
تنساقىضسص"و

مف!ى.وقتايمناكثربالالنزاماليوممطالبالعربيالاد،بان
تواجهوحدهلأحبالسوليس،المصيرمعركةواجهالعربسةفالامة

.ايضاو،لكلمةول!ن،المصيريةمعاركهاوتخوضاعداءهاالامم

السع!ربةمعداميةحروبعدةالعربيةامتناخاضت)قد

حقيقةالحروبهذهجسدتوقد،للامبرياليةالعميلةالصهيونية

تصعلس-"وماالحروبهذهخطورةومع،الاسرائياىالعربيالصراع

ائي!يالاسالعربيللصراعمروعةنتائجمنالعربيةالامةشعوب

تنهـكسولم،واًلصراعالحربمسوىعلىالعربيالادبيكنام

العربري.الادبصفحاتعلىومعاركهابحر؟بهاالعربيالمصبيرقضمية

س؟وبثلاثاو،سنواتعشرفيداهف!حربينامةتحوضكيف

والدمبالارهابجياعياطرداباسرهشعبوطرد،سئ!ةعشرينفي

العالم-اطرافدمندفعاتعلىيجمعمهلهلغريبشعبعحلهليحل

دلانه3رمنويئتشلهادبهايزلرلاندونمالامةهذاكليحدكيف

كافيةفترةمروربضرورةالقولصحيحاوليس؟)1(احمتوكلةالباءمة

ؤاعتقد،للغنابةوالتأملالتجربةباستيعابلل!ئانتسمحالحربعلى

بشكلهالاسرائيلىالعربيالئزاعبدءعلىقرنربعمنتقتربفترة"ن

اعتادد.االمصيرور!عدكةبالقضءةالا)تزامادبلةفرزكافي!ةالحربى

ا"كانبوحياة،اسمهلةاوالانماطالسهلةالكتابةعلىادباؤنا

الشعاراتوهواةبكأالمئبمالحماسةكتابمئكاتباكموالا.والصالوئات

والتحقوالمقا*ـ-الصالوناتواحاديثالمطوئبةالباعمههـ"تهترك

ىانا!؟المعاركوسطالكنناقيوجربوا)ضاربالدمالمباضلينبحياة

لجبيةسه،حيةاس،ضاضيةرحونفىاللهابهوكابنافعلهما

افيته؟مصعاالادبتجربةاًن.بالطبعالقتالتوقفحالات،فىالقتال

هئا،ومنثار.ايكتبثماولاشاضللحقيقا!االادإبهانتعلمباالملتزم

ولانط،للحربحقيقيةمعاناةع!نصادرةلانهاص،دكمةالكتالةت!اتى

الضصإ.والسلوكبالفكرالتزامالمصيرولسركةبالقضبكأالالبززام

!وءوسا؟كهبثيوحدبانملتزمالمصبمعركةفيلوعاءاالادببان

ىؤالفيتنامر،الاديب:ميلهيفعلكماثانيا)فثهاولايباضلوان

المقا،مةا!نضاهنءجموالفنالادبان.الفيتبامة،بالمصمعركة

مبهابببمانه،المعركةعئلكتبلاالفبتب!ام،الادلبان.الفنبئاد4

المعركىةواقعمنفبهماوالفنانالادوبويخلق،ببارهاولكتوي

الادا!"ايض،ادبيةومواجهة":الكاتبمقالراجع)1)
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بتىمحمىبرلىروهـبس

-!لمالمكلنثهضلىافىء!تبكصااكلصاتبامقاتلالاديبان.وظروفها

الفيتنامية.التحركلحرببطلمنههوشى

!ريض-عاةذفيافييتناءيللادءبالحظيمالالزامنموذحوامامئا

عف-ءن6دالنممعاراتدفعحد،دمححديتوففولاوالمىلموكالفهـر

فىبم!المقاوهـ"ادب"كتابلئإقدمهكرو،اإعمليوالمو!طلتطبيق

.،(فيتنام

11!وزتتقسبيمعلىالفيتنامبمالاديبالحربحياةالزمتلقد

المقات-!!لى،!ؤيعينذسيالجالخبادقلحفر،الاوهـى:فمراتثلاث

!فروال!.إش،كألافييعيشهمااكثر:،ميالفيتوالانس!اناكاتبوا

المخصصةكهبمالثالثةالفترةاًما.الطعامواتحللزراعةالثانية

المخابى:اقامةمنالفراغدمدالكتابةيمارسحيثالادبلحبرفة

"؟التياطة،ماامداداتعلىوالحصولالارضزرعثماولاوالخئادق

امضىلقد.القصفخلالتوصيلهاصعوبةبسببكبرىثكلةتمثل

قىفينحولن)و(العودة)قصةص!لف"سانه-رانجيننجو"منكل

ررائفيئازركرسىة"امضيا"ماكقريةمنرسالة"قصةمؤلفأترانج

اول(فراًقىواصالحةالارصحهثالمرتفعةالهض،بفيوالبطاطاالارر

تستىرانيم(ئجوين"مورهماوهذا.بالقنابلالاغارةدائم!ةالاميركية

بينأهلكبيرا؟راانتشىلاقتالتي"ماكقيويةمنرسالة"قصتهفي

)داومبهفان"وهذا.الفيتباميةالجبليةإهـتفعاتافيالآرى

والالياف.البياتاتسوىمعدتهيدخللاالظويلةالثءهورامضىشاعر

القنابلبيبما"هاتدون"روايتهكتبالذي"داكانه".الروائي

الرساموزوصنى،المعركةبناريكتوىشيءفكل.خبادقهتدكالاميركية

الادباةو!تلقى.والمعاركالابطالويرسمونالاشجاروعلىفوقخنبون

تكر،!.المقلاللعنمنوهداياشكررسائلالفيتئاميونوالفنانون

المقاتلوزويصع.المعركةفيالمساهم-4والفئيةالادرجمةلاءكالكم

موسيقيأآلاتا!تتحولالتيالاميركيةاتالطاءحطامءظهداياهم

المناضملة.فتامفيوالفئلأليئللادباءومقاعد

اطلتؤبروقد،المصبربمعركةالاديبالتزامدرجاتاقصىوهده

الاديبلدىالمقابلةالصورةلاوضحؤيتباممنالنماذجهذهذكر

الربهيصلالفيتنارويالاديبفالتزام،المصيريةمكلركتهفيالعربي

الفنجنامي،المقاتلمعوالسلوكوالفعلبينالفررتئفصملاوحدة

الحعياأتنفصلبلالعربيالمقاللهـنالعربيالاديبينفصلبمنما

ونكعاء،حاداثبكياانفصالاالعربيةالصالميادينعنالهربي!

كاباذبعضفيالاوالمعركةالادببينللوحدةائرعلىنعثرلا



عنتاماسلوكياينفصلالعوبيالثوريالاديبانبل.المناسبات

.الثماراتطرحعندنضالهويتوقفالثوريةقضيتهممارسة

اثةركةعنالحادالشبكيالانفصالهذافبمالعربيالاديبيقعولم

قض،ياعنالانفص،اطعلى-الاحيانمعظمي-دابلانهالاوقضاياها

العصالقضايايعشلمالي!ومحتىالعربيفالاديب،الكادحهن

الارةر،ءلملاكبمعنىعربيافلاجينادبونجد،والمقاتلينوالفلاحين

ادلطنجدلنولكتا،الكادحينالاجراءالفلاحينبمعنىالنادروفي

قا-الهرببمالاديبسنحرالاحوالاغلبوفي.مقلالليناوعمال

قرا،الىا"ضوسطةالطبقةادبتقديمعلىعاكفاسالمتوسطةالطبقة

علب4تغلبشعبايوا""العربيالاديبلانربما.ةوسطة4االطبقة

الرخصهـ!ودالىالتعليممستوىفيهيتضاءلومجتمعاالامية

صة.الثقافيوالاميةالوظيفية

نصوذجاالاسفالالرائيبمالعدوادبنجدالمقابلوفي

الادبوضعلقد،ضعماريةالاسالصهيونيةبالقض!يةالالزاملادب

ودورتصروايةمنابتداءبهيلتزمهدفااصهيونيةاالفكزةالصهيولي

صهيوني-رواث-كاؤورخنى"الجديدةالقديمةالارخمى"هرتزل

معاركمواجيةالى6691عامنوبلبجائزة-عجنونيوسفشاموئيل

لعبةونكررانفنانخدعالاوعلينا.حديثاالطائراتوخطفالمقاومة

هرتزللاعدائناالروحيالابهوفهذا.كشيراالفنا!التيار:حامة

."الزواجفيحىالمسياسةنتعاصانيخبغي":يقول

التخطيطبمثاقيكاقانهفيتتمثلالصهيونيالادبخطورةار

الصهيونبىوللحلمالصهيونيةللدمموةالحقيقيةوالارهاصاتالكامل

غلافحاالالم!نا!الادبشكلاقىخذةالفنيةادعوةاهذه.العنمري

الفل!طهتك!الاديبانبل.الصهيونيةالدعوة،الاكبرللدعوة

اعتبارحدالى((الصهيونيالادبفيئ"كابهفييدهبكنفانيغسان

ابثتمامبكرةصهيوليةادبيةلارهاصاتنتيجةاهـاسيةاالصهيونية

؟اسا!جزءااتصير،السياسيةالص"ونيةولادةبعمد،اندفعتان

اهدافواخدمةمنهاوبتوجيهشعاراتهاتحتبانضباطتعمل،منها

الص!ى!ؤيةالرواية"الكاتبدراسةراجع).سلفالهامحددة

(7291فبرايرعددالاداب"اعلاميا

ع!لارزياهر-وبانهالصهيونيالادبءملكنفانيغسانوجميم

الصهيونيةوالدعوةالصهيونيللاعلاموتهيئتهالعالمدماغغسلعلى

هواص"-وثياللادبدوراخ!رولعل.الصهيونيةواحاذيب

تالتعليهف-4لتحتوىتىوفكرهالغربعقلالىالتسللفينجاحه

الرواياتمنبنصهامنقولةكاملةجملعلىالغربيةالسياسية

الصهيونية.

جماهيرصاانويرون،المبالاةبعدمادابهمفييرموننااليهودان

ش!ي!كوانواحشهى،ائهبيةالاسالعرببلأبالمواجهةالاهتمامعنبعيدة

أووبكأةباوالاتؤامالاحداثمعايرثفىعنالمعامرالعربيالادبلتخلف

ذاك.ؤصدخل

والمادبة.الثقافيةالتعبئةوسائلبكافةمعبأشعبانواجهاننا

أتمهب.واالصحفمئيتوزإعنسبةواعلى،اميهنسجمةاقلنواجه

وهـأة-حتالمحتلةالارفيداخلالمطحونةالعربيةجماهيرناونواجه

ال!ثقاؤسةمعالملطمسالثقافيةوجهودهالامبرياليالصهيونيهمارالات

ينتشياذياالتوسعيالجنونان.العربيةالقوميةومحوالعربية

هـ-دانهبل،الملتزمالصهيوليللادبثمرةاسائ!يلفيالشعببه

يجندشعبانواجهاننا.الخارجوفيالداخلفيالص!ونيةالدعاية

ا(لحشدويوالي.الكهولةسنحتىا،هـاهقةسنمنونسماءهرجاله

والسلم.الصربليدائمالمواجهتناوالعمسريوالس!ياسيالثقافي

التزاموجوديتح؟نموالعسكريالسياسيالتزامناجانبفالىلذا

ايضا.ادبي

'1

يلتزمهدداالصهيونب!ةالةكرةوضعورالص!ونيالادبهكانواذا

التحريرميالعربيالنضالأ!دالىيعرفانالعربيالادبفعلى،"

حريةاجلمنبالنضالياتزماي،بهاويأءزمالاشتراقيتالبناء

ح!عربىمجتمعواقامة6اًلاص؟هاعيوالنضالوا!واطناوهـنأ

والاجتطعية،يةالسياس!ب!علصيهاالحريةوتحقم!،حدء5أشتراكي

والديكتماتوربة،لمطالتصومعالان!نلاخيهالانساناستفل!هتعلمعي

بهاجمالبالتيفالحر!ة.الإجمماعيةوالكريهالفكرحرية؟باختصار

!اصجبوان!االفكرحريةحعودعندزروففالاجباأ!وببمالادي!

الاستغلالوالاستبدادواظلمامعوااىالاجتماعيةالحويةالىايضافمتد

صورها.فكل

الانسانبمسموليةاقتناعهيعنيالعربيالاديبا)،زامانكما

الرجعيةالدعاوىكلومهاجمةمه"يرهثيالتحكمعلىومقدرتهالعربي

العربيةالرجعهكأتواجهاًلم.العبثأىاوالخراهساتالظالمالصومن

غداوبذلكالانسانلقررةالميئمسةالخرافيةبا)تفسصراًتنيوسهزيمة

الانساليبالنض،لوليس،الم!ماءمنتهبوو،،جزةانتظاركيالحل

ا؟صب؟

الانسانيسلبقويقدراماموالا-ضسمالاأبزامعنالتخليان

مواجهةعنالانمانالعرببمتخلففيالقويالسيبكاناقدقدراتهكى

السوريلعربئياالكاتبارجعاقد.وتقدمهتع"جرهعلىوالعملواق!

بدا!سة-"افىساةوتجربةالعرب"كأ"بهفي-اسماعيلصدقب

انحسرتاذهمند:"قائلاالالتزامفقدانالى!العربيةالانحلاطعصور

كلعلىتقسواكلروفابدأت،اعربيةاالحياةعنالحرالتصميمموجة

الن!وهذاوعلى..الانحطاظبدايةوكانت،صادقاراديمو؟ف

.ا!تزامكلمنالانسانيةالارادةاعفاءفيتتمثلالانحطاطمأس،ةفان

التخفي،مظاهرءنصلبةقواقعالىوالجماعاتالاؤلىادتلجىءانها

التهزفىمنئحررهـ(لاولكنها،والاستقرارالامنمنشيئاتمنحها

جريرةاوذنبدونمنضحايابانهماجمبءاشعوريمثلهالذيالدفين

ثمرةالانهياركان...والانهزامالرفضعلىالاقالر.ونغيرانهمالا

."..التزامكلعنوال*خر،اؤعالهفيساةالتنكر

انهدائمانوضحوان،والالبزا!الا)ضؤامبر"صنفرقا!وعليئ

الاديبحريةوار،الحوامهوالضؤالاديبحريةبينقعارةدطثه-"ليس

المرجةااليمحهفالبسىالالةشاموافي،والمواطنط!311صبريرةمنصزء

والشبعيةاكألالعماالاتهامدرب"الىالالنتزامأعداءلهايصورهاالتى

ص"رشعاراقدالالتزامكانواذا.الاداريةالقراراتلموجبوالك!"بة

!اذانوفيمانفعلينا،الحريةشعارمثليمنالعربالادباءكليرفعه

ت!صيليةمناقشةا!طنتطرقثم،؟لتؤموب!اذا،بىاليمالاديبللتزم

وبالسملطةلهاحوباوعلاتتهوالفنالادبثرق،ظ!فتهواًلالؤاملجوهر

علاقتهوابفما،واررلموكوبالفكربىاك!لىاورووبال!ولالتجدلد

ولماذا،للمجتم!اوللحيل!اوللشعبيالفر.!للفونالفنوشب!*

ور--س،للنضالطوإقاالالتزاميختاراتعالهررالادبعلى،!نتحتم

.الصسمعركة

وقامتهالةالرأسظهورص(حعتاً(:4عسللفنالفنبةنظيان

هي-سهلمعةالر،الفوغوالادبيلتيوعحاولتك!،لصء،وتها/عل!كاحتجايم

وحولتالفناناوالادإ!ممشوليةعربمكلمةبعدؤ-!!انتجت،ال!تي

تعبيرعنعاجز3؟جاط*د.لبوءعورتمر*-دةعلمباقي!قىالزح!-ا"21

،وي؟ليتهمس!ى!عانارعالادبايتؤامانلىنرالمقارل"وثوحما.م!جتمعه

تصولرمحايددمحماوتمرث!الادب،هـونلاالمصبرمهركةوا،؟ءالمزلمة

اضقدم.والصورقواار؟!جرالر،ابهد؟ررلم4وتصدحم!،ممهءصوليةف!.با!للعا

فىبالوهالعالماهـ4بمبلفحمصبثعبهاماملهـإعدالادلصوالتزام

الموا!لاتثورةب!لالمجتمعاتبب.،لةالعغفمهاستحالتعصر

.فيجبالمختلفةالانسانيةالمجتمعاتب!ئالاقصالاتلرعةمنكفالتهوما



الشعوبحريةبجانبويقفعصرهقضاياالعربيالاديبيعيشان

التحريرحروبومعيةالاستعماروالحروبوالاهـ:كلالامبريالية!ضد

خوضتدماالدرجةورزفس.الاثفخراكيةوالوطنبمالتحرروقضايا

انذمزقىلىجبالمصيريةومعركتهاالنتحريريةحربهاالعربيةشعوبنا

يعيالادد!ىانيج!.طريقهامنالباليةوالتقاليدالرجعيةقاتالمعوكل

والاساطير،با!خرافاتمشبعامتخلفااميامجتمعايواجهانهالعربي

هذهيتجاهللاانيجب،عدسقريامهزومامحتلامجتمعايواجه

المسنتقبلطريقينفتحونقدصاتصويرهماطريقفعن،ا!لمةالخعائق

فالفن.وحرواحداشرابرعربيمجتمعبناءثيبالامالالمغعم

وكف4،وجودهفرورةا!نفقدوالاالوافعلعكسبليمةة2مرلهي

جلإبد.منوتشكيلهالواقعظقاعادةفياساسيع!

بناءفيوممسبإولبهماوالادبالفندورالاولالانسانوعىولقد

الغ!ئيلانساناستخدمللانسابةالاولالمعرفمنذ.ومحتمعهحيهكله

الىالتن!الىالعمللالواتاتطويرمن،بهوالتقعمالعالمثعتيي!

ووظيفتهالفنفوورةالاولالانسعانعرف،الجماعيةالعمل؟منهنيات

ه!تهكانتفقد،الطبيعةعليوالسميطرةالانسمانيالم!تع!دمفي

تسصلية،اومتعةمجردوليسفرورةوالفسنالادبمنالاولى*شكال

قوة4باللشعورضروريةمقدمةكانالصيدفبليلاوليلانسانفرعض

الحيوانوالسيطوةعلىللتفوقوسيلةكانالجلرانعلىالحييوانورسم

كانتالتيالاولىوالفنالادبضروبمنذلكالىوما..عليه

.الطبقاتعالمالىالخروجقييلالجميع4فييياركجماعيةفتونا

الطبضةلصالحيعملالفقبدح!الطبقيةالىالمجتمع؟نتقلوعنددا

منالفنتطوركما،وايديولوجي!هالفكرهاوكلبقاالمسيطرة

الانسإنى.المجتمعاشكالاخطورتبعاالفرديةالىالحماعشة

التاريخ.عصوروعبرللافسانيةالاولىالعداياتمنذملتزمفالفن

التاريخان(،والمجتمعافنا"كتإبمؤلف"ارنولدهاوذر"و!كد

يستطييالذيالوحمدالتثيدهووهذا-!وهـدللفنالاجتماعي

نابعةاشكالمحردليستالفنية*شكالىان-عليهالدليريقدمان

الت!كيداعادةالىبحاجةولسمنا.المجتمعيحدحعاالفرديالوعيهن

الادبتجوبةببعيلةولبمستوالثوراتالمجتمعنتطويرفيالاثبهثورهلى

بالثورةوالتمبؤالمتخلفالروسىالمجتمعنقدفيالعظيمالروسي

الاثةواكية.اكتوبرثورةتحققتحتىالجماهيروكنورر

علىوالعملوالمتنبؤوالمعارضةالنقدهوالضيقييلادبفدور

.فنحنفنياخلقهمااعادةطريقعنبهماوالئقدموالعالمالمجتمعثغيير

لعملئانخطط؟نكتبلماذاوالا،المتلقينفيواو(ثهرالتغييربقصدئكتب

اوالتاملالانفعالعنوالتعبيبهرالدفقةلمجردطبعاذلكليس!الادبي

.ولكنقصرةكلماتفيالايلالىلاعنهماوالتعبيروالانفعالفالتامل

فيالافضاء*الوفيمنالايضاحي!ت!ءفانماوتوسعبايضياكتبعئدما

الىالكانبيلجاوعندما.الافسلنحوتغييرهمبقصد"ل!ناس.الى

لحوتغييرهبهدفذلكيفعلانما!ووكعريمهوكشفهالعالمتصوير

ناقلمجرديكونفلنالمجتمعيصورعندعاحتىوهو.افضلعالم

ولاوبخازانبدفلاوفرديتهذاتيتهتنعكسانبدلاوعن،محايد

في.يؤ!انالكاتبيستطيعكالحبالعواطف!دانفي.وخىحياد

الىنطرهميلفتاوفيهـ!اكامئةااحباطاقاتفبهمويحركالنالى

علىوالعهلعلبهالقضاءبهدفطحقؤمجتمعفىللحبالطبؤ،الطابع

هـ!ثدففللكاتب.ق!كلمنحبرةطاقالها!قوالحبازدهار

الكن!ابةعليعباقدامهفهوالفواعوشغلالتمصليةلمجردليسكتابته

انما!بالم!وبايصاحهالمسبقينوالةمصرىالذمنىوكصميمهللئا!س

امامالالسانيضعفلالكلالبورسالةهدفاجلمئهذاكللفعل

كتسبكما-4لنفاماتببكتبلااذويئيرهليحركهمسئواياله

بمجردمعدومةالفني؟لعملاماتعبطصلمةلان،ايلادباما"فيسارتر

افنياالعهلالبذورالاولاكتفافهمنالاسا-لاصلتهوتالى.اتمامه
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القنبم.الخل!عمليهحلالى

الفنيوالخلقللكتابةمتمماساسجزءالاخرينقراءةأنوبما

اوبوداالىيخرجالذيهومجهود!هـافيأوالقارىءا!لفخعاون

فيوقتمعا.الخيإليالمحسوسالادنجااك،جوهو،الفكريالاثررزا

.واذاسارتركتبكمااجلهمومنالاخرينبوهـاطةالالفنوجودفلا

عنلهميكتبوعندما،لقراءيكتبوانمالنفسهيكتبلاالكاتبان

هناوالنزامه،وآمالهمهمومهمبالتعبيرعنملتزمفهوتمفنلهمسائل

.وقارىءكاتبمنالمكونالادبيامملاطبيعةمن:قي

فبمتراللاالعرودطمجتمعنافيكانتوأن،!ريهياتىلها!!ن

الادبيتصورونالناسبعضزالرما،والتهـوارالايضاحالىناجة

تع!دلمالالتزاماعداءانمع،وكحليةوكترفوكتسلي!فتعسة

كلمةتعلوفعندما،محدمهمنالالهزامضرورةالىموجهةداءاتهم

منفامل،الحريةكلمةتعلووعندما،ملتزمونفامللألتزام

الحرباعماللكلستارااصبحتالتيالسلامكلمةمثل،نصإرها

عهـصالصهيونيةاعسكريةااعمالاوفيتنامفيالهمحيةلامبرياببت

اعداءوحتى،صراحةالالتزاميعاديكالبمنفما.العربيةلأرض

كلانكماالاديبحريةشعارتحتمعيناالتزامايعادونلالتزام

الفاشيىصةالنظمذلكفيبماالحريةباعلانتتمسكلنظم

الذيالسؤاليعدوام،مئهمفروعامبرفلالتزام..الديكتاتورية

الحيويالمهمالسؤالبل،ملتزمعببرا!ملتؤمهوهلالاديبالىوجه

مسىبإوللانهاوضحناهففديلتزملماذااما،الاديبللتزمبماذادو

عنهمباكحبيرملتزمفهوبهميلاعملهيكتملولاللئاسيكتب.لانه

مفيهالخلافةوالطاقاتالاملطاقاتواكتشافوعالمهممجتمعهمنقد

بممسائلمائص"التزامارضالاديبوالتزام.تقدمهمعلىالعملنية

العربىف!الادبب.وواضحة"حددةبمسائلالتزامواممنه،طلقة

العموميةالكلماتهذهومن،والوحدةوالاشتراكبةبالحريةلهتزم

حريةالعربيالاديببهايلزمالتيؤيالحريةوتوضيحهاتحديدهاحب

الصهيونيةالعسكريةقبلمنالمحتلةالعربيةالاراضيبتجريرحددة

النفوذ.ومناحو،الاحلافلسياسةالخضوعوعدمللامبرياليةاعميلة

والعقيدةالفكربحريةملتزمالصبيوالاديب،الوطنحريةءهذه

قيودكلصدفهو،الئاسولكللكتابوالابداعوالتعبير.اًلنشر

اعربىاوالاديب،الفكريالارهابوصنوفوالبيروقراطيةلبرقابة

للانسان،نالانسالتتلالبمنعالاجتماعيةالعربيالمواطنبحريةلتزم

للعمل.الاصماعيةالضمانات

وواضحة،محددةحريةالعربيالاديببهايلتزمالتىفالحريةوهكذا

ملفزمالعربم؟الاديبوكذلك،المطلقةالمعتىالفائم،الحرية.ليسمت

ويزولالشعبالملكيةفيهصفىولاشتراكيمجتمعدبئاءفىضوح

ومنعطحقىلامجتمعالىالوصولبهدفالطبقاتبيناإتفاوتديه

للائسانالاراضص!ملاكوكباروالصناعيينا!اليينالراسمالييناستفلال

الحواجزازالةاجلمنبالعململتزمالعربيوالاديب.لعربي

الحدودالمفروضةوتخطيمالواحدالعربيالوهـناجزاءبهصلمصطنعة

،منامبيرةالعربيةطاقالهوتشتي!تتمزيقهبغيكأالعربيالوطندلى

ودبمقراكلى.اشتراكيواحدعربى-أم!معاو"مةاجل

ائرامااإتا&ضاليةالاهدافبهذهالهر،ىالاديبالعراموتحديد

مر،بنبثقوانما،اداريااوسبباسبا-قواراولاقحافوفرةما.ل!يسى

يةوالصالتقدملالصارواصحاتحديداالتقدس،لهـ!الصالكاتبفممبر

العوبيالمجتمعتقدمحركةعإورالذهـنوالمتغلفيقللرجمبصنإعزلا

ادىلقودناكلههذاولعلى.والوحدةوالاششبراكشهالحرلةحو

بانثمةتردللأهاعلىامالالىسزاعداءداب4الترالمصطنعةالورةخاكشة

تحتوالتزامهالاديبحرلةبيناوو*لتزاملةالحبرلبنمارضا

السياسيةاوالحزبلآالتبعيةال!دقودالالتزامانعم7

نظريةاستمدتوقد.والمثالثرةالدعايةحدودالىبالادبيهبط

الاداريةالسيطرةتحتوالفنالادبوقوعمنراتهاميمالالتزامماداة



ناعير.الستالينيةاللاردعبادةفرةخلالالسوفبياتيةوالحزبعة

اهـوفيات!يالشيوعيللحزباصثرينابالمؤتمرشجبفدكلههذا

ايسيالعربالاديبيختارهالذيفالالزام.رجعةغيرالىوانتهى

نماذجوالحديثاقديماالعربيالادبتاريخوفي،بدممةولشىالزاما

شعرنصفبماذاوالا،وسلوكافكزااعربياالاديبلالتزامءظيمة

العربيالشاعريستمدالم؟ومعاركهو-لموكهشدادبنعنترة

،معاركبمعاركهوالادبيالإديالتزامهمنالبطولةصفةعنترةالقديم

وا!سحمثلالحديثاعربياالادبوفي؟عنهموالدفاعوالناسافنبيلة

العراًبيةالثورة2!اعرالفدلممعبداًللهالمصريالعربيالاديبفيمصرمن

الواض!ءالتزامهمنبطو)تهالنديمعبداًللهيكتسبالم،واديبها

العرابيةبالثورةوبالالتزاممصرفيا)عرببمالشعببقضاياالصرإح

صد!بالسهوريالعربياكاتبوجدوقد؟وسلوكافكراالعظيمة

الهربيالاديبلالتزام،نمودجينوالمعريالمت!نبيتجبربتيفيا-ماعيل

روكلى"اًن-)ء"افىساةوتجربةامربا))كتابهفي-بقوا"القديم

كانتكما-المعربر؟فلمسفةفيالبداًيةفقطةهياة"فامامالافتزام

متدرعا،كلهللعصرناقدانفسهنصبفقد-اتنبياتجربةفي

،بلبالمتناقضاتالمثقلالواقعبادانةتكءفيلاالتياواءيةابالبصيرة

المئهارة،القيمحياةفيانبعاثلكلاولىدعامةالمونحررالعقلؤيتيجد

يمهدانيم!نالذيالايجابيشكلووتاخذلمالدعاكحةهذهانغير

اخدتاكثربل،حنيقنهعلىالانهيارتتبينجديدةعقلبةلتكوصن

وياسا.غموضاالسلبيةالاشغ-،ل

العصور.مرعلىالحرالعربيالاديبالتزامعلىالامثلةاكثروما

منللفنانبدفلا،باتقبلوتنبؤللواقعجيدةدؤبر-ةالااتزامان

بالادبيكتبانيمكنكيفمثلا.عنهايصءدرمحددةنظروجهة

طريقاتخادعلىصمممتخلفمحتلمجتمعفيتواحسدهمتجاهلا

وبقضبةبجما!وه!ه!العربالاديبيدزملابمف؟للاشنراً!قي

التغنيفرضبمعنىليستراكيةالالفبقضريةوالتزامه؟الاشتراكية

بدلاافهبمعنىولكنخارجيافرضاالخمسالسنواتبمشروعات

مننابعةواض!لآاشتراكيةورريةاشتراكيموقفمنيصدران

فلشرمعنى.الجماهيروقضاياالاشثراكيةبقصيةوحرحقيقيايمان

واحزبب"باراءالضيقالالتزامهوالاشتراكيةبقضاياالاانرام

يئطلقواضحموقفللفنانجمونانالمهمولكن.سياسيةقرارات

ومحتجناقدفالفنان،والرجعيةالتخلفوضدالتقدمقوىمعمنه

الفكرلةحرتلزمههناومن،مبررااومصفقاوليسبالضرورةومعارض

اصادقاالمصريالعرببالاديبلالتزامحينموذجوهذا.والنقدوالابداع

محدداواض!اسؤالامحفوظنجيبس،لتلقد.محفوظنجيب

رةف!ذهنكفيتضعهلممتبعندما:الالتزاممنموقفهلالبين

س.؟سي،كاتبانكخاصلا،بالفنعنهالتعبرايديولوجيةاوسياسية

:المعهـ!دةبصرات-4محفوظنجيبفاجابنبم؟الاولىبالدرجة

ولااضعهالاوأناقلبىفيولكنهاعقليفيورتالايديولوجية

نوءكما.فيحتىمعيئتعيشلانهاروايةاوقصةكتابةقبلاحركها

تاتسيثممكاناوانساناوبموقفمهتمااكونقدوانا

اكوناناملكفلا.منىوعيبدونكلهالموضوعلتلونالاإديولوجية

عنالالديرولوجةاكتبفلا.فيهاافكرلاو!كئيايرديولوجيغير

الداخىلفيتعملالايديولوجمةولكنحبقصةعناعةبانويصح

الموؤفمجلة-محفوظنجيبمعالكلالبمقابلةراجع).الخفاءوفي

مناًلنا؟عالحرالالتزامهووهذا1(719اكتوبراسابعاالعددالادبرب

والتزامهالجماهيرلقضايااحتضانهومنامتناعهومنالكاتبضمير

وبقضاياهابالجماهيرالتصاقهمنياتىالملتزمالاديبفموقف،بها

عنها.بالعزلةوليسواهدافها

الاتؤاماعداءحتى،بآخراوبشكلملتزمكاتصكلاننقول

أ

واقعيوفيفهمالواقعمنالهروبالىا)دعوةحاولواومهما.!لتزمون

باختي!اريبدأانم!،5كذافىالاديبيكو!وان.بآخراوبشكل

سواءكاسبكلامامال!دايةنق!"هيفا!حرير"،بحريرة"وصوعاته

"ملتزمنجبرامملتزماكاى

حروانتقاءحراختيارفالكتابة.ف!نيخلقكلشرظالحريةان

جزئياتمنعاثهالكانبيصطفىوكيللواقعمنهواصطفاءالاديبمن

الاديب.انكاملةحويةعنذلكفييصلحرانينبغي،الواقعالعالم

،وكألكموضوعاتهانتقاءفيحرؤالكالب،الحرالقارىءيجذلطا)!ر

الكا+صببينمشتركعملاكتابةاولان،كتبهانتقاءفيحرالقارىء

يكنلمماكاتبعملقراءةعلىبحرديخهالقارىءيرقمفالنوالقارى،

الذاقيقورؤاهتجارر4صلالومنواخضبرهيتهصرعنصالراتبال!عمل

وفيالنىالخلق9يوالجوهبريالاساسياحاملافالحرية!ط.الخاصة

!،!دفواذا.الخلقعمليةفي4مف،ركاالقارع!ءمنرالتلقيا!*ونرق

فك!يف،بهوافىتقدمتعسسرهاجلمنالعالمخلتىدةاء4هوافنا

لصيهه3وابالمكالم41لليءتخلف94المحتلعاا4ا)محربيالاديبيتجاهل

يطهـعكيفلجط،داكؤملاداقارء4ثفكأيكتممس!وكب!،وار!موم

يكنلمادابر؟!وهوا،عالموالمجتمعالانسانحريةتحقيقالىالاديب

؟واذاحريةعنءمادراالفنيعملهيكنلماداوكذلكحرانفسههـو

ت!ونانبهاؤ،؟لى،الم!ثطواكلالنلدرلكلمطلوبةةالحر،كافيت

يقدمعمل4الك"إبرانوكما.ويبدعيخلقويختإربرللكاتبضروريرة

ولكن.الحريةمصمدرهالالتزامكذلك،الحرباختيارهالكاتبعليه

ومشاكل!الصلهجمهورالىيكتبفانهاكتابةاالكاتبيقبررعندما

المطلوبةوالحرية.اليهمليضزبهايلتصزمانوعليه

لاالكلأ-سبولان.الذافسيمالنفدحريههيللكاتب

فيعلاقاتداخلوغيريوميوغيرمنظورفيصوعمله،احدلدىيعمل

اساسيشرطفالحرية.الحر*ةينشدحرفهوذلكلكل،الانتاج

الديكتاتورب-ةالمجتمعاتوفي.والخ!الابداعمنالاديبليتمكى

كماجبدادبينتجامحريتهمنالاديبفيهاحبرمالتيوالفاشية

والف"شي!ة.والنازيةالستسالينيةظلفيللادبحدث

المباشرةالتبعيةاوالالزاموليس،الحرالالتزامهوفالمطلوب

ينطلقالملتزمالعرببىالاديب.سياسيمسهئولاوحزباودولةارئيس

الاديبالتزاممعمىوليس،تقدمياديبكليتبئاهاكلواقفاساسةمن

،ليسالمصيرومعركة3خريراقضيةواهمها،مجتمع"بقضاياالعربئن

المن!-وراتاوالخطبمننوعالىالاديبعملبتصلارهذامعنى

.فكلالجاؤ4ال!قاريرواسلوبىالمباثرةالفجةالاعمالاوالسياسية

كأهـمنفصلن،مرتب!فىشقانوهماون4ومضشكلمنيت!ونادبيعمل

العمليستكمللمواذا.للالضاحفص"ه!اعلىاهف؟دادأبولكن

ممجوحؤإندعائبىصراحاومباشرةدونوممتعجيدفنيشكلفيالادبي

واالولائقالىلتءخولالامحمالهدهعنرر-قطالادبيالعملصة-لة

اقتصراذاالدرجةوبنفس.المماشرةالسمياسبيةالدعايةاوالخطب

جديدةرؤيةتقديمدونوتجديدهبالشكلالاهتمامعلىالادبيالعمل

،الحياةمنخا!يماثكليس!اوعملاحذلقةمجرداصبحالموضوعفي

الفنبطيالذيهولانهالفن؟ىالاساسيالصصرهوفالمضمون

الفيالعملرطىالذيهىولانه،ايضمهمالشحكلولكن،معنى

كفن.ء!فته

بنقل،التجديدلعبةسبيلفي،مطالباالعربيالاديبليس

عفىمختلفةفكريةومازقىحضارةوتمثلالعروىالمجتمععنغريمبةاشكال

يتجسبانالعرجمطالاديبفعلى.العربيالانسانيعث!!اكيتلك

الحداثة،بمظهرالظهوراجلومنالجدلداجلمنالجدبدالىالسعى

اسنيرا)اليتميصدروةادبهصةمدر-كأممرفينثمأتولقد



العربيالادبالىوقسااعتسافاولخهـاالجديدةالؤبيةشكاللا

الاتقدمولم،العملهذاقجم!تمامافشملتانهاواعتقد،ممرفى

نايجبالثكلفيالجديدان.والانتعار،الغثيانالهذيانأدب

فتعوةوروالخاصشكلهمضمونفلكل،الموضوعطبيعةمن!نبع

يقلدانالعربيالاديبثوروليسى،ايضاالخاصشكلهاحضارية

والمكومبيوتر،بخاراصاحضارة!!!مثلا"جريبروبآلانان،لقردى

مشاكلمعبال!ولم!البالعربيالاديبارز؟منهمنحنين2

والاجواءالاجنببكأالاشكالا-تيى!ادالىمنهاالهروبوصم!حتمعه

فيت!ربكلمرتبطوالفنالادبفيالشكوقىطور.الاجنبية

جديدبتطظرتنبؤااوتعبيراالجديدا!ثكلءلكننم،1وكث!،،المحتمع

الف"لدوحدههوالمالنؤمالربركبماالادببفانهنساومن،المج!نممفي

الررية،وصدفىبالم!ضوعالال!اممناضابعاالشكلفيالتجديدعلى

،التغبووف!وراتالمجتمعلمستقبلذاتيةاس!جابةالجديدفالشكل

ا!ءميونالذينواا"ت!جروناوالمتخلفونالاالتجديدوجهفييقفولا

ب-تصخ!اءاعمااىاالادبيةوالموصوعاتالادبيةكالالألفيحولون

فسبمجديدتطورياتيحتىومقدم!"راسخةالاشكالوتظل،جامدة

معيرتفقجديدلفكلوابتكارالقديمالشكلتحطيميستلزمالموضوع

العرسىالشرقضيةببعيد"وليست،الجديدالاجتماعيالمضمون

اتهامالىالامووء.لح!نىضدهوج!تالتيالعداءومظاهرةالحديث

والرندقة.بالخطف"المجدد،-نالشعراء

لا!!ظوالالنفسهيفمبلاانهجيدايعبمالملتزعالعربرواًلاديب

تجنصالفهوضفعببهثمومن،جمماهيرهالىيكنمطانه،لنفس4بكتاباته

والطليعيه-ادجريبيةوالاعمالالجديدةاروىاطبهةتفرصههـمما

الجماهبرلجفباكلالباوسي!لةوهو،جيدابكلشرطهوفالوضويم

مسصتوىالىالهبوط/يعسلاوالوض!ح،الملننزآاصحيحاالادبالى

يعميلاللاديبالاجتماعمطفالالتزام،والتليموالتلفينالتبسيعط

والقواراتالاداريةللمراسميفقاببئيه2ادراوالس!ائدلللوقالخضوع

بالهجنةئعملتزموانهفراغفبىيعمللاانهيعنىوانما،ومبرركتابع

.والاد!ببمسئويىضهوالتزامهواعوفناناديبكلاجلهمنيئتعالذي

وشغلا)،ت.لميةاعمالىمنعملالىالادبتحويسلضرالملنزمالعربي

الدحعايةالىيلادبتح!،يلضىدوايضاالذصنيوالكسلالغراع

اوادقريري،الخطابياوا"ملالادبهوليسالملتزمفالادب.والتبرير

المعبر3عنهاالمعبرالجماههوا!الوصولمنالمتمكنالمممعالادبولكنه

الالتؤامنرقليعنيولا.اررضقبللآمالوالمث؟يواقى:جىءالمجتمععن

يخطعئهوصوابه،4تبصدارواقعنقلبل،للواقعالجانباحاديةصورة

بصةافكراالهبياغةعنبالبعدوأيضا،وآرائهاالشخصيةبسلوك

والموقف.والسلويرالمبالثرةعدمخ!لالمنبلالادبس!للاعمالالمجردة

الشخصيةفمهمة.الشخصيةوالمعاناةالتمميمالعكريكطابقمه!بدض

العامامتؤاجخلالمنالعامةالقضاياتجمسيدالناجحةالادبيية

الادبيللبطلالفرديةالملامعوامتزاج،الشخصيةسلوكفيالخ!اص

دراسات"كتابهفيلوكاشاوضحكما،العامةالموضوعيةيالمسائل

اعيئناامام!ءاالادبالشخصيعيشوان"الواقعيةفي

"هـ-افرداباناو-ضا؟ن!وىنجرورالعصراياقضااشىدنفسها

.موتاوحياةمسألةوكانطالظصة

لانضرورخب،امروشياسيةواق!يةاعملاوالغنالادبهيقدمان

كضاباتالادبيقدمانهذا!عفيولا.الواقعمز،اساسفيجزءالسياسة

هذافان،والفنللادبالفنياًلمعولرفيهليضعفمبالثرةسياسيء

المتوفىالاد!هواحفهقىفلادب.الحقيقيالادبعنيكونماأبمد

اساسعلىووردعفن!يةمه،يشصةالواقمعيعيشوالذيالجماليةلشروطه
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'،!يي.-ةر.ء-؟!.!حما"-.ح!!.'لا'م!لاص'!حص

العربي،المجتمعداخلاتوالتناقصالسلبياتعنالعينانحماضيعني

،لانلتغبرهوصروريايضساجميلعملالواقعفيالقبحتصوير

ونقدهاحهاالنظرلفتيعتيالقبحوتصويرالصدقهسوجمال

فالادبب.حقاحميلمجتمعخلقالىمحاربتهؤالطلعالىلدعوة

المجنفعءجإلفترةفيباإئفهـوخاصمةداثمامطالبالملفئرممرجمط

والنقدبالنقدمطالبالملتزمالصبىوالاديب،خراكيةالالفالىمربي

مبرر.اومهللاومصفقويصبحمجردالىافنحجريخنحوللاحتىفىاتي

51ورؤوفرديتهالعربيالاديبشحهسصةتجاهليعنبىلاالا)خقامان،

ذاقيكأ،!ارؤمنالصدورهوف-نلكلالحقيقي،لي!الاسار،وانية

وظدالفالملتزمض!رهمنالذا!قيرزاهينعالذيهوزمالماةالفنان

هنادفليس.الموفوجم!بت!ورهاخاصةاوموهبته،بثوضوعيتهأتعته

وعلىالعرليبللاديبالفنيالابداعحر،لاعوالا)واميجورا!منوف

اختيارحريةاءاللتزمالعربيوالاديب.كأالخاصورؤاهدد؟4

اجبارعلىولاقسرفلاالفني!!واهمع،ة"قىالذيافنيواالادبرضلذهب

حقامطالبالملتزمالعر،يالادلبولكن.المذاهبمنغيرهثونتهب

والعقلاليوال!لمميالايجاببىالتراثمغيعتر؟طعربيقو!عادبفلق

ينقلانودونالعالمآدابالىويرنوواففهوذالمتخلفمنهيستب!د

الثقافةاىواالتراثالىالنقديروجهالىبصعبلل،بهـايمحهـراونها

علميةنقد.لةنظرةالملتزمالعرببىللاديبتكورادهيجعط.لط،لعالمية

القديخههوالمعاصر.العالمبئأالادبوفيالتراثفىالتظدميعنيممت!!صلا

تبعاالشكلوظويراضجديدباايضامطالبالملتزمال!ربيالاديب

واجديدةموصوعاتتبنيفياللارمةوللتغيبراتالموصوعفيلتطور

لتقديموفروريانمتضامنا!والموصوج!"لشكل.جديدةنظرجهات

القديمقعلىالاشكالفرضيمكنولا،جديدةرؤيةوكلجديدادبل

التجديد"صيختلفالماتؤمالتجديدولكن.الجديد"لموضوعات

الش!سليتعانضرورةيرضجاهلوالذيالنقلءلىاكائمالزائف

ويلزمهويتبعهالمضمونفييتمفالضجديد،الجديدالمضهونلجديد

4الحدافبمظهرالظهوربهدفالتجديدوليسىاثكلفيلتجديد

تجددالادب.،المجضمعتجددفكلصا.الواقعمواجهةصظ.ا!روب

به،والتقدمالمجتمععنا!عبيرباالملتزمالعربيفالاديبثمومن

الجديدة.الاجتماعيةالمضامينتناسبجديدةاشكالبا!كارايفساللتؤم

ابتكارعئعجزاالتقدمعمليةعنيتخلفونفانهمالالتزاماعداءأكلا

اليوميةالحياةيشناوللانهالادبيتدهورانويتصورونجديدةاثكال

وعجزاوووما،المادصةاررئل.نذلكالىوماالمجتمعداخلإالمراعات

اًن.اشكلوااللفكأوجماليةالروحيةالمعانيرسرابوراءجرياإ

اعداءالالتزام،همدنياكمسائلجتمع41فضايامنيتبرأونالذينمؤلاء

رايفيالمطلوباذ.للزيئةوحليةمجموع!ةوجملاثرثرةالادبهفليس

خلافلاافنبماقديمةالموضوعاتوطبرقالاعتدالطهوالالتزاماعداء

اتقدماضروراتوامامجديدكلازاءالصمتباختصاراي،علهها

المسشقبل.اجلمنوالعمل

كارثةازاءالمسثولضةمننصيبهاتتحملامربيةاآدابناان

الئعام!بةلعبةجميعااستمرأن!!د،6791يوليو5هزيمة

عنهاومرضيمالوفةبماراءوالكتابة،والسملوكالفرفيوالازدواج

للهمس،توالحقيقيةالخاصةبارائناوالاحتفاظالحاكمةالانظمةمن
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للخبولي!لع،جسدقي!يأ!عرجمماأكنأنويمرأمق!

الفصولىعلىالفحمولجمتكل،ويعيد،غأراتها4

الشهيدةالمدنمنأزلبينأو*حهـ،ببويطالع

ا)سيولتنباتماويسمع،الذكرىحجرية

اجديدذاالشصاسيححقلوفيان!غرقىذال"في

النالهينالجنودمقلوفي!سفائنهاوعلى

الس!جينوطنىيا51ذدانكعلىيتبعثرون4

البعيدةوالنداءاتالقريبةالسافاتبين

الانبياءيستقرصوت!وخدفيتعهقرون!

أشتاءارحلمثصاجبفوؤالحيفويعمقون

المباحالصممتغربةانتظارلضواورثهاعنها
ألقصيدةاسمالفوقانتظاركيطرحكظلو4

ابركاءفىوألعذارىابعث،فيكاصلبواظل4

التليدةالمراسيمفيصو-ياواراكمطروحة4
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عماا!عربيا،ديبصمتلفدالاموروباضعف.المغلقةوالحجدات

العربيالاديبوشأركوديماجوجيةخداعمنالعربيالمجتمعفييجري

الفارغوالغرورالزهوركبهاالتيالعربيةالجماهيرخداعفيبصمته

والأدباء"لعربةالجماهيرافاقتحتىا(!ذجةوالرؤيةالكاذب

اصامسئولالملنزمالعربيفالاديب.الهزيمةهولعلىايضاالعرب

يوحد،وانيناضلوانيحغعدانيكتبانواجبهدمن،صمتهعن

يامناكثربا،لتزامادوممطالبالعربيالاديب،وسلوكهفكرهبين

مناقوى،وليسالمصيريةمعركتهاتواجهالعربيةالامةلان،مضىيوم

والالتزامالنفسمعالشجاعةالمواجهةفيالعربيالابطرينشاالاقئام

مصارحتها،وفيمواقفهاتبنىفيوالشجاعة،بالجماهيرالصادق

فيالاذباهميةتةنيهناومن.والنضالالمقاومةروحشحذوكل

احريةااجلمنالعربرءالنضالىمعالمتعادفكةالمتخلفةلادكارةازالة

6القادىلاهضماماتيهتشوكلمحادبة!ىوايضا،والوحدةوالاشتراكية

!وراثعبتالتيكالرياضةمقامرةاهتماماتالىوتحريفهاالعربي

الىوتحولتالحقيقيةقضاياهعنالعربيالمواكلنصرففياساسيا

بالصحفالنشرفيوكألاسفافوالمقامرةوالننليةالعصبيةمننوع

والعلافاتالشخصيةللاخباروفضالهحصحفالىوتحويلهاالهوبية

الىالعربيالقارىءانتباهكجذب)و؟لجريمةالسينمالنجوما!حلة

وجاكدناوفاسيسفلالاستعماريةالبلادفيالظسمنغريبةنماذج

باهتما!تف1الانحرم!هرمنذلكغيرالى(00ومانسونوساني

ايضامكزمالصبيفالاديب.المصيرمعركةعنوتحويلهالعربيالقارىء

الرجعيى"والنماذجوالمثلالرجعيوالجمودالرجعيالفكربمحاربة

للحريةالعربيالاديبطرقيذلك.ارأسماليواالبورجوازيوالسلوك

وحرينه،العربيالانسانلصالحفقطليسفالالنزاموهكذا.والالتزام

العربيةالجماهيرالىالوصولفيالوبيالاديبلصالحايضاولكنه

ومضمونا.شكلاجديدعربيادبتقديبماجلمنالشكلوتجدير

ع!بةمح!احصالقا!رة
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إصباياوأصوتكخطايتستقلحتىوأقيم

والطريق.بالنبوءةوتأتي،عمطشيفيواقيم
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