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ولسم!غن!ه؟عنسالارق!اقفمواتعبرهل-ا

القليلعلىالايمننويلا،(ا؟طاب"منالاخيرالعمدأنمنبألرغم

بدفييعكسالقليلهذافانالادبيةغيرلتمليقاتواالمواساتمن

العربي.الصعيدعلىالانالدائرةالصراعاتفيالهام!ةالبمانب

مالبعضانداساقمثلمثلاالتحريررئشىأشهرياتكانتوربما

ال!سابالمححادومىلبنانفيوالثقميةالسياسيةالحياةفىيمور

الشهورفيلبنانشهمم!االتيالدمويهالصراعاتآثارمنالل!بثافيين

تطيقاثريسسصلالدكتوواشهرياتبينالانتباهويلفت.الاخيرة

كانتفربما،بالعميإلاصابتهالكنابةعنانق!عه"سارتر)،اعدنحول

الحياةمسرحعلىالانيجريبماال!لمةبعيتفيرالتعليقهناكلمات

التفي.الثقفية9

نااادريرسهيلالدكتورقولائصددهذافيالانتباهويسترعي

بقضطياالملزمالمفكرنموذجومواففهكابأ-"فييجسدكان"سارتر

اتخذوانه"المري!ةأجلمنونضالهاضو!ه!ع!المدافع،الشعو-

اسائيلج!نبالىينحازرايناهاذ،أا!سلكهذامعيتسقلاموقظ

بص!يرته!فء)وانه،افنائاوفيءفرانحربمقبيل"والصهيونية

معسهـراتامامحعيفةغشاوةعينبعلىالصهيونيةآسدلتمئد

.6791عامعمواًنذبل(،ترةفيامفين

المحيرةمدمماةاثريسسعيلللدكتورتبدوالنحوهذاعلطوالمسالة

وموأقفهسارترمؤلفاتكافتفكل.للقارىءتبموهكذااووالتن!فض

نموذجعنتعبيرا1667عيضللصهيوفيةان!يازهفبلمجموع!في

للضنصنتيجةيلانميازهذاجاءوهل؟الثسصب2بقصاياالملتزمالمفكر

للر!بة؟ضدانهمجرداوفحسمسبالصهوني

التيسارترمواقفبمضثنالىخامىبو-4الاث!ارةينبغيهنا

جوهرمعالواةع!قتنا!ىانماالشعوب!"يالبعضانحيازامثلت

كثتوربما.الطريةعنالفسفيمفهومهخامة،و!مابلالهظسفت

ع!ممنوالتحدالوجوديةفلسفتهلببزانعكاساقلكسارترمواؤف

،البرجوازية.الفمشمة".رمةحلعلطقمرتها

الافحدار!يسارروجوديةشعبيةفيه(خنالليالوق!تففي

بقضايااكترمة"سارترمواقفبروزفجد!الستينلىنهايةمع)

.الضرءدائرةفيعليهجمق!تالتي،إ،الشعوب

اصرالناوعبدالمصريا!بي"ر-(2

التاصر"عبدوتجعربةاليسار"عنخشبةساميثر(!سةوتبم

طريقصولمرأعاتمنمصرتجه!وىماع!لكاالضوءلالقاءءم!ول

الماضي.تناولىشكلاتي!وانالمستثبل

فىادالدكتور!ليةاتحليلوابالنقدتتناولخشبةسمكلفمراسة

النامرعبدصما!"عنالمصرلة،ااريوسفلوز"فثرك!التيزكريا

."المريواليسار

السذيالس!،الجاهلزكريا!ادالدكتورانالد!لأسةهذهوتؤكد

التحربةايامفيالضعقياليساردوركانماذا)اأ!وسفروزطرصته
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!سأرشكل(ص!

(1فيهالخطاواالصوابعنمسؤو!ئنحدأيوالى6ا&اصرية

زكريا.فوادالدكتورمقايشابا.!ميزتالتيامئ!جيةالمغالطةتبرزثم

جانبمنمغالطةيمثلذاتهحدفيالسهؤالانترىالصراسةن11بل

اليوسف.روفى

لتناولالصحيحةالبدايةعلىيدهوضعخشبةساميأننقولوهنا

حتىيمضلممئه-اليوسفروزل!فمالعا!الاجابةومحاولةالقضية

تذكعلبهانهضتالتبىالواقعيةعيرالاسسقوضيحؤيا:هايةا

جطتاتبرالجانبالواحديةالهـخا!مةالاسىينافثىظم.المغالط!ة

منيدهتفضياناليسارمطاريةا)مايصلزكريافؤادالدكحور

.للسقوطيلايسلةالفاشلةاكاصريةالتجربة

امرين:اكدتخشبةساميثراسةأننؤكدانفينبغبمذلكومع

انيوالثقافيةوالاجتعاعيعةالتاريخيةااطياتمنالانطثق1ضرورة)1(

المضونتحديدصحاولة)2(.الناصريةالتجربةصياغةفيساهعت

التار)!نى.اواكوره!ايوليو23لدولةاوحقيقي

يوليو23يورةتقييمعندالعواملهذهلمجاهليصعبانهشكولا9

ف!ادالدكنوربانالقولاىاخشبةسامبموصلولهةا.اليساروثو؟

البداية،كملليسار((فخ"مجردكانماانيكشعفلا"فىكريا

برامجهالتحقيقالمجتمعمواردعلىللسيطرةالسلطةمنومحاولة

اليتحولفدالبرامحتلكثمراتب!ميرن!ري.لبصر!ونالخامحة

علىلحسمواالاهميةبالغةاضافةا،قلعلىاو،جديد((واقع)ء

نتائجه!مابكلالنهومستمرةاض،فةوهي،قاءلما2كانا!يالواقى

."(التزاماتمناستهبرارهاعلىيترتبوماومضاعفلأالها

زكريافؤادللدكنوراكهجيةالمغالطةالينعودانآلان2وسنحاول

ناينبضولا.ستنتاجاتهاعليهانهضتالتيالخاطئةالا-سلنناقثر

والتعليقدالرثودآيهاوقعتاكئيالاخطاءايضااصمداهذافىنغفل

.(1ثل!بت"علىتض!يبانشرتأب!تي

الدكتورمنطلقاتفياساسياخطأنراهمانحددانلناجازواذا

معينةجزئية،،بخقيقة"تعميهاانهاطمق)1،:نقولزكري!ا!ؤاد

!ا؟فبمضرصدن2بذلكونعني.كليكأحقيقةا!طتنسحبليجعلها

تنجبقيابل!انوحاولمصرفيالمارك!ى!اًليسارقوىبينمهنتيار

لمانهايضانذكرانيغوتناولا.اليسارقوىكلموا!علىفسر"

.التياردلكمثلو"منلمواقفوتقييمهرصدههيحتىمو!ا/يكن

حينمااحطزكرياأ!ادالدك!وراننذكرانلصمداهذافياـكمفيو

الشخصي!بعضوضعحينهادليساررشوةقمماًلناصرعبدانفال

الذينهؤلاءانالجميعيوووانبدولا.هامةمناصسبهىاليسارية

السياسميةال!ياة!مكا،ضهملمكانتزكريادؤاداهـكتوراعنهمتحعث

عينهمالتيالوطائفمناهمكانتا!اديةوظاتفهمن6بلوالثقافية

جمالسكرؤساءعبواالمأركسيينبمضاذدل.الناعيرعبدفيها

التمريسسمثلالاصليةوظاءلفهمعنابعادهمفيلكيوذلكادارة

.بالعامعات

ولم.هامشيةستلةسوىاجسانفاذكرناهالذيذلكانغير

البعضجانبمنالمبنرالنفسيرذتكسوىاليهاالتطرقالىيدلأعنا

واسع!.غنائمعلىحفلواوىنهما"رع-هـينابهضلتصوير

باص!ينفردالذيوحدهلي!يانهنقولزكريافؤادللدكتوروانصافا

التيالكهـعاباتعممفان.كليةحقبيقةعلىواتممي!هاجزئيةحقيقة

المصريينافاركسيينالشماريينموالهفتتجاهلارر،رلدررتتعرض



موضواوالذينيوايوثور؟سلبيساتمواج!قىم!اولةعنيكؤالمالذين

.71!\عامح!ى6691عامهنالفترةطماللموالاعتقالللاضطهاد

الضر،بعضالكلعلىال!زءا!وخطيئةلرتكبونلمنيكونوفد

يؤوخى-آلتبريريةأمواقفهمفيكانوااليساريينبعضانخامسة

الالتفاءجوانبعلىيركزونركريافؤادالدكورمقالاتعلىرلهوثهم

.المراع!وانبولغفلونا&اصرعبدمع

الدورقييس!ت!ليلانهوءـط،ه!امةحقيقةالىذلكويقودفا

والصرااعات41!ياتمعرمةدونالمصريالماركسيلايسار(لحقميه!

محاولةومعردةليويو23ثورةنظاماسرصياعةنرأثرتاقي

مقتمكنهوععمديهقبراطيباسلوبت!كملانيوليوثو!ةلد!حاليسار

امتلألمتوالييوليو3؟ثورةحياةؤ!الاولىالعهرةلمعطياتلتيجةدلك

امنندادصا.وءلىللثورةاللاحقةالسنواتإ)ىالواضحةكلاثميراتها

،الثورةعلىالسابقةالفوةفطالشعبيةالحركةتصاعدفاى

القوىجعلذاتهاالثورةقالياممعوج!نتالتيالافا!الىبلاضاهة

مستهببتةمحا،حتتبذلالداخ!اليةآلرجميةوقوىالخارجيةالاستعمارية

ومن،وتصفيتهاا!توائهاثمالديمقراصالمسارعنيوليوثورةلابعاد

السياسيةالجباةفيثورهوتقليلصاليسارضربعلىجهودهاركرتلم

الدبمقراطيةأنترىالقوىهدهوكانت.الشيوعبةمنوالتخويف

لليسارالئريقلفتحوبالاليتأثيرهيما-أسإنالش!عبيللضفطتت!بح

التنازلاتبعضتقممالقوىللكرايناولذلك.والشيوعيها!اركسي

نافيالسرهدايفسروقد.ذاتهاال!ورةلضصفيةتبيتكافتانهارعم

/الديمقراطيةعلىالهبممموقفاًتصام!لاامينوعبممصط!فىالاضين

الوقمت.ن!رفيالثورةنجاييدوالزعمالحينذلكل!

السياسيةالاوضماعوطبيعةالتابىبخيةالظروفاعتبارنافىوضعناواذا

ناسئدركالثورةمنالاولىالاعوامفي"ائد*كانتالتبموايلاجتماعية

جاءت،صراعبعدجلاتقديولببو23ثورة"نظاماسسفىالسثبيات

لديمقراجمية.اكييدولص"لحعنهورغماليساراصاليحغيرقيمص!يلته

فييو!وثورةقيالةمجلسداخلالماركسيالتشاوضربتم،طولا

مخلرمنصديقءوسفوخروجلاحراباالضاءتقررحينما5391يناير

.ا*!ورةميلاة

هييوليوثورةقادةمنالمرغلهـبيةالاساسيةالمنطالقات"كانت،وثاذيا

وكا،ت.البرجوازيالنظماط!ارفيبالتقممتحلمالتنا!نط!؟لوطنية

ذلكفيالمجتمعفيالسائمةالاذجاهاتعنتعبرالمنطلقاتهذه

واتيكت!يراتررراليالصيغةعرالموافقةيصعبهناومن.الحين

يوليو23ثورةانتقولوالتيخشبةسلايثراسةفيايضاجامف

الفكرية4يةالانساعنت!بحتفمحمتجاهزةن!ريةالىتست!ند"لكن!م

".منبمكلهر

لمنطلقاتتقدميةاضاماتاحدلتالتيمياللا!في!يهلتطورات

ا!طلقاتهؤهكانتوانقادتهامنطلقاتتطورالىبلاضافةيوليوكلرة

مارسأزمةبعدصياغتهاتمتالتيبالاسسمابمضمكلموصولةظلتقد

ر(يعكسوعلىالديرمقراطيةتقييدصالحف!رجا!والتي91؟ه

.ديمقراطيابأسلوبيو!بوثورةتحكميانيطالبكاقالليالشيعالر

ماثكلموصولةظلتالتقدمببةالإضافاتتلكاننقولوحينما

؟زمسةبعدخماصة،للثورةالاولىالسسنواتفيصيئتاقيبالإسر

الهـياةفطمابشكلسثداكانالالصالاهذاار،91،عمارس

لزعيعم"ا"فكرعلىقداصرايكنولموالثقافيةوالاجنتماعيةالسياسية

الدكأوروبين!م)الستيناتهمايتحدثونكانوافالذين.وحده

الت!دياتبتلكيرتبطوماالتكنولوجباعصرتحدياتءن(زكرياءاد

انتفاءاوتقلعيوبالتالي-زعمهمحس!بساالاركسيةمبارى*تفييرمن

تلكعنبذلكيعبرونكلالواانماالممريةالحياةفي؟!اركسيينثور

والمنطلق!ات،لتقميةالاضافاتبينموجوثق!تالتيهـلصه

.*ولى

ولهـنفصا،ي!طهااواتغييرهااحديملكلاتاريخيهضيقةو!ك

اليساراتهاممحاولةعنكغواأنعليكمنعايعبرونكانواللذينضر!

7!

فالترافى.الناصرعبدوطميوليوثورةسلبياتعنالمسؤولبثه

صيافةفيالمعوقاتكلمنبالرغمهؤثراكانمري41لليسارالنضا؟لي

.الالجابيات

التاهرة

كائلى،6له!ضئط1

كمبنصكل!رعقي

،الماضط"*دابا)عدرفيالضمسالقصائدحولهماتدورقضيتان

الشعوبحياةفطالحاسمةااعاركاسخونساخنةواقعية:اولهما

ئنسىانيجبلابرمالتذكرنابعيدمنضياصاترسلتاريحية:والانية

اندلىلثفء8والواضظسطيناولهما،نفلىبهران!ناي!نبمااو

اقاريخ.

خاطبفسوفجميعاتحسناعامةبقضايادطفة6ررالقصدامتوما

ولسولى،الاصليةالقفي!ةصياغةفياخراوبقمريشاركونمتلقين

مو!فوبينبالقضيةالعاموعيهبينبالضوورةالمتل!نجمهوريقا!ن

8سانرممايفعلهانيجبء،بتوهؤاافافاتمنؤهـرق!ولومااثاعر

القصيطة.فيالضي!قيالابداعحجملاستكشالمف

الشعركرالوعيزاويةمنالغنيةلألاعمالتلكننافثىاناننيمكظ

العسورةوجمينالشعريهالصورةبينفنقارنالقصيدةجم!المتضمن

الرؤيهب!ين،الم!اديةال!يقةوبينالشمريةالرقيقةيبن،الواقعمة

الوعينوعيةالنهايةفيلنستخلص،ا،عالأشةالرؤيةوبيقالشعرية

الاخرين.نموفجهي!وحهالذيوالموففاثاعركايظد!""لذي

للقنببةعقلياثراكالوع!بئىف!لايليعهوضولقمد

وعذاً.شاملةرؤيةلناليق!مالشعريتجاوزه

ضليايصرل!اناولاللشاعربلاانهنتذكرانعليناولكنصح!يح

بعدديمايتجاوفىهانيستطيعكأسائىلهاينعرضاننيالقضيةحقالث

تتعدفىلنالعنةرؤيخةفانالاساسذلكتوفربعونوانه،شاء!ان

المنطقفانكذلك.شاردةوافكارمتنلالرةتويماتمجرد*كونان

للوعيالمميزةبالخصاثصالاعترا!الىيقودظانبدلاالمضول

والالرالرالمجردالمنطقيالال!اكيشملخاصاوعيابامتبارهالشعري

الوعياوالرياضيالوعيخلاوعلىالمتعدرةبمستويلالهالشوري

مسنوياتخمسةانناليةضلالدالغمسفينرىولسوف.الطمي

ضوفيمنالفنيالعنصرهتىيصتويهمامنىلناتبرزالشعريللوعي

.لاتنوع

يوسفسعدى-زعيتروائلالىقصيد"-ا

الحةقىالوعي

اغتالته،عطيم!سطينيمنا!مل،الشاكلصد"ث،زعيترائلو

الدنماعيواعلكانبينما،ارضهشبببداالصببونيالاره!ابايدي

اليالمعلوماتههذه.73اكتوبربعدوذلك،فرنسما،فيقص"عن

فانكذلكا/لفعيعق1عنغائبةالشهـيدلبصناالخارجمةالملامعتسجل

الحمعكريوالارهابالصهيونيللاحتصوافئمائعةالصوهـالنقليدية

ذلكومع.يوس!سعديبعصيد"تردلمالفاسطينطالشعبومقاومة

والاخكلالفلسطين!يتالمقملامةبيئاكاشبةالمعركةبابعادنشعرفلالنا

اكشطاعفقد..يوسفسعطيفءثةفي!ريدنحوعلىائيليلاسا

خاتعنامرعلىمرحراوالمقرمةالقصصورةخلقيعيدانالشاعر

ولقد.بهااحساسناقجل!و،دةأصالةللواساةالامةالصورةات!ح

كنا،التقليديةكلقعاتنا.لكلمخ!الفةالقصيمةفيالعثةالرؤيةجاءت

للطغإةوهجاءالالستشهادواللشهيدتمجيداالمثالسبيلعلىمنهفتوقع

بالماقةو!ر"ا!لامةوبطواكأالت!ميرلا!لووصفااط!بانوا

ولمكلهذلكتجاوزالشاعروال!زعيتروائلوب!ينبينهرابطتاكني

هداكليكنظم،الممهمةلطر!الى؟لسيرتوقماقنا-كلضيانيشا



الخاإمرإ،لىيقهفيالسير؟ثرودإلكنجبهالخإالقروحيشبعمما

للط!،ة(لديدةلألعورةبالضلحرحمم!ونخلقت..الضالقالوع!ضيق

الم!رورذلكفىتجسدالقصيدزفىلهارمزاخطرلعل..واًلبطوله

المرإاذدب!ةتلكفي6تجسدكماالبدايةفيالومإلعلىللعجلتإالبطيإ

الماسإاةعناصركأعمقالزمنيبرزمماتتفيرلاعاماعثرينآإ!تالتي

والتمؤقوألخوؤءوالشفق!ةوالغفسب،اتحزنعنتبحثولقد.والبطولة

لتلك،جدلأ.الشهيدصديقهالىالمهداةيوس!سعدبمفصيفقفى

عميقااحساسااصقدالشاعرانفيهشكلاومما،مكلالاالمشاعر

الخالقالوعيولكن،اعتإهوماساةصديقهمغتلافياءالمشاعرتلكبكل

اللحظاتعندف!قطوالتوقفاشاعرابتلكالارتفاعاستط؟علألذيوإ

.الئ!هداءيستشهداجلهامنالتيوالغايةحدثماضيقةتلمساك!

...لاطيفالهاخبزا،لفلسطينعبا

كودإتارإ!عاللظإاتالشاعريستعيدآلموحيةأبساطةهذهبمثل

ويصورالمإربإوعاررالانس!افية4كوافةتصوروالتيالمقاومةرطل

داكؤءمرشلاويحم!حدثعماالآخرينمسوولين!"تومتئفسمي

كلمنبثميراعمقوينفذلمهسهالىالشاعريوجه3خيرالسا؟،ل

ال!برامإة.الخطابيةالنداءات

مإبثي؟ترالمهـادإا

...نيتراكأعاماعتنرإشمنذ

ءبرانسالم-الاكسرىمهسكرجدارعلى.لتابة-2

العإنائإىا)وىإ

شفاهعلىيرددممانفاصيلهاللقصيدهالعامةالصورةأتستمدهنا

اشبهكلهاآلقصيدةمقا!،الممتهبالت!حديلصاتفيالناس

عدس!س"قنحسرثمالقمةالىالواحمهلالطوالمتتبهعةالبوبموجمت

نفستجهميحإيطالذيناولئكتماماينتوعإعكماالتاليةلمموجةالمحال

رزي11اثادرذلك.بالموتشاعرهممثلويتحمونالدمويافسهد

يخاطبالمعركةساحةوسطواففوهووالمقاوكةالاخلصقيريخير!سعيد

ت!كه!ثمن،يومياالباهظالمنوي!هعونيقولماجيدايحرفىناناسا

و"لحرية.الهدإعنودافاعهمبالارض

رغماتربةقلب!يحيجذع،لشعبهداكرةالىأ/لثاعريتحوله!نا

ولا.الظاهرالموتيهزإمهلاتعا!ل،القرىاطلإعلىالمذبوحاللوز

تلكوفيبالذاتاكإاندإلكفيالقديملعإنائيادورهيستعيدان؟لس

و!االشاعريجدلاقدالمو!ةاكاروسرف!.بالذاتظاتالل!

يصهصللافدالنارتلكقحرقهممنأنكما.المتمهلةوالصياغةلنظمل

الوعيذلكاستمدلغد،الممخديالصا!خائصوررذلثالاأذانهم

تحيطانتىإالموضوقيالظروفتلكمنوجودهاتمبرإراادإنالعإنائي

إتإرالمباالحادالمذاقدإلكفتمنحهالفنعلىآثرهاوتعكسبالشاعر

بقدرقيمتهتنحددحدماتإفىوعامرإيع!علكرديبدوالذيالتلقهـائي

تميؤاتكطالخصائصاتلك،وتركيز،ووضوح،بساطةمنفيهما

ولقدقىافرتتلك6التت!عريةا)نقصيدةاشكالمنغيرهعناـعإنائياالشكل

نستطيعولذلكواحدإامبغوة"ءجمرإانسالم"قصيدىإالصظت

نءلرصيدناصدةاضافةتمثل-ازاويةاهذهمن-بأنهاالغإول

.الثوريا!نائيالشعر

ترشحاننعصام-وقنبلهوعصفوروطنس3

الإذداتيالوعي

بالموضويإ".يتسراناللذ/نالوعيمنانس!ابدإنالوعينبعكس

يدإفءهـربنحوعلى،اآشعريةرفىبنهفيالعالمصياغةيعيدفاوآهما

دإلكاحداثيسجلواًثعلألي.اشياءمننرإففيماجديدظابعادالنا

سطوعا،اثتنهرفمانرىحتىمنهاالجوهريعلىمركراالعالم

عل!سهايغلبترثحافي!مامفصيلة!انالسابقين!لنوعينبعكس

ؤممسحصية،عنهتتحدالذيالعالمموصإوعيةبرغمالذاتيالطابمع

ن!نولا،القصيدةفينفسهاالقضيهمنظ!ولىااشدن!ب!والشا!
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وانما،الهاابطا1احدوهوبالقضيةالشاعروعيفينقصبسببلك3

رصدقيخىالذيانعإنا)ئيالمثال،جماليهينمثالينبينلتردده

السابقة،القصدإةفيعرإؤإناهانسبقوالذيالعامةالايجابيات

التفنبم،الىالثساعرلجبئحبثوالفضاحماسافيالتقلهديوالمثال

(النوممين،هذينمنخلإيطاانقصيدةجاءتوآقد.وبطولض"بامجاده

الشصاعرولعل.شعارضينآتج!ينبينالعامةصور!يافضمزفالت

صوتهيرفعلملهاوليداربهصوتهمنءرإفعفارإالخللابدلكاحس

بيمدالإ؟آسإافاادإ،ؤد،آليلاجوإنإهومنمنهالناز!ءالجرإحلينسى

الشواءاولئكعلىبآحكامهكثيراالوثوقيستطيعلاالمعركةلهبعن

تضضححونكأالوفتبعضيتمهـلانبهويح!سبنارهايحترقو!أدإينا

ونتركف!-بالنقديالتفسيرزاويةمننقولما؟كقولقنحن،الرؤى

بعد.لأالتقييم

نثصأتكمالالدكتور-الاندلسنجرالعرإبي،الفارس-،

التقليديالوعىإ

ميدانالىالواهمميدانمننشأتكمالالدءتمورصيم!بناننننقل

لذلك،الشعربابهييدخلللطريخالمسجلالنظمانننىولاا!تاريخ

عليناجم!سو!ء،عرالتفانالعهـنوانققرأانمنإفى!توإءعانلنايخق

الحافلالعكليمالميدانلذلكجديدظبروإ!ةاوجديدظنظربوحإمإة

ارخطالماالقديماث،عرانيقالولقد.الانسانيةالحهـياةبحإالق

اعظممنرصميداذاكمنلناوتركامتهتأريخفيالهامةالوكاللع

وحدهاالتاريحيةالح!قةب!معياروليسالفنيةالصيغةبمعياراوثءر

والفتوحاتللمءإننإالتاريخيالتسجيليوإنانمنادإنمانعفلا

وهي،أن/ا!تىهذاؤإك!ءهامةملاظإغإنلاحطانيجبواذدإنا.عظيمافنا

المراعاضرافلعنكانال!دإيملتاريخسجلحينماالقديمتناعراان

اليهإنإسبةباوالقضإهـغ،موؤفصاحبكان،النتاريخدإدنصعالذي

كمااندرسالتلاميدعلىيلنيمدرساوليإرإ،موتاوحياةقصية

صيئالشاعر/منبردبداننتوقعانادإنلنايحق.لمقررةالكإنبفيورد

قصيدةونقراا.اعادياالمدرسعنيهئرهمافهذاً،للتريخيتعرض

ملرسالش!ولكنه،جديداؤ-هانجدفلاتشآتكمالالدكنور

الفكرةترتديولذاك،الاقىاءفنيجي!ونممناكتطدإانه،عاد؟

الهينلالقلالمةاؤتتهالمصانهاءج!فيلافضفاضةزاهيةفياباعندهالعلايهـة

بالتبإبةتقليدياوعيايعكسان!بألصياغةؤإائدالاهتماموهذا.عليه

الاهتمامؤيالمسرؤلةومبالعإ،"،ا!ثظفبئالانظإاطعصورااىينتمي

نشأتكمالبالدكتوردإلكادىولقد،الهياغيةوالمها!اتبالشكل

او!اهـولؤكبماالان!رءخ؟ألمز-،اة1)ت"!،تي2أ).راواهه،لالىضتلا

مناطهر:انهت"4ل4لأمثلالفتحإجيإتترإالمم!شته!ةالتغليديةالاخلاكية

ياسخاضمناش!ع-السهوبؤ!بمامطرمناكرم-الفءلآطرة

هذهننطرجانليمكنىقيالخ..هامهاللقاءاًتعندشلرفسال!روب

الفضر.بابفياولدية(ئدالقصويببساطةالقصيدة

الصكرهحهتحا،دمسورالكممقالب!رس5

التهـكعيبيلوعيا

ا؟ونةفي!لمه،صرالعربياثعرفيأركبةاالرموراسإتخدامشاع

استخ!داماجادوااتذينالنثرفتعراءوبعضرإادوزبفصإلالاخيرإة

المعادلاتحسابفيبالعةإدقةيتطلبوالذيقدالمعاثءري)ثكلهيذا

الوافععالمؤييقادلمهماوبينللرمزوالحسبمالذهنيالمدلولبون

والفا)جةالفركيالاء،سههمالمقلد!رزأكثريحاولوام.وانناريخ

"شاكيبخلقزرم!ىلالكأالمتوتصود!االش!لاذلكمنالفنية

ا!ىقيفشاعتغريبن!وعاىالكلماتا!تخداماوجديدةلغوية

الاصولالىالرجوعيحاولواونمقلدوهمإمنومصطلح!اتكلماتنفس

لمافياكنالقريبةوهيالجديددإلكالمجدهونمنهالمهمال!تا&ىإ

سوفوازلىاباووناليوتمثلالمعاصريناًلغربشعراءاعمالفي.دجو*ـ"

واصيل.باهرنوعلىمتحققةالصوفك!ادبنافييجدونها



،الرمزيالمعادلذلكلخلقمحاواكأالصكرمحمدخإتموجمقصيدة

وبيئللقصيدةاله،مةالصورةتتمه4الذيالمركبالرمزبيئقارإ،1ماذا

السؤالنفسالى:،ورجعالاندلسكنحعنالشائعةإالتاريفيةالضيقة

فيرواجديدانجدان،نشاتكمالالدكتورقصيم!ف!شالناهالذي

اساسءيىيقوملاظفالتركيب،ايضاالقصي!مةهذهلناتقععه

لاؤخارمعفد؟صفمناكثرليسفووالشكليذكعنا!ولنجديدطسنى

صات!نفذولاالشاعهـ.ط!وجستوىالىبالقصيدةترتفعلابسيطة

برديد.بعدالىريخيةالتا؟الحقيقة

ا!اهرة

!11

لمطفوثصلةح9مملى

السابقالعددفيالقصبرةالقصةحصادهيكانتقصصخمس

ننفاوت.وبيروتوبغدادودمشقالقهرةمنباكظداب71مجالةمن

وبرجهجعاثتر،ون،)فصصبالفناتلمآده*!تمكنهمومدىمواهبهـم

لل!ياةالواعيةومعايشتهمالصادقالنحامهمعن*جمرلفطماكتاطت"صي

مجردءنالقضاياهذهازاءمواؤفهمبإاينتوانمجتمما؟نهـ،وقضايا(

اًلى..الصوباوالذاتعلىوالانغلاقيا!اخلاالىالانسماب

النموذجاىانصلحفىإ..التغييرنحقميقأ-لمنالسلبيةالمشاركة

تحريكهاعلىوال!مملالمج!هعبقضاياالالتزامسوىامامهيجدلاالي

..مسيقاخاسرةالقضيةكابمتمهيمامعهاوالفاعلألاماماالىفسرا

بدابةعنيبحالثاديبؤمسة،(بدايةطناليحث"الاولى؟لصة

فيالبدايةويجد،ي!بهاجددةلقصةمؤلغهافولحدعلى!ائعة

لبنانحواثثوسطبيتهلمغاثرةفاضطرالجع!هبائيانسان

اجلمنبيروتشوارعفيالقاتلةو"لطاقاتالقنابلوسطالاخيرة

والموتال!ياةبينبرءيحاعاداـوجلااولكن،السبعةاولادهيطسان

بياوامميااصابتهخطورةرغمالجر-ونجد،بخبزحلماوخبزثونما

المسيطرالموتمنخوفافويلةقزةالمملعنانقيمانهوبفىكر،صله

بةطعلمانهثرجةالىبهيحيطكانالخوفوان،المدينةجوعلى

مبالرغم...فيوجتهمعالحبايمارسازإبيتويوجودهفترةاستغلكل

اخفقانهالاوصديةبرغبةاكهاروثأوحاولااـلميلهيحهاولأنهمن

فماما!ذلككل

والحريةوالموتانحياةعن،الغصةخل،والافكارنيالمطوتتداعى

الانسانية.والمسروالية

المحدودةالفرديةالحادثةهذهتصهيدانالنهايةفإالكابربويجد

وءلدانتهزانثنهامنبألرهوطنازمةفشملجماعيةحادثةالى

ماتواذااحتضارحالةفي!الوقن،لورعنلهببحثبرمنفالقاث!ء

الفافيقالىاكمايةفيالكابويصل؟تهسيبقىلذيافمنلوطنا

بردأفاذا.الفردمننإطإقواخرىموإالمحمنتنطلقبدايةبينالكبير

.الخلودعتبةنحوفدمهيمدوبذلكمتينااضهىتيناالاكبيالعمل

ماوالذيالهربيهآلق!صيرةإالقصهفيالواؤ*كظافنثضتمثلوالقصة

الذيالوطنقمضإية،عامةقضيةتتناولهطو،وفوز"آإثيرهثهفىال

بالخطا؟!يةتنضجانهاالقص"علىويوخذ.اهاليهحربلخطريتعرض

عظةكجطهاالتطوالشعاراتالمحابإرةمص-دغفيوتتردىوالزعيق

صيداويجوادالقاصاخفقكذلك.متكاملافهـن!ياعولمروليساجمتماعية

اختارههـاالتيالمقطةابدتاد،ا!وترةالآزومةاللحكةاخنيارمي

خلكلمنالافكارتداعيامامكماحبة،للقصةبدايةاختيارلصةوهي

به.قيربصالذيوالخطرالوطنازمةعنالقصة

الج!ى،لاصلحميد"الصواويةالرحلة"الثافيةالقصة.

الذيالت!فجةصاحبالانسان،وم!نزمأنكلفيالانسانفصة!!

ممعتقرارالاسيرفضأذبمالاضصان،البطتنرإاقوىالأسش!لاميرفض

جروحهتمملحيثالصصاءالىالصغيرك!كهمعوي!رب،'رنل

الضنى.اثاروتمسحفولى،فولىتحرجوالتإمسالرمل

موا-مة!نوالهروبالاستسلاممننوعايفنبرمذااًنمنوبالرغم

ت!هلآنفيالاءلذاقهالوقتفييمثلالهالا،والقهرالاست!لر

واممرته.هومفمنالخلاصالصحراء4ل

الةصةوتضح،اتقبلواوالحافرالمأضيلقصةافىويفتلص

.بهـةالق!-الق!صةمننقتربيصلهاالنيافهـيبالايقاع

الىنبالاضافة،بنجاجالمعانيتداعطإاسلوبالاعىويسنتخدم

الاواىللوهلة.لبصرانهامنبالرغماثالاعياختارهاالتياللقطات

الجثلمننوعاببهافيه(النهايةفماتف!قانهاالابينهارابطلا

.للمتلقبمااوصدانيةواالكريرةاثحئةايصالعليالقامدوالحوار

المحمدياحمد..ععاكساتجاهفي..اللهاث:الثإلثةالنصة.

1(اله؟لعبد))الاسماسيةالشخصيةنر!القصكأهذهفي،صديق

الليالعالمررتمثلالتي،هدىصديقتهمتل،لتلباالانهاميواد*

امكانيةفيابئفارهقهزاالانهاقلها،كليةويرفضهجذورهمنورفضه

نلقاءمنينبضيظلسوىالوجودانررى!و،البيدالعالمخلق

منالبخارطبقةازالتحينوصدى،البشرمنتدقوبفيرنفس!ه

منيلهثالنيالشينعسى.لهـدميرتحاولكانتالكوكاكولازجاجةعلى

ثذمحلي!لانيهجبالذيالواعدالكونت!ئامكانيةوهوخلفه

..استنزافى"سبقارزي

:المباصةالىناثرةساضعفىالكاتبانزلقوؤد

(،لاخرامثلاحمغا-قملااسضائسن،بثرنحن"

مثل:ايلاسلوبفيالكليشييتبعضاستفدامآلىانرلقكذلك

(،بفاووستليقمزركث!سةثيابا*،يدي"

تواكبكأفصلةلصاتههيزمنيانسلسللخصعلاوالقصة

لثرطهوواكيوالمسصننصالمميقالانطباعذلكالقاركهءعندتدكما

.اوكويور!اتكالناقدقىلحدعليالقصيرةالقصةنجاحودليل

يتكلرحتىقنتصانترىالتيالسلبيةالشخصيةقلكهوهناوالبطل

فتلوهوالوحيدالايجمابيموقغهويآتي،أحدمنتمخلبغيرالعالم

وتشددبهتحيطالن!فالعزلةلتلكمجونفملردههـدىصديرقته

عليه.خنافها

نجموليد..حساء،يا"

اليوتأتي6حبميتهفقدالثيع!السلبيالنمطذلكهوهنابطك"

عرافحةآغنيةعنوانوهو،(حساء"يئ"مطلعهاحزكنةلفنيةاسماعه

انهاويشرماوقلبهرأسهفيالذكرىفتجر،حسرإتاهياتت!

امامهيجدلااحزانهمن!صوبالبطلمحاولةوفي،أجلهمنكتبت

كلويشتمصغيرةخمارةفيالشرابف!هههو!يفرقانسوى

فكيفسلبيتهمنالتملصويحاول،شءكليعنرو!هجلا"،س!ء

وتصفه!ىافيمخصاعيمرهنصفيقضيوهواجلهمنالاخرونيتحرك

تحركاذاالايتحركوالن!م،والفماراتالنومبينمامخ!مقيا،خر

هو.

النىحبيب!هعنيقولاذ،وافحسياسيمضمونذاتوالقصة

بمامقتمئعةبقيتلذاالروففكيطموهالماصم"للوطنترمز

".ي!جري
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ناصحيحهل:المقهى!امليسالهالقصةمنخر2موصع!!ي

العثة؟الساحةفيتذكاهـيانصباتقيمصوفا!كومة

يقول:فتدارك،متفائلاوجههفيحدقت

.هـبياالهـومةو!اللهم-

لااعندهالكلمرممنيكلبونفالجه!يعيقولكماالتهـرارمنفائدظفلا

.مئو؟ثدجةر637الىحرارتهثرجة!صل

صسوخوفهالتغ!رعنالمجتمععجزمنتهىبذلكيبرزوالكانب

نلك.مناقثةمن

ا&روحصادبينهتميزةتقفنجملوليد"حسافا؟"وضمة

بنفسهاوتنآىآلزهيقعنزوتفىفهي،القصيرةالقصةمنالسابق

تراثيبها.فىمحلقةوشميزبش،عرقيوالمبالبرةالهتافعن

.لوظيفهخدلمنع!نهالتعبيريريدمانقلدينجموليدنصحوقد

وسسة.بنعومةللرمزالنإجح

الوإحد:عبددمحمو2-خرون71م

المضمونلطرحمعاتتعاسرزالتيالمنالصلةالمقاقيمنمجموعةالقصة

كلفيالانسانماس9ةالقصةهذهفيوءو،ايصالهير-هـالقاسالذي

فضيةانىسمبقايعرفهفضية"جلمننفسهيكرسصلينومكانزمان

ناكادانبعدحيلالهويفقدبالالعلالنهايهـةضالبطلويخسر،خثرة

مضمونالىعونمااتربوالقصة،بالغعلحققمهاوطمهيحقق

تحكيفهيهيمذجواىرفستاالامريكيللكاتب"لبحرواالعبمز"رواية

لبثي!ةو؟دراكهالانسانمعرفةمرغم،للالمسانالبطوبرالاخفافى

مايحققاناملعلىوينافليناضلانهالا،جدواهاولاالحياة

النض!المنمكبىلاولكن،تابهبدب!ليحهفق"اك،،فيانهولويريد

..سلفامحتومةأك'ايةانبرغمالبطولي

خثرذاكوكلالتراكيبوسلاسةالمجذحةبالشاعريةتزخروالقصة

فيتتيدىالتياشاعريةاهذهالرمزالمعتحداممعاسكلريجو

واللي!هاالرابعالمقطعفكاؤفنهاالىوتصلالقصةمنكثيرةمواضع

:يقول

..الشارعبلاطءلىبالطثولىاللهيرسم..طغله!ناكوكان)ء

ابيذاديلاوهوالحقولفراشةوراءيجريثم..بحيياو!ناجيه

الفاربرلبةويلهبالصبراتالاميراتقصوريزورالل!يلوفي.اخي

بعدفيهاتحولولكنء.واحلاهنآصعرهنمعاليننيمةوالاميرةالشجاع

".سلمفاخاسرةفضيةاجلمناللتواًفيعجامعالى

وتعتبرالزوائدمنوخلوهام!يكممعيحفيتهكيز،(آلاصرون"وق!صة

قرآماالتيالقليلةالقصصومنبل،اكاضياهدداحصاد(نضع

غيرانهمنليالرغم؟المس!ننىرالمميقالانطباعذلكالذفسفيوتركت

معلد!ولاد؟يق

هرةلقاا

كاصسكها!سه!

!الشن

كاهخهكأ:4همركلافبم

عبدالملكانورالدثنورناليف

محددقطاعالىالاولالمقامفيموجهالكلتابهذأء

الريفشباب،مكانكلفيالعربيشبابنامنا(جديد

صنوالعملالفكررجالبعفىفيهيبدربما.والسعلاح

منهجان،اذلاالبعض"نقول.الحضاريةنهضتنافي

في-العرالاطارتفييرمنالنابعالمنهجوهو،الحضارية

تفاعلضوءعلىالاجتماعيةالفلفةتجديدوهوالا

مرحلةالىالتحديدوجهعلىيمثلنالنظريالتجديد

الموروثةالفكريةوالتقاليدالمفاهيمعلىحقاجديدةمرحلة

اواممية،اصتشراقية،فكرية-فيةثقافياجواءالاحيان

فيمركزيصؤالعلىللاجابةيتصدىكتابوهو

الوطنيتحركنابين،متصلة،عضوية،جذريةعلاقة

هذاتواكبفلفةاقامةوبين،ناحيةمنالاشتراكى

مصرفيالحضاربةالنهضةفلسفة،التحديدوجه

أ8ك!ثارمشولى!ت

الجيلىقطاعحوةالعربيالعالمفيأغراءاجمهورمن

والعلمالانتاجشباب.والعملالفكرمثباب،والمدن

اسهامسا-،القدرمعموعدعلىلأكانالذي-جيلنا

النهضةعصرفىالعربيالفكرمتقبلعنالتنقيب

والمرتقب،،91!همنذالقائمالنظريدهلناجوهروهو

وذلكالمنهجهذاان:نقول-والغربالرقحضارات

وهي،لحضاريةالنهضةاوغايتهاالتقدميةالوطنيةالثورة

اغلبفيالمتأقلمةالوطنيةحركتنامنالسابقةللاجيال

سلفية.او

نقيماقيمكنكيف:وهوالا،المعاصرالعربيكحركنما

والهدفالاجتماعةالثورةالىالمتجهالتحررى

،علىتكون،اجمعالعالمملىنفسهفرضالذيالتحرك

المغدمة-من-."أالعربيوالعالم

لبنعيارث!ا008الثمن


