
،كا!!!!ث!-واالا!ير-اللأ!!ص
واهـذي"الاداب"لمجلةاللجديدالموقعنقيمكذاكلاجلمذ

خاصة.خطورةذاسب*ونانهنهتقد!اا!!ط
**لمو-

ءلملاهـكأذاتسي!اسيةدرابساتثلاثالادابمنالماضيالعددفيا!عزاويفىضلبرظم

فالدراسة.ئيليينالاسراالمحتلينضدالعبربكالخوضهاللذيباللصراع***

صحفجممامقالاللحقيقةفيوهي،(واللعدوا!اللصهيوليةبوق)الاولى

الى.بالدعوة-عشرالثافجمط-الاخيرءهـد!ا"الاداب1"بدات
العدوانيةالحروحتفضح-اسرائيللراديوالاعلاميةالس؟ءمة.

ضهـالعسبالنفس!بة!الحربلمماسةم!ططيوراءءفالمكا!ثى!ةلالد!وارر،!ط/الجديدةالعربيةا!ثقافيةاللطافاتعلىوالتفتحالتجدد

10008؟.قالتيالجاهدةالقوالبءنوالابتعاد،حضاريةأبعادذيثوريفكر

اللىالاذامقبعرلاسرائيليهكوإتهطلمععوحقهآمحظة.األاكاذول!يورالملفقةلكاتبامفثلةسرعلى.الع،لمفحياللجديد1وموقعهاللعرببمالانسانبوجمطالاضرارالىتؤدبم!

..اً..ةاً..المحنطةالثقافةاننمتقدلانناذللك،نظرنافيمهمةالنظرةهذهمثلان
لعاديةالحهلهآتبانالكايعصحكما.والعالملعربوالمحتلهالارضدش

ررءضارا"نج!را،فياتيالم!الانحادضدالاسرائيلبمالراديوشنهاالتياضاءةعل!ىةفمادر"كونلنباشمرارفافها7زوسيععلىالقادرةعير

...........االادابالضزقهالذي511ابرقالادبكه!1الإيلفاملقد.الانسانيالواقع

الحملههددكيةامحلألمحال!تو!صمحفهنافغ!بهـوز!امعشاحياتصع!وللملن!بهحوللممةمىحملةللاشب-اء-رؤياهوطرحوهموهمشاكلهعنبالتعببرالاولىاعدادهامم!

حربه.وخاضيقولهانيريدكانماكلؤالى.!يهنعيشاللذيوالعالم

ن!ظرغمفيمننيوئدوريلمثلإالاجمريكتييلصلحلصمحفمجلتبملخلو"لالمعانجهر.!راالاشثبما*رب-جمطاالجيلي!ويالتيللحرباولية"قدماتكانتالتيالخاصة

ا..لآ-!...دا........!!وحض،ربحةواجتماءيةشبالمم!بة"جاربخفمفيوللدالذي1الجديد

ن."دابا"منلالعكريهبالل!ضاء.لهـتمسويهمجلهفيالمنشر

واء*مدالمشال!ةالتعليقاتلهشراتتزدحغاليوميةالمسياسيةصحفنامنواقهضبب!اوواقعةكسبأجلممنلا،ببسما)ةيخوضهاانعنيفة

....011لا...نر...1.ال!4الاذنرساب."-قنخجل،وطنبناءأجلمنوانمأ،الحربهذه

اليوميه.اصوو!رىفيصلافيورورمىاللصحالبملمعالهداانجياتوالايد/ولواورءطقرونامراضمننحرربمرببمافسانوصياغة

الاهـ!مرجالبعضبتكليفجلةالم1قامتلوالافضلمنيكنالمفىى.اغلالهمنلعربياا!ف!انتحريرعنعجزتالتياببائسة

رادبوسياسةعنودقيق!علميةهفصلةدداسةبهتالهبا
.الا.101بةالا.للعرانزلققدمشرؤلمتأريخيادوراللعبالذيالسابرقالجيلكاناذا

لقدو!ا!،؟االعرلمخطظللهذهلل!عسيلمحطةافاسيماعلىلموادني!هايتو!ابراهجه!دىااستتبمواللبدويال!نهطئريالوء!ىكلعاللياتبكلالمكثفاللقديمابيلرصممن

اختيارفيذاتهاالعربيةاًلاذاعاتيساعرانيرهكنالدراساتهذهمثلفياداتهالوفتفيمعهحملقدفافوالانس"نوالعالموالامةللوطن

الىائيلاداعةاسمضهبطتلقد.اجماهيربهاتخاطبالتيايلغةاللظريخي/!وره!لممهمحندوحتى.4وا"راضاللقدإمكالجبمثاليماتمن

الاتديعولام!و!بكلاللحقائقتزيفبدأتانبعدالحضيضلالافعلىاووافكارهاسالي!بهب!فس!القدي!العالم،ءيتحاودكاى

بالمقابلا!رليةالاذاءاتافلحتهلولكن.الحقمقةرلعمنأقل!ومااننقليدء!نولثعراءيأولاليأبيكنالم.للامورتناولهطريقةبنفس

..0.01ءلا!لا..001.اً..!....؟التفعيلاتب!-!دالقديمةأقصيدةاءنت!ختلفالجديدةالقصيدةان

معحزاللحاسكممسلمحيهمنقعلورعليهرسمضمعفضلجمبمامما!لىنئظذاغاكسساالىئعربيةاقضايانالاقدلىارتليدبهمااالماضشطشكليةمبرراتمننبحثنكنال!

وج!،اكتمتناففبمخطوةسبقنااللذياجيلاكانلقد؟المعاصرة

نكاأنمماهستمعينارالنهادئيةايمكنعانكرانهاعىوهيكس!ئئكلاائلانهاميةحقيمةغيو7نمةخطوةدللك"عولكنهارائدةخطوةكانتانهاحقا.والانسانيالحضاري

.واحدة

ابسزباااهدصماثفةأنيهبير"فلافمطقلفاطلقىكذألهوداحمدوليولىتم!خعبلمل!ولسماع،ولاباتهؤوكلماوبنشكلادوميعياًلذ!ياجديدأاللعربياللج!لاما

كافيال!مىو)كنهجداضروريواكاذيب،ليلاضمنالعدوراديويذإمهعنلا،النهايةحتىلشوطبرايسيرانيطمحفانه،مواقفه،حريرته

ءموتهوء!وور-اانالعالمامطمن!ت!بتانذاتهؤتالوفي!جمباذكلاسنخلاصبرتد!دمهطرإقءنوانمااللق!يماللعالممض،ورةطريق

اوووو!ة.وبنا?،للمفب"ا!بقاءءلىقدرتهااثهتتالتياللحضاريةالعطاءات

الكال!ببنانوهـول!بهاالاشارةمنةرلاالمقالهذافياوهمثمةاللعروبطا!صوتاى.يفتق!االت؟ا!عرجما!كثافة،نالانسيمعحجديد

ا!عاليةةالامريا!!ماللحتخدماقيالدعايةهذةسببانيهتمقدان،الاهةتطور3لآحروعيمن،المحاربينبنادقفوهاتمنالمنبثقالجديد

للماؤم)و(الال!*مارخممةفبمبلدهموضعوااسرائيلحكامان)هوهـن،الممم!تهروالت!اوزالتجددمن،للعصراللعلميةاللكوثاتمن

....3..للوطىنوابوحدةللجما!هـرر/بئوالحللننمعببالخنزالمطالنةاطاهرات

اى!لىلليعصب"علىيسنعلاددبينلممعبمألكاخرى(دتباههمدهمئفلآيولاجهواافعوداالمسهتقبل!دضيء(الذيالصوتانه:فحسببالمخاضمنبئاليس

.000000000001ع.زائفةادعاءاتبدونولكنت،"ةبثقةالعالمفيالجديدموقصناويحدد
ديةومع،زور!4،العالميهاًلامبرياليهسيطرهمنمتحررةاسراليل

هذ.ر!فدستويفسكيالعظيمالروائياكتثسفللقد.اللعدوانوللتوسعخ!لمنفسمواصلةعلىقادرةكل!تكونا!جديدة"ا!داب"ان

نشرهاالت!ىالرائ.ةالدرالهةفياكدعندما1877عامءنذارطرةاللعربيمة1للثقافةاللجدير!ةبالمعطياتاكثرتر.لىط!ندماالرائدال!سابق

افه)على"الي!ديةالقضبة)بعوانالماض؟ا!ددنفسفيالآداببعضتواجهفحدوالتيوعياقالاعموانهلإ،حاالاكثرخ!ةالادواً!تجارب!

ق!امللذياالجملمنوانمافعم!بالمحافظالجيلمنا-سا!اومة

-84-الصف!حةعلى-افنتممة-.ايضارياديبدور
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للليلى،رالآوا"طللغناوباا،&اننيلمالل:مالقوهدلممدئانصنسبعط1-

طفل،وانااحديرزيللم

علبمت!قه!كنتانتولكنكا!جماهـررآكببرقلم

الارضمنالنهاربزوغحكاية*،*

جوابنجدولم"بغداديابغداد"الطاقتحتيصيحأتيالبياعاد-ا-

:عاححمينللسياباللخليججوابوجدناكماندائه

والردىالمحارواالمالؤ!ؤاواه!ياخلمجياونسعىبهازؤ"نمسلمةزلمك..العاللملعييروالادبالمكرمهمة

.م.ولفهـحاول.!عريالتىالحملصوئهفيي!نحددمفهوماتةب-هااجلمن

ولميرنةحعاننحه!باللونهـرزافييساهـمواان"جميعا"الآوابمنكيالماضا!ددحراءث

....خليجيا..والابداحالننجديد!ححنمختلفةدرجاتءلىالازسأنياكصألمن

قوللهوهوقصيد.نهءنيسقطهانالساتيعاىكانواحدمة،ومتعتالمصلوبحبىابموخاتالال!يوهسذايقتل"انيودالب!باتي

،.ودنقلى،"البمئمأرةاخضرار))شظن!يهوءلىيأييوالركابي،"الشمس

اللكصلاممناللضربهـذااناءنقاديقف؟(الاشياءتبداحيثنبدأ)

وزإصحااربرىءوانطلا!هاالفصيى!ةعفويةمع:ء!لاا)!ورضما!ا))ماظءوا،"الي،شصراعهاعنتكفاندون"الاءواجيرقب

الطفوبة.رياحا""فارلسفييبمرللم-واللخاقاني،"ا)نمهادةيبعالاءوارالى

محبرارياخاتسمع))ز!ة2و،"ثأرهقابة"لهج!ليوالن،"تنحني

هـصدهالبدايةونكورالاصيالةدبأالىا)ل!م!اطوهابآعلىلوقعرتالةالل!،"الشس!سقطساريفج!را!"سوودئيوعا،"با!بشطرةتأتنالاردن

.."....جشا))يقولوالاطفالنفوسفيءهايعبرالحمي!عبدبندرواخ!برأ

*-*."نأصرنانحنانغفرانكولكن

لاانسىو،سئىزفاؤلسملافناكالرلنئا!فياللدلايباونهلنقدهولهذماملذ!ملةل!لوكلىكانتهـ-لولكن..الشمراءهؤلاءعدمتوؤر.اكغيير،الىادان

..متفائل؟ثغيير1متوىاداتهم

اللذكيذاتهه!و(انشاءواالهميمف3تلمبمن!ؤحات)فيواءلهزق1منالكأرعناسهفرالمرجمطا!ث،ربهمرالذيالمخاضان

المةطةايحترم!اقدايتبرى..المحتوىسبيلىفيباثكلضحىطلملمالوهـجتهسسيراواصجمحالفرحدهنتمةنفتقد."ناواذظ..المشوهة

.يقرأانيستشبغوجرسهادفي،ف!)سارترالالحتذارو،ع..ا!نحاسوام311اتماعاامامالذهب

لرمل"اترام"كانورو،.."تدءرجاواصهمد"لحبافيوكما..اورسحافيكمااث!ه!

الحملاخر؟تفيأمراة3-جمامنبع!المندصرجيناكثر

وغيرهاهذهقصبدتهفيالاحنؤاميفرضانيخظيعأملانغير"قاتساف،لن،حالب،ييعنيلاالتغييرادادةاعتمادناان

اميز.الفبريدلونهلهلاثاعرانه..المحببةالمصرية9طرفههنبسببهذهاتكمالانالىيذ!بالذيبالرأيالكاملالاء-راًف!مكل،الادرقي

.."الاغوارالىي!مضيحميل"قصإتهفيالكريمءجمدوالناعماهـ!را""الجماالانفعالاتوكضفالنقديةالاحكامواصدارالمقاببس

00111الذفسمية4وتجادبالن،فدبضبرات!أئر
لقد.اللبلاغييققمدماءلهاهنزاللذي"*خلضىحسن"لىبركييرجع

وكان،"اللعضويالترادط"عهدوحاء"التخلصحسن"زءنانننهى-2-

روحترملطويلةمقرمةبلاالاغوارألى1يمضتكبماانالكريمعيدعلى:بقولهالركاجمييريد"،كادرانحاولث

-.الممدوحالخليفةالىحملتهلانهاطويلامطيتهامتدحالذبممااثساعر:اررت"

.."الليمونوبسظناييمامة"غاليطالبالس!يدقصببدةوفيإجذورانواء

امامنا9ننتصبوملكن..ورةاللىوارادة..الشبابوءماسالمؤمناندفاع..شفينعلىانتظارمخاض

فال!ول:،الادبيةالم!اييس:بقولهالخاقانبمارادهاالتيالصورةالىتقرباانوحاو)!

بركا!د"دفيتفجوتأتيانت)

جر()..يفجر(وتبكي،اوتاص!فتتهجى

بركا!دءبفي،لسطرينفيوة"عهاولماذا..إوتاصدفطنالافيت!جىوكيف

!لى.ئبرتبالتيالمعنىلصلامةيفتقدكما..اللغةسلامةيقنقدمرفةنف!.لأاوأ-و"!اتهبئليستانها!وازع..تخل!غيرارىلاانني

ا"غة.-لأمةهـذاغيرشك؟-لأبر!نرونارادهفما..بالكلم(ت!نهاال!ريرى

-3-.الكلاآمنالضرب

فق!.تح!ي!نبم!ماتعدنئلماذرناأواعكوالىانمنى-ذصوتهافتقرولكنه..أصيلر6نضاالييسا"طن11وعندي

ا!ابرزك!!رادالوهابمحبدودعفقد،(وشياطينملائكة)فيهكتبالذبم!العهدفارق

تائهاوظل..ذانه"عفكرهوالتقلىنفسهكلعانس!جا"هـذاديوانهمع

مدريد،ابوابء!2-لىطورلاوينتظر،ءوور"*!2صقيعفياكاريقتبس

نفسه/اللىالبياتجطيعودف!ل..خوفواهواماءلىمنالحلاجوييكي

الادابدارصراث.فنبلمنال!مهاهـجابقرأولقد؟.-يابلمال!رءلىللكتابةيعودحين

الداروكيلمندمشقفىتطلب..حمراءاجرةعرى..الصحراءوصثةفيهنا...صخرةعدى
...تره-يرىحينالعرجمطالانسمانبهيحسبماواحس

..طفولتهاللىنيروداقلمنمحادكماطفولتهالىالبياتيعادلقد

اداوريمكعبه0بيوبيونهرضفالىعلى

سنجقدارشارع،بيوبيوياحدثنيولكن
-!ح!ههح!ح!ح!هع!أصء!!!حروفه!مافبىالنزلقانتيهيكلماتكان

15



مثالاالعجوراللشيخمنيجعلكأنتربويةتشجيعيةحكاياتاًطفاللهم100

فيمنلىءالاءداءلحربيئءفزارزيبابنهرمخراذوالتضحيةللرجولة!ررا

"-عليكيلاحأو2":ويقولمربكاءفيينفجرانلاصماسةويفيمضبشرا

واقصا.يندوانيمكنمااوالواقععنر!يمداذلكفعللويكونكانومااوورالطاجوادعليألادكتوريقلم

"اللكاكية"لفظةوردتوقد.بابفافيوطيدةالقصةلغة2لكنوللم

"جلدكخربشة"ووردت،الخاكية:العراقيونيقولو،مصريةوهي*،،

.(...هرشاو)جدككرد:العراقفييهالوالذيا-

ءلمألو!منلميسماالعجوزالقرويد!انلحلىالمؤلف1وأجرى(..وشعر)قصص"ىفلسطينعن"الآدأب"فيينشرم!ليس

تعبيراتماتوفمنوهي"فدوةلكماروح":يقولىأرتعبيراز044تقدمانا!قيارىءيفترضوفر،للقضيةالمنالسباررتوىعلى

.بة."زغيرونبة..ابنبم)):قولهمنهاقريباووءنها،النممماءالقولأتقرنانارا!ت7اذايقرأممااءلى(.0.وشعرا)قصصاالاداب

كافيةمدةال!جربةيركانالمناسبو!ناًلكاتب!لوقدقلامامعوتعاورلهتأرصنمفهوماوافرت،اكبرجهداوبذلث،بالفعل

يبعهـثانقبلبفيماال!ظريرميدوان-لا!حمانهااو-!خمير!!منادلولا،بذلن2-ا!رةانهافيشكولا-انصعن!جاوالتزمتامتئ

النشر.الى!4مجلة!4)تكونانيصعالعربياللقارىءان.الماض!مااللعددافتتاحية

ينشرها؟واناو!صةهذهدحيرري(1يوصفيكبانضرورياأكان.اللطمعهذا91ع3عامالآدابصدورشجعوقد،ادبية

اعلبحر،يجفحيين:مجموءتهفيلهوكانجيدة!أهـ:!ا!!ؤر:واحمدموضوءها،ثلاثالماضيالعددفيا!عربيةوا!ص

تدخلالاارجو.ويخارويتلطفيستجادماىالمدينةتكرههورجلو!كأ"،!راجميلو!ذا.اللفداءمن*لم!ءجشئتوان،فلسطين

.المنتظرةالثالثةمحموعت4في"اصورةا"ويتحيلفل!طينتستثيلانمنوارخوف!اللفنيالحذر-رعي
ليفولبابهاكاتبيلجانيكفي،ومعابرومطاياشعاراتاللفداءمعها

-3-..وازقارىءالناشرويجداال!ركةفياسهمتاني

علىشاورابورثلمدلمق!"والصدىا!موت"قصةوحاءت،كبيرةمس!ووليةا!اتبحملقلسطينمثلكاناذاالوضوعان

.....وعاطفةوف!راكلادة:كثيرمنهالمعروفلانشائكةطريقهوجعل

..تر!يبسوريمةالىالاردنمنالحموديعبرقداقكياووبمالس،ن،اللتائع،المعروفمنابعديكونانالكاتبعلىيوجبوهذا،وسيالة

.واحدةحيمةالمص.كروكانان:الانباءووكالاتوالاذا!اتاسحفاصحابمنواعمقواصذق

:اولضبباستذكارالسياقيقطعبني!فننن11كاتبهاحاول.يحصلماوهو-الافتعالكثروالا،فلسطينيعيش

ادخلطويلاجاءالقطعولكن"...الخليلقرب0..قريةفيولهـت"النشر،ههمال!،بءنكثيرافان،الكانبأجبواهذاكانواذا

عليه.القسروظهر.الاجتماعيةباللجغدافية،ادبرلةعليهتضربالذيالوترعلىاللضرباتمأوارخص،ثمنبي

عنوتسائل.حياةولالهدوحلاالراقرأك!ا!قصةمنوتشهيتصبح!-صاومن،التحريررئيسيرف!هاللذيلصوتباوالمناداة

"،تجدو-ماللكتابةيسوغماوجدتواذاالنشروسر،الكتابةسر،الاديبالكافبعانقعلىهيممااكبراتحوررارئميسعلىالمسؤولية

الننمر.يسوغ-.والمظدب

ذلك،صحفان،فلسطينيانهالقارىء1يغهمانالوللفيحاولمسنغيرءـاممسؤولميةمناكبركالادابمجلةمسؤوليةتكونوقد

قايهفاللذيوالاوالعمقوإلجدةباللحرارةوطوللبمسؤوللي!تهاتضاعفت.تجدماف!تنشرينشرماتجدالايعفيهاولا،المجلات

قائل.لاييتهيأانيمكن2

-بدلاكاناذا-"الصورة"منخير"والص!ىاللصوت"ولكن

المقابلة.ينجلدهيحكشخصيهايرو،الباصفي"الصمورة))قصةتجري

المحطاتاحدىفيويص!د،الطويلةباظافره1عليهالمن!تشرةوالبثور

عليى4المنظمةبيانمننسخاويحملاجازةفيالجبهةمنعادفدالي

ليالكتمابةجديرةفجيدة"موتهسبقاللذيالرجل"وت))قصةامافبمجنديا؟نلهمحجوراءواًر!ه!شيحاخرىءحطةمنويصعد.صورة

فدلاوالبطلهـ،1،النفسي!ةالحما!ةعمقمنتعكسلما،الل!راءةوأوالنشرهـنالشبخويعرف!،وابفداف-؟الشيخبينحديثويجري.الاردن

حسن"-صتببنولمما،صوعهافيالكانببذلهاافنبمالاناةمنعليمهفريبذهوليغمره"و"شهيدورائبمصورة"هيالصورةاناللفدائي

النمطهـنرهـنبمظهروابظهور...التفنتعلىوا!درةاللتصرفانبحنصهـرهالىالشهيدصورةمضوقدمريربكاءفيروينهج...

الجديد.."خضيرول!يديوجنبك...ءليكيلاخاو:...

وصالحءا!ؤوفذفسمنهنبثقةوأ!فأس!بماا!ةا!!ول.الباصمنالراويةاتنصخهنايمزلئم

منالي4.زوحيولمابهتحيطهجومنتخلق(،اللقارىءنضاًلىالان!ال؟قصةأهدهس

قريبى،يبدوانيستظيعانهاو-(التجربةءنقريبالكاتب)بأنثقهورق!تالحتباطاجمعتق!دوجدتهااجزائهافينطرتواذا.لا-

التجربة."نجدا،صف:داعلغيرهذهاجزائها"نكثيرفيا!كاتباطمالو!قد.ترقيعا

ماق!راحداثقصة!يهستلانها،تلخيصولا،،تلخيصاوتطلبدونواديسل!انوءمارةوالمستفتفىالابيضوالقصرواللجابياللبماص

يروحواوووربينيتنقلانعلىالكاتبعملوقد،منةطعرفصقى!هي!انقبلالقههةئلثمنيقربما-دذلك-فكتب،ذلنالىطجةاقي

ررق!التعمنكثيرافيعملهان.المللعقويبعدالنغمةفيفيغيرويغدووهذاالوصفذهـرويبنالملمةماثم،اللباصالىاللفدائبميصعد

!يا.عملاكانهناومن،معقدغيرءئدووللكنهالخارجمطالوصف؟غا!ةالومفهل.مجانياوصمفاكانلقد،الفدائي

ا!ئر،ديمةفيراهاقارىء؟هايمرفقد.(ئاللثةوربما)ثانيمةمرةقراكهارموضوع4ولااضراذيأولراويالداخ!ميبالاءررابطالهتجدلا"الذي

هـصنبدولا،!لةلي!اللقصةولسح!...عاماعجابهذا.القصهعلىالميطرللجفافمهماامصدردؤللفوهذا.الفداء

حكمكفنالاولىالقراءةبعدتركتهاانأنك.باعصوريرميهاوورلانيصلحولاحياليسالحطثاصميمفلأنالاخرالمهماالمصدراما

المؤلفيعملو!م.باهتاوكانمتكلفاكانهناومن،قص4مداريكون

-8م-،الصفالحةعلى-التتمة-عروقصونوهمالمعلمونيفعلمانوعمن!زىذايجعلهانحتى
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براكثراديومبرتبطكاسحةقوةالىقصيرةفترةغضونفييتحولورااًلابع!صات-.نئمه

بحيثالقوةخ"ناء.،وقدوالراسماييةالامبريالي-لة1صدريةنوالافهار

.نيكسونالمسترراحةيقلق**،

عندمااففلبنتكلفهمنا!لىاقادرليهونالاميركيالثعبن/1المثقفيرالليهودروجوداؤممناولا.اللهبدوناللبهوديتصورا!عبمن

علىىوالصههونيةالرأسمالليةالسيطرةمبموربميدلهالسلطةيرهـتلكينتظرماذاكالعلموحدهالمهواواحدةطينةمنجميعاانهم.الملحدين

الجوم،ذل!يحينحتىقضيتنالطجلامستعدينأمىمناانناالاأفكارهطؤلتيفيوسمعتقرأتللقمد!المثقفيناليوودهؤلاءايديعلىالعالم

وسياسإ"سمكر؟كفاحنالتصيقطاقاتناوبكلنسعى.سوفاننلاذالغنياوامدمامنوم!سواءالمنورذينتظرونالآنبان!اليهودءقاسطورة

فيالعاللم.ارنرقدماجلمنالمناضلينكلانتباهيمشلفتبحيثياوفكرالىىثانبةسيقودهمالذيف!-والرأسوالفيلسوفوالعاللم

*!*.(ب!هجفهمالشعوبجميعيس؟ور:دونوعندهااورشليم

هوداولقدهيةالمرائيلوجودبا"كانبةالاعتقاداللخط"نانه

الصبورعبد!لاحالأ!حمتاذكتبها/التيالمقدمةاواللدرا!قىلجمعقيخطصانجبحقيتيرزو!اال-هودي!كوناناجلفمن.تقدميين

الوقائعبعفىوقدوينالشخه*جةالانطباعاتبينطهه!مودعليشمرعنولكن،قرنااربعبناللىيمتداللذي1الخرافيوميكلادهالمثانيربهعن

(الاغراض)دالقدامىالئقادطريقةوءلىسريععرضمعاًلتادي!ة.تصورهإمكنلاالمثا!ب!ابالرهؤابردوندسمتويفسك!يقولكماالليهودي

الشكلىكطالمنهجبهذا(أبناقدالتزاموبسمبب.النضاعرفيهاكتبالتياوشلالراهناكتكىونالايجبتقدهيةاسرائيلتكونأنأجلومن

اسقييماعادةفياخفقفانهالنقمعريطهم!!ودعليعالممعالتعاملدي.العالميةالعشيرةهذهلا!ديولوجيةسيطرة

هذامنتلللظهورجةوالاجتماعالحضاريةالالسسكشفوبالتاليالشاعرهاهـ-!!البشرية/امامطرحهذه!لمراًل!دشود!كبمان

نانسضطىبعهل،يتمهـاءلءبدال!بمرفالاشاذ.ارثعرمنلنمطاضوءفياعالدفاتط،ولذلك.!وديت!منال!ب!داتحريرضرورةوهي

اسؤالاهذاعلىويجيب؟زقليديسدطرررطهحمودء!طانونولو!بلاسرائيلداخلاننقدهيناكللواجهاللتيالمهمةابئالنظرةهذه

.عصرهفييعبمئىلضاعرنتمكبرلأأنه:قائلاأي!نلااتييهوديرنرهم"3انفسهملتحريرالس!عياهيآخرثبمءأي

ف!؟يعيشكانطه"حمودءا!بماانحق!قةنقمبلانيمكنهلزهـى4عل!ترتكزاللذي،ألاساساؤءفاءلتاليوبا،لبقائهاحضالىيمبرر

وجيرالليوت.اس.وتبريضوناندبىبهف!بهعا،!الذياللعصرنفس.قرنلالاربعينخراؤقى:الآناسائي

اءمقتن!اهـذيالل!صر؟وبيكاسووكاندلمحعيباوندوازراجويسربيناتفاهماء!م)حولرولاندهواردكتبهالذياًلآخرالمقالاها

القضايابعضعنالك!نا؟ةنعنيوهل؟وال!ن!بةوألادبي"الفكبرقيالتحولاتاًلملاحظاتمنمجموعةمناكثرلي!سالحقيقةفيف!و(والام!بركانا!عرب

طه"ءمودءلميخطيئةان؟عصرهتجررةعاشالمتعاءرانا!وطنيةعدماةلمبانيعتقدرولاندفالمستر.الشكليإطابعذات،السريرمة

الثقافيالمسمتوىأسرىظلواانهمهيعاصروهاللذينالاخرينانئمعراءواول*ونالعربقجاهالامربر*يينمبالاةلافي.لكهـنالطرفينببىالتفاهـم

اهـروحواشلمهامعصرهمثقافةعلىالتفتحايحاونووأ!الجماهبويبطريرقة!*ءم،كا!3!3جملةيلفظوناجانباءيركافبماللعرب

ا!عربيةاثقافهازالثوما.ااعالمفيالثقافةتحرككانتالتيالعاصفه!حومو.المت!حدةالولاياتفييهوديملايينستةولوجودغريبة

اللجماهيبرأذهانفيتركوهاالتيالسيئةثيراتاللظ"نايىومحتى.زنتسكو.اللقوةا!ماروضرورةاللشاعريمةاي!ةءلىالاعتمادبعدمالعرب

ءـقلاءانصحيح.،1لعاللمهـ0الضذ!عريبالافترابيتعلقفيماوخاصةاهتجالنبيلةرولانىدالمصيترلمو(أطفالبالغتقديريءعاننط

ايكلمات،في،فياللق!جدةكاليةايشىالتغييراتبعضاحدثواالشعراء-طرة!وهيالاساسيةالقضيةتجاهلأنهأرىالعربية.القضية

متأخراظلميهيعيتف!ونكمانواالذيللعالموعيهما!ا،اواضيعافيعلع!ىالاهبريالممةالاحتكا!اتلمهاتخ!الةكبمااالاميركيةلوجيةالايديو

.لبسم!ورا!بدويةالجذودذي،اللعاطقياررضوىنتسوفيجداالتخدبصوأتمرارالاميررشبىالعامالرأبم!منوا!عقطاعاذهان

كاهلتقبمتقديرحالصبورعب!صلاحالالصضاذامكانفيكانانةأعتتدميازقدءين!وضأكيفانوللذللك.الاهيركانالمشمغيلةح!نىاسماليالر

جمياللعربالوطنفبموالشعرالثقا!فيوصركةوالعرجمماالمصريللم!تمعكانتواذا.المهـشقبلفجمماارعربجانبالىسيكونالمتحد!الولايات

ول!في19نتسعريودورهاللثقافيطهمحموذعليموؤءوتعيينلموا!طفيارحدةالولاياتسيالىقىضد.نتظاهرالتيالتقدءجةية3الاميرىالق!

واخمربيالاخرمفالنتهللنع!هانذرلىشعجاءواابمديعالطشوصمفةفيلتبم!كانتمننجثماحتيرلعاأجلمنكفاحناانحقبقةيؤكدذللكفانب،دجانبناالىتقفللمفيتنام

..؟الآن4طمحمودعلمحبمايتيهارذيمن:اللؤالىهذاعاىالاج،بقىاهـى"حولالذيالفيتناميالثمعبكفاحءمسضوىبرءديبلغلمقضيشنا

*،!لمتالولا!دافلللعرباؤيدةااللقوىفانذاكو"ء.عصريةمأثرة

دنفلأملفىمعر!نزوفبقبدرالاستادقد!هاالثكطالدراسة"ااطلابببة!ظماتعدةءؤخرااءلمنتفقد.خرآبعديوطعتشمهالمتحدة

ذاتفجطواللخفةبالاحاطة.ئنميزاسةدرؤ!طلا(المعتما!قلبكوجم!يا)،الاسرائيلييناحتل-ناف!المربركطالثعبلكة!احمساند"هاا!يركية

:.011،ءم1..بة.11.ء،.نر-...-ااكدةاتلاياالوفيالموجود!اضربابين4الطيهالصلاتالىبالاضاف!

اممماغئم!هإكنمطمالتنباوناللو!!عئبرلمحهووياحد!من!طاففللولش!هرعح!ببميملمصرهلحوظدشمكلالطيبةالصلاتهذهظهرتوقدبةالجديدالليساروقادة

اذاعمالنايقلللمالناقدؤلمنالنتاعرعنالكتابةؤكبماالتو!ءهذاكل.كاليةورنيافياشصثلاثةصواليفبلالمربالطلبةمؤبهران!قاددر

خطودة1دشيمئايصبمدنفلأملقصائدفيلللعالموميدي2الالوعجميكانن1يرع!نقدوف!،رولاندهواردإ،--المس!رمقافيآخرخطوهتإك

دنقلا"لىيمتلك!ل:ذتم!أءلزلناماانناءه،.لاامالمربيا-مر)1فييقاتلونلالانهـ-ك!سايعونفيوقوانهـما!حكمرجاليعتقرونالاميركان

؟ء01.م.؟........ءدؤيهقىعيرصورةرقدمهدهنظرتهفي!هو،اللوركولعنوارمثلبئنسدة
لرويا.هدهحطورءمدىهيما.سعرهفيبهحا!4ورهيهرويا

...ا؟....ء.الاءيويهين"--قالالوفمئاتلنضالبونديةجبصسذ!يةمنمنطلقة

.،-!هلعةداجديدصونايعدمانمكل!الده!طاملحالةوهلأولاياتأوجرائمتدخلضدفيتنامفياللحربة!قضيةاشصرواالذين

العا!م؟هعوا!تعا"لا!جد!رةجدةا!قصفياءعملبكأدنقلأممليفهموكيفانما1سايغونطغمةي!حتقرعندماالامبيركيالشعبان.صناكالمتحد"

رالماافءالاالنباهةننقصهلاشا!ررنقلأاملانلييب!ولممايغونصنودكاناذاحتىا)وطنوخيانةالمكنع!وفةارءمالةجتقر

نا.يدةلج!اباللقص-دةيتحكماللذيالخاصأديالكض-بئافهمعنقداصراالولاياتاهـ-يأا)ثوريرةاللحوكةنموننعابعايذينونحن.اشداءمحاربين

المحىبالاضافةقصائدهايىاًلقصصيااللسردينقلماكالبادنقلاملفيهامةتحولاتاحدثتقدلسببناتاانلرىبالغبالثتمامالمتحدة

ازاءانناتشعرنابصورةالجوورسموالاوصا!الن!ثبريةالتفصيلاتالذيالجديدفاليساد.االاميركانوالرنوحوالطلبةالشبيبةصفوف

84



اًلفصص-تئ!-منكمطاهذاان.الجديدةا!قصيدةت،خبكيفي!عرؤطلاجيدث.اعر

يهبطالذ!ئربجهالطريقةبنفسويتناولهاللعاللممعيتعاهلاللذياللشعر

***.الرديءانثرامستوىاىااًجيانا

براعةمنف!يهامماكثيرعليكوسيضيع،(ظالماوربما)ناقصاشيكونللألملأللأ

واصالة.وحرلرةيبتدىءلماذا!بع!نواًندراسةمنهااخرىدراساتروةالعددوفي

معكلهما!ربت!جربلآالقصةتعالجهاالتيالقاسيهاًلتجرأبةوعيعنتنمطيبةدراسةوهيجال!ه!السيدءزيزللاستاذ(؟اللشعر

غ!اسمنذإثيعقبوما.0.نكساتهم،معهاخهادتهم،اسرائيلتوسيعاللأأتبعلىكانانهمنالرغمءلى،،ل!بالعر9الفألعلاقةروتطور

ا!واهرعنومضمشابهةمتصددةاصاديثئم؟ال!صبيالافهبارحداناًلا.وتنظيمالآد!اكثربمودةا،ءورتحديدمعالمهمالمو!وعهذا

للاخرينوهـومومتابللمسؤوالينادانةذللكويرصحب،!والاسبابمن!ااور!اذفي،قافيممعىعنويع!رصصائبللدراًلهءلأالعامالمجبرى

.الواديهذامناخرىواشياءوللنفسغببابي!حالاتوبحكمإممد)اثاءرانيرىقو.الدعائيالابتذال

فبميرومب،حدف،ا!نوعهذامنالتجارباوارتجرقياصبعتهذاولكن)(والاشخاصاًلاشياءوجودنسيانثاقتلآ"الىبروىمرهـونة

ونتكهن،أسراروواونعرلى،كلنامفرداتهانعرف،،صرينالمعا*رباحباة.او.المفياخبألىاو4،ا!ماللمثوقاوولىافيماا!ارايسا،!اد

يم!مضطيعو،حينكلوفيمجلسكلفيونسش!بدهـا،بعدهاسي!قعبماربروطة5و!افخيييةاوار!لمةوصبواًقهالشاعران!لاؤ،تتكنوم!ما

الصولكن،وحقيقيوجيهسببمناكثريعددواانمناالصبيانحتىتجا،زانيعتقدووهـ-(والمستقبلوالحاضربالماضي؟،امبالعاأبدا

تستل4الذيهذا،تعبرضوان،القصصيللفنالصالحةا"دةاتءتلانوكاستئنافالفاورللواقمالكليالرفض1طر/قءننجنماورتمراللث!اس

التجربقىعمقعلىترراناافنوا-قصصباعرة-ااييوءيالحدثمن.ا!المضد

همستوىب!بلوفيلةالنكسمةفيعنلماهماحومقننووؤخريق!لبلغنفمىللذعبمف!نمحم!لدملجين(4الانخلألأ)دإوانعن!خراننقبيانمقالانوهناك

هواهمعلىالامورءناهرافسرواوانواضكسةفيألمميابذلكدونهمانلبىويبدو.ءلآدالس/فنازانوهما..-كطال!بي!موطرادابصزائرفي

ذل!.منشيءاياو-جاهلااًوجهلا-ساذجاتفهيماآخرامراوافهمواكارلمناقتبسء:دماضروريايكنلمدكطانفسهورطقدالجزالري

ا!م!و،فانعمر،ادفىف!بمن-ا!روهـع!افصابرالث!ىم!ويدمابفدو:،،اول+هأأ،+!أ،)للاستلابتعريفهمارص

فرحتكمابنجالهيفرحانالمفروضوءان،قريتهالىوعادبالفرارولاذا*لعاطفةأالغربهيعنيأنهممتنرا-كيانكي!ننلمقضءابقدر،عندك

!وت،انعلي4وكان،عارلا،ا،ا!أةهذء!رىرلاو!ىم،!لأا!هـ-متأتجعفرالشيخحسبغربةسببف!انوالا،اللهنخلةفيالموجودة

صنالمصكةبعدلهبقيالذياما،فعلاهاتقدا)!حقيقلدىانهلأبل.العال!بنودفيلرصيدهالهاثلىأتضخمامن

واستحال،ثميباعمبقاشعوراالموقفهذاوالصتحال.حياةفيسحإةروع!ءالدبنالمترجمينبعضضحيهداًحاللجزا!يم!مدان

وفكرهنغم!.4ثنايافيانتشرت،ا!تقيالموتعقدة:عقدةالثعوربذهـك!فصنا!مالا،با!ربةألاستلاب1كلمةاستلدالأحيانا

انتصارهـصلانحدثاللعودةلىءتكتبلم"...ووجودهوعاطفتهبيرساهـنالكاتباورد!ااالتياللعديدةالمقتبساتانكما.الفقدان

..."...أعدوناالمدتسوببالوة!وعلهاعلاقةلامجردةكلافتاتبدتوغاروديوماركر

!رسلابعضهامعتكونبارعلىبلقطاتعرضتانهااًلقصةوجمال.جعفبرالشيخح!بعن

تجريانالايمكنلالانهاالداخليلأالمنلوجمذهبعلىوجرت،يتجزالا

وطراوتها.ووقعهاوعنفهاطعمهافقدتوالامحليهالاميىرديزيمج!وعةهـمنالمكتوبلأالرزاسةالىوبالاضافة

ولا-االقصةبطلفيهااشركمعركةبنهاية!صننها،ؤللفبدأالبطل)بعذوانوواءقيجادةدراسةثمة،بعدأمرأها)مالتيالقصصبية

فييكونانيجبماوهذا،والقصاصالقصةبطلبينبهرقتحسال!نف)قصتهعلىاطلاع!عدماًنالا،لفكريمعمدكتبها(واللخلاص

،الخسارةثار3مننفسهفييحسمماملامجعرضام-افئهذامثلوهـع.خشبةساميالسيدءلىردهمنن!ابعةمنمن!ني(الشماطيءعلى

وعودة،..واخوتهاههوزوجأمهوفيها!بمهعادوقدبيته"نمناظرفم.وجيرةطرإفةقط!هاالتيالدرالسةفانذلك

واسبابحالتهم!ناخرىوملامحالهزيمة1أيالمعركةعنالحديثالى

و!ت!ي.والمواهـللامهـوؤفقرعلىموز!ةخرىوادءالكبرىالهز!4و*حيمحمودالسبكت4مانفم!4داله!فينظريالى*ضلفت

جادين،!انأينصرااردناان-انصرأجلمنالجديداد!جبئرارايقاصاتهماذ(مناقشات)بابوتحت(جديدةأدببهسرقة)بمنوان

اهـىالمج!يغيرالاسى1ولضحويلالعقدولحلللنصرذلك"نبدولاقهمةفكرةسر!قدبأنههببمستقبلى"يبمثرالذيخلفاحمدا"طبا

(!مر.!ملوواان.جدبدةصبإفلآوصاغهامنه(ميتنصفلرجلخوذة)

ولا،مؤرء!ببسلانه،!أروفيور!قيا!-لاالمؤلف!نللمالذينمنالادبمراهقبمبعضاله4يلجأبدأالذيخيصالرالأسلوب

النفهـيةالحاللةمظقعلىلاروانما،الاجتماعاوا!سياسةفيباحثابمدوخاص"ويدانيوقفانيرجبب+هولةا،خرينسمعةتشويهيهمهم

واائحاضراوالماضيمهـنحالءلى!قرلاوهذهرعا!هااقياتهامهطر!عنمحفوظنجيبءنا!كلنيلاليضهدفتالتيالتث!مهيرحملة

ارحمديث:أاًللقصصفيبارعاوفنا،فناهذاكانواذا.ا!لالشي!غ)فكبرةلر!بمانههمنكوايلأا؟رنستأت!م!ذللكوقبل.بالسرقة

لمحنوتعبا،واضحةيالافيءيرلمقغموضايمى-ببفانه،ا!يء!ةتلخيصهاير.كناترالفكرةانحقيقةءـؤلاءتناسىوقد(واللثحر

بالحكم.التسرعاع!تادلمنا!حكمفيوجورا،سهلةالقراءةيطلبهوماان.التقافلأاوالادبالحركةبا!نسى"بالذاشميئاكعنبملااسطر

سبىقاللذيلرجلاهـ-وت"تقرأوانتتصبران،اذا،عليكيقدمهاالتيم!الصي!اغةالفكرةتتخذهالذيالشكلهونظرنافيمهم

ءهـىوءا!صااهـطوروراءبا--اقراء!ازرورروانتو!مبر،"!و!4الشاءراوالكاتبروىتضيثهاذياالعامءيالوا!ىدالاضافةاللكاتب

ببناءالثانية!راءتكمنتصرجانفيباسولا،الحروف!ضمتهءا.المثدع

و!ينيعينكقدذللكلان-شئتاناخباريصحفي-جديدتارفيكطانأر!!دلاو)*ننيا!خرينافكادسرقةالةمجعأزركطيعني،هذا

يتذوقوها.ولمقرأوهااللذين1اوواحدة"رةس!يقرأونهااللذيناً!خريئ.ادانةبدون،الادبفيا!ولية2المراهقاتإتمر

اساسبية:فقرةلعئرينيريةاننقرالعلميةالخلاصلأذيهيوها

عرببم.مئسىصابر-االعزاويفالإضلور!رراد
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شئت،انالجديد1او-المديثالقصصيالنهجفيموفقةتجبربهتكوندتواءالسلاجءهىتدربتعربيةءجموعةفيعضواكان-2

دلرهوبموانالغأصصمنالوناهذاشانومن0فيهلذخنيؤحمؤوقلما.لصهاينتأالحرهننلسسها

موته"سبقالذيالرجلموت"كاتبوفروقد،ا!موضمنشيء.ور.يناءأرضعلىانوا3و-3

،بلغموهأدذأيفونانوطبرنرساغرأقاودبالغةدونالقبيءهذا.العحومن"يرموعةولحوا-؟

فيهايغوصالكانبولان،يحادثةسرداوليستنفسبةحالةاللقصةلان."معركةنخوضاندون؟راجعنا":فخلمبوا-5

لغةبلىسلرؤهمنيعوداذايلونولااليوميالحدابعنبعردالواعمحاالىالمبمموقووعادهؤ..):اللبرانيمهوةوناواوددا-6

المؤهؤما.واوا!دالرياضرات."واعراالا...سالمة

تويشا""او،ضباباللحظقراءتهاوتعيدالقصةتقرأاذانكأمهحببثبيتهالىوعادهربلقد.منسىصارر!واحدالوهذا

اسرارمنجزءوهذا-خطتهابناءوتعيدابعاثطتحمداندونيحولو!هـوا"ا!انصياغسةفعدلواا!ء!داشهف!:وا...ا"4وزوج

للن.اادمب."المنسيبرصا"..بىملمباوعايأويدلااوكؤبوا"اعراو

ومأد،ملمأباوكليرلاثؤيلءعليواتأخطولافثيرلالقصانههقأنيت!امؤللم،مؤللتأورؤو-رأتبنامبما-سعؤغيروالخبر-7

اىماررسلهاانفبمقنالدلأخرىفراءةفراطالكاؤبانلوتومنعر.المراسالوتروبداواللذمهؤلمهحاعمنومن.ببهلصتأون!ي)ءمبير

مللومهفأمندنائأومكئندنلدنف-فررمبغثر"من-يدركوللعلهالمتألةلدتبيموتاويلتضيالوابؤبان3و،حياعنسىءمابرعاد-8

بيجملة،وجملةبلفظةلفظة-حينئذ-يبم!لوللعله،السمليملفني11المدةهذهوليم!.ت،وانتهـىماتقدنفسهلدىفهـوواذا،المدوللقاء

معصلاحالدين،التلفونيهواللمخابرةالقلعةفقرةفيقليل!يختصرولعله.ادارةأترلرةوانها،تضيهايرلاانه.ب!اةا،نيع-شهاالتي

اتصالهاليئمعليهجاءتمماوتقريراوضوحااقلمةالخايجعلولمله.الآحرينفوحومن،9نهبنجأههةرحءنسخرعادولما-9

الرائعة.بالبدايةمنتهياالقصةاسلاكبمجموع...مظاهرءدةوللعقدة،ءقدةالحالةأءمبحت-.لقد.1

لدعقصاص"موتهسبقالذيالرجلموت"كتباللذيانوهناكهناالاسبابوفوزع،الخسارةالصبابوبرسصعرض-11

.الكمالعلىادلهووماوالنظالرالاشباءلهيرىانافييأملقارئهعليهسايست!قرالتيواللمادةءلميلاهـوافةيمهبئلنفاللحاللةصأررفيقرد

تبؤونرموزا،انيئأنلماوحلارموزافروانبهبدفلدئاللةولنلرأها.البأحلرمفكبره

...للفنهاوادراكبمعانيهاالمامأجلفمنوالا-ب.اوتوا...ارماركءلىرر!ربلم-أ:هيالالبابوهذه

.العزبحسنمحمودبقلماللقصةولمابعادهايدركواولمالقضه!يفهـموالمانهم،والاهلوالاب..الام

سمس،ضخالمومفؤنولدهـ(بسلامهتفرحالام.ملراكبمالنسنلمةتترئل

المنطقعلسىيقوملامماالاواياءوكراماتالرقي1الىءللاجهفيويل!

ولدلالطفولةنكهةفيها،*ةبهائالاسنرمترلطمتادلمترقصمةافبممقدردبمعلىالكوتشجنةللعبالاأهـ4هملا،الاموروج،الجةالمهفيالعاميالسليم

لحبنا.هـ-.لليوميةاللرؤيالبرؤللهاتتءسنلولونوالنايئ...الملوىةي

وكأ!،عنهاترجمالتيواللغةمصدرءذكرالمترجمانلونودوكناضة-ن.ا!عاراتسةسو.استعما!انحسنلمولكنأسلحه

ليئأون"نايبيبينيوراخ"أحلاهن"منأعلىانفتنهواتندتأختاعملهنويؤهدئيو...يصنيهملاالامركأنيهمكماالعربئعايهبقي.الانايهيد

ابراهيم.رضوانترجمةارقمةانا!دابرت3ذواقنع،يمتو)مالموتوت!ىالعقدةوالةمتدت)ءالةائقلت-12

ينفهن.المولكنه-اتهبهوماانتحارمن-للموتبقاروةنفسه

ا!طا!رجوادءئيالآداًب*ررة-دوورادالىاتقلوبذلك،وأجدىأسمىونهجلماسلمحلاوجدلانه-13

صلاتنولنبصارلحاضراذبمالكراعهانتصاريببرلهؤاهايلديدلمرحلك

ميىحسهيمحى6ولمهـ-...الموتتدريس:اللغاببرفيالايوبيالدين

*إ**
هؤمأتلعباهؤانرخثالمحاسنهـن"كهرراًهوتهسبقللمأتؤالرمأيأ"وتذصمنيلمعت

بنهتوانتروبهرمهاًئهافيوىنعرمءهـروسهنفرهابررهلتأتل،الفؤية

اخفسمببةالاوالحالإمالانسإتماممنسجمه!وروالكل،ءورواجاءتوكانها

النأ!ةالح!أداثفىالحادةوالصورالفءاًكءيراتلردودم"ا&طد"يعان!بهاالتى
...عهانشازاًحولهاىؤامنقهنعفملتعلةمهنتسرة"لم!لرلةل"واًلالنناظ

اللذيوبالجوأثارهالذياباللجووصلةد،لةذأتهبىوا؟ما،بهلرتبط

جثةمعي"ئحدوقأتولعلككثيرةوهبى-تثيوءافىالىبهايراد

جديدديوانطنيننبت(رو"باسمهانفسناعلىاعتداء؟االلصسجل"و"هاربة

وسؤطيعسلحلممبأفي"و"الانسحماكأسبابت"و"ببعرعنيبمنورؤحعؤ

!وار"شم!يفي"لصاحبملألشتاتصدمتهمنهـذاينالسبربما،صوابهيستعيدانالرء

سمؤببلوحهؤ"صولبيلاحي6لبىطلدتمله:كما،حبؤيربنفىللعروا

ار!مما!لهريثيرمماههـئاكماالى"أحيانا...صوتيانكرا!خراًنا.حدقي

للموقهل.وهرهبالتجربةرؤأويمبينالسخرعمعلىويدبزالسخوب

روأخمناًأبملىاقسرهؤاولمعبمرهخبؤهتتلممروؤركهاللتجربةللكاتعؤاستبمنن
..الاوؤ!بلاؤذئل!قيآتؤهأاللآ(ربأءثن.وسلعبل(بمرصا)لتأقيلاهؤالو

الآدابدارمنثوراتمايساللان(دافعيجدلاالهحتىوالكابالبطلبينلت!امابالانصال

هذاعنتبعدهكلمةوكل؟ولم).!علا-بهموتقدالتجرد"كانتاذا

.المسؤ(ل

7،ء..سيرحميحيبممم8!ر-،.حيانصحواف،وش!موضوعاالثجايمهذاخحاذوالقصة
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