
عذ!عدسموبا

قبافإل!!ةأو

الحقيفص.تار!خنابدا(الاولتشرين)اكتوبرمنالسالسفي

لقضيتنا.والاخيرالاولوالحل،ولادتناهيهذهالحرب

وامامها،والميلادالبمثسوىهذهالحربمنالانسانيتوقعولا

وجودلا.الفكزوحتى،القصائد،الكتابة:هامشياشيكليبدو

الانتلجشسيا.الىبالنسبةولاالمثقفينالىبالنسبةلا،للحوارهنا

انها.موتاوحياةمعركةهيهذهالمعركةلان،كلهلهذاقيمةلا

وهميةكلرقاتكانتالمأضيطرفاتوكل،خلودناالىالمفتاح

ضبابية.

طربصقنكتشفبدأنا(اكتوبر)الاولتمثرينمنالسادس1في

لمماذا،دقتيئوهصخطروالموتالحياةوبين.القيقيوجودنا

سيفجروموتنا.الحياةنعرفلن،الموتلعبةفيوندخلنتجاوزه

رم!ادهومنيحترقالذيالفينولطائرنوسنكوالجديدةالمواسم

.الحياةتطلع

يهرباويتخلفقطرواي،جميههمالعربمعركةهيهذهان

لكلبدولايدوكأنعربيانسانلكلبدفلا.للشيطانروحهيسلم

علىللمتفر*ينمكانولاههنالل!ادوجودلاانتدركاناعربيةثولة

وهـ-نشرفناعنيدافعانوالمعريالسوريفالجيشان.المقاتلين

صمبمحكاماماًننا.اطفالنهوعننسائناوعنبيوتناءن،تاريخشا

التاريخ.عليهسيحاسبانهزاميموقفوكل

لينهرا

الاسلئشرين14

مرتبة!كطالالبالةتصبحبالتحركالحربآلةتبدأعندما

محهاولةهومابقصر،الادبمنزلةمنانتقاصاهذاولشي.ثانوية

.المباشرةونتائجهامرثوثهابحسبالاشياءلتقييم

97

والنضحاصبرامنادنىحدالييحتاجبطبيفنهالادبيالهـعملان

مننننطلقا!مب!-ءلامممىكأالاإع!الرصتحتاجلابينما،والتص.ر

ما!ورتوو.

.القصيدةمفطقغيرهوالمسسسمنطقاًنيتضحهناومن

ءصلىالاولىبالدرجةيعتمدكان،مثلاالسوجمسقناةعهبوران

ناصلينفي،ائوانيبايحسمب،صرةالمهالحروبفيوهوالزمنالعبة

لكونء!نبلاش!اتستعرفىقدالع!ح/الصبورعنروايةكتابة

.الاسطوريالعبورهذابمستوى

صفوففيموقعهاتخاذمهمةءنالاديبيعفيلاهذاانعلى

النفسي!ة،القوىتعبئةفياتشاركانلكلماتهلمكنصت،الشعب

دانوجىفيوالاملابىطواة1بنوروفدء،الجماهيرمهنوياتور!ء

الشعب.

الوطنتراباتكلف!بالعهقتون!!لمعركةال!خلفيةالخطو!ان

العربى.

دورهإلمعباناكاتبايسظ!هبماواسعاال!ربياوررحهيذاوعلى

."العسكريةخدمته"و!دي

احتياكليهادداستنفرتجيوشها،ودعتالعربيةالد؟لكانتواذا

وؤسماءواحتياكلييهال!ري"الادبضباكل))علىفان،ساعة48خلال

الثبوتيةاوراقهمومه8م9"سامأخلالاايضاهميننجمعواان،"محارب

ووطنيضم...واقلامهم

اثوارع..في:مكانأجممافيلكوناىفيمكنالاجص!ماعمكاناما

!كا..الجام!س!اتفي..العامة1الساحاتفي..الازقةفي

اًلمجسسحقولفي..اليوميةالصحفمكاتبفي..المدارلس

الاوتوبيساتظهورعلى..الكنائسفي..الجوامعةي..الاسبوعهية

..النورأعمدةعلى..الشجواغصانعلى..

:العربالادباءايها

..الجبهةالىمسافرةالقطاراتكل

..المصدالىمسافرةالقطاراتكل

..بسرعةفتجمعوا

..ابداتكنبوافلن،ا!ومتكتبوالماذالانكم

رالانوا

الاولىتثرين16

للمعركةالكلمة

الادبإ)لاحتيامماأ(عاج!دعوة



وقفزوا،أخيراالعبرقمقمكسروا،معريجنديربعمل،ون

العربببةللامةيستردوالكي،اتسويسدقنالالشرؤيةالضفةالى

..الضائعضرفها

الجولانمرتفعاتعلىكالبر!يخهمرون،-وريجندفيأل!فوم!ة

..الهتمةف!يالغارقيقاريخنابرهـيدمنليضيئوا

التحررر،مسؤوليةبصعمرهمااحتضنا،شجماعان"رب!انجيشان

وبالوكالة،االعرببقيةءفي"بةبالفودخملاه!ا،بالحربأراقراواتخذا

...عنهم

ينوب،بهـالموتاو،بالشراءاو،بالعوكالهـةليستالحربلكن

د-منللتجييرقابلة(كمبيالة)هيولا..الاصيلءنالوكيلبها

001يدالى

)كمبيالة(و.فقطوسوريةمصرميراثليستالفلسطينيةفالقغبكأ

عصمش!قدينهياوانما...وحدهماعليهماديناليستفلسطين

موقعهااو،بعدهااوقربهاعنالهـن!ربعرف،جميعاالعربيةالدول

الجغرافي.1

مدرسويكتبهالا-اسراقيل!مهاكما-االجغرا!اانذلك

وجنرالاتها،العسكزيونقادتها"يكتبهاوانما،مدارسهافي!الجغرافي

الاسرائيليالاركانرئيساليعازاردافيدال!رالكانوقد.ون1العنصر

يدان):قالحينالجغرافيضموحه:ناننعميرفيجداواضحا

البلادفيتشاؤهمكى؟نأيالىالوصولع!لىقالرةاسرائيل

.(الوبيةا

المواجهةعدموادولالمواجههدوليجعل6بالطبعالكلامهذاومثل

وجوهف!ا-رفعهالنكبالطو-لا!يعازاردافيدكرباجامامسواسية

...مناسبةوبغيربمنالسبة،العوبكل،العربأ

...المشطكأسنان،اسرائيلقادةورتصفي6جميعا/نحن

بمدالواحدا!ثمطأسنانعسرانهوائيلإلأالاسالعسكريةوحلم

العربسياثمطاأئقاضعلى(ي!وه)مملكةاع!ظوتقيم..ا،خر

...ورمسىا

ممختلفة...مختلفة6.مخننلفةالحوبهذهان

ولكنها،.فحسبالربيةالجزيرةشبهمصيرلقررلنوهي

..ونبقىالجولةنربحانكاما..كله(الهربيالمنوع)مصيرستقرر

..فتدثرنخ!مرهاانواما

وص-!حوا،الاخهـضرالضوءامامناوالسموريونا!ميرإونفتحلقد

الفهـرور(بالور)وئقبوا،العالمذهنفيالعرجمطالمقاقلصورة

يجر!واانالموكةمن!الاول(ألساعاتخلالواستطاءوا،ائيليالاص

..اسنانهبدضييقتلعواو،الذثب

ىفشيشتركواانالمتفربر؟نءقاصيركييزالونلاالدءنفعلى

وأطفال!،زوجاتهمويأكل..ءلميهميرتدانفبل..الفىئبمطارثق

لسبايا.الىبناتهمويحول

نا،ا!همالنصرا!طاروصولالمحطةةىضتظوونالذينوعلى

اذالانهـم...والسوريةالمصريةالجبهـننينالىالمتجهباوقطارلخقوا

.غالتابارضعلى..عراةحفاةير:قيونفسوف..ذلكيفعلوالم

تتلاصق،انالعربي1المشطاسنان،محصةبكل،اناديانني

..بعض!4ازروتشد،وتتساند

الغنية،وال!قصيرةالطويلة،المشطاسنانبق!آنادياكأب!

منتخرجان،والمتوحشةالمه،لمة،والصغيرةالبيرة،والف!رة

08

مصرجهانبالىوالحياةالموتلعبةوتلعب..(التوالب!علبة)

..وسورية

فصن)عن،واحمةمرةولو،تتكلى؟ناجهـااازوسلا!ء

هذهعرفنالاننا..(لخاطراسؤال)و...ملاتالمسو(ئتشركلفاتا

..6791حزيرانفي،والسورياليمة،واترمزيرقى،اث،بر/بئة2البضا

..اخرىمرةنهرفهاان"هـيدولا

العربوان...جداض!قوالهرءمةالأنتمار!ءبئارشان

تربحولا،المنادلوضرب،وا!تنجيم،الاسن!خارةت!ضهللاماءسة41

...وحدهااللإلمةبالتمنيات

بحاهـقىليستابالظكيدوهما...اك،رؤكطي"صريمصر-ران

.بوردةأو..بقصيدةحره.!منالى

يتاوبونمعهـماساسمبنلا-ح!فييينشركاءالىبحاحبةلكنهـما

...بواباتهكلءنوالدؤ،ع،اوة!اهذاحرا-كأ

ولادف!ر!فيهيا!برمنا!اصحر!انأشعراتك!

الاخصسابعلىقادريننراللاانناأثهرتنااًلتي..الحقيدس!لآ

...والانجاب

جساءناالديوالناب،الجميلالطةلهذاامامأ)5منوالمطلوب

..العقم1منسنواتلصتبعد

بكاملوإففوا...بعباءاتهمجيدا-خطوهانبرميعام!لمم!بالمط

.سر!رهحولسلاحهم

..آولهفي-نراللااررتاءلان

.الخارجكيتعويتؤاللاافئاباواصوات

المربيالاسبوع

الاولتشريناع

سفريوجواز.هوج!

..وألثمه..مكنبيجارورمنال!رجم!سؤيجوازأسحب

ال!خولوتاشيرات،عليهالمرسوما)زرهبيقابواله،جلدهاتأمل

للمرور-عربيمواطن)الاجنبيةصلإ،تالقضوملاحظات،والحروج

..(توففلون

..الاوليللمرةصورتيأرى،الثالثةالصفحهـةعلى

انفي،واستطالة،!ينيلونمنواناكد،ال!يقيةقسماتح!أرى

..فميواستدارة

مشوشة،صورتيكانت،7391اكتوبرمنارادسقبل

...وقبيحة،وغائمة

وكان،ناكبهـوالهاماوطاوفيهـماتضءشمفارتينعب،يكانت

الفادقةعلامتيوكانت..الفارقةالمراكببصامملإلئاخل!جاالمي

ءثميقةندب"جبعينيعلىاحملاننيهيالسؤصوازفيالمسجلة

.حزيران5اس!ا

لان..مشطوباكانفقد..القديمسفريجوازؤطعمرياما

..عمربلايعت!برنيكانالعالم

..عمرييربدا(3791براكنو6)يىوماو

واريتهم،اًلمدفلآالاحوالمد!يةالىذ!بت..فضاليوم

سنيتحرك..نقالعسكريمستشفىفيحدثتالك!ولادقطاصك

وسجلوني،لثرءياطفلا!اعتبروني..،الجولارزسيئءؤطالمقاتلين

..الوفىموال!ددفترفي

وا)جمسور،الطوافاتتحتولع!ؤ؟نا،كلاميتسننعربوالا

؟لشرفية،الضفةكتفعلىالمصريالجيشمهندسوءلمقهااكيالعائمة

الصخودتقرقشكانتالتيالسوريةالمصزراتاسنانمنوخرجت

بالوكالةالعربعنيموتون



.البولانمرتفع!نفي

..صمبةولادتحكانتانلكماعننرف

،الجنودحام!رحمومن..الجنازصكرتحتمنخرجتلقد

الاولاليومفيوء!3رصيئالاهـ(ءانحتى6المدامعومواسير

اننيقالوا..الش!خجبلوصفور6سيناءرمالعلىأركضلولادق!

..طنيةمعجزة

..طبيةمعجزةلستانهءوالواقع

فيتعدحتالتيبالولاداتالاي!ترفونلاالاجانبالملاطباءولكن

..الولادةمستشفيات!يالاولىالدوجةغرف

والمسحوق!صن،،المقهورينغرففيتح!ثالتيلولاداتااما

لمفهم..والحريةالخبزالىوالجائ!ت،الارضكلوالمعذبين

..الطبيةمراجعهمفيعنهايقرثوا

وتخرج،البويضاتملايينتفرزرحماللحزنانيعرفونلاانهم

..المقاتينملاين

الفجيعةرحممنخرجواالذينهؤلاءمنواحداكنتوأنا

..والغفسب

المتخصصي!نوكل..الدكاترةكلفىطقمخالفةولادتيوكانت

..القوميةوالامرافي،النفبقيوالامرافي،ا!نسائيةبالامراضي

..الاطباعرأيخيبتلانشآسف2!يا

كانت؟لتيالكومبيوترلحساباتلسانيمثرتلاننيوآسف

..سنةعشرينقبلتحدثلنولاد!طانتؤكأ

اميسيرتنسفانتستطعلمائيليةالاسالطائراتلانوآسف

حزرران"!طالماضيةحربهافيفهـعلتكما..المخاضساعةفيوهي

..6791عام

..الغفرانيومفيولدتاذاتؤاخذونيلا

..بيديلهـشىالامرولكن

..يحملنيالذيالصبررحممناكبرااصبح!تاننيفمشكلتي

..والفر،عةوالانكسارالذلقبوفيسنواتستمكو؟!اوان

..ذاكرقطغىانيستطعلم

اعطوها..الاجهاضابربانواعاًلارضساميجمسدحقنواا(قهم

..بطنهاعلىادالس!وا،ظهرهاعلىوؤفوا،الحمللمنعحبوبا

الذابقهـىرموها..السلالماعلىمندحرجوها..ركلوها

..العهـاشر

ومننموج!ا..الارضيةال!ةكقشرةسميكابقي(ميبطنولكن

..بالاسماكملاىكبحيرة

..الاجهاضمحاولاتكلمناميونجت

.ةاناونجوت

،القرشكسمكةالسويسقنمالمياهفيأسبحانذاوها

..الجولانفيالاسرائيليينالجنودلحمباسنانيوأؤطع

..الكبيرالص!ميومفيل!مااكلتاذائؤاخلوني!

...يصوملاالقرشسمكان

انعربيالاسبوع

الادلئهـشرين22

..دمشقسماءفيلمناريةألعابحفلة

..ح!قيةزفافحفلة

..العروسهيومدينتي

علىالاتزوجلااندعشققررت،6791حزيرانممد

..الخاصةطريقتها

..اليهاتقممواالذينالرجالكلرفصت

..الزواج-ماسرةوكل،الوسطاءكلورفضت

..الم!ركلورفضت

هـيض2،العينينعربي،القافة1هـويلمارساتنتظركانت

المنكبين..

..كتفهعلىبارودتهيحمل

..(الشيخجبل)قمةعلىويجلسي

001سنواتستانتظرته

..سنواتستوراسلته

دفهلالرهااورافىوبين،ئيابهاكلياتفيبصورتهواحتفطت

..المموسية

..سنواتست

..النفسانيينالاطناءالىأخنوها

..علمهانخاعحتىعاشقةانهافقرروا

..بالأشعة!ولوها

الرئةبينبادملىتهمع!هددا(الشيخجبل)فارسفوجد؟ا

..والقلب.

،القهوةفناجينفيالحظتقرأالتءفاطمةلعنداخ!نوها

جدارعلىيشملقمسلحارجلاراتحينفاطمةفمرخت

..الفنجان

وبحيرة،دازوروالكوت،سويسراالىبالسفرنصحوها

..الممثفعة!شيبمياهوالاستعمام..اناريالكاوجزر،غومو

وتحتائنهاح!كي!الشيخجبل)فارستحملظلتولك!

..ضفائرها

..بيروتفيشاليه؟ستئ!رعرلميهاافترصوا

..كالزيتساكنالبحرحيث

..محايدةوالرمال

..محايدةصدافوالا

..اولادهاومسننقبل،مستقبلهاءلمىمط!ئنةوالاسماك

على..بالكريمجسمهاتدلك،اجنبيةامراة،والشصس

..بررجالسانفنثقتراس

ارصفةعلىتتمن!مىان-القديمحبهاتنسىكي-نصحوها

..الخريفازياءمجموعيةعلىوتتفرج..ال!ءراءشارع

حقائب،منتشتهي"ماكلننشريهفتوحاشيكاأعطوها

..زينةوادوات..وقبعات،ومعاطيف،وأحذية

..الكازينووالى،الخيلسبلأقوالى،المسارحالىد!ها

..الجمالملكاتمسابقاتوالى..الستيريوافبيةالىثثوها،

..والازهارالكلابومعارض

تلعبولا،ترقصولا،ت!خنولا،تشربلأبانهافاعتنرت

..لبربد!ا

81

جتتزو...مشقد



لهايسمحلا(الشيخجبل)فيلمقاتلمخطوبةانهأواخيرتهم

..الميكروجوببارتداء

م

..المواريخ؟لاف!مثعوبةالزرقاءدعثقسماء

..جديدلعبةاكتشفوادمشقوأط!،ل

سماعفوقتسافطة41ابليةالاسالطائراتأحتحةيجم!ونانهـم

..النادرةالتذكارقيالطوابعرعجمعون!3،،مدإخنهم

..داودنجمةعلىيتخانقوند"ضقأط!ل

..بيتناا،،مسقطتلانها..اجميالنجمةهذه:كب!رهمير!عصح

..لكهيبعدهاستسقطالتيالنجمهلكن

..داودنجومتسالهظ..وهكذا

ألابهخزانةلمحيويحتفظالا،دمنكلولطفليبقلملحتى

..كل:!ابواحدة

..7291الاولتثررنث!منارر،دسمي

جسلىف!"عاىيتظرهاكانالذيحبيبهادمنتحققزوبرت

..غلشيىا

..بالتفتزوجته

،الانتظارمنةواتستبعد،ونامت
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