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استبعاد:"الطريق"طأللباهضهايخرجاوغرفتهالىيدخلعندماو!قمموناً

تعيمئىحياةذل!هعو)كنها،ا!اباةينعينيهتمغرضادطالس!يداتوجوء

دقائقبكل"!لى"ابهازوجواحاطةفريداخيهاعنفبينا!قفصجماراسياالجؤائربةاللمكاذبة

المرأةمعذا"!اتهـنشف!يضماا!تم!دفيو.!ب!أ.و!خرؤاتهاحصانهالادلطيخصفيماا!جزائريه!لثورةالاسأسيةالميزاتمنلعل

!حهءر!عىح!ةالىف!نف!طوتتحالل،كرفهاجدرانبينفرقص،!يارهمالىالجزائريينالادباءاعادتانهاباللفرنسيةالمكةوبالجزائري

اف!دول!طات!اا!كالمةمت!ديظ،ا!معء*خد،!فضرقهىو!ق،ل!ص!.جزالربم!لادلطاساسيةكمادةاللجزائريةالحياةبقيمةاشصتهمو

ال!ط"-!ف!عل!المث!الطلفالفبان"بةارمحف!!احب!منم!ا!هاالىالمكتول!طالادبايخ!ى/فيمالىاييتغييراللىاميلاصبحتبانيواحس

.ا!صاةا!الي:!رقصضهاقجهببالطتري!وكأنهاا!جزالر!ألادباءاقراماخلالممااشعراخدت!فقد،الاجنبيمةباللغة

كاملؤ!س!ها!هن!انارادنظوكأنهاالم!اوعالىف!ىالرواسلمها-اخرى!ةفيمنفيونان!مرعم-اذ!مباللفرنسيةي!تبوناللذين

عيناهاأت!تاالحدطةوفي.افيدامنطوفطاولصطمحظانبعدال!ريةاحصاساتهمخدلمننفوسهمفياللكامنيالجزالرالادلايباسترجعوا

لمللدن!هو،نظرا.لهمهتقىمن!نا!اوفرلط،اج!ظ."سمال!))رور-ضيهنئعبابنفولصفيمنةالطاكورةو!واقع،الجزازريالانسانحياةبواقع

امانفها،اًما.بصورء،!تفروهي.بالنممطءاللخبيروهورنهزميكئخ!قتالتييمةوالاجتماعوالفكريةالنفس!الثورةا:وشاباتهاللجؤائر

ا"غامرانطمن!لسلةلتبذأساللمللعينياستجابفقدالظامىءروحهامحمدرواياتفكانتادبهمفيالثورةهذهوانطبعت.اتحرريةالضرة

ناالىال!جنا!معوتخضع،هانفسهفيالتورةءعنىدهاتحققزسلممهوالتيالثورةقبلمالانسمانيةا!نفالحالةلتي!تصوراديب

.ا!لمثورةهذهباحقيلآلهاي!رفا!حثالىاواوحررةوواءالاونفاعالىاوالمسسوراء1ا!امالى

نفها،برلثورةمندفعةاليهوتخلومعهوأجتمع"سالما"تقابلكانتجانياتصورو*ـ!،اليوماقط!هاألمتيوا/يئالره!هوكانت.الازتقامءن

ويكنهااحبض"،الذبمماالرجلمع"حريتها"!تركالطوقىتضحدىكانتالقورة،المرةهذهالاج!اعيةالثورة،الثورة!لماانسمانمناخر

غير-ه!ا،وا!فف،الغيرة:حولهايضيقاخرطوقاوجدتساللممعتنشم!اكم،الشبابينمئدهاالتي-ألاجتملمبةال!ريةسبيلفي

ا!لعندهاتتلمسكافتلهاصديقةالىحتىعيناهتمتدانمنفيالمافيبعقلهةي!عشىالذيالمةخلفالمج!نمعرواسبمن-الشابات

الطافح!ةاللصيونالضهاشطلعانمنونجبرته،المنزلسجنمنللافلات.-.اوحافر!للب

اخر.رجلاللىعيناهاتتطلعاوباث!وةا!جزالرياللشبابفانباللق!الثورةهذهتشمسمانالطبيعيومن

كانتذلنومع،العائلةسجنعنيقللاسالمسجنكانوقديعرف!م-التحررابوابعلىتعيشالتياثموبشبابكسائر-

عطنه.ضهقعذ!اسجنمن!هاحمايةص!ت"فيتجدوكانحط،ت4توالجلد!6قوبيعالحيرةدوامةفييعيشىيزالىوما،طريقهبمد

الروايةؤ!ولتدورسجنالى!جنمنالادظلأنظبميناللصراعوفيمابقدرالاخطاءتنتجحيرةوهي،الودامالىالشدوقوةالمستقبل

هغامرةتصورروايةأكيءناحداثهافييؤجنكادلاالتي،ا!ويرلهةالىالثالرينتسلم،ذلكاجلومن،ذللكمعوهي،الصوابتتلمس

!روؤ!وىنم!ط،ا!ؤواجعلىءماقوامدا،!جلىاللظفرس!لىفي!ظةوالجموحالتمردرغمطريقهالثالرمعهبتبمنلاغامرعاصفقلق

حتىالزواجهذاق!جرايى!د!الطالمرأةفيالمفكيرولم!فوذ،اًل!مصاة.والاندفاء

اص!اثسيرفيالا"لرلهاكلانالمنيال!قدةول!مطفيالرجلحياة!طاداسيمااللجزالريةالل!البةتعبجراصدقالقلقه!اعنلحيرتوقد

!،ماكلوكان،!لص!والدبادط!ل!ا!قةعلادض"غوكا!فقد،وايةالر."اللقلقوط"الرائعةهااقيدوءؤك!ج!ر

صبرىقلب!ي!مافيتمبصظلمفب!ايونا!قديمةقمةاهق!هي!فياىلم!صاول!ينه!او!ةءائلةفيت!ه!دط?!ةجزالريةؤء،ةق!ةوالقلقور

الصغميرةاعشيقةاتاركا!فرن!"!منوعا!،جديدمنالارملغلروجتانزلفيزمانعمب!مزخلفالعائلةمنوعجائزوا!دهاوارملةاخضها

ا!جوالرالىعاد-!ريتهاكأهلاليه!لمالةجىءالجزافرمنفرنظارتي-ز!ينةىا!نىكماا)ممما!رةال!ضولمةالرأةوالمنزوجاتواخوازهااللكصر

ولي!ح،جدي!م"نتزوصمطالقيالصعي!ةاللقدمغالارملةشصته5ليالقى.الاسرةافزا!منفردكلاسرارمنتعرفهماعلى-المنؤلعلىمترددة

ا!دوو.الؤوجب!سدسمصرعهماءهاحضىالنزلفيمنكلعلىغامرةلصيطرةفرضالىمفتاحااصبحاسروا

!اهاللم.المفطرعفينفصمهاد!الةوجدت،ولي!!ملهـطوبموت.اللسربافثمماءالفيدستار.ز!مفالاسرةافراد!ياةتوجب!لهملكانها

الاخمنخلاوقداللقديمالىزلالىتعوددهـانلاوكان،ا!حريةعاللمالتيالفضاةء!أساة،ماسلمتهازتزن-الروايةرطةدلل!يلة!وهي

نايمكنالذينالعائلةاالرادمنيبقوللم،السجناودعان!د،وترقصالزفمافحفلاتونحضر،صديقاتهاألىؤتجصمعتت!حررانتريد

دلليلة.:هيالامسؤوليتهايتحملواجوهوالووالواجهاتالمناءرالىمتطل!ةوفميروحدهاروارعوتخرج

شثنفيولكنها،تسردهاالت!الاحداثفيليس!تالرواية!يمةمنوتنطلق،اداًنها.لخترقالعذبةالكلماتالىوتسص!معالملاهحوتنفرسى

ائ!ن:الوفووا!م!غو!م!الق،غو!ةركنفيالمر!مةاللمجوزصص!طلطعقال
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11اًلمنومصعاالو!ياتفضائحوراءوحريهاوحقدهماوتفاهاتهاوزواحهادهافياداة
عمهوحأصةالاحماعهةعلأهابكللاللجرارريةالبي!ةلصوبرأوللفما

حق!!حدييبرقلمقصمةالامضلاكحبهفيجلالرو!د.ظدهمنورعبهاالرجلمنخوؤها

اقوسطالندطمنصفحةالأ2،القاهرة،ا!نموذجهةالمطبمةاح!تكاكهرغمؤل!ة2الروأفيهـتهوفيالمرأةعلىوالبلطرةوالس!ي!ادة

**،ؤدمطفي!ضىبداءلهة!قمتهخلال!منسالميظهركماافنحررةبا!تمعات

قصاصيطنهالادبيمةارحياةفي(-.91عيناير)حقييحيعرفكانفقد،جواوهالىهعنجىلتاو*هاا!عائلةس!جدطمنفرتالتيباريس

فياللقصةلهصموماكل.نفسحهعنا!دعايةاسلونط!جيدلا،جدامقل!ا.ومهلهةة!نلمفيلىص!لا!*دطو!مهاءرفهفيير!جنهاال!!،ويط

!المقالاتوالمذكرالظ/المقدفيهـهااوأقاط،)1(االص!ج!صعيرةكتبخمسةالىالثطل!قييثةاًل!تالاجي!الء!ف!بالفىجمماارظقز!وير:وا!ثاني

.)2(مج!م!ةالابيةتة!علمافبموالحيى!ةاالوروثةالق!بينالعاصفالقلق،اللحوية

ء/الان!ناجبره!ا،ووقف.فائقةشهرة!قييبىأحرزووذاوه!.واوضابا!امثمبالطا!ؤسىفيمطلمها

ع:رانها!نقاديجمع.ا!عرل!القصاصهنايينالاولالمففي،اًلقليل.اللجارؤطللم!قالرائعا!صويراهذا!وكانوايةالرمنوا!دفط

ووضوعالل!ئيةادواتهااكتمالبفضل،شاسعةمراحلالمصريةالف!ةباتصو/رفقراتيشلان!اقصيرحديفظديالروايةمحلليسعولا

عهـ!رج!ءاللش!عرلقطقفيهاالركزالاداءي!نمألق،ان!اءمالهوأن،هوىالمفوليبنا!كلىفي:القاقطهـذاهنجافياتحللاًلروايةؤمهولؤكلالق!

ا!حدي!.الادبيالهراثلمحيوويح!4فياارجلمع،الصحالطوبنالف!ارعوؤ!ياللعائالةا-فراد3

كتح!امنأعطم،!هـ91سنةالى،ويعمتبرهيسرف!منالنقادوءز،،ت!ويرمواهـبهاكلجبارإلص!ا!اتذقد.غيرتهوفيئورلهوفيئمضبه

"2!ريدة،للحلم!عباسأصمد)الهر!ىا2!طنافبمالق!وةالقصة.الرواقي!وفطنقفض-هاا!تيال!عفيرةالاصلم!اثخلالمن.اللق!

م!لمن"ا)ص!سطجي"-ن!خه!ومن،(!591وهـيولي،ا!عحط""وراءتموالم!كالحقي!ةوا!"اءالزيمف!يوايةالرفيوالل!دة

اجع!بمةللغةالىال!صةهذهترجمظنو"،((وهقدماء)ءمء!ومحةانتحاولىوهي،سحا!ممعماضل!االابأر!ةفليلى.الخاصمةالاتنصاء

سطجكط،الجم!قصة!":لتقد!م!حاولة)"ال!المي!ةالادابطفيضجةلاصدثضظلأهياصب!مفوقدالاسرةوسط-سممهونها"!!لاتىالماضيهذات!حف!.

07(.!191ل!عبةمبر،الش!ومجل!،ح!لم!الموم!تىمن!اف!هجماترفاحو!ما،اولادلهايكقل!وا!فيهالىالاويدةالمس

منكاملجيلى!فييحيىيالسمارتبطان!الىازتمانة!5و!جعالهك!ون!ه!مة،الاخوي!ظئقلاكممف،فطخ!العولكنها،ماحقيقةي!في

الظفية،اللكفرىال!رل!ا!قاب"مذ،ؤعمهانتباههال!فأو،وايؤاءال!ا!افضياللعد!دةالاسرارالىدلهلهةسرتفحيفاًن"حاولالعائلةاسرارت!وف!

ونزغه،-!اي!ها!هطدقوو!انه،الن!م!صقياال!بقاتمعاًلحار.!اوبهفطالز!ءـذاءلىتض!ددليلأةول*ن،هاضحاياالىل!ات!ر!ا

الى(مهلة.الا!افي!تمهـداا!ح!!ا!فا!ظم،ها!ترويوأندفعقسالماأحبتؤقد.ج!ه

الكاتب!فااوتت،نالتوعلىيمسههىيحيىافيكأ،جيطاللعمن)وكلالاسوار،"!خفيعلى!ها.ل!ردانن!همةصهي!قضهاوكضفت،الزيفعلىمنها

اًلمع-وفي4واحهطلمه،يةالمصرلاللقرية(و!4خارجو!رل!شرقالفجمما)*يرالتفعلىمنهاتمو!افريدلاخبهاوللياىلاخواتها!موهاوك!فمف

فيها.الجمال!نواحي!هاتوداؤونساألىال!الرمنف!ولأار!،بل،الفصلةفيالقديما

واللط!ر،له؟تلىوابالارضى..الر!ففيبالطبيعةالتصاقهاشدما.شالصرأةجلالربينالعلاقةري!فعلى

واللإل؟أ"ايشممسقونس!قطةأ)ووال!ؤولطوألنيلبا!سفاءوأكلجابهك!لفيالزيفءلىالثووةفيهةم!!فمةالروايةكانتبذيلط

/منع!مهويسمقط،تشبهاتهصهيست!،لللحيوانالف!هاغرلطوماار،!فب!وغفيولن،الاحداثفييوقوياالروايهبناءوكاى.مظا!ره

لاصح"فيوا"عزوالبقرةللجملتصويره.يشاءماالالسلمنخصال.انريفوااللقلقتصويرمن

وأبم!.اكأ،)!ا!"االج!مالءملككأمنعنتزعنهلل!،بالتعبير/مفعم"ال!ومامم!نطئي،ابالطابعصور!اكيب!ضمطبومحةالروايةأحداثانعير

!؟ج!يعاوالاطفالوادنس"ءونهن!لهالحبمنؤدرح!ادث:مثلا.أللكاتبة!ديلابينتمتعقدالت!انئاكلحلفيقىوخاص

أدبه-الروسيلللالب!هـىكرجعالخصائصهذهبدأتهلساللمعل!هائارالتكه!العاصفةاكورةبر،!د!يلةدهمت!التيال!برة

صدرفيبافي.بضهم!طالمهكانالفي-خاصةولستوفسكيلرجينيفالكاتبة4اصطنعضانملمايحادثهذا،امهنجةصديقضهايرىانمنلخيرت!ا

مشألراكأت"بهتألرهينكرولا،(69ص،فابئساهةدمعة)شبابهوب!د،خلاًلىحاجةفيأصبحمظحتى(تعقدتالتيا!هـمملةلتحل

ادباءثسة)"وا!فرنسيالانجليزيالادببنمناكصراًلروسيبالاد!لمحما،ال!ياررجلصارهعتبااللعائلأة4وعرفةسالم!ادوبمصمببهالحادث

!ا،(ا.عص!،هـ691يوليو،ال،لألكظلطا،دوارةفؤاد،يرت!دفولطالذبمبماوال!ا!نظ.روضهؤواجهافيالش!رقصةوبدأت،الم!فىالى

قواو!امن"هتؤافيهي،الصهاميلماوهو،صقييحيىق!يآقءقدزاوهـها-رياىوحهاة!الملحياةحداووضع،الروايةافهى!

واك*مموجمن؟!وارفمفاءولالبس!طاء،اللكون!حويهماوكل،البكول!ب!هةلمحا!!ص؟ةتغون!ياناللكاتبةارادنأفقد،كذ!فمصطنعاكان-الرواية.

والط.المدكطاخوالىالحبهذاهنهتمكئفقدالسببكالطأياالذي،ا!هـو!أتورةاوغوايةالقلقغوايةمحن!ننمكمئفمنهتتزوجان!ون

هو!!فيالاخرىهيحبهاتغلغطالتيالمدينهالىقعص!4خربخةالت!طالمرأةخطةوان!سالمحياةفانهتصورهمعظبمفيكلائشاكان

زتس".وف!الرمنقر!كأ!4لىق،!الاولىاو!اهريةنث!اته!لال-طالالحارسىكانلفى!2فريداخأهاا"مبمحعنواولعدتماؤيف،امثالكأنص

وبولاال!الحجربودر)زينبأهـيدةمثلالمش!بيمةالاحياءحاراد!الىالىالبطلةوعادلظ،ايسجن"4فادخ!تواخلاؤهااللعائلةسمعةعاىاليمقوي

الموؤو!ئو"كافط"،!اءالاومقامحولأثحإنهافي،(اًلغ..والبغالة"اللطريق"تطلبوهويضايقهاكانالذيالش!يخذ!يحةلت!نلهتالمؤل

في.(أسرار!منيفضلاوماكونهاولى،"ب!:لمنهوا!كوب!ينوالمرضي.غرقهالىخمارجاوداخليوهومحمن!هعنافعماء!كأ!أ

المواقفبعضفيالروايةقوةمنتفهعفال!ينمائيةالحا!لان

سنةاربعينمناأىراخلالحهقييحيىلىلوحلات،قصميصت!بحصر)1(.فعهون!حتالكاتبة!هاارادتهالذياالممتوىعننصزللاولل!ها

،"اللنومصح".د8عدداقوأسهلدسلمهة،(،هاشهمأمقهـندلمبل":فقانالجابري!راسضولعؤ!قد.القيممةالترجمةعنكلمهبقيت

55!اسبتمبرء،اغسهطى،إبريلا-،(وطيناءدمهـااد،"اجزاللعواأم"اوالنحويةالاخطناء!صرعمسسامية"صبيةالىانروايةيترجم

"خطوبمات)2(.ا/للمروبةدارعكتبة،"لليت2وجمواختلر)،.اليالهتدواعلىالىقمدموبذلك.!رجمةبا!هايشعريكادلااسلوبهاوللكن-اللغوية

المكتبة،-"المصرأيةال!قصهـةفدجر".العروبةدالىمهكتلبة،؟ا"للخعدفي.اقيالجزأئرفيالالب.منرا"عاسلوبفي"رائعانموذجاالمربيةقراء

(،افابتهسلا4دمح!عةلأ.145لللج!مهـيهعكتب"الللهعلىخلييها"،6فيةالثقهـل

.5!691ديشمبهـر،ابدهبنئافكتاب!لطا!ريمعبد(المغرب)الربا!
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القيمأي؟ومصرالقربة"اليوم"تعيشكيفممم"؟بالامسلعيثسكلها.والضياعواالموموالوجدالسمرليالي

مضىكلالتيفيماالنفوسبهاتعنض.كانتالتيالمبثعاعرهيوما.،جدت!هكللا

منالقريةشكلفيحدالذ!التفييروما؟االحاضوالوقتفيممنبضقرىاحدىمناقخئتالل!ال!صمن"النومصح"وقصة

وما؟جوانبهابعضتم!حاًلحضارةويد،بالداخلمداهوما،ا!خارجبأنهاا!قريهوصف.يا!رحما،"الفيطانبعينالراقالة"،الريغط

جدل!ظالتيالوطائفهيوماأا!اسحطكممنوقمتالتيا!خسائرق!وووضعها،ا!كلما!أبلغلهحقجيحيىاختار،دقيقوصف"راقدة"

.؟اللقطارمرووب!دفيالاصلام،تغط41ننيتمامابالعائ!لض!فهي.المنضثطموضعهافي

ووه!نتاملا!لنامفرلاوفيرهاالامورهذههلىنتمرلىميالمقاودطالوضعهذافيانما،ا!يقظةالمضطجعةاويالجالسةوليست

كيفماجهـقييحيىق!مهاالتي،ودقتهامساحمتهافيافنفاوتة.اللوحات.حالالىحالمنوان!قالها،قليلعماتاهبهايحتملالذي

وحدهاتنهضأفييمكن،التصميممعكمالاطرافمترابطفي،بناء،اتفقاالاحداد!منقخلوانطباعيةمذكرالطشكلعلىالقصةكمتبتوقد

لكذ!ال!،؟انها،احساسياوفكرةعنواحدةكلتعبرمس!قلهكقصصنظواللض!اًلمو!فةا!جانبيةوالاحكامبالتفسيراتوتم!نلىء،المتطورة

الت!ييرانبل،هابا!تبمار،المغييرحدف!يخدبمعضوياجزءااءم!ع!ه.ا!صيبالمملربطهوزيادة،القارىء

لخشها.المجندهوفيوكبيرةصسغيىرةكل!عرففضولير(والمذكرانظهذهيروجم!

جيدانعرفهبما!تر!4هذهايناءمنمجموعةاللوخات.هذه"حويمعاني!ه!تخرجذكيهملاحظةخلىمهمالتيءكلويلاحظ،القرية

وزؤحقه،ا!حانصاحب.منهمالاولىالدرجةفي،اسماتهملابوظائفهملاالراحاالواحدةكالا!مرةيبدونالذيناهلفاويشادك،ومدلوله

العرجا*،ا!وقيوووجضه(!مادأمي!-مخزنالقزم،!مهوبنفاًلقصاب.والا!راع

6لمساجا،الحللأئ،الواعظ،الم!ة،العرب!صاحبيليهم..الفنانالاصى""حقي،يحيىبشمميةكتابيناوالىجزئين،القصةوكنقسم

قب!انبهسم!االف!"الاسمتاؤ"يقفاظهر!!كانوفي.الرسم!ما!ثاليالكتابوفي،للماضيالاولاح!ابفيضرض،"اليو؟،و

الصصكهشزيطلأمدحينسمادوعئ!ما،صعباءفيا!قرية!أدرلانه،نالقاء،ايحد!دا!!طةانصماءبينهـاالفاصلىالحدووضع،للحاضر

ا!يا!فووةقائ!ملام!بعضهيمثالىصفالظ!جطةعرفناهساً!ديد.بحريهالقطارومرور

!اوا!صاع4نغسصلصماحةأوضصا،الاشتراكيةطريقعلىينلادهسحاوالممر!اذهاننمافييجسدالثيببالقطاريرمزحقييحيىانوجلي

ةاؤا!في!اوالق!طبا!قلوك!ير.،القزيةلاهلا!امرةومحب!تهونفضع!ا!س!الت،منالبلادايقظتطتي5291،يولمو23لثورةوالتقثم

.النظاموسيادة،العدلوكعميم،الفمرتقدمثمصلفمن!نيومااليقظةانوالحق.كسلمنعليهايرينما

لوحالطفي،رل!م،الاولالمحلفيبالقلم!مورحقييحيىولأنروةمواضعفيالمميزكالنغمتتوددا!تبمحقي!حيىاهتماماتصميممن

ولا،شكلهاجانن!الىاالشخصياتهذهطباع،ا!افيباقتدار.ناطقة*دبي.ائتاجهمن

فيبهاافصح،فنيةلغاياتالعاميةالكماتا!ضا!شعارةمنيمحرجالىلعمبلفلا،الرمزي؟والما!ي!مسؤاهاالقصةكقيناوسواء

واحد.عتبطلفيهايوجدلاالتيالمنعزلةالقريةهدهغنىعنالنهايةنصوبهاوكقدم،القريةهذةعلىطرااميممفجبرالمغييرفهم

بشرل!الليلفيويلهون،ال!لالرزكاطلبفي،بالنهاراهلهايكد.وا!باطنالظاهرهوواحدمعنىعلى*،العر

تقتضيهمالترحالبعيدةمصالحلديهملي!سآالوحيدة.الحانفيالخمراللقار!*،امتلاكعلىكبرقدرةالقصةيمنحالرمزبر؟ان؟لتفسيرغير

السشدموكلحضور"فيهايسافرون،سنةكلواحدةمرةمناثرلمعظميحسن،والوجدانيالعقليالتثيروعلى،شكغيرمنلهجمعسع

."النلورووفاءقنديل"اًلمثمهورة6سترمقدتهاوفي،يه!رهانحقبميحيىأعمال

لماعنهايتصدىكانالليوجيههاالمطمئتةالقريةهذءعنمات."هاشمأم

ماحسبالقريةهيوناجلمنلاالشخصيةمصالحهاجلمن)تريدبلادفكانتكيف؟"*مس"!ا!رية"لرادصيشكانفكيف

سيينواحداابناالايخلفولم،(السماخرالراومميثسا؟لمننستشف

العلميطل!راح.الاستاذ""هو،القريةصن3- مسمعبلفيالشاأكبر

قئدعتزمباللدبقموفيمكالذكط:فويدخبارنعرالافهباللممعمامنهئثافلثيهمب!لينألعالئعطهحديثاصدو!ع

."الناسمنعزلة

،اما!نبخص!يمناحيرئةايخليتلاحذااثسفة!هموحبعبممربخين!لحديدومرمابةفةسىلناهفحيق(!ور!رولمجصو!هم!؟ء

الهم.!ب!كانالليالرا!وجعمناث!قلعمانطهأ

عيطلؤيعةهأب!ميو(صه"بعمدعقا!طاولريةأنيرفافاوركا

ادعجةل!صفاو!،الزاح!ةالمفيئةكالدود!!لموم!ةعلى."قو!ط/بسيمممومعينئلثمماليرلأ

المنا!ق،ال!دةوا!ر."ال!بوراءمننذيركانها"خالتةكأكلا

!مماهبطوااأالبوالحركقخ!سهظللمطا!وور،اذا"!يمليممه!ئوليتهمأعىئضاطقر!ةنةالا!انيموت!زث،وا!ةالاشجارتموتكمل
.تسريدلى

همما!ممكة!اءـالمفازلالىا!ماحواطمان.وز!فىكملقاس"اورينة.من... متراسهخلف

بب!اض!ما،جصرانهاوستحتض،القطاو-كلجوهالا،الصفاوانممأ!8

!صا!وضمن.النوافذمنالزهورتموىولا،الر!ممعهمقالكماومن،بالثيمسوجههالشاعرفيهالصقديوان

ا!*!لااهـ،منءالغرب1لوظفيقبتوصيل+وقوكهعملهاـدعربة!ردوحيد..الصواعققبلات!نتولدجديدةاشجاركانتحوول4

الع!ضتبمفطالدزمللحطرول+لعماعطالعمللنرهقلكيكيلهكابثناتكوبلعمدءلحكمئرلذكيلسياشئةعقل.!0.2اًلتونيلاراطدارمنشورارط

؟!غيب-".وواءمنلرىص،ككروبمد.،)--4
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والمحعةلأاكمقةينهمونال!رية2هذهاهلمنرقةافي.اببيفاءاتممافةثنالرجالبقيةهئالرفىوئابع،الحانةفيسشقرابثا"شالفصلوهع

انزلتمهماالاساءةيغؤون.الضغينةا،ابدااللحقديعرفونلالانهملجتمسون،عملهممنيفرغواأنبمد،مساعكلاليهايتوجهونألذين

العواطف.بأحرويجتن!ون،مؤثرصتفيبهـميشربون،"والهمالغممنالقلوبتجردتوقد)،موائد!اعلىالمتعة

-فتاةبعديهي-اللؤهارالحببقيةالاولىالمرةفيانزلقتوكما.الور!ويلعبونوياكلون

مع،لهزو:ةوهي،ب2القصخيانةالىثأن!ةمرةألقوةبئفئأفىلقترتنعديدفعهاللذكطدا!نشهوفئيالحانعاحبالمتعةهذءيوفر

الد!قعليهل!تشوص!هفيراتالذجم!،الجمافىالتصليلالطحانكثه!جي،الكالى!صالروادهولاءعلىالحياةوطأةتخفيمفالىدافىءانساني

نحوء.الثديد4نجذاق!وألالاعليهباللعظففامنلأدط،الم!زو!ها!ير!،!!ا.اللخمهـبالرؤوقي.للم!حينالنقيةفهـهميرىآنبريتيورغبة

ع!،جبلم!هـطدمن"شبعافننا/قيخطيتتهاانهيظئمن!يحطىءقد،كلاهانطبلاحقيقض"علىالانسانيبدووحسبالبحظاتهذهمثل

جناععلإهاويسد،،أواها،عظومتاالالهامنج!يللا!ة4ولوالذللك.الاخرينا!عادفيتكمنسادتهان.اًلنفسيةعقدهمنتخلص

ويحب،حقييعيىقللل!وووريلمفتمنعندليس..لأ،ءارحمةسخطالزوجاتمنيسلمللمهذاوامع.اتحسابدفعاحدايستعجللا

انقيبل.هلىامنشحصيات،والاحياءالحياة.واذاهن

يخيبحباخلقتلماذا"للهالعذبةمناجاتهايسممعمنانذللكرغم،هنيةحياةالاعلىاللطابقفينوبخهمعالحانصاهبيحيا

يفض"،4تتعذبلااتلهاينيعيكريمةارواحاالمذابديذيوكاللاما!والطباع،(والنحولالسمنة)اللشكلفيبيفماالمتباينةالفروفى

،الرثاءالأو!ستحقلاانهاويجد،العنيفةالشرمية.لقاليدطكلنالطر!والصدهـطالناسحبلالاجتماسوالسلود،(والصمتالثرئرةل

منه.الرارلاالذيالمحنيمفدرهاكانلهابالنسيةالحبلأن-فيجدهاايهايصمدالروادينصر!انبعدبةالايمنساعدءانها.(عنهم

ابوةعالىاللني،ايضاءلقصابعنىأدرلاءهذألم،ينسحبالطستل!آعدتقد،تشظره"الردهةفي"لليلةكلوجدفاكما"

لهانن!قاءمنعلميهايجلببما،الأثمة-أدروجةهذهطردبينال!لنة-."نظيفةنوموملابسوالابريق

صضأنعليه،"عمه!بمتزوجةهي"لهاصونهوبين،ولأبنانهاالروبم،للحس!اب.لماماشطص-!اعنتتازلاد!للؤوجةنموذج

اخر.أفسانأيقبلويشرها،القربىءواعرالجيلسمةوكن،اقلؤماالوسطىالطبقاتوسطب!رةنجدهنممن

يتصدىىكيفوالأ،-جل.برشانصحي!تانع!يهوألمجنىالجالي.اولمي

الييئالظلممنأةوا!كانالزمانطرر!ومنمنهاكيرلمت!طلةءلا-انخهـراللحانبنظافةالصباحفيوتقوم،بزوجهاالزوجةهذهتمنى

بهدابالكمما،ويرجمهايدينها"نألمراةهذءارءدةضعفمحر!لمنقليلة2بكبمات،حقييبىبرع.للرواداثهياللطعاموامداد،قيام

وعللقيبتآنيستطىهل.4!الحبفلبهعر!الذفيالطيبالر!لالمتضادبالوالانفعالاتالنوازءفكثف،هيئتهالاسلوكها"سسمان،هادئة

!أابنائهامع!صييهاازاليحيبه،آالأنتقاسهم،عليهاالعقابسهمعلىتقبلحين،الساكنةالمخلوقةهذءدوحفيتتحكماننيالمغتلطة

ا!أتعلىيخرددوظللحالقهاالييتفيالزوجةاللقصابترلرالانثويثماالضعف،حدالىالتجلدلهتظهرحين،عنهتصدإوزوجها

/الحسابليومألحسابمؤجلا،كافدا،الثفرمبتسم،النفسهادىء"والحنوالخالصالاعجابالحالتينفيجانبهمننتفادىحىسحدالى

"..الرحمنالرحيم،الجباراورقميدي-يئ.اللناللغ

بائهعوضلوييالدكوروصفه،شغصيتهمعيخمعفرانكانواذا.اللصحبةحولهاتجتمعماندةالاخرهوالقريةولقصاب

المعرفضدار،الحديتادبنافياساتدر)"اللبثرطافةيتجاوز"تتاوث"،بالقسيةينطقوناللذينالقصابينعنيمتلمفلااًلمتجهممظهر.

الكا.نبهذاشخصياتانيعنيبما،(222ص،الشفق،6191مايواللعجيمبةالمفارقاتفمن،"بالشررترميانعيناه"،"باللىآوملابسهيدء

أنسانيتهاجانبالىتجمع،القدمراسخةمآسيهاتواجهالشقيةا!كبيوفييبدوالوحتيذا5ان،حقييحيىادبفيتتكرراتىالساخرة

للانسانيقمواووـمحفظونالذينالكتابسبطمن!انه،والصلابةالقوةطساةح!اتهفي.دوماجواد،هادلىءطيب،"الوديعكالطفل"اللليل

،اخلاقيتها.الرفيعالكيير.قلحهعنتدتفسراالقريةأهلعيهايتحدث

التسامح،الىي!حثو"انحقييعيعندالفئوظيفةاليستتبادلهلاحتىللهاحبهوكتم،امهامعالاباليتيمةعمهبنتكفل

الشناوكط،كاملالرحومسأله.(9،عى،فابتسامةدمعةل"كلالانبياءمناولايهبدىدىوانتظو،"بالجميلالوفاءلواجباستجابة"اياء

03)الجمهوريةدةبجري!يقدمهاكاناقى"الاسب!ماحادينف"في!يضاهـ،القرىسيوهـيجوبفي!جحبفيتقعبهافاذا،ناحيتها

وا!يماللطهرإلىنؤعة"فأجالط،الفنماهيةعق(6191ريسممبرا!ج!ى!،!ا!وت!ض،قلبهاتفنحمالجذلتانالمنافذنانالواسمتان

امها.المخأوفتهعرو
."والجمال

.السمادمطزن؟ميتلنلتقياللحانةالىحقيجيى!طيعود!وراء!امخالفه،!4الفتاةترحلاهـ!للريرحلعنلىما،وبافعل

اضاعهايسيحةارضااقنطعهافدا!سلطانكانغنية!سرةمنقؤموقدعو،-الصاثرابئتهاح!تعيوه!الامعلىقثفماسرعاو!صيحة

نأالىأموالها!لىيشر!ظل.صواهالرجالمني!قولم.الابناء.بالسلومهلها

أ!اللها.ييتزلكلفؤوجها،طاثلةلرو(ةوودتت،فولباتهاصىق!!لتوهـ،ءفيهتفنئىىناءبلدفي،زوجهامحنهايموتس!نواتعدةوبمد

بالقرية.الوظيفةهذهأبخذحتىسعىعاطلاتز،جتأنهايقالولخلأا!طةو!ل!.اللقويةالىب!متؤوقطأوبنتاولديئ!هامخلفا،خبيث

بمد،مق"زوجتهيناللهاالتيالاموالهذهانفاقلهيحلويكئولم:الثغرمبتسمالعربةسالقيلقاها

يفضيوهو،الحانةلوادعلىباغدافه-الا،المسامعالىتتنا!اولرلللاأقوود.أفىألىأعرفهأنا،تعالي،بخيووالدنيابلعكالبلد-

لهم.حبهعنتعبيوا!أسرارهب!ميع؟يقبانيوهلأع!ابنس

الىتفكيرهاهداها.المملجنميمنالزوجةع!الفعلو!.وكان!صقن!مذافان،المغفرةمنهطالب!اوانئميءكلتنف!ديق!

.!فيعليهتقدرفيماوليكن،!يا،مالهاالاخوىهي!ظفانهـنو!9العزيزالم!افريدضك!اعاليمهادخلي.جديدمنجرامه

المأزوبئمنجيوانفاعلى"فبمثرته،الل!يوعملمناللعموةقيارقى،طويلةوحلة

حقيقةحقي!ها/يحيىلئايظهر"تنقطعلا!مهريةاهانةفقيوةلاسر!وو!ا!ص!؟!طبوللماذ،الواحدبالل!لىلذلك!عدا!!دثط)

طاي!الاحسانيتملااذ،التهتممنفيهامافيها،الاولى!لوهلةتبممنا.(بكلمةعاكلبهاوطفعلىهاالى

وغلم،!دات!راللذجميالزوجفينكامة،اللفميقبوازعبل،اللهلو!هالمرهـفضي!حيى!يواجهنا،النفيهت!هفنلعلىدالةلمحة

!لىنقود!االلقوكةالزوجةهذءتبعثراذ،حقيقياالماالوفتنفيفي.المونولوجالىالاقرل!الحارالحوارهذاكليقعن،مناشرةالحس

فوجم!.ه!!قضئ،الغرباعالسان!شفرودد.شكمنوبقيةبالذنباعترافعنينمالمراةفسؤال
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الناض!ةإالقديم!ةالاللحانعزكطفيوفنهي!،الم!فقا!ح!الالطالج!لهايضصللا،فيجاءامرأةاللحانبا"بتقتحمصأةوغلى

بها.وتموالنفوسفيالبهجةلنثالياللجدلةأنحانةانم،بماللحزنمهـكا"،اليتالىونعيدءهذأزوجهاعلىلعبضلكيجت.ا!قى

*أما.الامسمنحقييحيمفدمهااليالننخصاتهيهـذهضطحب-بالطبعظالط-لاغنة،ادرجالبسلوكمعددة،ءلميهألهسيطرة

فبم،-الإسوياءيرسمانحفيلمج!ءى!كنءله!هرض-الاسو/1?!!!عنالرجالويعصي،الاهوأليبتزلدكيل،عرك!فيلبلاءلاس،الحان

يكادحونان!مال!طبعا!صلزهايةفييدكرباناكقي.اويالرب،م!ءن.النساء

،ارقدركهمافيتروا"،ايمانهـوخرأ!ا!هماثم،الم!كمدءمقصفاداحدابن.مضيلميما!وياكان!فدالضعيفزوجهااما

الاموروت*دلالمضالمت!يكل"ىس!اؤأ!موطال،الحللا-بابولعلإلودم،بهاالعلمطلباتقءالعاصمهعليها/ك!لعر!.بال!كيةظالينالو

."؟اهـلامويعما!وجويستعيملأفيالع!بةدكهالمصألف!ه.لما.لسياسه"باهممامادلىو!!الديهيعن

ج!وةواقالص!رغبةمنا!ن!!ميبهلضطرلطع!اينىىءل!بررمحدى،.والاحؤاب!الحكه!لفأمكسادبس!يب،بالجره!+أتحشه،حصملا

بالاتو!يجن!!!حوطى،ابرهـا!ىءاني!لالطلأا!ورة.الاجتمامحعةا!محدأله،النماء،حعبمي!ىأبان"ان!9

ل!رية.او!هءنبسمقوهـي!نفونالمنظهوينالرا!،"!!شه"لىسبماحدة!"نوجه

!قيولىمقاليدهـ،،ا!ريةهذهبيدليماخذص،ءمناننملمانويجبترمابصنبالموامتدكي،الج!مإبممز!ح!رسصبينء،،الحكوعه

يثير،عنهاغريبا،يى!ابونأئهامنأ!ن"والرخاءبالعادة"ش!مص!ىضرباتبعه"حعيي!يى!ورهم..ورالماصدحطيب2و!"الؤستموس!

مو!ءهي،وحبوتوضعتبها،.ايقريةهن!هابنانا".مالا!تمااه"ر.لبناد!وابالحودوالجممود،كرسالهمنكديطه

ي!،ولبي!لنبمعليملكت":صدكلىفاقلهاح!4وان؟"وهـخفريماكدكع،!الجنىكط،--دراسيحجراص،-المدرسهبابوعند

."لر!ااينماراررلىوه!،احلاء!ور؟ضج-!كووأفي،عنهمد!عل!السلمصههـوا.للنجاهطلباءلمدرسمهدى2المم!هروى

في"،محطةفياستقصله"منأول،ال!ربةرسائقالاررخاذبداالبني!ضصي!زميلابددحلهكلمح،بالر!ف!مر!فلمهأ،ىطرياله

اتياللقريةانك،صس،"أيظونعاىيسيطرعملولىضح!!جلصو!ة.العصركيمعهللاحمباءد*ء،5

عضىدع،"عظيمامرعلىمقبفة"!اثكىءبكلقادماهبايحيظول!جرزميله!لىللالجندكيبعصاإذممصدهمايكل!انويلى

واللنه!وصالقرقيلاصلاحالمحكمةخطمةازاءنف"اًلراويا!اسي.السجن2كاوااقوهثجووى،2!لسصديم!لاراد.جروحهمنألدم

الراحةلذةسيحرمهبطهظعبءنحملعلىكادمانهاحسسص"بها.جنازهلونجتتهرد!ن،الزمي!وكاهحبر"سا،/و!ك

."والدعهء)مممكمينة.الجتورمنوذنزده،تيايهألعين2ايرراهالديا!لممدا!ز

الاسنهارهعظمانهفىبرإفني"واعيمهمدروسةخطةءأتعبهذاأودبرالأيجابيالطريىوبدايه.حيالهمبمالعبيره"لححوللم!لهوصللن

مصءهصكتبهوحجرهليلةمعظموامصىا*ريةاد!ا!ر!-نإوع!ولفيليصحعييحيىنطرفيءيكثةالوطتميمةارس.بكطهههو!لهىكيهسار

الأهبهاالخاذيمصبقهللمعملدل"لان"واند!ء!القراءةطىمبووووكللأيناديا،أالطل!ض!دا!راعكلنيصدرما3مو؟لى،للفن9شصرأت

."وادعاءو!ورحماالةالاسهفمدادي."تنداسلبيانالألملث

،د!اللفاظالم.سمبعأضدالكقخإلاصلاحح!ةفيالزاوقيحجوجهـاز!يألم!حضكيارحمللالىأ!النىانبهالحينذلدمعذ

ب!أنواؤناعهما!-لمنا!اوبفيوالكرامةالكزةشعوربث"،وا!عملضبتاـلبم!يدل،!.المواطنينمنجدكيلدلىيم!مؤأطنةاللحكومه

"-واءحدءلىالواجبواداءبالحق"لمطالبةفيالم!صجاعةفيه!!خلاص.مواج!!هامنبدولا،اللظتمةالسلطةيدبل،لجنديليدلبت

!!رحولهومن))بهيقوم،الحياةديللايجابيباللدوروعيا!تهـيمةفيظئروطنبمالىزاكعي!نىمنلهـحولىعقب.عاىرألطال!ىأنقلب

ووم،"،اللكضمانوالاسشقامةوالصرامةلاالجدنعرو!مقريشانفبابمنوممنابيح"الراميحطم"،المض"رات"نقدماىاأ!مياءبالمناعريندكع

ويعدثدط،الا،ور!جريالطيرتبونسنواتظلوااللذحينالنن!باناثورةاالادةكانماأ!،لمحصيرةوترةألاتهورهسطمزولم."نبيرةبلذةأدطرو

.ا!ئجاحهقد"المظ،التعليمموام!لةمن،ودحرمه،المدرلحةمنا!س!لمطةهدهتفصلهأنايسر

الايامهنىهالي-احوالهايجلوالقريةيجول!اويالر-،وبيتهعادواانءا!سنفياننقدمينانشكولا.الطلمنحد!يعلىلهجزأء

،واحدةد!ةالرضهده-افنذربهبيبجوهافياحص!ار-كاأ!طر!!اهـصفيابذ!ون،اكورةكبللاحزاب!5مصرالى؟ذهانهم

ف!اباجنص!أبلدالىالعا!مةومن.مةاللعاصالىالر!يلالىوا!ر.مكبوتسحطمنر!ولدهكانوما،بالوطنيينا!شكيل

ال.و!"."الى"الام!"منالقريةاثناءهااتفلت،-!ن!ةمنأكترفي،السيالةوا!ل،العرجاءهذهتروجانالىرجم!اينتىوانغهى

اهـكةخطكان،آقريةباءصلتهم!،نفطلشهأفهبعدطدولهااخر!ط.المطلقةللحريةالولمطن!قههئاكيمأرسالريفالىوعاد

المحطةبناء،افهديمالسوقموضعفي،واك!يم،لحويل!"تمقدال!ديدويع!يبوالالير،اللحيمواريطملال!قولفيوهام،محنهاعزقطثممهنعدة

،باحطكجووررانالا!ارةوكأ.نوالوص!ا،لناظروهنزلا!جدررةعنتعويضهذالالل)اص!بحهالاتالفاشيئمايرىلا،المجاورةالقرىفي

الةرية.عمدةالاستاذصبحلوالطعماممثأو!اجره،(؟طنالواصلاحفيبهمنيالذكيالفشل

في،ا!ج!دألىاورخريةمنالراياسطوب!اتغيرالتغبرهذاازاء.بالسعادةداخلياحساسعنينممماوالل!ووالشراب

،.ح!!حبىكتابالفلأفييش!ءالهذيالرم!قالحؤىاطارنفساكادالذيالضاوشخصيةالضائصةهذهـالشخصيةمنيقترب

اك!و"ذضهدما!!ات،ب!ضلللقرر"سببالقطاهـقدمرووكانواذاءفاب!هاوففه.ا)!جديدالمهـدفياهندىئ!،طليقاحرايعيشان

مناضبنااجراندرورتا!تيالحرائقجانبالى!تا،منزلاعشرينمن!ص،!جههنهايصفرا!بالتجارةمعهيعملوكيالثمانويم!التعلميم

تحتصؤيعاطنأب!ض!،درينااب!اءمنعدداده!"و،الق!ار!ووالانحانيالاوو!هفييخلدلا.الحياةمعضكعن!عيداخرواوفييعينتي

بدأفق!،"لعماقهلمحقدومن4ذواعفقدمنفيه!صبيةومنهـ!،ط!لاتهوحفيفاللبال!اوصو!اللجوادو!وافرا!دادلمطهـقة.وابواويل

!يحةقطالقريةاو!الفييسريوالننتماطوال!مالىالجديةمننبض!ضاناطق.ونغم،مصىلهادز"فيايقاعال!..السطءفيوا!طيوالشجر

أصدقأكادلاأنمي))جدا4قبالتالراويا-تخردط،لاهفاافضلحمياةظىافتكافبمنالاقطيريدمماالسهماءالىاقذصاخصطهذاأين

نا؟هـد،افدىعلىسيطر"جديدةحياةقربنافيدبرتللقد،عينبممنقينرودال!اصمةفيالاغترأد!يديد،بالولمميقىيعمالابن؟الارض

لذي!ا-بالمم!مولصةاللحادالا!،لى،امث!فاعاتواساطاتالوعهدانت،ىالمبتنىل!قى،باغاب،1الارتفاععنطريقالقريةاصلاحالىويرطمح،العلم

عودفي"الاندنحن،با!ريمة-يج!يمانقدؤ!كاملاحقافىدلكلغطيم.ورا!،السعييجبالتيالاحتياجات!دمةفيالخبزيضعوالادط

واللجماكلة.الؤردفيمه./للاحم،"الفردمص!ةدبلالمجهمعمصلمحة.الجهاديطلبوالاب،الاحلامرغدفييعيشالابن

الم!لسبةفيالنظماف-هةعاملكانعيىاويالرزفىوؤعمنوأولتتمنالسادرالابنمفزعهيالبداًيةفي،الحانةكانتبا!طبعو
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بالله!هقييحي!3شخصية)أ،مجيدادفاعافنيقاعن)أيدافع،كتبعاألروحيةمات2الاهتماانكوجد،المطاديعبخنديومملأه،يدالج!افروجمق

أحدفلا-(ع!ا9-7-5،الشعبجريدة،صاللحمحباسأحمد.الحسنوضعهمامنالرغمعلى،الماديةالاهشماماتتزايداماملهامكانلا

ا!ثورضفيهتناولالثي،"اليوم))انثانيالكتابانيزعمانيس!نطيعاقى!ةفي!يطمعان،اللصملفيألارءـ،قيدعيان،ساخطانانهما

دنايةمنووصفهتحليلهنالالذيم!،"الامس"الاولالكتأبيس،مت.والامتياز

فانعشرقهالجزئينفصولكانتوان."ألليوم"نالممااكثراللهـاتبمرورد!همنضمنالعجعزألعربةسايقلمحآلمسجدبابوعند

الثاني.صفحاتضعفالاول،صفحاتء!روللم،الجديدةالمحظةبناءيعدا!ملعنفانفطع،المجازعلى،القطار

الابعادمحددةنتى*صياله/،زخما!اضحااطمناالاميبدالذللك.الاحشانطلب-وىاخرعملايادأءيسشطع

مصر،ومالياما.وشجاعتهاوكرمهاضعف!احببنا،ا!نفسمحنيةرمض،كبرياءمنبقيةي!صن،ال!تفيتقدمهرغم،يزاللاولانه

،الاو!ايحمعوريةوففانهحمبمي!ىنلاسفعندءيقف!ا!،الثورةايا،سابق!جهلونمناحس!انانواتبر،م!هيقيمآناويالراعرض

الىوينفذ،النفسميةا!خوالجويتقصى،اللعذقيالانسازبمةلم!اتهيقدمالعجوزالرجلاسانعلىحق!يحيىيوردها..نفسهعلىوفعااخف

.بصرءوقعاينماالجمالويرى،الاعمافىوص!هماءيحفطمحطمرجلهوها.الس!فكحدفمائرناالى!ي

علىعنايةانصنت.عتم!االقمحاللكانبفطفالتنانيالجزءفياستدرأرفيابلغ،صعبموقفه.الانسانكرامةلمحيصون،الارامةمن

لا،الفاعليمةضعيفباهتافبدا،وحسصبحدثتالتيللاحاتالاص.بالشكوىفيرهمنوأساناعطفنا

علىينطوبم!لا،ماصمحايدتعوير41الزاويم!تصوير.علينابوليفيهذاعملهعنأنصرفىاللذيالوحيدهوا!ربةسائقونض

اللذيالريبورتاجالىي!نماالمحرب.ال!هـيدةللحياةملةالمطالنظرةوالعلاقاتالاعما!فيحدثاللذيالتغييراكنرما.ارجديدالعهد

فيوموقفهـم،الاصلاءالريفابئاءاو،نجمتافنيا!تعقيداتلايممثلالقرية.هضتأنب!عد،القديمالمجتمعفيموغير،والاسرية4الاجتماي

وألمثقفين.والجنودبالعطلبلادنايغذونالذيناو!ئك،الايامحافر.رفدتهامن

تعويضبهوأردنا(،لبلادناحدث)للقريةحدثاًللذيالت-رانعلىالو"ىررى.لربيالىصاحبهوتحول،الحاناعلقلقد

هدءصور.لهممامدىابصد،المصرنحدياتومجابهةا!تخلفحقببها.التحامقمةعن.نمللارضمناجاتهالاحياء،يرىكانأنبعدحقيقتوم

انوطن.حدوداثادةتجماوزتوقد.المذكراتالنحوعلى،همااموالتبديدفيوزوجتها!قزميهشابقانوددل

للامس،تعمقهبرقدرالليومالقريةتجاربتعمقحقييخييانولوسوياوأخذا،ارضمنلهتنقىمااصلاحالىالزوجانبه،اللقديم

فيبالتاليالامسهذاوللبرز،اللداخليوالبناءالخارجيالاطارلاتزن.ظاهرةعاظفيةمثساركةفي،أرضقتراءمالهمايوفران

الموجودةالمضويةالعلاقةولتلكدت،الطبيعيوحجمهالمحيموضعهمخزنامين،الس!مادمخزنامين،هذااللعرجاءزوجواشفل

الىيرمياللذجما،"اللنومصح"،ا!بسيطالشبمالعنوانهذافي.اوقروياربرلمى

فييعيثىكزاللاومنطرااالذيالتفييربينشي!ئاالسا-رةالمقابلةصبت5انبعد.،والصلاةال!وصلفينفسهاللقصابوقصر

الماض!مي..اللطحانصنيمعزوجمه

قبلالمصركطبالريفحقييحييحيانالىظن!فيذلكومردالبحرلحول.شيئاابنهبابتسامةيعدللا،أباالفنانالفتىوغدا

هادئة.بحيرةالىنفسهفياللعضم

ححيييى-"-عييحححيم.ع!ححيي.-م!يي،حسيحى.الطيبمعدنهمفابررى،البعضبمضهمنهبلثنالحاسانصرف!

سلفيينمنالقريةتخلل!،المأضبميؤثرونفومجيلكلفيانهيكما

.الكبرىاللحاضربماعباءضاقوا

شوكلطالعواصفعالقأهممنبالاستادالراوليللقاءتئاولتالهتاللصفحاتوتعد

،"الهريةواع!"شاهدنااسطرءـابن.دلالةواجملها،اللقصةهذه

اللعنانيةالثقافيةالمجلانظاالذيالثناء!طالاستاذم!سامععلىيردد،بهأحاطالذكيالوفدمع

علىتنطليلاالمرةهذءولكنها،الكلمافبنفس،لللعمدةبالاعميكاله

م!اذاالفسادالىسيرتدشصيءكلل"انيوقناللذيالوا!الاستاذ

الادلعممطاعنهاواللدفاعيةا!قيفيت!ظان!بالاصلاحال!طالاننظعهنهمكليعسن

..ابالمسئوليةجميعايتن!عرنامما.."بهاوالمنتفعصانعهابالذاتهوىنه

على،ويحملنا،الثوريةالمكاسبازاءاللشعبافرادجميععلىالملقاة

العكم!ةالحافرعلىظلالهيدتىالرجعيةبقؤاهالماف!بعلان،الدائمةاليقطة

اللصفحة!لىالسابقةالصفحةظلمةمنث!ءيسقطأنمنمفرفلا"

العرفيان1."الظلالكلفيهتنقثعو!عسيأتيودكن.ا!ديدة

ومظهره،بعيمدالىتنفذوبصعيرته،ابداتهنلاالرجلهلىاكلز!مة

041جوافحهفييطويهبياللىالعذابغيوالهادىء

ا،!لمومالتفك!رعنين!عللمالاولا!زعلمالاستاذ!الراويحواوومن

وأن،ا!ؤ!طليع!بيىالاخرينبالحكامهوةويقاونه،ن!وءةكأنه،!ثيه

،.(بلادهتاريحيقرأكأنه)وا!موادهاالقريةعنهذ.مذكراته!أالاظير

الرصينالقكرىالنتاجاليكمتحملف!م!نور!عهم،!قوقو!الي!وودكفرينانالاخدم"أنهالر(وييذكر

...المح!!المصالح!يبة،ص!متفييغيبماس!عانثم،"كرامةالىذلى

ويلادباءالكتابخيرةباق!لاماللقيمةويلابحك.جديدثقيلبء!ملاستمداداقواهويجمعلل!سمقبل!!طط

.الثورةبتجددتجدالتيالاعباءأثمرما،ن!

بالتورة،حقيي!ييشعورمنننعتاًل!لآ!دءانمنالر!موعلى

"الفنانءقييحيى"فيبحثهافؤادأحمدنعماتالدكتورةنعبيرحدعلى

سمميسسماروعمنيعدهانفسهحقبميحيىوان،(..!91سبتمبرمحددالهجلة

55



يحيبمعلىيجبكأناللذكطالجديدللممجتمعتحسسبمثابةالناذ!غيرخليها"فيقويةبصودةلناوفدمهاعاشهاالتيالفترةهذءفي،اث!ورة

مسيرتهاويعرفبلادهمستقبليقرأانبةوابعادهملامحهيقرأانحقي،الثورةبعدبهحسهمناد!،القعيرةقصصهمنوعديدالله"على

.للحياهقائدايكونانيننغيالادبانبعله،المتقممة.اشمللهواستيعابه

سوى"ا!نومسح"قصةفيحقييحميييكنلمحالكلدعلى،الايقاعالبطيءالاولاللجزءفيالفنيةالاداةتوفيقفانلهذا

الفنانبرقلمأليومامس!انانةريبولا.اللحياةلهذهخافتصدى،نواوندوالصوربناءعلىوالاقتدار،الدراماسكيةباللعئامرالاحفل

معالةلاهاسكالانهة-ارلثودمنسنمةعشرةاربعمناكثربعد-المتمكنوقراءة،اسلوبهتخامراتيوانىاعرية،النفسذوبمنوالعطاء

وتوتيالاشضراكيةطلافيبلادنافيتنضحننبمااللجديدةاللحياةيه!نا!قلتاالذيالثانيا!جؤءفيتو!قهامنبكثيراكبرهداكل..الجمال

مااضعافوالصورالمعاليجميلمنفيها؟قرأانقاد!وهو.اثمارهاالتيالاعترافيةالجملتنمدموكادت،التفاعيلأواختصرتالصورفيه

الماضي.فييقرأهكان،افكادمنجعيتهيثقلمماالتخفففيبالاميال!اتبتسععفكانت

فرجنيبيلالقاهرة.وممانطاقاتمنالموضوعبهيزخرماونقل

صصلا!وابطمنوخلوعودقنهبمبا!ثرتهاحتفظقدالاسلوبكانوان تعدفلم،(اللغويةحقييحييثروةبفضل)السببيمةواحوفاللجمل

تعدوللم.الاحرفهذهبهتجودماثو!المعانيمنتحملالفاظه

قلبهويخفق،القصاصيقممهاالتياللحقبةروحتستحضراللوحات

واقفلةتمو!تاالاشجاو.فيهاالجمالبنواح

اولفالقعةحقي،لليحييالعذربعضنلتمسانيمكنناانهوارحق

بسيمسولمعيننندعرديوا!يمضييكدولماصدرت،يوديو23لورةتناولاللعرب!ادبنافيفنيعمل

ص112-الادابدارمثوراتذلكةبلكتبتوللع!ها،(5591ريل41)سنواتثلاثالثورةعلى

*صتتمكامللمالتياللفترةهذهفي،الثورةاعقابفياي،بكي!رالتار-

انني:الماضيالعامفيالمجلةهذءاصفحاتعلىقالتعندما...ا!؟والاجتاعيةالياسيةالمكاسباقلالانحرزولم،نظريتهافيها

والعظمواللدمالللحمفلسطيبقى!ائد!م.خجانالنكبةشعراءاطاللبالاستعمارعوربالانتصار،5691بسنةبدايتهانحمداننمشطيع

)1(ا!فلاليواليطلاللفلانيةالمدصنةالمذ!بمجرديخدعونافىوانهمالاشتراك!شة!ليوقوانينبصدورواكتمالها،والاقتصاديماالعسيي

الالمبمةيكىبتبمفيلهض3نيتيلادلبنكت!لمجلالصدتعندماقصعيدعلنتالنكمةآيدائنك!ةكماوفلىن!ينظريةبلوراللذيالتاليةا!سنةمنمايوفيالميثافىوتقديم،6191

......الثورة

قاسمونيقدكثيرينانالىبالاضافههدا.النكبةشعرقيمةمناغضالثورة!هااجهزتاقبما!ؤةفياننقصتهحقييحيكتب

والافقالبيروتيةالادابمجل!نيفيالنكبةاعدادفيكتب!االرأبيهذاقدحضلمولكنها،وحسبدعائمهارسخعلىاو،القديمالمجتمععلى

لئعراءرأيارىاناولضمحهاًلمامخلالحاولثوانماالمقسمية)2(اللجديدالجزءهذايكونانفروفلا.المقوضالمجتمعللهدابديلابمدقدمت

النقاثناثارة+ـووالمقصود.قلتمانفسهوقاللوهماوكانكبلر!ب

لواويناصدروااللذ!انت!راءمنعديدمثلافهناكا!نبئثعرحول

لافلسطيئعندو(وينمجموعةاصدربعضهمانبلفلسطينعنكاملة

الهـرب)2(شعراتامنالاخروالبعض...والطباعةالور!ثمنتساوي!فواردوسيمونمؤلفات

."مشردايصاؤحللم...اللاجفنمعسكراتبؤيارةق!مهيغبرلم"ل.عس

للنثصبافقيقيمقهماأالان"مفاينالنك!ةشعر!دجثالىيبقىجزآنوواية-المثقفون

مح!العالمونالنن!عواءعبر!االلقضية!عبرهلأوا!ا!يالصجمي0.(1طرابينيجورجترجمة

ش!رانالىإلادباءاخواننامنكفبراشارلقد...؟بلال!مع!ص

..مجردةبنظرةن!لاننودولكناالمحتلهالارضفيالانموجوداًلنكنةوالحياةوسارترانا

ما؟العاطفةفيهستدخلالمعتلةالارضفيالنكبةلثعرتقو!نماهل..،ادريسمطرجيعايتلرجمة

ومرارةصدفىهل؟فلسطينيشاعراكطمننطلبكمامن!مسنطلب

قاطعةبصورةيقولنقادنااحدتجعلالحتلةالارضشعراءاخوانناواقعالانسانمغامرت

الثورةاوالفتورهلأفقطالمحتلهالارضفيموجودالحقيقيالشعرانا.عطرابيشيجورجلرجمة

مرحلةعننبرالسناأالصدقيعنهتنفيانيمكنقضائدناتميزالهي

سارتينمااالجيدةالقصيدةنطلبانيجبانناوالحقيقة!فيهانمرالشعوبطوحكمةالوجوده

الشبابافسعراءمنوكميراالمحتلةالارفىشعراءاناعتقاديوفيوحلت17عطرابيشيجورجثرجمة

تمثلالذيالشاعروان..لمستقبلاشعراءهمعوبكلفيالمشردين

خئرلياتهفيخىيشاءولذللكبعديكتب...وهفممهاوعاشهااًلنكبةوجوديةاخلاقنحو

اللعربوا!ةلمسطي!ينا)نقادنطاللبانيبقى.فلسطيناممنفسهفسميجدع!2طرابعشيجورج!رجمة

ح!قديوانع!ت!اليهقنى.65!اصطنة8ع!ددالارابملجلة)1(ا05لوليتافة7وباردوبريجيت

الللج!ي.

-ا!هجورعبد:ملحيعالمجهـنةللحهمالحاجر!هاأتلقاءافي)2(،جزان-الاش!اعموة

طك-اميرااحمد-بس!يهحىمين-حجهان!-البحياقط-الدفيهتوري.011ادريسمطر!يمعايدةترجمة

عممر.اللحبهمعيبد-ا!زيزعبدلادابدارمش!ورات

اللجديد،الافقصج!ل!ة.بمصومعيئلىاله!اقااللجيميةهذه)3(

المتنسيعة.-ء
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ردهالذي0البيتصاحبهومنافولأنولاالقصيدةافسراناودولاشعرحقفيالنقدقصورعلىدلليلواكبرالنكنةبثمعريهمموأاق

زيارته:ءنالناطورالتي.الازمةبلواحقادهمالنقادوفلةالظروفتغهطرنيانهوالنكية

اسير-أزلولمقربنيفيمانمربتسجطيتيفيمااكلت)كنتللقد...المقالهـمااكةن-أمهذاكلةضطرنيمامةالنقدبرهايمر

(والصقورالوحوشمعاكلته-نحرتهقد!لوحيدجواديالعددفيفلس!طينيشاعرءتدرا-ة"الاداب"للناتخرجانا،ضظر

واللشعبتبوحلابسرهاوالويحالمطشانيؤمللالأالسرابحتى)الادابأفيينقىوزكن.باللذاتدسهم!صو!ينعن...(مارس)المفناز

مكدهقعلىامينهمنيجدل!العخوايحهنالذلالضعاوالط!كبناتءزا)تومثوفتدتاانكبهووعوطعياءمناكثيراوربتحملت

خي!متكبحولوثللضباعأهحوفتىوأاقنمبل"و...الصخريلتحهيم.الث!عريهذاص!درها

اطوىمرحاههـ!يهذهنطم.("اللخنصبيمجوالراهنثس!،ملاونئب*،"

تاعيكطهـرحلكولنموالممرهغبمداظاأئلنثمرهانتيأوانعوترواًانوم...واقفةءهلطالو!بسيس!وبميناخ!جارمعئارحلتالائونج!أ

وع؟الأولىللمرحلةنضمهاأنلستطيعلال*تالاولىالمهرحلةف،ب!ةاللفا!صييصلؤكلئدما..بةوالحزنالتحديدحلةوالنو!...ا!ننوتررحلمة

امسوراخلف-القمرهنأ")اح!ياناالواقعاو"أليقظةلحلام"ء!حلةفيلىيفهثاهراوتعلكهالسنينيحلكعئدط،الئضالمرحلةاوجالى

ا!ر-هنا-واللضجروايثلاب.النناب!اجع-أ!مجوواالحياملمابهرجسدءفيتسريونعافيكرىبقنرةالمناضليمرانبدلا،وجهها

مرحثةانها.("ءلمطومقبحصلأ"بشمعةبعنجرليلةكللمحييبءعوجههكانوهكذا.السيركفيمتعبايسقطعندمامرهقاانحقلمنعودته

لحتياس؟نلحمار"مرحلةاود!جبلاعلىالىالصخوةرفعم!و!ةيكفي...وتعديهوحرارتهبصدقهحقيتيمظضلاثلمعرابسيسومعين

فينر.التاننهوالمرحلة.اًلاولىلللمرحلةتميلكالتوان"الصحرةانلوووددت.قصائدهمستوىفيمرأر.نهوذاقاي!نفالجربانه

ويعطيالبارودشجو.نفربانمقدورلادييمكنلمانبعدالباروداالتاءرالملاهيفياوطانهمباسميلهـون!نمعينن!جعلىيسيرونكثيرين

الىردوالكنزدلدينمحلاءوهنهاهـيااطلبأخاتم.حبيت4الشاعرالفقراءعلىيعطفونانهملو...احمقولافبميكدحونالذلمنوباسم

ينحضواتن!عرتحن!امنالماءليحرج!فجران!دامداباوصسرةبسميسومعينكانلقد...به!لمهونبماعليهـميتصدقوااناجدىللكان

ويمودا،كرلئ"رهلغفيهوهلليتصمنصخائهعلىويطودالبطلةضماللذبوقابهنمكنبوصوالمعرككءلمنكشتئحييهحقيقيامثالياثانرا

الاموإجوه!5عاقوالرخ!رثالمن")اللبس1دع؟محاوولاوالصحديم!ارادالتيانها،ليلةاللفكؤوسلليستمعينكؤوسيأن...فلسطين

."نلدلا-اورارودشجر.أمرجلا"الاولىقاللشسي.وكهتنااهليوقظاطبها

المخفلمفةؤىالرقتمازج"المقفعبناللهعبداحلام))قصميدةوفيبساطتحتوالضابةسالسودالاسحةارفيأعينهمابضتحتىقراوا

افدمبينالرددإو"الليقظةاحنرمة)الثابةالمرحلة.ل!بعوئنهامراحلمنالاولىادحلة!ينصوروهـكذا"51الاولىالهأس-ا!شاه

سم!تلازهاالنكبةبمدالعربيةالجيوننيأصابإالذيأ!ندم:والعمليرحلالتانيمةاللقسيشربوعندما.اللشتويالرقادورةاوالنكبة

الغابةفيما-كلعلىاجهزءنهحيث)1(الابيضأ!نتور1يأكلانلللاسديعدبمالدينورءومصباحطصتقالحقيقةكئيباوطئهعنالشاعر

دلمرحلتيفثويلفلصأوالدمميهبجلكن"الضجربطدميموت"النيراطمنواصبجالاثرارطبيلبياصبجلانهالمثاىوالامنيواككبيرالاملذللك

منالزئيرويملا-الفمريطعثم":قوأ4فياتياللصءحوةفييظهرتخرجلكيقلبهف!نايهير!لىانل!ىالشاعرولليسفاسقللكللعيدا

ااكلاأبوضاجئالذنفملاول/1-خمراشيإئنه"المطرويسقط-ثليمناجديدقدرهـ،وهنبعنئمجدافكاحمل)ويرصمعاوالنايممااللقابمنالآم

ودلثمباطرأسهوييدحرجيموتانبدهلاومهمللماموالماطواللذئادنالنت!اعرنرةلوهكذا(الربانالنهربمكماجهربقدتئحليابا!كام

قوله!!التعديذروةالىونصل"البركانويثورقمقمهمنيحر!مشنوقاويقفي!هضبانتاونئةالكأسىفي،رالمختولحمر.لالقدرمستسلما

دل!ططاطليقولهماللةنفالقول-ومتقلها-موتاهصمير)79ساقثيستيقهبهناومنللغلابالتردىمعلناواؤمةابشجرةتموتكما

اللصغيرللم!رجالكبيوالم!جيبمهااللبمالضحكة.لمكولليس-والاميوعنديرهـرانذيالمتعديموؤفط!هذاً.الثوراتتوللدوباللضحاياالكهف

.(ومهدقلها-مهنسكهناحاوانت-متنكبخطانقنند-.تحد-تونر-تحد:ثلاهقبمراحلاو!اعر

رحبكاووابصحونوالكرىاأنوقيفياللدؤطان:حاهديهذهفيهطلركئيبااهت!اعولنمانئبدووالغوموانبكرةاااتوتررح!لة!?

.وارةو.ؤوالالتزامبينالمرحا"اردواجالناسفلكل"وا!لب!العندليط))ف!صيدتهفيمنهاملولاتضيءكل

!ه!!هاللمئعراءاحدبقولا!هصيدةهلى!ذكر.ل!نيللقد...لهوطنلاوهواوطان

للذانه-الض!حضيإكمداطموطااسهاطاحوجهفياولتانقهقهعندما)1(له"وطنلايهودونئ!عبتذ!اولللدمامةاوكاراللوطالباط"الصهاون!ة

يئوهل؟لرعهنلنااهيثسفيتنىهرعندما،الباكيكال!وراليرةناب!لأ؟الاطهالننجبيلماذا:وقلممرضعةواايقولا!فاسطينياالئن!اعرويمخي

الذيا)!ضحثبينا!نفسنغابىالشاعرسن!ممعندهـا،المنهزمةمعركةفيلهقممةلااللذك!أ!خ!برهحويظل؟!السيامالوادا

دماهـهوهنههابااكلامالميماطاثقلانهفيممرفالضامر:اللجدنخلكبالطوطيههرهذأ/بمد"ئما)ن!المرحهمغبعدلمممقطالذكواللفارسوةكل

الهـثاعرسأموعندمايعودذيلهالمقطوع،والثعلباطحىمشطواطكفاح-ال!-س""الالر!مت""السفرطال""الريعورلمتهدلليل!"

لسعخنها-باونها-الملائكهصحبكبلوت"الم،هـجيوبمهأمنوةمندداللمئامواث!والليدلليجط"انقطجااحبل!اكبئرفشيوسف-الواد

وماماط(الممنقهوخمهـهاالمموقهاحورهاالمخلديئوللدانهامنضجهويهرالتيالمرحاةطبيعة!!،ياضحهروسالمةانهاملمسنسام

يهملوهوااضيعاإنللههوهقطجالمالبيتخلائو"وقاربهاعلىهـنكل؟ااشامربها

قناء"يبقيان!سضطيعلاالمدجلاوالبهلوانولكن-يدهفيهعسبحتهفيكامالةتجربةفيانت!اعرقصدهعما-شميئانقولاناردناإواذا

قصيدتهوفي.(اللكرنفالفيعارياوجهكوظلألوراعطار)وجههعلى:يقولالىيودبهاناًنهفنقولالديوانهذا

يضر!الليالعنوانمنالبهاوانيةاللصورةلنا"ظهـر"وإلكلابا!دج"!رج!الهدأوءلمرالطوطنيياتتبعني-يدين!يرلامنكاله)

مضيرل!لمثاللذلااللكالم"اللكلبملىالسرجلرلأن"الطصبلهاكألبها(اللقدمينحافييا-اللقيصردأتاطاللبيا!ايوالىويصيجقدامي

.لصفقواكلاب،ا!الووا!ارضفيذكرياتهعندائمايثرلرالثم!اعر!ا!رىاكوموصلةفيو!صهلالد!وانركابفيي!ميرواللغراب

ةكلودلكش(اثطواءااحدانهوةبدو)كلمانهيزجنكوهوورةاءطربالهطيودوانقرابيمن)ء"اللسياف!باب!يدفىاملهكلفي"قصيدةكلفيي

بطاالق"وقصردا.نهانئنلنهذمانهامملئاالمركهبحولنصهلاللارادمط"اقسطي!سارجواز"قصيدع4وفي."وبشر...و/ط!روعجوم

اللبائدةللعهودالمضحكا!س!ينمائيالفيلغنرى"بوشكينالى.!ايدةاللكرى.مرحلةحيثمن"والبئرالمند&ب"ةصيدتهمعى9الرتثابه

اًلمقفيم.لأبنودمهـنةكليةكتاب)1(.؟دهلىائيلبمييا!"دعلله)1(
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الطالملأخنا،لهاتىبالافعأفةهذا،الثوريةالمواقفويتغاولحق!ياالغوجاءالأراتبترممبلمحنمفاأالعاكرنممهزنةوتطهراللدنياتفلبحيت

ازدواجعلىليددناالتراثمنجزءهوءلدجمي!يلةانفعالمأوالسحربميالكاريكاتوريةبالصورمليئةوالكراسة.الشعرجمتبوالسمكالاديال

فيواضحةفهرةكهي"والعنف"لبواءةمزج"ظاهرةونرى.الحيلة"الاظافربالحبرللطخمنكل""الشعرأءبعض"رسمفيومعظمها

الثوريينةألشعرا?لعالمييئمناكتسبهاولعلهبسميسومعينشعراوعريانايرالص"ةذيالسلطانمحبرةفيريختشهغرسالذيوالشامحر

فاللخنجر"أللخ.0.2.ماياكوفسعي-لوركا-نيرودا-حلمتكربلاءفينفسهمعيضنادض!للذيالئناعروصورةا!قصورشعراء

"الومسو"والسجئالمصمور"و"وألبنرالمندنيب"و"والقصيدةوالمخصي"الحماريطربالوزن"المجاللسفيللقىالنىوالاشعار

جميلللاسلوبوهذا...والمثالىالمرالواكلعاو"السصعتدوزهرةفيذسوتهاالطواليةالصورةوؤبالغ.السلطانبملةضاجعأددي

.الفصدةفيالاخرينالشعراءاترمنيحلو-نيةوبحسن-انءلىطيقاتمنطيقةتصودوهية87ص"الزمانبديعالىمقامه"فصيدة

هواخوىوملاحظة.ا!صوربفساللفتير،نكررهمتلا!العندديبالقراراتيص!رونالسلاطينخدمةفياللقصوردييعيمفونالذينالناس

اكيعلىسارلنديدكلاتبكابأومرحيةعتوانوهوالديوانعنوان(بجيربالشيخ)الم!!النطاحولمأواءذكرنيلقد.اللاباسمنات،وانب

وموأصلتهالشاعرصممودايصآوللاحظ.شانعإنجدرريقلدهوحالهيوأحدةؤالنمحمصيةللشرقاوي)1("مهراناالفنى))مرحيةفي

الكهف-اهلث!ؤوسبةد!عديدةلمحصاندهميارج!4اضدأدحملهنفسهيحيطوا!ذيويستغلهالدينبا!حي!يالذيالاميرشخصية

والفذتوفا!حجاجسكلبهمرابعهمثلانه-"لحوتبطنفيدلسطينضسدالتورةديئسالتحرردينالاسهلاميوالدين.والمضللإنبالمداهنمين

السبعة.الوجوءذوافمرا-ألسلاطينوحصإن/دشصعو5-الاخرقيالذيناماآللثوريةبالواقفطيءالاسلامتار!ان...والاسضغلالالظلم

."القلبهيوررصطين"ديوالهسدلأولىللحملةد1امند!دودعلصورهاالبيالطبقةهذء/منفهم"أستسلام"دينالاسلامأنيظنون

:/والاملوادديوانالرحلةوسبىويعرضالمفهيالنطاحوأواءيناديلسلطانفا!صيدتهفياثعرلنا

صيفيروزياالشاعربه!يبعلماالسلطاني!ليالقضيةفييفتيهانعلميه

سجني(شباللرعلىماتتالتيللمعامر-مخدعهااطرقانسوظفاءالرومية!لجاريةئلاثاافمت"

بيلمحاذا*!ديكمعوصحوتسالابوابعينيؤ!واخنلطتقد!ضلت

انمسلبحيثبحذفىورصفهاالتجربةلاكثاهةهياخرىوملاحظةالمطلوباللقضيةهيهـذه"اللغلماناحدحجرةفي-ذنبيفياتمدد-

شمريةوجملاللفاظأمامالفسناونجد.ثانرةصادمةحارةخرجتفالقسمة-جناحمولاناعلىليسافيهارايهيقولانالمغهءحضرةمن

اللقيعو-:شعرهفيدوماتترددكلماتفهناك.بالشاعرخاصةالمخدعفيوسواء-اللقدمانتسيراينلا-النيةفيواللبوةغلنت

الضباب-القمر-الحجو-اللعناكب-اللذئاب-العنفاء-اللعندليبالمخدعبابفيوف!عتفلو-ريةإباعاىوارذنب-نجاناوانس

ا!سلطان-ليغلةا-الط،ووس-الجناح-الريشعة-الاجراس-اىموتعاسبحانهاللهباسمثم(السلطانمولاناقدماضلغ!ما-مصباح

الاله-الل!س-النجم-السيف-لثعابينا-اللضباع-ومشمعاتهويضيف"اعلمتعاللىوالله"الفتوىفيالاا،!الحقيست!دومن!

لهاالالفا!وهذه(المصناح-المستنقع-الخشب-التاج-!!ومىاللحياةمنهدفهأوالقصيدةنهايةفبمقصدهيلقيثم"والسلطان"

مثل:بحرمنأكثرالشاعرالسههملوفدهذا.شكلاالنفسيةدلال!هاه!هذء."المالبيتوخازنوالسلطاناعلمتعالىوالله"المالاو

الموسيقيةاللجملةاختلاكهارغمطبعتوفد(والرملوالرجزالمتدارللر)بمرحلةيمرعندماالشاعريطلقهاالتيالكاريكاتوريةالبهـلوانيةابصور

الانسيابهربمابلوكلماتهموليقاهيخلقمنلادالممدارك)1(خاعىبطابع.والندماللصحوةبينؤيهايميزلا

الاصتهـسالفيها.عنالمجاللضيقاعتذركبيرةاللعروءضوقفصيه،العاطفي***

تموتالاشجار)واللقلب"في"فلسطينبينكبيرفار!هناك

اول!رةالدينعزمهحمدا!اهرةاستغلالاالتراثيستغلالشماعرفنوىهائلاتطورانلظحيت"واقفة

انيى.ابراهيهمد..الثعرمدسهقى)1(.الثرقا)وىالوحهمئلحهـبدا"مهرانالهفتىادلئهعريةصرح!ية)1(

الم!لأجممفوألا)،لأصلا!
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المرحومامبيرالفلم!صئيللشاعرالمققودالديوان

طوقأالأهي!اجم!ا

ا!اوثةمنيحفرداوييأصوتاط!ال!ذي

الفل!ممطينيا!تم!عبلنضكويؤرخال!بيبةاللارضويغ!

ل.فت035حديثاصدر
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