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وبينبينيان..بضفتيه-العالم،(هذا"أواجههناانا

وبينوبينيالنقيالهواءوبينبيني،الارضسطح

انزلقتالتيالسملالمهذه؟دارعيومتحجبهاالتيالشمس

وصوتاهنامنناعباصوتافانذلكومع،"للترو"ألىبهل

الساعين،صولاءكلاذانوفىاذنيفىيرنهناكمناعجف

العانيةالحطةفىانت..انتبهيقول،والقادمينالرائحين

الغربي.القطاعفياوالشرقيالقطاعفي

**،

الشرقبينيفصلالذيما:افكررفقتيمنوانفات

مدينتيمن،برلينالى،هناجئتلقد...الغربوبين

وناسهابطبيعتهاتحياالتيالفكرة،الحالة،الوادعة

،وهدوعااناةالجامغةهيلكأنها..الجامعةحياةوحركتها

جئت..حواشوانتثارافقواتسماع،وططنينةونظاما

كيفاشهداننفسيوفىللبعيدةالمدينة-القريةهذهمن

تقفوكيف،الشرفلانسانالغرب"انسان"يقف

يصرخكيف..الغرب"ؤلسفة"دالثرق"فلسفة"

كلفى..لاان،بعضوجهفىبعضهم،وصؤلاءكأولف

الذيالانسانألانسانوينسون..موضوعكلوفى،لحظة

التيللانساليةللانسانيةويتنكرون،!حربولابشرقليس!

الذيالانسلنلهذأيتنكرون،-غرباولاشرقاكذلكليست

غاباتفيالفاحمالاسودمن..هو،جميعاوهبهم

وهبهم،القطبمناطقفىالناصعالاريضالىافريقيا

منحتهمالتيالانسانيةوينسون..وجودهممعنىهو

الانسانباسمكلهذلكويفعلون...ومثلهمؤلسفتهمقيمة

ذاتها.والانسانيةنفسه

عينيفتحتلقد..شيئاأشهداناستطعلمولكتي

شيئااجدلمولكني..امتلكهاقدرةكلاطلقت...وقلثي

سلطانولقاهردقوذغيرمنلم("حدهيووا!زي!زلمش

وجدتلقد..بلى..والغربالشرقبينيفصلان،حاكم

منكمرةعييوصافحت،والانتحكالللمظاهرمنكثر

عيرهاهناوكانتهنا،غيرهاهتالككانت،الخطوهـوالالوان

لى!تقولوأحدةحقيقةعلىأعثرلمولكني..هنالك

الفاصلالحدانا..هانذا:واضحوحهتجريئةابانة

والغربالتترقبين

التحديظاهراتمنالناسبهرمرالذيبكلومررت

طريقا،وبالطريق،نقدأبالنقدإستبدلت...التميزاو

هناكالعلموشهدت،ثازيةلدولةاخراسماالدولةوبالممم

ا.لبيمح!ا.دصلأ
صص-ص

لمجغلصكؤصصر!ىف!ص

هـذهفىالبناءانماهـمنليوبدت،هنااخرعلماينقلب

ولكني..الثانيةالوجهة!البناءمنوأنماهـاخرىالوجهة

.البناء.هووالبناء،الخرائبهيالخرائبأرىدائماظللت

الطربقهووالطريق،السماءهي2السمالرىدائماظللت

الاطفال:الظسهموالنا!ر،التسميةعليهأختلفتوأن

والحسباياوالارامل،الشيوخهموالشيوخ،الاطفالهم

يلوبالذيالقلقالضميرهوالقلقوالضمير..هبنهن

يتساءلكانماخفيفاظلاالوجوهعلىويتبدى،الاعماقفى

هذاهووما:وجهكلوعلىلحظةكلفىسمعتهصمتفى

؟والغربالنترقبينيفصلإلذي

**،

هناانفىبرلينليبدتحينلحظةشككتكنتوما

سأجدلنيئشككتما..العالمئالثقلمراكزبعض

حيناوالتحديحيناالعرضتتبادلتقفالقوةمظاهركل

أقلئالرتجفةالخافتةالتحيةالعاديونافرادهاويسترق

سكبوهوكلامادعايةللتحديهذاسمعتولقد..ألاحايين

لقينيالذىهذامنحديثئ..وهناكهنا.-.اذأننائ

للذيهذامنحديثوكأ"النترق"الىاجوزانقبلهنا

اذني،وانتفخت..الغربألىأجوزانقبلهناكلقيني

رفعتحينولكني،استمعكنتحينبالطنينواحسست

ةحذار-الكلماتهذهكلذابتنفسيالىوخلوترأسي

كانتوكأنماواحسستهل-الاصوأتهذهكلاقولانأريد

امتصه،انزاحانيلبثلم،ثقيللظلباهتاخفيفاظلا

الاذهنيفىيبقلم..الجدغالهانيلبثلموعبثا،النور

تلحكمامتصلاعنيفاألحاحاعلييلحكانالذيالىوالهذأ

ترى..تتفجرانقبل،تتبدىنقبلللنفسىعلىالحقيقة

الفاصل؟هذايكونوأين؟والغربالشرقبينفاصلأثمة

سرعانولكني.؟مدأهمل؟طبيعتهما:اتساءلانواوشكت

تتفجرانتريدتتململكانتالتيالحقيقةمع،وجدتنيما

عنلاتساعانلييصححتىفاصلمنليساناحس

ومدلهطبيعته

***

نعودحينوسعنافىان..وهناكهناالرفقةوأنفلت

بينألفروقهذهنقيمان..الفروقتعدادفينتبارىأن

للم..شئتأنابداعاننشئهاان.-..والغربالشرق

سنجوزاننا"باهنالاونتر"فيألناعبالصوتهذليقل

...التصديقألىألانسانالسرعما..اخرىالىمنطقة



انه..والخوأطرالافكارلعدوىصالحوسطالإنسمان

المحطة،فىالذياعوراءمنالناعبالصوتهذاعيعسق

قفالولالنثرقيبهذاوسيحفل،"النترو"فىكانأن

سسطحعلىكانانالبوابةهذهطرفياحدعندكالممثال

بينيمرحينالفرقيلتمسوأسهسيحني..اللارض

..اقدأمهمواطىءوسيتحسس،ليجوزهماالضفتينهاتين

.وغربشرقلهاكذلكالاخرىهيكأنماذاتهلسيرقب

اما..ثيابهلونيتحسسيدهيمد،المسمكينهذا،ولعله

،الحياهاحسانمنذ..غرباوهناكنثرقاهناانلهقالوا

وهم،التاريخودرس،الاربعالجهاتوتعلم،البوروشهد

فىمعلمهصوتان..وغرباشرقاهنالكانعليهيلحون

الفلسفةومدرسالثانوي!واستاذهللابتدأئيةالددسة

نفسهفىأصواتهمتحياأولمككلالجامعةفىالادبرمحاضر

حقيقة،المنتوهة"الحقيقة"هذهلتذكرهتتواكبكلها..

..النفعلينوالفربالنترق

..نكتشفهاان..الفروقفجدأنولسعنافىكانأجل

كان..تعدأدهافىنتبارىان،نكتشفهالماننتوهمهاان

هنا،قليلةهناككثيرةالانوارانمثلانقولانوسعنافئ

ناتحاولوالخرائب،هناكتقيلهناخفيفوالنقد

تخترقهاوالابني!ةألناحيةهذهفيالابنيةتسحترهما

الجامعةهناان...ألاخرىالناحيةهذهفىالخرائب

كان..كهنا..هنا..الحديثةالجامعةوهناالقديمة

لمولكنه،القبيلهذامنكثيرةاشياءنقولانوسعنافى

حينأننا..قيمتهلهشيئانقوللنقطوسعنافىيكن

هذهصحبسصن،الخطوهـالضيقةهذهاسارمننخرج

اليه:مطمئنيننقولهانوسعنائواحداشيئافان،الالوان

؟الفرب"هذا))يبدأوأين،النترق"هذا"يبدأأينترى

**،

والبوابة..بهاتطيحهواءنسممةان..اللافتةكذبت

وراءهاالقوهمظأهرمنبالرغمضخمةحجريةأكذوبة

يستطيع"المترو"محطةفىالخ!ثمنوالحسوت...وامامها

ما...ألارضقطعمنقطعةكلفىنفس!هإالجملةيعيداًن

اصعبوما،حقيقةورأءهايكنلمانالكلمةتقالانأسهل

الحقيقةكل،فيها،وراءهايكوناناردتانتقولهاالكلمة

فىلراهفالذي..والاعلاموالنقودالحدودكذبت...

هذاهوالغربفىاراهوالذيالانسمانهذاهوالض!ث

معاخديهماعلى..صفاءمعاعيتيهمافى..نفسهإلانسان

تهدفالتيالحركةهذهمعاحركتهمافى...املحمرة

فتحةفى،الرجاءبسطةاليدبسمطةفى...المستقبلنحو

تحيةوتلقيهاتلقاهاالتنالتحية!،المتفتحا،فقالعين

النثرقبينتفحنملانهاقالواالتيالبواًبةيعرفلاالذيالغد

تحاولالتيالزائفةالنقودولاالاونةالاعلامولا...والغرب

العالمنصفبينتحولالتيالحدودولا..بينهماالتمييز

نا..ذاتهوالعالمالنصفذاتهأعني..ذاتهالعالمونصف

البناء..هنالثللجامعةنجصممافىحقيقتها،لشتهناالحامعة

جامعةفىالقابعالشابهذايظلولكن..البناءسحدى

ورإءقابعارأيتهللذيا!خرللشاباخهو"همبولت"

لعل"بل.".إلحرةالجامعة"مكتبةقىالتجمعالضوءكتلة

هذااقصدفئأيضاالقاهقدالذيهولعله..هوهو

متناكرةلعدأداليسواانهم..الارضمنذلكاوالجانب

منكتلكذلكأضهم..حيةمتكاملةاعدأدولكنهم،جامدة

مكانكلفىالظلمةلتقتلمكانكلمنتتجمعانتريدالنور

،**

يفصلالذيماحقاوعيا،هناوانا،وعيتلووددت

مذاهبمناعرفهألذيكلتذكرت...والغربالتنرقبين

ومرت..ونقاشجدلمناقرأهالذيكل،وفلسفات

..يوزميلزميلي...عميوابنلخىخصومةلمذهنيفى

هذهمنشيءكلولكن...الاخروتلميذيتلميذي

الانسانصورةتتقدمحينيتوارىكانوالذاهبالفلسفات

الحضارةصورة،وطننا!،وعفويةبساطةفىننشدهالذي

الانسمالن-هذاأن..لهانمملأننريدالتىمثلهااو

و!ؤلاءاولعلنييختلفانألانكادفيوليلحلينكرالستقبل

ولتلحلتنكركذلكالمثلهذهان..لهالدعوهفىاوادعائهفى

حولهامنو!ؤلاءاولئكيتنابذانفىسثباتكونانالانكارفى

نايمكقلاكلهاهذهوالمستقبل،والمثل،الانسانان...

انسانعلىلنسمانوسيعتصي،التحديخلالمنتتبدى

،وغربشرقانهعلىالانسانيفهمظلانالحاضر

-الحضارةلانذلك...وغربنترقانها!علىوالانسانية

فىواحدة-وفكريامادياتمثلاالانسانيةبهاتتمثلالتي

الهحالوو؟ز&او

تهدي،الفربيةاللغةىنوعهامنلسلسلةأول

غياهبالسبهـفىعاىوتساعدهالبكالورياطالب

ضوع.الوصياغةيتقنوالاجابةفيحكم،الامتحانات

ن1وجز،العربيالادبفيلجزاءخمسةمنهاصدر

الفرنسي.ألادبفى!

مدربنجاهبنةصنات

ملخصةمخططةموضوعات

للتوسيعأسئلة

اورياالبكالرائدمدينونانهمالناححينمنعددقال

نجاحهمفى

للملأيرينالعلمدارومنالمكتباتجميعمناطلبه
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لتلتقيأرضكلقيمنهاجوانبتقومالكبرىمفاهيمها

..الانسانهذلهيواحدةقمةحولرائعامنظماالتقاء

بعضهايقومولاالجوأنبهذهمنجانباينكرلاالذيللا"نسان

فىمطلقتعاونكلهالانها..خر7بعضايقوممماباكمر

رفيعة.انسانيةل!مبيل

***

والغربالشرقبينعمايقالالذيهذاصخمةاسطورة

اليومفالعالم..نرىانوطننامننحننحبكذلكاو

التياو،بعينيهنالراهاالتيالحدودهذهكلمنبالرغم

كماالثقلمرأكزمناخرىمناطقفىذهني!لىتتراءى

ليكن..قاعدتهفىوحدة..وحدةالعالمهذا-يسمونها

شهوةتضللهاانها،فيهالحاكمةالرؤوساعرمنيكونمل

الحكمشهوةفتركبهالتقودهالحكمتركبانها،الحكم

المتفلسفة""الرووسامرمنيكونماليكن..لتقودها

فتظن"التفكير"اوهامالاحيانبعضئتضللهاانها..فيه

يدهافىاوشيءيدهافىليسحينعلنىكلهالزمامبيدهاانها

اعرفهالذيالسليمالانسانحسلن..الشيءبعض

مكانكلفيأراهوالذيحيي،نن،مدينتيفي،وطنيفي

أقصىمنالمنبسطةالضخمةالقاعدةهذه،الحسهذل-،

الانسان..30الواحدةهذههو-الغرباقصىالىالثرق

بلبهلتحاربنيلا،عندكماهات:،خيهيقولألذي

الاعمارعلىلتعيننيبللتستعمرفيلا...لتسمتنقذلأفي

يكونوقد،عنديالذيهويكونفقدعندكماهات...

لكولاوحديليليستالحياةولكن،عنديالذيغير

..ألزمانمنالعابرةاللحظةهذهئوانتأنا...وحدك

عبروتلمحهالحهالذيالبعيدالتيارهذالكلالحياةولكن

التيارهذافلنعلم...بعدنامنسيتدفقوالؤيالافق

منت،عليهنضرباندونمثلهيجدكيفالتدفقالمقبل

.بالاسداد،الا-ن

ليسوحدة،أهلهضمائرفي،1أعماقهفياليومالعالمان

ليتعاونالانسمانوحدةولكنه،تفكيرلونولامذهبوحدة

الالبيعة،معليتعاونوأالناسووحدة...الانسانمع

جوهر،الاعلىالكائنهذالتمجيدالطبيعةمعوالوحدة

منالاخرىالاوطانوئوطننائنحنكذلك..الوجود

الشرقيقعاينلييقولانيستطيعالذيفمن..حولنا

التىاللايينوملايين.اللايينهذهوحدةمنوالغرفي

وراءهاأ

*كلي

يصطنعانحينوالغربالشرقمنطقفىالمفالطةاق!مىما

واليها/يبتدأنالانسانسعادةمنانهما.؟.الحدود

معيعيشنانهيحسا،نسانولكن..ينتهياانيريدان

لاانهيحسلانهوالافكارالقلقمنجحيمئالحدودهذه

ينشدهاالتي"الجنة"طريقفىصرفاحرالندفاعايندفع

حسهأن..الاخردفيينشدهاالتيالجنةلا،الدنيافي

الستقبلطريقفي،يقودهان.بهيندفعانكفيلالسليم

البالمم؟الستقبلهذاباسمالحدودتقامفلم،الباسم

الانسانبينحدودهيام،والغربالنشرقبينحدوداهي

تتناكرفكيفوأحدأفالهدكانواذا.؟الستقبلهذ!وبين

والدينةعالينللعالمليكونحتىالتناكرهذاالوسائل

،إلحكوماتمنعشرات،كأمتنا،3الواحدوالامةمدينتين

التنرقيستنبتهاتبدوعقباتاي0.0انسانينوالانسان

!؟الانساناجلمنانهايقولثمالانسانطريقفيوالغرب

*،*

ولكني..وهناكهناالناسوانتقل،وقطارقطارومر

تساؤلىالىاستمعظللتلقد..هذينمكاننلجاوزلم

بدأ..والاشكالالصيغمنمماتئتملكنيللذ.يهذا

اماميئوجدته..واحسىوأسمعلرىشيءكلكأنهلي

الييحملللذيالفتىهذاوجهفىوقرأته،النضدةعلى

فيالمتوهجةالحمرةكأنماواحسست..القهوةمنفنجانا

،..حاراحادابار!اتصوغهالصبيحةالصبيةهذهوجه

هذأ،المتألقةالذهبيةالشعورهذهلكأن،حوليونظرت

احرفاتضفرايضاهيلكأتها،حيةشعوراالنعورالذهب

نا..الرةهذهوجواباهـؤالا،لىؤالاوتنسكب،ونقاطا

كانحوليماوكلتاهـؤالالىيقودنيكانحوليماكل

على،هناوانا،يديويضع...ايضاالجوابالىيقودني

عللمنافى،وطننافىفيهاننطلقالتيالثسيطةالحقيقةهذه

نستطيعحتىجميعامنهاننطلقلوأودوالتي...الجديد

الحقيقةهذه..وقعهامننلطفان،الحدودهذهنزيلان

!خمننقطةانه..لنتهاءنقطةليسالبثريةحاضرانهى

نقاهـبعفىيكونفقديدريومن...بالبشرالبنترسير

انهنقولان،الحاضرهذانجحرانلنافليس..الابتداء

اوسىعأوواياللى!أ

!شاعرأدعرفهعشتن(بىوعصن

رولستانموريستأليف

شبكةابوالياسترجمة؟

!روتاممشرفادار

صسسسغ



نكونانمحال..ألغاياتأخصبفما.-.0الفاياتمخاية

فلندع..الاولىسطوحهعلئنحبواننا،التطورقمةفى

التضادلهذأدفعاأقولاناريد-والغربالشرقفىللناس

نامحالومحالى...الطريقيتابعواان-كلهالعالم!
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