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هىمءالشصماليالجزبدو

!ءا.و.2ءظر،ؤءةاالحردزيةرلاادطدواعلىطنينالقاالبدوو،بيةلراةيرجنرا

دنرا؟1منليماالجنوالم:طبه"هىأءنةألقادرقيالارانقهإئلوبىبئطوهلاءبينالعهرهو

"*مدهبيئاورامبعضرو،اراتوالأس،عماجمةبنيو،يظاتالحوثؤبالاى

با-وت%هـن)يدء،!ء.اصيطاقيبررابشلضفيولذلمث+تموقد5صترريو

..(جلوت

الدا-ز!فيضئرو:!ايدليرايم-يريرآمص*وأ-هازل6إلإشأأسا!أكأأقإمتح،!

أ،حهطإرأبر:إءوبعكألىأبريطاز-/اا،و+أهينأ:ونرذحهالعلياالحهاطةجعلت

تددآفا،وراشفارذ1ة"!كأسأ،3سازقيعلىا-!وأوالذينرةالمجاوالعربية

.وءوظق:نهح:*قيإء-راًإورر!/بعضروالرثر-حمةالمدهىفيس!ىالمدارمنآيرع

الدأ%!!فيزرز"*هـأسا!قيأيزوبردانذاوللمأ،حههلال1سلطتأنالا

نمؤ،:!!ءدد-8"رفمتناكألإحياتؤكر-3،السا-كأ"يةثرالاحا!"مصيخدم

يةنحفي؟اىأدألاسهيرزظاموسوت،الارافييوأنينق4طبواسالاقطاعىهح

رو!عا.3وججضأوداخلحهةاةالتجارءلىايسيطروأنالدخا:ءصنلعدد

محاناكأى6أرباذينأفا%:دو.اناحهورةبالعهةأضثئج3لىكمذأ-5ولتردكان.

نأحهأ.قي-ريرلىصبرأعةأونليعاأهصء-وا،والعهفىم!.!:مهملاهح!ءإديا--اتهم

هى7ؤر-هححهو%دواا.-دبدةالمعارفونظارةالسدطانيةالمدأر،ىىخرمجي

ورفيالموظءلىةمؤ!ورإصحجتووجودهمفيسدتحهدوالتقدمألارزقاء

أكأ*-ونااما.ا،جاورةبحةأعراالاقطاراليكاءمنئهموء،6يطازسينابى

ألاحتمافىلءهدهىمثيلاالاردنفئتارحهايعرف!دأجميةءوارتقامواقدالذيرن

ضدو،3البامظاأمبهألؤسضد،أعؤجملهاؤ:ورة،لأالكرةثنضور،ألعمافي

تة:يربأياإثعروولمسوةاحاهمدادتاتفلقد،الاجباركيالتجنيدذظام

باوريخازاتقي!تعونعانواالذينإلمهحقطاءلميين"بةبالةالامروكذلك.يذكر

،المدنفيا؟لىيدةالع*ؤإتبأن.!وأصوأ،فقدالتريرالحكمعهدفيةكبير

ا،ءأهنحهاننماممما"ض*يئخيربرررما"مالاردهحفيءامةالأصوالىواضطرات

هم.لمرهحز

4سلطزءسددإ-ذتءإرمةجمةداخلةفيوتتغليالاردناحى:محصت411طذا

زدورواخذتا؟:وبفيةخطيرباضطراباتالبدوقام3،يطانيابىالاصالأث

ن5كأنؤد-د!أسعةوكل:ط"4أمتدادءلى-أطفةمعارزألعرلي-يأجضجشبينوبيشم

في1،هـروز"أ!،؟جم3منو.الكراث4كلهحؤ-دود!ححهبيةأهرإيرةالجزدحدو

:ةا!فترأروذد

بذب!م-اكبر:إ%أ؟او(1)بة!ومرإ-ثصبواع!كر

(5)*-3سابز(لم)البخادقحتن!)3(بهممطو)2(خناتيرارقز

)5(الذ-يرةفيؤجة(جهح4).)3(--طا"4أتاسيارا)2(بيدتاقد(1)
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لإا51ا11ااأإااا
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عاىحتبز(اخ!ااا"إا؟1اااأا5511اا"اا،إ
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:!صدص،لااعد"دمحث!عحسالبغابقم م!ا-دبذءاد."إ!أر!ا

أطص-ورحات

قامتو،ايطاز-4البر!!!!لا!لا!لا!لا

أ*:قىافيو.محهزم:ناا!ص*وزهر،اقنابرللياالحواربؤذفي!اإزحةبرةهإائر

ء".ةضيع!يم!اليسر-ررالاار"ةمماةفيوردنلاراا-ش!فيهال!وربةكطة"قامتنفهـمها

لي-ءؤيدواانأوأحاووشقد،ينا،وتورللهحهقؤينهحانالاكبرالملىوراإقالا

أهحنهىو،7ما?ا:بئفيكلفيإلإملىاسكأ01بهبهؤص-!رأوااذبرأ)ثوهـة،ذهحه

2391ء،مفيخاءدباشا-صنأورخطارارئدمهىمنألام!اهحدر،محشأتعنهدما

((ط!شر،باصسعكلمانالىسا!يأ!!ديىتوشء--اضنا!أد-.يو!!!أفلىبتسنر"

كأإرفيقي،لىبرتحهاوفيأوالنشروحىسإخاورهـموهىا:إشاءههـحهه!لىبرإثورور،ماو،في

.3-.لرر-ثفيشهور

اقتؤ:آ،ولإ،هح!او؟وةدا*تزوت!"إورأ*ء"احذهأخذأتؤثيمئهاوشب!

أصذيإصماتحصافيتخماحش!لىاح!دا!كادإذتو،أؤهـادعا-بع-لىت!:!مية2ءس4حرح

بملىأ؟برهحاإوطخازفاضظء-ء-اىهأي(91!ردزيىيئإدرالإر"ترز*"هحانت

صيراهت-!!سجمصرةرزحهرهـكل.ىهأن!بأسدا--!حبةاالىوقانثما،الإردخيي!هح

وابمرإءليءإتألبررل1اللأشسجطردباكاءأبتصابم!اذكأكماةأللأردزير

ص!صطفيىكأطاًضفيور!-دلاةأباًإطاددز-هـتصبردأن؟.ح!تضجعو.-.!ةأتباأ:!لماأ

المذيننو)"ظياص،!رادإليأنيمهحإءحها-رهـلمفييؤورذ،و،اهتلوحه:-ي

(1ياء8اًءكاقفيإ*إمأو)41زحههـيىهىيةوإهد.ء!دهـا"ء!علىضتولو-ال!دهح::لما

:رإءخبم!أدء:وفيخاابر!،ت.

هصماءا%هـاهنحه:"لي":تأذيأءىه،سوطلادأ؟اأهـاهىاهذانانو

أءإ"ريهكلطء!ثولمأوشأوروهاءإة-غكميمإرتبرنضطةأظلو

تأ2.1،و(لأبرداافيواكأ!وث*إرامدا.ؤهاالا،إدتونرلى-ديدقطب!"أن

الىو!ياوصجادبهلاتو.زرهحإومؤقيؤإحهذت،الشهـءىتحتحهاملااذ!ذآخذ

،شدليدةإل!ةءقىاززحهده!إورت-ىيق:إ-2891عام!ادمالبريى.مطا)جمبها

علىيطافيأننأالإ-:لإلرثسء:"ؤتفاءكريطارء4البرالاردنيةإلمعا!دةعهندتأحه

المجاسءإ:براوأ،قو"دنألارق"س؟اكسأتاستؤادلاعلان"نسىءيهاصىهخماشر

يائسب!حهاىحؤكأوموأهحز،تأحهء"اءذهتارص،ءرضحهاساعةالة-حمريروي

أ-تأأيأهصدمةأ(عنا)!لوهبقيإهصماورحهارر"عارلاسم)اارءروقدعبر.ئم!اأكالا

:ا،!!ل6اس:قي"فيبهصص.ءدثه*ا،عاهدةكعذهزوقيهحءن

(1)دإ"-ضاربافاثءزبهاي!أردأرصو،وئفيهـرلاح!؟!يا

هـ)2(ب!،ربرا-4حهحنومذأط!ارهالامة--بهثرلي!

هأرزأوالبأثؤ؟صابم)3).()0(

حهرلي؟هىهار-ءثبحررث،اعشاعرحصديؤادإنزورير-بملىأؤثر)1(

بداتفيشستزهـان

مذهأكعو!عنىعاميبر-تعص-5رليعص!جةاإر(2)

لا.دذجمةأرصخصحةاسم)3!



ديحصلمحق-رى-فيكمااحر!زوفيالكراستفادلما!برشأ

دإوفيفمامحهأس%حمعالمبءونالناسبينتندى

!هرفيواقعوأرعلىإلا

بعدانعقدأ.!او،حقيقةالخمارهألىالآخرونولاالثاعريذهبو(

قراراتفيهواتخذتالوروجمينمنعددحضرهاصنيكبيرو!ؤتمرالمعاهدةتوقيع

وصظاهر.حرةانتخاباتواجراءيطانيةالبرالاردنيةالعاهدةالغاءاخطرها!امر"

القيت!كا،ارصا!رباالبوليسوواجه!،الرئهيسيةالمدنجصخفيأرصا:ةا

إجلسااعضاءا-دءلىلشاب/اعتديو،المسئولينمنعددبيووتعلىقابلعد!

.المعاهدةعليالاخيرلموافقةإورشهـيعيإ

سحريعةا-راًءاتالىفعهدالمقاومةباشتداديشعرالاستعمارا%ذالقد

ازحمهتو.ئيةاب!زأحبالمطابعفلىتلبيةمع"الرشوةواإنفيوالسجن:-أسهةر

مكاسب.ايةعلىتحصلاندونمهأور!و

للثفاحالموجهةالطبقةافقضيق:اهمها،ءديدةأسباباًلفشلمذاًثان

الفاا!حين،صجماهير8تجناهاتانزممفايملاالتيأيبالمطابكلضعلي!تصحارها

الاحتلاليهددهاةع-كحىكلصسطحوبمودلعدماًزظرللمساومةا)حر.-!:إها

حدايف!خأن4بامكازعامشعس-يبكفاحلاقيامالوضحنضوجوعدم،ننوجوحه

ية.ألاستعمار!-ج!أرة

ضاروفطاي!نلماكائرة4الماجمقو،كافب!ف!يهاجملمالباسلتي!طأت

صلابر4اكثر!-انوافقدالأعداءواما،إقدامهاولاالفرنبيةيةأتا:وهـبما

الحهقى.أفرزسييناا:لملاءا"تهـويمأ

المثففينوالفلاحينءفوفبينعميقااثراًالوسطىالطبقةفشا!زاحدث

كانتا-لهركةهذهانعلى.الحركةهذهعلى"العرليضاًلآمالعقدوأأذيىتا

وعلىاًلواسعةابل،هيرزرجركانالمستحيلمنفقدكان،وحتميةوريةخمص

لقدكالى.حةالآنالمطاليببمضلىعندكفاحهايذخ!يالتيالفئةهذهمثا!اهـ%سهماا

!ىحووتو-"هاالشعبيةالؤياددس؟لحسلمالتيللقوحطواعدادتطهيرضبىدافمثإ

مدهـلم.وابعدوضوحلثثرأإهدإف

مثاركةؤ!حهاورحنارك،الاحداثهذهداخلىفييعيشالشاعرىمدكان

العشاحرزورةفابان.شعىحفيويممكسها،يوما،يمىمايعيشهاكان!؟ىالة

القجصلىالقي،ءهرهمنريئالثصىوبعةاالرفياليزماالشاءرو(91آمإ

سجنالىوسيق،الثورةءلىالحريضبته!ة،ساميةارادةعلىبناءعد؟"

أ-جقاوكان.خاءربعؤوعنهاؤرجثم،تح!ور*.حصايةهنالكوبؤي%!ه

فلقةالىقدماهوربمات،وحيدا،لحدمافيحشرمظلمةأقجيةالىسء!2ور

:فيقولا""مذكرفيخادز"لهذهيصحغ!.-ض"ية

ؤاخها،والانصافوالعدلللقانون-%الفةكانتانهاعدا5هذمعاملتيان؟ا

ملهاةلأكونيخلقنيلمادلهانواظن،اكثرولااقللم،البطرقييلمنكأ1ث.ا

واعتقالينفييلهميىوغبحيثالاردنقنرحكومةرجالمن"صإ،ي

،ضديماديدليلايحطاطصولروطمعوااندونذ"ثفيرء:تهمفئء.هـد

فيءابكلالممىذيةالسجونؤيدشهورثمازيةونيكلاالازسانبقاءفيانىض

".يصدرعفومعهينفعلامحثمعنويامؤ؟.رأمرو2بمورثميتالإذئا

وادقيموسى؟الشوبإحوبلدةفيياادارحاكمامصطفىعيهىح5291عامهـفي

الورةضداطحومة،علىالاهاليلىيضبتحراًتهامهروبألعملعنيدهدوركأ؟

ءمانالىبعدكحاؤ"قيل.هـ:الكحدزتالتيالاضطراباتفيسبأاًؤ"كانشاءتن!

كانذذثان.مذكراتهفيالشاعريقولو.جداضحيلبراتبمدكأسا.ء:.

وقليلسانيوكأرسا.طض!وععلىيحماتنلكي"يطاقيالرالمعض،دشلىبيرم.كأ

-يهوق-بح!بثهمةت!عيينهمنقايلةشهوربمدأل!ثاعرأعت!لنم011الابدالى

فيالسكر-02الباشفيةرايةرخ!-ا:وهـي،اثافيثلاثةمنمولفة"

ورئيسالاصحرسموءلىاذلسانإةحإطاتضء!نتقصيدةزظم-03عامةحار"

""التاسمنمالدعلىوح!ومتهالنظأر

وبعك،افيةالاتلىطصىناإدرسةأدير2ء-أور-نامنجه-روبعدو

لقد":ا،عارفنظارةمنالتالياًلكتابتسدمتعيينهعلىشهورتسعةمصصح

وعافيباأسياسةأكملاص"وراوظحةضكم"ن2891سان8أ13منآاعتبارإتمعز

ذللث"اتبميغكمصار

ر-:بذلىحوكان":ؤحقوك4راز1مذفيالعزلسببالشاعرويشرح

اتهمتصطوالحركاتهذهأس!الحءومة-صحاعتبرؤورد،المماهدةضةمعارحركات

وكأرفير،المعاهـدةءلىاص-ابابسالاشءلىءجاوناهاليبتحريض

ءليههمالنارفالم"حىاطاقانبرعدإطلإبوييادقي،اتالمطاهرعلىالتلاميذ

با-هـامياعتقدتالاحصة)حصنو،لانحورءيئبئ*اطءومةؤدتاووقد،بدارفي

"..حصدصثما-"قيةفةتعرانوق:لارءبدتصلانقبل

:مصطورىمذكراتشضيو

".ليدأرفيإ-ظ!هرموءدأأليوم؟ان:احصمه.ألمسان27"

يد.جرارلىلاصدلاصلم!دابااذصكاراا*دا"تؤلمت:السهت.زيسان82"

".بالطبعةالنهاروقضصتلىالاوجمفهالصحاعلبموادتوصحن8(الانباء)

4ابأواعلهيطةالشرضابصاليوسفس!يدجاءكا:الاحد.زلمجسان92"

شرق-كومةمثلتاإحثاروفي،المطبعةمناطهـيدةعد!اخراجلمصحيسوغلا

"..المظصوءاتقازوناصررارفيمميحلثألمفلم!هافصدنلارأ

مقالبسمبباربدفحنصصىقبلمنمصطفىاعتؤاى3191شباط16وفي

لصحةلمدةإنفيباعليهوحكم،4اليوعزيالفلسطينيةالصحسرملجريدةنثرته

العقبة.بلدةفيشهور

الذ!نفا!!بدو،نسهبيامستقروضالىالاردنوصءلتالونرة*ذهفي

بأنوذلك،جديدأتواززأااوجدو،الغزومنعبعد--اتهمطربت7اض

فيهمنهمفدخلء3اليوابه8شابافغكماالزراعةالىمخهمجزءكبيرةتحول

السلطةبقاءانوجدانهبلامتيازاتهالىكذإأىحالاقطاعواطمأن.داًعدادك!ر

السلطة،سوكةكذللث.قوبت.مص،طهعىيرو؟فوذهيدعمالبلدفييطازي!البر

البدومنالحربيالجيشوجع"ت،ةكبيرزيادةالجيشافرادءلمددفزادت

يتقاضوخمهـلما)يالرواتبعلىمعيشتهمفيرئبأاءك!دأيعتمد.ناصبصواالذين

الضروريةالمواداستيراديحتكرانانساسعليالداضلفيالتجارةاقيمتكما

صعارعلىالموزعينبدورذاتهالوقتفيهميقومونالتجارمنضحميلعدد

وطنية.صناعةلانشاء-صاولةكلالسذطةقاومتكما"القرىفيالتجار

علىفيهسطر،الداخلفيبيروقراطينشو?تمعالىهذاادصحلقد

-هازعلىفيهويسيطر،المستوردينكبارمنةصغيرفئةالاقتصاديالوضح

واإحسابقالثروةتكديسالىباجمعهءالمصفوانصس.ضئيلةزمرةاًلحكم

التياطياةأبمطا،وا-هة4وس!يلبايةالقرشءنوالبحث،الناصسبعلى

متطلباتمستولىيادةوزالاسعارلارتفاعنظرا،ا)ع!عوبةشديدةتبدواخذت

والفئةالنحار؟اخةسثاورا3ينطخلمححنخلاخذهكذاو.دالفرحاجياتو

الوسطى.الطبقةمنال!ينا

-ل!،4الناثحاًأوسطىلاطبهةبالسحةالتماورهذاًيعتبركانالذيالوقتفي

.!وذ-!كانفقد.صةقيجةمأساةلمصطهىباإح-ةكان،لمشكلاتههامعقولا



إ-فيلىو!بعديوالىء!رريفيجس-اح3لمةاد،ناد*العنحطذ%ثفيؤ؟!يدألي%زور

أءجمىه.وصح-اء4؟يامؤ!نعالاسهىر-*دااوأئياأظروفاررببميلادهؤأخر

أثورترالؤودوأوصط!االما-وركأى..الؤحادهترقي-ااتساكاطخاهذاء!كات
...!!مسورىهح.

ثذدؤ-14!هـ:ءر-ا!4ازأ%*"ام!طفى-ظأيو!إحطقيةاإلي"ساضأألى

.24اريؤرش---رإتوو،و-لى.حالامافة

ضاء2إاة"،5!ز1/:ارج!03،،1%نليصادطها--اصوصفاءفيقيعرصهات

*إج1!بر.والإؤ"دو"ا،-ور!ر:نايدي-لىإ!حمان؟صه؟ت(1.،اليهـيط،فياهخفيوهجءلمى

نارأىه،لورلى.و؟ء،3ير*ونء:دمايرجأ!!وأ)و-لىهتوباأطزرفيشعرهصان

دتقيهو،دؤ"ص!أء4ؤ"!اءادؤ"،ح!!أرهىاؤد،ىهإصىوهأظفيايدجمادالمجتءا

-لمصدجهتالصأدؤةالاحاحص"برءدفوكإهىةأيةالاؤورإأ،شاءرجميع4ؤس

ا،-:"-إرحاتؤداءوالآسايرءلإقاتان.الجديدةاًلتجاريةالعلاقات

إ*هـوةاإ*دلى3ؤءلم!اعا!!سو.دفيالأراأ"ءعبابهءرفأىذياوالكرماًأ!وادفة

.ط!ديدقأس:4ثر8:471ذزءإلأؤإتأىإودأو4أ!داؤاءلم!قات-ولؤد

ا-دهـااذليهطأللاءدفىتداص!:وراروؤ"،زموض!طهااص"حو(اللأفدية)أن

إنشمهىر:آ%راصلمابرتاو؟لرازكبهطلميروالاوأإباس!باألناصشعامةأفسممهمعلىاون؟يز

صهزجس،لقزثلاوإ:شط،ونب!تخدعلا

ءشجة-دخطبدإروءاثو-،هـ،4اكلما

ماء"راذ؟4ء:دا،أحؤقي"فيهوزإرص!ءم

أ---هـليكأازوادحدوويرقي11،سقادمدججو

)1(4ألتق"تزسماثمن3-أدبعهلمأصهقحى-خيراترأث

وكذليا،مهحء!فراغاالفصهةهذهجم!!اتتصفأياالةهـوروالعنجمهيةخلفإن

بهقيصفونماكارانبل،العاملالشعبقضءحةل!"تقكل-ءهىصهأهن.نؤإقاو

:ىالكبرلامخا+-حبإلوبروبوعهاالفراز-كاشألىمتجهأ،ىهههجكاءم

يه!ادحىرالة"4تؤوقلصرال!صذبأليترلما

!صص-يى!هىهيهصهـلمانيذهبالصدقيهفرأيتو

!!يهالإلربي!صهصهادةالوظإؤفاحلاكلهىأضرتو؟

ال!إهيهاءأزدرهىألا،*يةانايةت-

ذجهبخسناطا-مينإلءةمنءقيليو-اللت

)3(يه،سبرإأ!سوؤ-تهماةالمراخواروهىهـت

اريخيه.تلالاهابرنرقدأحهجرريطفوجدت

3و،-نخيرلقباوتفالهمعفيمنصبعدتنخهـيألظصةهذهاهدافهأن

((.اط!جا"وشنىالشرقوأعديخالفونهجلكفي

ياهـباوأنذلايرزوياًن*مهمنأهنساذإنفا)هىهط

رنتعباأنورنصهؤىليأنالالحجاأعليهتأبىحىهواخر

نجدبااحهدوقدطزي؟أظهراومنصروبةالالقابءقيهكأما

مط،:الاولاسصه--ورءتمابهلة!أنلعناامطلقكم

1:س!ااسومااخارمابةسياالقفاب!"عإلرييستنسب

باالمأشيسصغ-ىيدأهحقيىهمابالهكيداسفور

رزطا!رأنيووالاص!ا!كلحهةالفرقبعحه!عنلىبهفصصسمذيب:التقية(1)

:؟"ال!رالآيةامنمأ!ونوذانهيقالث،همإض!أت!اءالحكاعايواوقمماالانسان

اأتقاءورصمأتتقوأنإلا"

واال!لىممعنىأعاميئاالل!لم!ةفيرىهتدما!،تركية-كاهصةيهلهراهر)3(

.العط!ءنالمتعط!

!ه

.د؟يفاتة-!ا9*%صحاممطإلي،هن:4سكلء"ألاوافيمةما

-،إبئإ؟هـىهـاطكاءإعؤ-باكأسرواوالأدبرصوياتمهحهـ-3ماو

:برإى،!وهـإصطإمها2الأضا"*قاوأزر،ادقاتدكللى-لمقتأصهاالمدينهةان

كل:ط-اهـ"يركلتبستينههاؤفىباءال!ابدءلمثل!المديخنةثعي

-:ثطهسزفا،روقاز!!ز:نوهصمرهى!صاماو3أهحصىاموصهىهاءا!ةثور؟خاهىءحعوو

ليخهحزااح!إمصس-بواصبزاؤانونفيجسهبجبلهأ

ا،روذدوأ،"اقة1اؤإنيمتصتجثماصىما

لي:94رنجئطىومثبقيالةض!،اةدضأنقريلي:و

،جنهر!ءموكل،-قيار!و-نأؤإثفيح!وفروا

هذهءن،ا!ربفيرغء4دهاو،شحقالضوأحهأمهىالىلأهالعا!هـذالظدكان

حذدزإوثهلممكانالى،ا(الكلدرأوانإءرايعازقالحداغ-ب"ال،ادد

والغدرطورداكلنءنهاقيوألىر!!أحهخماؤهطءالالأقات،الارهحاذيهورىهأحةأىهلمااًأصع!!قاكخىا

:"بهأ-إيماأدنؤإبأور-هىءانر)1وييألصحديقوخص-انة

"بمر!سالبمهـحآليتداوإكالماحبهأكنيدنأ،ر1موءأي

ززطهأ،ردإق1منيخشظصهءإه4اهـضءنرحاةوليءوري

خآزسبرويراذأحداءإزرمفىانأوبمو:ارهـا2!

(1)حاطهىسحأسساؤوكلإثشا*ياكلن-!إلىصهـرب!تحىصه؟أتان

ي!حووحبان1ضررىحيئ-اب!*أ،حثيأصد*ءرؤو*ءكب

برس--!ث.ليرانليدز\اش،ير!(ءإهـكأ"كم!رذطحاادذد-*لمالىإهـه?!(صوهسل!و

:11انلىبزلقمة"هصلجيلىفي

اللأزإمبإبر-مااشزتأيا3!اخلىلؤء4يا

اطماملىءفثيوؤتيزالعزكلطإبم!اوأذ!

ءامازل!باثلما،-تأكأاًيذليثرلىء:ف

ذمامأروزحااهىرزإحرأرزببرنخؤظصؤإم!اذت

!9إ،-ييهـأماوبز:زرقأط:اتروعكلوصآتآأ

:سهنجىارلاقوصير"-برارإتات15ا)*ا؟د،ذدهـ/تزياءكلاغحهلىىطءالمألم!4صوهإن

عط!4برقيحالوحءفرحهوح-يهصرم)3(انجتيا

4إءذ3حمهيرثوشه،بهما!هح!!هىاززهـ،ص،-

ض:4رملهانؤص!دجاطاوأهـنهد!أقيس

غيماولإ.هـلي:*كأا-*صةأكيمإياووزا*ع

)3(صطيهياذعةبكلالاغنشيحانوصهفو!

اىبؤيىبوءإثرفيالمظرقي"يلثأايرام

ىه!وماةهسكل4أأنتصبتماالعفج-و

وصصهقدز"نا،النصوربمفحإشبينالي!:ويصمابعضطمىهسطفىووجد

اجاديد:اطب!ياالآور-ببمو،أجلىديدةالع*وات؟هىفضيرى-:هـ*!

؟إراوأبخاريي/تقوأرالة..تفيير.قؤ*أةكلىصاونىزالكأى

ؤ*وأري)؟(أثال!حوزجاهـ،ت؟أ!لىبرسشمنادءنيلىآبآاطبريرء،ؤأ!

ليعضرافبا-،رإ:اسلىايعبنر-ءات،4الهمسيططبةاوبمد5!ط!ىدخا

للأو،أبيالىانكلروص-اء"ادر-ء!د*ا.طلمطبيعبرءاطلا!ةالبهحيطةأ،ء!اهى1

ذحةإلاراًدأطدوءلىيةليدوزالى؟نج-اتصاالهحر.أرزخماتهمان-1لاراصه(1)

.4ليأصحهورا

.ءط-"فييترجالى-و)وتؤطنجر:وبافي":لصحهة)2(

.ال!ر!!بلدةشمافييقع-جل-هحيحان)3(

خ!ورباع-"؟عوأر)4(

!ه



همرص،و،(بوثططر1)عخينراكلتالمصنوعة3ضءمشصو!(ز-انلاا؟؟آيرناث

سحرتإننهد.اًلرقص!وأ*-إءبااء؟-باموأ**شهمالرئ!-يرلىالمصويمان

احدفييص.مهم.ا%آءيتيدكا!منالمتحررةألبو!!يةا+!!اةءزه*!!أور!

الا،منقبكبحاز"الىورمضاربدارلا-وليمالكلذاا):الضيمقوهـساثله

:-،ثهملأءسش،!ءقىراءكأروموسيؤلماهمؤي،متثولبكشاعرعضلااإىلىرا

احاصبدطأ،مثارودزؤسفييرمثغماأقص!اح!صمرقدودتن:قيوفي،ساحرهوىكأ.قي

والب!سجةوالالماللذدوالاشؤ،اقوالاعجابييترجرتوورشاءرمخبهاليخة

.11لذ.سىاو

فيدتكاد6ذ.إ،ش!ريفيثيجيةامرالمواضغمنالخوكأأصسخفقدولىذا

يروىانهبما!.أ:وراثرذؤ؟صايردلا(؟!إذدأكأبمأوز،الأت.-وى)"ضى:دة

ألابخ"حةهذهاورآ،كل!س!"ىتظمصتالوشير*-!-بخاأ3ب1اثوغاباصت!ءدداح-يراكأ

:و""ا،*ا

خهوديءليصجنض"قذضلي-ي.طهيا

اخلصدودأءرر،إثدوالمد-مءبخبكصثطر

بهنثواوم-رلثا--:لثإ:بر،لىأخايد-صا

اكوبووكادالييرتلظ!نجنتثسرلك%فا

.الي"انروم!ذديؤكدماديواًأ"فييردلمإ"االأا

ليالي"ءهـارديوانبهقدمالذيالي!صطفي،المطاقء!ودالا+حمهناذيرصكلصط

يعتصونن2نالسامروصتمعكانابيثطلخرابينفهناث...":4بقوأى11اءو!-ا

-....م!سيتهاهموؤ-ء6اوالم-وتء:،ء

وزشخصطءبا،أر-جقادووسالؤومويعصصللرق!(سعاد)تؤؤمث)1

وعاى،ا!دثةألاكنةألفبةءتقيلموىو!حوالحمنهاءيةالنورقوامالىعيوصكل!

ينساباًلمطلقالسكونذإثوفي،اطادفيالقمرضياءفياو،أخافتا)ضىوءا

أياأسماعهمتعسنطالمرسوتهايداعبوليضصالصرالفضاءحذأثاةء!س!هـادصى"-كأ

..أءعيداألاهتصأفاصلرصآزجا3فيصسوناصطإء!ااثترلكأا

..ينزا.3افيالصرايلرنج!ذاإ-!دتأحىوءياولي.!.زكع11

حلو!،رسمااسمر

الطيرءينإعىتاو

ا!2-صارامصرانصلىو

الؤ؟،!وزخانصون،ء-(ر

ؤ،:-يوياطيا..يإبوولي،ي

،و!عدفياليء--جاةءلم!:ا،لىويالا-"ت3رعروز"ا"-بر)1وبز!-خ!."م

ر-كاط001إلص:-11،قؤ\اس-حاةءعا

...لمط..ير!و!.-ي?بثبو....ى

ءلىالم-*إفةأجمةالمإاقراي!والؤومليروإقو،الغاز-4جسمءاىدالكأحوز!!،.خا"و

صط3الرالىو.عود1(0.ياتإجأثارز-لمف"ليدورءاهطصطوز!ور،1حبم

(1)00/1ةطاورش!"!

ا-"ثرراأ.ار،انكلالاح!حناصلؤخزر:؟وياجات!آالإصلر-طاء3صنو،

:..0001ص!ا.ر؟!ا5-3%

ش*ردفي05بمصسااشدور!واطكا2،يرابعدالىممتدد-دوؤإحمت.هـ..س!

إ-جهاتثرثىتكنأا،سمث،ابء:ادتأورتاتا،مخمجص-دآ!،*كأاصاهـبز".ر

..صاءاآدرا.001لارال4ءك!صالا51،إ-.ر2إدء5

!..جركل..و.!"تاو،!و..-ءبى...ىلأهـءت.ي!

.ش.*ردصات7؟برالأاأطزمسداذ"ءأترإ*و-:اديرإ،دووإردتأارف5بةبردث!ا

اصص؟بىاءتقدقيودطسوىصهـلملثل!إليألبصجمطةأط،!يهرأن!أى.!لى

..ات
روغر!9.طلمصأؤا4قىأروا?د-ل15صاحهطرخخسص

!.!ع..هـج.-ىهـ

12-91"ضول-4اًنيوألىاكلقدمدبماؤ

أ%-از""روأةطالذزلي":!ا!اؤيمابماهازرإيأأبصاأرواوان،يةرك!ووسخف

ءلىألشعبصبفش!ا-ضصإرتناأءاثرءلطدائ:قيمذامعيرو"صاد"داصحا"

..ب!ازمبرأ*ياأرصص،طاؤلمكونأكتشفتألىا!ىيليخهازارخلا)،ؤثي.الواز4ختلثنص

الدبك4كرقصمة،العا!ؤإت!ذهءلىتمرد،1وءنألاجماءجةقاخ!!اءار6عن

للك:يرحبماتج!!طالتيألشعبيةالاغافيوازواع،صودعو!-ل.اهـحجةو

،ودلىوز"،أ!!اكلاهوواء-ءىالثا،و"ظلما،هاءلىواحتجابرهاإحياة

الحياةفي!سلع!حع!!اءنتءجمركا!..الخادلىتوألح!صاس-،يئالدرواغاني،وءزيرل

..الجميلةيةإفيظاأ!صياغةاوأصوأةحيةاوأرره!باتتصفحالالامممتض.خمليمد!

أفيسهات؟صاكنىلا"ظىصةوإوداءةدأ-رجإمصكلضيحلى!ذاصنخمأرباو!

.ا،بروف1اًلسخيفبالتظاكلر

الشعب،اًلىمصصةىيتصدثمعاأ،حميقاوالىلج!جز"اً،ذساكبالفهمبهذا

يدردثان.الصهفئيةمرتبةالىيرتفعيكادوبحبو-!ربعطر!خابى"وهو

منأالعادذاصن-ونوهم،الأؤسانافيصاالأبمما!مظهرهيسذا-3ان

جفته:فيضوانريرستطيعهمال!ألى"،دةوخمالا

واذاضر5ندءوسحا!بهثابوااعلىيمالونجنات(1)عبوديقول

بتصجازاحياو)3(مجلعادبمرلبوليسينصر)2(لماحوبءنمماءر

)5(!ظعاناالسلطبهضابحدألاووارفة)4(ءج!ونفيتفيألاو

والحاناشصدواءلمذدبالغورسحرأاطيارناألىو،أصاخ

اطصن)7(غزلاناولإرءهـب!سهول%ؤذرد)6(تامتهالشتابواديولا

نامكا!دنرلااليوللتقدل!و،-خمملمايونههـدتألاو

!رمانأليستإنهابههاؤإبع!.-ختثمشأندذاشحخياكانإن

اًنامأوسلىدوالفريا-خةذتلاءوذيءيربلسانمرويوةل

تاراؤرتنفيذؤضلىليركانبداشفيللابمهـاءاصأمورالشاعركانوعدما

ءنواعسابقصجدذعذاموقفهبررو،الفقراءالمدذ-تبخهساءا،بمررئاسة

فيم!ا:يقول"الصعاليلثأخوافب"

.أصرتاقيااخوانأبهاتالصران-فينيا)قولء!!أصعسودقولوا

دينيبهمتخديديهـ!مأطحواا؟لىصإضمممالنداءزلاأنههمو

:ابء.تأ،ر-:ا!"ايح!وا!ثم

نااندوالنصربألأمت(-العنصخثصهوأصركمخاض(ءإرالاصرأسجنأ

أيجيشر-دماءكلت5دكقوبواكأسراتببتؤاضيغبةرآم

-يغنينياط!ؤ*13عليكموقفإ-و-إز؟ا!سانتأرالوشلميفةهذقي

تاوموكألمشرر،هـيماأسوبه-حقالممموإنإيرإث-إخو-اقيئالصعاإن

تعص؟يونصبصم!تبعجقياسصربىالقيهاءار4-:اوادنفيلفالعز

يينريؤالنهاساءفقرإمليذاؤاءبماليلادءديضءقمننتريا

-بوثيتالز!انالزحذاإخلموكلفاسونمخبليكألصعاان

فيدوؤيما-ألي-يرفي-ا-فيكلا-تنس!(ي!أربريئالع!و!)تهوقص!يلى

أ)فثير.ئلنصعبو--،ض-إدقةأشسانيةمنمصىصطبهنجتصىفعماتعبيرا

اربد،فيذاكتاصصهـزور!1633ءإمفيححانالشاعرات،أعصيدةاومناسبة

"ءرهدخلوا%ط،أحنو،ةئرالدافياًثرات11اًءبر"الفجري!دليقهفجاءد

بهيل!قياتببماب!يق!نىأزيااكألى؟بوأو!ىوخرددسبؤست،العابمالمدءي

.احمثاءرححديق!وور-هـءجاقاض:اكاذافيارعبودأفيخ(1)

بدأركلد:"!تقالتنرالىتقعصاءء-ت)2(

.الكركمنظؤ")3(

)7(و)،(وكذلدثد-في"إثبإد"أسم(لم)

ابىكر.وأديبلدةص7بالقربليقعوادي)6(



حدةالقصهذهفمخب*لمصطفىامرهوشكابراارو"فذهب،الدائرةخارج

.العامالمدعيفيهايعاتب

الذيالوقتفيينللزاًئراتمصيزةلمعاملتهالعامالمدعيبلومالقصيدةتبدأ

"ا!؟ر"مالاتاهيرويثم(.السويهعلىزائريكتعاملان)"العدل-".يقضي

ة-ا!ةراي-بقوللمهذلكعلىوتعليقه"العادليةبدارشطمرمن"

-دحمه-ثانتلا-ا!كامزيارةإنويقول

ا-طيه"تللثعن"يكفرإنالعامالمدعيخينكلثم

البهيهبطإعخهوفز-الامقامحالاوادخله

شويه""ع!والملمنوالرسومالممالمرودع

التابعيهاردفيمثاإثثممثليفاطبر.

أءالإإ"المثقفةالفخ"وفؤرالمادياطبرفؤربينالمقارزةالىينتقلثم

:"وللحميه

وللحميهللأ؟ءعف!:كفقربيهـبريا

يه!رالا!حسابعلىسبعتقدترايرمااو

فيالقلبمدلاالشعبهذاوبسكوتااكلتو

يديهفجتما-ثرعراةقومياذلبستو

نا"إ،ذلاثمعزالخهرشربهعنمعتذراعبودالشيخ-إطبةالىوينتقل

ا،ليررري"انلااظهرءلىإ"اؤمثول!ن"!السبيهلهتحلمواطنهزرى!لذي

يه"الاز!رالضوخفئةعلىوقف

بزوشوقحبمنقلبهبهيمتوءمايذ!!رثم

)2(ميهالعبروالعيون(1)الأدبيهالقدودان

-يهأرديرتوإنؤلمهيفيستظلاشواقها

بؤطرمسي*رىفيللصبابةتبقىولسوف

وباني"بوربالقيهزأيثللسوفوهواي

ف!دتانههاوحصيف"العلج"دخلهاانبعدالاردنحاذهذابعدويصف

،اءابصحرفيلأمسيةصورةرسمالىينتقلثم"واخصبوالجماوعاقالاشر

،"هلاص،هلا-ي"ر.-يمبصوتمنادياتالنساءفتستقبلهاالابلتقبلاذ

.-ء.هـ."صاؤ-*يئيدؤ*وخهاوهما-!امرالىالعبيدؤلجسوقهاالغنمقطعانوتقبل

وان-(،إلسريهالفئةتفوق!سال!ذب"ان4بقولالق!يدةيذ!يثم".س

وإنباإبنمالمونفيخدعالاا.فيبريخذرو"ارمجيهبزالاما!لقدابربررهط"

*.لرواذجمهممقاياهمألاإننهيرتدوإدينا

مدكأ/وزدرأ-،فيهاعاثراتنابالبلدتعلقهنلمسللريفوصفهوفي

ذجمته:باردهازاءشوبالارضالعميقتباطهار

مبداروسصيمن،لرلعارض-مائلهووتالشتاواديبنتيا

)3(اذتغزوفىاذظاريخداثلونعنمبسمهاافؤالزعتري.ثغرة

وزوارعشبمناخاذبكلغواربهجاشتقداربدوسهل

فاث!تاريبئتياعسلالىحا)تلقدآهـ!ريغحصنفيالشماليخان

منظارءيرمنبينفزيهها!اباطليخدعلثالأالمدينةدعي

)4(لممبارميرعكوبنابضوت"وضبناديناوضيزبعدما

وسحارسمححاحيراءيربينمابثرعخانيرقمنثمةليى!و

مادبا.بلدةالىنسبة)1(-

العجارمه.قبيلةالىزسبة)2(

الساطمدينةبقربموقع-يالزعتر)3(

مذباتان-العكوبوالخهيز)4(

)5(باري.ندنألارباهـفيس:-اذ"تناد!ردصونه.قبةتيىاثخ!أ

:مناهيجققتدعهولممص!طفىعلىتورواخذتالجاةولكق-

)6(ا-و-اءوالعزلوراتبكمءشقىبهيؤوليوملجنلحرملابد

شنعاءتالا"صمةوفار"لنائلكمبعدأ..افخذورفدكم!ا

اغصسباءلاقتهاخذتكما،بسرعةتقييرواخذالح!وميةأوظائ!تإالىفعاد

مصس-الىيئوبم"بهاذثم،للإءير(أحاًثاامينا)3891عامفيفاصبحتوطد

ثما--اصهمل*-ةباءورر-علقشفويهرسالةويبلغهالنحاسمصطفىيقابلو

ورلمتي،السياسيالم-الفيينبارزينآ-راشخاصأيقابل-كمااتهمذحستقول

مديروظيفةالىنقل.ثم"الوجودوحدة"عنالمصريهالجامعةفيمحاضرة

،انبلةاءلمخطقةياادارحاع!اءين2491عامفيو..المعارفبوزارةمفتشين

الاولرءعوين8فيوسجنهبعزلهانحهتاشهرعدةالوظيفةهذهفيواستمر

4291.

!وررهص:بعحصثا:تالتيلحياةاوءن،الخارعءنم!صظفىاتعدةالفثركصلمذهفي

يعبرةالفتر!،ذهفيش!رهأهـىفاذا،بىالاحدا!قالمبا-شاطيإتاالاتصفقدو

زرصفأرئ!وريةإسعرهموض.وءاتاصءحتو،ضجماعومرارةوءربةعن

إبمبا،:اوالآكفاحقيهقيفييشلثا-ذكما،الماضيالىانينوالموتمنبالحوف

:رخ::2ء!رءلىيقيررلامواأىرأنبعد

؟-"،ب،.ف!ةاعاطف"كلدفرت

سب4افىو!.حلبفيا.ءرياناظنورحت

أبهآلاالمجدوالعلاتطلاتلكليروعشت

ألاض!به.لياجهالبرة!لىير-اومنيمناباخ!

افحمرفو؟"،عطيهبىياطلا/لءلىاعرال!ثيقف"اتصذكار"يدتهقصوفي

ممما،والإباءوالعزةالكرم:إلقديمةأيددمإقاواندترت،أبليشالى3ؤ-مأ

بيوتمنأحةخا،يةعارجرداءفاصضحتاثهاو..ربهاخصفقدتقدجبالهمان

!كلضحخها:ليالخعرا

ءتحه.يةفتايامدوةبعوزر4لااناكا

الرديهالس!ةث!ينوالاإوالناسالما"كمىيئ

ءذيهوديرتههمشممص.با؟"إ!رمم

ءرزص"مةهكلبكثمءنالاشحرانوسفوح

)7(اسبق!منبهاأصاحبهماونلفرقي"ما

-ء-بهشاءرمننيطاةبذلااليومؤ؟سافوقفت

البؤحه!ذياًدءعيمناكاءرحيفييقوار

:يةول"بعيقالارهدىاإجمدةقصفيو

خمبابيالممثيب!زوقدوجوىبي01تصحيناليومولاتأهوى

بابيؤ؟لةمزمبرةجثهتوقضيضحهابعضهابعونبعونوالار

مرابيمعينمنالوؤاقعمغأركاالخيالاشطانيامي

بأهابيتغضخاالسموملفحا-اهاالملحالشوقاهروأز

وما،يمةالؤلىاتهمثممنالمخيريفقداخذقدةالفترهذهفيشعرهانكما

خآواص،عبيهال!شالا-واءأ"لعلىةقدرومن،ازمعالقوةمنبهيزيتىظكا

النعمانشقاثق-دحنون)5(

الباليهالحذاءمعناهاعاميه-كله"ال!ثرة)6(

دنيالارالىهـبيا.لحمنرقائد،بجاسرا-وت-ون،و:صا!3)7(

؟اكانذ



منإ-تجدةاإلصوروأصتشابيهاو"ييالغرال!إةا"لأتةء".ظب!جةرإلأا*سي!:(ء،(نجعه

القد-ءإ.برأ

.".ا.-ى!

عاد-091لم2عاءا.تايةفي"سنتينؤح!!%،!انبرد،أ!سجنأ-إدرعندماث

شقيءثا!أن-دووأ!ثف.باخياةجديدمرلالإتطوالىا،-إماةلةاوورز:الى

افهـوؤدايهههااتسبكأباةخاكد:جمةمتعةلياليهمإتفاالذينانور!ت!لا:*ص!ق.د

خهيد؟!فيل،جة،؟*أوردااط-،أةء-زوأواو!س،الإبمصاداد!كلمم!ءفىلاف

:17ا؟رربربرحص:رالم

فى.عشرلهومنلمصقا:يهوصنأر-4اومنال!-اس!!:-أ0\

أدعهاوئمعاإساأإيا!برياأ!متهـهفوكإجاليألي!

(1)عهالؤ.فىوالخطضر6اصقسوئص-أا!ض؟حع..ليحمتأ:ءاأبز

د!ه%أ!بربرد،واأ؟كأنأعاًكأ!ابه-يمعخدبددبريراثبم-"،1

)2(لامعهاوطبء(2ةورمقصء"-ورشهاأ!حراد؟ر:ا

اص:عهذحيؤتقدلى"بل،1الىأعاذصمدمن2-،!و

*رخاط،اأتاءرانتجماضر7ديو"ثجانوالحانألي*ايا"ت:*في"ثث

أص:محرتأتبااليإدةجم!سذهحق!وشألاصسقا?وطياذ4أحظألاحوا-:غإرأثإإا!أ؟

:3كل!لمؤءإءثايينيطاأبراهـوشس!أغ-:ه!ر

ؤص!افيادألجضصناؤربوص--:-يأنلأهـلىوادليلي.!*كاحؤ!

يرعافياًممسانولاطالييرثياحدلاطالم!ثيتاى!!با3نجفي

للاصاقاهلاحأماوردهايواًيدفيا.-تنأ،ذاقي.لير(ل!و

حزوأنأمثلي-ي7-التجارب!داإفاإدقش---.ديق1ثذااوى

أ!م،حاءلىالوأكأماا):اإروبر-ظاء،اأظلإ-ينانو3لأ!حياا"جءكأء1ت

دوب-!لهاكما"كإزادح!""نقيروملوو!صق3خماالإاًواًأهةلمحهم"إافي؟تضجمفي

افيطاأص!رأ-لمه"اهجرترو4جضإدلياتسرالثحادىظاوليفيتيىأ

رأن-وق!خحن--بز:"او؟إتل::آيحخياقرأذاءإ:*ث!11!

(3)ناق!أبن!ذيقوو"و11م:ءو"و"بدجرحى"كلهادأفإصينعمريم-!ثإ(إا!3!أ

(4)تؤجمنانأزإاءتدوحظلفيإحم-صاو"الكوتا"و"أ.د-ر)1إ:ير:-ى!

ضإلانيوألىماتيوير-ي2-6و*.وصيدملينأونا.!يدا،ءاواش!اى!

...رخ!9--وإعزءضاص:ا-كأتالنيأذلاإ*،زفص--:اا.

:نجخوثلآ!

أفي-ورانلوتبديأر!أ!؟"على11،يزماؤوإوأ!دممشقاءو.اث

فيكأهـاي.طزابوبضسخفتشاؤدسص:أوو!ليال!ا"فس-ا13

لدراتنحىيااذذدثولمنآحإط!لىإنإ،.يكأ-ب

وخرساتيقتاكأمنلف!!ؤأغرعلىقتثرنمأ/ك!أءذخه"،!

%4دأر-دإهؤوءيأ.ط:جم!تءلى.كأخدلىالتي3ا-هـرإذ%ير-بم")

ألفقرا:،و-للأ:قظ.:،الاركألىص-احتيه!حهاأيأا!بد:!ي%رهـء4)12

حه.اراكأاثحصور.ض.جمزءيءخدرر،ا

.فيءهـاندينالىتورللضجاررع:ا!نقطانبرنذو؟جمقومن!وويء!ر)3(

اًلوظيفةترركنمءيأنفييةإلاحجى*نناسهفاردفيا4هـظفاىعان-.د%ر(لمألا

-مح!!إئمةالتشكاأز،أيرشحركهءمان!كلاربع!رمعازثا.بة.!!ا...ا-.-.ا.برو ود9ءحضفصء-س،

قي!ال!-تناطربمشذشاءحتأ-خبيةكدمةة!ي"ال!وزااأاكلا"ت109

واال!-::يأضخدأمنلازدن19المض!،-ء-3ا-!!"ومعنا!صايةأ3:جاتاإهـ!،طأا

وأخ:حا"اد!ارمنينألك-تناءؤرفيسبب!إ!ال!شويمإز-،قيبم"8إفيا،أافيء؟ث

(قالم!أ-مود).ءةالمقصوأ،ورهفياشاعرابم3شا!يعر"أسذلي،-ا-إص

وديدايادلييبرحتماوض1شاء:ض"شعببىياللهؤ)ح!ق

شافي،اناخ!روباموفاء-قؤبموزءتشعبلي-ياللهو!!ق

اخمقافبوليلممهعدؤصمفيءمرضحيتامكلمددتسوقوليمذأبحءلى

اثبو-لىاليوبمفاكبأثمدافاشحذوامضواخييابي-زأصيناسءا؟مضى

إقصكلانياازءادوواقاًلريومهـود"خافيفضاوحدالألىضكلظ

ب!جمداقتبثلاائما)عزأنعل،وأماالاءوادعليوعلقوهم

ليواناً!رم!دم"فيالشاءر-ياةسندألفكردذهالمطقءهـودماذالاصمنصليصو

فؤدك!تص،ا،حا!اةفيلهمي(!حز!فيى..،!التة:تهال!!رهتوفي":فيؤول

و!،ن،4491عابم!اا-اماةا-ازةءلى-صأتانبعد،إيمالتعت%حتقد

اوتيل"يدعىللغاير"انحمحعمخوتدقيفيعمانفينلمحاعاةم!تء!حخاقدءصطفى

ابراءوسحءمانا.سواقفيا-س!صعمتعق!صيهـ4591فيوبدبأكنت"انسعماده

المحأماةفيمعهاشت!لانءليفعرضرممصطفى،إلققيتيذكرعملبلامح!!ضاا

فيالمونواكأعاجلىلىيد5نتبنافيالثافيأحومإحظأص:محرتو،الفورءلىفقبلت

.اررعادهزجملاً،

باحصآأرءمإ""ننمبربىأر"والمحاماةفيألاء7الحبيرمصظظىأظنكنتا)

لحأحياهاح:تالتيدالتشوالبوسر-ماةسأكألمرحىمنذلكبففلىوأفيثلةصاأ

أ-دادرءفيلاءهـاخان5زرج!"ءاانءرؤت"ى!اورليوقتممض!!أءنو

التإبأىادوالايرتتخاة!رالإءاىوكا!مت،ريةوإلضساليوميةكل!روفاتنا

المكتبالىيأتيادلهرحمهوكان،المكتباجرةدقعءنزاءجزحتىليخظحؤكألى

ألىذلاثفييم!يوابالأسفييأخذ،ماءحللدينايكوند!واذ،أبى!ماافي

ا،ء"بالىالتاليا)جمومباحص؟بويأقيؤجمنامالبهتالى،يذهبثم،الظهربعدما

واالىبعة-واليالم"والهذاءلىمض!يناوهبحذا،الفصلنفسؤحتكرر

.شهورألماذجة

زيلاو)ففارقتالسابرقفيأمتثاكمابائسةلم.أ"ليقي،-وا،طياغتولمىار"

منذدزوالمأحمماةواخذات،بردأرالىم!.عطفىكاطوأرءجاهـنالى(أسمعاثه

يدحسلمواأحعربنخئماليكلىيحننلمادفىمصمعيتهاووأءاالأياماتداثني.نهايتها

علملانمءاء4ذنجدووكارت،إبر.يأنرنتاصرأفييقمولمةجديدةةص-لىة%ية

والمرارةأيأسحظباجارفضعورويغمر!النفسيوألاكيارالجسدبىظأ،لأء"*ر1

حهدء؟"ءلمطعا،1تمراتاإخسوراليآ"وصىالمروكان،فىجاةأهوكر

لأبة4بمفياتؤصلا.يرو

رح"2الاعلىبقيوف.يعدلموءودهنذوبىأ،ااعزوؤكادالمر!رلىءواخبر؟"

اضنربىتبالا؟قمااع1"!نحصحواصباضالأا\،نو...تاألفرفازماب-طروالاش

)1(.أ(الطبولبريشفيدألذبىكثواباننترانولي!هـءفىإخص.-هميذىن؟،لا

حيخحاربد؟،!سفحفين9ود/81يت"إطود:-يمصث"16لم9ايار23وفي

صى:او

اححفاتيأ؟حنليأبىيبدارشاسج:"اليامفتريتداوإناتدنيااريا

شيحانسفبمفياواربدتلفياءظمهبعضوأاًروأيلص.حبو!دن

حمالنررحماتروحهذكمدتلطجتهء:-يوومض،ثقضىقوإوأ

آنؤر-زبءإجهزحلو..ءر"مكحلم!يوب!و"علءسى

منإبىن!يةاحواخهمالتجارصغاروالؤقىهـأءالفلاصنغادرابناءعندما

نظارساقاممتهااياالمدارسحالىمتجهيم-،أس،،3جمرصلىون،أل!أينو(الد:تحر)

نإ:ص!يراماىرفيوسهمفيينبعتكان،القرن،دابر"جماتعشسفيألمحمارف

فيتفرحتالاولىالصرفهبذراو!،وح...4ءيىهي؟اأخىيرحياتهمانجكللم!وا

31فص"س.اطا)ديومقدمة)5!



حياتهمشؤوناكلس!وويرأرر!ماليوص!يمتل!رأليأن:أزرر"كأالأأمافوسهم1

بايديهم.وبلدهم
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