل01.،(المادكأ

..المسصنتلبةالدف!اىوازههاروالغداراتوالوحثةالليلمنتصف

بعا-"يكنلم،فيوسسوويؤصيدةتخلفهلمالديالصهيعهذا

الوفالتفيوهو،الشاعرفعلكمالغ!وضيحهكلكامشمنمقطعالى

واضحة:بالارضعرقتهان،مجردا"مثقفا"صقيعاليرنفسه

لاالشاعووا،الليلوغداراتوالصفقاتالمتنزعالظتاةوثوبالسيارات

تتمكشفان!تهـا!ل!قدةيركبل،الالث!ياءهذهبينعلا!ةعنييحث

عناهرها:يستحضرانبعدتلقا"ص-!ا

السياراتتاتي

وتمضي

الفت!تتاقي

وتمضي

الكلياتي

،الم!رداتمنع!د!وبا!لالش!راشاعةعلىالمدشةالقورهـةإهذه

سعييوسف:كألواثفافيةوالوعيبالع"لمملي*شاعرالايصملهالا

المس!افر:لآرجل

الجديدةالتقليديةعنكنموذجصالحة،القص!لمةهذهانازءم

مسألةفيجادشاب،اطيمشمحسناثاعراانمناوءمءللىاذ

انهالا،نقيوصوتحصوصيةعنتعلنجصلةقصائدوله،الشعر

ناثونالشعواءءنحداع!كبيريؤكدحهانايمكنمالنايقدمهنا

القصيثظ:صاحبنعرف

57ا!ميةعواثنتمة



رر.صي!د!ا!ثهنطثبع

علىالكاكبنحكمان6الاحوالمنبحالموضوعياولاعلميهـاله!بم

!دلاوليس.هنالكاوههـن!ايشثرهإواحدةقصيرةكلصةخلكلمن

طريقهالىعر!واحدعملاسطلصعلىواخركاتببيننفاضلانايضا

عوناًذ.الفنيآنتاجهإبقيةمنغيرهثون،لاخراولعر!النشر

وظلما،جانبي"نرتياسالصعلىقومادذيللكلالبهظل!االنتيجية

الكائبله!امخفقااوجيدااشتاجابعدمنا-ف!يصافداًلذيللقاريء

فنه؟يقيىالمقاييسوبأي؟عليهيحكمالزوايهـاايمقويصحأر،نفسه

الظلمهووهذا.وقادهفي/اًلثقةيفقدوربما،لديهالقيمؤتضطرب

الامر،كانماوافي!وذاكهذاق!بلالناقدنصيبمنيكونالذي

عنتعبر،شبرءكلوقبلاولا(،مراءة"الاليسستالكلماتهذهفان

هذهاتص،لبولمىوعيهوعن،القصيرةالقصةلفنصاحبهارؤية

تتركهالذيالاثرلفيممةالراكهوعن6،(لفنبذلك"المقروءة"ا!قصمي

القصةلفنبالش!بةوقيم!ا،ناحيةمنكقاري*نفسيتهفيمنهاكل

منبالوالأعاصصحابهاع!وعيونهبيرها،اخرىناحيةمنالقصيرة

ثالث!ة!ناحية

(قصصا7591ادار-اثالثاالعددأال!الماصاحددالناقدمفقد

"-وسف)؟(أ،عنخالد)البحث"يناداشمسعليمحمد)))1(منللأل

ل!نا"قيفيتىال!ب!")3(،(لمفقوداالطائر)"يوسفصالح

.(الشمالىالررح)"وييطالرمحمود")4(،(5"فدلاغنيةجديد

السببالوريكنابهإوعيءنمجموعطفيالقصصهدهدلتولئن

يوف،الوعي!دادرجةفيتتفاوتفاننهيا،والاجننص،فيالفكريوا

كون!ت!نركفيكذلكوهي،عن"والقبيروتصويرهبلورتهعلىالقد-ة

يمثهانالكاتبيريداو،تقولهانتريدماشيئات!ستهدفمن!؟كل

تريدالذيهذااًيصال!صامستوىفيتختلفايضا1لكنوو.ظلألها

اتصاوالالوات،عنهوا!تحبرنقلهوسيلةفيوتتنابن،تقولان

اطارؤك!الاتستخدملاالهكطلآاأنيالادوارزا.ذأككلفيكس!تخدها

!شكعيرمنب!-دهالفنهذا

ءملهفى!ير*ودىلبقيىص،ء!/فيا!1ث(ايخاءنا!-!ث!!!،فؤ!

ادواتيستعيداد.ال!ولالشعريةآلقصيدةمقوهـ،تبكلالعصصي

تكثيف!ا،:امعحمبمافنمهلخدمةولمجطوء،؟و،مممخرهاالثسعريافتا

اللملاشعورفيل!عو!ااـثاًومب!لا،لغاظاوا،لفةو6وصورا،تركيزاو

هذهالهتهإرانهومع.اخرحيئالغموضنحوانعطافاتم،حينا

النو،قيسفبم-نفسهدفانا،أ-رافنالىونقلها،بفنالخاعةالاثوات

بالوحدةلديهالمقصةقحتفظانعلىتهوقدت،القصاصالتاعربثبات

بمحاوت"نسعلمكما،سواددونالفنيالالونبهذاالخاصةالفنية

الصورةتلكدلكلناتظ!ر.ا!فنيةاتهالوبينايتوازنمننصكرءاحداث

ابناءيعيتفهااقىوالفؤعالرعبحالةلناقجسصدواًلش،جداالمكفه

ثع!صددونوهم،الخصوصوجهعدافيإفالجنوبالمحه!مطين

كلشو،،تدمرالتيالهتلاحقةوالن!برانوالغاراتبالقذائف،آبدادائما

هدهوسل-واللاامنوالقلقالرعبيس!شعر"اكلا"تج!وا!ط

س"الكل"تجعلبل.الموفىقالمفتتالعالم،وهذاالمضصبةالح!ياة

للتكتل،ا"كيحاو،جزائهابقيهعنباستهراريبحث-استقوارغيرفي

اًلمتخيل.لاالفعليالوجودلا"باتاو

اريرالطما!راتصوت؟ع!،الخرالبووسط،الدماراثناءوفي

غنامتبحث،الارضفيا،غروسةلبنتريةاالافتللاءبينومن،المخيف

بينما،ف!ررارهنائمانهلهايؤكدونالناسانحينةب"خالد"ابنها

من(،خالد"لنفم!هاتحلق،بمصبيةملهوفة،بكاءبلامتصرةهي

منيبحثمنئمة.والجسد،والاكلاف،الراس:المبعثرةالاشلاء

هؤايفقد.!رثمة.توحي!هآاجلمنالمت!رقةالاشنلاءلجمعوسيلة

تبموالتي-والثابتةالموجودةالحدقيقةمن.محقلهالممؤقالواؤء

اجالهمنالمناضعلونيسعىالذيالهدفهذاهي-واضاص!ةغيرللمبعض

انها-رعبهماوو"تفالي-ايض،البعضيتصورلضكالمأففى.سبياوروفي

تتفتت.انكنالمهمن

وسيابصافكرياواعغيرص،الكا-ببأ!الاثداءنستطيعولا

نمكنفقد.منيبثصكلوصاغه4هدؤنحكفبالظكيررلكنه،واجتماعيا

،وبيناخننارهالذيالثمكلبيصالانسجآممنتن!يئايوقرانمنيحذق

كليةالابتعادع5،هارمونيشبهفو!6عنهيصبرانأرادإالذيالمضمون

صورةفيالاستغراقمن-الموفوعاتاهذهمثلؤي-يغريكانعما

منبشدةفافننرب.المعروفالتغليديبمئمكل!ماالحكايةاوالحدوتة

الدين-شمسعند-السكلهذاجاءوان،للقصيدهالشعريالبناء

قفولم.المعروفةانقضي!قىفيومحاكم!هكاهكاكابوسالىاقرب

كادالذيالترابراحكاماىاتهداهنمما،و،5فمحسصبذلكعندالانسجام

فبىاساسالتكونخلق!ساالتط-المكانيةا!بيئةبينعضويايرنان

واشعاعات،دلالاتمنالبيئةهذهبهتوحيمابكلسالقصصيةصورته

حاولوقد.والفكريوالنفسيالمادي،ذانهحدفيالموقفوبيص

آلحناصر.أهذهكلبينجيداربطايربظانتفمسيلدونبايجار

هـاكلاعلافهاؤث!تحملشعريةلغة.مهدفةمدبربةبلغةمستعينا

لوىويعبههايمقصدهاهـو،ايحاءاتمنأضاعرةااللف!تحطه

.التشريد.الدمرائحة:الرائحةتلكالعامالمناخعلىليضفي،فيرهيا

البحهـث.افعبألواالثقة!قدان.اًلحرب.اًلفنإع.اًلتمزق.ارضياع

الاخرين.ذواتخوائبابينالذاتءن

،اوتحتملممااكثرالقصةف!لانالىيمع!وماهناكوليي

عنهايكشفقد،جديدةومعاني،اخرىم!ضامينعناهانبحثان

،اوز-ستساشلاءتلمايزيسانمثلا،فندكليامهاايثيم،اوالرمز

تسعىالت-الفلسطينيةالقضيةبذاتهاهيالمرغورةالامهذهاناو

واصفوؤهابينتوحداناجلمنالمقاتلةالفصانلكللتجميعجاهدة

ف!بمالاهـ-اًذ.ذاتهاالقصقىتضنملهلاق!مماذلكشابهما

الحركشيها،ولون،بصورها:جيدةؤنيةقصيد"القصةان-اعتقادي

بيينالدفيقوالاحكام،ا!ضغوطوتركيزهما،البنا"يةوتركيبتها

عا-ىوقدرته،يفنها،كافوعىعل!اخيرايدللاوهو،!،صره(

الم".اثوع!السيطرة

مي،توبقلامجد(قديمةلاغنيةجديدلحنافصةوتتفق

واى"خالدءنلبحثا"مع،الفنيةالصياغةوجود!الشكل1احكام

بمهدةلغتهاواختارت،الغموضعنوابتهدت،بألبساطةاتسممت

ومع.الايهامهمط/اسافولا،التعقيدنحوفيهاجنوحلافنية

واالمبالثرةالىبالكاتبدفعتالوسائلتلكانيعنيلاهذافانذلك

الاشارةم!هينبفيمما.كلياابتعاداعنهى،اابتعدفقهـلا.الخطابية

وفطنة،يقظهعلىالدالالاختيارفينضجهوثرجهـةالكاتبحسالى

التيبالشخصيات:وثاكيا،والمستهلكة9ةالمطروبالموضوعات،اولا

وشغفهمبها.،عليههاالقراءاثجالتوهمحيثمنوتخرعهالكالبتغري

الكاتب.لأاليهيلتفتقلماحياتنامنمطاعاتوفيىامجدانتقىفقد

،وتطلعلالها6وتناقضااتها،ثاكلهالها:!الامةالعمومراحلمئمرحله

لهاان،الاهم.ايضعاوقفاهاتها،الخاصةتهاوطبع،وخلفيانها

ووجوده!اكينونت!اذلكعنفضلاولها،وخصوصيتهإتفرث!ا

والتليفزي!ونوالاذاعةوالمسرحبالسشماالم!هتمينانواو.المستقل

،اثقطاعوذلكالمرحلةهذهنحوؤلميلاإفوالانصاالالتفاتاحاولوا

ممنذلك،بدلا.ويناقتروبصوريقدمانيمكنءماالكتيرلوجدوا

فيهايدوربماالشبابمرحلة!يرلتيمةمرحلةحولالمسفالانكباب



أط!عبدالممز!و".أ
طنهيوندغوورهـصبأث!

ه

الملكاتبثيابتزياالسميركمضحك..؟.عرفناأنا..؟.يحزننااذياما

بالدررتزيت!ائثعابمن)1(((000اشعارئافىألحزنو..!
هـ.لعمي

سجنهسقراهـاسيراماتلحرفناقد،عرفناؤد،عرفناق!د

بعالفكرعاثواوالسف!سطيوندربنمات!ىالنتموهاءالمكرورةالصور سئمنل

أزيائهفينرسيسوازدهىواءهاتمحنفرولعوراءممخوبةصور

الاغرإوجهاسوىيعنيماليس.الكذوبةالموشاةالقناعاتأسممالخلف

زلفهاسئمناقد، سئمناقد

ه!**الاقنعهتعرياتوسئمنا

الظهيرهقلبفيدوجمنيامصباحكاين

.لشىءتصثرلمالاحسالمرت عرفناصد.عرقاقدعرفناقد.

زةالعر!سئه!مااسعجيةاالتماثيلطناور!الحوام2ضبابص!3

اصنوجامزادات،السموفضحةوسئمنا"مرايابحلمالطينغيران

حارمامراالملحررعصارالصعوراوأراءمى

السنينمراراتفيهقطرتالخطالاآ!فادحبلحنانوغؤنا

االحزينالمرطممهوسئمناأجشراصغارات-!ضحين-و!حاوزنا

الصمت،قمةصعدناانتلمنالا.ممريصبحلمالستفلوالحضيض.

1(،المساءقال"ديواصاميللشاكلة"الملح"!يدةمن)1(:فةالمعرولسئمنا

.الثلوجداووآ

**س!
إتجاهرها

فناعرقد،فناعرقد،فنماعرقد

شباباالانسانعمروليس.ومحفوظمكرراغلبهاواحداتظواهرمن

الشريحةتلكيلتقطونلألذئحهوالكتاب!.ال!طولعلىفحولةولا،كله

سنغير!!هممنمنهايعانيالتبموالفضاياالمثماكلفييوهموننا

الصح!يحهمووالدش،لفنموضوعاتكونانالىترقىلا،الش!باب

الحي!اةتتناوللا،قاصرةجزفي4نظرةهذهاناذ،الحال،بطبيعة

واحلظ.زاويسةمنالاوالوافع

منغيره!ما؟ومينةحنااوهم!شجوايكتبهبما!(نذكرولن

محثدةبقضيةغالباترتبطعندهمفالشخصية،والاجانبالعرىالكتاب

واخطر.اعمف!ببةاثتنصتوفيقامجدانحينفي،ومحصورة

معالفرو!ر؟ع.وانعكالساتهأزمنا.وفعواوانهنرمانهغيرفيالانسان

ارادربمااو.الصراعهذاعنينجمال!يومما،واعتىاكبرقوة

واقعهعلىالتغبىضرورةالفردالانساناهـساسألشايعوران

ثم،فيهالهدخللاموضوعيةاوطبي!ةعواملبحكمعليهالمغروض

امكانياتهان.ورغمالواهمهداتغييرسبيلفيالجاه!مهمحولت!ه

ناهوعندهالمهماذ،يتاكلولاكاسليةلافانه،!!هلاالخ!عة

،عنالواقععلىالتملبأالىيدفعهماقطوتهفيبر؟نيشعهراو،جمتغلب

.وحادحاسمايجابيبثم!مكل،اياهوت!در"،لهمواجهتهكليق

"،رماةعيرفيالأنسانهوالقصةهذهفيالعبمزالجدكالاوقد

ولارفهـكيسدحلال!صه،قهـتكاالاثدالقؤىأمواجوةفيالفر!او

صالحه.غيرفيالنتيجةتكونحتى،يعترف

م\

خفيفاهادئالشالهعزفالكاتببأنيشعرالقصةهذهوئصى

التياوتارهترسل!التيللاصواتضجمينولا،نغ!-لهييئنشلارلا

نفسبةيتعمقلمانهنلا!!نا.ورشا!ةبخفةعليهايضرب

لم.الاعمافىمن،الداخلمنبهنشعريصلناالذيبالشكلالجد

كنتاج،والنغسيالداخليصراعه"نجعادنستكشفانعلىيساعدذا

علىالداخل،ال!خارجانعكاساتدنتبين،الخارجيةالقوىمعلصراء

!ديهفي،الفارجيةحركتهوراءكمنتاتيالدفينهوالبواعث

بيئاووالفارج،الداخلبينديالكنيكيلوارفمل،كردوصراعه

والبعض.ب!هاوجرئيامهالداخلمكونات

منطقيةبدتوان،الانهزاماليصراعهصبالجدالاتت!ءومساله

تقبلالةمديق،ولامشولةعيرفاصا،والريعالسطحيالحكمبمنظار

مفالقوىفيوالترصدالامرارسبقمعمتعمدو!وروكافهابل

يكونحبشكل.المنظورةغيرالقوىاو.للعادةالظرقةاللامة

لبقاياوتهجيدا،الازسانفبمالايجابيللجانبانتصاراالجدانتصار

عندتظهروالنىاعمافهفيءآلكاهضةلت!رريواوالمقاومةال!نضالروح

يورؤمادياا)حيويالقطاعهو-اتصسرفيما-وهذا،الفرورة

وبلورته.،وتجسيده،عليهالتكيد

مضغوطة،،الهدفمغلفة،،خالدعنالبحث"قصةكانتواذا

عيتفصحلا"قديمةلاغينيةجديدلحن"!مةكانتواذا،ومدببة

57المم!علىافنمة



يلاطبمنالماضييالعددقرات

لابع!1
نإنإخ7عنإالمئثيمودإكلابع

واندياس،ببضرووكوز!،سدفاكوروسان،بألبرازيلوبراهيا

"لعملياتآخروكانت..وفيرها،باثمرربياوجوافدار،بكولومبيا

خمسةحواليتكلفتالتيفيلةمعابدانقاذ،اليونسكوبهافامتاتي

تبرعاتيقكلءن-معي!اتمملايينثمانيةمفيا،دولارمليونعشر

..المعابدلانقاذالموليةالحملةل!حسابتلقننهااواليونس!فدمتها

اإإناطقالاثويةعلىالحفاظبضرورةاليونسكومطالبةفان،هناومن

المؤسسى"تلزمالنيالقراراتاصدارثم،لقدي!ةاالقدهىفي

المولية،للمنظمة((تس!ييسا"ليستتوصياتهابشنفيذالصهيونية

يتهرهانقبلالتراثذلكعلىالحفاظوجوبعلىتأكيدهيمابقصر

اليهاشاربما،ذلكقينميدفياستعينولعلي.والأندثارالضياع

علىدوماالأحرصهيكانتيلامبرياليةانمن،ثفسهالحاجالاستاذ

البرامحتسخيسروتحاول،اليونسكونشاطفيالسيالسةتق!حهمان

وراءالامبرياليةكانتلقدبل.السياسيةلاهدافهاوافربويةالتقافية

لعديدواالديمقراطيةوكورياالديمقراطيةوالمأنياالشعبيةالعينابعاد

الهنمنةآنبرعم،المنظمةعغويةعنالافريقيةاتتحررحركاتمن

ع!إقي،،اضافية!هنابرتزيدلااليالمولبعضعضويتهاالىتضم

..إلغربيةلصبريالية

الثامنةدورتهفياليونسكوضاراتانا!حظمنفافه،كذلك

الىالصهيونيالكيانعنالمساعداتحجبعلىتقننصرلم،عشرة

ؤراراتصموتقدانماوا..الموليةالمنظمةلقراراتافتتالهحين

الاستعصاربمكافحةتتصل،خالصةسياسيةصبغةذات،اخرى

يتهددهانقبلالتراثذلكعلىلحفاظاوجوبعلىقكيدهيمابقدر

علىللاشصارالثمانينإبالذكرىوالاحتفال،زرلميإنالعسكري

تحملىلمانهوالغريب..الخالثلاليةالمالميةالحربفيلفاشيةا

العنيفةالحملةا!ننصرتبينما،القراراتتلكملبالنسبةافعالردود

فيوالوطيالدينشالتداثعلىالموليةالمنظمةحرصضدالهوجا*

ا-رائيل،عنالدمممبمنعاليونسكوقرارانبرفم،القديمةالقمسي

تخشمان"علىاسراتيلذلكبمواً!ةربطلكنهو،اطلاقهعلىيكن"

ناعلىالتثيدينبغيمحلغإه،وأيضما.انفااليها1المشارالقرارات

والنت!ا!ليح،حولها(جميرتالنقيالضجةكلبرغم-اث!يونسكوكراًرات

اثتيللاذشهـاكاتمعاويةليست-يها41حمنتهياد8(ي!بدوالزءالخ!رة

والا!لربةادينميةاالاماكن،،صهيونية،ؤىاثؤلم!معة-"رالولا-احرثتها

على-اسرائيللانذلك،الفلسطينيةالمدنمنوغيرهاالقيصإبمدينة

التيالقراراتفيوليس.اليونسكومنتستبعدلم-المثالسبيل

الدولية.المنظمةفياسرائيلعضويةاستمرارفىيوثرمااتخنت

بالنسبةاما.قبلاكانتكماالانشطةجميعميالاسهاميمكنهاانهبل

الاقليميةالاولويةالمجموعةضمناسمها*رجبانطلبهاثلبيةلعدم

كمراقبس-اسإركةوبينبينهايحللمذلك،فانلليونسمكواتابعةا

قراروحتى.فبلاكانتمثلماوفيرهاالافاليميةالاوروبيةإا!ل!صرارزضأ

بدقدةانتحترمالىلمثق!افةواالتعليممجالات!اسرائيلعنالمعونةمنع

علىىوالحفاظ،الائريةبالمبانييتعلقفيماالسابقةالمؤتمرإرادات

واضجسهوكما-سستبطفانه،الندىلمدين!ة(التاريخيالطابع

ا(ساعداتجملةانملاحظةمع،المؤتمرليقراراتاسرائيلباحترام

الىيصل7491-7391فيالمعونةلبرنامجطبقااسرائيلتلقتهاال!تي

،فلقدالفلسطي!ثيةالتحريرلمنكمة؟المحتملةالمساعدةاما.دولار00،2.

الافريقيةالتحريرحركاتلضماوسعإراراتمنجزءاالقراركان

التحريرومثظمة،الأبخريقي!ةالوحدةمنظمةبهااتح!رفتاتي

القرارواما.العربيةالمولإجامعةبهااعترفتا!تيالفلسطينية

الالثرافلمارسةالمئ!مةمديرالعامالمؤتمرفيهدعاالذيا،ضافى

المحتلة،بالاراضيوالمكافيةالتطيه!ةالمؤدسساتعملعلىامامل

،بهدففسعطينتحريرومنطمة،المعنيةالعربيةالدولمعوالتعاون

فيبضوقيماالنمتعوسائلبكلالمحتلةالارض!الس!كانتزويد

اعترفتفدالصصوديةانرسميةالهئاتفان،والث!افةالتعإيم

بيناوراطنينواننعليميالثقافىالمستوىتردىالى-مبلاأثرنالأكماس

يانالعاملمدررهاالمنظمةنهـليففانثمومن،المحتلةالارضفيالعرب1

ينفيمالاوجبمباثرةهوانما،السبيلهذافيسسمئولياتهيتولى

.مسئولياتمناليونسغوبه

!يه*نه

كما-حالتقدبالقدراكلتعلقة(لقراراتاسناليلمخالفةان

المنعمةاداءدون-بحثهفيهـورفتحياحمدالدكتورذلكتناول

القانونيالاساس.ولانافتآسشيميتاقهااليهاإبهايعهدالتيللرسالة

الفاعدةظبيقتاكيدالىهد!قسريتدبيوانهالدوليللجزاء

آليوسنكوحقمنأصبحفق!د،خولفتالنىالدوليهالقانونية

زحراراتتخنرمآنألىا،الرائيلعلىجزاءتفرضيان-وواجبها-

بانسسلفماسوت!ت،بااختيارها،اليهااتمسمتالتيالمنثمة

فرضفرارئنواذا.عنهايصدرماوكلونوصياتهافراراتهاتحهـنترم

الامممنظماتمنواحمةتتخذءايجابيقراراولاسرائيل1علىالجزاء

المنكلماتونوصياتلقراراتالانصياعترفضاثتياللولضدالمت!حمو

منعنظمة،اكثروفى،مناسثةمناكثر!ظكدفلا،اليهاتنغعمالتي

بسببافريقياجنوب6291فيوالزراعةالاغذيةمنظمةاستبعا!مثل

بوفف!،691!هالعالميةالصحةمئظمةوقرار،التوسعيةسياستها

اتحادموت!مرمنافريقياجنوبوفدوكلد،التصويتفىافريقياجنوب

..الخ9691عمكلوكيوفىلميا/'االبريد

اليونسكوعىإراراتلضعألتيالخقاتقههـذهكلمنالرغموعلى

فيلواجبهاممارس!هاحدودعنتضرجلموانها،الموضوعياطارهما

اجراءات!ضإيوحقها،والافسانيالحضاريالنراثعلىالحفاظ

..وتوصياتقراراتمنتتحذهماتخالفالتي1العضوالدولةعلى

خوومنالصورةتشويهحاولقدالصهيونيالاعلاميا!سعارفان

للاسفبينهاومنسالمولومواقفاراءفىالظئيرخل!ومن،اجونت

الادباموالعلهاءمنعمدومواوودفواراءسالافركيةالقالرةالىتنتميثول

عالميهةسمعهذاتاًلسو(ءسايضاللاسف-بينهمومن،والمفهـرين

الصحافةتلك"عنمقالتهفيسعهـيدرفيقالاستاذويورد.متؤثة

المديرماهورينيهالىكاسانرينيهمنرسالة"المنرضةالؤنسية

الاخيرةاللحطاتفىيخشىاليس":فيطيقول،لليونسكوالسابق

الذينلاولئكالمنماعرالالكرضحيةاليونكلتصبحان،اللامععهدكمن

علىبحعهـولهاسياسيةحرب؟لةالىالعالهيةالمنظمةتحويليري!ون

ا-'متالزيالسبقهلنقاليدوارثة،اسائيلوهغاعضائهـااحدطرد

.)12("فاطبةالعالمتنويرفي

***

السدولكانتاذاممابعديقين!يةمعرفةعلىلسنااانناوالطق

ميبهالضتالغالافرارعناليوشمكوعوضتفدالعربية

اضهرولكن..الصهيونيالعدلاانادانةكهموقفهياعلىإلامرار

يجاوزلمالدعمبانانطباعاتصيقدالمنظمةاتخذتهاالتيالقرارات

المنطقةوفيبل،افريقياةيحدثمثلماالعربيةاللاميةالاريح!ية

الظنحسنفياسنافا-اخرانطباعاتطيفداو،.ذاتهاالعربرقي1

الصهيونيالاعلاميالسعاربتا!سر-صوتهخفتقدالعربيالصان-

..محتواهامنوافراغها،الخقا"كقتهييعحداًلىس

.؟كلهذلكيعنيفماذا

بالمحرك-الانحتى-يكهـننىالوبيأالاعلامفان،باختصار

الهىيتجهتشاطهم!مانبهـمعنى،العربببةاللغهاطار!العقيم

منالاولالمتضرر6القضيةصاحب،الصبيالمواطنالهـظ،الداخل

علىمسموى-يمتلكوالذي،ايجابياتهامنالاولالمسشفيدوأ،سلبياتها

مناحييرونيمتد4لأربما،بقضاياهوعيا-العارريالثععارعرجل

هويدمنينيالغارجيالاعلامبينما،لسيلأسياللعملالمتصدين

الصهيونيللاعلامدائبنثاكلمواجهةفي،صوتوخقوت،شديد

الماضى.الممد-الأداب)12،



الت.العالمقاراتامتدادفي

القضيةفيئالا-اسيالبعدليس"الفكرة)انعلىالظ!لم!يدومع

تحياهمابكلوتر-بمط،اساسانضاليةالقف!يةوانىا،الفسطينية

العربيإءقباالتبصرفان..اموياليظمؤامراتمنال!ييةالمنطقة

ا)شعوبتلكوبالدات،4!العاالعامللرأي-بخاصهوالفلسطيني-

ايض-اوالعرب)لسامهيةااضطهادعقدةنقاتصمنتعانيتزاللاالتي

ب!لاةاودتاالتبملأالغازوغر!،اآجماعيةوالمذابج(سامياصلمن

عندضلا،ءؤكدغيررقموهو،يهوريمليونونص!ملايينخمسة

نايجبالدورذدك..،كلهالطلمبولدلانهنالورالنازيالدهاران

الصهيوزكطالاعلاميأ"لتنظيمافيمواجهةالعردكطللاعلامررسيااهمفالهـون

!هؤت!ومحصلةقاىوالني،الاربعةالبنودذيالعملبرنام!!منذ

فيالاعلامدورفيكد،7!17عامبسويسرابالفيالاولالصهعوني

وءدرسة..مخططةبرامحخلالمن،الصهيوفيالقوصطاـلوطنتحقيق

ثرو!4!كمه-يزارلا-يتلفىالاودوجم!لتلميذاف!ان،المثالسبيلوعلى

فيايدهامثيللابسرعةلفيراتشهدالذيالبلدهواسرائيل"ان

خدلسمنواتفكيكبيرةحدفاوتصبحتنموصغيرةقرى.اًلعالممنجز،

لمب!صه!رةمراكز،!احلةاراضعلىنيقومصناعيةعناطق،مد!دة

مزارعلصبحاخر--ؤاوالارض،هامةموانيالىتتولالاسماك

:!نياص!نب:ش!أإف89يماربل!ااقاحصا"ول!ةوؤ6.)13،خضراكا(

الاسرائيلية،الدكلايةتروج،استوكهلممكتباتالاوسطفيالننرئننناول

قولفياأصهـيونيةا!كايةاقليرويبلأو.)14(ال!هيونيالفكروتشرح

نا"المهددةاسرانيل"كتابهفيفينكستنهيربرتالبروفسور

معدودة،ايامخلالعليهاالقض،ءيمفىبحيثالصغرمنهي(!م!ائيل

وقعوعثونل!لان"جمي!لنمابأننسبةفميرمسالةوانها

نضج!إاضهونيةالفكرةمعالمتعاضفينتركيزوان.ا"51(،ذلك

الهاميين،منهماعرباانتماماينفيه،اللاساميةالنزعةوتفصيل

ال!هيوني،لكياناضدمراعهمفيالعربان-وا!ؤسف-المضحكولكن

الشديداً&بسيطمنولطلهإ.الساميةضدبئنهمسامميانا-يتههون

ونيلييوسفاجنونصموئيلالاسرائيليينالكاتبينأمنحلبواعث

الصهيو/!،لذطثيرألخضوعامجرررانهاللادابنوبلجائرة،ساكس

للننرجمةالسويديينليهوتاا!كتابمنعددتف!3لذلكعهدقدوانما

قهضيلآ)ارضتناؤشالتيالاعمالتلكوبالذات،العبرانيةاللغةمن

فقد،وآهذا.ثوليةجائزةاكبرلتنالبعضهاوتقترح،"اسرائيل

اآيهوإدي،واظهارالشعب9حياةاجنونعرضاآجائزةمنححيثياتكانت

باساود!االمنفىفياليهـودتظروفشكسوتئاول،بهالخاصالؤلكلور

عنصادقةصورةوي!ي،لبعضهمكملاانتابر!ماجغزمما،"الفني

التيلعنصرياالتمييزسياس!ةمنالرعموعلى.الصهوونيةالعتقفة

اقامسةالىالداخلتجاوزوالتي،الصهيونيةالمولسسهـةتمارسها

اهـدز،ن،اوريقيا!جنوبفيالعنصريةالحكومةمموثيقهعقات

ايهوديا"الش!بين"يصف(دانريشوع)الادسائعليينا!عاب

التمييزاآعنمري،(.ضحايامنالمختلقتانالضحيتان)ء،بانهيماوالافريخي

كافحتواسرائيلالا!ريقيهالدولان":له4ؤذلكالىشكولىاويضيف

كانتواذاةابم)6!"الدينيوالتعصبالمنعريالتمييزضدمما

الدولغابة!العلاقاتفطعءارقمن4!انيالصيونيةالمؤمسسعة

التيالأوقيةاىاقضبهان-مصارحة-بنايجسرفلمله،الا!يقية

اسشاتمستوىعالىاما.العلاقاتقطعاجراءاتخلالهامنتممت

اله91*ملكها،الاسلحةكليستخدمالصهيونيالاكلاميزالفلا،ولالافراد

مثىل"الاعداء"منعل!ا،حصلاوك!الاسلحةبهضعنفضلا

تا!ةء.أد؟-4عاىوتآثيرها،ا:مطااس!أرارتفاععاهوةاشتغلكل

ة-اعر،رالمشع!هـلربطلاوالاهمال،عموماوالنامية،.الا!يقيةالدرول

العرائيو.والاس،ندنافيةالدول:بوتانيسميرا!)3

السابق.االمصدر1()،

السابق.المص!ر)15،(

الاسرائيليالاعلامعلىاضواء:عنتباؤيمنذرد)16(
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)الاردفي(الههـب!يةالحكوماتبعضوبيع،العالمفيالخامالموادال!مار

اعربإالدكلماصندوقيوعجز،افريقيأ*ضوبحكومهاًلىمفاتلهظائرات

الفعاهـصةالمىاعهـاتنقدبسمعن!الضفلةبامكانيل!4-لافريتي

.اركارةلدول

وا،فراغمنينطلشقلاالصهيونيالاعلامكاى،فلناوكما

لاؤ*اك!!ا،ال!-ةالنيةعلصي،تغلبربما،!رديةصتهادات11

مدرو!!علم!تخطيطفتمة.المأمولالهد!الح-بالغرورة-تفضي

!4،بآدكلؤكاوالثقافيةوالسياسيةوالادنصاكأقيالاجتماعيةلكلوضاع

ابىءطاءتشفلاتبئالصغيرةبالمشكلاكتبدءا،الاسرائيليالاعلاماليه

خاصتصهتشغلالنيوالثقافيةالىياسيةارهمومالى،ابنائهمن

بينائمةالةافعلاقاتبتحليللعنىاخرىدراساتجانب،الىا"لثقفة

فيتلكالاختلافاوالاتفا!واوجه،ا!رب!يةالدولىوبيئالبلددلور

فدؤاة"الص،-ونبمالا*م/*دد،آتخطيطاذآكاىاوارتكازا.العلاقات

بذورلغرسصلملأحيهالاراضكيواشد،ا!تاحةوالوسائلوامكانياته

لصهيونية.االا!كارولدعاويا

***
واممن..الداخاكطالاعلاماممالليى!!!اله!ان!اؤكد،واباثر

((.،بهبد"انبر،!ى،ادخارصك!الاعللأمص-ابعاىذاكفيمالاالمطلوب

صن،ءنانإءب،،برالعرىاسعباابناءمق3ال!فبلأصعبأدختى

منالثوها!وتمخليصه(،الحق"ذلكبطبعة4ءالعاالعاما!رأيتوعية

.اخرىن4احهفيالعربههشى!بناعلىالمحسوبينمنوالافرادوالشوائب

المدير،امبومخظراحمداستطاعماهو-وحده-الاسفكانواذا

اعتههـتالنىاشخصياتا!تلكمقابلاعنهيعبرأى،لليونىكوا!عام

كي،منتسوهةوغالبا،نافصةانهالمحيهايفالمااولمعلوماتعلى

اهـ-ىبالاحرىفحملهمانينبغيكانكمثقأشنصقتهبمارحين

اكثىرهومايملك-بالقطع-العربيالا!لام!ن)17(1(ا!وار

عنه،الدفاعوامكانيةالحقيملكانه.الاسفابداءمجردمنايجابية

،مكانهـلؤك!موءودةاسرائيلان"بالقولاحتفاءاما.ارادلو

يفحسابهوعلىائفلىطي!لأاغربيالمئعبحقوئضدآنفسهاوتعمل

ا(ماصر،عالمناحفائقمواجهةعنواضحعجزفهو)18("مكانكل

ؤيمتلا،منالتفاليليصب،غالبةقوةفيهاله،مالرآييشكلالذي

بالتنه--نضال،يححضرنيالذيواقتل.شاةهامنالتهويناو

..ذاتهاالمتحدةالولاياتفيلهمناص!بسنوجد!ياالفيتنامبم

مةسلسلفيكتيبااصدرفدوناوي5هـاميتافيالاسانواًذكر

ألحفلفيعشرلسوات.جربةيلخمياربه،حول"ضلسطفلةابحاث"

لاؤامةاوسائلاافضهليقدموان،خدا3والمتدةالولاياتفيالاعلا"تي

لليبكأيرخفلب!ا،والعالميالعربرضالمستويبنعلىمتكاملس!اجهزة

نابد/هعيةاىاوارنكازا.و!زاتهمئعهملطبلو!الناساحاجات

ادي-المق!رحاتكانتولقدماخريردلائبالدالاربما،بلدايلائمما

لدرا!سةتمهدالتيالعريضةالصوطالىاقربهمنداوياورده!

يجبال*يالطريقهذهؤكإورائدهجادةخطوةكانتولكئها،اوسع

ا،!هـ؟تاءهـنيع!للضكسبا،ا!نضاللطريقموازيةسعثونان

.لانصا!وا

صبريوالخراط1اشدادو!لاستاذينباتذارمطمالبفطهلي،ا!رأ

الي!ون!كوطفضاى-القراممةاقولولا-المحديثلاقضار،حافظ

الحضاريالأزقىلتناول-واعتبرفط-مناسبةكانالملفولكن.والقدسى

الالرائيليالعربيالصراعيمثلوالذي،العربيةالمئعفةتح!ب!هالذي

ينضبعنصاا!ستقبلأصورةستكونمماذا،مثلاأملامحهبعي

(؟ع(ماثلا"يونوهص،الخبراءحطدهااتجماالمدةاق!ى!يالنغص

لكسب،المستوياتكلعلى،!ثفجهـهـاعلاميالىيحتاجوالذي

اطارهافب-دومما-"الصورة"وضعخثلمنوالانصلاالاصدقاء

القا!ة.21طلوب،اصم!يحا

ا"ضي.العمد-الاداب)17(

واسرائيل.الاصكندافيةالدول)18(/



ئدالقصا
ا)هسندحة8علىا!فورصلابع

خطاهكافت،يتقع

الغرإجةالرمالفيسلما

حولهاشرعةتنشر،كف!الر-تملا

.اخا..يبينلاوالمدىظلمةانها

محددا،شاعرايقلدلاالشاعراىاقول،اقياسيكو!لاوحش

واالمفرداتحيثمناعسوا،بلضها:نمالي!بعذاتالقصببدةولكن

من"النموذجي"،بالاننقالالدارجالايقاعهداباختيار،اتركيب

اهـىتفضيالننبما)عامةبهواج!مصهـا،المتكام!ضميرالىالغائبضه!ير

صىحوتي!ملانلهإمكنتانالذيا؟لاخيروا،قطع،غامضتفاول

ملامحلافتناصفرصصةيعطنالمب!-لمثمسرعااتىالشخصيالشاعر

..الشاعر

رللشاءفهملاوالغنياجىميلاارثمربعضؤرالمنيحقوربسما

عندماسيماولا،عليهةالقسوةببعضلنفسهإسمحاناطيمشمرسن

الخ..؟اماصزريااسوا؟ؤيمثلالبحر:الىء:دها)وزنفيبفلينيفاجأ

عببروهذاا،-واهماياءتشديدورنبلاالوزنيسهـعتقيمضى

يضسا:وا..ياافوموكن

فاستقويساهرةوالضمافسا!ر

كلمة!مداًلت!عريالسطرانهىاداالاهناالوددهإسضقيم!لا

يفعلهلى-!ماوهدا،مستقلس!رفي"-اهبرة"وفعثم،الضفاف

..المطبعيةالاغلاطاحتمالهناككلبعاويظل..الشاعر

حلمفيمرنجللقاء

حبيبته،مع/راوديوسفاحمدالشاعريعقدالمر.ءلحلمهفؤ،

قوليرعبر،يا-كطوالعمهالشخصيل!جديتمىعحوارا،مثال"او

غعبطجواالمتملاحقةالقصيرةوالجملالتسماؤليكسبهماوحرارة

والد!لات:اضعربا

الحميمة.الاث،راتتر-مسمالطينفي

اصاد*ضاارتضعتهناهاس

وعدهمنا-

واةمرفاالثغرانتلا!!هناك-

بكاءبلاالبكاءاقلباتعلمهناك-

ال!صحيح،صوقينعلىمركورلآمركبة،!دابعد،بدةاتمكلوا

تنل-رية،طبحةذاليسابرممدلوراايوبأتها،متفا؟ضءبئعيرالصوتن

تااص!عونآحاوا*هـاء.ي"الي،):نرججةدث!ك!لملأن،متكاملاناكن!ا

لىوتف-،م:آ!ئربشلألتطرصهااندوقيبذكاءلمةالقصعنهاتفصح

فيها:ااعرضيالب،اسيخ.،:(لابحيث،اض!،يةامفتوحةاقصيدا

..مكابدافيكاظ!يا

اتجاهبلاالرهـالتهنزوتظل

..آهتكحلموكل..52وأنت..آهوالحب

ؤميدرويشم!.ودأهجةمنشيءعنات!ك!انليكينواذا

هحى--دهتحديدعلىقعرتيدعدماءترففا،نر،العامالقصيدةسيافى

الذيالسباسيالجوفياءهكما،ماثكلموكلولةلكنها..اللهجهـة

احرىالىصورةمن11،نتةالردشاقةفيدلمها،الشاعرانعنهيصدد

ؤمسشدةمنينتقصلاهذاان:اكيداشيئاثمةولك-ن..لملها..

اهـباسكيط.الفنيوصد؟الامئينالىالذيال!دالىكهذهومركبةجميلة

:القدرليلةانتظارفي

،.دةالقصبهذها:هـوضات،ولالتياأخصوصيةمنالرغمعلى

ينت!رفالثى،عر،الجديد"التقلإديةفكبر-وفعهاالضمطيالطابعانالا

اةوؤسعوااحزنواالخمريلتومسوهو،قدتهليلة،وعده،مليكنه

-موذجببة:معاناةا،نتظارخدليتحملكذلك،انتظارهلمشاغلة

المليكة،بحمالاكتحلولمملحوجهق!أتهلاى

القدوليلةتأتناولمقرونمنذ
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الحصارفيشاخصولكنياتهاوى

مفدقانفسهبجد،"ستحيللابانهتصريحهمنالرغمعلىوهو

الخاتمة:بهـرزهقصيدته

ولكنني

ثبدىصديقييا

ماانجازا1ي!نحظرالذيالصحيرالبرجوازيا،ثقفهمومولمل

!امنكشعرائناكب!ثعوردعلىبهمايسهيانلابدرجماتمونرعةههـموموهي)

عريب4ءوا.الحديثةالقصاتدمناكيمراتء،بهفيالمسوواءكأبعضتحمل

،تو-دالجد-دةإالورقايد،بئ،اسميط،التي"الحالهذهتوجدحيثاله

:اووزنفئيالكدماتبعض

العبابفيافيفيتوقت

اًلخ...عرائسمنقلافلمةانام

مطلعفيسسرى،منفرديناومتصليناسطرينااعتبرنافسواء

اثريولا..4المطمهمناشكالثم!ةكاناراالاخللاا!ثانيالسطر1

لاافنىىاًلوؤكاتب!هالاطرقهـجيالنوننواثاعريعجبالذيما

كماالايقالمعتخضمفاجئةفرمالةتشنكلولترهاالوزنفكهأ!للأزءدث

السكل:هـداةب

الا!لاخرفيسبببز3سراإلب!رلمحيان

..الاؤلعلىحركةاواوسكونحركةتنفقصههاالاحيرةفالتف!علة

خورفييقعفانهبعدهبماموصولاالسطر*!االثصاعراعتبرادااما

.اوزنافيواضع

والفينة:الفينةبين

الايمولىبقمنالحنطةوهجمنامرأةيا

وي!ونتمريحفنةدكراكافايضكيف

وآيئال!8هرفيماأجمل

العببنبياضفوقالمنقوشةصهورتكمناهرب

،اوصهـاقلببلا!سمبعاوييدالكريمالمثطعر4أقرامااىاعترف

قدوةيملكشاعرعلىوةيعتالقصيد!هذهفيلكئي،ر-ف7ي!"دلا

لكن،البسعهطةا!لمفةفهذه،اتوهجاالمثعريارخبيردنىقليلةغير

تصلصرلا،بالايقاعوالتوتر،بالصورةكأارشاؤاوهذه6اثخصي!ةا

امدانويسرني..يريدعمايعووكورفيريدماي!برف!نت!اعرعنالا

هوله.وما..الشعرؤ!بماالمصدافةمتوافسعةيمماا4ل

القص!ى

01أل!!فحةاعاىكتنهوو41أ!ؤنجا

!احرها،ر-ن1،ضهةااأو-هـةعلىوالحفا!،سلط،!بىوتتهيز،فكرصها

البثفينحارلا،يوسهفصالحلمبولف"المفقودالطافر"ؤصةفان

له.موقفذوكاتبانهحقيقة.بصراحةيعلمنهانكاتبهايريدعما

فبمتعارصلاولحن.اليهاالطريقنصللاوفكريةاجتماعبةزو

ناعلىالقدرةأا!كآبلدى/كونانهوالاهملكن،هذامنشبه!

بداته،ادبياولونا،بهينهشكلااختارماوالا،بفنيقولمايقول

ثكلفبرايقالف!ما.موقفهاورأيهاوفكوتهنقلبل!عنه/!ل

اوفن،مصيدةصورةفيا،جادةمنالدوجةب!فسيقاللا،قصته

الالوةانتنوعتماذدكولولا،خطابيراسلوباو،ادراءيثوب

يصبانضرورةهذامنوا!تر.الففةكالالافولعددتالادبية

خلالها.منيتفسرئةيتخذهالذيالادبياللونفيالابداعالكاتب

تتصلهذاتبعضعنزنتجاومعينةمراحلفيكناوانون!حن

صوتعلعىاكاتباصوتباعلاءاو،ارركلعلىالمضمورزبسيطرة

المفاهيم،تضطرب!عندمهـا-فانا،عليهايفربالتيالفبيةاوتاره

مفىم،ذاتغيروالافكارالحركاتبعمضوتصبح،القيموتختلط

وان،اجيدإثورنانهيانيجب-الطريقا(بعضمنيضيعوعن!ما

،وانالدورهذااداءعلىتساعدناالتيالوسيلةاخن!ارفيفحتاط

الخلطمنبثيءتسممحلابحيثودقيقةم!كمةالوسيلةهذهتكهون

التورر!اواالاصكلاباو



4'ا!ا
صئسنشلمح!ححح!لأحححمححك!حه3

الا:ضانعبن"ئ!"باتم!"د
بوالمقورةبرلمسشو،،زيبنالليهالكمابلا/حادالعامةال!ئةعقدت

الكت!ابلاتح"دليسالجنوبيللبنانالثفافيالمصسبقاع!ةنعسانع

هـنالاداريةال!ةتقريرالىماست!عت(..الانحتىر!سميمقر

الدكأصورال!امالامبن4ددول،اضيينااصالط!فيالات!إدنتاظ

ماذالاستالصدوفىامينفدمهألمأليااننقريرالىثم،الريسسهيل

اؤننراحاتالىوالاسننهساعال!قريرين"منافوبعد.سمدابواحمد

لأآلقادمين،للع،ميصالهـجديدةةالارارالهيعةافتخابجرى،الاعضاء

خلبل،سليمانميشال،ادريسسهيل:السادةبالتزكيسةففاز

،احمدصاثقحبيب،عاص!امينآل.مروذصبئ،الونمس،حاوي

.الخوريلياسأ،الخشنفؤاد،سويداحمد،ملتقىنانطوا،سحدبوا

يلي*كمامكتبهاوازتخبتالجديدةالاداريةالهيئةاءخممتوقد

الأمبننائبا)الخشنفواد(عاماامينا)سليمانميشالالدكت!ور

للنروفى(.)1ميناسعدااًبواحمد(للمرآمينا)صادقحبي!!العام

عاء!اامينابقيفىدارويسسه!يلالدكتورانبالدكرلجد-ىوا

ينصثلىللاتحادالاساسىالقانونوان،6891عامقأور"منذللاصاد

متواليجبن.ثورتينمناحرالعامالام!بنانت!خابي!ادلاانه

صمادئاسببقضب!ة

اصحادسرامين،صادقحبيبالاستاذالمثاضلالشاعرشارك

،جنوبلبئنفيالوضعحولف!كرنجينندوتينفي،اللمبنانمينالتاب

اداريامنصباوزارتهفيصالقالاسناذيولىالذيالصحة!زيرفممد

المدةل!هراتبهوحسميوما15مدةالعملعنبايقافه"معاقبته"الى

عملهمنرتبةادفىاخردارياعملالىونقلهعاممدةتدرجهوتاخير

..الاصلي

اثاعرالمناضللنصرةحملةكلهلبنانفيشى،دقوممناكثروم!نذ

عاىيفرضالذيالقانونبالغاءومطالثةالقم!النندبيرلهذااستنكارا

الثقافية.لحياةافبمالمشاركةاوللكتابةوزيرهمنلائناطالبالمومحف

عال!،حبباعنا!دافعةالمقالاتمنكتيراالصحفنشرتوقد

والانتصار،البورجواريةاطبقةاتعريةيدىالق!ةهؤهوكلاكب

،بلالمقيتالطبمقبمالتنافضابعل!عنويكشف،الرثةللبروليتارلا

البورجوازيةوب!اخلاقياتيفضححبنذلكمنابمدالىيعمب

-طتوتصرفسلوكست!ماماالنقيضوعلى-اماصايضععنمص!ا

بالزيف،يرتصلءاكليمثلالذهبابوبيكفاسوإعيل.البروليينلايا

والتفاهة.،والحثع،الاستغلكلو،واًلمظهرية،والجبن،والغماع

والواقمية،،واثجاعة،والصمق،آلذكاء)ءيمت!الغلرمبينما

فشسذكياكانالكلالبانشكولا!المواقفاتغا؟فيالايجإبيةوا

ربما:مفقودةكثيرةالثياءعلىللدلالةالبسيط"المدث"اختيار

طيوروهـك!،اللاطبقيةو،!لاجتماعبةلةلهدااو،الاقلنصلابةةاالمسه

اسماعيلقصرمنفقدالذيكالطائر،جميطالبثصرحياةمنمفقوالة

نفسمنالسارفىلان،مزيفاهمنافقدا/"كانوان.االذهبابوبيك

اخاء.ة.اواكفعةاشخصيمةالمتعةواالزينةاجلمنسرقولانه،الطبقة

طزيفورليستفانهاوغيرهما!دمحياةفىالمصودةالفيورظسكاما

تنقضالت!ه!الجشعةالفمرانلتلتهمحادةهيورانها01ابداممونوان

فتالتهمه.،الصفلرالم!سبييةطعامعلي

يفتقدجعله،فهـرتهوتثبيت،الدفهذاوراءام!اتبوجريان
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بودؤي!ل!ودب!ا!وولوا

بمسيرةالقيامتقرروفد.الصحةوزيراوؤفاثاجبةاياتوالبرة

ستنكاراواصادقاحببييدا.لأالصحفيوناكثقفونو!يهافيركفي!لمه

بحقه.اتخلأتاننيالغاشمةلالتدابير

اللتانيين،الكتبىلال!إدمهتلا6ادريسسهيلالدكتورولظرك

التصرفذلكواداةالقضيةهده(ضصرةومهرصإناتلقاءاتعمةفي

وعلىالديموؤراكليئالحرر،ت:الاوللبئنرأسماليطعسنا)ديالقهعكي

.اللبناد!الدستور!صونهاالتيوالتعبيرالتفكيرحريةراسه-ا

العرببب!ةبالير،تجلاهة

عشرخمسةبانقضاءالعامهدا"ازرربيةبكلوت"جامه"تخفل

والاحسانكلامالبرجمع!يةانفتهاهقد.بيروتؤكيناسيسهاعلىعاما

ل!تعليمالجامع!،(حرةلبناني4"مؤسسة،وهياللبنانجة811"صمةفي.6!ا

آكاددمية.ابرابطةكئدريةالاسبجامعةتراجطولكنا

بى:صا!حياةفيبا!رالوراضلمبالعربيةبيروتص(معة!نرالولا

)1(.الثقافي!ة

المنطقشةظروفافتضتهاملصةضرورةالجامعةشاءاكانوفد

الشبابمنكبيرا!اعاه!ناكانعليهاالقائمونرأىفقد.العربية

الجامعيةدداسالهممتابعةمنوالماديةالاجننماعيهظروفه3نحولالعربي

اهـ!الوطييحتاجالذيالوفتفييزاهـ!ع!د!مانراواكما

ههـدفعليهاالمشرفونلىاعىكما.الهادفةوجهودهمالعلمياسهامهم

قثسملاللمةالتيالاداب،الحقوق:كلياتعدةالجامعةتضم)1(

والاجتماعيةالفلسفيةوالدراساتوالجغرافياوالتاريحواداابهاالعربية

التجالرةكليةتصمكما،الانجليزيةاللغةوقيسمالاسلاميةوالدراسات

ؤس!،رنماكان(كماسبباسببةا?،ل،افتنصاد،ءلموموادارةمح،سبة)

يفومالتيالبحوتنشرلتمويلومركرا،ا)تربيةدباومعلىللحصول

العلياالدراسمات1قسمفياًلجامعهـةوتهيء.الجامعةا-اتذهبها

لمتابهولوتؤهلالاداببكليةالاسلامةواالعربيةادراساتادبلوملنيل

.والدكنوراةالماجستير

ال!د--ةكليةتشش!نملبحمثكلياتهاتوسيععلىاجامعةاوتعمل

تضلملانتطمححكما،*-اسيةالعلومةاورسامالا!كترةصيةوالكهربائية

والصدلة.والزراعةللمطبكليات

يبالغنراهبل،كبيرحدالىالمباكثرةنحوويجنح،الفنيالشكل

بينهمااحوارايب!داذ.بيكاسماعيلازاءلخادماموق!زضخيمفي

الىالموؤفمنه،الافننعالالىأؤوب،واقعهـيةغيرندرجةويهمبالغا

هذامنبدلابهالايحاءممكن4امنوكان،وءوضوعيافنيماالصادق

ولا،هووج!"عنفيهاالكاتبيسفركثيرةفقروهناك.افالاس

مننحننفمهااو،اوا!الهابسلوكهأتقنعناالشخصيةمعلركنا

تعسفيا.فرضاثالثطرف،علتيفرض!طانمنبد،الداخل

لحنو"((خالدعنالبحث"قارىءفانشيءمنيكنومهما

تتركانهالذيالالريخسهىانبسهولةيستطيعلا"قدي!ةلاعميةجديد

الداخلالىتسللتافانهما،عليهاتطبعانهالذيوالانطباع،نفسهفي

"يصيحالمفقودالطائر"فيهاخذآلذياالوقتفي،وبموضوعيةبفن

يلتهمشرسفارلبوفىجواريةاانالىمنبها:منإالعقلمنطقهفي

البروليتإريا،ايديعلىتلاؤيهسوفالذيبالويلالصغار،منفرا!ام

ذلكانهومهص،شيئامغفلا،وا!بقي!ةوالاغنمماءوالثروةالغنىلاعنا

اعوقىليصبح،موسيقيجميلبصوتالببهينتولسلانيحسنكانكله

!إفاعليةواشد،ايقاعاواقوى،اثرا

القاهرة


