
وهـهـادالعزأويوفاضلىهصطفىعليوخالدصديوساميحافظ"
--؟ت

..الثممعراءهؤلاءمكتبةالىجديدةاضبممافةابربمكرةإبردبيلوحنئىيواصسمرمير.ابمل!!!؟ا"

ماسهاته.تيدأهئاومن،وغملبوعيايامهيع!تىحاف!طهياسين

كوفوفيثمالعالفيأي.معاوالذاكرةالوحمثىفيحيدهمأووماته

النابتةالخضوةيل!!مالذيالعايمهذا.العالم!ووالوحشى.ونصاعراوا!عرةالوص

القبح""وانظضحثمالاتوسطالنا!ضىبالغصئوي!صف،القلب
فيفةفيءووالمق!ىالمشارعفيا)ش!ا!رمعيعيم!والوحض!،!يد!شركبحافظطهص!وليمادلوار

منتهبطالتيللاعررقبااهةاشبهجديىخرافيوحمتىوووو.النوم50

.صمتنساءكمااح!ائهمم!رىوتبدللناس4لثؤونفيوتتدخلىعلي!ائها

..ا!هوجها"الدهب"!ئفيماخذ.!ديدةبوجوهالوحمتذىويخجسراللحركةفيو؟،رزةخاصةمهانةائنهريئالجوعههذهتحتل

وهك-ذااخرو!هارلأ51فكروادرجعيةالابخما!يات!أخرمنياخذوومضطمينهاوخانهافيختلفلانهاخا!!ههانةواقولى.ا!اصرةاالث!*ـبىولآ

بال!-مقىدعهقول!ف،أواحدطبقفيالممشاءرمعالوحشىلأكلىالشعراءبعض.الاحيرةالهتوةفيظ،رتالتياف!حعرولآااووبهبمالمجءط

فييرىانأ-ظاعورر!ما.نفسء!يأكلفاللشالحر.وبع!مهالشاعرويذهبالمد؟تيم!ولهسعان.مماطيئءاللصوءلعلىيكت!اانتحو!وا

رالشا!ولكن.وذاكوتهوحشههنافلكلى.الخاصوحصئ!هالمجموعةت!قفا!؟ا!صخرةمحلىيك"بحمافظطهيا!بنولكن.بصببدابكلماءهم

يمدانيرستطعلك!،الع،لم-في-واق!اكونهرغم،ص(ؤفطهياورعينمجموعةمع،باظافرهحؤرل!د.والريجاوجاتعانقرال!طةقويرة

الوحمثى..جمهمايضعدنااللذيا!ائلالوحتنىف!يرىبعيدابنظرههذ!رةسية4ؤتقاطيعحهر..كلمأته،عرا!خيبقثععراءورنرا!ضة

فهذههـئاومنءمب!ثرةوا!لدامتفرقةقبمائلصاجعلالل!يهيبالرو!ده.العالم-في-يرء!ثىثاص3يركتبويالهمبئ.العصهـ!ألان!ممان

الجانبلاله،اكبيراالوحشوجهمنوحيداجانبماصصورالمصع!محةفاكمثره!.بابالمفلثعرائنامنقليلنفرمحندالاثجدهالانهادرويزة

.جيدادس4انالثماعياس!نطاعاذيامثلمصيريكونو!ن.اراردةالخاو!!غرف!م-في-اشعاكهمي!تم!بون

سلاحا.الكلأه4عيميجدلاالوحشامامالشا!ريقفعندماافحمتاءيطوهاالتيالحرير!اورا!مصيرمنبأفةولالمثح!رهدا

نحوهم،يزحفالذيالسيليسهصنلا،الليلفيموتىفالآخرونامتلأتلقد.اثرالهانجلىل!الربعتقغما!اذاورمادهـ..بثلوجه

وقبعاتمسك-نةبا!م!(ل!زجفوبالث!باحشصي"برهديران"صحافنئا

ووحي-دامثمن(الساعرويبص.انوجو.ءلىلا.\لل!معهتتكوحدرمادااصواتيسللتلقد.!زيملسيردمهرجيمنأكثرليسوا..!!اق!عة

الكلمةترقصوبدأت،احرىامك!ةفيالشعرساحاتعلىطارئة"شصيه"

كلمطممنصديفهميساءانوقبل.بهدوءانسحبتثم،الفقير!رقصاتها

حالبايتمثلىانوبةكنلاالطارئةالاصوانظهدهانالىاشيرانأحب
فضاءرجالبء

لتجابهالاولىخطواتهابدأتاقيا!جديديةالثسعربةالحركاتالاحوالمن

والمم!تقبليةالسموريالليةالحوكةاسستطاعتللقد.ايطال!ااوفرنسافي

وتق!ئاولساورالشعرالىتضمبمفانمنوتمقنت..ظمخافنيابماءتقببم.نثلا

.الداءاعصارش!بحااداهالذيا!هزيلالثعرانما.جديدةمجيدةءم!حلمتاو!الهي

وا!بؤسعليهفرصتالتياغرلةوجهفيكط،تهقيمصفا)شاعرهـاصيرةاقلامبهتلغوا/لذي"النئمعو"هوفاقعهوقبعةباسمال

طويالة.جيال3تركنهقاتمبؤس،الصبيألانسمانجسدفيينخرالذيالطويلالثقافةطر!قفيواحدةخطوةيخطواا!ا?حابهااستطاع

وفيم.الموتىتوقظانها؟الكلمةتصئعهانتستطيعالذىماولكن،والرائدينال!لالبو.ستد!التيالؤيلةالاقلاماقصداني.والوعر

..ل!اصلمة1وربيةلاصواتوبائسةشممائسهاصداءالااصواتهاو!يست
!مم!التخطولممفاجئةزيارة!لداناممشاعرايس!المؤوضةلته.

مسنو!ناد،الوحيدالمصباحاطفاقدالثلبموىان.يومذاترم-!رهمااسخرير4اىايد!و"ما.واللفكرالثقافةوديانمي(مجاوبا!هادويبرح

تحاولالذيالرائعاللعالمجماالفكرؤ!رأيمالاشباح!ذهالهط.-الرثاءأو

،"للبابالمفت!!حءلؤرأفىشإيطر!ح!لاللحاح!ور!!اويطوالجالمفاجئةياهرآفألعثنقوالثمسالاتا!ضل!ت!ذه:هوتنالهاناس!طاعتلمكل.!ةدده

قصيدته-ولبدأناضسهاًلىاعرالشه4عودو.محابراصلمالاىنللعلهاوأو!"عرقياًبيات..المثق!المجلاتبحضموائدعلىالريح!عؤط

الخرافة:حسركةعنهمتوج!نق!يكونالط!بىعظيهمصخرءلميهااعثووقلب"لآقصائد

؟تزالمماتطر!"جدا5"اللقليلةاوراقهمق!ببنواقق!هواحدكتال!،(ممعبهضة!ةش!بم

..وصلم!اناها،اتتلقد؟صإبعهما!قواوقدنقونىثعهـاءالاخرالحإلبفيروفو.لاةكر

أين؟أين؟ان!اين؟انتيئانتفكا.!م!لأ.الهض4عنالطاثلتثدبمصهملكنو،أصمببلألغةء:انعلهى

وأالاء**لمةالهتقبلبة"طتممإماوبعبدا"ت"لثراكلامهك!جطء،الكارثة

منلل!لحوطوسهدل،يرو!كنولاالضهموطا!بئ!ا!طابحرهننكرا،ياي!حوانخلمةصر،قفوالكثير.الث!ع!ريإطى!واتلقصا!و!"وهؤلاء.ائعةالرلببةاالريا

لاء...لاغ،ا،لليم!صبتالرا!"الس*ووو،للبةبادبرحالتت!لمقال!نيال.رب*اللقه-افدءق

فحمل!اا!ط!!بملرالعسهكب!يرةهالموكدصمخرة"لها!جوفي.يمحثبىننااو!لطيولحبايمق!هـمفىلأنهم..ال.ظيملأادونيسلاثهـ،رورديئامنحهكلم"ظيدا

نحثهاقضمتال!نياحلامهجثتغميررءلمكبهدلم.تفببما3علىأالشاعرمطاقاي!م!عوال!ولانهم،الجدةفيسادوثقا!لآمنواحدةصفحة

.كلاوالانفشما!طءعلى،كببرق!ئوأصا!ةبر!ادةادوليممى"ضهاي!ن!ال!نيالملم!مف!؟لمصادر

حزينةسوداءالريحالاليسى.ارسم!بركب"الفا؟.لاوارقبعةاًلباليهالاسطلىب!ثءالاءلميظيطاموالم

انتظارام،تواثدالركبالالبمسفييننقد!ناهضشصيصففيبق!!ائدهحمافظطه؟سبئو!قف

الس!ينة.تأقطاندونانما...فقططاللعايعدل!لضعبريموكبانه.والثقافةالشعرطريق

فيولكنها.واللبؤساووموءا)سحبزحملالزمانصحراءوفيالموك!هداوفي.راياؤ4ويحملالخاصةمس!أفاتهيكتشعفاناىمفطاع

يخممروعندئذ،!ليلاالاتضجعه(وترويهلاصي!سحبالحالتينطهوياسينمطهالاميروعبدسعيمدحمبد:بوضوحنميزاننستطيع
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ا!ثهاعر،وموقف،الحاسمالشجاعالحسينكوقف،واحدةزمئيةفترةعالمفيلمتانخاوويداه..قاهفاغراويق!.والضحكةالدمعةالشاعر

علشىوهاجاصوءايقيا!ت!ةاقضهدار.الممحا!لاللخائفالانممماىئور-شب!،؟لشاءر-خالانند(ا!سحص!عقملوه،محبتهجرهـالل!)

ال!ن!-اعوبهـا.المقصدةا!نيةؤويادف!(ريج!لمهعصن..الموقفيئ.احدكلمنمهبوربر،نهألقةماءريح!مىووو:ا،ءفواغهأواللعالمامتلاء

تابر!مانكادتالث!ثار!2والخارجبالتئاولشأنءنإضعفاًنا)نئ!اءرأي..لونأبم!تفقدؤ،لسحب.لمميءلك!ؤهايةالشاعرموتويكون

تماما.اونضيطرةي!نواحدأنفيوب!فاءلع!وداءاررحبلصبحوعندها.تماماتنتهي

الجلدغيريمبقللم.ماتقدالمئماعر

ا!بثينومطريلوطنابرؤس،أميعباء!-سوداء

يقمفالآخرا!جانب.هـوفيجانبفيوجلداء،ماالش!اعر!فالفجر-بيضاء

.."ارططوللةداترةفي،)الخميق.الشاعرموت-بيضاءسعوداء

؟لليمنفياللهسهفء.دىيخخذء.المارلميوالادبالقدييهطورةالال!منالمثعاءرويعترف

.العيونوفيا(ح!لمبفيا!جنةوخضرةتدف!اقى!طالمجنح!ارقيوةتلكجمللثلاولكنه.لهقناعاا!شىجلجا

قدالصطعرولعل.والجنهاسيفا؟اءهيقاالايماروقىلالب!التمردأي.ا!س!مدياللبفاءعنوايبحثالموتل!ديالىبجلجامفتي

ايقومب!يتعلقعظيملضعبيكرهؤا!ح!م!ءنكثخصبلأمئمةاال!مادفيواك-اعر.الكامنألجيهرالىوالضطلعالعابوةالوجودطاهرةعلى

منبشيءالاكلمىاكالىيتول!لونانوا3وبم(.المصائببر!مت4نركلمابا)*انة!لا،اخمرا،يحلمملا4واجنعريرمتهوانكسعاروهزاله4وحدة

الدليا.كوارثب!ت41وفالخارق!زال!-صنجاعة3.هدةجلجامشىعودة،حفاائيةعورةمنللهايا.النساءودفء

لابنمماللمثملعر!ئتمهي"الجديدانشيدا"يرةالاصاروءلحيدةافي،الاشجاد"نسوسبعدجئتقد

ومشعارتدىلمشد.-جمطءالمفانرطلمعوالف"باكللممدثغمة،بماماجديدة،اللينبوعتسممبرمد

لورصافد""مثلا"ا)ورصإة!هنةخبرانيمكنو.المرةهذهالحسين..وع!يصوتيمنا!ملهاءخسارتيبه!

وفى.نفا3اللصهاانئرناالتيبالمواقفليمرهـ؟او!و.جميعاالديواىخمردناخ!*طوامرأةلاضم

..الاحيرةالول!ميقبلاالوثبةفيالاجديد!شيءيرأقئيلا(للقصيدةهذهالىالفادغتقاامحيهدريممدوانهيارهخيبتمهتقلتحتوالشاعر

ءروراهنازجد.ا)م!مفونيةاوالوناتابها!ىزنالتيال!نبدةالضربةلص،اكأ"اللفلوب))1يهديأبديامناراتبقىانالليهاهبهلا،اللحانصاحبة

ووحوشها،الظبةونجدالوه!عنوالبحفاضالةاإباللق(فلةسريعااقصيدةاه!هوفي.الوهم!بحثا،ا!ت!بم!ادكلالتيوالقوافل

وأاللرطبانشانائمسهوويطراوممزؤار!،عا-إنالانمو!فءثوسادتهعلىونامواالرجالىمنكثيرءأنقهرهيباموقفاالل!تمامحريجمصد

ح!ء(رتهطريق،الغابياالانمسانبدأمثلما،ايض-اي!بدأ4ولهـه.الك!وفمنكا!رائع!طبر!ينالقصيدة5هذ.أللجديدةالزلازلتهزهمانثون

..الجديدوتطلعهالشمول))ع!صر!لىتمثويلانها..عالياالشاعربهينهضانالممكن

الكثيردمه"لهمنضيعتخص!يانط..معيهازماناأوروكلفازخصلااراهاؤ،!ا."ا!ني

واًللرا!عواوحكاماللةوغاءواللها!جاوصثهئرصخب9بهدهفيجلجاروشرحلة!ليس!.اللعالم-في-ىاننالانسان

،وا!ن.الكورلمحيالانسانرحماقىالااللقصيدة

الانسا!رمالهافييدفنالتيالمقاهاتءمر،؟لاصواتأنبلالحبيبةالحانربةيا

يا،الانسطن!!تملانهدهالفظي!لأال!ثه"ائرحربفعتطعولم.ب،فرومنيضلمني!دياللحاناتبآبعديظللو،صوتد

جثور2!عان!طحولمالوة!ءوذ!رء4ا!2!راءروحه،ائس!ان.الاشرهـةوأطراحوالن!وصالرجوع!لىيد!و!نا،الشامحر

لقد.عليهاانت!روقدمأساتهيرياجهفهـو.وقابهع-:-4مناللخضوةوا"رقواالدأؤفلحفانةلالىهل!!؟والرحيلا"!فمنالج!وىما

اللثماعربةأطيتخطشبحوانقاضلمجبرالعالم-الوحنئىيردول3ارزمندار.لهاآخر"لفيوأارىو،.ا!قهء-!ةؤ،متهكذا!بة7لهاابخرفي

الحياةولمبدأالريرةاتلمةارمجربةنجسميد"!الل!اكرةادوحشى"وقصيدة

ا)زءنطحلبمنرؤول!-ئا،!يعلقمابضسلضالطكشراعالاملهـيحصددهنفختوقدألانسانيقفد!ما،هذه

والسحبتضجادللبحاوالفنافولليكئوالساءر.كبيرأمليرحدو!االنيعال!ورصير!اا!قافلةتبدأ.معافى

اةىاا!طلياةغيىو؟الابديالرحيلىعيرالبحويعئىوهل؟البحرؤص!ياكتريتضحهـذأولعل.يرةالقصالحياةرحلةهئايجسدانما

و!"؟ايىالىولكئ،جديدةرحلةبردابرقي،ادن،انها؟انجدازقفللنات"سأدءرأ!ض،عر-خقدالهنهكةطفه!هـالروفي.((جلجامتسعودة"

الىلرحيلبانمادياتحلم.."لعروسا":ائعهالرجيخوفطقصكأا"ذ؟رهـ!أىعرج"موبعض.برقىالكلتراصطعلمىلصقط-بهفع!م.اليهاقرب!و

كان.ذ!سمحهاا!نقاصفي،القاتمالعاللمفىوالفكروالجمهجةوء51ةالذيا*انوسا.بةيدةزأويةألىخاءمةبرحاةانفلىداو."،حالض

ىا!خطي!انوحد!صماوا!حركةا)تطلعان:بفولماار.نر.بجيخوفيى-طر!ءدملاثش!وهووها.الاىازطفأفداللقه"جدةبدايةفياوقد

الفوء.الغبيوالطحلبالمتراكمالضبارءني،يوغهءدطدالا!*انيرضض،؟غيرهمصيومنهفلمكوهل.المصهيرغير

الطين.في3،منان،والقمثىالغباريحص!اكا!انوالبهجةأ!حزينياس!ن،الفجوضوءتلمحانقبل

وابهوارو!مئلأ،العناكب!ببوتالطصللبمنؤواالمثمإعراغتمسللقد05يمضيسوف

ريع!"!رهتنفج،للاطما،ة"ل!-(حلعلمىيق!طهووهـا..الهجوبضوءالمذآكرةبابتطقلوآه

رادهـ(ترصرالماالمهم.جديدمنبدأانه:ومع،فىل!طل!،كشراحالا!لالذاكرةبابيطقلوآه

الضوءتلتهمانوعيئاهاالائقاصفي،الحب!اةفي(الاططأي:لديجدا)ةباور-ممتعلقوهو.أ)وهمعلىع-ئببهرعمضا!،بريداشاءرا

الئائي.:كبيرار*زاارعربيالتاويحمنالث!طعريأخذو.ومحبمدلاالموت:ءمحيرة

فيالساعرععوتيدخلال!جمةا)!صعريةبهـوءفى41هـفىءفييتدنىانما.كقناعاكبيرأالررورهذايررتد!لاا)ش!إءروركن.ا!حمممبن

و!طفآهاتهوعالىالشماعرصوتعلىبط!لم2وواولكن.ال*!رستجماقوهكذا.اإخاوجمنله/خظوف!.صس1.7ص!4وي!شمفعحيئبه

نغماالفصخهميينوتوجعهلومحتهمنيعجعلاناررءظاعاظ.ارشاهقىمى!ؤنبا!خماأقل،الطيبةوبرمالينهاالراًسمح4-ازهارغم،اللقصيدة

والبطلالكورس:الشاعراءعبحلقد.اللكورسنش!يدمعمتداخلاحارا"ميم"المحصرمنصول!"!ذهق!صيدر"فيواينت!ءر.جلجاهث!عودة

بارر!وير.جطريرهخطوةو!زه.ءمامختلفينموقفصنيجسدفهو.الثئاقضاولفابلةأفكرةعلمطاللفنيبئاءه

جعدرالشيخ!سببغدادوفيواحدمسوخعلى،ختلنينشخصيتيئ.لجسد..واحدموقففي
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الممتعالادبيالجوبذ!ك!يهنئمسعر،تقربريبمىمكل..لردهيتابعواًلئسأءالخيل

البورلعنونبحثسردهيتابع..السهابقةقمسصهفيتتودناهاللذعب

قي!ةبيئبطالرفكرة..ا!فكرةقاكاافمتصدع!..نجدهنكادفلاالعجيليالس!لامعبدل!كتورق!معص"جموعة

..اًلعجيلييعهءورءالذيالمجؤمعفيالقي!ةحيتمنوالرزجمبلالمرءةبيروت-الآدابدارء:ثورات

ه!ثءفيتزرتلقد..الطرادفكرةازما..فيهجداللاامروهذا

هااقربانها..الاسمنفسىنحملأخوىقصهفيعررتعماالقمة"**

اًو..حر!لأندوالكاهةفميهاآمرالالوانقاتمةمكثفهلوحةالى!كونا!ةاالح!مةتلك-ءررمكعامةالعجميليلادبقراءتكحمن

اووعمن!مائ!لررطءالاورحر!نبئب!ا!!عرنكادلاجأ!دعرضواي!ه-صانءمياءونوقيةج،نبالىابطالهنفسيةفيا!ادزةوالجم!ساطة

وعيرتاقص،احيويةق!نلتالبطيحعةالحركةوهذه..الكايببهايعرفناب!سلا!،لاحي،نايىتاللثخصظنفعيدوالمعجزاتوالحظبلملقدر

ا!حزنبدلكن!تضءهرنكادلااؤئااو!فبىمسر!هاء!ؤفدؤهاجو!ا(لمدينةعرقر!با!عزلصاءىوور!ء-مناصترواو?-!ق!طالطنتاذة
نلاحظلا-،اننىكماالغايىولدهال!هـانن!ودترسهاذياالل!ميقمصءصبةقيلميئبئضسب!ةتربعالعشائرحيثالباديرلآحدودعلىيصثطوما

لدسهاوو!هكلامهـطالاا!قي!حيثواين!سا?قاللخيلىبرجنط4الراليء!علىوالعروال!صهوف!ءنإقربالذيالارضوحبللطوأى0طوزضس

قصتهفيحقبقمبةازمةايةدرى،اؤ:اح!؟اضاوابلطالهحديثمنلاهـفي"!ت!ام1أممهـصخرداولئددطاولي،ريسولصطيصثىاىاهاو،حوللها

جوهاعنبرعيدةمامءانفيمرويهبوةعاحلدتةمجردهيانما..الاولى"واءوالا.لوو-ئاقعطمشابالاصبملاحظةنفم!هاالاوروب!ةا:لملأداهذه

اوحقيني.منخلصالونللذة..اتئل!لذة،الاشياءفنوق!ا)ممج؟عانه..واللمذة

فيأعطانالألقد..ا!عجيليءددطءن!ثافيان!للجاا!دالمثق!ة!هوا

ا؟طهيرلدمب!للخظة.انماكلنفهغالثانيةقصمعهفىكمفمتهيعطمة؟:صملىلعجيليانالكادرلاكيركبحينل:اءكمممهائم..الجمل!اكباز.ةالاولىار"مورة

رراسةرحلتهمنيريدانهعالىيصرا!عالالمحولرحلأفيل!رفي!ساؤر.والاهبريال

عنفلس!4!ايستقيالىأراداًلقيالموادهده!!فما،الحياةررصالمح!قصةفي-كلو!مااوصجنجال!الجالبينكلامناًالامحهذه

..بيروتمنالمائدةالصغميرةالراقصةتلك..ليليبانأ!ا..الحياةررءمرتهفييحملسورقيثطلمنجاءائذيالقرويذللك!تعرفحبق

الفردتحلقعانءلىالباخوةطببببيانابولوسالدكأيراصرارهوأمالاوروبيتالفءهـءى"ح!ةظاهرةوف*وةكأأص-4ن!دوقىملامج

ستلآراما!ئريا!-انيحبهفياهـةمرارةذا!انرر!لىفباىهـ.ء..ثرسالللرجلالتنثءوقذلك!يهنفثارواكعومةالنرفطملائاللاكأ

فيحبوألا..حبيب!ه!قةاكت!ووحينالند!توجهئمعا"،محثريرشعروبريقهاالالوانضجيجولصطالءمائعو!وفيبسالاممنقي.2جبئانه

..الد!اب؟لملهتمرتكنلمجد!دةازمهاهاميقفللف4الليهاتحث!هـهممثبرةبماشمياء

انهاسوىلففاعنهانعرفلاالألتيالمجهوالآتلك"س"هيأم..الغربفيمباحلشيءكلانيومذاتظنلقد..الاخلا!ءمثصممهلآ..

ذ!كبهاحم!حالتياللفكوةأ!إما00فل!هء!همدرل!لةمحونانيجصكانبامكاف"راللاأم!لهوثف!ل..وومهبأخلاق!بة-!؟ره-!ده!ءالر،لءلط

وغيرهن..وسوزانونيكولجانينمنالجنسمنارتوىانبه!اسرقياًلثر!ةرىمنورجلفاتلااًءرأةبة.تجوبرةبأء*م-بصانه؟يتصمكان

..م!ءمم!!اءور!لبهاخرج(لتيا!بر-ةهىما؟..ا!اتناتمن..واحدةمخرفةتجمعهما،لالجنسوت!شهمقومهجوعكليملىجاء

وروائعوالالثاترلريهبرجيروا!فوبىبميجالمخابيءبك!تعرفا!بعدالملقىالاشهلمقرللحمجاثعةصغيرةكأفواهفب!يثورا!حرممانذلككلى

..؟اللوفر!يئانها..حطوةمناكثريصهلمدلافراثنعلىرقببقهغلا!وكال15ر"وو

الشو!ر!!ةيقمتلانوا!تعةالوهاجالبريقبدلرا!ن!اعهلعاىبالحقد..بالغضبثمرلامتيحهامحاواضهءصد4خلاقيت4بررء3كذ

فيأبطالهوءايثطكصصهعلىدلمالذي..العذريالرومانت!بكيللحبنادرغه..ذلكورمحم..اللعفةجدار..ب!بئههاالفاصلالجدارذلك

؟..صةوحيير..بثينةوجميل..!بطىقيسعايث!ىم.اللقريةسهراًتا!كاطريقهفيوداعهاوعئد..اخ!رايرة.جالمحرقةا)جثسيال!وع

يفصلكا!هـ-كام!تة!-اولوفيلأليلةكلللقاءحنلفد..أبدا.لادئحةقثوهـفه4البهاالحمبنفيعاودهيصبرالطيس!نطبعلا..ابباديرة

ثدماستطاعهل..بهيدنجمالىخاطفةنطرةقيياظبرولوسىالدءتوو..بساليليرجعالعنئميرةب!جةفصهودالامتلاك

أقثيهاستطاعتهل.؟.آل!عذريالحبءننظرتمهبحولىا!الدك!نوراولبامتلاكهافشلهرودطجعلتب!هارةبطلهأرمةالروجي!طربمللقد

اعما!را!تفي.فشرقيقهلا..اأبد..؟؟لفىنت!فعلا!لأتينيا.الحياللقصلآ*فى.لم.كنالاره.اعهاقهالخيبةفيورغملضعوالاكلـربطوله

:بمرارةيصوحفنرا!..أورافةغباررغمخلفكانتانما،ولاصدةغرفةفيفاتنةوامرأةا!قمنرحلازمة

..خ!بان!نهامسكاشا6لايداغفر..نابولوسىيا..نابواوص؟"ءشبرةان!(،الارضأجل!قدموي!ساعفيتعبفسمحث-جمرةازمةذلك

!نهاأب!ثطوولمةسثبئمئدؤنىماغهطةمنعامالحشر!--4اء!نكانهااوروبفي!ة-ضء،ناربطلانورنفبالرعم..الءمدراتو!ءيرةبرطله

."الروحال!وحواء..اللفمفيموادةت!قبهاالتج!المتيمالاالاأجدفلاااحصراء4دقيبااىأ"!ثدودفهو،انوالالواطر!الحضصجبجفى..

اًن..ووحائببمهمحني!ن!خلىانيسمتطبهبعلاالمئصقياننجدذلكمقاهالاء*لادبافثم!لهالقصةبرطلىدارى!د..الخانفيهئاكالمنبصطه

..زإمهالاحيرفيلهات!ضح"الحياةمندروس("أهرهسمماهـا"ولمااجثبي"يومذاتمحشقاللذكبحمودعمهفمشلى..آطرفشلالىرونا،و

حسبعالطصكنلاالزودياكو!س!اتب!جالولبهاليء.ليليانفقهللات4عيىقعلماذا..علميهبعثة!ىزوجهامما(بادو"الىجاءلظحلوة

أزمةكارقطلقد..الروحو!والا.."شر!غغيورةمنالمهما!وءذلفى"لكنىالاءضلاكعنعاجزا"قي(4مايرلىكانقى!..!ص!ءلاحتما؟صمود

بااخيصةانتهت..العربوءإريرلمةاثر!اروحجبلمفبلأبر-نصراعازهة"م))..وا!بممماطةي!-جصر1ي!ظ

..والرار!مئوائ!لاقا..؟طلهازكللاهيوللك05ساليقهعةهييلك

***صوريلتقطالعج!بلىانلجد..طرادالىصمودكفنالى..سالي

هئ(!واىقصممهالىالعجبلىبنابتقلخعالمه(إجوذرنو!ددي011.الادبفيالهميؤخطهمحلى،حافظليحيثومهارةبدقهابطا،4

فىتح!للا..ثعرفهلارجللنايرويهاحوادثللاثوه!..الن!رية."واكم!اءالخبل))الاح!برةمجموءضههيبابعه

اللقرىلرجلهعببنونمطخاصةنولمجبةمحنهلت!طةصودئ5اكثرصوادثها3**

العرسفياللبمىطيق.ئياببلبسحسببنابوط*مدو!-وتمر!في؟ال:.،افيل!انطلا.مةهيما

الساللمهلمدمنصلالانتقامانكماالقرويةالدعا،لأمنلونالناليقدمث!ودان..ا!كتابعنوانونفم!سهاوه!..الاولىبقص*4لنبدأ

؟لتازمذروةالس!ىونصلوقاسيةمؤلمةنهايةبئتهبر!الثانجةالحادئةفي..الت!خلذلكبعدارعجيليويبدأ..عثمانالىزفتالساريبئت
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يختلفالباديهفيوالليل..الليلحياة..الحيل!فيطريقةمناكثرالىوالغيرةالطبعحدةقادتهالتياللخشمانعلاصبنلناشحادئةفي

آلالىسوادءواهتدادصفائهفييحملا!باديةفليل..المدينةليلعن..ابيهقتل

الكلابوتباح..الرصاصاءمواتتبةتهيمزفىح!نالدا!ةالاحداثالوانمناكثريرطوح!مالكلالباننجدابثلاثالحوادثهذهفي

قتعرىا)تيوالاجمسادالاضواءءناكثريحملفلاالمدي!نةفياما..وه!ه..الماساةوفيها!رافةفب4بسيطرابطالايربطهالامحتلفمة

تؤفرلاتمنوان4عاهالذيالر!اولض!ذلككلمن..النورتحتذلكلولاالاصفهانيالفرجابيوطرائفالجاحظتوادرتذكرناالقصلآ

الدكطضاهرصديقهمعينوجه.8ثأرحا!ثة.هواحدةحادثهالافيمهفهى.والائتقامبايدماكثمحونالاحيرتبنا!حادثبئفيالمأسأويالجو

..الدمالايغسلهلاهاو!تاأختهاتخصب"مغلى"،رجلء!يبحثبساطتهاخلف،تزوقطاوبرخهذيبعليهاالمؤللفيمهـثلملمجاهزة!عة

يغرسالرههبقانونهضاهرينفذاليمهيتوصلانوحيئ"المغلي"دم.ءوالصيوةالعاداتوقسوةالفجيعةغيومتتكاثف

..الرجلىصررفيرصاصهوت!ك..الجاهحةالتورةيلككبصيسةطع!مالمالمفهلال

ضاهريعودذللكوبعديسمو.هانيجبووانونها..اللعشيرةانهااهـذكطالء"ربضعلبالدمازكلتهفأنهى..صلالمنبلانتقامالرغبة

فرهـموالرحمةقلثهفيالندممحثوانيح!ببنمما..ا!قلبمسروويسبرالمففموجبعريهوهواضحوكةمنهجعلىحيئص!لالبها!حقه

قلبهفيمحانةللانسنميةزالتلا،بهالمط!وايمانهالقمانورقسو!فيويسميرهاوالدفهيصي2ءرحينأباهق!ترفقدف!اشاما..امامه

يج!كانلتي01.غثوانكصةهي.هـتلكوقانونهاا!همثميرةمنأقوى.القريةددوب

جاثباًلى..الفعالدورهالهـلورفيهيدبافضلبطريقمةتعالجان3**

منهااكثرلروايةا!لحغثوانحياةقصلأان..الاي!حائيةا!حركة..؟(قظالذيمنقصةالىهد؟بعدونئتقل

..قصيرةلقصةاناهـا..القتلعلىاجبارازمةانها؟.0البطلىازمةهي!ما

ك!لاءمملىصج!وليةبصسعةتسهروهيمعطلاهـببارةففراهليقتلىاويقتل

!للعاوغسهعلأعائالتهايمديما3لحلىتهوتي!نركهاأم.؟.ينقذهاهلر؟.الحبةوحمطارب!قاءغريزةليرءمييفعل!ماذا..خكلجبليطريئ

قضيةاًماموجهليقفحيىساميال!كتورازمةهيتلكرهـحارأي!ق!ل..يمستطبع،انه..ي!برةاللهالثمعاحنة!ذهورسال!أيقتل

بقسصمهصتحط00كطبيب!نتهلثرفعنهسئولف!..المسؤولليةمضير!علالانه..شيئايممشمفيورلن.بةالصغبرةالسميارةهذه

فتراها..زلتانسالةحياةعنمسولأنهكما..التخرجعندولر!ن.9لىميصل..المقعبلةالسيارةتلكفيمنايقتل..السقوط

هل..لتحترقوتس!قطلحظات..اناراحول!لونةكفراشةتتارجحويتنفس..القظع!نفيعدلاللحظةآخرفييهزء4برلمج!طفلوجه

ما..الطيبانسائهاقوىأيهما؟..الا!مودلمصيرهايتركهاتازم!حظةانها..لمتمردة21السيارةعلىيسيطرحيناًخيرااللصعداء

فحبماللغيرةيدخلتهل..ويرففريصفحا!ي..الانسمانيانسانهايذي..اًلقدركفتدفر004الموتحافةءلىالبطلفبهاي!تأرجحخطرة

بة.ا!وضوع.اللحظاتتلكفياللحكمهوبات

امتيا.رهله..آخرشي!ماساهيللدكنوربالنسثةصاكانتلقدلها*!ةلاأشياءثوالقصةهذهعلىير؟خذاللذىوا"خذ

الواجبهوام؟الانالي"عاليهتتغلبفهل.مويقدلسهيرجله..الخاص:منهاالمقطعهذافلنقرأالبطلبازمة

..للهتتوسلضالةانسانةحياةانقاذرفض..للرفضدفعهالذيا!وىوأنااصعىاواعلقاواتحدثلسر1هذاكلىفيبث"

ذلليلة.مسترحمةضمافطعلىمطمئنةوقدجمر..اللطحعمقودهاءلىويدياماديلاك

..*!مالبكىت!ب!يلهااجهازتاوكااخفضهااواللمموعةأريد..البهزين

لقد"مهاحالة"قصةفيالكاتبلالناطرحهاأالتيالازمةهيتلكاالسباهـات!ائقوفي.فىبمابا،بيانغلانندو..سيرهايئظمان

بة.الاساسهويكنلماليمنىاللخاصرةفوجعواللدموعال!ولىلملاترفضاوالمرقفعاتبارتقاءاهت!ماممنالممرعةلتيديل..اليهويالجهازذات!

بالهفس!المثاليةاللصورةتحطم!ط..بكرايص/لماًديسالىالنهدلانقيالمحصالارضعدىسميوالكادبلمران..المئحدراًتفيالنزولط

الاساسهوالواجبيكنللم..افنعووضعنتبحثاؤانيحتهفثارت)!فاندووبفيسيرهافكيف..الئه،مويرمثيمحلىت!رجوكألها

الدكتورمنساديةكاؤتإلقد..لواجب2افوقالانس!انيةلانللرفض"..ألاملسواسفلتهاالعريضة

منمهاتظهرحينالازمةوتتوتر..المخ!بفلمصيرهامهايتردانساميالقارىءعللاقةوما..الكاديلاكسبرطريقةمنئحنير!مئاما

كيف:جد!دمنفيطعنهاوتسا؟لانقطاعبعدالدكتورحياةفيجديد*هـلآهيعلاقئاان..تببكيالا،وماالتبديلجهازاوالبنزلنب!اغر

الممئى؟خاصرتكحال..س!ر!اوطريقةالكاد،!كبيئءلاقةلاون!عبب!تهالبطلبئ

رذلأ**
و!كلبىرتشيخحبقستج!لفانكوالاصبادأيامفياجهل-منالباديهالىا!عجي!بصافصهود"البثرفمعلى"قص4فياما

؟..مصيبةذاكعندولتكون.جديد

شابكواهقالم!رقحتينمتظروهوالآناليمهتعودجارتهكلماتدطا4..كصتهعلي!ثاليقصا!جديدبطلهلنايرقدمحفلةوكويف

موكزذو..الاربصئجاوزوجل..ناالذتهالين!ضمحلق..حبيبننهدعوةفحثر..الكلالبمنالفمارةندوالمسرجاًلىيتقدمانيسطيعلاالذي

فبمضوء"قصةبطلبكلممامحهوذلك..واولادوزوجةممتازامرهمان..ونزواته..لاوامرهيخضعونالعج!بليقصصابطال

."ا!نافذة.صمتواصمتوان0.-كللمواباللكلرم

؟..اللبطلبهابمرا!ياالازمةهيفما..الهادؤ4*.الحبالىفسكئلفماخ..ءويقا+لرجلغثوانفهـذا

مسشقهماصباهعاشلقد..الاربعينبعدهامراهقةازمةانهاثورهائت!انلعد..عددتكملةمجود..فكوةولا..از!ةبلا!عيش

الرابعالصدساهعجاوزوحين..أصحابه!وفهما!هرفلا..مجدا.حبلالهيفالسف..لكبرهالليلوعافه

؟..المطافطنهايمةكانتؤطذاالشالطالراهقشوقيالإعاد..عمرهمنهـموالذيخفيهاوظاهرة!صورةقلاللاوسار!الئاسكل-

لقد..المجموعههذهفيالمهماناثم!اناوهط..والند!با!خيبمةعاد.لهت!(لبمالفر!ؤاناوعاجزايكونفالهيقظاويسرفى

الخيل"قصتهاطارمحنيختللفاطارفيالصورةهذهالعجيليلناقدم:نفسهيعزيببساطةذلكيردفثم

نكاداننا..الحادالبطلحضوريزحمناالقصةهذهففي.."والنسماء..عنااللهعفا-

الانتظاربذبكنشعرنوشاد..معطفهتبللوهيالمطرقلراتنلمسالتعصبمنمهملةكتلة..قضية؟لأرجل..نحثوانهوذلك

..أعصابهياكلى..المرمضلديهيعنيلاذلكوكلوقتل..ءسرق..قبلية!نفسيةتعيثىالاعمى
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والعريأءاًلدبلألاعو!اًعطتها..النافت!فيضوءقصةبهاتتدفقالتيالحيويةتلكأن

..وجودءيثنتالاولىاللحظةامنذبلبطلهالكاتبيقدملاخاصةميزة

طاقةلشادلررنر..بنفسهديشعرناكتفيهوراءمنيتلصالمؤ(دفشبحفلمحاندون

كلههـالانتظاومعاناتهبأزمةيمروهوالبطلوجودالاشبمءكلننم!ىاننا

من،للاخهراقالمكافيقابليةعدممنسيجعلالشا!رتص!نع.."..والخيبةبالندمالامراخرالينوء..واللقلق

المقسمةقابديةوهن،غافييةفاتحةفوة،جثةبتختمبالاشبهقخشمبه*للأ*

،(0.مطفراقبرعمانهايةلاماالىموقفااللعجيليبنافيقف..اودوبيةدسائلثلاثقصة!يأما

سارتر--فجأةيطزمباريسمرابعفياللاهيالشابذللك..ممروانالاوللخطه

*،،..كشرفيحياتهمنالمهمالجزءيعتبرءالذيخسبمااللجالشعورذللكبين

المستبدةتكازالارنقطةانه.(التصور!و(1،صلى)لشالشعريرهدمه!يحاداحضورااللقضيةجملاللذك!العربيشعوروبين

فيبالكونيلتصقوالشاعر.اليقطوالوعي،المجردةالروىعالمفيللقضيةمتميااللبطلكان!ل.برنفبمصغيرةزاويةمنامرأةرسالة

منقطعوأن(حينا)نأملبمطابعوذوقدريأرتياطه.(الحون)موضع-فك!الا!يسكلبهايلمقللم..يلمسهال!..بهايشعرالتبم

الديمومة)تحقيقيريدوصذا-أخر!لأرحرالاحسار!وا!عبمللاهيهادنيسسانجادةالمشطاعتهل؟..باديىض!ارعمنشارع

سرعةفيلعيرايصكونانءيعمولاالذيبالايجاز،وجودهمادة(اكباشرة..التسليةمحنييحثجاءاذياوهوالسممرالرجالولئك1عنتصرفهان

التصردخلالمنذاتيمهتوكيدتريدوافيالاسننجابةبفعلالردتسماند!موالافواءبالموسصىالغافيةباويسصمتاقلقواالذينااولئك

فيالت!فىميزةيمتلكوا؟ئ!نماعر،(!نفهمهالاالت!)والرموزوالصفاء.أبدألا..نسا؟هم

يتلق،!انكلفيكالظلىينمثر..يلقي!واللاسئيالرفيتكويناتلاولئك..اللصميمبمالانتماءشعورفيهألرسالةتلكأئاوتلقد

وحبكرهالناستعلم،الالثياءكلتدمعقطفلهبصمات،يسقط..فذللك..شوارءلمهفيالق!رةكالكلابالفرنسيالبولليسدالسهمالذي

البحر،نحو(لاوعيةاأشرعةيحمل،العالمقذارةللهمتمكشف..ال!ياةبومذاتدعاهامنيكونقدالامعاءالمبقور..الراسالمهشمالرجل

فبم!مض؟..بالمعجزاتيؤمنوأحيانايه،القمرمجاهليقصدلقد..وجههافي!قانالاهنهىنمط..فر!تمعهللذهاب

يذوب،فشلهمرارةهـكيلرتبك،امرأةعينبمفييتصو!،الكونعمقالرجالآلا!كانبينماالاور3وبيةالسقراءكبرياءالبصقة.فلكاثارت

.!عطيمتافه..صغيرخيءكأجمو..:الغاضباتومراخالنسموةبالاضواءالمخضمةباريسقلببدمهميغسلون

التاء(بفتح)وتدرك(التاءبضم)تدهـ!اتىالاشياءعالموالشعر..اًلكلابالهذ.دحمةلاافربوا..اضبوا

فيتلتحم(طاقةثماذل)وتجارب،ال!قالحدسخلالمنبالحيلمجمهيثورحيثشقراءبفرنسيةمروانيلتقبماتروزحمةوفي

.(ألاختيار)!!زاءها1يملكولايترلانباللفعلتلرمهمواقففتتوتر..اللشوارعيغسلالعربيالدمرأىألذيوهواللجنميحنين

بملامح،محديدةبوجوهدأسبل،الانفعالمنفقاعةليستهـهواننصوركوفي!ماذاالقضيةبنأزما!جنسشعور!"يصطرع..61صابه

ووو()و.مغايرةنواياومن،لمجرةجوىللعال!ينظووبهنىا،فنباينةمحلىالنأفذةخلالمنعيناهتقعبذراعهايممسكحيننه2؟..النتيجة

ينطبق،ذيم!ا!(ا)ننجاوز"الىبل،الامحتمباطمنحالةالىيشيولابينى!بالالمموجههيمشنجبجذعها"لنفقجدارالىيستندانسمانمنظر

توازنمهفكرةا!دواممحلىيقابله..عاهاانطباعايطابقوانبدلاواللذيويصيبه..جزائر؟كانالدمميأحمرخطاللتمفتينملتقى"تيسيل

فقط،الحيويةفيالاواياهتهباينولا..ءيقيميخرجوحين.بةبالغتيانيشعر..الدوار

الكامولى،شجبرةسأللت

ؤلم!ت:لمحي!محتبهاسويسريةامرأةرصلمللةتثيرهالمرالشعورذللككل

.ندرىلعلهابصقيومذاتجزائريالانغضبت..برنفيمقهىمنصغيرةزاوية

ام!يةذات!ئاالمساجينملايينلكرامةتثورلافكيفلرا"متهاثارتلقد..وجههافي

قمرافوقهازرعنافيلترميهمالارصفةمنالسياراتتحملهماللقتلىآلاف..بلدهمفي

.اء.:الرأة"للكتقولماذاذ)!كوبعد..مسطخفيمذبوحكقطيعاللحظهـالر

نه!ولت!عاللعي!يي!ورأمعير!عل!ا.مروانالىادنات!لمطآخر!ون.صديقيياسيىءسيىء..العاللمان

ممارس!ةبي!مايقيدبلحقيقةالاقرالمدهلولكن..الحقيقةهيوتلك
بالنذلىوهديناه

مبهورأا!لفذاب..ابدا..لا..الجددالحضاربئهوايةمنباتوالتعذيبالقتل

!ندرولم..ا"صابعناواحرقنااسلوبارفيعالىهذهبقصتهالعجيليارلفعللقداخيرةوكلمة

كلي*..وفوة

من(الممكنغير)و(الممكن)فضايانتيو..محندهـوجودوالمقيم!ههـ

لمماتتملاللاعتقادفممارستهلذا!كأفسمانا!ييعيالالتزامجانب..ا!قءوالى..اخربابداعالاملديهولنا

.متىىذ،و(همكئ)بانهيعتقد

عالىمعينف!ءادراكيفرفيلاالمسشميتعبورءفي(كلاقةلو!بفابواللهوعبدالجراديابراهيم

الاخير.!فيهالاولوحدءمحاللمفييتمأياحيانايمجزملل،خاصنحو

وصوده.ئرممم،بصماتمهخطوطفيصاخبضوء!ند.والشعر(اللحرفثورةجماعةمن)

ليسلكنه،بكللنتمعوةناقضاس!يرلبمالاحوسبانىللعموحبئبالمحيكانمكيجدبذجم!وخوسورية-الرقة

اخوتيلا..نبوءني-كا-ء-

ليسانفيكا)!عيت..جميلة.*قصيدة

(،*،لا

تتهاوىالخافتصمداء،والحاضرالامسبصوتمصيرياهتباطه
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وا!كلم(تالصورمنهتستهثابامدىعاى"الدالاشياءوعالم،الفكرة.ادعدصالهكيميومحه

.(-التن!اءروحلة!مظلمن!الصبورعميدصلا!!كيالماضب!كو!!-و!في،ي!رب،أخهاوابءفي؟!تداصصاوه

.-ء.طريقهيضل،اللفربتلمهمخوفهفي،(ا)زءخي)الحاضرواندحاره

اًلمنظوهـةالرؤىواقعفي،واهـضديمالمشنفي!ماننم!اعاوك!رب!هـاىولا،ا!داًخلهـفيلهدألااىتمراوحنان،الحاللمأللم!قن،الخيق

،الاعت!اري!-د!القضمايااخدفيالامحرأولا!حايىوكمفصه!س!ود!كأصىولطلإحمم!"ممة..بهنؤافه.6محئاوه،هؤوفةرأحته،دؤوق5صجر،اللخماوجفي!ين

.ر....ةبجدوى،ننهض،تمسقط..!كلها--فنافضاته،.رف!"

يره!-للا،الت،ريحيلللنتصاطاألملأحفمةحالاتفيلميئطونتصأمحرداا!قىمنلستانا

عمرأهوق!فقهـصهالوقتفيلكنه،أضبط!اوص"محلىالتعبير!لص!نسمق

وامحلصا..واضحاك!نهءئبالرغمء.محددوغيريى،معيئالمنةىفي"،تمم!ص"ح!

ديونهوورث!ي

.....يبلغرانااو

لرمزب!يهقاعلصهمحلىييماليعل!ثللعذببلىو**،

....-..،ب!صلاءتبرزففردهرهيؤة،الصورغدواخلمنينزف!(طاقه)

.ثافي"عيئه!فوقدالاخرىووي"ةخولوقصبد""،قصصدةألى،الصورفييتحولفوجهه

،**.(يمةح!)الى

،زقياءاصف-قىقملك"وجوداتيةك!،?احر(ظاقه)وتسجاهب

ألىالص!هجم!صو!وألم،!طحيةافى(-حةرالقوالمباننرةرجمئ،البقاءوحق،والخأصةجىدةاللجالخلقىكأ4!-تدمىبنلمسدعمالهاهـ؟ءاننا7

..فمثالهالتيانوجودرذرةءورلصوتالممبزظءاللهعنكباحث،شرةكلباجيء!د،التركيبوارء"

اخر.حي:،بالترابو،عفر،بالدمءخضحب!ارس(!أ)!ره،الثزتكأافىزبطترؤضرفضجي!!ةلوبالتاني،يمثله2!موني

حقيمق!قيمجرر34لتمثله،وافه"بمدىنمغد،تبصر3وةيبقى)كنه.البراء"وندهـو،وا!حنولة

..الكثيفاللعالمزحمةفيموجودةانهاإلافلعلىاثبتت..:ل"م!رااسمالىالىاست،دا..جامالافيعلنبهذا

جديد.محمدامرأةكلرحمفي

أررهبراللوافط-الموص!،"،

----،الوحدةمرادقايى!!،اننوحد!..التوحدمنيعاني..طاقة

!ءس!ثحلاحاد،صميميجدلخلالومن،الراتالاف!عنهاواتللأخهانفسءها.،مع
ألعكوهـألدكللابماو،ذالهاتاعلالىالدا!الصرافءىمحاليهدرصةولك!ه

ورنصوميتبدعلكيتجاهداةوالرءمرآنهافيتنظرلكيتجاهدفا!فكرة

!*"-ء....عفىعمى.!.??.--سسييوغىء.!ييييى...!ى....4...*01....ء!حم.-ءم!.3..عمء.3ا!معيي

أ،ء5ا"ء51!بهزا

ء

بقلم

اءصىءنخاعيرق

مليو!نصفم!نيقربممااميركامعالمباشرةالمواجهةحربفيدخلانمند"الفيتكونع"رفة"

ذهـلما،ورغعم..الياسع!ليهموانهالاعصابه!متلفتالذينسيماولاوالاسرىالجرحىخلاف،هـازل

ضاليةالمفضربانهاتوجهأنالهظ،تحشأقوىدؤ"!ةوبقدوة،أكبربعزمالكفاحوواصلت،الجبهةصمدت

لا...عليهاكاسحاهجوماالآنتنتظرالتيسايغونالعاصمةقلبفي

فهـبدولةوأقوىاكبرامامببطودةتصمدوانالشعبيةالحماهيركفلحتقودانالجبهةالحهتطاعتلفد"

الولاياتجان!ومسن،رسميابهاالاعترافسوىا،تيبقولمبشرعيعهاكلهالعالماقتنعوقد..العالم

."الفيتكونغانتصروهكذا..اولااكحدة

..المسلوبةكهـناا11:الالرتوكفاحنانضالنافيكثيرةدروسالنايحمللانهثا!ناليهنحتاخكتلب

-.أ?--...سيمسي.سسسمسم"هـ!.مم.!رل.و052أحسسس
يماحدصلر
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