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طاهرلبهاءفصصمجموعة

:"طاهربهاء"المصري،صللقصمجموعمةاولؤيتللأحظ4ء4هم2

ابئاءبيزمنبدؤةالمؤلفانتقاه،واحداشخصايكون/يمادبطلهـاان

اهـتي"افىزفى"عنمعبرايجعلهافىبععايهوخاولى،وطبقتهجبله

قصص،نقصة3لؤ،نلذا،المنوسطةالطبقةمناحديثااجيلايعانيه

ثونههأفيالمجهوعةبميةتر":!بل،بداتهامستقلةررءتألمجموعة

واحد.لبطلمننعددلاجوانب!كس

الجيلدلك"صوررطة41اللإمةمنالحدإثال!ءل"بهداو!قصد

،*ديتولو،قفتحوء،"وبدا،النئانيةامحا!ب!ةاالحربخلالولدالذي

..عوللج!،ءجاناوالجامعاتادارسااروابؤتءتالتيإولبوثورة

الممبتفيدابئاكثرالصغارالموظفينطبقةافياءدكونانالطبيعيمنوكان

قو"همابىومبىتوفببرعلص!همعدمة41اطبقاتا4ءابانذلك،الوصعهدامن

ؤ!ولمنحقيقيةاستفادات-إسشة.بواام،لىوبالت،ءبكرةنقب

صمبحهتاخئي!ةااًلطبحقاتاب؟ءإكنامببول،اظإبةالالا!ءالجامعات

اًلذيلثيءا،التمعليم3ءجانيةالىحاجةةكع-يةالاقتصلاامكانيإتهم

...-العلميالمستوىانهيارلمح!سبباكانانهعلىلهينظروقجعلهم

بحقتخففواالذين،"وظفنصغارابهاءهمالحقيقيالمس!تفيدكانلذا

اكهيم.مجانيةلولاتحملهاالعس!رمنكاناليالفادحةالتكالهورءكلن

شهادات!ح،الاإملكهنلاالصغارالموظفينابناءمنا!يلاهذاولان

ايداهنا،اءملالامةواسالدواسةات!مامبعدتبد؟الحق!قجمةازمتهمؤان

الثلا-ةاقلاكالىالطموح)نجلقللالمشهلائيؤالم!:كلع،والواقعالصهـام

اًلكمالياتهذءأنالا.الا؟لىعلىا)فاحرةاشقةااو،والههلربلأالرو

،وانمشروء*عيربطر!عادةقثرىاثجتدمعمنفئاتالا1و،تستمعلا

قديكونماغالباالذيالجد،بالموظفوهث!ههء،ءـررا..قاقونبةكانت

المس!تلقرةالحياةابوابلهسهتفت!حشهاد-4انظنعاى4درال!نء،ش

لا-.الناعمطة

علىفاصرةالصغاراووظفينصقةمنارجبلىهذامشصكلةول.ص".تط

لطمانتوازيهاتكاداحرىوومملةث!"بل،؟حسبالاؤت!عاديمطالوضء

فالموظف،"اكلحققعدم"وركلةهيتلك،خطورةممز،"افىوتكن

تحنبقفياجادةاوبالرغبة،بالحماسطممتلئاالعمليةصيا"4إبدأالصغير

ليسواز"،تكبلهبحطود،صطدم4اكأ،3ءيروصادءلمهلصللال!؟اته

وبالغ،السطوةلغباروتينيجه،زفبى"كوبىارس"مجرد،نكرةس!وى

ياوالىوقتايفىبهت!صف!درؤساءلأهواءعرضمةواًنه،الخواء

ال!ماسمكانالبلادة-حلالوكتوبمرور.حقبقيةحماير"دونمكان

لنصبحالجديدلءببلاالىاًهـ،بقالموظ!نجيلشعاراتوتتسرب

بطلبوعليك،كثيراستخطىءكثيراعملتا؟ا:و-لوكاةلسغة

الموطفيناحدفمانلذا،ثمنهاكانمهما،الشخصيةلملامةوالم!الامان

يحل!لافض"ا!د!الحظاتاحدىوئيايرعرغا؟ءموعةؤىا-اف،ينا

زوا،،!ضااللببلةهناا.طوير:فيءلا.ئاور-5نفعللان!ص.كل.و،ء!نا

ا!نص!.لهمفموتحهث،صخيرةخ!ارة؟ى،-هذاثنةبالاص!،

أ)ا"ايداثيءلا.شيءبلا-،ثمنبلا،ضرباتبلا..فعلاكلءت،-جي!تظ

بطك"يتركبل،بلسانهيحكيلا،.(،؟(هربهاء.))ي!تبنإء

الانغهالمرحبةءق-التوىوويبدوفيماطلواله.نثرهوص!ة!تحدث--ءق

الساث"اوراًثهـومعكملفيء،قل!4او،!/ك!ث".لعدأء..والمه،ناة

ا!كاحة"لم"بقمهلة!1لا؟*

ناالطبيبممنكانلوكمايرويهاسالهديدةفصصهفبم.(روي!االنء

يتناسبالذي"التشيكوبر"الشكلا!لفاختاروفد..تحدت

وتحتوي،وتنتهيتبدا،"عرممحال"هنافالقصة،الم!هوعةمعفياما

القصةفانلذا،جوهريش!6ي!دثاندون،ررةرواحداثعلى

فبىلمنبداتبانهالكتوحي،ومتدؤقهمرنهزرثو"طاهربهاء"ء:د

المستوى،مستويينعلىالبطلل*لمؤلتالقصصوتمتعرفى،بعدتنن"ولم

4برؤساثالعاموالمستوى،الاخاوازوجةااوبالامسواءا!خاص

.الهإديالشارعورجلواصدقائه

،ياس"اسبابأحدفانها،العائلية،الخاصةعلاؤاثةعناما

هذهلطبيعةولكن،فيهلعيبلا،ا-ميمامعمتلائمغيريبدوفهو

البرجوازية،الام!رةلقيمرفضهؤيب!مةالبطلوليس،الهلاقات

والمطهريةالاجتماعيالنفاقمنالكنيرعلىفعلاتحتويوانهاصاعمة

اءئفمنكانبرناردشوولعل،اؤرادهاعلىالفرديةالروحوغلبة

فقرةؤالهماضمنومن،البرجوازيةالالرةوتقايىدنظاممهاجمي

زوجها؟حبعنكفتالتيالزوحبةفيالقولهـا"ف!ها،تاءلبليغة

يخاصمالذيوالاخأفلبهصميممنومجها4زوءتسضمالذيازوجوا

هولاءـ*نراحدقاللو؟..الالرةاملاكؤم!هكأعاىالمحكهقياكاماحاه

(*2،ثر!اوفشلاوضياعاهباءضوئهافيجبانهلبدت،لنفسهالحقيقة

تبدوفه*حياتهلان،الحقيقةلسسهةالالمجهوعةبطلانيبدوو

حولاخيهمعحادخلافعلىاًأ"."ثريعاوفث!لمروضباولهباء"

،"المظاهرة"صةفيمالوؤاشيئاكانلوكمطاع!نهإحهكبما،الميراث

ايض،مو!وداكانالخلافهداان"الخطوبة"قصةفييعترؤ!وهو

متواودف،تقليديخلافانه،القطيعةحدبلغوقد،واعمامهوالدهوجن

علىفهو،ورولأ"تامهليشمليمتدبلاخيهوبينب"قاصراليس

اسلوبهبسببولكن،المرةهذهالميراثاجلمنليس،اء4معخلاف

عماتسالهفهي،مالس!لاتفضيلهاوحبهوعدمالحياةةيالبائس

ررتر-مةفهيبزوجننهعلاقتهاما...فبمةلهبشيءيجيبهافلايرضيه

منومجهاسئمها"ايظوهو،حب"عنكفيتفقد،برناردنتولقوله

ك!هىمنالعديدلف؟نشانها-تبدأالابقصةاًن.."قلبهصميم

وقصيرموجزحواروفي.والزوجالزوجةبينحاد!بخلاق-المجموعة

يذهبالمساءوفي..زوجتهالزوجيطلقجملخمسيتجاوزلاومعبر

،السبدغيرالزوجيةءمثىالىاخرىمرةبهاليصدحمالهبيتالى

يبعدهاانيحاولفلماذا،حياتهفيالوحيدالخطاليستانهاذلك

تنامالفراشوفي!مااحتياجاليهااي!تاجقدوانهخاصة،حياتهعن

ولاثكلبلاهامم!جثة،والرالحةوالطعماللونمنا-ةالخاالزوجة

علىشيءكلانهىالان"الياسمنلمزيدالزوجبخسلمحيثمضمون

كماالعالمفييسافرولن،والبيتللوظيفةمشسوداسيظل،الارجح

ووهثجنبهحاوللقد..كاملةالئطكةبهتحي!سوؤط.يحلمكان

."فائدةبلاولكن،الشبكة

فيممنصلبةبشبكةتحإمر،"وتتحطم،البطل7مالتحبطهكذا

هـسلىهوبينماوامهوذوجتهاخيهبحبيتظاهربانتطالبهاجتماعية

يذمن4ياسكثراصبحوفبهتنتهييدخلهاتجربةوكل،معهمخلاف

الشخصيلنجاحهصفقةيحرز؟نفينجحالتيلو!دةاالمرة..قبل

ارتضىالتيخطيبتهحسابعلىكانت،بهايعتزقيمةحسابعلىكانت

!مةان.الجديدةبمصرالجديدالبنكلفرطمديراليصبحيتركهاان

المجموعة،كصصىاهممنتعدلتجربةالهذهتتعرضالي"الخطوبة"

"ا!اهرة"قصةاستفاءبعد

..شي،7بكلاءتنيت!دكنت"الاتيةبالفقرةالخظوبةتبدا

ذقنيودلكوصففهشعريفصورالور!والىمجربصديقاخذني

اوائرارعاليةحمراءعذقربطةاشتريئذلكوبعد..ءكيهاوتقاضى

"مكاوبما-عمر"ترجيةولبرناردشومنخ!رات)ء)2،
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وكانياصبحتالمرآةاماموقفتعندماالنهايةوفي،للقميصفضية

ا"لمجقوخيل،اكقربطةلمحيادبوسارشقتمرةولاول..غريبشخص

."لنهايةاصتثابتاظلو!كنهينزلقسوفاذ4الوقتطول

كماالمجضمعمنموقفهالبطللنايدنفالنهوذجبكأالبدايةبهذه

الراسخة،الاجتماعيةللتقالببدمستسلمفهو.الاقتصاديوضعهيكشف

وال!دبهيرفمىالذيالشكلبايزوقهلكيمجربلصديقيدهيسلم

هذهفيلا،مباشرثكلمنهيتنكىلافانهوفحهعنأما..الحطيبة

بالدلالاتغنيةبطريقةءلنهيعبرولكنه،المجموعةبق!يةفيولاالقصة

-العادةغيرعلىساعطىوأنه،للحلوكاملاجنيهادفعانهيذكرءش!ما

ي!بءبارفييسكلوانه،اخرىعربةركبوانهللبوابقروشخمسة

زهيدة.ياثمانالرخيصةالخصر

مشبة،معلوماتعنهجمعق!دوالدهابأنيفاجاالحطيبةبصتوفبم

بسبب!القطيه"حديبلغخلافعا!هووالده؟عمامهبأنتقولمعلومات

لصيباوان،الانننحاروحاولزوجننهطلقخالهوان.هزيلميراث

بهيواجهمااقصىلكن..التبديدبتهيمةمعهللتحقيقتعرضنفسه

اًلذييءالمف،خالهبزوجةعلاقةعلىكانبالهالقائلةلتهمةااالخطيب

التهمقهذهينوالخطيبانمنوبالرغم..الخالهذاحياةيدمركاد

اقص*اهذهفييبدوفهو6ف!يهالقارىءلفكوكيلغيلاالاؤكارهذاانالا

ابنتهءنثبتعدبانالطيبةوالدصفقةعلىيوافق..ووغداانتهازيا

لجديدةابوصرسينشأللتكجديدفرعكمديرونقلهتهترقيسبيلفي

منشر!حةالانمسلاخؤفض"لكومبارسا"ثورملانههناووافح..

.الجديدةبهصرايناعمةالثستقرةبالحهـياةليرتبظالموظؤبئصغار

ووالدته-البطلبينتفاهمبسوءفتبدا،(،المظاهرة"قصةاما

اعلنانهمنوبالرغم،-هـامماعيرعلىدائمابينهماالعلاف!ةبانيشير

،الموضوعهذافيتحدثه؟لاامهمنوطلباخيهلزيارةاستهدادهطدم

يجدلملانهوربما،الترددبدافعررما،بزيارتهيقوممالسببفانه

لزيارةيذ!بلنهايةا!انه..ممهرتشاجروربما،اببهيذهبمكانا

هذهفيوهو،واحدةبكامةيعلقلاالشارعوفيحانقايخرجحيث

اداخلي،اللمونولوجيس!ةسلمقلما-القصصيم!ظمشأن،نهث-القصة

ص!كد4ونولوجفا،انفسياتكوينهفياهاكلبر*ـدايرثفالفيالشىء

بينهقائمتناؤضعنيعبركما،ذاتهعلىوانطواءهلنفسهالبطلحب

طاهر،بهاءبطلفبىت!نوفرلامواصفاتوهذه،الخارجيالعالموبين

وهو،الاخرينمن،قورهبقدونفسهيكرهكانلوكمايبمودائمافهو

علاؤ-لااًنتهت.الخارجيبعالمهيكترثلاكمااداخليابعالمهيكترثلا

.تسلرمالاسمننوء(واصبحت،اعالماوبينبينهلتناقضا

ريارةانتها!بعداليهبذهبمكانوجودوعدمالفراخمنوبدافع

المراةعلىير!تعرفال!م!فاووكط.تصادفهلى:هااولدخوليقرراخيه

الس!بنماي!تركئةالبذالمتفرجينتعلهقاتوبس!بب،جوارهالىالجالسة

هدومه،عنمنهماكليتحلح!حيثشايمشربالىجارتهمعويدهب

يس!لتائنهاوطرهمنها!بقضيلهصديقشقةالىاخذهايقررانوبمد

الهملإكأويستسخفبرترددالشارعاىايخرجوعندما..واحلأةدقيقة

لها.العودةعهـدمفيقرركلها

فحسسب،القصةمواقفاهممنليس-بموقفالقصةوتختتم

ثكه?ريبالىشبمااليائسادطلان،المصموعةمواقفاهممنبل

وتتصاجمحعريبانعشاتحملمتدفقة+ماهير،الطريقنهايةؤييحث

ابتهاجالمظاهرةانيعرفدالامريسصقسروعندما..عديدةبهتافاتمنفعلة

هـيالبطلينخرظماوبدافع..آخرضررالقلأملكرةكريقبفوز

الىالمظاهرةتصلصىللمقدمةطر،قهو!ثفق6وت!فعل،المكاهرة

ءشجوجتن!نبالبطلمهركةوتندلع.المهزومالفر!فانصارمقهى

البوليس.قممممالىعليهمالمقبوضمنعددمعبهتتجهءربةفيالراسى

خارجيطلقانالبطلفيهايحاولالتيالوبدةالمرةهيهذه

فيهايطهرال!تيايظالوحيدةالمرةوهي،ماشيئايحققوان،ذاته

ؤاثدةجماهيرمعاليالسالمترددا&طليلقنىوعند!ما،متحكعينالفنراء

يم7

الىالمكبوتةالقهرمشاعروتنفثالجميعطاقة،تتشتتوللهدفللانجاه

فائدة.ولالهانفعلاحيث

(،كومبارص"ايشانشانهسلهاسملاالذيالمجموعةبطلان

كذلك،يكونانالمفروضىمنكانلو3مالف!ط،كلالىين!ريكاد-نبرة

"!لهةا(قصةفيوجههالىكلمةمجهوليوجهعندما،العملفيحتى

وتكهر،انفعالبلا"ساءفيلاصدقائهويروير4،ببرودالحادثيستقبل

هـلىينطويببرودالحادثهذايقابلعندماواضحةالعامةأعلاقاته

،ل!ينروتينيبسكلالحادلىويعالهـح،رئشمهجتهبامنالاستحسان

الذيالشخصحقيقةالىاحديصلاندون،وجيموسينوجيم

قانونيةااشكالاتفيالبطليقععنلأهاوحتى..وهربللبطلكلمةوجه

المناسبة،الكراهيةلهمكارهاتجدهلأ،اجلهامنويعاقبزملائهبفعل

يبدوفيمالانه6البطلبهء،منماذلك،هوكماسيظلكفمبمكلان

!ا،الخاطئةالاوضاعاكلعنهقنتجص،هذاكلمناكبرخطثمة

الذي،ضائعىولالهمميزاتلاالذيالشخصذلك،المجموعةبطل

ا!يوبيس""فيمزاحمااو،امالحمكتبهوراء،عابسادائمانراه

شرءحتهنفسمناصدقاءمعجالسااو،لقلأ"موضععنباحغا

تتحقق،لنمشروعاتعنإتحدثونالرخيصةالباراتاحدفي:الاجتماعية

صرخة،يعرخاحمياذاولكنه،يتشكىثلماالنكرة،(الكومبارس"هذا

ذلك؟معثىما"يقول((اًلمكاهرة)ءفي،وموجزةوحادةقويئ،والأحد!

فيعمليالىاذهبصباجكلفي؟حياتيمصنىما؟ايشيءمعنىما

ولاالملفاتوابوبملفاتفياوراقاادفنسنفسهالشيءفاعملالشركة

اصدقلأئيمع6البيتفيلعملافي..الملفاتهلىهءنيومايسألاحد

..."..نفسيحدث

شيذا،سيحدىهـ"شيئاانبدلأبانهتشعركالمجموعيةةقراان

للكومبارسي""ويعطيالخا!مةالاوضاعبكافةسيطيحشيئا،كبهرا

سواء،البطلىعلا!اتكافةحتماسيغيرشيئا،بامكانب6لهيليقدورا

البيت.فياولعملافي

رمزيكمالالقاهرة

!يىص!تععح!

"تبيروح!1طو))

عوادايوسمفووفببقهمواية

بيروت-الادابدارمنسورات

الايطالية،الصحفكبرى،،(سيرادللا:الكوريارى"جريمةنشرت

"بيروتطواحىن"روايةعنغابرياليفرنئفكوللمستشريمقالا

الفجم!المكانةالىتعودالمقالهذاواهمية.عواديوسفتوفيقلصرلفها

المرحلةفيابداهاالتيالاراءوالىالاستشراقعالمفيالكاتبإحهـتلها

ودينيا،واجتماعبسياسيا،العربيةوالبلدانلبنانيجتازهاالتي

الروايةدثحواعلى-زاويمهمن-سطهاالتيالاضواءخيكلكلنوذلك

.المقالترجمةوهذه.وابطالها

***

الرفوناو.الاحتجاشأمننوعينويقاسيالومالوجمطالعالميعيش

ف-ديقذفهخارجيوالاخر-بامثالهادرىونحن-داخليالاول

الامبريايىوضد،تصوراامكانحقيقة،الجدبالاستعمار

الخ.هيونيمةوالص

هذينتغذيةفيالفاءعةبنتالجهاالستة*يامحرباسهمتوقد

التبرالادبيةالاكألارثنايافينتتبعانالجديدومن.المريرينالتيارين

.الحربتلكاملتهالذيالضميرفحص6791عقبت

اهـحماا087كارنةبمدفرنسادعاالذي"رينان"فرارعلى



محاولاتفيالعربيالعالمفيصوتمناكئرعلاوالمعنويالفكريالاضلاحأ

الكاتب،المثالسبلءلى،نذكر.العلاجاتووصفالتشحيص

الىاسبابهاردوؤد"النكبةاعمدة"فيالمنجدالدينصلمرجالسوري

حادالالوطغيانالماديةتفشيوالىالعربء:دالروحيةلوحدافقدان

تء!م!افضلا،التضح،ةوانعدام(بالاسلامالاستمساكواجهةوراء)

العربية.ابلدانامنكتيرفيالتقدميةبلانظهةثدكمناللأتابهذابه

الافتفماداتهذهلدواسةالتصديلدى،يظللبنانانغير

اكثر،دفعهلحديثاتاريرخهلانبا،هتمامالاحرىهو،والانتفاضات

المختلظتكوينهولان،الغربي!ةبالحضارةالمباشرالافعالالى،سواهمن

سرإعةصعبةأتوازناتالىاضطرهوالدينيلهنمرياال!صعيديمنعلى

تكدسر،خاصةواقليميلآعربيتض،من،واسلاممسيحية:الهطب

.الهجرةعنفضلا،فقروتكدسىثروة

التيالجديدةالروايةفيمحبوكانسبجاتتجلىالعنامرهذهكل

فبمسغيراليوآ)عواديوسفتوفيقوالدبلوماسيالكالباصدرها

الممرفيالعربالروائيوننتجهامماالطليعةفينزاعبلاوهي(روما

الحديث.

افريقيا)غينياالىلس!ئينقبلابوهاهاجرمسلمةطالبةبطلتها

القريةفيتنتظرهواًمها(اللبنازيةالهجرةفيالاميركي!تينمكاناحتلت

الاضطراباتتغليابيروتو!ه،صابرةثانعةالصغيرةالجبلية

اسرائسلوتغرباحدودامنالفدائيونيغيرحينعلىوتزيدالطلابية

،ب!فالهكرةالقلقةالجياة5فىهالبطلةوتعيثر.ضربلالهاالجثوبفبم

والصحافيالادابعشيقةتصبحاذ،الشخصيةمغامراتهاكعقداتزيدها

مسعي!!ح،لهالزمببلوقغايظلقلبهاومن،بكتاباتهلاعجابهاالثا.لر

يا!وساثل*!ذعلىالعاصفةاًلطلايحةالاجواءفيحريص،رصين

ت!ورادياالوقتوفيالاجواءهذهوفي.اواضحةا2*هدافوالعملية

متلقفسة-"طحناالكطولاجمجعةاسيم"-بووتطو)حيونفيه

بعدبدورهاياهاوقاذفة(للضطربالعالمهذافيالمتراقصةالشعارات

زراحمثروعع!ىتنفتحزهرةوهانيتميمهبينالحبإهـقد،لطحنا

ي!تتف!تاًنقلبثلاالزهرةإهذهانع!...ومسيحيمسلمةبين

فيصدووالاعتراهـالاعظملخطيبهاتعترهـالبطلةاذظروهـماساوإة

ا!دائيين.صفوففىوتنخرظبعالمهاصلةكل!يقطع

ترجمةتستحقوالتي)*نكدئرإقيالىثرجمتالتثعوادروا!ةان

البلدانبررواجهااما،لبنانفيكبيرانجاحالاقتقد(ايض،ايطاببة

لماتداولهامنهتمثلافمصر.:البلدانهذهباختلاففمختلفالرسة

وماالزائفةوالشعاداتالوكلنيللبهوراحه!طنانتقادمنعببهتنطوي

وهلىا-يرومايكبمنهااكثر،اليوم!حتاجالعروبةاقجبنفى.اليها

معمئفقببنراناوهثأ)ومعنويفكرياصلاحألى-متتبعكليوفهما

ثضايا!"مواجهةالىتبمرفميأ*!لىءلىارائهبعضثىلمنجد2

.اللازمهقوالجدبالوءقأالفيرة

يامنالطغيانتحملبوسه"همليسلدكتاتور،4اثاسواالذينان

التر!بيمثنهملاديارهمفيلرففى1تجاوؤاتيعانون!نواللى.كاننوع

الاسباب(أ*مريؤتهموكيف)بالطبعيدوكوناًنهميلا.سواهمعندبه

لجل!اتطلعاتنبلءموتهمولا،ذلككلوراءالكامنةالم!ثىتركةالعم!قة

؟لط!قاتتضعهاالتبالتقاليداطوا!وجمسر/القهرضأالتخلصالى

اهـوولةهيزالتوء،الطبقاتهذهكانتوقد،ا!،قهفيالححمة

.اكبيرةاوالخيبات!زمات!ما?!،!تحت

الاستفووءلمىاكأمرمةاعقوداخزالعربيالعالمحصللقد

اث!ءانهوالنكليلفتماانعلى.اثطادهمختلفهماوال!دبة

بعكسة.اصيبقد،لحريةااي،المزثوجةل!هلةاهذهمنالله.لب

مكاو!ةفياسابقاثىمبادئهاالقوماعتصمدماكفهـاالتىفالحرية

فهم،ايومااختلت!دالحريئووه،معاوالخارصبالداخلبمالطغيان

بالعرية:الجماعب*بل،المرئيةااحريةاي،الفردبحريةلأ+يتر"مونها

الوطني.الاستقلالفيمهانيهاتئدرجالتي

كئ"اماراتممراولصنانشبابلدىالرفضانتقاضاتفيان

ولكن.الاباءهليمعقدهاالتيالاماللتحقيق،لربنففيهاؤرىانلود

.التفاولفيالا!ترسالمنتمئ*ت،فالالىمعاوقائعا

غابريلليؤوانشسكو

لمثكمراالزمنمرايا

السعيد!ديراضيشعر

جاهـلاممونوحين،وءيل6فمخم،خ!جلضمصبئتكونحين

وكيفية،والذكية،المتعددةومئ،باتهااورخصيةال!"ية"اصول"

،اخترتقدتكونفانماكذاكتكونحين،ءدا"فببدةالعلاؤاتتكويئ

لضجبكابا.لربخارضومظلواصغيراركنا،مغشولةء!اوعامدا

فيلاالبر،لواسيلاواالغليطةوالروابظ،المفتعل،،اضي1،اس!عالو

معا.والمفترسة

،الالاصاحس!نعليجدقياو،يائسة،المقدمةهذه-كلنقد

راضيالشاعرعنللحديثمناسبامدخلاتكونلانته"مابصلحاًنهافير

عاما،عثرينمنذ،حقيقيةوبحرقة،الشعريكتبانه.المىمبدمهدي

بقيانبعد5791عام"الرروبرياح"الاولديوانهاصدرحين

."سنواتخمسطيلةاءوراإمتظر"

هذاكلله،السعيدمهديراضيمثلس(ءراً)ىتجيءوحيى

كمساءل:أكفاالشهريةباكشاطاتوا"ل،،إلالطو،لشعرياالتارءفي

اًلباهر؟الف!هوءدائرةهـ!وبعيدا،مختبئالشاهـراهـ13بقيلماذا

اربعان8!الانتكارهذاكليحتمللالدانرةاهذهالىالوصولان

شيءكليكونبمدها،الشعردائرةالىبكللوصولكايىكأؤ!ص،ئد

عنبعيدةاخرىنشاطاتفي"تبدع)1انكثرل!د"،وسهلا،ممهدا

الث،طاتهذه"استخدام"!لا"ذكيا"كونانوشريطة،الشعر

سئحدوبع!ط!-ا.الفخم،اللامع،الصعودسلمفي"توظيفهاو"

منواكبر،و.ضاءةمهيلأ!.غرة4ث،شعرية،ا!سياتانتكاركفي

النقد،الاشبم"كليجيروق،مض!كيز"نقادا"افىضاوتجد.حجمك

الشعر،عنساذجةبمفاهيمممتلبون3انو.خاصةاالفهريواً(نقد

المخيف،،إلقكبرمعسيتعاملوناًلنقادهولاءان.وز.4،معناه،دوره

للشفقلأ!مثمرو،منتفخ،بحماس،يررعرافيرو

وليس،مهما،طريقاثمةانندركانفتطييم،لزا؟يةاهذه.ئ

قةلحقباوهذه؟'المتهـقدمخطهفيويضعكاالشوالىيوصلك،شعريا

مكانهديالسعيدبقاءفبم،ال!البطبيعة،الوحيدةالعلههيليست

.جدا،وحا-مه،مرثرةكانتلكئها.هذاواًلمتواضء،اخفيا

الشاعر،يكونان،ذاتهاحدفي،الشعريالخلقع!بةيهمهل

يمارسونمهنلكعيرينابهيفو!"حدالىاللغةمنهتمكنا،شه،عراي

صاف،فئيكعمل،لشعراهموهل؟،(اليومثبابمنالشعركتابة

لوزن2بهواعئيالخارجيالايقاععلىسهطرتهفيمتفوقاالففاءويكونان

كلماتفينلمس.انالشعريالعهليهمهل،ثا!ثةومرة.؟.العروضي

'"اثمريوتدفقهالسبلابروح"الشاعر

للمجموعة،الخلفيالغلاف3تقروانتإواجهكالثلاثةالاسئلةهذه

راصيالشاعريمتلكاالتياللغويةالهارةعلىوكد4اًهـ،يابفالشاءر

الشاءرانعاىجبراابراهيمجبراالاستاذالؤكديبمنماالسعيدمهدي



المجموعةقصائدتركدبيمنما"الشعريوتدفقهالسيابروحالىاًقرب)ء

.القصيدةبجسدعالق،خارجيايقاعلمى2خارجيةسيطرة،ثالثاا.را

وهي،شعرياوادبيتعبيرايفي،خطيرةقف+يئ،اللغةان

شعرا،الادبيالعملاهو،اهمعملمعلئتعاملاولىاداةذلكبعد

اللغة"سلامة)ءعلىالتعويليكونحيناورعروفي.نثرااوكان

،ومتوفرا،سهلاالمطباتفيالوقوعيكونفانما،بذاتهاقائمةكقضية

تحهللاانهابمعنى،ابداشعريامقياساليست،اللغويةالمقررةلان

وليسأت،اعرابيةمقدرةالمقدرةهذهكانتاذاخاصة،فنية،صفةاية

."ومؤد،مركرة،بنائيةمقثرة

الابنيةفيحتىومقدأرخطيربوقارتحظىالاعراب-اللغةان

ما،لشاعريكونانب!تجاهلهيمكنلا!قفثمةافن.الرديئةاللغوية

ناوبينهائلةنحويةاستهـعدادات،مثلاالميدمهديراضيوليكن

هذاومن.والدقيقى،صالصا،اًللفويالبناءعلىف!راتلهيكون

مهديراضيان6جبراالاستاذمعمهـختلغانفسمياجدفاننيالجانب

لكنه،باخراوبشكل،السيابروحالىفري!بايكونف)السعيد

قعوة"اًن.الاسلوبذلكمقوءإتيمتلكولا،اسلوبهمنيقتربلا

يمكنلا"التركيبودقة،الايحاءوعمق،اللفذةومتانة،التعبير

منحالباقي،بينهمالتقاربااوالئمبهاوجهمنوجهااعتبارها

عديطه،لعناصرحصيلةالشعريالاسلوبانءهـفناواذا.الاحوال

اسلوب!بينلاقترابايكوفىمخ!تلفة،ونفسية،وفنية،ثقاده،ومكونات

،النفسيالاخئلافيكونبقدهـما،وقسريا،مفنرضا،الشاعرين

وعنيفا.حقيقيا،بينهماوالفني،والفكزي

بالايقاعتتعلقالسعيدمهديراضيشعرفيالثانيةوالقضية

،وثانويولاحق،خارجيوهو،الايقاعهذااًن.الوزناو،الشعري

فرصةلهايتركلا،جراويجرها،المجموعةقصائديسمودالذيهو

مماخوذةاًنهاواهدأـ.،اعمق،موقعافهـيهالهاتحفروقفةاو،للتنغس

شاعرنا،بهيتفردجانباثمةاكن.وسريعة،مثإبهة،قوية،بوثيرة

الشعريةالمرحلةفي،الضميق،الشعريالايقاعخن!د!علىيخرجانه

،المتدارك،المرحلةهذهفىءالسائدينالايقادأئعلىويتمرد.الراهنة1

خفي.ايقاعمنالكلمةفيمااثارة!لىيقوىلاراضيلكن،المتتارك

داخلية،ايقاعيةحركةتوليدفيتسهمولا،ومحد!ة،منطقيةانها

يتفجراو،معهايلتحمولا،اللغ!ةحوليحوم،خارجياالايقاعيبقىلذا

منها.

لركنيكبيرااحتراماوكن،يبموكما،السدمهديوراضي

الونن،نالركفهذينعلىالتوكيداجلومن.قتيبةابنعندالشعر

لاكانهحتى،عجيبااصرارا1الثانيالركنعاىيصر!انه،واًلقافية

يخترقالذيالحاحزهذااجتيازعلى،وفنميانغسيا،القدرةيمتلك

لديهتجدانحداويندر.يقاوملا،لشائكا،هالذويخهوتار،وعيه

ششبهمغلقةابياتهكلان.ومفتوحا،سائبا،طريا،واحدابيتا

!مق!مة،،مقنملةهذهالاغل!عمليةانتجدماوغالبا،المسثودةالازفة

الاخلاقي،الفعلصفةاكتسبتوكأنها،!نهاالتخلييستطيعلاولكنه

فيبإقياو،ثقيلاندما،بالفرورة6يستدأعيعنهلتخلياحيث،ائكرر

ساحقا.

متراوحةاومتبادلةتكونوالتي،التقفيةهدهعلىاصرارهانأ

فني،خرابمنحثراثرءناكثرقصائدهفياحدثأت،الاغلبعلى

،مبرريسنندأهالموالتي،المغروضةالتعابيركثرةفيملاحظتهيمكن

مثلاالمقطوعةهذهان.نفسهاثاعرغير،وجدانياوفني

،الاياممفاوزعبرت

الريح،صدراشقجثت

رمل،كحقائبييدي

صلى،نهرهاسماءعينيوفي

التقفية،طائلةتحتتقعحين،ومخنوقة،متفث!بةتصبح

كلتغلقخىكاللقافي*المبررغيرقالصفهذاضحيةوكون،المعتادة

:ءحدودغيرحاءااو،محتملمعنىعلىتفتحفيهانافذة

،الاياممفاوزعبرت

الريح،صم!واشقجئت

(المأءبكاه)رملكحقائبييدي

تسبيح(شواطيءفكل)ص!لىنهرهاسماءعينيوفي

،الصحراءاذرعالمعانقالخطواناءطشسبمفميا)

توحيانيمكنماكل،تماما،قتلتقد(،المأءبكاه"عبارةان

تشبهالتي،كحقائبه،يابسةالشاعريدان.السابقةالعبارةبه

اغلاقها،الىيسرعالشاعرلكن،ولمحعالة،شعريةصياغةوهذه،الرمل

طيئةاث،عرعينتكونفصن(،تسبيحشواطيءفكل"ومثلها.نهائيا

مميتة،او6ميتةتصبحالثانيةالعبارةفانيصلي،سماوي،بنهر

فهو،المقطوعةفي،لأالاخيرالبيتاما.ايلهـحتمل،السابقللايماء

يستدممهالمالاعادةوهذه،الاولىالثلا"لةللابيات،جداعادية،اعادة

،تسبيح/اولء،الريحالكلماتهذهبنبالتقفيةالبغيضالولعسوىهذا

.صحراء

،اخرى،مضطهدة،مقطوعاتعدةنجدان،ذلكبعد،ويمكننا

نغسى،فيصغيراسفوثمة،تمنيتتهاقرامنانتهيتحينماوانا

2!الموضو،الفخممة،الجلوانهذهلىايصلانقبلالشاعريقفان

:الافواسبين

(الرمضاءفي)الثاوينعنب؟لنيالامسسمعت

دبا(الظماحجرفوقه)ترابفميكأنافصحفلم

،الاشياءبها،كةاعدلملافب

وثبا(الدناتثببهعصراوتهيشها)ابعادهإترى

ورائن،سرجيخلفت،ترجلت

راسي،نكست،الرملعلىمشيت

مائي،بلفما،احترقت،ظمعت

كاسبم(ال!موتساحةفيوا،!ارالريحفانا)،دمي

(الامطاروجفت)لمورق!اتاالشفاهتيبست

،القرب!طالمأءوص"ر

الاحجار(سوىتشربهلشراترابا

الذيالاصرارهذا،التقفيةعلىهـروءيىامهديراصأطواصرار

كامكانيئ،كثيرةتعبيريةامكانياتقمصائدهافقد،تبريرهيستطيعلا

تمهتطيعوالمي،مستحكماعداءلهايحملاأتب،الشويةالجملة

المسائلومن.اف!جاربفيوافنزاحم،التوترمنالكشراستيعاب

يكتب،وشعراحياة،والقافيةبالوزنالمواعرلمنا5لثأاان،الغريبة

موذ!ونةشمائموالقافيةالوزنثعاةدأها-شبع"المتعبالنفم"قصيهه

:الاخرىهيومقفاة

القوافي،الناحتونايهالاا

،الشتاءزمهريرمنلطينامن

اتراف!،سوءبذلككفاكم

العياءدليلالتحفيفان

يغريالذيالضخمالهنوانذات"والصصرالشاعر"قصيدةوفي

ولعيصللقصيدةاهذهفي،ومتخطية،دمةص4،عديدةبتو!عأت

ووامنيضاعفانه،تماما،الساحقالاذعانحدبالتقفيةالشاعر

ال!احين،على،البائسمةالحمولةهذهيوزعانفينفسهويجهدالولع

،الخارجمنتمامامغلقة،التقفيةمزدوجةالقصيدة.وبالتساوي

و"ريح:،حادعبشكلموزعةانهارغم،والداخل



مهزومهمدائنالرملفيوال!فاريالمأءفيوجهي

نارمنخطوفليولد

مثلومهشبتاسياف"يبكيلاجرحمنوصدى

برصتد!لمجدا

تحومهايىأليبكئهاولععاحفيقورايلويلا

العاريالصالفضبفهو

وهكذا........

آخر.بيظوثلدلينستةيكملانالى

*ركز،لكنهآخرمنحى؟لقافيةالولعهذايتخذالقصائدبعضوفي

عددانجدحيث،للكامة،القاسي،الخارجيالرنينعلى،ايضا

وهـو.واضحةعموديةركائزعلىمستندة"الحديثة"قصائدهمن

اشاعة،تاكيدبكل،يقصدؤانهالشعريةصورهبناءيحاولحين

،لطموحاذلكتحقيقسبيلفيوهو،لكنه،ومؤثر،جديد،مناخ

خافتلا،ومفردات،عناصريستخدم.4ا،وغادرامعادياسلاحايستخدم

يمكنها،ولا،حيويتهامنالكعير2فق!تعناصير.تماماءملهاتؤديولا

:تثرياوتشعان،الان

اللهبا(يزرع)(ليلفرسان)(الررى)ميادينفيطلعنا

الشهبا(تزحم)خيولاتركبها(الاحلام؟متطي)طلممنا

لسحبااواءلصحراو(لهـبيدا)تهز(عقبانمثل)طلعنا

كربا(حصدنا)وكانملحاحصادناوكان

تغضب،لاتمامابا

زأرمتوثبمنللان(عمور،ة)لنداءفما

الشهبا،تزحم-زآر-متوثب،كهذهمفرداتمنيتخذشاعراان

الشعري!والمهلاقامةالوات،الاحلامنمتطي،للهباايزرع،ح!يدفا

الا!رو.علىمجديةفيربمحاولةيقومانما

المممهدمهديراضيالشاعرعندالشهريةالصورةعنوالحديث

دالس!يطرةتعلقهقدرلصورةابمفرداتقيهلقلا؟خراتجاهالىبناودي

لفاء،والمناصرالرموزمنكبيراعدوليحنسدفالشاعر.عليها

المنظم،غير،سياقهافيويغر!،بينهايضيعلكنه،السمريةصوره

واالمتفاهه!!ةغيرالتش!لاتمنءددباقامة،جهودهتنت!حتى

المتعاونة:إ

،ظطىدذياهساحاتكلعالممنجثتفدانت

،الشموءبكتهاقدالتيالسنينظلماتبابهاغلقتلصدى

ا(دفي،ليلتمدارافيمواعيدهاراسماتتزللموخطى

القلوعرمادفياثواقهاالمذيبةلبحاراوسواقي

،تناىفيهلف،طىءعنإسافاتاتناىاحين

رمزيةركيزةاو،اساسجامحورانجدلا،مثلا،المقطعهذافي

مرةايحاءاًتهفيهاليمسبمنهاتطلقاوالشعريالمقطعحولهايدور

نفسفيتصلحولاتصلحاليالمفرداتءنعددايطرحانه،اخرى

.مركرةرموزامصنلانالوقت

التفمبر،نحوجنوح،دائماولشىابإنا،راضيقصائدوفي

الشصريتركيزهاتفندفانها،شارحة،تفسيريةللغةاتكونوحين

الموضحة.،النثريةالوظيفةن5وتقترب

،الاق!اريدلعبتبهزمنعلىتهتبفلا

الامرارتتمثلانفس(تراناكما)(فنحن)

والق!ر(ال!عر)ونحن(اقداراالم!ر)نلم(واكنا)

.حصتنحدرولا،والتنقية،الاخهـتيارءلىتحرصىراضيولغة

لفن،التهقهـي!الىتميل،لاحيانا،بعضلكنها،الخشنةالهـتعابير

واضافلاها،،وتداخلهاباملماتيتعلق،لفظيايبقىالتعؤدهذا

6ل!

تعقيدا،كلماتهفيان.متشابكفكرياو،نفسبمبتعقيديتعلقولا

عير.حويونسقه.انتداخل!الاضافاتمنالكثيرؤىيتمثل،خارصا

،ارخوةا،لقراءةاتهيقالتي"ابيةالاعر2"الةهائنويشبه،متحانس

.الشهريالاداءوطراوة

الم!مجمنالقدرحهلالدهراًلحاملات؟لخ!بولصحراءدليا)1(

الصواهل،الليا!خيولكلحوافرعلب"داست)2(

اهارات-!يث،المعين6الشعريالا؟قهداص!نا!تحركاى

الشاعربقصائدادىقد،4مهي،واحدنسقعلهىوالاصراًر،محدودة

فيتنجحانالصعوبةمنان.الواضحلإةش،بهاسيرةالوقوعالى

الص!وبة،و"ن،وشخصيهاملامحطصلم!لمنؤصهبةكلهويرقىنحديد

،ارريافاتفياض!داخلااو،الملاملحؤجمماالاختلاط!*س!توقفكاى،ايضا

،اخاصاالتماسكمننوعا،لدالقصكأحقدالتثى،د"هذاانرغم

الاخرإبئ.بملامحؤختلطاو،اخرىباصواتتلتحمانمنوالمناعة

-3-

!رثالراهنةالش!ريةللحركة،والجدية،1،متمرة،المتابعةا!

؟لشهربانالاحساسكذلكوتورث.بنالحقيقيتاحيبةوا،الدهشة

،الان،يكتبءااغلبان.الفردقيللململأمحمخيففقدانمنيعانيالان

صيث.المثابهةو،المتداولة،لسهلةا،الهعمياغاتمنمجموعةهو

،مرارةاو،ت!باالشاعر-ورثلاالتىالقصيدة،المق!-ال!قصيدة

عديدونشهراءإثتبهاالتيالمشتركة-القصيدة.لاهبااحتدامااو

.واخرىلمسةاو،وآحرييتبينفاروراتجدلاثم

المقياسى!كونانبدلأالعتاداظروافت،الراكدلتشابهاهذافي

ت!صبعلم،ب!دمفإعةتصجحلمالهىالملامح،الفرديةهويالشص

شعريبطابعتضفظالتمه!القلةمنلس!دامهديوراضي.بعدلأفري!

لغته،ءلىالمنكمشاشاءراهذاان.آخراحدايشبهلاانه،خاص

تستطيىعقصيدتهان.الهـهوميكتبونممنالكعير!نيفوووالسلوبه

،الكادبالتلو/بمهذاوسط6واضحوبصوت،نفسهاالىالاشارة

لمماما.ثهرا!نوالبع!،والمفتعل

،إلالطو،اضعااتوظلمةفيالمختبىء،الخجول،اشاعراهذاان

.الاحياناغلبالاحرو!يفتقدهفب،النهئمهرفياساسهاشيعاي!ننلك

حرائقه،الىيلص!تطمنيجدلملكنه،ومأرومومتميز،صاد!اله

ا!اف-اتاكثرتفو!،شاعريةيمتلكوهو،والمتواضعة،لحقيقيةا

،اءدركة2تنتفىارودو!،دائط،تتقدورهـ؟عرإ"،الاى"المتالقة"

.مةاءااثمهمراوفىقاداهابنتطر"لاءمة"بةءروا

9!علا!قجعفرعل!بغداد

(1الخيالجسرإ)

بهقىالع!المقاومةقصالصمنمجموعة

اروسيةااللغةالىمترجمه

المغةاالىترجمالقصميرةالمربيةالقصصمنمجموعةاحدث

المقاوهـةاطاريحتو،هاالتي،"الحيالجسر"مجموعةهيالروسية

-..الستةالايامحرببهد،لراهنةاالعربية

الاخادؤياصدارهاعلىوالاشرافوترجمتهابجمعهاقامتوقد

بجامه"امرببماالادباستاذة،درواوؤ"اولجاالدكورةاسوؤيتيا

بالقاهرةال!لياالالسنبملحرسةالروسيةالمغةاكتسمورئيسة،لينيمجراد

بمتابعةمهتمةوهي،الستيناتكلرحلةءنسنيناربعامتدادعلى

،محفوظلنجيبترجمت،إصرالمهالمصريالشعبيوالشعرلقصصا

ترجوتارافيو6الر!سويو!ف،البدويومحمود،تيوورومحمود



"قصتوهي،والرائدال!كلخمعملمهههكلحص.بئمحوولالدكأور

جاهين،صلاحاثعارمنبه!-ضهـ،نلاؤدراترجمتهـا3،"زينب"

الهثيخ،لم!ليممانوابراهيم،الأبنوديهنالرصوعبد،حدادوفؤاد

السوفييتيللقارىءوقدمت،طهمحمدالشةجيلمطربااغانيولؤلف

ا"لعاصر.ا!هربيوالفكلالادبشخص-إتمنكيرا

فسيالعربيةالامةمعتعاطفهـ،حلقاتمنحلقةاخروكالت

الهنجالمسمومةاصهيمونيسةوااليةالا،برإلدعايةابازاء-الراهنةمحنتها

تتبعتأنسالنكسةبعدلمصيرهـااستكانتقدالعربةالامةانقزعم

عصرفيالقصةكتاباعمالفيوالف!ريال!كجالانتاجمنهاماجانبا

لغميرايحركمااروعالفداءق!صمنداتنقت،النكسةبعدط

وايمان،ل:اضناوجراحلشهداءابدمالاحداثويسجل،الاؤمىانن

،لارضاواسننرداد،للغزاةطردعلىواصرارهم،بوطن!الفدائبيئ

.تفهحياتمنالفركلفهممهما

والكتبالصحفتعلبعانعليهـ،كانالاختيارهذاسبيلوفي

شريئ2واحدىنتخظرالاخيرةالسنواتفيظهرتالتي،توالمجموع

التالي:4الوبرعلىلعربيةاالبلادفيالق!لآكتابءنعشرلسبعهقصة

مصر:من

،فياضررلميمان،والصوتالارضوقصقى،الحيالجسرقصة

يجيب!،الذيذلك4وقص،ص!ظيلمح!مد،مجهولمعلقاءوقصة

،الامكامسسةوؤضة،اكثرةوةصة،النجاابوالمعاطىأبولمحمد

اسماعيل.عليلاسماعيما

:لبنانوكا

منالجاضبهدافيوففقى6الرب!لسهيل،اكرامةلفجحقص!

وقصة،كأمان!لغسا!،عثمانأبوالعماوقصة،بوممندلبروابة

عيتاني.لمحمد،الرفي!قة

وروريا:ومن

الادلبي.لالفت،العودةقصة

:العراقوءن

،الليلوله!فيءربةوقصة،خلفلاحمد،الشقفصه

.كريديىلمول!

:الاردنومن

لقنى،ااوصيةوقصة،الناءوريلعم!مى،الزواجفه"قى

ئلاثبحيرات4وقهـصه،عمرانل،مران،الصمتحبمةوقصة،الثورة

.بلديلحيم،وقطار

المحتلة:الارضومغ

قمةفياللوروقصكأ،فياء!لكنوؤهبئ،الاصفرالشارعقصة

لم!مد،اللقاءوقممة،حببيلاءجل،الساقماقيوقصكأ،ازدهاره

.كأ-اص

والنفكبهوالةقدوالفحصالقراءةؤيا!!الودهذاجانباىوا

القصص،هده(مكلالترجمةليءطصةاولغاالدكتورةقامت،والاختيار

.شاجال.وف،ليبيدينمسكيا.ز"-لميها،عالبقهقىترجمةفيوفاركت

والمشرللطبعالتقس!دمر؟رءنا،!موعةهذهصدرتوقد

لأ،صف!017في،الطمحىكأامنفصفحواليفي،بمووركو

،"الحيالجسر"كفلآوهي،منه،لىالا+القصةباصموسميت

.فياضسدمان

نقدقيتحليلية،مقدمةالمجموعةل،دهرمدمأنالمفروضوؤهـكان

بدلاانهالا،بيايايفايغور*ظذالا!ءكنبهل،الاتجاههذالقصهر

بهايقدمانالمنتظرمنكانالنيالتحليل!كأالنقديةال!يةالدراس"من

العرببمالحقوتأييد،للفداءالح!ماسبهاستبد-المجموعةلهذه

فكتب،المغتصبالحقواسترداد،النفسعنالدفاعلمحيالمثسوع

مشاءروكل،الصدقأحالبسبكلالمفعمة،السياسيةالكلمةهذه

بدلا":فسماها،الواقعمعمئطقياوكان،والظييدالاخلاص

صديئمن،وءدلصد!كلمةسالواقعفي-وهي،"المقدمةمن

استرجاعهعلىوامرارهمبقدرتهممعهويؤمن،العرببحقيؤمن

.التضحياتتصاعدتومهما،الامورتأزمتمهما

المقدمة:منبدلا

!فالحزينة"الستةالايامة)حرببدأت6791يونيه5في

الاوسط.الشرق

.العربياتجاراتهاعلىبالهجوماسرائيلقلمتاليومذلكفي

ببن"الستةالايام"كلمةنع!رانا"صادفةبابمنولشى

،وحفيدهتشرشلونسضنابن!ماهافهكذا،التنصيصعلامات

منيقصدانوهما،الثلائيةالعربيةالاسرائيليةالحربسمياهاكما

الجمهوريةمنكلعلىتغلبتفداسرائيلانالىيشيراانذلكوراء

ساحقا.انتصاراتحرزوكادت،والارالن،وسوريا،المتحدة4العرب

عنالغرريةوأوروبااميركادطالرجعيةالصحافةكتبتوقد

اهـا،)هتلرذلكيتسنلمالمافبمفي،الكلاسيكي"بليتسكييح"

.لقدوةواالمثالمنهايؤخذاخرىانتقاميةدائرةفتوجدن7ا

فمد،،الستةالايام"حربانتشرشلونستنخلفاءويعتبر

بفوائدعليهاعادتكما،تقدرلاسياسيةبفوائداسرائيلعلمىعادت

يسشخدموها.انحاولواوقد،كثيرةاخرى

عمرةفىكانواكماسالبريطانيةالامبراطوريةحرساحفادلكن

الستسةالايامفحربه،كثرسونرسل-يبموماعلىأجدادهم

الحربهدهولي!هالاوسطالشرفىوازمة،سئسصواتاستمرت

بخطتهاعنادفيتشبثتاسائيللان،خطيرةبصورةاستحكمت

آخر.ش!*ايقبلالعدوانية

الايام"حربانوالفب!ةالفيئةبينيكتبونكانواالغربوفي

تاريخكلامتدادعاى"انسانية"منهاأكريوبرديكادلا"الم!تة

.ةابنذر!ا

طابعاخفاءهيواحدةغايةتستهدفالدنيمةالفريةوهذه

اسرائيل،تمارسهساالتيالبشريالجنسعدىالحاقدةالحسرب

المستعمربنانيةانس!باسطورةيؤمنواانعلىالناسمواررا

واعوان!.

منهخيرالعمدلغيرءلمىالقائمالسلامان":يقولرأيهناك

العربيةالجمهوريةضدعثوانهاسرائيلجيشبداولقد."الحرب

الدولهذهارغمانهصبانهوفي،والاردن،وسوريا6المتعدة

السلامهدا!ن،"سلامه"عليهاوفرض،الاستم!لامعلىطةببمط

ابيب.تل"صقور)ةغليليشفامللاسف

رجالهمجدامحك!"بصورةالمؤا،رةهذهمدبروكانولقد

هـانواالذين،الاميربربئالمتحدةالولاياتفيالاستعماريةالدوائر

مرةالاوسظالتنرفىاىاالاستعماريةالانكلمةيعيدوابأ!يحلمون

بنعوعوالاميركي،عامةلاحنبماللا-تغلاليسمحواوان،اخرى

والاسوالى،العربيالنفطفي-فبلمنكانكما-!نصرووانخاص

الىيضيفواوان6جوببعاالمربببةالشعوبوبمصائربل،العربهكأ

يسعىالذي،الصهيونيالمالرالصهوبرديداطاغيةالقدامىالطغاة

الاوسط.الثمرقيشمستعتمكانالهيجدلكيبعيدزمنمنذ

الن!مطريقيعترضواأنحاولواالغايةهذهاليوللوصول

الع!وانكانولهذا،الاحرىالوبيةوالبلادمصرفيالننقدي"

ضدا!نحتىموجهاظلأذبم!وا،6791عامالهمجيالاسرائيلي

التحرريكأ.الوطنيةالثورات

واحد،هدفالتحدةالولاياتفيالامبرياليةال!دوائرولدى

الصحفصفحاتعلىد4يفصصنلكنهم،بالمرةعنهيقالشيءلا



كما-المتحدةالولاياتمحاولاتعنالحديثيجرياد،ا*ميركية

مناًلروسلطرد)ء-(،الابفىللتالرسميمينأهضلهبئاأحم!مرج

دتؤ!-الا!ركيةالاستهمارقيالدوائر!انولهذا،"ورءظالاوالشرق

العسكريةالمساعداتاطبالاعتبارجدإرهووءما،بالاءلميةالراؤليل

هدهالمساعداتعلىيصوتونوالذين،تحدلابمقاديرايهبلتلتقدم

هـلىياسفونولا،ا!هيركيونوال:وابالش!وخمجلسءأ!ص!هم

.الدولاراتمنالملايينمئات

الاوسووالشرقفيوالد-5قراطيةاًلسلامقوىموتفواضعاف

الاميركمية،المتحد،لاولاياتالعو!يقةالىءياورةاهدافأهممنواحد

.4اهـاسلهذهملائمةأداةلطوز،نمنذالرافيلاصبح!وقد

المحددالطابعفان،الاولىالن!رةفييبدومماالرعموعاى

لبالوبعادت،عانيةحربانهاالرا!ضمةالعربيةالاسرائيليةللحرب

هـنكذلكبل،وحدهمالعربمنلا،ا!ناسلافعلىوالموت

ائيل.اسراعدوانيبررماهناكيكنلمانهعلى،*سائيلبن

وقائية"حربا"ي!ودونكانواانهمعلىاسراتيلجنراًلاتفحجة

والحقيقة،الاوسطالشرفىأرمةمسيرةمنخطوةكلفي،باطلةجة

لن!تدجميءسوانيةدولة،م!ضلةلولةأصحتاسرائبلاى

الغير.ارض

حعى"علىاتفقواوالذيناكح!نةاسرافيلفيتدكرماكثيرا

الذيلكن،الساميةضداًلهننلريالعداءتسلطسصواتفياليهود

علسمتوقعةغيرنتيجةهـ"نبه!ذاقيسواذ12،بكثيراكثرحدث

انيحدثينبغيكانماحدوالذي،اسراتيسياسةانها،الاطلاق

التلقائية.الطريقةبهده

ناالغروريمنكانلماذا:صءييسؤاليثورلصدداهذاوفي

الشعوبالىالرائيللحكومةالس!اسيةالاهدافاصرارتصل

؟المجاورة

المحعيهيالدباقيان"ةتقولثإئه"أغنيةالاناسرائيلفي

تحققوانت!ضقلمالدبابةان،لا..لكن!"السلاملناستحقق

ال!قاتمجردتضمنأنحتىتستطيعلنانها،الاسرائيليالسلام

وظور!-،تكلمهاأنءلميهايتحتمالتي،العربجهرانهامعلاسرائيل

وتقويها.

لل!ماحاتاحتلالهااسرائيلتواصلذلكمنبدلا،انهالا

عاميونيهفيعليهااستولتالتيلعربيةاالاراضيمنالشاسعة

براننفسهاعلىومثيرة،والدمارالموتفيهاناكثرة،6791

.العربالفدائيين

الشرقفيالثلاكية-ءالعربالاسرائيليةالحربأحدثتولقد

النصشلهواللحكةهذهحتىالنظيرمنقظعزالماشمئاالاوسط

ا،حضلين.النزاةضدالفداعي

اماقت!فانوالاردبنوالسوريرينللمصرإءيئبا)نسبةاما

واصبح،قوميةمأساةاًاىت!ولؤررأرض!معلميهمالال!رافيلميالجيمش1

حيوب،مطلباالمحتلةالعربيةالاراضيمنالغزاةطردالىالسم؟

وملحا.

يفالفاشيستيةلمقاوء"البطوقيالحربيذكرالعالمرالوما

هـلقفهومقدسحقانهفبجانب،الثانيةالكالميةاحرباسنوات

بينهمومنالعربوالفدائيون،ن!سهعناهـسدفاعفياثهب

الحق.هذايس!لتعملونالفلسطبنهون

كثيفة،غاباتالاوسطالشر!فيلشىاد،يحدلاتفا.يهمان

فكاامايعملواانالفدائيونيضطرولهذا،خفيفةغاباتحتىاو

فى7

ناالسولمنيكونحيث،السكانالكميفةلقرىافيواما،المدن

ضخمة.صعوباتأمامهمانيكتشفوا

ف--وراالاوسطالشرقأزمةفيالفدأئيالنضالبدأولقد

لنهرالغربيةالضفةهـلىائيبمالاسثىلجباجنودظهوروبمجرد

التيالعنيفةوبالصورة.السويسلقناةاثمرقب"والضفة،الاردن

جندياخرفيهايرحلالتنياللحظةحتىيستمرسوفبهابدا

المحتلة.العربيةالاراض!هرأعناسائيلكط

والمستمرةالجبارةالمحاولاتاحيتقد67!ايونيمهحربان

مأساتهمبدأتفلقد،النهايةفيوكل!ملايجادالفلسيئييزلدى

اليه!ودالارهابونقامحيث،ئيلالسرادولةاعلأنقنل8،91عام

الواقهـصةياسينديرالعربيةالقروةلسكانجماعيةابادةبعملية

252الارهابيةالعمليةهذهفيؤتلوقد،افدسبتمنبالقرب

،والشيوحلاطفالاحتىمنهميبقولم،القريةهذهسكانمن

الذعراثارةهو،واحدبهدفبأبنائهاوالتمنكيلفيهاالنهبوانتشر

محلىوارغامهم،الهربالفلشطيذيينبينالمستقبلفيالفنىونشر

لفلسطين.المجاورةالبلادالىالفرار

بالمناطقالعربية،صمرالاذاعةبأجهزةإ)زودةاالسياراتوكانت

نءال!تخلي)"الىقدعوهمالسكاىالىالمفتعلة"النداءات"لتوجه

."بانفس!النجاةسبيلفيشيءكل

المليونلكيحواهجرفقد6اهدافهملىاالارهابيونوصلوقد

زصيبمإهنهمتلكاتهموأصبحت،وارض!،ديارهم،الوبمن

الاسرائيليين.السكان

هـ!فانن!،المرباللاجئينمأساةنتصورانالعسيروءن

فيمرةمناكثرازورهمأناضطركأتحينمابهي!نيشيءكلالشاهد

يعيشونكانواعندما،6791عاميونيهمنلخامساقبلمعسهـراتهم

-جلاولكن،الإلافمنهمويموتيوادوكان،الشائكهالاسلاكوراء

أخذالجهل1وهذا،،الوطنيعرمواا!ثوننشأوااوو.ييينمن

وعلى،بشرفالنضالىوهدفه،السلاحيحملاناليومعاتقهعلى

.المشروعحقهماساس

هماو،"موجودينغير"يعتبرونالفلسطينيونلهربوا

فيمنكلذلكعلىالعملفييسرممركما،"فحسبارهابيون"

معرفسةعنالواقعيالموقفتوضيحعند-ذلكويعني،ابيبتل

يطلقونكذلكولكنهم،فحسبيحيونلاانهم-!الاولىبالشر!

.المغصوبوطنهملمالنهايات!ايةفييعج!والكيوي!ناضلون،النار

ص!منالمصنفةا"جموعةبهذهالاهتمامالقارىءهنوالمطلوب

موفوعفيكمبتوالني،العربيةالبلادمختل!فيالهربالكتاب

الصسدواحتلهااكيأوطانهمتحرررسبيلفيالنضالهوواحد

الحربعليهمأفسدتالذينالناسمرارةقهـصصهموفي،مؤ!ننا

حياتهم.

والسوريينالممرييننفوس-الحافةحتى-اترعتانها

افتحمالذيالعدوعلىالحقدؤي!وأرثتاللسطينيينوأوالاردنيين

وأسرهم.ديارهمعلإهم

الشرقفيالناشبةالاحداثعنالرئيسيةالصورةنعرفاننا

تمثش،ركالقصصهذهلكن،والاذاعةالصحافةأخبارمنالاوسظ

،الوبالكتابابداعمنلانها،الاحداثهذهفيمباشرةبطريقة

التقدميين.الاسرائيليينبعضأعابداءنوكذلك

التيللطساةالفهمعمقلناتتيحالقصصمنالمجموعةوهذه

زالتوما،عاماعشرينمنذالاوسظانمرقاأرفىءلهىنشبت

بيرايفاًيغور."اليومحتىمستمرة

ابراهيمرضوانلقاهرةا

-+



(1القديمةالمرافىءرحيل))

ا!سممارلغادةقصصمجموعة

بيروت-الادابدارمثورات

النوريقتحمالذي،المتحدي،)!زقالزورقفيلذاتارحيل

.الحياةإالىبالتوقيمتفجر،مرتوانهاذ،الموتلعبةليلعب

يضيمكانهنالكدامما،ال!هاتكلالى؟اينلمحالي!رحيل

حركته،علىثائرةبحركة،الزمانلتخطي،والتشهيبالقايلشة

-الاستمرار-/التاريخيةالحتميةرتابةالىليضيفواعوحمق

والدهشة،الدهتنةتصكنالمفاجأةوفي،المفاجاةالىمهطرعولة

ناالمؤدىوفج!.الرحسزبدا!صاومن،الغربةالىالغرابةباب

....مرماهالىيعوديرتحلمن

لمحليله،،رمعاتعلى،بجسدي"السمانغادة"كتابقرات

بلغةيقرالا"غادة"كتابولكن،باشنهاءلفاقنيادخنمثلما

الذي،/الترابووجع،والدخان،الجمرمنكانتواناللفافسة

باترارداتهالىالملتفت،النازف،الرافضالانسانداخلهو

وانا،النربريةبلغةقرأترل،،!،ول!حألءم":في"موسه"

منالهروب&الياىااشتقتفقد،الايامهذهفيمصاحبيهامن

الغيابية،والنشوة،والحريم،!هاماضي،الزمانماضيالى،الان

فيالحركةسجن،بلبنانالطوارىءحالةفكيبيىنونحسن

بضبابمغمورا6سريمرفأمنالاااهرباناستطيعوهل،اللاجموى

ممتد،اجوفجسرمن،الاعمىبالسلاحالمتمنطفهالاعينعنيخفيني

اقامبصيفراالذيلكن؟المدىإعلىوالمستفيضالراهنبين

والعفصن،،الرتابةهـنهاربنه!؟هاربايسمىهل"غادة"

القديمة،المرافىءاليهتصللاعبابفيالموجقمةعلىليقف،والتفلاة

فيكلالمبدهـقى،الفاعلةالذاتباشنشرافمرهونلانه،لحديثةاولا

الهيا.نسلاواعطائها،الحماةلتجديدجديداعيدانالحطة

البرية،منشرسكراعالطالم،الوقوروالمربيأهمنيما

الذابحين،وسكاكين،الحطائرعلىالمتمردة،انناطحةالكباشليقود

اخر،ب-لاالاممةتمنحانعسى،ولودكلعلىتنزوالتيتلك

المشرفطةجفونهمبينيحملون(فقكلعلىالموزعونطلابنافطلاء

طؤالمتوقعينفرائضمنهاترتعدععاركلاخراع،للقيادةشارةالف

.العنكبوتله.ففتحهتالمتدإعرةالاقبيةوفهاليز،الخدرشرانتى

بهفتجاوزت،ءهانىبنالحسنعنكتبياضخمقبلاكتبت

فيبطلالاددعهالروميابنبتلابيبوا!كت"ها!قيوهنريخ"بودل!ير

ترانيوماذا،الكوزفيالماءمنيخشىسإن3انبعدالزمنوجه

الادهم،بحصانهاللحاقاعلىقادراارانيولا؟السمانغادةعناكتب

هـنوالنافخ،العيونجبهاتعلىالحوافرالمهـنقدحذلك،الرمادي

.الرياح1حقولعاىاللهبيزرعرجيصادخاناواغه،صالره

ولا،لسهشغللامنشغالةفلك،أضحوكةهذه؟نقدا-

موهبسة!عبير

ش!:قايتقطرالذيبعربهامندهشةور-ةالعاصلنترك؟اعجابا-

.!وتدميرا،حاوجط

!فالغجرية،خمرت!تسربتوفددا،بر!-ناكنبأماذااثن-

دائبرحيلفيوأناولمحت،والوجعبلحلحزنفسحرت،عطشيمسام

فيندورمعاومضينا،ؤاستجابناديته،الزبدعلىادهمشراعا

فيفنجد،الم!،نسياظتجلدنا،الارضورحم،الرابسجن

فشعذبو!حن،حولنامنالحياةتخفوةسةساءالموتلنهجراحنا

لنب،الض!يبةغطاءعنهاونمزق،الصما،،الجلفةلقشرةاععر

والاستطالة.،والانفجار،الانتظار

*3*
واعية،جا،ت،مصادفةالتقينا،العشرعلىتزيدفدسنواتمنذ

علىالبتها،ليوالثانية،لهاواحعه،صورتانالحفلفيوانقدحت

ءينيمنكبنوني-سمي،عجيب،غريبنئررفي!،وهال!ني،مكتبي

ليفرغا،السنينهذهغابا،لهبمنزورقينمصيردابمرت،غادة

.(،القديمةالمرا!ىءرحيل"الكلهسهـةبحرفي

هيأيناء!بل،الطلالصورةتلمكهياينالاناثريلا

المرافىءرحيلكتبتغادةأنهلاعرفعدتماثم،لمحقاالشرارة

؟ماردبدمكنبعنهاالمرافيءهذهانامالقدي!كأ

باللونودفعتها،بالرحيلوسمتها،اقاصيصستالكتابفي

ليلعنحد!العربنحنالب!ريادبنانادسهووكم،البحري

اللجد!ماالبحر1وظلمات،"لطرفيامنابنوسفين،القيسامرىء

لمعهـاتالاتجدفلن،وذلةليلةالفولتدبادلات،القرآنفي

،وانبخاتمهتاريخناطبعاًلذيالصحراءادبجانبالى،بحرية

شاعربصةتحضرنيلماذاالريولا،بحركلالجانبنفيكان

الىتقفزكيفولا،،(القديمةالمرافىءرحيل"اقرأوأنا"اكزوبري"

وتاريخا،ةموقفا،الرجالممصعن،تاريخنافيالرات0نساءبالي

ان!فعانذاوها،وعيااحتفاءيمثىكلاحيانا"لدرا*لماعمم؟وانسانية

بركانهاوفورة،النارسواقيءلمىجذاحيهىاخفقمنلمحاتلترج!ء

للنهرةصف!ايجدلامنمثل،الجليدجبالعلى،القدروجهفط

الاسعوذكر،بالنطرالا،الفحاحوالهـحر-!،المهيبةوالغابة،الجليل

مضت،الحرف،برمزعنهاوعبرت"غادة"بهامرتالتيفالحالة

خرين؟بالا،فكيفتملكهاهيتصدولم

الحالةنقلفي،اللاووء،المتمرستمكنفيكانتازهاالااللهم

:فضاءكليطوفجسراانملاتهابينانوحسبها،الينا

اخر،كوكبمنللتهوقادمينه،نائيةنطرةعينيهوفي)ة

."كأالرقصانتهاءبعداليهوسي!ود

ابجديالغمايقولانعالىيقسرهانيستطيعلااحدااناي"

."واحدا

."حإجراصابعيمنليفليكن"."صدريفيهـؤالكواغمدت"

."اًلنارمنماءزجاجة)ة."مجاهليفيترحلانسفتيهوتركت"

،(الرماديالدازوب"من

***

".البياضالعقيقيا!قمر))

"،والليلللريحامتدادوجسديال

".الفاجرالشبحيضياءه!درميالقمرإ)

،(.الطوتلموتيفيالاحلامازرع"

".والغداليارجةمنعاريااليتعال"

".الصلاةءلمىفقدتفدرتيالحلمعرفتمئد"

."الؤ3ارملىة"من

د!*،

".المندملةالجراحعنالنشانتكش!ا!نيلطبيعةاس!نالليل"

،(.حدادفيبدائيةكقبيلةوالس!يارات"

".الضحكاقتمةعبرالليليحزنذامارسنا"

،(.المتنكرالموتاكره"

(،حياتيطيلهاعرفهلمكماالحب1عرفتالقبرهذافوق"

".تموتانتجرأتلانهاعلىهاوحقدت"

".النارمناسذانلهوحشىمثلالشمسوتطلع"

".يمينالمرفهةالبلدانيس"ران!بدو"

.،(المض!ث!الغبارمنواعمدة،جاف!صخريحزنفيها"

،(.فعربلابئرفياسقطوبدات"

((.النكنولوجبافراء2"

"بيروتعنراء"و"والغراب!الساعتان"من



حضوراكونهاعن"القديمةالمرافىءرحيل"فياللغةت!ج

اًلخلقي،الاهترامرؤيةانطالى،للحواروسيلةاو،إجتماعيا

وظلب،والتفاهة،والكذب،الزيفيسكنالانسانكونهاالى

،وتطلقالفاعلالديناميكيوالهدف6وال!مت،الايماءيخلقخرسا

.الهربومؤسسق،الابجيماللغملقباللغةعلى

ذاتها.عنبهتعبرالشصرالىهربت

،المنداس،المو3الانءلمىحقلأهاغادةذهنديفجرحزيران-

اذرعهم،الفاتحينلرجالاالثرعةبينالضياعسفينصةالاتملكفلم

منالبحروراطىءعلىمقبرةؤيتابوتاكانتولوالافهوانيةوالمخادع

.ببيروتالزيتونةحي

-"الحيوبووون6ولهواتسليةليسعندهاالجنمس-

اعلان،الممجتمعمنموقفهوبل،والسرةلعروفىاءنالفائضة

تزفالتيالمراةاجلمن،انس،نحريةاجلمهن،طوارىءحالةعن

قبر.الىقبرمنيمشياسودكفنفي

فيهوان،ذاتهفيغايهـتهانيدركالذي1الحياةعقلهناالجنس

هات!،الهياكلاجواءبهتحكللمماوسموهاالصللاةصفاءمن

جدبدةنجمةبتوليدالجائعهـةالارضىواطعهـام،الح!قةممارسة

يائها.والرباهااخروفجر،لفضائها

هـنونضال،وصراع،التزام"القديمةالموانىءرحيل"كل-

ئق!،بالخروجطراتلمست،العربيالشرقمنالبقصةهذهازساناجل

ءلمىالمهننرئونيكتبطالتيتلمك6والدهاليز،الص!ءمراسيمعلى

الزجاجحبلواوتصطدمتسافركانت..عشرةالاربعاالدولعرولثى

تريهالاالتيبالمراب"،الاشياءسؤبةوبينبينههـاتحولالتي

النافدونيراهعالاالتيالعهروبمؤسسات6حقيقنتعاعلىصورتها

.المراة!دفيالا

هـناهراتوالهالعاهرينثنيافيواكرف!،لعفهـةاتمارسغاثة

للصلاةوتفرح6الناسحرياتعلىبفجورهميختهـمونوهم،العرببلاد

الحبيمارسانوهماالخادمةوتفاحه،السعائقعبدهبهاقامالتي

السادة.قصرامام،لالل!هداةفي،العشبعلمىالنهـقي

ف!بمالمنغمسالحزب6القبليةوسلطته،الضبعلىتثور-

ءهىوتثور،والذاتيةالا!نهازفيالموقالفرد،الوصوليالفرد

فهعواولالنقاشالديهاالاهماذ،فتناقشتنفذانتقبلولا،الثورة

،الكونكل،الانسان،الفكرهيقىالحربوهذه،الحريةعنوان

الفدائي،رعدابي،المقبرةالىرعدابيوأالباهيمعتهربثم

مقنرةلهاوتبدو،وجودهاالمغلفللزيفالحزنمنتضحكولعلها

المقبرةهـوالذيبالعالمتطهـيفحتىوتمتد،كبيرة،كبيرةالزيتونة

لية.موثا

تتلان،وسيماسمهشاباتعشفان،جامعيتانومريمعلياء-

علىف!يقهـسرونهاامرهاعلىعلياءدووفيقف،حولهتحوهـانبل،له

ثم،بالتكنولوجياعذريتهااستعادةالىمررلموتلحأ،السمشرب

والصريدة،وسيم!سكنهالذيالبيتوتشتري،أمغتربموسرالىتزف

فميوتشتط،"لين"النتحررة،الهصريةالكاتبةتحررهاالتي

يراهلاولكنه،العصيسكنالذي6الداءرلمجتمعامنالسضب"

حريتها6منبسيروالطفر،ذاتهاتحقيقتنشداننيالمرأةهيالا

فيلشرفاهذاافتقدوطنفي،الثرف!ءرائمعلىشعواءوتعلنها

امابرينااقداممنيداسوطنال!سهاءافخاذبينو.شره،الرؤوس

يتطهر.او،يغتسللاثمالقذرة1

***
المتخطية،الانثويةالاقلامبعض،لبنان،عرفالخمسيناتفي

حرءلرالقلمولجرس،بريقللحبروكان،التحرردروبعلىالدارجة

،يشتكبرياءهالسانغالةاناملبيىنكالذيقلماولكن،فز!

واقوله،العربببمناقوللا،العمر1كتاباقدرحروفهواشطالة

عمقتوربما،غان15-وازفرعايهاتزدلمفغادة،العالينبين

وحسب،شموليثقافيوحفور6بالتزامبوفواردهسيمونمداها

الوبية.إ،ولسون!لن"انهافالة

،المراةأشعرايهما:الع!لمي!دجوخابن6بردبنبشارسئل

الرجلأام

لهاكانتلك":فقال؟والخنساء:لهقيل،الرجل:فاجاب

....ونصف،فحلتف،عرانه!ابمعنى".خصى!نلاث

*،*

والعفةالحصانةفجورفاجر،قحام،جريء،نابضغادةفكر

انتقولهتريدماوبينبينهاتحللم،الازانيةءرامةتخدشساع!ة

ولاتحطمالتي1تلكوليست،قبوداوح!لاد،مافةولا،مرافىء

ونمادجى"،الازسانحاجاتمنالاخلاقزربعاندتر/انها،تبسي

ثورتهااشبهؤما،اث"وبتقادبدفوق،ثكاءسالمستفيضهالحرة

علىليقبل،عصرهليش!د،عمرهليعيترشهبهـصاوتدعوهي

اًنسانيتهوكلاهماصفاءفيببودب،ءصرهفينواسبابر،،الحياة

الله.عنالنذيالمبوحقطبانوبودلصر،النواًسي

،دكرتنيالم!فاصىءالابداعدروةفي،ماغوطمة،شعريةغادهعبارة

تتشابه،والمشارف"اكزوبريادوساناً!!وان)ءسبارةاسلفتكما

هـنالمت!فقالوهحبملقطوتجربتها،سلي!نتهاانتقتهـ-!والمفردات

فجزية.مهنروفةمثل،مت،غ!ة،ملتهبةمبلورةوم!مكتها،قلمها

المرافيىءرحيل"فيلأارادتهعماتجيبانمنهاطلبناواذا

وهـن،داخلهافيالحبيسعنهبرتانههـااولالاص؟بت"القدمة

ولادةالحياةتممحكانتوكأها،ونها3الى14اضافهالذيا!كوى

.جديدة

جهن!11كانومخاضهاتولورلتكيف،ئانيا-

للافصكار،اللشتعلبالمدعاك،الن"ري1بالحرف،بالثىمر-

،،9،+!ا!31!!ا)،هوكماالوءودتأخذلمانهاحيث،الوجودية

حديثا،بهوتبوح،عصريبالتزامتأخذهبل"!لازد"يقولكما

ءهـلا.ينتفضصسمدا،يةحكا،شعرا

ولاء"ءت؟ومحيطها،ءصرهاتجاوزت،هلوصلتهل،بعد

العالمي؟،الانسانيالادبهـارف

وهادف،وءرب،باقوهـة،أكاديرهـجةودقةبصمحقاؤواهما

الانضر،نه"وزنتكلر،ذاتهاقالتانبعد،وانسانيقومي

متمت!ىبالاثرعةاع،وابحاراًلقديمةلمراؤىءار!لان:هدفيةوا!ثر

لهايحلوواين،العبابمنالشاطىءيقعاينتهرفوانها،وانمائها

ايماصعا6انسانيتهاو،امتهاو،تهابذاميؤمنةواءها،يترسنا

وتع!ود،مبدعهاحضنؤك!لترتميبشوقتندؤء/التيبالجى-،ة

ذاتهاحولالموجوعةالارضل!مي،اوقيانوسهالىالغيمؤكبقطرة

اناملبين،وحن،ان!الذيالملهمالنايبشوفي،اثمسوحول

.جاءمنهاالتيشجرتهالى"الروميلجلالدين"

شلقعليبيروت

!بعمةادارعنحديثمياصلو

انجلز-ماركسمراسلاتم

طرابببشيجورجت!جمة
الحديثةالاسلحةم

-لشراتونانالرو-ابو!وانلأ!د4

تربننغ.ه!.م-هويلرهدف!

اكر!ديريترجمةاخرونوإ

الماركسيةللنظريةالماديالشصورم

كوراشكارل

العمبهمح!ترجمة

اليهودلةللمسألةالماديالمفهوم.

اببىونابراهامتا!ف

ما!يلارلسستتقد*

لودنسونمكسمببمتعفليب

ويثشنفوكوناتان
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