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لهذاليسول!ن.الحزب!بلهرفيقةوتمهمة"الاصحاب

عوادثاذالاسوكييقولكمس"هـ!وبل.فكريةهويةاب"الحزب

ي!دلميبدوماعلىانهغيرويفشثيفكريةهويةعنيبحث"

تكفياتيبالدرور4القديمضدويصفحهيتقمصهالذيالف!وبمد

قريتهؤ!!المعجوريحمنريارت.تميمةوحببببتهرفيقتهجراحللملمة

للالتص(!ترءز،الروايةابطالالي!ما-شركما،"الطوطمين)،

وا؟قدبرمايلناتقوللاالروايةلان،ممجردبشكلبالقديم

.اوا-تالراعيهانيمثللنسابيقدكل-اانللطوطمينيم!نماذا

المطل"دير"فيالع!جوزينالطوطمينمعالروحيةالعلاق!ةهذه

والمشقبل؟4نميهعنبعيداالمأصيالىثدهالتبمالووابطضمنمن

ادقد.مقب،سبايبطلاارىلابا؟مي2-عواالاسهاذاصارح

فيالمتماسكين"الرغيهـف"الاواصروايتهابالالبينمقارنة

اجلكلنضأيناناا،ءحددهادفطريقعلىالثابتين،الرويا

روبن"ثيابفيللبنانناالجبلاراهمأؤي،اذجالعينالفقراءلقمه

سقواالذبنعلىيسطىونالمسلحصةالعصاب!اتيشكلون"هود

ف!دالعربيةلثورةاجيشفيبخوداواراهم،الرغيفواحتكروا

ا+هـسرالر.

رؤيا..مفارقةعلىفاحصل"بيروتطواحين"بابطالا!رنهم.

وانوم!ضطربةهيوليةالاخيرةالروايةفيالرئيسيةالشحضصات

الىالوصوج.الوصولعلىالتصميمالىتفتقرلاكانت

لدن"(،الرفيف"لرواية"فهـفسيلييشاركنيلاتوفيقالاستاذ

يشاركونمككييرون"يقولوهووا(-مضدركالمتفهمابتسامةيبتسم

طواحيض"فيقناولتهااتيالحافرةالمرحلأقىولكن..رايك

الننيالاولىال!ربمرحلةممعبالمقارنةالتعقدلثديدة"بيروت

فيهى"العو1كانمرحلةوهي"الرنجف"مادة"ضهااستقيت

علىالمستعممراليتركيهناككان.ال!صهـيقوكذلكمهـحدداواضحا

المسالة..المقابلةالضفهعلىوالوبهاللتانيونوالوط!نيونضفة

"..اًرراهـةبهؤهدسمتالان

لهاتعرضالنيوالطائفيهالثقافيةالالوانخضماتذكر)

الجامعات،الطوائفواحزابالاحزابطوائف..الاخيرةالرواية

روزالست1مدينةبيروتوارى..*تجاهاتالمتضاربةوالمؤسسمات

الصورعلىتبرقالتيالماسيهالعيونذاتالجراذينمدينة..

يمسسكعوادتوفيق.البطواةعلىالعثورصعوبةاًثدك.(المتهدهة

:يفول،والازياء4الاصبامناةمعربالمدينةنحووجهنايدرو،بنا

..البطولةنبتينموالمناخهذامثلالهي،انطروا

***

سيربهعن!ه!واللافوربكاثقروالصبحالوصبصبححلفت"

خبيرالسرورباشياءعليماننيالركبخماميتجدفيتلفت

الزمافي(قوافلديوانمغ،



يتعبلاالديالبحرلونيفففهعنهاوالحديثبدوتجو

شوالنهـ".غسلمن

:!وادالاستاذاسال..أفرحاجواءالىننتقل

للواقسعالرؤيامهاحاتاوورعيكللالذيالسوادرغم-

لاسا،عذاتيفىعوميضالر"صادصحلمنارىفاني،الموضوعي

قرفضفامكالحياةاوجاعورغم،تقطفمهكيفعرؤتافكشك

حجهيفودعقاباالبيتيهنقصائدبعضفياقراكمماوتغنبرهالموت

لكالحياة؟زين!تالتيالوجوديةالمقوماتهيما.الخطايااكبر

بوحسةثعرانسانفانا..المحبةانها:بكلمةاختصرها)ء-

بشاعاتتفربني.فا"لقةبف!بطةالوحمظهذهمنويسضورننعالوجور

كلها.البشاعاتنسميتوجهعلىابت!س"مةلاحتاذاحتىال!ياة

بالنسبنغمدتنسمةبعدها"هبتاذاحتىالعواصفوتاخذني

فيستالوحدةهذه.لحياةاسحروذلك،العواصفاصداء

مينهالكاذكر(،0.الزمانقوافل"ديوانمنكثيرةقصا"لدتضاعيف

:اقولوفيها(،حلم"عهصانتصلالتىمةالقص

فيالمحبةصصوءعلىيىلمي!جمت"

بيضاءالفجربناتكامدينة

مسل!لأليوجوهاللووبعلى

ا-ماني"النالىوكلصوبكلمن

صيفرانليلةحلمنسيحليستللحياةالنظرةهذهانوالواقع

هـ!بالهـنسبةانه..للاخرينبالننسبةكذلكيكونقمدكان

معامرضلاوالذيناشفهمالذينمعاعيشهاالتيالحقيقة

صاسع!ادةلييشكلماوهذا.الس!واءعلىاعداليوءعاصدقائي

..،(اللهمنقريباننيمعها

المفا!باح،الله،ا،عداء:اوجوداوحمه:اجابتهاتامل

الصر:مطقةالىفىندفعالفاسفيفضوليتستثب

لحلواء!الرومانتبكيأاالمذهببهـاتعنيهل"افىوصودوحدة"-

...تقبل"،ترفضهمضطربةبهعلاؤتك"الله"

دخلتانيالركالاسئلةتددقوقفيريدنه3كفيهيرفع

:يقول..مح!ورة!طقة

((!الفلسفةاحبولابسيطانسانانا))-

حساسيتسرهفةلكن.جانبيةابوابمنمحاذراالدخولحاولت

لك،وهيالمؤلفاتمهصك":لييقول..الاقدامبدبيب4انذرف

(،..اجاباتيفيهماقرافى

س!وادتوفيقمؤلفاتمعاتعاملانضتذكرت...تراجعت

..محترفكصحافبموليسه!اوكناقد

الصفحة8!يطالعني"واترجماناررإئح))صفحات،اقلب

ومطامى:رنحائبه!ورةعلىالالةخهقالذي..الانسانمفهومالاولى

السا*لع"

ا)،لههـةاين!لهة81

الارضعلىويرميهماوازميلامطر!ةفيهـججيبهالىيدهيمدالنحات

.(9،عي)جهببيفي

؟صن!تكمحرةاهةآاالسائ!ح

(71ص).واحلاميومطامحيوآماليشهواتيعددالنحت

الوصوليحاولوهوب!دمنزلتال!لاحقوركأارمقاىالرؤضونقرا

:المعررءشجرةمنبالاكلالالوهيةالى
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تطرثنيربياتفاحةاجلمن"

الوانطملهـالارضالمرتفاحك

معرفةكلفيممصييةكانان

وعمصيانا"عرفاناالععرسكل

اهقلانياالاحمجاجاءداءتضررر((هابيلمراع)،قصيدةفي

اثص(!رتكبامالذيوهووعقابهبريم!وهوالانسانتجريمعلي

ليرفضقامتهبكاملالاسطورياللهام!اميقف"وغنرانذنب"وفي

الميت!افيزبقية:المحاكمةلعبة!وا!دالاساسمن

سكرااوربياارتجيجنةلااة

دياراليعثيومانتاذااخشى

تعاسبنياذانيوحسبكحسبي

"نحفرانالموتوانالحياةذنبي

اوسصلأ،ا+لامعلقصدرهعلى،الحثريومالىيمشيوهو

:بر!كبرياءبهايفاخر

وقارهثوبالحشرليوملبست)ا

احلاميوتلويناياميصإكة

مدبرقهالهازرارالصدرعلى

آثامي"تنرفىبالحبواوسمة

وهـواالمت!،مقالمنغوانوهذاالمتمردةالكبرياءهذهانالا

هـءيغوروانماثابتامجرىلهيتخذلاالا.سانبإنسانيةالاع!نداد

سالأهـسه3.وحشرةالهالىالانسانتجزلمج!ا!تيالرؤياتشققات

ينطلقأوالروا"كااثاعراًن..الاخيرالجزءهذامندائمايتولد

مرتبة-الى!صلولاوالموقفاللصةجزرمةمنللانس!صانفهه"في

فيالانهطنتننظمعلميمفهومالى-شديالذيالشجريدمناعلى

ا!ييعة.معالجدليةالمراجمبةعلافقنه

-.ومواقفلخراتيعيشالمنجزئيةالنظرةلهذهتبعافلانهان

موقفوؤ!ي،حشمرةهـوالذاتعلىوالاذقسامالضمفل!ظةفي

الانساندونيةالشاعريتح!مسوحين.الههوذاتهمعالمنسجم

التيبالقوةليمستجدالسمصاءالىبرعينيهيتجهالضعفمواقففي

عنالعاجزةوماهيته1،مصتلبة4قؤمن،ضعفهمنالان!انصنعها

....المص!وسالوجودلهيالت!ق

اجتناباللهالىلشاعرايشه-و"الحقخيبز"قصيم!فض

نقمننهفان(،بابل"ثصيمظفيسا5ايبيعالذيالحقلخبزالانسان

السم(ءرباليدمماءتتفجرللازمسانيةذاتهوعلىالانسسانعلى

الكاؤرين.العبادرفابالنقمةبسيفليضرب

بابلاقالواهدمتالسماءرب"

المتطاولالساءيلعنكفارتد

اعناقشاالمالىظىفربتهلا

(،با/-لىعبادكمنع!نقىكلفي

علىخطمسننق!عم:"جديدخلق؟ءقصيدةمعتتعارضالقصيدةهذه

ورو-نالكمالنقصيمناعرتكربي"

وءـبمماكلومنيالنودموتي

ننسميمنكلوانعمعانيفارلد

،(الخرباكونكعمرامانيومن

لترجمانهاوا"السطئححواريةلذييسوداهوالاصيرالمفهوموهذا

-قوةكانتفاذا.الانسانعناللهلانشطارءريحةالاشارحيث

اللى"الىالتوجهفمانونقصهالانسانضعفصنعمنوكمالهالله



يا.التقليديالميتافيزيقيالمفصموليسالشعريالرمزطابع!تخذ

رفف"ليجسدشعريااللهعنالسائدالمفهوميوظفالشاعران

الطين"اووالخالقالمحلو!ثنلئيةتنبثقمنهالذيالبشرلضعف

:قصائدهاحدىفىالشاعو-،الي!يرمزكه!"والغزاف

وفاجرعفيفافدادالنفسى!فىء)

ومجرمبريوجبارضعيف

بعضهاافوعوالخزافالطينانا

واحطم"اسوياباريت،ببعض

القصساصيصصوغهذهالم!ثالببة"والقوةاًلضعف)ءثنا"ييةمن

عاىاكفمررا،الورة"ا،*،00للثورةال!حاصالم!ثاليمفهومهوالشاعر

النفسعلىا!ثورةوا.للثورة"الراسهاني"بطلهمفهومنفسوهو

هذايكونانوافىالاخرىالحياةالىالا..اغنقامتيفيتوصلا

المهـمتقبليةالاجتماهـلأالرؤياغياباساسفيهوللثورةالمفهوم

.((.بيروتكلاحين"يةرواعناضصكأالو

يوحولمالبحثبابيقفللمانهعوادلتوف!ثي!سجلولكن

يسالعادالذيبطلهمعريبدونو-جبحثالمعطىالواقعب!نمائية

الليلفط!فامرانننبطلتهمعوورفيمرصفعهاالتيتلكعن

المسننقبلعلىيبخللاواقعمناخرىدواقيفيالفجريطلعحهـتى

بوعدد.

،**

حساسيتيوالمرحاءمثقفيقطاعاتلاوسعكبيرعنوانالهـثنائيصة

..عنه!االسلأالمنللمزيرحدتدفمنيمنها

تجاذبان"الزمانقوافلة)ديوانفياستلمفتني،توض!استاذ-

تمشيجهةفمن..ممتنافرةاقطابااعتبارهميمكنشواءبين

ومهـننواسابي!وسهم!علىوتنتشيربيعةابيابنركبفي

فيتنام،جديتهوكلالعلاءابيجبينتقطبيةتحملاخر!جهة

؟التوا،قهذامثللكتحققكيف..والديتناديهوكادتهعبا

...،الابتسامةمصطحباال!رابيكر

يخدبني-!يلف!كل.الفنيالصعيدعلىيقوم!نبمتجاذبانه-

نظرتهعن،الكاتبطبععن،ذاتهابحدالفهـرةعنالنظربقطع

بهتحفلكعيرذكرتالذينالشعرا،عشدوالبميل.الضونالى

ارددهـ!اب(تاالصباعهدمضذت!هطكلثواوينهـواحفظ

وهذاوالهدفلأالم!نىفياليدضبعضهايناقضوؤد.اليومالي

ذاقهبعد4م!موونوا،المضمون،ايالثانيالثقالىيسوقنا

،قوالكون.الهبهاتحفلكالتيالمتناقضاتمنمجموعهةهـنعبارة

!وجنازةعرسا،وبكاءضحكا،و!حا،فرحاالحياةاليست

واضطرابا،ه!وءا،وشتاءصيفا،هوجبثمن،لكونااليسثم

اسبدالاتأعنهمصغرةصورةالنتيجةفيونحنوظلاه!انورا

سواءداخليف!العربدةولانالعربد!يحسنلانهنواسابيهـع

ابيابنم!عاغامروانا،السماعهمعسنغابتامالناسسمعها

:الوعزةمسالكهواسلكالحبفيربيعة

اشقروالصبحالوعلبصبححلفت)،

تسيربهناللائيووكأبك

!اتالركبخامستجدننتلفت

(،خبيرالسرورباشياءعليم

نفسييكتنفالذيالسوادعنالاكبرالمعبرفهوالعلاءابواما

ر":بيتااليومالىوارددالاشباء!مي!والىنظرتكلما

تئسلدرنمنلطهامشتافسةللطوفسانوالارض

لشىوامثالهال!لاءا/سشمعفيهامؤجارذيالتشاؤمهذا

الشوالبعلىاحتجاجهوبلالتعبيرهذاصحانمغلق!اتشارما

والبوالخيرالجمالليبقى)امنهاالارضيغسلا!وفانلصل

."وحعده

الق!ةعلىىتفنحتالتبمالموهبةهذه:سرالثفلنيبقي

استثارهااكبيرةاالمواهبمنمن.،ونال!منوغيرهاوالرواية

والقصة؟الروايةارضفافيلتفرسضهاوحر

هـذهتتناولاذانك"الاعرجالصىش"قدمة5فيقول:اساله

افتمائدظالىيدكتمدبانكتنسعرىنماالجدي!الافسكال

ادلىالاولىالدسواتلكوجهـواالذدنهممن.الميهامد!و

مائذنهم؟

حكايا-هافيجدتي،الكبرىالطاهيةزلم!ا(1هذهالىدعتني-

وكان*ا.لاهاو،الضيعةفيالموقدحولصغارونحنلنا

يوزع،نادرةحكىاوخبراروىاذاالانفاسيمسكبارعاميحدثا

يفرفهموكيفيزحمهمكيفويعرفط،ءإصالاشعلىوالكلالالاضوا،

فيلمااومسرحيةيشاهدونوكانهمالهامعينعلى،يعرضهموكيف

ازراانزبلفهانيالاصالفرجبابيهـذلكبعطنمرتثمسينمائيا

بدستويفسكبمتاصبنوعمنهممهجبصاوأ..اكباراالرواليين

."ا"ز،العالملغاتفيالادبيالنوءهذازاولمنكسهـيدواعده

ايوماافتظدهابعفوبةالاولىصوروايلأليقصص!14كتبتى!انثى

العديدةباثخاصهاقلميعلىتنطلقوالرواياتمىالقصهذهوكانت

هاتسويهسبيلفياعانيتاننشاذكرلا.طبي!انطلازاصاوحوادثها

سرتؤانانتولكداخا!زحيمختزنةكانتفطنهاالىها!(اوعنتا

الاولىالعالمبقىالصربخلطفولتيبهحظتبماشئتاذاذلك

ادومزالقسدقرويجومناعيشهانذلكب!!هـطاتى-حوما

..الاسفمعاكثره

...قرنربعلمدةسكتؤدانهالحقيقيالاسفاناحسولكني

..العموتهذاغنرانعليهوربماعلئيصعبلماذااثديولا

*
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تقعيللأأالطليعةدار

سياسببةئراسات

مهرنغفرانز4!فظمهحياتكيح:مادكسكالل

افي-م!الركسيمراسعلات

اسحق(ثاةجهطبعة)ل!1شبةسببرة.سعتيابى

دويتشر

!رك!كارلا!اركى*كأل!كنظربرنةالمالدياثن!مور

ريدجون،ئ!الثةطيبعة)9لعالمهزتايامعشرة

...،شوكرا،مالديل!وتمس!وماركس!مبة

...،غارودي،شرامقينغملاوتسيم!اركيم!ثة

ءصنلاوليىا!راحل:ام!عبونؤ!فىالاحص!نص

سنوادغار..اث!ببنهبةالثورة

دوبيهجاناالصين؟بىأالبرولببفناريةببةاالثعقا9التورة

انغلز،،ماركس!"دمةاثورةاحولنصوعى

وتسكيئتر،لينن

مانديلارنستاجمهئييئيطكلب!صل

علويحمزة(ثانببةطيبعة)وال!ورةال!حون
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