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وذلكالراهبابهوآخربابفىبرلالتافبابفيزقعفلامثلا!قتر."وامامنظورلاينالعربل!ار

.51رجذرهاآخرلأنتولييراردودرصارادنثر

%دقئعالكلاالصكدبئاتعوعذيغيرلىمكدكما-رلمتأاالعن-سدنارصلىييرحملمع-ا2ةلح-اارادورالفكرادزشسث

كاوائفيالعراهمنجماعةلهوقيضمة،ام:ءددة؟سخوضمال!.بمنكانوزدبربةللعرمع*هـاالتمنأول(ء5-571ت)اصابئاطلميلل.اط

في(.م8031-031.)هوزشرطبعلىافيووفة.لمياله-رنالةرامذوفلحراتيبترفيير:بةيقةالسفكرالعلرعالحظوالهجاهوفحرز."ـءلىر

ا)م!لطان؟-خةعنخذتأوقد،!لىاحىمةالصلحيدةلواالطهـتن-فكالاق،و"لدالعين-(مخروباعمق!ا-للهااولحاقاوفءرأر-بىفا،تر-ةالصورأةالمارهيو

لفاؤا)تخةجحالراغلينهااونلناشرلويزعم،لخطبةا:عبانيبرسبافالاشرلىاءطااثما!اءثمءلحااثم--1العينركتاب"معجمز-م؟تهاهنومن

اليالرئيسيةبالأمولو-رورهاوهأ!أ4حينونالنإشرا-ة.انو""تهماالىثمنكوالحالل-انمنفيرج.1الىاز:؟-ا!ثمالحروفهذ.اخر

الةونهالصحاح.زمملةوللءحاحاتهذي-وامالمح"لتالمءال،1لفالاثةالثلاالعلةحروفواخيرآالشفةمن!ؤرجماثمالا-ةاًنمنبخجم!ر
.ىوو-رجع

هيالمعجممنىخرأبئسخةكذلووانووات+اغيرهاوالحديثفيبالغر.وال؟ءاواووا

وقدمماثصةوولمهاوير-5لمىخرأبأ-صأوباشاغبراالاعظمالصدرفخة(92.53ت)يددربناضعفوجملم.االيتتأفيبرعدهببةال"رعلماءخذاو

الم.جمعلىئقفاالشدباقةارسأحمدالحءيرللغوياا)15!البى.ةلهذهقدم(89.53ت)ريالجوومح"ط"ـ،(هـم83ت)".ادبئوا،ضذربه

يه.وناشروىاحبهضاهرك!ا)-الىا)قركالىحتىمحكا"ـ،(ة5-854ت)سيدءابن!حاح"ـ،

لماتبمطاه،فسعنيقولفمامثغوفاوكان(.ه-197ت)مفظورابن

منواصهحط-تهؤفدت.ةدصةةشعينفيوأشرهعلى.رقدوهابضذمنكاا!(!كاهافيهاد2،ف!نيف*ازصاعلىلاطلاعوااللتك:ب

الاوزهايحفكهاو!دوان،السوقفيز-خةعلى،دالريمثرأنالم!يرثتاتاليهـمابال-يةعداهمامار)وسيدهابنمحممن"كملأررويالازهر

ببدزمنمنطبعهاعادةالى-ةطجةالحاكانتد4لبل،الكبيربا)ثمنغيردكاوانهماادلمكء-سمطلبمنهماكلأنكالرأىو)!ه"يقللطر

ولءكنهاالأمرهذا-ةةءشرينمناكترمنذممرفيدارحاولتوبالفعلىيببووالةارلتفصيلوتخليطتيباترللسوءوذلك،بينغومرولابينءطلو

يق.المارأ.سفيوقفثخذ.مأا)ةاسعلىكازةربحه!حالىيبتراصسنقديالجوهرانلا-ظو

صستانمؤزةبلبيروتفيإ"ضريبةالغركةالحرهذ.نث!دوئنوالإومكثر"ادزه؟الاخذواً-بادرا-ان-معجىههو؟فوضعونشاقيوهفتداولوم

لفةمز.فهىالأولىأما.الكبيرالمعبمهذاأشرعلى!رر4زحدواوقتفيكايراجمالم.لممنغيركلاعنوعةهماتقلهماالىوأضافوالمحمال-،ذيبمن

فيهصفحة.ظستئوالآنحىتزشروقدبيروتودارصادردارمنرء"بلمنصاروالاشلآياتواوالامثال،لاتاراوبميلالأخباركاجليلمن

سددفيولاالنثرفي-نينسالمؤتناةسعنالبحث!ددفىوإ-نا.اجزاءء.جه،ـ!ما؟فرقفيوجمعأالاثيرابننهاليمامنخاصوبخوعةإفة21ىالأخر

هذهنةتغلكلناو،الأمرمذامثلفيالتناف!مذاضررذ!رالىفىا)."رالابوابفىحالص!ز!بترمعجههور-ب2"وثرق12تبغرماببئنوقر

المظيم.لمعجمااهذةثسفىاعىيرار؟بماالىال:ظرلنلفثصةالفراطأقوولاءامالنظعلىإب+فىاعمينفيماز-،ءلأورالجرزخراوامداًممتوالفصول

هوكماواحدةز-،فنثسالمؤصستاوتا.ةقلوشىهكلقباىلتمنىوكفافيكاهءلا!!لكاكقىزطلمب"ني.لاشءارهممةاسبةقوافايجادفياءالشهر

الذىاطديثالترتيبعلىنبوير،فقأسنب.دذرهالىىالأخروصدتبابفيلح(قىل!وا)يرةصااليرمبابفي"ءطارأوالقإفرصا!اللامباب

.ط-رسفعلكماا؟ذوراوائلاساسعلىايالهمريةا+اجمافينراهالجزءموابوالب-الواوة،لاللامبابفيىوصلثروالنونفصلاللام

لوزودتا3كاذلك.اواخرهاا-اسعلىلاالمحيطعيطفيانيال؟ست.-واحدبابفىهىئد15اوااختلافعلىكاماتالهذهفصواذن!؟الر

ذا.غيرهاهـمرفيص-ودةلواالخطيةغالامنص.رعلىا)هاثروناءةمد

ولائالناشرفانتبولاقبهةفيأخطاءهناكن!!وأنثبأغر)ي!ىوانالعينحرفسويمةهيرك؟بلم.!!الخلان051ال؟دبعشيزعم1

ولصنا.الأصليةل)ا-غالىالرجوعيىبالاالآن"داركهايمكن.بعدهأ؟هتلميذهزمرابنالا-ث

والاكنفاهلمعجمااهذحبصاسيرةسسدفيلاختصارالهذاجبأءوسببانرىر3ذالىنأحياادطررستلكء4وظلالفااني?اعلىاإمجمر؟تمرلا2

بكنهرهرتالىغلإنا!ولمنلي!ىأ.قيل!دلالطبعةفيبما.نكومايةغاعلىادبمم،مويختاروبالعرعلوممنرموأ

لمالطتينمنصمقدمةفينرىممااكثرعندائفو!زوءر)لمة3قىتم:لاًفنجدالأهمية.ن

وهوا)يهاءالترنظردلمفتانصنريدامراكوهنررثلألمجذيل!رفطءمنربالترعما0وربالعندالقمرومةازلا)بزجوم

الفمينبزانا!ق"ا)-وقالىال!مابهذادع.ذاكوغيربالمطرللة*ومصا"
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ا)قناس.افزعيانبأةتس-االمؤ-*ينهاتينمنمؤمسةتقفانالس-هـعد.نفليعمنهالأبم*

الاء-اءدناوقد،فراًالاجزاءبمنىااةتوالذين!اويخسرنعرضانيدسلالأسبابالءملعن

للشعر)قطبعفيعلي،االسيرارادواخطةهذ.باننءا)ةاشراح:جفاذاالكبيرالقيمنصفحة09م..فوفييقعهذافالمع-م.طبظمن

ء،ذمرتقيدوا!بالهملناوالاغجازالصدورالىالا):زاتدونالمعنىعلىاء-الاجؤ.منجزءا6ءمنبأقلوفهارسهاملمدتهتستوءباًن؟كنولا

:7س1ع؟6صفينرىكمااضعاواكلفياططةطبصةمنجزء002منرأقلاوبيروت.دارصادردارندثرهاالي

إللحيال.-إسر!نمحثقةكلهاالاجزاءفذ.تطبعانالعسيرؤمنبةالحياةودارالفكردار

!ا)ةأ.قدمماانشيءكلأنفوض:ااذاهذاس:-وابئ،ثلاثمنبأقلمفهرسةمضبوطة

هء!عصوفي.يفتودونبازتظاميجري

لاع:ا)04.2ء2الل71طاالمؤ---هينالىؤسديهان!يحة-الفهارسذكرفيوئن-ولنا

كشلابدرنجير؟نيالاغلاملىتاعولللمع-ممنعلمةز،ارس.!عالىتعهداأنوهي،اثمنافسينين

الواردةلةالشمرللأبياتخاعىوفأرسوغيرهاوالكلبالاماكنواسلا

.اخا61س1ع61ثصوفي42س2ع631م!وفيالفعثلاثينزرجاوزقدالتييةللسهرللالياتفهرسوضعولعل.ال!مابفي

وشعفيأصيان-؟ا-ة،دواقدالطبعةلهذهينا)ةاشراننلاحغ!ذللى3:.إناللهذانثسفيدبينا،1الىفدىخدمةخير

1ع773سشلافنرى،العالمماعلىاهةللقرشت،وفوعلاماتاصفىوشكلتصىحآ!بطاًالواردةالاغلامكلفطتلونودظ3انناكما

.الخ"ء..ء..للناقة-،-ال:ابيغرالاابئ،الازمريش:9.

نا...سالطبمنينهاتينعلىعاماح!اًنصدرأرالادنريدولا.للكاملبالثمعكل
"نمءعلىليساعداكا:رينعملوار.صلةالفلمنا!حاالاملفيا):س

ال!الاءرابنءير"والازهرياننع!حينالحالةهذءمثلفيلاسماالنصانالىالاشار-منل!بردلاو)كن،ا!ريقاولفيشالانلاوما

...3ءك!2ءبحجمالحبيرالقطعمنهوالجديدنينطهءتيهفيالكتاب

ة81صفيكذل-كوسى.ورة3المدالماد:هدهعنهاخدربماوانه.مب-اوير-أيكونيكادالطبمتينفيالم!اتساعوانذةريباًسنتيعترأ

2يفعواأا؟عتادعللنافيشرصوت3عمرولءكنيب"لطهكارال4،الإ3ذسلىعضبطفيالاخطاء!ثيرةالحياةودارافكرادارطبعةاننرىكذلك

.ضبط-اواحسندقةاككرهيبيروتودارمادرداربىةوانالكلم

2ع331مىمثل!فنرى.كثيرةىأخرمواضعفيالفواصلهذ.مةاطهناهناتمنظولاىالأخرهيانهاخ،طاعةوافضدورقاًواطيب

2ع984وصبين"!افاصلةدونمم!زيردادوالازمريفى:22سماا!سلاحالىالناشرونيممدانراجين.نهانماذجبذكرأكتفي.وهناك

:13س9ع328وصر-ةاماةاصلةءدو،زيدابروللذيربء:91س.المعجماءاحزمنةليمافياسإلهاونجنبالءاباخرفيمغايم!كن

رىء1811يتوهمانالحالاتبءضفيغر؟هأليس،"عبدا!والازهريءاوبولاقلطبعةينالناشرانويظهرالاملفيهوماا!اتهذهفمن

فيصنرىكماللاخرة3ةجاحدهمااناوزاحد،ىلمهمصاالاط!بنأنوليسهالكلماشمموحينالاخطاءهذهأارتكبوالذىهمالنساخبعش

ى.الاحميضبيدأبيعن،إ-همهرميناذاوأزأته*:2س232.عة3حرالهناتهذهنرابرزةمنظؤرابنمتاوآمنالأمريكونانغريباً

بالاحمعيجديدةجملةوتبدأءبيدا!رعدوفعلامةتوضعانيجبوكانءامود04صفحةفيمثلأنرىكماالا!البعفىاواخرفياثعصلالضمير

وفالم+رالراويةالملكيد"وهيوالا!ضلامابنللقاسمهويدعبوفابداثما-فراردتاذااًتثأثؤ(المضمومةبا)لناهأدأتزرأل!23سطر2

للخصكانانمعءوفينهلالينبينأتنأزوضعانيجبكاناوجداًثير3ومثلها.!خاطبالمفتوحةاظءبات!كونانيجبوكآن،لد

51مثلفيطبييموكماالاحمعىغنأخذقدعبيدابوركورانريتغي.الءتابفي

لاقيا)ثفيالازهريذكرد!فالح!يث:2.س2ع22ءسنرىالىالموصولةالشهـرديماالارياتب-ءهايعيتعلقهـاالهناتهذءومن

.الغ،0000الاصدىعني!دأبيعنالسحيحموهـ.لةواحدسطرفيبولاقظ!فيوردتفقد.اعجازو!دور

22س2ع624عىمثلالهامسفيوضصلوحبذانصوصوهناكعلىبعفى!ااظعوبيروتومادرلطبعةالناثريئولكنبالاغجازالصدوو

((.عيدابورهوغمنهارأةيهاضى5:حا-تهفي!رببعفهموقالر)العغىس0الصدرمنجزءمعالعجزمنجزءاًوربطواالمعئاساس

.،عبيدابوبهكاوعممنصويالمقأدريظ!تبمفىبهاسطلحكما،م،ءوسولالبيتانالىلخعارةدونبالع!كس

42صفيءنمةابنمثاىهمبةالمطالاخطاءبعشمنالامريخلوولا:91س2ع63صفيشلاًفنرى.ا)علماء

غنمة.ابنوالاصل92س2عأريع-يوف.عنهنلوت

علإعة-اعلإةامذهفي؟اارالافردونتحوللايرةيسهنات.ذهأ-دأكدولم3فيباتحى

ابماخر.جمالبالأصلوزةيدالفطفيودقة-ناثمن-وبيروتصادر:42وس91س2ع219صاو

التاثرئبايديادلهياًخذأننأملونحن،ا)مملفيو-رعةالطباعةفيالارضأشرقتولدتلماثوا

خاص!لدفيمظمةلها3ارسفمنترملاأنجادينوترقبيتموهاحىالافقإشركوضاءت

وفيق.ا)لةليواللهأغر".بماًالنارلةاأ!اهت

جبورجبراليل.النياسأادبادفو،8-أماة

بيروتفيالا.يركيةالجاهـعةفيبيةاإعراللغة،5رئيى:3ص!2ع641مىا.
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ء!---"أنصن..أنصت"

!*-ايل!ولوربمولمحظاطومافيم!لهدشعرا!"يو

-"+خ

"مكا!فرإلىيحنآخررتعبيرأ.ماضيهالى!نكاكاالحومانيولكنعلىممد،الاستاذللصاعر"!تأم.زثكاأديوانالقاهرةفيعدر

رتع،جنباتهابرينالتىالمرابع،وإلىباطبقيهاقلبهفاضالتيالايامإلى.يرزوالاسلامو!يدالسلامعليهالرسولمدحفي!ائدويت!من،((الحرمالي

الىرى3الذتجرهوشاراًصافلاةيهانشأالتيالربوعتللايتذكروحينةذهن:جولاتغرالشاخنجولوحين.والا!انيةوالفكرالعلمدت

كاماءحو"مد،متهزت-لازة!أنجد،انالديوالهذيةزقداتدرفيعليهنعتمداركازلنتصيد

؟الخلاب-اجمالهدنياو"وت!يركاسألمفياءحونسىأفأ.للبحثنفسهاتطرحدارسلمكلمتعددةزواياةفيه،ثيرا3ً

:عاشقةو!ناءشإعرعاشقعنازشقالذيالير3يتذشوء-وقديمالديوانفموصوع.مجتمعةاباالزوفذهضزعرلنونحن

؟3ابوعدرشاعرشفتيعنها-شقالذيالعهدنسىاوأ.موضوعهذا؟لسوالرمدجفي"الحومانيل!جددكيف.لكن،الدح

.،،كامشنفيحيرةوالي"يوركنيوحئًالسبابذكرىوتجرفهوا).وص-يريزميربنكعبأمثالالديزالدحشعراءبينمكانهوما

؟الصخابحهاموظلفيالزرقوالغيون2يرتياسلواوهذامعيجولأنالياحثيستطبعوهكذا.آخرموضوعهذا؟فيوشو

؟المرتابموفالصخرعلى.نوقفتاذادوباةوالفإبدةيعرضملمومنها،ضوعالويخمىمام!ادراساتفيالديوان

:ملهـتهالىجعاًراكريثمبنزتذللامعولكن.الح...والاداة.الفايةيدزمماومنها،الابتكارو

كتابيلجديدألهمتنيوحدكالتيانتانتأ!اكاو.المجالهذافيويتناولهاالدارسجمهايعئانيبمااولهى4طةزأماممط

فكرةولكن،دكفره،باسلامهاو،إنهبايمالشاعرحبيمتزجومكذاتكاأكاأتيك:بان"حواء،لم!احبأوحىالذيالداهـعموما

:.الحياةا!وىاوشابمنالتخلصفيريدوجدانهعلىتسيطروالنقاءالطهرالرسوليخابىوان،زاوايمااسلاوراًو!اءره،اًكفرهـاشيهيمتبروان

ابيو31فيضامنواملاريقكابامناسقياسمالقاباياإذكاامرفي-دفرتلهـد:ا!ثهرسوليادسيدي:الديوانمقدمةفي

:يه:تالليل؟ويرطولبمشاعر.وتسنبدالثاعرالحيرةتؤرقوحين((!ؤلي،)جاءإذمصرفي.آمنتثم...،عاءكاحوسمائهات2ر-التيكآنت

ىصباحوجهتاظريكفيمرأانينيم!:الرعلأبايا.ىأت..أنتد!الكبرىلر-التيمأدمةنيلهصفافعلى

يعرفحقىيرصدجطائرولامزهرروف!فيإهاليسجنةيطلبثمملدقي-5ا)غربغلىفيمانكرأللديوانم!دمةةالحومانيلزك-ب

الحب:إيامسلبماالتينينةالططوتهصبه،والايثاروالاخاءالحبغواطفنهولقدا،انيةالاأللقيموإففاله

صداجا!بليذاتولا،ضالرومنوعىذاتغيرجنةويمءطوديترويتوضميكاغوز"ريوركمجوبو5وها.والاوعاانلابزص

مجتاحغائلكلبهاممطالشارأمنالتيالجنةانها،،اسفوفافمشغن!و-طنكاإلىيصعدثج"فممفيسيخامكيةرجينيا"إلى

وتقدم،الانىاؤةوطر،اطبيعةالجماليهتر"شابخالحومانيشعاشلقدهـرزاأمرفيا)تفكيرغنيلههلمالصإرخلجمالىوااوحبةاالطبيعةلكنو

تهارهةاذاحوا)؟مابهرأال!مالةحتىالكأسو:ربسبعاذاحىا!ارةالقانونولاتهحضارشهديهكاةل!ما!كوالدولاربلاتخما!يحىيالأمر

:ينذر.والمشيبتص!تنغهوالحيرةم-اءوص!احه،لبا!الاة-انبنيمنللجائعينوشحنهالطعامهذااءفيشريتطوعأنعليه3.منالم

الظلماهبفيمثلعينيوعلىحائرأواهبحامسي.كاالصينأ.الندفي

.الهرمعطال!رأسبالثبمترةا"-!ين.طلاعيزاللاهـلل!:الؤا)هذالح،لندنث!فيبأذنيهيمعو5وها

اهد!ماد.لىضاعتاليالايامعلىوقي-رالاليمواففبدردر-ود.1التيا!ارةتلدمنفتفر..،؟طرقوظاع(لصوصالملمون

كا.كا!ةر.علىشضدماًبذنبهسترةااللهالىجهفثتورسالة.اضهيارأاباحيةعليهاجرتقدالحربفيرى"إسل!بارالى،ويترعالتمصب

قلمك!ولازاكمق.ليلا؟بهأتقيلا15ربياة:فر؟.ااارعوشومبادفي!ابمفاقويزريييص!اجمالمنيفدخلقياً

التمكافرإلاأولت!ومالحسامانعمأولنطلةاًء
.-.يقأطريرىلاص-الا،رسافعرلاحاسالعر!وطنهالىراجهأ

التيالداسيةبرةوا)ترالمر؟الواقعصموقد،اطومافيةيضماذاموصوعاالاسلامالىوهديهالقاهرةفيالصثرين!القرنكاص:طادبهويستقر

يكرنوانالثبابالاديةالر-الةيحملوالىبدلا؟حياتهفيبهلمرم!رشبابيئ"سارىا!يالدتلزوالحقلأنهاعاي!اابعزم"ئقدورصالة

التحولقمةفي!اكاعبلغرج.ىأنا،،ضهيدتههيوها.وداعياًلهااناًاالعارصيالرفي!أسبابالآخذالوهيسيطرةتحتبهالاء:صامفيرشيوخها

،،ائعم،؟زهوي!تئدءقم!ااحدىفيبالجمودقذفهباًشايتهمصحائرايزاللاولك،)ذن"الحومانيل!/!وبوكيرضللكا.يغويماكلمن

:،.ارقلزو"مخناثث!.:ربهالىجهفيتو،ظمأن،

ك"يرااو!غيراًربهطعملبااناتعص.لمتوعملمضماءبيداسقنيربيا،طما!

...حالحكمنفيفىغلىإلااأنلملى-قهضلمجمباء

وفعالامقالارجعيمخناث،انامكغغيربجرحسي"هـةثلى-ا3لالمإني

ودلالاكأجأعييكل!الجدةأمقتالألممنوطهرهايئ-دىفيأحمد4"جلءأحمدربيا
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!داالصدعنهلوبالةبدماءفستمحوحهجرلساولنجمالاكفيكافاطر3-:ومخاكير

ودا8لمةاهاعزلحمراالادمعلخلامنترىحتىوستبكى...

في،نف:بيةال"رالامة!اءفودانتلي:لاومالغو)كنوتليدايفاطررجسمارقياا!ا

با3ف!!جفووادمىالحزن%4استبدار!اسمابايانضالاويبفيالرسالةعنفيهصلالذيمافينسيانيريدالثاعوإن

ويبصر0ا؟ممنانصرموءاعمرمنفاتثافيهليعوضجديدوحياة

داواخرىاقوةالالة:صعتجرحتىناد.مرفصفرحاعلينلافيططعاض!التكاالحومالقدالناسارفيدركالكبير!العرالوطنفي.يفت!قحولهفما،اطومانيثز

...."".فرقةنةمهابيةا!عرالامةهيكا.الذاتيةبتهتجرنشبهبتجاربا0مرقد

ةاضلته،مةالطوحمالالدذالمفاتاهنرحين!قلهالاولىاصى:يئيةتار

-..-..الشعوب.بؤسالا-بعماراهراتومؤالاقطاعواستبدادالحكاملرف

قلبهفيافرغالحقيقةالىاهتدىظا.الحياة.جوهرالرسالهحقيقةغنويثيدرامجادهـايفتخروبيةالمرالامةماضدطفيتذكرسللةالىعنوالضلة

.الانسانغيماي!صلااللهيريدهاكماةلحيلت.متفا"بم!نملأنأايما0فى،اوالفنونللهلمومرازدهارويئغئنتصارانهابا

السوقبينقدتذبدبفوجدهالحديث-نامجتفيفنث!حكهب.قلهالبانيةوفهمجقالمرفيعئامجتهعيوبليضفاصصةزقدلهجولاتالثاعريجولثم

مدلانيةرركهاكااطومافطللإنخانوالبنفا)نفديدلىألثربمرقتهفلمحضااوذالشع!الغرسمخصيةعلىعدسته،كاالحومافيز3وير.أءرنا.ندينةعلىنركون

،الظبرةالعر!رةوحضالا-لامفيا"ذصورادامزرالاميماالغر!:ةؤسه!إبعلى.يترفوو؟.رتويظهبالسعليخونبيرالذيالحاكم

.الازراركمفحلاترافيخ.نفوإهيرالجميخطبالذي

فة*تف!دبيونالغرامن!االتارفييبالتطواكرقييننحننومنلاظاذاصطرالاب!!مةجديرسالناأبصرمنانالناكطيخطب

ال!كاتبفيلاالحياةواقع7فيبروهل.جرا-دادناءاشمانيةاناتجاوبمنالجارعزيزاءىمنيعابشومن،لىلظفا.منأن

فيوالغلبالةوزلهكانة.ياًنظةامثالياًمحتم!حققواباطالاساطيرورللفخ!لبذلهحرىوأبرالءكذأحف!كان-اسمنأن

يعرفلمبالرحمةامتازذللامنوبالرغم،ا-ة.الومذانالعلممضماروالاذكارالهبئت-علىسالدرقاءممهداًللدينأن

لمأرزيناالتجديددعاةمنمرارةفيالشاغر3حوثج..اتدميرا0العصببة.القجارالابرارحمبينفيهففرلاالسلطاندع3أن

خرةمتأوالشعوبمةحطةالا.ةبقيث.تقالالفاظاالاالدعوىمنايرف!موللتيإنوأصحابرعماءواالحكامطصةةالىكمالحاثخصيةمنيئدربخ"م

لأمهزوماقائدكللهعادولو:الجدلداًطريفمدلهمةاواعنوغفك"مورالق!فيموتعاليملاش"وبوخيانغمالترتفي3ا"نماصيويربين

ءمء.الامةهـصالح

؟ءتصديمايزيدتلمنزم()مكلفيوعو؟ء!أقديم:يشكوالرسولإلىلجأالماجنا)تسءاضباشاعرار3ذ3لماو

؟؟للتسميمافيح!م!علت()مالسمينكلثالذيهذاوحديدانحميرمناط!رالىاظامىاثطفأىت-جدىيابك

ول!:هكثيراالسياسيا!المجافياخعر،،أنت..أتررديوانفيإنبانتضتبرحانفماج"ا-ىوحص.فىلحهوىمن

اد"ثلحووعرضومفبعدالاصكامهذ.تأتين.1!بوكنا.عامةأحكاموفسافي-اهره1فامللعقلمنذذيربيهمك!-ا

ربةالدربالاحداثالثعرإدتصقلكىغربي!لركلفيوقتئيةجز"اطومافيث!رثبجلرضاالهوليومالهولمنالدزبامجيريا

الذياطدثثالعربينايهمهفيصثنةهيونية.الزماالمكانيةاطدودذات:زأرنه".ملابساافءهروأمظصدم"ـحاضرإذاحئ

باته.جةبينيةالقوللصيحاتوينتبهنهأ!إعنىالكرخفش!.يرانالس!اءلاكمفأ!ضتاةلل"بخلصتأنتأ

فلأتها"نتأ..أنتةدروانفيالتجر،ة+لمجالعرشتقدكنتوإذا...

فيههدقيالذيالبعإداناهذاالىبال!ثاعرقذترأدفيءكمسببانكلفيالابرارنجىوءصرفيكلالاحرارذخرنتأ

طويل:قر.ناًالة؟ودفيرسف-أمةفوانكل-عبءتترزحثمنهاانتا)قيالامةهذم

الذئبانرحمةتحتهملاوعاعوالرعاةنحنظذاأدأنيكلغروروتعافيجثتكلسلطانهايشلى

المر.نحوب3الرليقودمغانثه.را.هائعاعر.مخلفا1ًةةهضجهلوانث-ديفيالاعيبالبؤستقاذة!اامةلهايا

هووالفتاحعبدالعزيزعيدةال"اهر:ةللمظأفرادهاط!!حمارخاً-اويعاًالسوبيهرعثم

فاناطرمنننعاأبن!للفتكنابهحدأ:لمذئبيا

.16.-وفيالامة.حاضرلهو.فيماضبهببن،ل!الحومانييربطوهءكذا

!ه!-.كيالامةفيويهرغاطقيقةعنفهضلشباب.نفاتماعلىرة-صمر

الماضي.فيلهابلسماكانتكماضراصلىفيلهااعلاجالمى،ار-الةاعلى."جق

لرعزيزامراًةابخددعواتخلفتهاًشفاءوال!بداكتامظفألافقفييبمر.حين

فيالر-.لمخاطباًفرحاًالشاغريصجالا-لاموصيحاتالحريةو-ندا.ات

فرابيوسفامينتاليف:ذكراهيومفياحتشدتاليالجموع

صفجة969،للقاهرة-القضناد!يمنثوراتتبيدالنأمةوصنعاءدو!نداالشام0هـمرفيلك

حموداالاالحيلةطريقفيوتأبىاةالحبتثدامة

الذعيأضارعوا،فييلنثأتالتي.اطارة،فهو!تالذعيالزقاق*يلى.جودابأماالتراثيف-هللمو)صكنالحدودمجدغاخةفيا
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جيداً!فرابثوسفلمميعرلممتابالالقالقس!يةمجمؤح!هغرابيرفبهاقدمالقلل!كلماتهي!لك،اظنه

و-تفيواجاد،ةالةردالق!ربعناعتابةافي!صانهوبرغم(،.العزينأةا-مر*

منكثيراهذاابهكتفي!خاوا!نهفا،انسعنالمنعزلةالمباعروجاةادبعنءوجزدقريرهيبل،ماديإهداءمجردلي!ثهى0

مة.العلمالموضوعاتالى،الزمانمنءهـىوالفال-ادينطور.زي!انها.المحموعةحبما

الىتونيرأالذين!بالاجامصكلةيرتناول(ياكور3جان)فةففياحيشواجمل(الجديدةممر)فيالاقيئالئارع...للثازعالى،ا،رة

يبداًواانإستطي!ؤنبذكاكم3.واص.شيئايملحونلافيالمصرىالفر!ال!امرة

ةهـةطي،والفسفبالخداعاموالهمتنعيةفي-يأخذونثم،ماعملاتناولتالياه-سظ0حياتهمععكسياً!اًىخذلفاؤاادبولكن

لنعبيد،والعبيدالسادةمصكة..الخالدةالمشكلةرلةفاول(الممرمنا!ام)فيعميقةاميدقيربعنتعصبرلاخهاجيدةقصمىهيف!عبيةموفوعات

ونيطلمالذينادة011.المةنع.يعلجشونو،الجوع3لمونيأالذيئاالانيقمكنبهعلىيكنبعندماتةكيرة-عمعلىفتطفو...زة!ه

!32ةوشرأمقيوحرالعبيدحياةحىيمتلكونوويستبدونالمفدة)فيياضص،والثروةوالاحلاماغالفرحياةوإتتنلملقط.ضصه

نة-513لمشكا،ا(بصالطخطو)ضةوفيالاننعال!هاايى...القصةروحىاليسولكن(!يةالظ0لادمهوا

الاخلالدضدحالمال:ضااً!انعكاسات(الصغيرالبطلى)صةوفياليهءمللاالمرفهةالجديدةاط:اةنللان.اقاريءمبا!مريمىالذي

البرثطافي..جدانةوفييلطوتاريخبذاتلي!تان!االى،هذاتافهةسطحيةتجاربالا

نحىلأ..الجماعيبالارفعااً!تحسلاالقص!مذهكلفيولءةنايوسفاربتجار.هر،نغز"لاالىيجبملاحظةهناكولكن

1/ته0.واحدةضة-رر:افييكافحونملايينمنواحدالمؤلفأنليىلاله.تاقصةتجارب-جد-يدةاو.فديمةكانتسواء--للهاغراب

!ة3لمهرافىيشتركلاول!ه،تصرااذاللشعبيصفقصةفرجدمجر.يلصرادالوافعتبطةلمرا،ا)ءصإربلتلكاركاملوالادراكالوعيفيها

نحىولا،ينهـرهاستالافآمنواحدكرباكوانفسلااننا.شحيةلهنفسهابيروسفاغركانماوهو،الاقتصاديالتفاوتيلونها!مي

ليما.الاةعماراتيازوبالامة،الأقطاعيةباللملةتربطهالتيا!طةدالرارة.روعرف،اكادحين1بينعاش،البارعمنطفلأكانفتجد

نمئلما!عشخص-دالعبعقث:حدث(الع،رمنايام)فةوفيمن...شيءكلمنوحرموه.(العيس)؟عة)لاجمنالشال

(اياميأصد)هذهأيامهمييسازهبل.اشخصيافاحه3بعدالعبودية.الكتابمن،يةالحرمن،الحبن0،الطعام

،سأءوتانيلدللثقاءكثرةمنسيموت"الم12فييحسكاناظبرغمثقاتهفانالمثاكلهذمكلعلىدتلباناسقطاعالؤلفان"وبرغم

.،(ا!يرةفيالماشيةارجلتحثاموتانأريدلاول!ةني،ا!ضتدهصمائذ-ئكناباتفي،"!اترجموف؟بالعربيةكتبف؟م:صرة

الأنيقةحلتهفيذهبالكاتبانض(ال!بحظوط)ضةوفي!لهضحيةغرابيوستكانالذيالاقئصاديللفةاوتعلىإقائما

بيناطبرابالاضلا.ةصةفيير!بهصداً!مبماللاءوحذائهيتبهاالتيالكلاسيكيةالطريقةفيا)سببهوالانحصارهذاولعل

ولعل!عمهايداخالتيا)؟ضيةوبينالكافيبين..والوقفا)كاتب.القصةرلناهفي

و!نا.زة-3ا(ينلاعزامرأة)غنبعدذةعلملمزناايلا!اقاريء.ضا01مقدفيالاطنابهي4-سالمذهفيبهاتصطدمملاحظةواول

بدونللقديمةالةمةرفسانها،عنهانتحدثانمناتفهىقهنةعللنفيكا،ا،مةاطرهبؤيبدأبل،(الحادثة)بدافيمنثبدألاة،و

.جديدةنطرج،ةووبدون.هعمقوبدون..تجديدعن7الح!ث!رأماللتي(و3ياكرنةحا)وقصة،!السحروادمي).ق!ة

ضموقدء-طحيةتا!ةء.الا-رىالقصيرةحياتههـرصمثلوهيويقيربمالفوب3وير،الاستغممايةيلبكانصثيةادرفيياتهذص

!كا!لالموكا-اهم."الحبأناو،"بعالسإالروجل!.ضابعضأالكابالخ.اطوعنيس"غنيقدولكنه.النيلفيويستبم،الثاةويرممى،ل)هقرة

.ـ(العزينامرأة)عنتفامةي!تاضللق(آخرلرجزوجة)فةفي13،.صفيةبقطع

باطا)؟صةولنادميلتللمؤزصيحةبالذات(بخالسالىوجا)وكعيليةيصلاند.نصفحاتثلاثمنا!شفيمروانال:يخةش-صيفيها

!يلمصراوالأدبيةلمصراللقصةفضتيهط.(دثةاطلم)الى

كا-ب)ازه"يابءر-وسفانناجعلىأضرةعامةملا!ةوهناروحدةعنابىدكلالبعدغرابيو-تقصفيتلمىالواقع.في

ا)نعبير.هذاصخان(جديلتاهباالاهـخهيئنرلاثممعينانةهالمنمعكيبدألاانه.الصعوريةالصة

ق-،اصتىللء!-.رعىكل؟م4ابطا.أ،جفسيةكهامثاكلهاناررءةقف!د،صيرةلحوادفينتبجةغديدةبانرفعالاتاليكيلقيبا!.القط

!إقصصهوراءرفسهااول!بةكاتبالمثاكل):حس،جهاظيعيبمافقطهذاليى.لكن.اثموراووحدةالحادفتحديد

(الخدخالرنة)(اخررجل!زوقي)فيوضوحفيود.المشاكلمذهمثلآ(الخلألىرنة)قضة.ضيفنىضلأمنتخلوضةلهنجدنكادلافا/تا

..(يزالعنرأةاس)(ابحرموج).اثمجولالفاكهةئعبابةناوىولقائهوحيانهلمفءعنل،كلامبليىدأ!ده

.!هقضباؤ؟منكأفى!كادلاذلكع.لءضاا.(ا!كلمء)عئضبة.بمثلء(الشضبةالا.لى)يمثلهناالقصةفيولاكافي

حمغلرا!و!محفوةعراقاا-قيحدثر،لثةالثامفبةالشهلىايئحولنجد.دلاذبعددكنناو.(ميواالر)

ئب.الغاحديثالاولىش*بةهعن

ابخ!يةفييأزفهو.تهانثاءفيطبيعيغيرانهايضاًا!ائهومن

"نسلحا!هوءةفيهطاحهة0ءةلهنجدنءد.لاهنتصورلامما،يفاجئلى

الان!ص!ا:!رتوايق،التصةتةدالئحبما()ادرانما،المناجأةمن
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ونىالملماهيماسشعي"قالطرمفكرقفي،
المجلةالىوردتثع!

ءةدورممدالدصوربقم.ادمربرلوانءربقلم
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س87.-ةهرلقلباابةالءاببةلعرلتاسالدرامعول7س21.-بلسارط،خغارةا،عطام-يث!عر
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3وكتو-انبقمالاراملمدرسة"ياراتالسلاصلإجمحلوادارةازثاء،
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ا!وخطاريوسفب!لملبنانفىالثعبيةالعاميات،يزهمفزبقلمابللث؟ني2المجيهالتو،

مى65-وتبير،يدلجداالفمحررادتارمثوص01.يةلمصراا)ةهظحتبةم-ميلقوراصولدواحمدزيرءداجمهتر

تبمورءودبقامونئرثا"فيةرقاةثر.الدولةيفس"

ص622--الهلالكتاب-قصعىءوعةبحلبللبةلمينولالداسجتنويةل!طلابا5يم!در

يفالضرصبريمبقلمالارشنينا،أتديورابقلملمسفةالفمبابم"

عى021-دمشق/؟ابلآداولنلومامملإهـه-قصم!عةجموص3.3-يةلصرافلولااك:بةم-نياهولاداا!دفؤارلدصواترجمة

امير؟احمدالدكعورحوملمراكفيوالغربا:سقا"خيروءدا)-در3:والدترجمةللنعوليةالالمةعاكاكلا،

س61ث-.القاهر،والنثروالترجمةلبالتألجنةمطبعةس19جينافر--ةمؤمعاكترلاشبايةلمصراالغضةمء:بة

جكر.جمبلباشرافسىالممالا!عىمن،.ناصف!نيالدينمجدترجمةاجالا.وبين-

ص69-بيروت،لأشرواعةللطبانييحألرااردص691نكلينافر-!ةمؤ.عكالاشترباوترهيريرإةجالمكلباايمزتو

!!مازيممودعرفاتبقلمانفهارغم!وب،م!دورم!رةورا!رك،برلممطران!ل،

ص46-اقدسا-،نال!رياديرم!عة-!مىثةبروع!ثا!-ةهرلقاباليةالهاليبةاعراتسااالدرد3م

يوتمنبيتكلفيتخلفاندون3كماتنةلاا3،ومألكلادصرعينلممةةاوحن-معداتهيعحرقهارس

لحب.ا؟طبرالثباببطه،رناللذا،لوناوذءوأطواماقهناالشخصمااويرعو"تاعي!ىئأليف

6!ىبدفيحدتثمنيىوقانشاءما..ظمز.،ما)-لمعلىلتالمؤوساق!مراعارفادارء--"افهـأ،لىسإ-لة

رومامظالمعلىالسخطوفي،.الجمالدالحيرواشادةفيهاوال.عللارض

-لمرةنها؟رواثتهيئهيانلفالمؤشاءدو.في!اطبنط8الم.اصةبداد

13اطواستردنوجوبهما4قراججرالناهـ:انبعدوالفتاةالفتىانقرد4.وسانالرلماطرةاحكمباناارطا)"ارواثتهرحداثالفالؤءصو!ر

.ال؟:التيلاوبعدسأ!/ةااراضاوبولل-را-ذبمر.نهـبهوارا"يصمنانشا.ماالىبذلكليرمز

ادبالىبحاجةمنا)اننا:بالقولالر.ايةهذهعلىبليقالاودلااناكانتالقيا)بغ"ضةالوسيلةهز.عنحرجدونوفيمدث،لم3.ويلاإةظا:ها

يمةهزعارئتفيهنرزحنرالماالذي-الوةفيالسلامويمجدللسلاميردعول!ط-يى-لا-وماليحىز:خذءااقشولا-الشءوب؟عنى-عخذها

اسبايهالفالؤالقىالتيالدوافععلىالكل!ليقاودولا.فدطينفيبةالعرو.واقتداراًةتوالغيرثةتةبهماعلى.للحصول!!امل!لمطيدتووسدانها

ا!واضطر3!وجهلمالنااطنماعكاهلغلىيلقهااطهياليولم"ارسكاها!علىنوجوما3يتانالقراما.وسخصينيتينقرحكابئجملهافيالقصة.تروي

و؟!يلة،نبيلةذاتهاحدفيالفكرةانشكلااذ-،بمةالاجانطمت!م3ارضهعمينفيض51ج"عرقيبذلوقللذينالمكافحينافلاحينابأمالا

رواعندن!حوراهلبهقامالذيميتاستاالباسلالفاذلكمةهااجمل0ا":عةيطبونالذينكينالمشاالكا-الىباهل،لمزجاوما،بماوالعنايةوغرسغا

32كيا.ؤوهددحماهمهوجماربدلاء!يئينال)ربينويذنأ.أزعاوقأعرسبيالمهافييبذلوااندرن

بهايتميزالتيميزالهله"ستقلفنيكعملالروايةعلىالتعليقاودولبهتىفاريةما3بتالحربوتدورأوخصا-مخ!فمنمتبايكلينثبينبينيثأ

املوبهفيا)اعورىانولا18"ناريؤسفني.مليهايقومالقاركانهولمهوةلىلى3لمةز!،وا،!رعالررعغليوتقشىوالمالرالر-الفتةتككأعفة
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الما!ةموربروعةفيثءونولن،وناناللهةاهذابفينحدىأ.شاحبباصفرارثب-كاونللعدثدوناخوقيوحولهاباعركتمتماضهافر

الورقةعلى،بهاةاذا.الآقلكار!التيهذ.نضاميصورقال؟شابقي:يدهاؤقبيلطولت
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هي.16ارسمولمبغاورأ؟،أيرقر!اكأيأند!هر.ا!إكمرلتورالأضلاعأنيقشكل
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سكيالمللماطفيةامنوالحواقالاشوهذه؟تع!برونوعم؟نتندبو!اذا.وم-و.هاديءشيء؟كلومىاينألقاءمنوداعنابعدوهلامى
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ئكللملاامنهمكأغال،ـم3زوصواها!-صورلتالمؤىسصدىاصـذ.س!،ا"!اعهـء!4!514!؟"هـاح*!هفى،لوشحاتا-يدةل!حية!رفي

نءإه%ةصايناالشءنيةبازهمغلمأ3كل".زياءاا!51اكلاصورورالاعا،1:بتاليزاللملكةثحسبيريقولردشونابر؟.رت!

،خيركرااًةح""ـلاانسإلبااناا،ص!أووراحلحدكراأز؟دناز!!دوانناالملاكلصماانزعدمطوبالرغمهالخالدالئمرقوةهيجهااءدثال:يالقوةان:شءسبير

".ر.خ!ءتلفعىانالاعليكفما،ضءيفةاتثرلاالسةاانناومنالعالم.رشرمن

لىاوا،"صغيرادبيض!ا!ل!ز"ااايظولرمةدمتهفيالناعورييقولحالةالىاصةااروترفىحتىالجميلةالكلمات.نسحرثةبحللللعالم"صاوىه

ن.يست!دانوارجو.ههاصتوة-5وامتدجعلاتهغلىهذاقو،بل4از.اتهـوالمننأمإيرغدتفدالارضفنتصور.التبليمن

.ل13وكر31اد.ةلاممداا.ا!قلمستافيلنافيقدممتجدداًماًعزامذتواصعه.اطفراوغلوذونوو01نلمليواابهذئكحماج،ل-ب!دنل!ا:بتااليز

موسىسليمانالمفرؤ-الاردن؟حدفيكفيم..نةحدوداًلراعيالا

1993


