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سسيرة حول شهادة هذه سي ة ال سذات سدتمتها ال سثقببافي بببالمركز انعقدت ندوة في ق ال
سدولي سماتمات ال .1991 سن ة أوت شهر أوائل في بالح

سكر الضرض فوق م8000 تمساف ة على وأنا الملتقببى هذا في المشاضرك ة في أف
سيةف ة بالضردن جرش تمهرجان تمن عائدا سذهاب فببي والنيقبب ة الجميلبب ة والمضبب البب

ستببي الوحيببدة هي الجالسين بين والاياب سرحلبب ة تقطببع ال تببونس تمطبباضر بيببن ال
ييرا علياء الملك ة تمطاضر وبين قرطاج القدام. على س

سي ة بتبليغ إذن أبدأ ستح ستي ال سملنببي ال ساياهببا ح فببي المشبباضركون الدببباء الدصببدقاء إ
سلذاين جرش سدتثتهم ا سنون وهم الملتقى هذا عن ح تمعنببا. حاضببراين كببانوا لو ايتم
سطائر هذا جناحي على المزتمن ة تتداخل هكذا سن كببان الحدايدي. فمببن ال سن ايظبب أ
ساي ة التمسيات دخول تمن تمنع الذي الةفتى ذلك سشببعر ستببي ال بمناسببب ة انعقببدت ال

ونس العرب الدباء تمؤتمر ن ة بت اهم1973 س ي  سيس م ف س تنظي ك نةف تل
؟1990 سن ة المؤتمر ذلك نةفس وبمناسب ة التمسيات

رر. سنوات تمن سنوات رق.  سنوات تمن جم رق. سببنوات تمن وضر رق. تمببن أضر أشببو
تمببن وسببنوات سببراب تمببن وسببنوات بكبباء تمببن سنوات أدصدقاء تمن سنوات
.1991 سنوات  إلى1967

سي ة المدضرسبب ة تمببن  خرجنببا1967 جببوان في سصببادق سد تثببائراين تمتظبباهراين ال ضبب
سدداين وبرايطانيا وفرنسا أتمرايكا سةفاضرات سي ة". "فلسطين تمر عرب

سن أعتقد ستاضرايخ هذا أ سدد هو ال ساي ة تجربتي تمنه انبثقت الذي الجوهري المح الةفكر
سي ة سددت والسياس سي ة تمنطلقاتي وح سسن ة هذه تركت حيث الدب فببي عميقا أتثرا ال
رخ في نشأ جيل تمن وجداني. أنا سل تمنا إعببادة إلببى ايببدعونا كببان فيببه شببيء ك

سنهببا حببول السئل ة طرح سثببوابت. إ سصببدتم ة الكبببرى الحيببرة سببنوات ال ستببي وال ال
أذهلتنا.

سلمونا المدضرس ة في سننا ع ستم ة خير أ سنبباس إلببى أخرجببت أ سننببا ال أعيننببا فتحنببا ولك
سل ف والتجزئ ة الهزايم ة على ستلخ والستبداد. وال
سشبباضرع وفببي الجاتمعبب ة فببي الغليان سنوات تعيش وقتها تونس كانت وفببي ال

سثقاف ة ستجدايد إلى بالدعوة انطلقت التي ال سل في ال في سواء البداع تمجالت ك
فببي وڤةفصبب ة. أو الكبباف فرقببتي تمثببل الجدايدة الةفرق أأنشئت حيث المسرح
سرسببم سرسببم تببونس تمدضرسبب ة علببى تثبباضرت جدايببدة تجبباضرب ظهببرت حيببث ال لل

سسست سصبب ة فببي وكببذلك واللببوان الشكال في تملختلةف ة طرائق لنةفسها وأ الق
ستي ككا سلكت ال سنمببط اينبباقص الكتاببب ة في تمستحدتثا تمسل سن القببدايم ال أسببماء إ
سز تمثل سداين ع إلببى تسببتدضرجني كببانت المجببال هذا في نصر وحسن المدني ال

سشببعر فببي أسببماء إلببى بالضاف ة الكتاب ة أتمر في الغرايب أايضببا هببي كببانت ال



سسائد بملخالةفتها تستهوايني سنبباد الحبيب تمثل وللقدايم لل سطبباهر الز الهمبباتمي وال
سلببذاين إلى بالضاف ة الشابي وفضيل ة سمقببوا ا سي ع ستراث المعرفبب ة فبب والداب بببال
سي ة سلء شيوخي تمثل الجنب سي ة في الج سكبباضر وتوفيببق القرتمببادي دصالح الداب كل ب
سمد سسوايسي. وتمح ال

سكببرا عينببي فتحببت لقببد سلت الجدايببد الدب علببى تمب سيبب ة الداب فمج البيروت
ستجدايد سي ة وال ستونسبب سلبب ة إلببى بالضبباف ة ال سثقببافي والملحببق الةفكببر تمج لجرايببدة ال

سلها العمل سمي ابن إلى تصل كانت ك كتابببات لببه كببانت الببذي عبيببد الحبيب ع
سي ة سستينات أوائل في أدب نعيم ة. تملخائيل الدايب تمع تمراسلت أايضا وله ال
سدصبب ة. المهجر أدباء على ايطلعني كان حيث المكتبات إلى أضرافقه كنت وقد خا
سن سمي ابن لك سرمغم والدببباء الدب هجر هذا ع سنببه تمببن بببال سجع ة بداايبب ة بببدأ أ تمشبب
سم ة بجبوائز فبامز فلقد سواة برناتمبج تمبن تمه عليبه ايشبرف كبان البذي الدب هب

سشاعر سلغماني. أحمد ال ال
سن سايبب ة إلى تمنتميا كان إليه أنتمي الذي الجيل إ سطبقببي الصببراع نظر وتمؤتمنببا ال

ساي ة سشببعوب بقضبباايا وتملتزتمببا أقصبباها إلببى بالحر سد المكافحبب ة ال السببتعماضر ضبب
سي ة. والتمبرايال

سنا القرآن قرأنا لقد سرسببول بثببوضرة وآتم العدالبب ة إلببى ودعببوته المغنيبباء علببى ال
سي ة ستساتمح وقيم الجتماع سرحمبب ة والخاء ال سوة والمعرفبب ة والعلببم وال أايضببا والقبب

ستراث قراءتنا إلى بالضاف ة والعالمي. العربي والدبي الةفكري لل
سن سلج الغةفاضري تمثل أسماء إ رضرا حكمت وناظم ولوضركا والح سثببل كببانت ومغيةفببا تم

سنسب ة ساي ة تمناضرات إلينا بال سي ة فكر تجاضربها. وتبااين إختلفها برمغم وأدب
سشببابي فببي ايرى كان أايضا الجيل هذا سنببه حيببث فرايببدة تجرببب ة ال سكببن أ تمببن تم

سن تجربته فرض سشابي تجرب ة لك السبب ف تمببع تونس في بعد تمن تتوادصل لم ال
ستجدايببد ايتوادصل أن وعوض سلحببق الجيببل تمببع ال الشببعري الجيببل هببذا انكةفببأ ال
ولببم المشببرق تمببع ايربببط ولببم بالحداتثبب ة دصببلته ايجذضر ولم نةفسه على عموتما
ستح سي ة الداب على ايتةف سل الجنب نادضرا. إ

سن كما نشأ إليه أنتمي الذي الجيل إ سيبب ة سبباح ة فببي ايتي ستقاليببد تمببن خاليبب ة تثقاف ال
سرتمومز، إلى وتةفتقر سسس أن علينا كان لقد ال سشظاايا تمن نؤ سدم وأن ال علببى نتقبب

سسراب. لقد سنا ال سسسات تمع دصراع في ك سي ة المؤ سثقاف سنها ال لنببا تسمح تكن لم ل
سننببا برفببع سوضراتنا تجاضربنببا عليهببا نةفببرض أن اسببتطعنا أدصببواتنا. لك بةفضببل وتصبب

سوضر نتيجبب ة علينببا أايضببا هببي انةفتاحهببا بةفضببل وكببذلك وتضببحياتنا دصببمودنا لتطبب
ستونسي المجتمع أخرى. ناحي ة تمن ال

سم ة سم ة تمسأل ة تث سثببل تمه سم عببدد نببزول فببي تتم بتببونس العببرب الدببباء تمببن تمهبب
سيبب ة الجاتمعبب ة إقاتمبب ة بمناسببب ة سظمبب ة وباستضبباف ة بتببونس العرب ستحرايببر تمن ال

سيين الدباء تمن كثير دعوة إلى بالضاف ة الةفلسطيني ة ستونس سيبب ة تمنببابر إلببى ال أدب
المشرق. في عدايدة

سل سي الدب أعطى هذا ك ستونس سمببا دفعا ال سوأ بحيببث تمه إلببى تمحترتمبب ة تمنزلبب ة تببب
سقاء أدب جانب سل الش سذي الجيل هذا ولع سصببل ة ضربط في ساهم إليه أنتمي ال ال

سر الببذي الدب العربي. هذا الدب جناحي بين جدايد تمن سدد بمحنبب ة الن ايمبب تهبب
ستت نتيج ة العربي الوجود ستم ة لتش سي ة ال الستبداد تمنظوتم ة لسيادة ونتيج ة العرب



سل ف والقهر ستلخ سي ة القوى لتحال ف كذلك ونتيج ة وال العالم. في العدوان
سننا سقا نعيش إ سل خطيرة تمرحل ة ح سل كببي الوقببوف إلى ايدعوا فيها شيء ك نظبب

فببي نحببن بببل تمطلوبببا تمببامزال الكلمبب ة العالم. فببدوضر خرايط ة على تموجوداين
الجراح. تمعانيه بعض تمن الكلم أوليس الكلم ة إلى حاج ة

الكلم ة تنبثق الجرح في
الكلم ة عاشت
الكلم ة عاشت

1991/ 07 /31 عبيد سوف


