
خىححى!ح!-حىححر

رإسآه!!!!

----حرح!ح!حمحح!-،حى

عتهع!ذصأادن

يا،وا-*"م،احبأةا"نير!نع)كنه،الموتكنيمتعلاالخوف)"

."الموتتخافو!رمممااروجاةااك!زلإاحوان،احياءحارت!نااهل

نا!ءبوبزفك،ا؟حفوظيةإ(ضاحاراولار"فيعرفهقالبذلك

و!ميهعلىفاوافىبرالسيايراورموا2كان.العربيةحار-:،لاولادنقول

":رز.يونيؤيعقدالذيالهربءالادبا2!مر"ثانيرص!ووووالارضف!

وجاء،سةا!16واوالمخزلالمدحباهانرإيمكةه،نهحفالتهضدةمناكه!ر

والءؤلفللصخادلفاخمم!محامثالاال،ربيا)!رحريهةفيةء!موقفه

كمص"بئ41اًوالهجنإءالكح!اب؟.ععلىوالاتغاقوالمزايمةوالمضاربة

بمينقىضوفي،ه!ه،فلةههـناكاىباسعينياعتبرلذلث.ثيابهمعاىوالافت!راع

عه!افياالكوإتو"ؤه-و،73!اادارفيعقدالذيونسىمؤتمر

يدونا".المربيؤبالوطنال!فه،رةاازءة))وموضوء"167ني!مى،نهي

الف(مي،ريانهـاءخقدحىجقلك!".لكويتابندوةللاحصفاءباسيلي

ءرؤ"4بمم!ولفهـمهتفءيئاواذا،،بر-4الصصارلىااولادانمعهنكتشف

الخمتا"بؤ،لبيان.اةالح!"تيرمضع*"4الموتمنيىعلاالخوفاطمن

لكئه.ديرهـتمراءتو؟!جصهـ،،،جاللأكربثرير!ابيطاا*ويتالندوة

ارووكل"-لآاالاءكأ4ءباوواملىرمانض،لب،اًصللأكنجاالفهربر*و!انيشترط

..ير-تال*ومىلضخا"بمالأالب!(!ارثربرو.سمةلواااجماهـ!راومصل!"

):دوةاواوز.رابر-بئا"ضوفيةا-ءادةاؤتحهزل،تونهىوكؤتمراداررياح

للهمهلمطاتر!ة-،1وتقدم"لمتمبرانزر،ىكماتننهيالندوةهكي0،5فتتلاشى

؟لفريم؟ت،مزوماب*تن"اشجا!رةاختام"الهرببمالعالمفيالرسه"

ب؟لانات+هـديل!-جولاارهطاالصوبيرتديلازقريفثركلعليالمصادرةو

."المقررةالرسمية

مد!تنى4ألبص"إء،بال!ب.ؤطيتع!،ءل.جيعةبالةشاعرا.!وجعا

ا:وايطاو%ال!ربالمفكشرينصصءوةيجتمعاًن00،حز)،1،هرا000جدا

،سهةم))عرفهيجيبا)صؤالءلى."؟لدولهواال!شنبطلاقبوضوح

.إ"الموتتخاؤوندء"مماا،حهإةلكمتتاخو)ىاحياءحارؤ:ااهليا

ابحاثعلىنة!مهاتةرصثأ2بال!!الوطنفيريال!ول؟كءوارم!ء

،!اض!د،باانحزير؟ونان4مصادؤمجرد.الادابمقحزيرانور

بره!ىنقلالذيالاداثهناراراحدداست*أعالاوربما.دلالةداتلؤ!ها

با)محت!!رالاهتهـام!.داجاء،ا،رردومؤزهرو)ت31ار"ؤ-5ابحاث

ء-ر!ءفابر،بة:ومحاولاتاسهئلةزاىتا-ض،رةاعن.والحضارة

رالايه-أنامتهبئ3!*رابالا؟معار،5!امبالدي!مراطيةامنجلعلم؟الارمة

فى.مه،لؤينرا"كأة4الحضيةل!فالطرحهذامنءلا!ح؟"مايهـ.اام

ؤس!العر!كأاللمح!-اسه؟تمحلىاله*،*وزيةاًأههطرة)ءابرواعدابراه!يم

)3-!ىاءة"،رةامفووم""ولتيزينط!ببلى.ووللأحطات."امريكا

ورسه،لة."الادليء!ةترربني"ا-نوك!)زو،ء"ضرة(1محهودنر-ب!ز

التغلسهففيالةرق"عنكأ":"سماءيكتبهاافتيالثقافي!رالقاهرة

علىىاصبرىت!ويعاتوهناك((للفلم!ىفةا!وريةوالو!جم!لة..اكجرد

وكل:!ا،الولددء!وايضفالضجم!الادبيةالمماتاللمربعضؤإبر/اقضببةانذ!

-ء*-!ح!حرح!ح!سححح!حى

ث!اإهـإمإ!!

)مربرباالمضهعر!بيالابرتجهيئثرات611ث))عنإ،ؤة)اثاواحدء:دا.ددراصكأ

يالرؤا"د"!!مح!وظزجيبير!رواءت((ءوض،وتر))خمكل"ود-8((اأعاصس

.((هببرلتاو

عمدهد*رددرفكوةمحمورنجيبزبرالدء!وركرزأ!لأووتآندوةؤك!

هوير-?خل!كمهك!،الوركأ،ريالمكوينوكبمااكت-رررإلا*،3اان:كثصإراً

هـارؤضووجمماالناسيق!لهماولقب!يو!دهالهفلا)ىالاحصجام))

كحارتنااللاءقلفئركا!تحكمواخرالمحةات!ل،،بلادوفيم."ءرضونه

شانه-زءثلدكأوراياتنطرابر.ا؟هرالاس!خلاصيبدو،كأالهرب

؟أهح!يلالجزئيوالوصغيت*برغكهم-اطقةالمتالوص!يبنز3نهآندلكفي

ولان،الغاظتحلميلمحردل*صجح!دهاالفورغ!ذةةواة-عو.لاظوا،ر

والفكرللحركةعاءفىفوانينهشاكبرا!اأةوليرفضوىا،تلأطقةالوة!ه-ن

اطارهافيالحههار!لم،تفاى-ضهغلإعلا"حمهود.تإنؤا.احي!اةوا

ا!طييقو!بمايصنحظا!ري!طلأز!طبرطابعاىكارهوزتوثح.اقآريخي

كأ.عقلاني!ؤةءموا

الحضهارة4غ،ومدلضقيباقيزس:يلمطهبد.تصدىكلهاالاسه:،بلىكمذه

.والموضوعافاتابينالمه-!فاغهءلاهذارافؤا.محهودد.لدى

اتخ!خطوةانتيزيهالبما6دوعضد.بي!نهماالجداقياءلملادةبئاياهمذكرا

الانمهإنبتحولوررهونةكانتنيالأذمآالحضاريالبناءعملإقى!ياىالاو

بر،،و!"وعل!قارزياوالضقدمالتتولننائج"نو"جمج!هي.((ذات))الى

اساسرءلمىتبنلماذنالطبقيةوال!ضارة.الطبميعيأ*لمالماهوالذي

ال!نغبرفياطاروؤقثم،ظورالديهوامحهلاابر،أءقلاوتهلمملط!ر"لى

جد)،ة4!لالخلأل؟ن.لا(ء3ادواتوك!هيةنوعيبكأشملأدياالأمح!ه،سهفي

.وا(وضوعاتالرزخن

كواالحن!إريالتكوينو)-كطضركأنعائله،ءلأضيناو!رزا

للحصرةويئفى.المجردالعذ!لتاليهمكرةبوؤض،:،ئيإ!زيد.ور-تخالصح!

لذلكوهو.دةواولالوعيئوب!ئ.والموضنوعلفاتابينبردابلىكت!عل

سكونتا&شالاصته،عءقىالم":قياتوكبمودفيرأهـ--يمنمرصاتءيئنبيم-ة،بز

اولى-اءـنالرناعصرؤيموبرودااصهـم،مسهمازالوما-.التار:حؤ-

تحقق!وحطةو!كبا(!قيةنهـوضاوصعودكلرحلة!ىالمرصإءنجبى!،تين

للبميةالظورقىء/ر2فتدؤع.هاجالالموءلملأفاتالانهلأجؤوىبخنفي،كلاب

الاء"ملعيهةسا)طبقةوجودةفياالثانيةالمرحالةاما.الامامالىالفوؤص،في

فتحظ.علاوأتهءعالانتاجؤونث.ضةإرء!-؟ةياإث!ابهع51اطارؤب

والتكريسات:!يراوظيفةالاتف!لهذهككأممهباو"!ءماعيالوعييمالا"

هدايكونانهذاءعطبعءايكلونو.ؤ،"م!!وا،يالاعد8واارلملا!لانبم

ويكرسر.والواؤعارفكرلىينالعلام!ةيز-ف!نهطاءالمعمفلجرد41ال*أليه

الرالصماليةابىلمدان!ب!خصوصاعي91الاجة:اهـقدملل،لممالعدأ،

عية.الصا

احض؟رياباات"ءت!قها!كأز--ء"يتءإصز-زفييد.انعلمى

لمالهجه:يةاء؟رريةااير-وازيةاارزءلاءائ،غبو!ء!ا*ربيااوطناةك!

ىاءبرهاأنرو،1ز*يخحا!عاسهةو?هود!وهطصر-يهق:ء4انلم-"تط"ع

زح!يقهـنوعجزتا(تورةهدهابر!فهتفقد.أ*رريااإج!معار.ثو

لتيجة،الثقاؤيوالتحويلاوحدة،ا؟،برفيالاقاأهحويل:اضلاثةاا!دا!كلا

العربياوفىمبمارة4ال!قهواصهجتؤصية،اؤطاعياكلءر-،ايلتواطث

واكية.الالثهةلمورة؟نطاقفيداخلة

68!-اهدة!حةاعاىالض"هكأ!



رزككبة!ثكامو

وءاهـوتالحزن،رةوالضاحريةوابال!!،والخال!ةرمشق

باجمح!ةكلائرااوبالمرارةكشثلا،/،لخلاصالحلمواخيبرا،والأحباط

ء-نيفلتانالهربييستطيع*ل...والفرحلالف!علىاقمرةا

اللحظةفى،هراا"إئجاوءودهوءيادينو+إت،ءرهتجالىبهاوقيانوس

بالبقاءاواجديداالحياةرمنالىبالوصولؤ!االمستقبليعدهالضي

؟الضبابالكاماتوغابةعافيامتاهةف!

عاششاعرا،كاراذاخاصقى،الا!اللاتهذاالعربرصبضطيعهل

تجربرصةعاشاو،المنفىفيوطغءنالمجحثو!ربةالوطنفيارر!ى

ج!-مالىالاعداءصحيممنوالالجوء،الاخوةوافنتتالالاعداءفتال

الرجاءتجمنااضارصخذبذد،تمع3،ملءيلتجسدةعاشاو،الاخوة

مجانيانتصاريليهاايمموية!فىيمةواالد!ويصارالانتبرلين،والامل

مقابلالياسقبلواتعل!ىيقينلونواستمرثمنثوندهبفالبعد

النضالىأمغ!وع(كلؤ"ت؟ولو)ايضاضسلامالاسبانمريفا!وو"،ع

اصباطحهفييغرقانيسضعقد؟عررشاعراؤ،نهذاورغم

فكبماالثورةحركةلعجز2*ركردتأتحملأحالةهدهكا-تور.ما-الذاتي

يضماناخرشاعبريستطيعوؤرر،الضهسد-نكلالستقطابعن41جتهع

لاواحدصورفي،ئمةوالهال!قديمةالاملوص،ياتاترقةاالرؤىكل

ثعرهيصبححمينذاك:اليقينحدالىبهامننلائهرغمابدالنايجسده

ورمموة،داخلهاًلكاءنللى،عراخرى"دات))ا،ىو-طلعالنفسهغناء

فعطوالفئورةوالحب!لحريةتيدات!بححي!ناحلامهـناتا"لالىاما

اله،هـم.معالفه"لبالامهراجالخلاعىفيللأملثصء!ا،واحدوؤت

خصيةاللهانفصإمحالةمن،معهيخلصناو،الضصاعرييتحشلمصح*خذاد

مارغم،العاجزينوصعوبناًلواغب!نوضعبينؤمافي!االتياحروعا

عالمؤمطاثطرينلتوحيدءحاولةانهامنفصائدفامنك!يرعلىبدو

والاكأ!فاء4وبرفض،ا!"،ناالضؤقبافرار،اث،عرلىؤياو!كبامحما

الرفضببطولءوباوت!ا،احياداوعيهاونداسبابهعلىالنارباطلاق

القاتلابليداالعالموجهؤباضحدياق!ه،زوبومي،ثالثةاحياز4المجردة

الاطغ!البهرحفاء3الاوبمجرد،..رابعةحياوااوداوحىاالباتالمجرد

لووحتى"19فةلءلىلقدرةا"!برزة"أحبارا"يرنرحص.ينه،البريء

بكونانبدلاالذيالموتملؤهطر(يئجم!3خطو!مجردالةكللهداكان

رهـبمناوتافئمابكلي!!مفظهذاورغم،جمهوراوافيموتا

.وخسارةوحزن

***

ءالمهمعالةوحدعنهذامعالهـباحثختالمنتالعوبيالو"*ان

ناالتاريخمنيحسىلاوالذيالنغيرلعواصفافتعرض،وداته

،((الشريرمنفيجصلمنا"انكائنابمامنير!لبولا((لإتجربةيوضضا"

اى:حتحتىاقاصمةاقةاءرواالى؟ءارباعتطدالذيالوجدانهذا

:الننحهلءلىالفطريةالفد!رةمنزوع2!ود،وايجما؟-لمبا،به(لته

وهوتىاخد!قى،1طعناتوتح!مل،الاخريئوسبباطل"غس!"جلدهتحول

قمهـادرايكناموانحننىوعيه.!ائجمحملو6المخاد!نوي!رفطيعرفلا

الوجدانهذا...مةيرفهلالىذالقد"لماوعيا!ىاتخحويىعلىبعد

ضالمنشورةالة-عالقصالد،غهوف،زيدهاوتجسده،تطرحهماهو

يكونانالاابدايستلصعلاوبردانانه)1(..1،ضياالادابعمو

يوم!ص)!قطالفهرسفيورد،عاشرةف!مببدةاىء:9هناك)1(

ألى!.خ)...نننتو!!ا!صلدةاولكت،الطايئ!اءاى(ما

!5

يحملانولا،البروث!عب*يتحملانيستطيعلا.اررخونةكلساض:أ

!الفتورورر

***

ص"خلال"فىبالهـخلاصالفرجبين)والخالصةدكشقببن

ةوا"وتبالسلاحساجعين41وثورة،الاخرين

رين:

دمنتتىيا!اساو!الاعدنرافى،ت1كا!ن

بعيدةدمشهق:وقال

صليبيالجبلىاالخنمسبمنوصنءت،رسص"3فكسرت

الحربا!اخلوءـ!ئماكمحامنافرغوهاجثمنىهذه...

بيننالحربانهـ!كي

باعداثهااحرقوها،خدوها

اتهاميوبينبيبمالفرقلينتسع،خذوها

اماه!واور!ي

وبينة

،ا!ىافبماعطرها"انشبتراحاتهالفهدهوهذا

،بودىالىاوفىاتنخيلمن

كاملة،العرريةالزينةكاملميوفلسطىن

زنبقت،راحاتهانتربتهعمق،نالفهدابرق

كاملةكاملةوفمهـسطين

المداخن،بهباب*مطليوالفراش،ت

،الموتعادةار!تلكنها

،بالصوت؟ءلم!روالريم

...ال!فلةفلتبداافياهوهذ؟

وجداتا،حا!تمن"حالتين"يناطريقامتد،هـعهماانهاثول

فبهاانىاالخاصةوجوها*خراقحالةهيكانمااصحابهـا%!ا/الت!

دؤيصةعلىالضهير1است!يقضلحظةالنفستعذيبحالة.نفم!مهيجد

كيبمساندتنا،بالذاتهؤ،ء،الاخرينوه!!بة،الاخر*ىبسالة

منالعبورفئمساندتا:الانهزامباثمذبالمهول!ورؤالأخزيهزفارق

.،الفردوساىالاء!يىمنال!ياةاىاالمؤديةالاعرافالىالجحيم

"ا!لا(ب:الزينهكه(لالىاوصولباالوهوحالة،الماني!ةوا(حالة

.القتال!!انهوالذيعرلمم!،اى12برحاسرههـااهةزهتيلاطوافنقدالذي

الفراشاتتبطلانهو.اًلمهمء!لانن!زماوباوراتالق!،لفبم!قىانننصر

هوهذان011الحداةاثقاتلب!صءجةلطلقة6ارلىحاوت!زو،اوتاعادة

زطلعكالازهاركفوؤ*الافلإغتحتالدياليىلرفيكة،المقاؤل،الفهد

وراءهنم!يرل*جمر،!بيةوالخصللحص،ةبعودنهاصثالمواتالا-ضمن

؟ا(نبعثة.الاميةورلا!لمة

ن!خاليةهيولا،مم!ضقبلممةيى-تال!البنبينوا)طرإى

ونعيشثناأيخسىانلهيحقمنبينناهل!اصحص!حهاالمنعسجات

والعجزاحسرةاءنالخانقالاسىذلكحالة-ويهج!نشبعفناء،!ىاو-

بينن!امنهل:يلصيهاويوث4بمالرؤ،قهاحلامهفيالبوحعنحننى

:المعذبوجداذنامنالاصيلالجزءدلكنس!بنلهيحقمن

بعيدوحزن..هادىء!ر

الهوىعنذنطلاا،نانا

الل؟(ثفياطفا!ناا)نجوم!دلا

وصيدادماهفئيناموجهكل

..والابواباثوارعوحشةساكنا

الرمادوطعماللكلىببن

بعميد،بعهد..هساكتمطر

جديدوموتموحش...وحش

؟رلادياخب،رهوااف!ون

الجديدةبالبراممحبلىالارضانيعرة!حضفاكافعروكان

-6دا-ال!ح!ةعاكأاالت!همة



.1!س!ا-..

حمد؟ح9ممد!طل

كل-نؤرغتوؤ!سدووكماالىانىالذيماحقيقةالرياست

:الاثيرةهوراسبكلمات-الادابمنالمأضيالعددق!صقراءة

احاءاعلىبالثكلالاهةمامغلبةاهي،((افنااخفاءؤ!لأاً)ـص)ء

ءلى-الانجاهوي-ماوتهعالخمسرر41اؤصرفي-القضممة

هـ،زتمه.،؟العظيموووراسبكلم*تذكرتي،ااننينمنابهاو"دان

منبالموضوعم،مالا!علىبالشمكلالاهتم(متغلإب،راءبابالاس

ظسروفبهت!ي!بحدأتورافىطقةفيالصراعصي"رباناح!إلمى

يههـلوبغص"ا،ع!نهالانظاروتحويلقمييعهالىمسددبعضهاكثيرة

8!وبر*ض،احقبقيااعارهسا!ضءنبعبةاخرىارضالىترويا"على

هـنذاككلعنهاسفرومار4.1الاك!9رفيكأالجمديلةالحلوللمقدم

ءف-الجرئبرا)تحققرضاحنىاوسالاحباطاوبالضياعاحسهاس

فيمتف،ربةلاحا-سوعاءوجدانهاصبحالذيالعربيالل!اننفس

اينالىوقييخمانحوعاىيعرفطانظا،!فطبامكانهيعدلءواحدآن

ورهـلأمن(لاولملأتهوبدورهكأدهاددوليالءلو.كلما"يسدد

نحوباانزا"سهمحاعرواخلاصهصلمقهعايهيمليهبماوهسو)الموضوع

كييءرب،نةم!"الةنديملاذهليجد(بهاي!فيوء،الاولىقضىيخه

ويأتي،اههـةه،ء"ءنالاكبرالقسعطالذجريبدلكويعط!،اثكاله

لاثس!ارحاملاال!روفطهذهمتلؤيافناناهذالمثلالابداعيالتإج

النحوددكعإىامراعالذلكوحله4نفصعومراعهال!انمعا/اة

فيالحدارة.كانللىكل،ليفحاوضوعابراجعحيثذكرتالذي

مخخلىفءللى،3واطلاعأيوما:،كتابثقاوةانشكولا.ال!طال!مل

ما،يقممإن1نصةراالتغيرن!و19نازعةالغربؤكيا!يةاااتيارات

لح!مصائياغا):فيهاا!ماي!ونالىطالمصالحةتلكعلىالاغراء

.الزوطالشكل

ا"ض!فيالثهرؤصهرعلىابالغاالملحهوبلثكلالاهتمامولان

،كباخت،رهالذيللشكلمعالجم!طاثنا،كا-بكلات.ثلهحاولبمفاغل

ف-يكانتشكالكأكلاالثهيرةهوراسده:كبجملةاىاانتالنني

الصرهة*برحا-!ها":ارالا!،واعغيراوواعبسكلك!اراوبردان

ءلمي"،يونالذياقدراوتحددكنهاخفاءيسطيعمابقدراز4يدرك

ور!نبنجهواللأوقا!!و41الهودكهارف،عدمهاوالاصطناعمنمماله

اصوتايهطبهبكالاول،واصتاعملايؤديانح!نالهزؤ!ؤنءجهبمن

ارتطامصوتالمو!"كيا!وتاءع4فيتسمعوالثانكط،را"قاصافيا

رالوتر.الريشة

-اصنةااخفاءفيامعانااو،المفناحكاما-الكتاببعض

محمودالاستادهؤلاءوءن-الواق!كللىايرلنتهروالسرداالصايلجا

داكعثىطريق!مث-مونا!ينااثباناالقصةكتإبءنوهوالرلمهاوي

مبموءنصهبعدكتبهإااتيؤصصهفيمل!وظة"واسعبخطىالدرب

الديالتقريرداكولكنه-"لبايةححراءفياًلحري)ء،افصصيةا

شكبءعلىوصد)ناميول3نراهوما،بمهـبنااوبهإمرماعلم!ت!يعيد

عاديين.ءأناسن!ننلحظهلمء-"جديد

برعمساحدثامنكاوتكاد-الرابص"الرصاصة-القصة

ب!دماايامءنقصءرةزمنيةفننرةيخت(راكاتبفاسالمسرفةواؤ*يتها

زلهكخلالإجدثلشطءلا،الرابحةالرصاصةاو،الرابعةالحرب

يشصبقدالذي4القصبهوضوععلاقةلهتقريبااخقارهاالئننالفترة

اتنالثة،.لهتكلماذا)ءباطةيقولانهءنالاولان!اعكالهبئ

الحياةوهبتفقدالرارميةاص،بهكوادا،والحياةلكجاةؤرصةاعطتك
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الرابعةسا،ر!كل،صةااوالرارمةالحرب-االراب!قىلان/،((زالها

دلالاتتكتشفماءسعانولكنك،"النائمهاحميةاايقظتالنيهيا))

لعجوزكليللهانمنجاءتكفدانهاترىصناكلم،تاا"رزهصديدة

وعينهالحمودخارجفدمه،الانتكارطولهدهاحمرامنالثو،نبنقنيأ

الاملعدب4،المحتلةارضهفيدارهفوقالاف!ا!دادمعسابحة

-رافصطائروعهره،للمو؟نبالدكاءباحصلاته،دائ!مالمحب!ا

مساوافصى،غربتهفييموتانيخن"اهماعضفا،كبدهي!قر

اهـوتبعد-ظامهت!ملاطالديارد!ء4!نيااوبأ4ؤ،بمان،يضم:،5

ابناؤهيحرسهاارضهصلمرعلىنر!احواناد؟رااىاا)لمهودةحين

علىقيءبكالكاولتهدهانترىص.ن،اتوابا!روونافينامن

العودةملحم!ةنظمبدأشاعراا،قابلؤجميانوترىاثجمحاذلكل"مان

:الؤ!البوؤففرارصدرؤدلانهوقوؤفت!ماىإورالقلمروعثم

ددايتها.منقىالقصمعلءبدأولكن

مكوناتهالاول،ءتوازإ"نلعالمينبئ،ءالريم،وييقيمالبدايةكأذ

وشقاء)ؤسعالموههو،جمانهاواشثاسه،حاث"5صي،ةادؤ،أقرصد

!عالانسانيةالووحؤ*"افئقتزشع،لمإ"ازكه!اوا،وعردقىوضياع

واقعهاادركتوقداستقرارهامنالرابهقىاءرباانمزءتهاو،دنف،،

تغ-يره،فيئلاث"حاولاتفتنلرعدالواؤعذلكلاحباطاتواورمتصلمت

تضقلهإفجأةثم،ا(-ت-"بةالمكناتدآمالتضاما،(اصواا!ءنوؤكبما

الىا(!متحيلةبرلمالممكأاتالحلممنالرابعةالمحاولةمنالاواىالايام

القتالوقفقرارياق!اثمتحققها"وشوكاوام!ةاالمسهخيلاتت!قق

3ت،-ي!الك!د*!دعلىثمفيضع-مهوناهي!،موىلاالفي-

امتتوؤلمم،ان!ؤاعها!منطيعونلاالبف!ضالماضيؤءبمعروله"

،موطئيطيكوناينلىتعرفلاالهواءفي+صلقةتزالما4سمتقيلانحو

م!نلمزيدعا!صهر!فآذاؤ36.الالزانف!دوا11،ولللكؤكبماوووم،

لدمتحملاناملعلىاجريدةاعلىوع"ونهم،الراديوفيالاخبار

نابوة-علافهذا،الصبيم-اعة/اوكوسأصادؤوكاذا".-*يدا

فان(ا-رإدةانض)معكالجريدةدامتؤما،اكلهـهرابهريسالوك

دائماالتجربةمن"الحرصالا-ظةكأدا:،سوا."الاخ!ار"مك

عنالتوبةثبهؤيماالنضمكاثفةالىونفيافيضه،ئره3تم!تيقط

التوازنا-.لمةاوؤف،مؤك!!ااتاسوا،يقتوفوهلماربماذنب

داخليم:واوجالمكاثفةتلكاليناينقل،ااكاشفةتالكالىيلجأون

!لفكرةالبعضكان":يقول،الضطابيةواضءاواوياررانعلمى

!رمعقولا!داكاىؤ'ل،تقعانانهايقولنهسهؤات،!وىاورألس"

.؟لخريبامرأ!4الواحديرء!كهل.؟.تقعان!ه:ههاكانمن؟يوم

وذلط،رجلاالواء!يركونهـل؟(للكلابواولادهاجدادهعظاميتركهل

الوطنضاعوادا؟اخصانخهوالصهيونيالهروبةهل؟اوةتانفسؤكلأ

عربياام!اد:قول4الاداعتظلهل؟الحاكمي!3مادافعلى

ذلك؟احدب!ديصهـلمحوال،5شاءاللهمااىاه!ظ"والاراضي،امراد

معايضاي!جلسلكنه،جماءن!همعيخجلىالواحدكان""اًلخ...

حوله.منالمراتبهضتسىحتى،.هسهذاتءع،وروحهض!رره

بالشعوريختصرهااقلبا)كنطوياقىايام،الماصيةالايامصورتاتيه

الذبئالمشبابذكرىتأتيه.والشرودالصوت،و!ولولملمهاهـبالهقدانا

يختىواحد.كلعاما25بعدالاتةعلمال!وبلانؤملمنلىقطوا

وكل.ال-وراءالس!هاءؤبالب!بدةوالنجوماتلواوا)ويلالليل

متاحرا،جاءاديااليضيمالفرجحناياهفي3ويص،هسريحملواحد

1(0وحدهمللأ4كمانه،للصيونيكشفهولايفمه

الكاتبموؤتهوهنااراوياموقفانلحظةفكه!اإحسوقد

فالراويالكا"ب،فيهايوفعكالتيالشراكاحد*وهداواكن،"نفسه

الحربمكاسبتمجدفيموضوعالىي!ولهايركادأقصةاهدهفي

كلهاالقصةمنيسنتشفكماللريماويالفريالموؤفاما،الراب!عة

لعم-بصهوبة-.نكادقيالقصؤراءةاعدتفاذا،تمامامختلفؤتن!يأ
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،ألادابمنالماضيالعددالم!رات

سسمحيىس!هيم.

الاب!عاث

س-تابرعالمشنمورعلىالصمف!ة-11

سسسهم!مغأ!!مييمهسم

عليهردهوالذيمحمودنصبزكيد.ميهومعالديوا!خظ

القاهرية(4الطليعة"مجلةملحئايغافيهودع،تيزينيطيب.د

بالننحليلتيناولهوالذي.والعلمللفلسفةوخصصتهاصدارهبداتالذي

اًك!.الطليعؤتقفلاحهيثيقفزكيد.انوالمفروض.خشبهسامي

الملحمقعلىضشيةسامييأخذهمالكن.موقفهاخشبةساء!طيقف

جديتهلكن.جادئقافيعملامامفنحن.مابمرجةشبيهايبمو

والثقامي!ةالعقليةاحت،جاتنهـاتلبيةعقافءكأ-كا!بعيدة((مجردة

"والانسانالتكنولوجيا)ءهيالعامهداالملحثىوؤضيه.((الحقيقية

هـ،وهو.القضيةلهذهكلهاالعامهذااعدادلخصصاناختارفقد

عاء،ادلمعقعن!سيحدثناالتياننكنولوجياهدهعنللتسارليدفع

الملحقانام،"م!رداللسفيبئنمكل"ذلكلىسيفههل..كاءللأ

اذاالنيالفلسفيالتجويد-ماء!نواحمةررءة!!تمشلالمانينوي

الى"يحتاجفقلما،وكتبهموءعاهدهمندواتهمفيالفلاسالةاجتاحه

لكيحسيةاكرالكلاميكونانيطلبالطليعةمثلشهريةمجلةفارئو

خشبهس.هـلطالب.((الوا!يةوبمشاكلأ-بواقعهاروراطااكثريكون

فنعنولهايصدهـمنهاالتيالارضء!ا!دامهيفرسانالطليعةملحق

وانما.مبمدانسانفيافنكنولوجياغثيرعن"هحدثاننستطيعلا"

بهب""مجتمعانسانضال!كنولوصاتاثيرعنفلسفيانب!ثانعلينا.

الذي،والاقطاعالعربيةالبرجوازيةبينال!ن!هذابسببوربما

تلككانت،التاريضبالافلاس.عليهاوحكمالبرجوازيةثوريةاجهض

العلميصالمفكروقوعظاهرة.خشبةساميرصدهاالتيلظاهرةا

والاستنادولطبيقهاشائعهاحكاماجترار!يقعنالمجردالطملفخ

العربا!موريينكارئةتلكوكانت.جديم!احكاماطلافيفي/اليها

المحدمدالوؤ؟!دععلىالاغنر،د"منه!))منالاستفالظيرطياولوالمالذين

الىاستنادالمهاوتحلىالو!ا!لعهذهعنوالمنطمةالمجتمعةوالم!علومات

هنامن.ككلالانسانيالتاريخلحركةالعامةبالقوانينشاه!لةمعرفة

اكنشا!فيففشلواافامهمبينمنالارضوافل!تاهدافهمضاعت

بهذءالدقيقةالمعرفةتحويلفيوبانتالي،لمجتمعلاثهماثهـنوعيالطابع

سلاحالى"معهاالتا!يخحركةقوانينتتخذهالذيوبالشكلالظاهرة

نظريسلاحالىوليي.فيهاالاجتماعيالتغييرقوةايدي!كأعملي

احاديمية.مناظراتهمكليستخممونهااًلمثقفينعهولفي

الذيالفلسفيالطليعةملحقلمشكلةالصحيحالتوصونهذا

وعيررفعسياسيعملمنجزءايكونانفىالاولدل!هفشل

ذلك،راسهعلىواقفاالطليعةملحقيجعل.إاهابقغ!االطليعة

اخفصاالملا!اتمنلعمرتنبهالذيباسيليفط.وضسعكانايضا

الحضاريالنكوينازمةعنالكويت(وتمرالختاصالبيانعلى

منيخرجلافانه،المؤتمرمشكلةقوصيففينجاحهفبرغم،بيالر

اشتراطايان))يقولوعندم!ا.التفسيراوالتحليلاىاالننوصيف

حريةبنالعلاقةان.والطنيانللقهرمبايعة!والةكرحريةعلى

القوظ(.غايةوفيالبساطةغايةفيعكسيةعلاقةالطغيانوحريةالفهـر

الكويتنموةبهعالجتالذيافيدالجبنلهذارهشتهييدياو

تكونلاعربيةثورةكل)ءبانيشنهياو،والإلةالدينزواجمسالة

عنلأما."المجتمعتغييرمنتتمكنلنبعادءـ"امنبمداالجنسعةالثورة

كلهافتلك،قد!يهعلىوليسراسهعلىواقفاي!ونهدال3يغعل

هنا.عليهيجيبنالاماذلك؟.والمعلولالاصلفاين،وعللعوارض

مننوعا،الجنسيوللتحررالعلم!انيةوللدولةلسعريةحماستهتصبح
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.دعقلاني!ةتنننهيكماتماما.والكبتوالثيوقراطيةالطفيانتكريس

غيرعملالىالطليعةملحقينتهيوكما،مفرطةعقلانيةلاالىزكي

علىالالهامقىولهوعندهالمش!لةه!حلاًنيبمواذ،طليع!

منينافشالذيوهوولعله.لتصوراولتبفهياتعلنقادمهـةنثوة

8عقدة،اومشاكلهاكبرىمدينةلمؤثراتخاض!عاكانيقيمحيثنيويورك

،العربء"مدفناالجنسفيازمةبحجمفيهالمبالغاهشمامهجاءهنامن

الصحلأفيمهـباشرةتؤثرالتيالشاملة،الجنسيةالمجاعة"علىمتوجعا

الهرببفىوقراناالعربيةمرناانالامرووافع."للمجتمعالعقلية

التيالمهبليةالمجاعاتهذهمنوضراوةحدةاكثراخرىاثكالاتعانن

يكتفانلحاول،الارضفيافدامهكانتولو.بابلميبهايهتم

فيالاجتماعيوالوافعاذارومؤتمرال!كويتندوةبين4مقمظاالعلاقة

بينضوليةمسافةهنالربأنحكملماواذن.العالممنالمنطقةهذه

خذ!تحسسبالعربيعالمنافيالمسافاتاناذ،والمؤتمرالنموة

واحمظ،اجتماعييةعربيةظاهرةابناهماوالمؤتمرواك!دوة.الهجين

المفلسةالمجهضةالبرجوازيةهذههوالارضفيالثابتاصلها

والتكنولوبريا،العلمشعاراتوترفعباللاعقلكرزالتيالعاجزة

ثةالهلا!تحديد!وتفل،برالدينالطمبنوهميةعلاقاتونلفق

السنة،اهلتر!يكماالمعتزلةفترفض،والمعاصرة،لةالاصبين

القوميهالى!اعية.واللاعقلالعقلبنمزاوجةاًلالشاعرةبقولوتاخد

دياةوالراسماالاشتراكيةوالى،الوقتنضفيوالثيوقراطية

وافلاسها،العرفىلاستلابلثرههاكلههذاوراءمخفية،واحدشعار

نقيضها.افعفالضعيفميلال!الانتعيش:التاريخي

ركركلبمصالرة"اثفوفةالبرجوازيةهذهلانوسندهش

تفتحفماحقاديمقراطيةتبدو.ا،الرمسميالثوبيرتديلانقدي

لغدابو.د!صدكماصيتسترون"امريكبنلجواسيس"ابوابط

ثراس!لاجراء"العل!يبال!لباس-فصرهرغمالهاممقالهلي

اشخاصبدخولالوبيةالدولتسمحالاحيانبعض.وفيتجسسية

وعملواًايسرائيلجيوشفيحاربوافدوكانوا،للعرببمدانهمعرفوا

اتصلر-حقاالقلبطيبيبدولفداًبو!.لكن.((مخابراتهافي

ا،فهـلمةالحقا!لقتعيانالعربيةالافظمةهـطالبمندما-ساذجاوافول

فنحن.امريكا!العربةالدواساتعلىالصهيونيةالسيطرةحول

الامريركيينتعاديالانظمةهذهمنبكيبرال!فكرفيكماالسياسةفينواجه

علىال!هـاءوتهـقصراصدفاءتدتبرهموفد.سرالهموتفازعفا

منهوتس!ثشيالاست!مارتماثبىانهاانفسهاتزعموف،الاسرائيليين

ل!هاالوعيفينقصاالمسالةليست...الاهرييئالاحتكارات

كياكتفىلفدابود.فانالقلبطيبولانه.اصلاالنكوينفينقص

حولالحقائقستتابعالعربيةالدولانمتصوراالاشاراتببعضمقاله

الاسننعمار!ة.ومخ!ا-دهاالمتصةالولاياتخدمةفيالموظفالعلم

فاليةتفاصيلفيجمعاليهايصدلعلهاشارةمجردالهاممقالهويطل

بانالانوحدهمالمطالبينالثوريينالعربالمثقفينيديبينتكون

المستمرةالموامراتضدعنهاو"دا!نالقوم!يةللثقاف!ةالحماةيكونوا

لها.التابةالنشروثوريلامريكيةالامناج!ةلهاتغطيالتي

ثكل-يخسحب.لندابود.مقالةيفنورالننالنقصوهذا

الهربيالشعرليالاجنبتالإصثراتولؤة.دثرالسةعلىساخر

الب!ثموضوععلىتماماينطبقلاالمنوانلانم!اوبدرجة.المعامر

ءو!وهـ"وينعبد!راسةو(1الشخصيةالذكرياتبينيزاوجالذي

معالمحةونازكالبيلاليدلىوبالغاتالعراقيالمثعرعلىالاساسي

هوالاساصعيبهلكن.فبانينزارمنهماخرينالىقليلةاشارات

وب!ظ،ظرو!اعنومهزولةم!مودةنطرةالابنبيةالموثراتالىن!رته

كالرقضيةهي.الثقافياوالنىاطارهالهـيالتجديدقضيةتصبح

بحثهبنيخاصااهتمامالؤلوءةد.يهتملهذا،اجنبةبووثرات

واتلكاًوالقصيدههذهفي!رىانمحاولا،الش!عيةفيكريلا"

بعينه.اجنبيشاعراواجنبية!يدةمنملمطذاكاوالشاعرهذا

"قراءة"!يةتكونانمناعمقالتبيدقضيةانالااكنوما



نفسههوكانواذا."نارسارفي"دائماليسواوالمجدثون.لشيء

ومحتوىشكلاالربيالشوفىالتجدي!لان!هشتهاب!ىقد

يتصللمالعرالىانرغم،مواتاةاكثرظروفالعراوفي4لوفرت

واذن.سوريااومصراولبنانبهاتصلالت!اللرجةبنفيبالنرب

مجموعةظروف!عنمعزولةاجنبيةموئراتمجر!تصبحلاالقضية!ان

تدهـيجياالعربيالعالمتنقلكانتالتيوالثق!فيةالاجننماعبلآار؟ئيرات

اجنمعهذاظواهرتعقدتعندما،ء*يدةاق!الىالا!اعيةاسمن

برؤاهاالجديدةالعربيةالمدينةوالقت،البداوةبسماطةوفقدت

الشعر.علىالموسيقيعهاواقي

الاغتية"عنالمهديصال!حمقالةفينجدهاخرنقصذلك

يفتقدالذي،"العربيةالموسيقى!الوطنيوالنشيدالسياسية

تفهممنهجيةالىايضايقنقدكو!ا.للمطومياتدقيقتجميعالى

ومونة.الاخرالىقادالنيهوالمنقصيناياثريولا،الهادةوتحلل

قلحينفيالموسيقيةالظواهرلبعضتنبهانههيالوحي!ةالمقال

رو-!القيتمحاضرةانهيبموالذي-والمقال،السياسيةالانمنيات

قارى"اييكنشفانالسهولةومن،معلوماتلالىيفتقد-مامكان

الاغانيعنبهوردقالتيالمعلوماتفيالشديدالنقعي!ثلامعري

91!اثورتيبينمامرحلةفيالوطنيةوالانالفب*اسياسيةا

ودون،واحدةمرةا،بهيردلمدرويشسيداسمانجمه،1882و

الانحنيةمفهومانالىبلاصافة.المطلهذافيلاعمالهاثاصةاي

ممثلامتهانعتبرانيمكنفهل.الكلالبلدىمحددقيرالسيا--يئ

والاغانيالاناشيدتقعواينأثرويشسيدلحنهااتيالطوائفاغاني

.أالمؤلفالمجهولةالسياسالطابعذات

تبموواحكامباستنتاجاتتفاجاحزررانعمدابحاثبعضوقي

جبراابراهم-براروايةالىينظرعصفورمحمدفالدكور،غريثة

ناوعف!ه.لطائياعملاباعتباره!ا"ضينشارعفيصيالون))

يسنوجبروما)ةبالانكليزيةالناطقينالقراءجمصرالىموجهةالرواية

انفعاللاهادئةبلغةالعربيوالعالمفلسطينمشكلةعنالنن!!ث

اليدائمالاضكلارنااصماالنفسفيفيثير.،"اًفتعاللاوفي!

مستهلكيالىنوجههومفتعلمئفملواحدقضاياناعنبوجهينالننعدث

انب.الاجاالىنوجههوعاؤلهاثئواخر،بلاثنافيوالف!رالادب

نتوقعهمااقصىجمهور"الاجانبانمصفورد.يذكرهكماوالمبرر

تاريخيةلاسبابنبلجةلعدوزهميالعاطفيالانهيفهمناانهومنه

انفسنانسالانعالقنحاوللاونحن."ب!"مجالهذالييوثقافية

ناالامروواقع،لعم!ونامييالجمهورلمخاطبةالمضحكالمبررهذاعن

بالرأييسممىلماهرفليةاهميةنطيجعلناالذيهوالفهـملعغعجزنا

ناثونننتصراننستطيعلاانن!الجمهورناونصور،العالميالعام

لقضاياناصحيحةافاتتحاخريطةنرسمانفيدائماوفشلنا،نكصبه

بهل.العالميالمستوىمحثلىالوطنيالتحررفضيةمنجزءاباعتبارها

العالميالمامالراينكسباناستطعناباننادائماز!ركنااننا

كسبوبينما.ارض!نالتعريرحقيقي!للايبديلااحييلاأهذاون!نمبر

مرحلةبعدالاسطوريةببطولتهمالعالموتألميداعجابالفيتإميون

نصيةنحن6نغسهالعامالرايهذاصمولىفيلهمالعداءمنطويلة

هنااع!تمدوانا-بلغتهالان!كلإزيالعامللرايدواياتهنكتبانعلى

لةوالمت-ذلكهواراداذاالاجبرايلزملاالذيعيصغورد.تغسير

كلالمدلبمفهومعادلهـةفضيةاصحابانناالاما.كلههذامنابسط

ليصرفوناوهميةوركلةيقنعدنامورنايتولونمنبعضاناوعصرنا

بهذءجماهيرناوعيفانالاولىكانتف!اذا.الجوهريةقضاياناءن

وممارسةا،هـالسيةشع!راتهافهمعلىيقوم،وعيالاساسهوالقضايا

.واذاالشعاراتهذهيحققالذيوالوحيدالغروريا!ثورياةملا

العامالرايالىكالحديث:غرلبةظواهرامام!ذافانالثانيةكانت

لاسرا!بانالاشتراكيالمسس!واقناع.وبوجهينبافنينالعالمي

6!!

اتباعانصلحبأزر،الامبرياليالمسمكرواف!اعالاشتراكيونونحنضده

الازوبليزكملالقاركطءدوايةوكتابة.الالرائيليالذيلمنف!"ثدةاكثر

الحالةفي.البلشفيللقارىءالروسيةباللغةواخرىالراسمإلي

اننترجملأويمكن-م!هماهذالشيسلفةبايالروايةسنكتبالاولى

والبلاش!فه،الرأسمالبنوللغةوللحاميةالفصحىللعربيةذلكبعد

دواياشااا!ارعن*ا!الذيهووسلاحنا

مخننلفتينبلضينواحم!قةصيةعنالحد!ثفيالث"ئيةهذهلكن

وذل!.بالا!نطاعالمهجنةالعربيةالبرءوافييةلحننفسعلىتنويعةهي

ص!وضريتارص!تالتي.محفوظنجيبحارةاولاد!يهوفعما

يدةجنىرؤييةعناوليافنيافعبيوافيهايتلهسكاننجيبانباقتدار

رؤياهالفنانيحدسانعسيراكانولانه.الصمتمنسئواتبعد

ولعلها،الفنيةبالنواقصماليثةجاءتمند،البدايةمئذمشرفةكاملة

ء*!فوظنجيبيحسموبينما،المقسيالغنابمنلفصولصيا!ةاعاثة

وبتأءالافهانسعادةك!يقطريقاو-!راهالعدمالهالانتماءكضية

الجب!لاويوكلفلريعاله"للبالتوزيعمشغولايظلفانهالم!ود،فرثوسه

اسرمنذلكمعتنفلتلا!واتهلكن.بلاشتراكيةالايكونلاوذلك

دصرمطلعمنذحاولالذيالف!هطايركدانهصحيع.الجبلاوي

عنالدين.الطمبفصلابويطا،والدينالعلمبصيوفقانالنهضة

هـ!ءكأالقضكان،ال!لممعتعارضاذاالاالايمان-!فضلاانهالا

تطرحهاهمومبعضوتلفى.وتاكيدبحهثالىحاجةفيزال!ت

ك!لانةلاالىالاضاععقلانيةلامنانطلقتالالتيالوبيةبرجوازيتئ!ا

مسما!هاعورم!ةفيولوبالعقلتمرانرافضة..الاحنكارات

!إقرون!عةالاوروبيةنظيرتهافصلتهاوقد،ساعات

شخ!44اتيهي،حريرانعدريطر!اكماالماسل!وتظل

ا!ذا،الحياةمنيمنعلالكئهالموتمنيمنعلاالفوفءانمنعرقه

محاضرته!ولنكولنرصدكما-الضيقيةحريتهسالىتروجد

الفرنسية،المق!مهفيأعفواكانعندما.الصباثإء-ال!-روكية

وقدتصالح.لحطةايفيفوراويعدمعليهيقبضلانال!ابلاكلىوقتها

طريقهاالىوصلتاقيالنربيةحضارتهعلىدلالهولسنكولنكلجربة

الاسمانلانالاسىذلكفىالانفسههويكمشفهلموالذي،المسدود

كحيواتاتافعاللرثودمزربشكلوخاضعاللصيةممتقدايعيش

العربيعالمنافيالقضيةمق،حضارتهفيمفتربا،ال!جائعةبا!وف

ولاحضارةتبنلمالبرجوازيةان:تيزين!طيبد.ثكصهاكماهبم

و9لاضاع.مهجنةانهإ،حصقياتغييراالانتابمقوىفيتغيرولم!افة

نب!ثانعلينافانهنامن.ال!ثائيضجيجهاكلرغماؤلستوفد

الممقاومة،صفولىضوهومايوماسارتروجمعاالنىالحريةعن

كل!احارتنااهلياالحياةلكمتتاحلن"عو!هاشتراطياتتتضنفقبهذا

!؟نفعلفهل."الموتتخافوندمتم

القاهرة

القصائد

-15-الصفحةعكالمنشورتايع-

النماءطورتدخلانوتوشك،والذبولا!ماداغطاءتشقانتوشك

اليه:والطرقاالهدلىومهوفة

غطاءكارفعالذابلالل!لايها

...ن!تعلمكيفادموناننا

ءسن))حالةليس.اخرى"حالة)ةالشاعردخلواحدعامبعد

علىاي4الخاتهءكظمةوعرفءايهمافعلالذيهذا"الموتعلىيبايع

الفنانحالة."يد!بمملكتبمااباثرهاروعني"حالةوانما.وجهيهامن

:الشوريالمناضلحالةلا،المتمرد



تطبوالضائب..تزورئااللغاتاننعرفنحن

،.تحتويناا!

تسقطكيالموتشفرةفىنهاجرولهذا

..الذلديلةاهلميئ

الذليفإونلابننيار

!إالمسشحيلعاصغةالارضكربةفينفجر؟لطا

فىيتهيثكانننهلوالامجانقباثارؤجدتبرؤوحانة،ءدميانيشعر

احدهماوعلىبالعالمتصطدملكيونجدتانهاؤررتفردية"ت91)ة

لت!سثث.الجماعةبلسانيتحثانرريدالشاعرولالكن.يتصمان

هـهنالصمهإاىالانلادترارالىمهكلوؤالامف-مبئكفؤانما.ال!ثوهمئببلساهي

رسالة":الثا؟؟ية!صدتهيبعثوهو.اجلهمنئارتانننصاراجلى

رهإالإكانطوهإ.؟791نيسننفيهممث!قمن"اننألالمعؤمنالموت

كليانواام،4ستحىل،اعاصفةالارصكربةفييفجرونالثلاثةالخالصة

حياته!/يدكهونو،لممكنامجالن!و8رةلفقيدولوالمستحيليزحزصون

ات،الشعرةلهذهثمنا،المثمراتحياةيدفعانعلىالعثوويجبرون

امؤافي-فىرئسية،والحرفثبال!ياةنلةهعورهلىقماثرؤ"نلامث)،لجعائ

/الرفيم!ال!خيطولكمنتقتربوهيالانتصار

المو!رذلكالظل!لآمناستصصقددحبوراحمدكانفاذا

كطفا)حلإقيبا(خزىواعياوكانشاعراواحدآنفرفكان،بالذات

لمستقبلالزنا،قفهودهايفعلهمابمغزىو،اقهتعخلهالذيال!تارى

نفسهاالخالصةمنخرجقدداوديوسفاحمهدفان،موقيالا،حياتها

هوىتمااليهويع!والانتحاريدرك:،!تلفةحالةاو)مفتلفبمصس

.عثرااثمرياالانة!عالو!6الشعرلنهوليست)اثثوريالنضال

4ماواً،..العاضفةازفجارعلىلاالوجمماعلىقائمةصؤيةيقلمانه

.(1بالكلماتالواقع1يستبدرواهملوبين،ثوريشاعربينالنرد

"كلي

لوويش.محموداك!مشفهالذيذلكنجبراخروجهلها،بف"وثعشق

نىاذاخاصة.دعشقمنيكتبالذيفيربكلوتمنيكتبالذيفان

ؤينهلهذبحتالتميالئبائراتاز-فىسمعظستإيف"بيروتشاعر

اتهامه،ومننفسهمنتنقذهوان،تطهرهبانيحلمكانبينما،خم!امهم

ا؟اايضاوماصة.المبلسفحمنالاخرالجانبعلىالعربر!يةالميدلأفع

منالجافبذلكطى،الحقيقةكلروبةعلىفاثرادمشقشا!رممان

.بالذاتالجبلسمع

.القلوبفيالوطنيةالحربتفعلهبمابداهةيسلمدمشقشاعر

يعر!.المعجزاتوتبدانضارتهاتستعيدهرمتالهـتيالبلادانيعر!

البلايات،والامه!الفيوراتالعاشقاتإكبادفيتعيشالبلادان

اشجانمناقلوبفيماغم3ر،بالؤحتغردوالايميواقفةجنوعووهن

ثع.مننلعيونفمن،ما

ينئهـ:نلهيتلغإلنفس،انإروآنوننيثاننيعمايتئسوأانه

لايمزفهالذيخوفهويعرو،القتلوليسيعذبهالذيشوفه

وقببوسيعةوتكنثئحليعةصونمنفيها9رفمايعر!،السكاكلين

العذاباسبابكاالاولى"المم!عة"سوى!ذهولشمت.واحم!

منالاطفال!عافيرذبحالذيالموتذلكهناك.والالدوالخو!

،الموتكلهم.ال!فقراءالبشروباقيوالقرويونواليجنود.انمثسدها

العذابمنقطرةمحشابهمالى-!-اضافلأمالفقرمنانقنصمفهل

يط!أالكيلتجعلس

الموتالىنلشوداءيهنلدلمبه!-

..الفقرنءياإلدافىكيف

القساةالقاتلونيحسبلميهف

تبل!

نملهالقتلط!ةوواسالفقيرنبضبنم!ان

ذراعا"صوالرصاحزانهبينماان

.هـعظيمال!يرجوعان

؟وقضنءقاتتنثهـرونحانننه

ع!اكأمشؤفسالنفسمه-عفشابونزيه-الدمشقيالشاعر-!لم

لآينءهـراىمنممنئهود"ليثقمالأع/تءفنانفي:ورفي/اتذإماولايعثيبون

هد.تكنولكأىللاض-لازم!ه!ا!كلهذاومع.الغل!مطينيبيروت

ومنئن،لهفنبلاومناكنئببسؤنوازكويم:وبيدانناآؤمخرمنيثالفباو

.إيرفاهاوراقيآإةروتيوهإوامامنهنا

،،ئإر

وان،نسيانهاكلندور!الىيننوبانراى!قد،عيدفوازاما

التيالصباحال!نبجنةاشبهبر"حاملا(!الانباءءع)اليهايعود

اجارتنا""ثروعاولثهااقدوهو.انفممههمعنافاعهبهايراودكان

لافرحجم!وراومدتله!وفالت"الؤهراءؤ؟!ة"وجدانلا(ثفافبئو"

!!صل:يمدحهاامهايلح!كانانهوو!فلا.ءاحجاجوازيادفوقهامر

فردت-وءوديعةاول!ثهاام؟اقتلوااطه!يانبا4علإفردتثمينااول!ها

المديح؟يس!حقونابطنبإبمفرمنتعليه

الىثهرة،اررتءيلزحزحة،الخال!4فيترلمعلوشوم!

،"لل!فارمظجماة"الا،الاعداءواشلا!الابطالبارواجالامكانحيز

فان،وقعقدذلكانفبما..البلدالىسضاخذ!مانطهيوالمفاجأة

والوانا"اًثطالالأنهرايرآن"وهو((كاؤ(فم!"ؤضبناصبهنقدنيسنن

كل،الفجراتكأءقةيحتهيالنى..ا!دارالىستاخغصم..

حهايجظاولغماوصا!وخينسفهاالمأتطلزالتماهل)!وابهـينا!هـلى

عالمنامحيظةني،باتنلا..(أالدمهارات1!تيقثمموننقتلمثيجرنر

كانتوربرما،؟فم!هاعلىىقديمهةصدفةتةفلققد،االائجاايعربي

انهااو...والعواصفالصيونعنبعيدارممهاظلامف!لؤلؤةتعشع

03تنغ!انسوىثئاتصنعلا

*،،

رلاجثمة.وحدهالحوباروربهيعصفلاالمحيطهذاانغير

يوسف،سمدبق.عاصنثعتيمثلياتبملننوان3!ونيخاملي!تاصرى

ليصتاا!ثورةعمفةشرءفي!تء!لالىي!نتىكبيرشاعر

الطب!صةالطبيه4فييربمعنىولا،وحدهاهـ.السركيبمه:،هاالورة

الواقعتاملنفطتمحلهاوحلت(!فقطا،ذتابمعلاقاتوتغييرللسلطة

صاحبهبسؤاليبدأانه.لافمةحارة،والذاتالتاريخوالمننهـبطان

ذكرىالفعليصبحاذ):مهننرضا/و-ضميف،؟اتذكرا:(ا!وض)

درصةيفعيعالتساؤلضبباعبانالهإرفينمنوهو(الننساؤليف!

الفعلمقممة،جديدعنبحثاوالقانمفيشك!التساؤل،الفمل

فاتانهاو،بعديئنلمالفعلاوانانيقرروهو.دونهفعلولاهو

الابد:الى(الاقلعلىر!اهوهاو،لجبلهبالنسبة)

والبغآؤ!يثنلنيعإندرفناظواعنباطراف

..السجنفىب!عديكنلماررياللطيفعبد

الركأ!ا

اذن!يتامىكنا...

وال!بندقيةالليليفصلمابعدجدلمام!ةمن52

وال!ب!قيث.لاثلميبإيصبإاو

والبحثال!متفاصيلفيغرقاقدوالؤياالجيللانذلككان!ل

هدإ:!ميتهبثنوهرولانلواؤهنبلقهدالامساكثونالهإمرمشبإمن

:لانذلككان

الت!عامل:فىخلفتني

والثانويالرئيستكونانفي



المرط!ة،الثورةارىانوس

الحليفة،اطبقاتاوا

احيلا،االرب!ممونانفي

...الخلي!المحيطي!ونانوفيا

النأالتهـقينالماذا

الجوازضحاياكنا"فهل.اصخورواالمياهعنغريبينالتقيالقد

،الكلمات!يهعصف!تزءنصناكوكان"أالمستحيلةوالثورةزور4ا

منيحع!لمثم،الاصواركلوهممالابوابكلننحشعارات؟رت!ت

بهـايدينا:ولاا،فلعلىبطريقننا،شيءذلك

يوسفأابئيا،انن،هدانا

..البحرفلي!ا

لل!مات

ولي

.برنسع!ءانالانولك

اعانهمدواطتداخلهمالىفان،الخارجفياللوارمنفديهداوا

هذاشجر؟تفوقتنضحالابداعثمراتنعنمنهاولنا،عليهاالله

ظهرؤلا.للتطهرفرصةل!ناتتيحاندونالتنويرتمنحنا:ال!ذاب

وايالصمةماساتهماف!مهماابطالعذاباتعلىبالفرجيةابدا

فلاالتطهراما،لألتنوررمنشيئاالفرجةتمنيحناقد.ا!بملأبالمذاب

وائقة.وافداممفتوحةبهـميونا+لوننفسفيالدخولمنلهبد

*،*

هذهبينالتاج!صيثةاراهاالتيالقصيدالىاخيراناتيهكلا

وجى".الانالمربرممقوجدانناعنالكشفقصائدمنالثريةلمجموعةا

ما،المراةحبيبتهعنالناعمالريممبديتعمث!ل..(،حلوالليلة

ما،الحريةحبيبتهعنام،الثورةحببتهعنام،الارضحبيبتهعن

يغنياقولانالصحيحكانبينما!يتحد!واقول؟يتحدثجميعاعنهن

يودالتيالقصا!ررمنقصيمههذه.بالشعريفيض:وررىوينادي

وبصوت،الناسكليسمعهلانيكفيبصوتتهابقرااثتفىلوال!ناقد1

معانمنلحنه"لكشفيريدماكل(،المستمع"يكنشفلانتعبيرهلكفي

.معانطلالاو

لمعالمت!ديدثونوالخارجاكاكهبينالتوهانذلكتجدلنهنا

قصبدةفيكماالمهـشصنةاقىاثواشاراتالرموزكثرةرعمتجربة

والقضيةلدمزالصارمالت!ديدذلكخهت!جدوفى،لرو!شمحود

الىالخيالويردوحدهالو!دائرةفيالشعريحصر)الذيوالتجربة

اليلجوءتجدلنوهنا.دحبوراحمدقصيهةفىكماالوا!سةالارادة

،مثلماالشعريوالتعبيرذاتهالشعسرتكتيكعنخارجتكتيهكايالى

القمعاءحيلىصةبينيجمعتكتيكاًلىبالالجوءيوسفسعدي!عل

ادبجيلوبين(محددبمتىسعديشحنهمفترضشخصبحخاطبة)

واساسا،اكننشافهمنقىننصفبهسد،الحديث1نصف)الوعيتصر

علىؤا"ماستثيكيات!مديداالزمنتمديدبهدفالذكرةمراوحةجبلة

!عائدترهلمنشيئابالطبعتجدولن.الحاضرةاللهخطةاغوارمسبر

الترهـلذلمك،داوديوسفممدواعفشابوونزيهلرويثيمحمود

الىالتجربةحافةويحيلالشعريال!عبيركاهليبهطالذيالقلامي

من"السكغ(القارىءيحرمو،محلدبنائيشكلثونكامهـلةعقليةمتاهة

واالتجارببنتففيكتفي،خلالهامنكاملةتجربةواستحمضارداخ!لها

استخلاصها.يستطيعالننيالمجرئيةبالتجارب

نموذجالمة؟نصحاذا)الن!وذجيةالغنا"لمةاللصةستجدهنا

لافتص!لمحاولةدونالغنائيينوالهـبناءصوالتعب(الصؤ!طلقا

تخرجلاالتي(شيالحو9)الجالبيةالافكاراوالانفعلاتاوالعواطف

متفنهاوت!دفااصالتهافنفقدهافنائيتهاعناننا4ليةبالقصيدظ

منها.ا!لوبالحقيقيووهجها

العبيةلشدصالمعدودالتجسيدبببنالدانمةالمراوحةخلكلمن

بامراةيتغنىالنا!مانفيهالكيخيلاننيال!درجةالي،ومعناه!

بال!نسبه(المغني)نفسهالشاعرمعنىاطلا!وبين،بعينهاممعبودة

ينبعالمراوحةهذهخل!من،فيهالحبيبةتاثيرمعنىواطل!للحبيبة

منيضاعفومنهعلوبةيزيم!طمعحستيارالقصيدة1جرىقلبكل

ليه:الحبيبةتائيروعننفسهعننفسهاكلملالهحدردالىابرهال!ااتساع

سماؤله.واناثبرةر!ي"لىفىهذا،ياتينيالكونهيماوسعخيالك

....عبي،ففنىوهذيورديانه.يفريالابديحزنهخيالهذا

يسركيالقمريوجههخيالكهذا

الجهه،وانا

،تدار(،مسبحة"كفيفيلايامامرافىء

...القديمالفلكبييدور

جسديخفافيالش!1تببر

...4الزوابكلفيامتد

وعنتاثير(41ضياعن)ذاتهعنللشاعر"الكوني"الون!!هذا

تجسيدرامنالحبيبةمعنىفيحرريعودالننهو،يه9احببةا

يمكئكانماالممنىفيوكعافدةابعاداالاخرىهيويمنحها،ا"!حدود

معنىلتضخيممحمرةاجماءاتمنالشاعلواست!م1مهماتبلغهاان

اسماءاعلاممنتراثيةبمغرداتالايماءاتهذهشحشتوءهما،الصبة

و1وهـن)امبيرةم!نيياعلىمباشرةتررافاظااوامثناو

.(الخ..حرية

اموني""لكلمةاستخداميعلىفأتح!اعود1اناحبولكني

الهـئنثياننفليديالاسلوبوو-وانما.التعبيرهـ!يالاسوبهذالوصف

تجسدالفت،"الصورة"واستخلامه،الموصوعارمبالبرةالؤجهفي

علىالافيهاالشاعريفنمدلا،وذهنهالممحا!وبر*انفيمض!اه

معالتجرقيصدقه،واخيرا،بنائهوتماسكتعبيرهواذ!لونسيجه!ة

الخانسعالمسبقالالفه"لصيتخطيطهلاالقيقيانفعالهثمراتيمنحها

الوعي.لحلأ"فقط

ن4بص!،الشوالى"..حلوالليلةوجع"بناتصلهيكذا

هذامم.المو!ااتلاطد!ةواقمنابحارفيالاخرىالقصائدكلقذفتنا

الشعربلئةنصلاتانكتشف-الشعرالىالوصولبسهـببانهاو-

الهايجة:البحارمركزالى،القصدة1هذهخملالمنووحدها،نفسه!ا

كرةلنلقيالدوارةالكونرقعةهينقفانيمكنناحيثهنك

اللصةفيالراسخةاوالذاكرة!المدطق!ة،والمأءالريححربعلى

بقعهفى!فيانيمكنالبحارمركربانالقولىيستطيعومن.اليقائمة

1(.حالهاعلىت!لانيم!شالاعصاروس!امونرفعةاناو،وإحدة

لقاهرةا

ا!ى

-16-المسفحةعلىالمنش!وفيت!بهعس

تستشضبه،الريشةاصطككتسممعكولارالوتحربباصاب!هتدس

بينيفصلالذيالدقةالبالغالخطفىفيملكمنالكاتبموقف

الذبمنقيدمهعناللونكنتباينالتباينشديديمنتجاورلنموقفين

جنباالر!يكلالرفضموقف،تشكيل!!ةلوحةوجهعلىيجاوره

يبرزالتجاورهذاومن،والاستبشارالتهللموقفبجوارجنبالى

ولهنا)بكلمةينط!انثونالكعيرليقول،-التظرامعنتان)سالكاتب

ايضاالكاتببموقفوتحس.(التكعيفبالفةطولهاعلى؟"لقضه

وابتهابهوفرحهالاملضواسرا!هالبدايةفيالشيخموقفتضءحين



ناتريدنيهل":يقولوهوذلكبعدموث!فهجوارالى،وتهلله

استريحاناريد،كفاننا..تعبتففد،المهاسوحلاعليكاكذب

صوته،نبرةهبطتو!دذلكقال":الراوي،حلتىخمم"ففيلاواوكر

اثاحب.ضالابوجههيميزماهيالمميقةاللينهـةالاخاديدوبدت

،انغانر-عمنان.الفمعبفالجسدمنيؤضالظمحرورقدير!لضحبه

الصحراءفياك"ئهيئظركما،ونماملبرجاءالغرفةسقفالىرفعهما

متوحداالشيخوبدا؟اخردلجلعنيبحثلهل،القمركر،بالى

رائص،دثاءقصيرةلحظةونكانتا*ياصلالهوتتحهل.((مرتدا

ايهإنهويكتملقلبهيهداحشبينعها!الاخيرةحجمهتكوناد!وعظيما

ف!صيغلثاء،بنوركيتطقمثلمابيتهبحىطانيتعاقا!منوان

الدعاءذلكيتحول،محلقةالشعريالدفقبالغة،ورفحعةساميةلغة

!-لاالتانهعلىالليليجيء:مكتومبصوتبهرر!مغ"ئم!ب!حالى

،ام!لموداا،سودالاةلى،يحدلاالذيوكداهااأهع!واءالات!فره

الكإتبموزفيلبرز((المبددهالبهدةالقلب3ايمثلالمبعيدةوال!نجوم

عرية4ثلغةالريو(ويولفة.متجاورينالموكفينهذينوضعتادا

والفتحاللانصربر،ءاذبتوبنمها!اويالن!بوحوحين،محلقة

فكانه!صارخةخطابيةلغةف!2وتهللهبفرحهلكبوححينواستغفاره

وللصة"تعرفنيالا..اناكلملاليهذهر-ت":الريرماويانيقول

اللغةفيمتباعدينمسنويينبنالشديدالتفاوتاف!سرانحاولت

الاولكن،الخاصةلقنهيتطلبكانموقفكلبانالق!كأهذهفى

خطابيهـةلغةفب4الراوياستخممالري"وففذلكان!لىتوا!ي

الريماويأخدمهايتاك!المحلقة4غةالبتكالمواقفاجدركانهباثوة

القدءمللشعرواحالافهاررءخدعا،فئاالساهجمةالفسعرلفةوان

.الخاصتمكوينهعنتعولىوماالشيخمعتضنالسبءلاا؟قدسمةوالكتب

كلجمعتفان،هوراسعنهتحد!اوريالاضطاء4فييمكونهئا

ا،لم"ض!يقة،طقالشرشىتجدلالت!المرابرءكأانوجدتالمواقف

فيالغثرةالقدمينتزعلمحثماوان،يطىالشرث!ت!ل

فقدانحالةوتبقى،المستقبلالىالممتدةالقمميثبتولم،الماضي

صراحة.تقلهلموانالقصةتقولهماهذا.التوانرن

***

شلا"...وكانكان"الاميرديزيقصةفيالاخفاءويتخذ

ب!ين-وببراعة-الصمبالوازنذلكالكالبةت!فظحيناخر

حبوعلافةوفنناةثابهناك.الواحدالموقف!!واواثخظالصوال!ا

الفتاةفتر-مها،وزائععهـمهوهناك،البغض،،منغايةالىتمضي

تكونانبنالصعباالتواننذلهكايضثتبةالكلؤ!هنصفظش!على

تدينهاوهاماالشكدبيباهاصوروا؟!ا،برريعاالفتىويكونمصمة

كتشفصوابعلى-كلونانوبين،بس!ببها-نفسهاوبرجمنبب!ا-

ايضاالكاتبةقحتفظالفتىيتحدثوعنمدما.ءراوغتهوصاحب!زيف

مراونحايهـونانوبين،وبرفطصادقايكونانرينلمسعهـبابالتوازن

ل!فقتالبدايةمنذالحقيقةسنزفاناستطعتانكولو،مخا!لا

حغظفيفائقةبراعةعنتكشفالكالبةولكن،فيهاقيمةكلالقصة

منكدموبهـذا،تلكا!نشاففرعةؤلارئهاتعطيفلاايتوازنبرذلك

عنالقىيكفعن!ما.جيدافنيعيلاالبهاطةكلب!يطموضوع

بر-4هيتتصلثم،المرفى!هموالمطروحوالهـسبب،بفتإنها!لصال

الهلافاخطارقماطلب!تقدكانتاذامانهر!طلا،ف!ن!اةءليهافترد

حتىخالمحيةالحقيقةوتظل.بالفعلبيتهمنردتلمحتاةانامفيه

،الحيرةتلكلحسمرفيعاخيطاالكأتبةتقدمهئا.ا،خيرةالسطور

بمدحتى،حقيقةعيفهاامامالاوهامتتجسدريضهـة5بطلتهافئرى

الطلاءفيخدشاالاليممش!الغرفةبسقفالحشرةاناكهشمفتان

تفسير،اتقمماسطورابهذهوالكالت،حشرةاكهاعلىالي!اتنظرظلت

ناعلىالقارىءتعينانفرورةفيمعهاينفقونكثيرينلعل،لعملها

ل!2

ولكني،ارفيعاالخيطذلكلهفن!قدملهاتريدكطتجرب!ايستوعب

.الاخيرةالسطورتلكبغيرانننهـا!قص"لواتمنىكنتذلكمع

"..وكانكان))فيشبئيكلهياءمتال!يمةالبراعةانعلى

الة،رىءولعل،احياناعنهاي!فكانالكاتبةحرصمنجانجاانبل

نااكاتبةاتريدمادا-القصةقراءةيواصلوهو-ميتسمه،علماكثعيرا

،الكافةوجه!طلالتساؤلهذاوراءمق5؟.!نهـمانهـيدومن،تغلب

ؤدمتقدهيوانطالقصةف!شيءآلهيابراعةاهذهليستاقول

بينممزقة-خ!وانصواباان-معذبةاتمافيمةلروحمثلالنا

تريد.ماوبينرىمابينمحتدملصراعن!جما،واليلإنافك

الانسافيتالروحتنشقحينالانهازبه!الصراعهذابجوءـروالاهتمام

مشتركة-.ةاليقينمنالشكتعرف!تعدولمضلتوفدنفسهاعلى

هوالاميردشخزيعندكانوان،الري!ماوبم!1وم!حموالاميرديزكيبين

جانبي.عضصراويشهاراوعمد،كلها"القص

اهننمامهابمحورلتعودالوطنؤة"يةالاميرديزيتتركومثعلط

انسط،بانمطابدورهالجلاويناءسحميديظهـممحهـداالانسانالى

شلىيهانت!ماهوبل،المبداسبلفيكالو"ب!!ياشهيقامراخر

ناهـولاالاهانةيردا!اوشكانبعدالا!لةتلكعاىيصبوزوجه

.اوراقمنعليهاؤقمنرمايصلكلااسفوطا،نخو!ههء!مه

واجب-دبانهعولعلىحكمااصدرانمنامه!ااابغضولميس

صةالفصهـ5ؤراتاننىانكرانايضااحبلاهذاومع،رديء

عنمحدداشيئاحرفولاوتنتهيتبدأأقصةفا،سد-دباعجاب

المبداىعلم!الكافبحكمبان.إوحيقدالذياسمهالااللمهم-بطلها

ذلكومع(نالمحسفاض)جانبهفكوركانالهـبطلاجلههنكافحالذي

تتبثهفييس!ميتافمانانهالاالبطلعناخرث!مببثانهر؟ءلا

يعملهاالتيوالاورافى،المبدااجلمنوانماذاتهااجلمنلابالحهإة

عنهانهرفلا؟القضية،هامةاوراقانهاعيرثئماعنهانعرفلا

ومرة،مرةثرسون،اعداءبهيننربصلماذانعرفلا،فيا

ا!لمنويسس(المحسنفاضل)،هو،فؤراءبانهميوصفون

الكا+بان.الوالدينملعونزنديقبانهويوصفالبدساءانتشال

قد.المطلقالىالمحمودعنبهيخرجعاماانسانيا.!ايقدمبذلك

والذيمبادئهميالم!،رب،زملانهمنالمغطهدالموطفهويكون

يحاولناصروحميد،عليهيرتمنمايخوناناجلمنبهيتربصون

اس!اعليهيخلعبانالعامالنمط!ذلكتقديمالىقصدهيخفيان

لمطارديه،المعرفةكلمهروفايجعلهوبانتا،صرفاض)محددا

وغمررها،،القرىمنخاليةانهايعرفورقعة،مجدداطريقاويصف

جحى..حيي

افطاليعةدارعنحدلاماعسلر

ه

!

ه

!!اكدلميهخ!ندوهممستقبل

الدوليالنقديوالنظامالتضخم

فببكريدت-د-ئر-ممهـال!ا

كاوتسكيكالىلالمسلطةيقطر

كلمفسروتس!والطبقةالحزب
هارتم!-ه!الاس

انمطز-ماركسنالدحول

.بيروت181311.بص-ال!طليعةدار



صكا!!طافو

لف!لي!

وطن،علىدخلت

دمائىبينتسللالصباحاحسكنت

غيمة.فيالانتجمعتالغيوموكل

؟للغيومأحلامهيفتحالنخلهنا

غيمة،فرحيفيتحساعدفقلبي

فرحمطفيالآنتج!عتالغيوموكل

وحلن؟هذما

؟السماءتلكأعانقأستهـطبعوهنا

دخلت،

رداليالرياحبدناحسوكنت

،خلبادهنا

نفسها،أوقدتساحة

حزفيابتساماتوكل

فرحا،أحلامهأوقد،النخلوأطفأها

حي!

يتسؤوى-،ئلهذهوكل،اله،مؤ!ما!خاصاههـذاًصلألفمئذلكومع

اخفاءؤ!طالفناو،الاخفاءفنهوهذا،اخرلىمرة...خلفها

النئ.

الرفلآ":العددن5الاخيربنالقصتينفبمواحدوالموضوع

هو:الممسه:إويلمصطفى"ا)سردينعلب))و،اءينلبديهة"الاخيرة

وعبثا!وأوؤ!ر1ا!ءتبدامناصاناالسلطانصاحبينتابما

امينلبدإ*فىوةالاصارغبهافقهـص".فمختلفاثكلاما،بالمعلادر

لاذتوساخرةطريفة((حكاية"خملالمنالن!بجةهذهالى.كصل

.الاحداثحبكةاحكامفيذكاءهاا!كاتبةفيهاتستخيدم،السعرية

البسمطة،الحكايةتلك"!الاتانيالقورمرارةكلالقصةو!عع

اثنقة،ااىاوقادتهحريتهممارسةفيصنيرةرغبةادانتهرجلحكاية

لاارغبت!بناها:"بئوبيقالاع!امقبللهاعص!تضئيلةرغبةوانقذته

اروجين5!لأبس؟نورقةعلىاخطارمناكثر،نالافحي،ةتساوي

سلعت.قد

وكبتالقهرانم!باشربشكلفىخقول(1،السردينعلب"قصةاما

ف!بتحدثواانالاطفالب*كأوناحكاماجعلحدابلغقدالحريات

جملةفيالانفببكالذيهذاولكن..السرديقعلبفيالسيات

خليظخلالومن(شهاداتست)طويلةحكايانرلكاتبايقوله

ا-بةاهمومتكديسفىمسرفةواؤمهة3قع!ةتبدأثهادةفكل.عجيب
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5!حلأكي!!!!ى
!
!

!

كا

!!هداهـ
،زرقهاءخضراءدوائرطافثم

،اذن..احتواني..عيوليؤ!هوردية

وطن،هنها

ظلاليفيهأعانقأستطيع

صقرأزنديهفوقوانقشها

نارغصنفمهوفي

ولكن..أستطيعهنا

يحو)خى!يستط!بعوطنهف،

صدرهاعلى،رياحايديهفي

المثمرالشجرأودسمةكلأو

،إشاراأودسمهيعلق

وطن.!يهصردفوطن*صنا

بغداد

!ه5!!ء
سردينبعلإكأالحكايةتشهبمثم6الناسمنلهـخةلمفةلطوائفالمعاشه

صإحبروأ،حلاقد.(ال!فمهةنهايةف!يتكام)صمهبى!فلابداخلها

ارىلابدوريواكني،لأالبعض4ووهـيهةف3و،اقولماالىالقصء4

هذاءروبوحي،ثإئهـ،عولم!الاعفويااتص،لمحايتىقىلا،الذيلمملا

الغف،بب!بنكاملافي،،الحوار؟!وراطالحيمعال!منؤصةاقمبل

"ا*رالى!احمإل"ادر،يمييو!فكقصكألقص"ارأ،حولا،ابوائثصا

لراهالذيبالقاهرةالاولمرا!دانوبواقه؟حوافيهايرصفالتي

مسحى،او،خرافيامخلوؤاالميدانذلكفيولم!طقيومكلبهونوو

ارشعب.الىارو"حبدلكرامزااووهـشاكرلسيي!هـلمسعتحيللاف،ن

رو-لىنوعا.إصءخلأماناراد؟((الممردينعلبء)صاحبارادماذا

،الاطفال،ا-جونازؤزاناتالىترمزالممردنعلبفجعلالرءز

..؟المهح!ازإبمنل!"،لاتننافىةصةالخضراءالقاوباثاترمز

؟لى"دبرإر.را(شهكأالمعالهـيإةمن!واق!و!هـركاماومزاهذااوليس

وابتغقؤلى،نظروجهةالا&سىا!مولمافانحالايهوعلى

نظلو(ممنكثيرانختإفاون!فكأفىنحن،حوللأاكثيرونامهبيختإف

.الاحوالكلفياص!قاء

هدةلقاا


