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بصورةموجودةليستفاشياءوالتريهبوالصنعةالبناءاما،احداثا

(ورمن!لااحدآ!كلفحة،تقفكثبرجملاا!ذ"نماصاجاكشمطرلمست!يللفيوملولثمطراً!لسثجبل

نحسالكتابصفحاتفيصارخةانطبايىكأجوانبوهناك.بالخواطرمبدءصتلرط،قلمئفا

رافاتالا!ادباةوراعلىو:برذكر،./ثولهاالذيهوالمؤلفانازاءها!سطمسبتبسىت*"-

نظرو-هة"المستجيل))باننحسحتىبالكتابهافيكتظالافكاراما

ويغترلسم"الثخماتارزتصانئارر-روار"لاوثقةاوكاتبانه،محهودمصطغىعلىاوءخاءمعرصة!،إقالاىلكفي

وا،فكرةءن((ابلإسا)مقالاتلعبرمثلماةفكرءتوتعبدالااكأياره،الطساريكالقارب..اثراوراءها.تركفكتاباز4.ادداًسةا.بستحق

.الافكارمنمجموعة/تادرل،مشاكلكا.لبانه.وجدهامئلماالماءصفح".قيكلاالذي

المهدةطوانما،بزقادالاجاواللومرابمن!ا/قاللاالكلامهذاذلفى،وعرابقاطرلنفسهاختارقدوءـو!مشكلة،بموناننفسههو

تقبللاالتيالحقي!ة!لكلبقىذلنوبعد.المومفلوضيحهومئهاشلمه،عليهاالاجابةجاهدايحماولوالتي،يطرحهااكمطالاسلهةلان

.ؤر/داب2"(لألاررءخ!))انوهي،الشك(الان!اناله)و(ع!--ث!آلا)/ةكل!الا*بر3!الي"ووراء،معقدة

شرىولذرر،حلميالبطلوعو،المنهلمماسانا"ولفماؤجها-!نخدمسىغلىترىوخواطرومقالات(نياعترؤوا)و(الس!رقطعة)و

ا!!اتالرواي!على4انا.لمقكبماانه.حلمينظروجهةمنهاشيعكل."الضبرصعباج"صسقحات

زوجته.وامنة،!ب"ونالى،ت--في"4المحاءيةفاطمةشخصعجمةوعلىم"4من-تأبهبدبكل-استفادانبع!،لكتابةالطبيب.لفرغولقد

اخرىزاويةمنالشخصياتنعرؤ?ذهاناردالنايتاحولنغلافعلىعنهجالمتالتيوالنبذة.العياةمنبقطالحاتعرقةاتي

الوحيدةالجوانبان.موضوعياعرفالناتعرضلنادفىبعبارءاوثم..الصدريةالامراضفيتخصص.."اًنهتقول"ا&ءتحيل"

اكتشفهاحلم!البطللانلناتظهرانماالشخصياتهذءمنتظهرالثي،يتفرغانيريدانهلمجردحقاالطبتركهل،ولمكن("ا.للكتابةتفرغ

وخبرها.وقتهوحيثمن،اًلوقتانلمجرد؟(لأكداببالينصاحب"انلمجرد

.لعثصق،ال!اةذبذباتيعشق-كالمؤلف-انه؟حلميهوفمنلقد.الكاملاًلموجدالجوابهوهذاليس.لا؟للمهنتينيتسعلا

احبلماذااعلماكن!مالحقيقةوفي":مؤلمةكانتلوخى،اللحظةالمهنةهذهان.هـدمراصراعانفسهفيولدتلا!"الطبمهتةترك

مهمةلخطةتبدواللعباثناءلحظةكلاناحسكنتولكني..القماريريدفيهاًلفنانانغير،بعيد*منالاشياءالىنجظرتجعلهبالذات

53()ص"ايشيء.لاحبكالىسببنظريفي.وهذا.لبىبالنسبةجدااما.الشعورلذةووراًء،القلقوراءيسعىاذ،معهاينلىمجان

عليها-واضعالتيالالث!ءعلىويثور،والعاداتالتقايدغلىيتمردوهوانه،القلقزوابععنبعيدهاديءفمستريح-عونظرهفي-الطبيب

اًلاولمحىمأساتهوكانت.الاخررننظرفيشاذايبدوولذلك،الناسيقولذلكوفي.مريحمقعدعلىمسترغوهوالشطرنجيلعبكمن

اءتارلةد،تمثبلخيرالجامدةاتقاليداهذه/مثلبأبارتباطه:"ابليس"كتابهفي

جدرانعلىتعلقان.بجبالتيوالصورالشقةلهاخاربل6زوجتهله،بقلبهاليهاينظرلاعاريةامرأةعلىيكشفحينماالطبيبان"

الذبمماالرباظءلىتمردعندماالنهايةفيوجودءحلميواثبت.الشقةبمريضته،تربطهاًلتيالشعورصلةيقطعاله..دعقلهاليهاينظرولكنه

الذيالثرابلنفسهيختاراقالنهايةفياستطاععنلأما،بالابيربطهعندهامريضتهاناكنشفاذايبكيلالهذلأوهو..بالتفرجويكنفي

عابرةاشياءهناكانبل.يكرههااقيالاشياءيرفضوان،يفضله16()ص.،؟سرطان

وتيرةعلىتسيراتياوللامورللمادةكراميتهمدىتثبتالكنابفيالنهايةفيويجبرهالطبيبعلىيتمردمحمودمصطلىفيالفنانان

والجمود.والتقالتدالعادة-شعوريالا-لديهتمثلعربتهان.واحدةوالاؤكارالمقالاةمنالسيلهذااًلئتيجةوتطون.للفنيتفرغانعلى

قفي.قدمي4علىالسبرويفضل،الائطلادلحظاتفييتركهاولذلك."المستحيل"..ووالقصص

الملهىثمالسينماودخلالبورصةفيوضاربفيه"تغير)الذيايومفالذي،الشيءبعضاترددروايةانهاقولوحين،حزينكتاباله

ناففسلتالببلمنمتاخرةساعةفيالملهىتركتوحينما":يقولالخواطر.او،الاعترافاتاو،اليومياتقائمةتحتيدرجهيكاديطالعه

16()ص"ماشيابيتيالىاعود،رواية"المستحيل"انقلنااذاالروايةوفنوالكاتبالكتابوسنظلم

مننفسه.ينتزعاناستطاعثم،القماريلعبكانمرةوذاتفيموجودةليستومقاييسموازينستفرضالتسميةهذهلان

لحظةتخلصاًنبعد،بميدمن،عليهميتقرجواخذ،المقامرينحلبةهناكانهوالروايةبمنجهيرضضكاًلذيالوحبالشيءاًن.الكتاب

الانطلاقةعكهوبعد،اللعبمائدةالىمعهمتثدهكانتالتيالقيودمن

اًمثياًنفوتىالعليلةالصيفنسماتانفي:الوصافحتليقوليخرج).الفنانينالاطباءكاتعلىتنطبقالحهقيقةتلكاتهذامحنىليى*
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1(0فيعهاوانتتكذبوانت..الكتبتفريوازتتكذبفانت..زسهاتارررلان)فضللماذ(5()ص.(11.الجاراًجفيعربتيوتركت

(؟هص).انطلاقلحظة،مر!نهوانما،عليلةالصف

ماهـوكلعلىيتمردصار،الاباسطورةبعد،حلمي.زهبروعندمالكذب1.كرهانه،حلمىشرصكأالىاخظرالفتؤر)ىشبىءوثمة

انه،الايجابيةهذهصورة3انتمهما،ا!/جابيالىوبنجذب،سلبيفج!له،افاتكأاضميةفئا!كل4فاطم!كطارء:"افياوهو،4رربالكذبان

وبنج!دب،مدمرةارجابيضهاانمنبالرعمالمحاءيةقاطمةالىشجذب"*ذبكانتارفاوانها..نكذباز،،..اًلفاواًح-ست))منهاينغر

اهـ،../عذ؟-الإبجابي-المتصو!حبهاانمنبالرغم،ناننالىالذيهوف!احقيقيالغيراتمى"اهذاان4..-تكلبدائماوانها

شعورأينفسهفيتثيرفلا،كأالمطيبالمرأةتلك،أمينةالسلبيةزوجته.64()ص".ينفرني

نفسمهفيزلمثيرانمناتفهانها،صه،برا!شصورانف"في!تثيربلالمنصبجدوىعن،الماني؟ءارههـمعت،مترياًلش!اجهبحدثهوعئدما

كانواذا،كثيرةاًنتصاراتالكنا!فيلمروققلمحلمىكانشيماابهمادارالذيالحديثاىو!قولعدهمنرحرجوال:راعةاكجارةفي

*.....واحدةدفعةوارمانهزقتهءنا)كفرفي"فقداد،لاعصابهصدمةكان

الا،ولدانيوحبلنانيحبهخلقهالذيالمحزنالحاجزامامحافىاًيقفنصبالدفيانصحيحهل.المحدبثهذامدر،مرارةفيدشاءلاله

ولكللشيئالكلصيهو؟نقلمدلقد،ركمنكبير"ءحإفضهخمالهاا،ضحققلمغرننصمالهاانهبلموحةوبعجبولى-لزورونهالذبئفبىالكئلبأييهوهو؟لصبفي

يؤهلهومماذاًته.!حققانالئهايةفيبريداًنهر.بالابيرلطهماركانووؤ.بابوهعددهااتدالمحاسنكالببغاءلهميردد4از،اًلجيوكندا

الرء-معلى-فيتحدف،القصيدةهذهضيفكلعلىويعيد،اللوحة

شءخااكورا!استطيعلا"اسلفناكماالكنبلارحبانهالغا.بةلمهذهالمضببوفانقيؤلمه،الاعجازوءن،المنظورةءيرا!نتسامةعن-منه

مزائلا.بة.بستطردثم.(136ص)"..نفسيغيرخر

!رةحعاةاعسانمن..أملكهاصضرةحماةاع!ث!اناًفضل)ءونوبرصبحىانفسهمعلىو.وكذبون،آيةفيرووسهمي!زونالمئاةلمقين

............،001يالى!م..تماما..تبت-صماناناه!او.ائعةبىانها-قا..ياسلام"

عليمابقرصبكلصلتياقطعاداًريد..حرااكونارار،د..نملمكنيوتطيع.والمفادبةوالشجارةالزراعةمن-نفرهللكذب4وكرا!يت(6ص)

".ىهااً!واجب!تا!هاذط..اصءهالاتواجبالمؤهـفكأ!ا!هةؤ!ؤمبرةؤصةةكماالتمردهذادوادرعلىنعثران

وجراتهاعبثهاالمؤلفوءصفاقد؟"فاطمهىمن.."فاطمالىنئتقلءا،-9ؤىالذهبيالكتابننتصرهاارت+ب"فسكراةط*لآ)ء4مجموتوصهخها

عيدحفلةقيحلمىوبببنبينهالقاعاول!ياًلأنثىلدورو.نصولرهاوثصراءلبيعمحلافتحقدوبطلها"احدلا)اليء:وانوالقصة،!591عام

:وتبى:!حمكت:هافياليهاحلميذهبجددهـعئدمامنووصفها،ابيلم!ر:تمررؤو:نة--4ءرةاح؟ه:،وأ)بثال،اًلقدومةالكتب

بهـاماعرةاًمراةانها.مرضهااثناءا!فووصفها.ا!وفة-،ؤفيةاندون-فرت..وةفزت.!دءازاا*!*ت(نكءاحدرء5لان)!

عنليحدثهااليهاد!بلقد،تريدأسوتع!؟تو.نعدهـاالمضططنررلمماطااةالىركانوا/جاروالماءاكوراً/5-ا!تمعبزر؟عاصهحت..تدري

،سالهاوليقضيةيدكرهاو،ثباكها!ى./قعولكنه،اوقفاقفبة،ضه"9جارارنروكل..الدكاكناسحاب/!ع!،وهكذا..!ص!ركلض!ركمن

وقدانتهوالوقفاًن"ضاحكةثتجيبالوقفةؤةفكمالتفعلءاذا

..رمارعختكماروبخكعلمىموقوفهصرابةتع!ام..الوؤفحللنا"ص*،!ا*ك!**"*،ك!***كه****!ه**"**،"-"،"*،*"**!ر"*2

رأيتهـل..رائعااراانتصهذااًيى!..ره3ءلعباص.حتوانما؟؟
56(ص)(،؟السرسثةلهدهلالحكمبفوردفاءا:

.*لمه

بمند

منفيرةلصفعاتواحتلم!لهاوعبثهافاطعهاغراءمنبالرغم،ولكن.*حديثاصلر

حلميمعحوارهامعظمان.وعطاملحممنانهإاًاًنثى!نحس،الكتاب

لايلزلعبرغيرالمؤنهااضحمتعلمةلعا.لاجدولباحححبلاء!صأوهكذصمحبحوركولرحلاعن!*!يعدومها
ومواعط،حطبوا(راهالحريةعىكلامهاان،بحداف-رهالوامععن

تتحركمتكاملةحياةعنلاخعبيرلا،افكارعنللتعبيرواستخدمهابها*يوانبىمنمةالثانالطعةلم!

فنى.عملداخل:..

..؟

فاطمبمالحنفقاتمامايحلمقلسحععيةاانلهابماصولمحباتمقاا،!حرئلةامالطرلرلىلععلفاطمهمع!*!ماووع!صبم!

فمالصالهايهفىحلمىاحبهاالىالرقيعةاًلمراءدلك،لالبىاما

منلذلةتحلمانتستطعفلا،الوادعةالحزئه،نالىاما.لحرفىمثلها:!للى
!.......

:لىل!ث".ك!

؟صغيرهوهىأمنيةلهاتكن!وزالم2حلميتجب.بعدلحرهده

يفعلونحوديالاولادأرىكنتفقد..ووددداان.مموناًتمنىكنت)ر):اًلعيصىسليمانللشاعر

نااردنااذاحتى..شيءأيلنفعلنستأننوالبناتوانا.ش!ءبهل

السجين"الطانر"لحندائماالمسكنةوتعزف(76ص)"..لشرب

تجثمولتيوائزوجسافيحلميواقوجهااية!بمافيكلهيشخصصةعلىبخدونعاس:!ا

هناكان.وادفيالسمينوزوجهاواد!يوناني.وادفيأمينه:!روت-الادا!دار

وبتعل.مؤلمةاشياءوقوعفيويتسببطرفينكلبينيفصلمؤلماستارا:

مأساةاًلىاشيراناريد.،لحظةالنقطةهذء.عثندأقفانوأر،دميكليصي!ه،"،كلهى"-ورميس،س!!ههرهه!ر!ي-*4

بالوحدهوالعرلهالسحص!اىمعطماحساس-دهاويسح-ا"ساهبهذه

وددء.،ضائعة،مسكتئةامراةالنهايةفىانها،فاطمهحتى،والفراغ
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كلباندائماالبطليذكرقريوالخواجه،كالىداًبةيقودءجسد.ترلرعلىمخلوركلوانغلايوالعزلةالوحدةفيتتمثلانها،،(،المستحيل"

القلقسوسعنتتحدثوناني.البعضبمضهميفترسون،وحوشالناسواهـز..خياشيميفيالهواءاشنافوسرت":حلبمماساةانها.نف!م!

رجلاالحوليمعيقابلسوهاجالىيسافرعندماوحل!.ياكلهاالذيفي،ملفوؤايسيرفبممواحدوكل..الناسالىوانظر..جانيييدي

".الجملعيئزيوارمه))!نهكاتالرجلوهذا،البرادةيشبههاهوحولهتلمةت،لحظاتالامنهالايفيق..صغيرةدنياكالهمشاكله

اً(92ص).نركلمطويلوقتمضى.فيكنت.وسهلاواهلا.يعرفهواحد

الشايانانيوخيل،ا!شايالىا!ؤلمفاشارةكثرةنظريولفت.قمرتهبابويغلقدنجاءفي!يغطسيعودثم..اخيياتزورناانلابد

ايبهالىيشيرفحلمي!الازمةلمحظاتؤكبمادائما"المستحيل"فييذكر.نفسهفيالبعيدنمةالاعماقالىويبحر

ابيهؤيدمنتخلصانوبعد،انىايشربعلىيجبرهمكانانهوكيفإ؟إاينالىيبحر..ويبحر

"الشايلااحبانا"فصاحا)سايمنوبا3زوجتهلهاحضرت(55ص)"00شاطىءالىوتشوقت

والغربةاًلو*دةورلممس،بتهافي،تاءبإلمتقيوعندما.(.اًص)،حلميوشاطىء.شاطىءعنتبحتالمستحيلشخصياتجميعان

ثم،اث!ايلىخضرزوجضهتقومءينيهافيالكامنالحزينوالا-لتسلامعلى،المزلةعلىلايقضيانجسديهماانغير،فاطمههو،الامراولفي

الكازينوالىونانيوابنهنر"وزوجهـوذهبوعندما،بالشايتجيء:"المستحيل"مأساة

وفناجينالملاعقصوتيرتغعثموارؤهاوألامهاوحدتهامنئانينتحمثانعلىمتواليةايامثلا"لةجممتنااًلتيالجسديةاللئظتقولم"

.الشاىعلاقنيوظلت..(الارتياجبمدماًلشعور)الشعورهذاعلىتتغلب

هووما؟هذهالشايماحكاية:الس!البهداالمقالاختمانني(62ص)"..نافرةبعيدةتهومروحيبينما..وحد.بالجسدممها

بالنسبة:ادصحبعبار!او،للبطلبالمنسبةارئفسيارتباظهاياترىانها.سلبيتهامنبالرغم،وتدركهاالوحدةمنتعانيالطيبةواميئه

للمؤلف؟وعندهـا،ويعبثويضحكالقماريلعبحلميوزوجهاالوحرظمنتعاني

تبكيثم،ماتوالدهلانحزيناًنهتطن،فاطمةمعالاملمرحلةمنيعود

اًلتتغقياًللهعبدمحمدالقاهرةشهورمنذ))لهوتقول،والعزدةالوحدةماساة،مالاتهاتتذكروهي

(78ص)"..غرباءكأنثامنفصلينبعيديننعيشونحن

ا:لنايفولالكتابان،العلقممرارةقمناوفيالكنابمنونخرج

شيءثمةكانواذا،اًلواؤعدنجافيتتحققانيمكنالنيالاشياءأقلما

داخلنافي،فقطاعماقنافيالاشياءتحقيقعلىقدرتنافهومشرقواحد

تلف"اًلذيالددسهوهذا.الخارجفيتحقيقهافيفثلناانبمد

فحلم!،المستحيلتحقيقؤ!الوحيدةطريقتهاهيوهذء،لحلمينالي

اًلعودةأفدىحبالدنيافييكونلن:يصرخاله،نجزوجهاانيريد،بهامجنون

..الحب"وانماحبالدنجافيهناكليسانهفتجيب..نتزوجلماًذا

رشيدهاشمعلىللشاعر(3،1ص)""فقطوهمنافيانه..الدنيافيويسقدوبئافي

الكتاباتهذ.فيواتضح"المستحيل"لحنماكتبمعظمقراًتولقد

ولمى،الحزينالحيبلادههـلاررغرنتههاشمعلياًلشاعرىاصر"المستجل"دكانلقد.ئراويئمن(،المستحيل"يتئاولكاتبكلان

م!فيكارثتهاو!ا!!،فل!طيناة(ايابىلدهانصرافينةاليدلمىو!هتا!يالمشهـلةوهي)المثكلةوكانت.الكتاببتعددتتم!معان

ؤانقلبرالهورقطغزةفيوا!للاجئببنالمتربىبن!سيو!هد،8،91التيوالنقاط،لأهمئااتيارئالاظنؤكداننا(لهاضحيةالاخراًئا

بلادهءاصميعلىالحفدلقلمه)!طولآفانسانا،الطسالوديعهذاالذاتيئان،هاملآاخرىنقاطحسابعلى،نفوسنافيالكنابيثيرها

...اكالتاذاخاصة،الفنيةللاعماليتعرضمنكليترصدرهيبشبح
عليها.رنمربنو

بالشاعربالنافما،لذلكويثورولكرهيحقدانالانسانءلىولامستريحاالقارىءلانجركالكتابلانذلك.((1ا"ستحيل"طرازمن

شباتعلىوالثورةال!قدر،باندلعاذاعليهلا.الاحساسالمرهف،ويزعجه،يتحداءاله،شيءكللهلايحلوهو،حياديااوهاثئااو

اجلمن،الحياةمقوماتاجلمنالمقدسا!قدهو!زدن!هـ،معيقفانمنمفرالايجدءقاديجمران!موقنامنهيتخذبانويطالبه

.النئاباترتالذيالوطنب!قززالاحساساو.!اطمهالر!اءمنشطصايجدولا،ضدهاوحلمي

رأسهاولحلىقصائدهمنطائفةغمرالمقمسالشريفالحقدهذا.الشخصياتبقيةعلىايضاهذاوينطبق،لحوها

منونخه"االدروانهذادراريمندرةألمعوهي"الثريد"قصيدتهويوباتخواطراسلوبانهوجدناالاسلوبالىانتقلنافهزا

تأديةيؤدءـالتجربة،والحرمانالضياعتجاربمنحقيقيةتحربةوهناك،فقطسطربناوسطراتحتلعباراتهناكاًن.واعترافات

وتبرز.ةالابيالانفعالاتمت:وعفيهايسري،مفصلةتأديةبل،مصضصرةمعتشترككاملةصفحاتوهنار،املماتسيرتعترضكعيرةئقاط

:يقولوفيها.الشريفةالحقدعاطفةفيهاالىالتعرضيلاسلوبعنالحديثويقودئا.كميرةملامحفيالمنثورالشعر

حبيبوطنليكانمثلكالانسانافيياانابالطيرتتصلوتشبيهات،حيوانيةتشبيهاتغالبيتهاان.للتشبيهات

رحيبيمشوفيرغدفياعثىفيهكنتقدالمحابيةفاطمةويد،كالقرداًلراقصةحوليدورفالطبال،والحشرات

الخصيبوالمرجانموالجبالالحدائقوبهوتخبرء،الضفرعةبجسمالباردحلميجسدتشبهوفاطمة،كالعرسه

تغيبلاعزوشمساًلعذابالامانبىوبه،وفاطمةيتكلموهويخور،كالثورغليظاكانوانه،حيواناكانزوجهابان

الزنجنونشجراتاحضانفي،رغدفييعيثىكانلقد،أنجلمعللفضيلةالرجالحبمنوتسخر،القططيالنوعالرجالمنتحب

الغريب،بهاليقيمبلادهعنافصيولكنهالشمالجبالوبين،والبرتقاليلعباخذاًلقمارحفلةالىحلعيئعبوعئسا.الخنازيراقئرانهم

:والضياعالحرمانبمعنىا،ورنرلمينمناحديحسهلمبماحقيقةفأحىلينامكاناووجدتجيداكلتالتيكالقطة"سعادةفيويقرقرويكسب

الضياعمعنىماالانساناخيياتعرلىأتراكدائمانانبىتعزفهاالتيوالمقطوعة(52ص)"..عبيهتتمدددافذا

والتياعشقاءمناقاسيماتشعرأتراكمعالنتبموةقمةفيوهويصيحوحلبم."السجينالطائر"مقطوعة!ي

المبقاعهذيفيالمنكوبموطنيقصةفاليكلالهبالهواءيحساخذبهايضيقبدأوعندما،جوانةيا:فاطمه
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ثأراجميئأراالحقدلهيبمنساصئعاني،والزار،بالطالبانتهت،عالميةمأساةهيوانماقصةليستوانها

نصريكلففيهاالكبرىالوحدةسابنيانيالوادعالطرخى.بالمدم،الحياةيصنعمنوكلوالام،واًلعامل

!فجريببزوغواثقأنا،بعرونجيمؤمناناعنالشاعريعبرهامسةموسقةوفي،،قعمتلقرالزيتونغابةفي

بنويحملبمابزوغهمنواثقمتاكدفهو،الفجريبنئكيفاما:يقولىهذا

العمومةابناءفياكيدايؤملوبما،واصهـارالنضالعلىشوىمنوطنهبالهديلوين!مبيتيفييرفاًلحمامكان

يافا،الىالعربيالمجيشسارالعونهذوجدمافاذا.عونمنظليلظلوفيرغدفيالزيتونغابةفي

قريبةابيبتلكأنتيافاعلىاستولىمافاذا،البحرعروسالعزيزةدخيلغدارالز.بتونوقطع،الحمامقتل

:يقول.المناللطو!ليلفييعيشالحبيببموطنيواذا

نضالمنبزمجراتايكوطنيياسنشبرفييضربصاحبهوفا،ساكنهعنوةهجرهالحبيبالموطن

الرجالهاماتفور،اًلعروبةراياتوترفكهذااًلظلم،ظلمالعشرينالقرقفيالايعرفولم.مدىءيرعلىالارضن

كالجبالصمودالجباعارماجيشاسنشبر:يقول.الفدركهذاغدرولا

جماليافاالىورائدناقائدناسنشبرمعيناوانجبىبلاالقفارفياضربوغدوت

المبينالافكمناسلاكخلفبينتيابيتوا

-2سالحنينيقتلنيفيكادبلوعةتحننقسي

اًلسئينعبرفيالظلم3،ذاظلمهـرزاررءمعت

جبلومن،العربشجعانملتقىحيفاالىبلفقطيافاالىلا**

قصي!دتهفيخطل!ماوذلك،المقدسالزحفهؤلاءيعلنالكرملالقصورعاهـ-ةبعدحقيركوخفياصبحت

البعتهلهابقوول:وقد،الديواندررمنثانيةدرةوهي(إءالعروقينسر"والدهورالمناياتذشاذفني.ئبوذا5-بحتا

للشبابفالفداختاءتياسيلاوفيالصدورالعرودوفيالعظامفيين!روالسل

الصعابتحشىولاتسعىولامةتدوراكوابوالحرمانوالتشرإ-حوالجوع

نهابلادومانسير،نسمرانا**

العناباليومشقتالقويةالعربفسفيئةالظلماتفيلهوتضىءالمقدسىبالحقد/تتذيانه9،الجوعومع

،*رآءوانقريب،قريبواليوم،العودةفيالامل،الاملشعاعات

الخلودسفرفيوتخط:دقولذلكوفي.ابعباونالظا

الحدودخطكمامحدا
....0691-12-6فيالحديثالادبررابطةالظجتمحان!رق(1)

لعودغدا،لعودوغدا

بالحدودونعصفصفا-صى-!---س-صسى
،*

اللقاءكرملنافوىبحيفافغداتياسيلا
النداءيملوحينمانسعىللثأرذحفةفي*دابدارمنشوراتمن

الدماءقانيمداًدهاالصلمودآياتوخط

ضياءولقياناعودتنابصرباًلشهيدفدمفينيقئاًردواًوين
**

خلاعلفيوبعضىفكيفللاتكودعرودعولقرادائ!لهذنهإلاملحلابمدكبيرعراسإدايقوابمامكميةدررينشة

كماكلمتهابهاحدالمثمعودلاعلىبخئيعلىبعتم!بةاوليسعوبهاشنمدعلىلكنابن!ااالثمن

كما،فلسطينماساةفيتوحدت،عادلةعربيةقضيةكلفي.لق003قبانينزارقصائد

قصيدةوفي.الجزائرقضيةوفي،السويسقناةفيتوحدت

وصباح،الزحففجرفيهايرىاقيالحرةالقصيدة"الكبرالامل".لق.3.اء)السمليقالت

:يقول،النصر

المفترينرغمأراهالصباجذاكارىاني.لق03.نهدطفولة

يميناوشمالمنيمصفالظلمرغماراه

السائدينالزاحفنجموءارىارا.اى.لق1..سامبا

العاءررينالبموعفيوات!وانا

الصمودلمرونجتنيالحياةلبتسملالهاذقبةل2.عليانت

الصمودهذا

نعودميالخلودالىالطريقهذا

العاملينعزمشروقالشرولىومع*داًبدار

الثمينللوطنالروحالباذلين

الرياضنتحييناياففصيذاكاذا"23ص.بسررونإ

الجميلالشطعلىيافافيوهناك

الكبر*مليتقنحصحى
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يتيمهقصيدةمنديوانهتضمبهمالهمزاخذننامنخففوربماالكبيرالشعبيجمعاتحادفيالعروبةاًمل

لعجلوهي"الكويتمنرسالة"قصيدتههيبارعةقصيدةولكنها،الشعراءمنوغرءالشاعرهذايسمعوهومناالكئبرويعجب

كانتصبيةمألساةعنوتترجم،لشامهابدزهامنفلسطينماساةالنازحينيرى،الفجريرىانهالرديدمنيملولاالقوليرددوهو

الابيض،البحرعلىيطلالكرملجبلعلىبيتفيحيفافيتعيش.الخيالفييهيم،شاعردؤية*هوان؟يراهبزف3فيتساءل،عائدين

اعلسن8(91حربقبلمادإرةوفيالتارإخيةعكامديرضةمقربةوعلىاصبعهومد.يراءانهاًكدولكنه،السلأالهذاالشاعرسالتوقد

؟خطةمدنهاعلىالا-تيلاعمنلليهودليمكنوافلسطيناخلاءالانجليزاننبدايمكنهنامنوقال،طولكرمبلدةالى،الضج!بلدهخريطةالى

الم؟ط!هـكتابفيجاءحسبما8،91سنةأبريل21ففي،مدبرةمحكمةنؤمنونحن...هنامن،الحبيبةيافاوالىابيبتلالىالزحف

اخلاءالانجليزقرر"فلسطينكارثة"اننلاللهعبدالالمعيالعربي"غدىنيانا)ءقصيدتهفيووجدت،المعجزاتيصنعوالغد،بالفد

اليهودتقدمف،حيفافيالبربطانيةالقواتتحتلهاا)نر!المراكزجميع:يقولوفيهاالديوانفيثالثةدرةوهي،يقولمامعنى

ويصلونهمالعربعلىالئاداتيثنونوداحوا،المحصشةالمواقعواحلوانحدبلاالحياةاقضيبائنيءيزعمونهم

يم!عو!الانجلرلمكنواولمدقفجىاثمىلهجولومص!وففرلحدالعربلعرلهذنحدنيممنمثااًلسودطرجناعالكبارماني2ويلف

.......مزبدببحرغرقتقدالاحلاموسفينة

منرلنعنتبالكولصبيةتعمل.جميعلزمامنيملكوفمهمبث،تاوركينهجرلئازاحينهئرغدبمافيالتحررشهسمطلعوازنيف/واً

:العودةفيواسواًقهاوذكرياتهاآلامهامنتعبرالرسالههدءللشاعر**

للعروبةاًتمبالانالكويتفياناثائربكليعزوطنفيالثواردمؤلم،اًنا

اًلطريقبهيمرمنعطفكلفيولاخوتنالمجزائرارضوفياخوانيعيبالذرشوعلى

اًلمكرمللىفوحعلىو)رتقدحيفابنتاناوجائرغداركلتقرعالناراطى،""-اني

الجمالمسرىفيونشاتالضمانرالعزمالىقيعتهاًلثارهـاًءاني

الرمالفوفىيستقطبالذيالثائرارسعبهذاعودة،؟لعودةاومنوكدت

الجبلسفحشذىومنالعطورفيضمنوعببتوإقتات،المهزيمةمنوالنصر،الموجدةمناممزيمةوا،المعنةمنالقوة

،،.ا،ةس،عبالغدالايمانمن

كابيفات.ةراايككتيتقدانيأحيأ-3-

قصةفهو

ةعهءالصدرفيخلفتقد...!.
مسي5291سنةيوليو23لورءشهدوقدبالغدبومنويه!

!ء***-!عيعمسسي*ء**ء****ير**برعممي؟3ء**ءير،فيالنصرلهاويكتب5691عامفيالدخجلالاجنبيتخرج،مصر
ويرحب:(؟،مصرثورةتحية"بقصيدتهالثورةفيحييالثلاثيالعدوان

لمر:فيالثورةهدءآثارويلمس"جمالمرحى"قهعيدتهفيبرئيسها

حدثلم:صلر:5891سنةتموز(1ثورةتندلعثموالجزائر،ومراً،ش،تونسثورات

:عروس"البديرعةبقصيدتهويذكرهاطرباقلبهؤريهـج،العرادفي

لمرمنالفاز-"الطبعة؟وفيالجدودارضالىبالعودةبشبراالثورةهذ.فيويرى"الحرية

:::-بئولااوكقصيدةهذه

؟بدسعضوعاضعببشعمرء:والحدودالمعاقلهاتكالحقلاسمونزيل

؟الجدودارضالىعودسابيومصمرالمهحاء

:السدودونكنسحوحدتناميهنحققىيوم

فيأاليهوداكاذيبمنالحبيبةالارضرونظ!

!أسارترثار2.رغهمانيرلدمنكلىيمرأانلابدكتاب*يعودللعلياالخصمرعمالمظلومو(ائارج المد:،والسدودالحدوديجتاجاًلذيالثورياعربيا،هـاهوهذا

تما!ف:،ثلاثدولعلىتنتصروجعلها،مصرمنانجلترااخرجاًلذياكوربم!

:!وتالعراوفيوالمحتلينوالطغاةالمتجبرينافتلعاوذيالثوربم!المد

الريسسهيلالدكنورقىجمه:مذاالشرلد"واذاىن"قصدتهالل!3*.فيمفبملمةحداث.خاصة

:.يمولكماحرامللدحيلالعروبةاًرصلارالطواعي!

رأعمصدبا.رأ*"*

الثاعر؟نجدموفوميا!مليقاهليهاعلقناالتيالخمسالقصائدوفي

؟يأتولم،مجردةكانتفيهافكراتهانبممنى،معللقاحدشاتعمثقد

بر-:احداثهاولافلسطينظريخيعايشوالمالذينادربيةشعراءمنمقبولا

:الذيرشيدهاشمعليمثلشاعرعلىيزخذذانه،وانتصاراتهاوكوارئها

ير!!:-كىلىا!4لىا!ضوا:،وثيقةمعرفةابطالهاشخاصويعرف،واعيةمعرفةالتارينيهذايعرف

:.:حديثاوعامةفرديةالتاعسالنلدهذااحداثمنطائفةعنحدثناوقد

:،الاحداثهذءعنبالشعرقيجملمبالهؤمادموعنايستثركاد

صي،!ه"*د!!!!ه""8*!ه*د!**"!ه!*"-4،-*،،،8**،!لأ،،؟8.بالغينوتأثرقوةفيعنهاإمبرانعاىقادروالتئ!عر
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البها،حلقكفيالمعطارالكرملعروسواًذاذاظرالفجرلان!بلاجفئاًدا.نركتلكنها

العظيمللبحرتكلالنجوممثلافن.
بمولملا*

ظللبوكرملنااًلزلعنونفيفيالىلللثلاضولحونترلله؟.زقولالس!ءبةوا.زهاذكرسردفيوفأخذ

،*حاابؤهـنت..أنتيلأدآراني
واعالنكيالاملماًلتارهغيالحدثالىتعودالككرياتهكهومعد...... لحء-اءلمهايرهالكإلءوكنكل

،علبى7*مهاستيلاالىلمكىلشابيهود.منح!فالانجليرخروجمرسكانهامعمنهاليهودفرحلظدلهزاًلتلاالورقاءال-خةؤصتالاطة،للملاروو

طالآبررصر،(رالمعوالكرمها

عبداـلله.التل.المجاهديقولكماالمهاجرينمشكلةإةبداالعادثةهذهالقيافيعبرمص!كنىءن!،"ناراهـ،اني

ة3المعردارتوكدف،غرةعلىاطأوددخآأكبفيدكرهناوالشاعرظل!!-!ةزالتلأمهي

:يقول،السلاحمنالعزلاًلعربوبينبنج!مالمحئرشةاخكلىازظرةفىفازرنو

الجتاءمعركةوتدورايرجمإنوإفقأرجوتي

تدورهذاليومنشاتزالولاالمجبلرأسفيالمحبوبالكرملفي

بالمستعمربنيكسجالحبيبكرملناورأستالرجوعتنتظرهناكتماللأهي

الثافىين!أيديبينذنجرةلا؟الذنجبرةاينالحدودعبرلهاار؟وهناوانما

الانجليزجبشاًلمحتلالمجرموجيشنقدت**

يكلبونمطالنصوميعطيتكرارهاحلاوة،وفيوتدهاتكردهااًلذكر؟تبكإنهلاهجةوتستمر

مرينالمروقفةالمدينةبابوابولههـ-نالقريبةعكاهو،اطرمكهدالىالشاعرنجارأخ!اودظذاونثم

دربوآقولاخروجفلا:روولبيونككفيوووبم)هاالكرعلجبإف!كانور؟ملأحيفا

الح!يبملدآيفيالنعب/ا!ادكيما

**.سحالالج!فأرن-لاثمالنرفيوامد

اًختي!البعيتهـفيمنءكاوحصون
اـتي*ثيمةارواًمرةهدهبمدالحا3بهاانتهىكيفتذكروأخذتىرجبالوتز!وبا!!ةا!اًر!خالىترزو

ركبتوكيف،فلسنينبلادعراًئعإمنوكيرهاويراقاحرفافبمارتكبتنضالبهايزاإهولاالالنضكانكلهـ--اكي

اًلإبيقأ،اليحرفييفتآاصغيرازوركا،واـثسيوإنالنسساءمإفذودقامكالربإفلثارتتصكلوانللاحجارانلو

اللابرئين،منضاوكانتاكسدبنمنانئهابحدسهاادركتولكنهايف!هولاماليماوالمبحر،الليلديحيفاهـ،!عنكاطوف!ة

:تكوآا."لعيشةهنهتذكرواخمت

اًللاجئينعيإثوعرفت:تقول.افدا"ها

اهـمجونبعضمثلهاكراتومع!

اًلمحسنونيجودوماالحليبتوزيإأوعرفت

النازحونيحياحيثاًلممسكرأدسلاروعرفت

بالمنوناهزااللجبالمحبطووراليوشايتالاداب!يوءات

،*

شجى:فيتقولالقصةبدايةالىتعودثمالىتوأتمجموعاتن5محدودكلددالإداردلدى

النارحينمستثعهدبمملفيكبمنكلملأفأبيفيمضىلكو:يابكماتباعالادابكلن)ىوالاا)خمافي

النازحينجموءفيواًنتبمواًعأيمجلضذمجلإهغير

أعودأعملج!ياليواًلكوبأبرلاكذفبم.لال..ل.ل59الاولىألسفةهـجموعة

**

العقداللادةرأمحافبموهيالشاعرابمثهاالتيالقصةهيمذه.3""25الثازجة)1)1

!ميفالىتحتاجالتيالفقراتبعضفيهاانحقا،الديوانهذاف!ه

"3."52صةللثاا))))
انطبلئبواد،الذدودمنالمتعهررالبديعالشعرتمثإاولكنها،وتركيم

التائار،كآيفيناا!هرواد.الواحدةالتفعدلةمناًيضامتحرداًالناعر..

سبيكةفيجمعهاوالعامةالناصةالخوانرحنمجموعةاليناواهدب"03"25الرابعه"+ا)

المهنآث.متكنة

لااًاً"03"25الخامسة""
يمدللمهبديوانهللشماعرحمدان*يسعنبملافانهوبمد

بائناًدقريبةواـلعود..،دلنصرءياز.دافعهقوىبل،للعودةبردئهنيم"03"25الادسة""

المسحرتيابلطيفعب!دمصطفىاًلتاهوة"03"25ألابعة""

ح!!"03"25الثامنة"

!مميع!2)55!مميهه!ه55!هحي
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