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واالقبح(ولشر1نخشىولسنا،بالفرورةللشجاعةمنافياالضوف-البطولةخصائصعنالحديثةالعربيةرواءلتنافينبحتأقاررنااذا

نا.و(يثاراوحباوجمالاخير(تصبحانيمكنبافهانؤمنلاننا(لانانية،محالةلانفتقدهاسوفجفاننا،إلقديمالعربي(دبنايصورهاكانكما

الناسمنتكجعل؟لتي(لحياةهيوانما،ضيعاأونبيلايولدلاالانسانءالمعاصرالقصصبمنتاجنا1معظمفي

النبمهووالانائ،؟لشعبعامةمناوبورجوافيييناوأرستوقر؟طيينومضموناهعنىواتخد،اليومتغرقد(لبطولةمفهومانوالحق

الثنعقيد،شديدكائننه01يذلهااوبهاويرتغعويطورهانفسهيخلق1تصويربعدالبطولةفليست.الروانيينانؤلفيناذهانفيجديدين

ما؟لرواياتنجبركانتولهذا.؟لقيمةمنعئامر.منعئصريخكلوولاوالمنافجبالمثاليةللافلاوك؟تمإكيدا،(لخارقنماوالشإاعة؟لفروسيةلاعمال-

و(ن.المتنوعةوذقيباتهالمتثاقضةعواطفهبمختلف،بكببتهالكائنيصور(صت!-"!الاشخاص"قعددبهاتفررالىت،*س"ثضائيةوالمؤاياالرفيعة

(لعربكبةالقصةكنابةبدأو(الدكيناولئكانتاحكيقراحينليبتسماحدناعجيبةرأئعةوجوهافبرزوا،البشرءقسواهمبهتختصلمبماالطبيعة

الانسسكانمنيجعلانيطيقبككنلمماحدهم؟نفرى،ؤرننصفمنذكلهالقديمادبنامورلقداجل.(لتقدرررعلىوتبعثالدهكشةتثير

(نسانهمكابئ.واذلهالعواطف1و؟نبل،و(حطهاالافكارلارفعمصطرعامواجهةفيوبكسلكصفجتهفي؟لناسيتجاوذفائقفردأنهءليالبطل

اكماقي،صتىالبدءمنذثريفايكونانامافهو.واحدمعصمقمقدوداويتنزه،البئنرسائردنهيرعجزماالاعمال"نويأ.نيمئالياس"للأ((لاحدات

قليلينالم!اضبمفيالابطالكانولذلك.النهايةحنى؟لبدءمنذهـ؟قطااوءبنصريضعفمناو،انسانينقصمنالنا!مييميزمماكثيرعن

لناس1جميعيكونوقد،(لابطلاهمفث!رون،اببوماما،ننعاذين،ناثرينعنكفتفقد،بالذاتالمعامرةوروايتنا،الحدنجتادبنا(ما

جميعا،(لئاسحركهيالواقمكيةولان.للمعاليةبعدمكجاللالانه5(بطالاقيمةلاش!اذةاستتكنائيةبطولاتبانهالأرمانها(لبطولاتهذهتصوير

وقدرهم.ان..لهاجدبكدكسب(ضاكةفياوألانسمانجبةتطوكبرفيحقيقية.الا

يتجاوز(ذحقيقتهمنمرعلى؟لبشرءلصورالكلاسيكيادبناكانلقدزصويرطود(لىالطورذلكمنزلتقات1ؤدإلحد-كة(لعرببةالرو؟ية

منالناساليهمنجئظر،لمثال1رتبة(لىويرفعهم؟لبشريةاوضكاعكلبهميكلونأنفيبطولمتتكمنالذيهذا،الانسان(لانسان،العاديألانسان

)بطالا،مثلهميصبحوا؟نمنالياسويد؟خلهم،مشدوهينمعجبينبعيد.فائقا؟نسانالا،حقاانسانا

ثمعبه،عن،مجتمىعن،و!ىمعنمنعزلا!طلهنالى!يس،اليوماما،البطوببةدالعواطفالمتعلقة(!خقلببديةالطوضوءاتبعدمجالمنفليس

موطئه.فيصداءوله،الانسانيهدفهولهعمل؟لامنهنال!وليسالحديثالروائي(نتاجنا(نن!ولانهنامقونس!"طيع.الخارقةوالوقائع

منمعدننا،كارزمعدنهاذا(لاواعجابناحبنايكسبانالبطليستطيععذاولنبطهـولةهياخرىبطولةليحكيي،لصديالتقيبمفهومهاالبطولة(ماتقد

؟خطاءمننقترفهماهثرواقرفضعفمنلهنتعرفبىمالم!لوتعرصمدعوهووكم،ابعالطبكلالطببعببةالحياةيعينتىالذيالالث!ميالانسان

د؟يناءاذاالجكباشدنحبهولسولى.افعالهثقل.فحت،رنرح،و؟ثأمانهاحسبهاالتيالحقيقيةبطواتهعذمطيبرزمواففيواجهان(لى

بذلكندررلاننا..يكفروائ،يتطهرو(ن،ينهضيانيحاولذلكبعديضطلع(لمذيهو،الانبطلناان.(لداحلي(لنفسيالصركاعلهتخلق

و(لنكفير.للتطهرممكناطريقاامامناويشقصدقاويجسدناحقايمثذنا(نهنافيا،فجرغةمثاليةكلمستبعد(،الصبباةفيمسؤورك""ويرتحملبمهمكنه

قرننص!منذانبثاقهافترةفيلعديثة،1روايتئاكلزفتفقد؟لك،وهععلى(لارضبثقلهشاعر(معطيانه،بركلوضعهمو(جهاممتافيز.بقي،تجربدكل

؟يربمرعلىالحقيقيةالحياةخارجمنلمختارين1الابطلهؤلاءمثر،تقريباهذايرريهلاخنىو.شاضليرصارعانعليهباقنفسه()،وقتفيمؤمناص-

وحتىاللمنهوريوحاف!انطونوفرح(لمدوروجميل؟لبستانبمسببم.والضمعةالحطةفيالثقل

منمستمدةمزيفةمصطنعةاخلاقيةذووالابطالهؤلاءمعظمفان.المنفلوطي،(لنكىكنتديدكائنمام1الاننفسهيجدلحديث1ئي1؟لرو(نوالحق

نبيلثكريفوهو*فقرالمنفلوطنياشخاصفيفليس.خالقيهجاذهان.فالوأقعآخر،ويؤحركجانبمنهطرحانيمكن!يهة،؟لافزطيهنزعةمكنلكل

تقيفيهموليمس،دنيءسافلمنحطرهوألاكنينجبهموليسيبطل،.0مششقةهيجبن؟يمننعرفلماذاالبالولةنعرف؟نيمكنلأاننا

..قدوةعظيموهوالامناكثرهـلخطواماملتردد1والخوفيظهر؟لذفيبالانساننرانا.فعجبو،هؤا

وحثللماضيتمجيدمنألتاريخية(لروايةليه4تهدفكانتماوعلىفليس.خوفاوترأجعماثونالخطريرقنحم(لذيبلانسان(ءك!المنا

2



ظروفعامةادبناعلىفرضتهاانماالثلاثةالموضوعاتهذهانوالحقزيدانومعرووءجرجيوضعهاالتيالعدإئةأثارهاكانتالمجد،علىاستعادة

آكصافان.العشرينالقرناوائلمنذالعربيالوطنفيهاءاشالنيالحياةتكشفوسواهمكرمملحموكرمحد،بىو41فرإبومحمد،الارنا؟وط

الوطنيالعراعهذاالشعبفيخاق.قدارضنافي؟لاجنبيالاسهتعمارالتاريخيةالوجوهترفعاذ،والبطلللبطوركأالمغلوطا!فهومذلكعنلنا

شعبيةنماذجفيتجسدوالذي،الوطنهلينالزعماءمنعددمثلهالذكب!البشرء(-همالتقائصفصها-نمهءنعخاصةمنزلةلهملتخلقالبترمنمصاف

التىدعلىوبحثون،الثورةيمجدونلقصتهابطالاالروانياتخذها.نادراالاهابفظالدهريجودلاخارقةكائناتويتبدون

و(لغربالشرقىاتصالىانثم.الاسنتعمارهذاربقة"ن(لبلادلمتحريركائنووو،واحدانفيأيطلها،الحهـيتةروايتناانسانفان،وب!د

الشرفيضميراثار،الاخرفياواولهمافياما،المزدوجاللقاءهذ(مي-غيرقلقاتائهـأفيها.!بدو،كثرةتجاربعبرالحميقيةذاتهءنيبحث

هذ؟فنف،اللقاءهذا.قيمةحول(المجالهذايخصفيماوالعربي)رونكببراودءاو،المستقبلالىورت!طحالماضيفيطوبلايساةلمر،مسنقر

المستممرالغربوذلك،نهضتهعلىالمستيقطالمتفتحالشرقيبينالصراعاثهواؤيوالحبا!ططفيالحبويحب،و/تعثرويحونويأثم،النساء

منعددالعراعهذاجسدوقد.واحدآنفيويخيفيعجبالذيواذ!..اخرىمرةويحاول،جديدمنيى!اولكنه،كليهمافيهماويخيب

نامنبد،ذلكبعد،للادباءيكنولم.صادقاتجسيدادوائييئاكبار.زابتفلا،والاوهامالامانيداعبتهواذا،مرات!هاكفر،بالقيممرةآمن

العنيف(لصراعمحاولاتيرصدواانومنالمتخلفمجتمعهموضعيعيشوا،،بت:د،ىواسيئسانفصهاعماقفيفيكتشف،قلبهتدمىانالخيبات

هذهـتصويركانهناومن،وتقاليدواجيالفئاتبينيقومكانالذيالحياةءايهتطرحهاكئيرة؟سئلةءاـىللاجابةسبيلايتخذهعميققاقبه

الحديثة.العربيةالروايةموضوعاتاهممنالاجتماعيالصر؟ع،5ينتفراملو(ي،بعينىانبجبوك!ف،يعيشلماذا:عاشها؟لتي

الثلائة،الصر(عالوانبينحواجزنقيماناتقسيمابهذانقصدولسنا،!مدكهعليهايطبق(لشيالاخلاقيةالمقاييسهيوما،يترصدهمصيرواي

واحدبموضو!واحدث!مو؟نمااثريفيلاواحد،وقدفياثركلهاتجتمعفهيقد،تنتهيلاكبيرةاسئلة....؟هدفمنلهيرسمعساهومايؤمنوبمن

دفعتئاقدئزعةعلىمنهانزعةغلبةوملاحطتناالبحثمقف!ت!ب!عربهالذيالقلقهذانفسهفيتقتللاح!نىتت!يانجمبولا

اتوزيم.هداالىعبرالاسئلةهدهعلىالجوابيلتمسانعببهلان،قيمةذوانسانانه

اولهممنكانروائيينامنعددصورهفقد،الوطنيالصراعقمابل،الحيافيةالفسلغةمحلتحلالتجاربهذهولان،وتجاربهحباته

)2891("خالدجلال"روايتهفيالسيداحمدمحمودا!رافيالقصاصهـإى،نركألباز،ا!بطلالانسانلهذاا.نجبحظذ(.رو!اجاففلسفة!ط7

المناضلينمنالمتحمسالجيلذلكالىيئاتعيعرافيشابالمراعورطلىالىا!ءس،ت،نور-"الىيهـ.ةدياندونفقفالىتيائقالموهذهجميع

فيالاولىالعالميةالحربابان،(لكبرىالعربر"ةالثورةخلقت!مالذيرنهدفذات.لانهـ(نبيلةنتريفةميادينوءلهاالحياةمياد"برنفيالعمل

---------------3---،ووطنهمهمجدتمفيبناءصالحافرداركونانهمهكلوكان،واضحمرسوم9

جمعا،.الانسانية.ئمومن

والذى،حغطوالهالىمنفالوانبواجهالذيالمعذبالثطلهذاان

لت،الحنانإطرحوان،والحذربايئسيتدرعانالىالحياةقسوةتدفعه

..المقربمنهوبل،نفوسنامطؤريبلانهحبناوكلعطفناكليستحق

نحنوانما.ذواتنافينعرفهامماخيرااحياناانفسنافيهنعرفبحيث

ت!ايبمالىيوصلهانبردلانبيلامبدالهاتخذلانهمغامرا.تهونتابعنحبه

لاعيادموسمفينقلملأهديةأجملهوالمبداهذا،وقدرهؤلمرهوجمرلى،ذاته(لىب!ايهتديايجابية

.المراع

منهروبا،الادبية(لاثارتص!ورهاكما،الماضيةالبطولةكالت،اجل

الاندهـلماجؤ،جم!ايهوماما،والخارقمعقولالخيالواللاعالمالىالحياة

ض--دو(لثورة،وقائعهاعلىتمردوالى،صعابهاكلومو(جهة،ر،لحياة

يو(جهماوغالبا.وفواجمهاماسيهاعلىالتغلبومحاوقى،قواذينها

فيشرعفادا،غريب،معزول،الجذورمبتوتوهومجتمعهالبطل

الىؤطواكلحعرر"اتأع(ببهاسننحالوالا،مجتمعهبجذورجذورهيصلاناجلفمن،الصراع

..حولهالناسوببنبيسنهماانقطعوبالتالي،وبيشهينسجمان

**

.وليسى"العراع"هوالحديعةالعربية(لروايةبطلعنوانفان،واذن

656.بصظعنيوانما،روانيانتاجمطلقاننجعلهذا(لصراععنوانطبعاوسعنافي

مكنتنافييكونلن،ذلكاجلمن.تمثلاواعمقهالاتاجهذاافضل

فكرةمستقطبين،الروائيادبنافيالكبرىالنماذجالانستعرضانهنا

ممثهـيمختلفتحتهايئدرجانيمكنموضوعاتثلاثةحولالصراع

الحديث.بمفهومهاالبطولة
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الىمررودتاخرهمبانفامن،المتلخرةالعربحالةفيوتاملا!جتماعيبنيحتلهكان(لذيالعراد"جوو"غارر9191عامففي.العربيةالاقطار

يشنغلونهم،الذينالرأسماليينوالى،تقسمهمالتيالخلافاتوالىءركللمولكنه،العربية؟لثورةوطينالحجاز؟لىيتجهاننةوفي،*نغيز

الملقاةالسزبثقلشعرماوسرىان.!خمونونهمالذينالسياسيينوالىبعضصادقحيثالهندفيالزمنمنحينافقضى،ذل!منيتمكن

.الآةاتفرهجميعءلىفيهاهوادةلاحر!ايثنبئنىازقهعلى.بلادهماشنقلالاجلمنالاخرينهميعملونكانواالذينالهنودالشبان

المثلويعطي،بأكملهجيلنفسيةيعكسالبطلهذا(نفيشدولاتويمفىصةلهاتاحثائرهئديبصحفيحمبمةصداقةربطتهوقد

باشكماليؤمنواللي،الصراععنينىلاالنيالايجابيللبطلالرائعلبتوما.والشات(لاجتماعيةالقضاياءلىوالوؤاو!الفكريةافأقه

تشبصرلماذا3ءاجزة!ظلا!وةا!طو!ةوبمان،الميادين!وففيالوعيالوطنيمفهـومهةخرج،الهنوديعافيالذيالاجتماعيالظلمادركانجلال

خالد"جلال"لكانتالرواؤيةالتقنيةضعفولولا.الحياةابعادبكلعندااشتباكايرماث!هدوؤد.واسعانسانيمفهومالىالضيقاطار.من

الوطسة.روايانناابرزمنيكنلملانهبلادعغادرانماانهفذكر،العمالمنوالمضربينالبوليسبين.

عواديوسفتوفيقاللبناني(لقصاعرروايةتداركتهماوهذالانه"اضزاباييومافيهايشهدلموانه،استقلالهاتحرمانيحتمل

وطنيهبطولةبدوروفتاةلثاتيشركوفيها(9391)"الرغيف"ذلكومع،ج!لعونفقراءورحونالاسفمعوانما،عمالهناكيكنلم

الواعيةالمفكرة(لطبقةتلكالىفينتميعاصمساميالشاباما.رائعة،متحمسااثتراكياوكان،الهنديالصحفبماثروقد"مستسلمونفهم

عبشية،المعنوكطولوضهالحيالهاتبريراالقومي.العملفيتلتمسالتيلممغلوطةكثيرةبمفاهيميؤمنكانانهالركالذي.جثلفيكبراتأثرا

لتتحررمنالئرتتجمعالبلادالعربيةكانت.وقد91!9العربيةالكبزيعامالثورةتثقفهيواصلظلوقد0شانااقلها؟لعربيةالمراةتحررعدمضرورةكلن

كانتفيالجبلالىكوغصغرتلاحقسامي،فالتحأالسلطاتوكانتالعثمانيحتىمعروفوناس!لغهيلقيهاكانالتيالعد،يىةالمحاضراتاـلىويسننمع

فيوءـولاميوكان.؟لثورةبأخباداليهوتدلىزينةحبيبتهاليهتوافيهالشمارفيا!عراقيةالقبائلثورةنطوهو.و-!ادةحماسةملأهنبمابلغه

ا!فراكاعدمانبعد،العملمنتمكنهمناسبةفرصةينتظرمخبأءحسثدث!رءالىيعودلكيشوقمايحترفىوكان،الانكليزعلى.291عام

ررفزين،ضميرءعلىثقلانلبثماالجمودهذاانغر.رفاقهمنعدد(:عودتهطريقفيو!وحما-تهاخمدانبأينولهـن.التورةفييث!ارك

ذلكمننفسهيعزبم!انشاءولعله.وننالهجبنمنبولاوفعهانا!فرار،الى.واضطرلسورياالفرفسيبنواكأل!ل،العرافةالثورةاخفافي

حتىينتظرظلوقد.الجيشمنفرتربرحندىقتلالىعمد.
-...ح!الكتابجميعقراءةعلىفعكف،المرةهذءفيالكتبعالمالىولكن

بانتظارءالسجنالىوساقوءعليهالقبضىالررفالقىبعض!بهوضى

وتظلقصردعرسهالالىافاص!ال!هيالمحانتزدححافمهامسسسه+وقتلهامعاغتصالهلهاأاليومييممم!صدر

الركيالحاكمرعو؟لرمصلمذللىاساءميمالهارسهواما.كممه

يودعليهااقبلاذاحانى،ويثمليشربوهوتتاملهجانبهالىىات

الثورةاعلنتالائناءهذءومي.به

بشةسثن!لتخرلأعما!سعيههنوكانو"ستقلامولهامعلافرقةصبرمنهاتسعبلىو..!

حعدبنصمته!البر؟.لىا)ة!بمالىؤ"لطأ
يمت،لمساميانوبلغها.العربيةالبلادسائرفيالشبانكالوف،لبنان

لسجن4منفرارءبعدالتحقوانما،الانراكاعلنهقدكانلماخلافا

وقد.قوالمااحدءالآناصنحالتيالثواردحركةالرئيسيبالمركرلبنانلدباءلشيخ

ولكن،المعركةميدانفيسقطحتىالتركضدالحملاتويقوديقاتلظل

بلغهااذبعدزينةتستطعولم.العربللمناضلينكنبقدكانالنصرعبودمارو!

الىمنتصرينيدخلونالعربالثوارراتحيندمعهتمسكانالننما

اضطلعواالذينالابطالهؤلاء(حدالايكئلملامبمان.الصفرةقريتها

ورغيفاستقلالهم-اجلمنالعربمراعفيبنصبيبهموقاموابمهمننهمالثقافةدار:الناشر

خبزهم.

اطارمنتحرجلاانسانيةبطولة،الروايةمذهفيساميوبطولة

العربيالشابهموممختلفشخصهفييجمعوهو،البشريةالشصائص3؟هـ.بصبيرو!

ويعشعقيبانهكماةالمسيحيةيعتنقكونهعلى،اـلعربيةبالقوميةالمؤمن..لق2.عاتوسطالقطعمنصفحة2.ع

متصلللبطلةحبهأن.القوميهبعاطفنهمرتبطةحساسيتهظلتوانفي

لىيغنيرهذوايعتيلمعطعدهاالراوئعيرتفعللهببتلكفهوالشلمسدتمع"إلمطولاةلانصبإلنضحعة.--..!،.

....،-جميي!
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."واجدفيالكلحيثالىذاهباعثنبعد،زينةعنيحدثهمواطنيهاحداقبلحينسامينفسيةالمؤلف

لجممعنموذجهو-للروايةالرئيسبمالبطل-"محسئ"ان!والواقع:الضرة

غيوددلهبرالحياةفيطريقهئتتلمسائقتتالقلققةلهق"مرةالهمبدبقتلك.يهبمنلاسمكللبهفييضتمءشعاعاواحى،محدثهالىساميقمال"

الصحيحك4السهحستمئكلابورجوابأيئتاسرةالىيتتمنيانه.الكيرةوابملته،السملءالىينظرقعاد،شفنيهعلىابتسامغالشماعهاماوظفا

كعتبهمارواح"قهنك،والترفالثروةتبغضيروحايملكفكارهو(ماتستومبقد،ضلوعهبينطناصغرةزاويةابامه..عرحياررصفحات

مرفمنفكم،كألتبمكثبنهمنتتالالمالضيقليهسمحسنواتم"ابأؤثوةصنعروممثهء،مسنوحنمةقللهمئنوتبقى،واـمجارهاوهلدندااـلصحراء

..ؤئدئتمثابايرتديانيريديثئنلملانهبأويهضدوكافحوبهـى!ررعتعيظبم،(عملوقنقتعالظالمينويغيب،الارضوجههلىظالثفليحغاهقه

!بعلىتنتكرمالشيارلالدهيرسئوابألاودموعابتثاملاتمتنوكم،الثةرة...زينهوتمتمه،المسلملاقيب.راضغبرمتمام!غلاممئم

الفقرامكهؤلاءيكونان،واحد؟شيئاالايرجويكنلمانه.اوررسةد"س،ارومهاما،اعظمهاما،اجملهامازينهياتعلمينلو.،لثورة

".ماءبلاكالخبز،خبزبلاكالماء،الآنمااتاعهتملن

اـوبالكثعبرلاثهتميئة?نمثؤهثه!لهلدثرلقيءيقثبأولمرئائهمتن

بحضور،ذويهسيارةيستلانالىيومااضطروحن..لثروةةدلاولوسرف،حبهاقمةالى،الحياةقضاياتتحسساتيالبطلةومثله

محسنخرلثلقد":دليهحكمهمصدبأتصتناتقرعر،رفاةةقلتنتدعبهاثورةانتمعلمالعمبقاتع.بهرلى*تب!فماته!بالفللتفهشمر

منايلماسنهررهاببم،؟لتركتماتمنعمارمئمبلادهاتحريرهلىتفتصر

العكلة،لكتملءالريكبفيؤؤئيهلدتالىعاهثبحبن"*لهالىمصشنا.
...ص.الائبتماتسالآفات

يفعل،مهماوانه،هوةوبينهمبينهيحفرغامضاشيئاانايه..

يرئلريكئثبلم،نفسر؟الىسيبهألاؤطديدبضيلثتلماهكميبئأعرتنببظمم،اللئتمهمللبناولةمفهومهافي،تسملمالغسدواعهاىعلى

يسوبنه.الدكمالفمنؤئأيءلىيثثبرابأالا.القكنذةالثلم؟غبمعئمتمهقاتعيراتعبرصالتيا!رىرالنماذبمهلى

النعممثاتفيبالنجسهيوحلئنمنغنهابغالاالروائتينبمغمخلعمفقه

اثبتمئعيكحرنذبطعب،ؤثبميابطلاكؤئنهالى،مترئ.بصبحوهنع

معؤتعثبيبحتماثئمؤئالرئمهأفيتلاالثربئتمنع-فنربأببنترثمؤئالئعثتهئبأهذهوائم.ونزونمؤرمبمثامانمئمد4يعبرونبماوملاورالمئائتبنم

صراعيبلغوقتفيمجئنمعهعلىاثئرالرجلضلات.ب6تهمقعورةكانتاننيالبطولةمفهومتفرعلىدليللانصعالجماعيةالبطولة

تمبيريهي.معننركقالرالاخرينوبينبدنطمليسف!مقينافراهملى

فيتصمقمكانت(اتاالاالصقيقيمعناهاكنسثئلاالبطولةاتمعبموااهقم

-79الصفحةعلىالتتمة-ببسالبطلظن.والاسهامالهشارئالىوتدفع،العدوىبذورئناياها

الشسبيصبححعى،يتعددوانموذجيتكلرمثالهوبما*حقابطلا

كله.بذلااابهينتعيالذبت

"اللئعمعلئهة"هيللبنملئلةالماهوعمهسمتلقسهروايةحرولممل

حديثاصلر،الجديمه!ربعثحولموضوعهاوبلور،الحكيملتوفيق)339((

اتمهتمتئكفلعمهم:الحديثبالممرالممريينحداافيالرئدسنيالحهث

يستيقظ.شعبالىترمزالتنكلهاالممريةيلاسرةفصةانها.الحرية

4اصه!ح!اوا!نخمسةالارادةهذءوبمثل،كالسابقمحيدةكريمةيريدمابيدةلحياة

دسكرعئمسننعكمفيهولهممغبلمتما،البهاولىفيلراهماقربنء

التربمبأهيناتملالمبتنهوتابمدمافاذا.ؤقلالىثئنباالمرتمقترةفدهيقامأم(نعلىيصروق

اليهيلعبعقهانمثهمكثأيهلبئعمقردةفتاايهبوقالاهناهم،القهباءة

كوبلنتزادموتمتحريرلحلم،افيباصاقهثثوتعنعرهمجمدعامنبأمتغلتولكنعم.بتنوسماثر

......غضبةالايلالفةالىيررهمولا..ويتباعدون،اليأسفييقعونبهمفاذا

صايعأليسلرجمه

يشاركونهمفاذ(،زغلولسعدزعيمهابعادضدوث!ورتهالمصريالشعب

الحدفيةالصحافةفنعندرهسةاحدثمستعيدين،متماسكينمتضامنبئ،واحدبدافعمسوقين،جميعاالثورةفي

،*سرةاهملاءنهعرلقه.خلامبينصبهامناررتهو؟الدتتتاصبوهاصهاضأ

الثقافةدار:الئاشرزثلولسعدظهرحينللضضحيةمستعمونانهم،بين!3*لموحدانبمد

ص.27-نوءمنالاولالت!لقد.البطويةالجماعيةالمعجزةتمتومكلا.3عالهمكلجسدالذي

اهتداءوتعميبع،كلهاالمهارتلطلاقمجميع.(لمهتهثهلىكلهالشمهنثار

لبنانياقرشا025الثمنيحسمبكانمنهمكل.واحدبلسانيتحدثونكا"لواا!مةفيكلهاالطبقات

مدفوعينواحدوقتفيانتفضواجميعالائهم،الحركةبداالذيهوانه

3"عص.ب.بروت،بينلئيعه*يمانبانيشعرونفهـلهم..الددمهارتالائبرصهم

منيتكليبكونكانوااجدالعمانبغرائزهمويحسونويلركون

-3لانك،جديدمنسهراك،ابديةالزمنيصبحعندما"بقولهماموانهم

ه



وحن"؟نشاءحينواحدةوكتلةاردنااذهافرادانكون(نعلىبالقمرة

المصريونبدا،البلادانحاءفيوزعوهاوحامدجعةلفرنسيوت4قطعاررلمئةالروابةفىاهـلة
ثم،السلطانجسدمنقطعةفيهسقطتمكانكلفوفىفريحايقيمون.....

لضريح4قبةتحتماانوامركت"ضريحكلعند؟لها"لل(لاردحاميكون

الضريح،حول(لملتفةالنليظة(لخشنة(لاجسادهواكل،المهمهوليس-5الصفحةعلىالمنشورتتمقي-

هو(كل،الجائعةالواسعةألافواهمنالصالرالواحد(لند(ءهوالمهم

منواحدةبضربةجنودناقلوبخلعالذلىالخرافيللوحش*خرالوجهعلىالاخرهوفثلالر،المحبوبعمه"عبدهواما".ذروتهفيهالطبقات

ويتداخلويتحمعمنهاويتصاعد(لجموعهذءتفرزهماهواى،يدهعلىتسيطركانتالتيالمراتبفكرةءلىيثوروهو.الاجتماعيالظلم

الدفولىوقرعاتوانواهـالشوارعالمشاعلباضواءويختلطويبلورطعاماالخادمتعطياختهرأىولقد.محرفيالبورجوازية؟لاسرجميع

حولهاتتجمعالتيالبقرةهوكانحامدوضريح05*جسامواهتزازات؟مثينارجلابروكاليمنى":غاضبابهافصاح،فيهداغبااحد؟نلم

ماذا0الخلودتحقيقعلىلحادر؟سحريااكشبرالتصبحوتلئنقي(لاراداتعلىالبيتفيكناوقى؟ذلكبخلافنماملهكنامتى؟مناهواليس

وكشزد*يمانتفرفيوهبمالجموعاراقبواجفاخاشعاوقفتلقد؟امولكانتالذينوالسحرةالمشعوذينجرأةبكليرهاجمنراهانناثم"؟درجات

حينفيصبح،الو(حدالقلبمنالواحدالنداءويتصاعد..خلقهفيببخورهمالبيتيهدمواان"يريمونكانواوالذيناليهمؤتوجه؟خته

وتقويهتطهر.،قلبكلفيتنسكبفعودحيةساميةمادةبغرهيلتقي!"وطلاسمهم

نكونانوروعةالحياةبعظمةاحسستلقد..البقاءروحفيهوتغذياصبهولقد.الحقيقيا!ريددبطلرمزايظلمحسنفانوبعد

ليصدرنتجمع(نعلىفدرتنا.المعبزةالقدرةهذهنمتللىوآدميينبشراطهر؟لذبماالوطنيالعملميدانالىففروا،حبهمفيبخيبةواعمامه

البنادقفمائدةما...مناكلحياةمناسمىهوماتجمعناعنرورهـلار!مرقيالخعا!صاحدىهو(لفراروهذا،وشفاههمارواحكل

فيالقتلفائدةوما؟بعضهمبقتلالناسهؤلاءنخضعالكي؟والرصاصولكنهم،والبسالاسىفيغارقينلحظةداترأيناهملأاللقد.الحديث

مئات(لو(حدبعدبرهذقوبملايخلقولاولادمن"الميتلكلكاحيكوجايحبوويخلقونكانوقد.الوطنيةفيالنقالثىواستخفهيمبالصماسة(يامبعد.افنلأوا

يتعلىالتيالجماعيةالبطولةهذهءلى(ءلقانالى2!ربيحاجةولامنيخفقعادالحبخيبةحطمه"الذيفلبههـهن،ؤغيرااشدهممحصن

آخرجزءايفيشكغيرمنكامنةهيو(رتي،مصرفيالثعببهـاحبهمذصفىرينفقمضيا!طنهذااجلومن،وطنهسبيلفيجديد

اضرىقصةفيحقانجدءماوهذا.الكيبرالعربي(لثعباحبزاءمناقوىولى(رضحكأجعتهعاناهاالتيالآلامانثم.للفتاةيكنهكانالذي

جرح"لاريخ"الفربدةمجمو!ه4اسمتحملالتيهيالشايبلفؤ؟درائعةمناوالحبمسراتمنشيءيمنيهيعدفلم.بالبنلاحساساواشد

فيالعربيالشعبلهماظفييعيتتىكان(للذينوالظلم؟لارهابوتصوريصبحوهكذا،وظنهبرقضيةالابعديفكرلاانه...فيالامتحانالنجاح

نايحكمهاالتيالمقاطعةمخانيرعلىفرضتركيحاكمين.العثمافيعهد.الاسستقدلتنشدالتيكلهاالشبيبةتلكحاللسان

ذلكالمخايرفرفض،الجيشصسعةمناخوهافرجميلةبفتاةيأتوءللد،-رطويلةقصةفيالجماعيللصراعآخرمثالانر!انناثم

نفسهاهيبرزتانكثماالفتاةولمكن.والهوانالذلمنالواناوتحملوامجمو!ةفياخيراصدرت"البانعسره"بعنوانادديسإوسف

وبعدالامرفييئتد(ولونالسكانتجمعحيث،العامة؟لقريةساحةفيهورمزي!لالاالقصةهـفىءفيويس"شرفحادثة"بعنوانقصصية

4يقودوعا!الىتمت!تمهموهيالمخافيدعت،لماماوفعرتثيابهامزقتا!وكان،ممرءلىنابليونحملةايامافرنسيوناحتلهاقريةفلاحيمنللاحة

القرويينجميعفاذ؟،فجاةالفارشقيقهابرز*ثناءهذهوفي.الطاغيةالى.خ!لمواانبمرالفرسيينابخودفدمعركهقاد،حامداسمه

الشرطةرجالفيزيحوندصرهويقصدون،الحاكمعلىمعهيفنورون!طو!اوبنمراوجسي،علىعصفورتجبنوشمالمميزةسفتهوكانت،قريته

الىيرتدثم،قتلهفيالاخيترددولا،ثملاالخمريشربالحاكمورون!فونازهممنوا!بنيطاردونهالفرنسيونأخذوقد.يدهءن

هذهوفية.فالكما"ابداالانبعداحدير؟هالا)حتىةبهبطتهااختهصغرة!اباتىانفوجئواولكنهم..المميزةالسمةهذهبفضلعليه

مغررةحبةان":السردثنايافيا!اردةالتاببةالعبارةتفمنهاالقعةاولادانفسهميسمونالعصافروواشمىالبنامرمبتوريمننتكونبدأت

لثمهي!حدلقرولاثسدلطلةبهاشتصبلمععوجدهكدبراالثورلاتدنطفيرلص!ادقةشحصه،علىلا،حامداسمعلى(لقضاءالمستعمرينهمفأصبح،حامد

الحرية.طريقرلمجتمعالدلتاانحاءكلاسمهوغز(.حامدالسلطان(صبحقدوانهلاسيما

وبدأت،ضريحالهواقامالشعبفهاج،حامدفتلثم.العلياومصر

فيوالغربئالئرقالنقاءادبا؟نايستوحيانالطبيعيمنكلانوقدجاهـ!كانماذا".الارتباطاشدبهمرتبطةبانهاوتشعرتزورهالوفود

منلونفنشعا،لهم(لغرب(ستعمارومن،العربنهضةمنالفترةهذهقتللانهوهل؟المذ!لةالطربقةبتلدحولهليتجمعوافعلقدهذا

العالمبنهذينالمتقاءمنزعالذيارمراعهذايصورالروائنالادبالتقدير؟منكبيرةدرجةالىيرفعونهالفلاجزميلهلمحرع(نتقامافرنسيا!

نفوسفيداخليصراعالىالخارجي(لمرأعهذاويتحول،(لمختلفينيتحركواحدافيهترىلانحاجةفيالناسكانتوقتفيتحررلانهام

لهمفأتيحاوطانهمالىعالوأم،الزمنرون،شرة(لغربفيعاشواايطالالفرنسيالراويعلقلقد"؟اتجاهكلفيوتففععقالهامنتنطلقكي

وبمص!رهمبشرقهمايمانا(شديعودونجمبهيعاولكنهم،ويقارنوايوازنواانبمدافعنا،،بتفوقناالقومهؤلاءنغزوجثنا".بقولهذلكعلىالقصةفي

بداتالتيالعظيمةاليقظةبهذهيرهصونبذلكمهـأنهم،فيه(لمشرقبقدرتهملنا(نىولكن،كيمياناوتفاعلاتومطبفننا"لنحاسيةبموسيقانا

.(لعيونتبهر(نوارهالناالى؟كهذابايمانلناانى؟والبقاءوالحبالتكنلعلىالخارقة
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(لتيالروحبفضلالغربعلىينتصرنر(.يعمرانهاللذينوالمرضلهطويلةقصةفيالمراعهذامنلونانعيمةميخائيلجسدوقد

الشر!سذاجةاسماعيلعرفلقد.تقؤدهالثتيالايمانوقوةتحركه."كانماكان"المشهورةمجموعتهضمنها"كوالكيساعة"بمنوان

ولأسيماوذكا،ءالغربعبقريةكذلكعرفولكنهالطبيعيةوبساطتهالىيعودحينللزواجيتهيأ،خطاربر!عى،قرويافلاحانرىوفيها

مرموفيفالشرق.الامراخرينتصرالذيهوالايمانانفي،ايمانهروم،جميعاالقروييئانظارووجاهتهبمالهيجذباميركامنمهاجرالقرية

،شيءكلاسمايمرتمنحالتيالانكليزيةبماريوالغرب،بفاطمةررخطيبةفيهمبماالجميعاعجابتثركوكوساعةيحمل(لاجرهذاوكان

مريبة.اخرىلهاعلاقاتأجلهمنتتركاندونجديدةا!اقالهوتعتحويبلخ.المهاجرمعتختفىالخطيبةهذهانفجأةيظهرثم.نفسهاخطار

عاداذحاوللمقد.وبعدهسفرهقبلالبطلحياةبينواضحةوالفارقةيقررانلهالغربيةالحضارةهذهواغراءحزنهوشدةخطاريأسمن

يشغىانوشاء،الجمهورعليهفاغدى،الجديدةومبادئهار؟ءهينشراناشاءفييكسبانمنهناكتمكنوقد.امركاالىالهجرةايضاهو

الىمساءذاتوعاد.بالعمىفاصيبتالحديثالطبيبالاللوبفاطمةاذفحسببمالهتطمعاميركيةبأمرأةيزوجوان،كبيرةثروةالحرب

)ةافراد"امامهيكنلمانهوادرك،المؤمنينجموعفرأى،هاشمامقبركوصبساعةخصوماتسخروكانت،الضعفعليهوتنعىتحتقرءكانت

قيمةلاايمانغيرمنالعلمان.الايماناشخاصهبينيربطشعبوانما.عليهاالحرعيشديدوكانارباحهمنألامراولاقتصدهمما؟ـشتراها

ولسم،بالعمىاصيبتوحدءبعلمهفاطمةيشنىانارادولاف،ولالظاهرفيهو-اميرء!ه!شاببرفقتهماوكان،الزوجانالتقىيوموذات

نحيمة،الساقطةالمراةوتلك...ايمانهاستعادحين(لابصرهاتستعد!رافيالسابقةخطاربخطيبة-لمخسيقهاالواقعوفيالزوجةاعمالمدير

لقد؟تريدكانتماذا،تزورههاشمامقبرعلىدائماترددكانتالتيثروتفقدانرمدرؤجهالتعيلخادمةتصبحانالىانتهىامرها؟ن

اتيحوقد..شقا!االلهمحااذاشمعةخمسينلهاتقدمباننذرتخطارتزوراقباتالتانياليوموفي..المدقعالفقرالىو(فضى

فالرك،بعنرهاتبزوهي،اوروبامنعودتهبعديراها(نلاسماعيلمعوخرجتاستقبالابشعالاميركيةالزوجةفاسثنقبلتها،بيتهفي

زلت.التيالروحهذهيطهراناستطاعوحدهالايمانانخطارتذكزانهالوكماالكوكو،ساعةتدقالازناءتلكوفي.غاضبةعشيقها

قوس"و"يلهوقد"الجابريشكيبروايتاتجسدهالذيالصراعاما،بمفردهقريتهالىخطاريعودحينوبعد.الفائتةوسعادته؟لماضيةبحياته

الثرقوالعروبةلمجدغربيةامرأةوعيفيهيتجلىآخراتجاهافيتخذقرح".وتقديرهمالقرويينحبفيستعيد

واحد،الرواي!تينفموضوع.المجدلهذانرفيرجلوعىمنو(دوعاعمقالعناع!الحضارةتجاهالضسةالارضموضوعازاءاننا!ناوواضح

ورواية.البطلةالثانيةوفي،البطلهوالاولىفييرويهالذي(نغيربانشجحماديةحضارةرمزالكوكوساعةانوالواقع.الهدامةالعاقة

عضاءفيهتعالىالذيبيتهاتهجرمسكينةالمانيةق!ةقصةتحهـىالبطلةاررلمةمهمتهعنخطارتثنىوان؟لحقبيقيحيا.نهارفقعنامرأة.نصرف

فاد؟،مصيرهاعنبحثاالشوارعفيوفضربابيهاامرأةظلممنشديدا(مرأةوجهفيهيبررالذيالماديةا،هـنيةمنالمعيطهداففي.كفلاح

جسدها.بثمنالامساعدتهايريدونلاالذين(لرجالهؤلاءجميعتكره!طوهو،غظبمةثروةكسبانهمنبالرغم،سعادتهكلخطاريفقد،خائنة

الانتحارعلىعزمهافيصح،والجوعالشقاءوولةتحتتهدمبانهاوتشعردوايبهتمشيشاهقبرج"؟لحضارةهذهبانيشعرحتىطوبلايلبثلا

غرفه،فيبنبلفيستقبلها،الدينعلاءاسمه،عربيبطالب!بحينا!ننالا!ةألارضتلكالىيعودجديدمنفيفر"صدرهعلىالعظيمة

!هـاذ!أررتستسلمحينوتدرك،مخلصاعميقاحباتحبهانتلبهـثفلا.باطانانفوقهايغفىانيستطيع

الدينعلاءلعلاقاتتكترثتكنولم...ووبردهايهانهافيماير)3(91("!الثمامقنديل"قصةفيندركهماالرمزهذامنوقريب

غ!ة،كلمناياءحها.نحمىلهتكنهالذى؟لعرفانعاطفةفان.الاخرى
ففرمنبالقربعائلتهمعيعيشفلاحقصةترويوهي،حقيليحي

علاءاليهينتميالذيكلهالعربيالشعببتاديخالاهتمام(لىوتدفعها

تاريخهمتمجدهيواذا،العرببنبلالاعجابشديدةهيفاذا،الدينابنهالاسرةوالدارسلوؤد.اماتالمسهالول!بات(حدى،هشام(م

تمتنع،الدينعلاءحساسيةتجرحانمنوخشية.العظيموماضيهمهـلىيثافظبان!وصاه،الطبدراسةليتابعانكلتراالىاسمايمل

راحت،امرهاحقيقةاخفاءاجلومن.منهحملتانهاابلاغهعنكانتالابرينيتيمةفناةو!ط،عمهبابنةويتزوجطاهراليعودتقواه

وما،مريضةفتاةالىفيهتعرفتمستشلىفيمتواضععملعنتبحتتغرتوؤذاعوامستةبعدف!بعود،الفلاحيسحرالغربولكن.معهمتعيش

ن؟المريضةعليها؟اقثنرحتوقد.بينهما(نربطتالصداقةلبثتله،خ!عالما،قريتنهفيجديداعالمايوأجههوفاذا.تمامااخلاقه

.الصغ!ين.شقيقيهاعلىالسهرتتولىلكيدويهابيتالىتصطحبهاشفاءانيريدكانااللذرن(بويهصد:يتورانيلبثوما،والاحتقاربالكره

سوبىيا..الىنهائيابرلينمغالرةعلىعزمهالدينعلاء،بلغهاالا!شاءتلدوفيكانالذيالجمهوروضد،هاشيم؟مقنديلبزيتفاطمهعينيفي؟لزمد

وهي،آلشرقنحوهو،القطارمنهماكلاستقل،واحديروموفيانيبرماويحاول.الخرافاتتلكبرمثلويؤمنعمياءاطاعةالتقاليديطيع

الرفي.فيصديقتهامنزلنحومنردحامريحمافيسقطويضربونهالناسفيهاجمههاشمامقنديليحطم

بطليدخل(الكتابمنالثانيالقسموهنا)سمنةعشرةائنتيوبعدعلىينطويولهـنه.نهائيالمجستوطنهااوروبالى1بالعودةويفكرالزمن

هداكانوقد.وايلساالدينعلاءابنعليمحمدهوالمسرحالىئالثيقومحيثالىتقودانهكانتاقدميهباناثرهاعلىيشعر،ايامبضعةؤهسه

ففيه،ريبلوننسيهاالذيالبعيدالابذلكامهبمبنيفييجسدالطفليستعيدحىطويلايلبثوما،الزمنمنحينابهفيط!فهاشمامقبر

كانالصوفيةمننوعالىحبهاوتحولكاله(لدينعلاءتعبدكانتويلتحقنفسهءلىينتصرحنىفيهفينغمرعملهالىويعودا-ه،نه

وسيسهم،عربيابطلايصبحسوففهو،موضوعهاهوعليمحمد.الاولادوينجبعمهبابنةفيتزوج،كرههالذيبالمجتمعجديد.،كل

الىبهتعودانتودامهكانتوقد.جديدمنالعربيالمجدبعثفيالشرفىبينوالحراعللمقارنةلة7اسماعيليتخذالمؤلفانبر؟ةوإهـفي-7

استيلاءعليهاتستوليالرحلةهذهفكرةوكانت.ايبهمنبالقرب،الشرقالجهلمنوبالرغم،الشرقتتأكلالتيالآفاتمنفبالرغملفت..؟ء./و
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يوحنا"بطلي(نثم.الخالقشراتعمنشريعةيجعلهبللهالابوابمبمتحقيقطمعاالحياةمصاعبجميعتتحملالواقعفيوكالت،شديدا

علىيتسلطونالذينالمدينرجالعلىيثوران"الكافرخليل"و"المجنونمنيكنولم،عليمحمدمرضيومبالجنونتصابوكادت..الاملهذلأ

وايمانهمالدينيةعاطفتهممستغلببن.اموالهمويسلبوق!مالناسخيىاتتمكنثوحين.آمالهاكلمحطماماتثم،شفا?يؤخرانالافقرهاشآن

-.الساذج،سانحةفرصةلهاصديقةمعاغتنمتالشدي!المهالاعلىالصبرمن

ابطالهجميعلافيكبرةاجتمايمةقيمةحسينطهاثارمعظموتكتسبيروتبمدينةاليهاتنتميالتيالفرقةمزتوقد.الرقصمهنةفامتهنت

انه:كاملةاجتملع!ةثورةيحمل"الايام"فكتاب.3لتهكاعلىثائرون،الدينبعلاءثانيةمرةالتقت،المراقصاحدفيوهناك.تجوا!هااثناءفي

ونفاقوالجهلبالاكاذيبيزخرمريضىمجتمعآفاترمزيةبطريقةيهاجمكانمماوانبلاصغىستارهالزمنعليهالقىالذيالحبذلكوانبعث

سقطواالذينالشباناولئكقصصالمؤلفيرويوحين.الدينرجالحدتهالذيابنهاصورةهيهورأت،شيءكلالدينلعلاء؟يلساوروت

يسخرانيريدانما،يلاحقهمطالعسوءهناكانفظنواامتحانلأهمفيحبهاعلاءالدينفيايلساكانمنالطبيعيانيقدر.وقدحوادثهمنحادثةكلعن

(لثرقيينهرلاءمنكعربهايؤمناتيالساذجةواوهامهممققداتهممناسماءفاذا،ألابطالهؤلاءاحديوماابنهاكرىفيانواملهاالعربيةللبطولة

ومظهر.والجمودالكسليلتزمونهمميما،المعاليالىيرطمحونالذينأصداءنفسهفيتبعثالعربابطالمنوسواهموخالدوعمروعلىمحمد

التمليميجعلكان؟لتي(لسهامتل!فيإكمنالثورةمظاهرمناخر!نداءاتالهميقذفونالعربسماءعنمنبعثينيتمثلهمهوواذا،جديدة

ورصبح،ويناقشهمبارائهمويسخرفيهزاـبالمشايخ.لفاهدفاالازهريا!لمساشعرتذاكواذ.والنضالالصراعروحنفوسهمفيويبثونجديدة

وقد،ثائرالاخرهو"و-"ادجمب.والالحادبالضلالويتهمللبمععدوااصمقاومهعنفانقطغت،هـسالتهاوادتبمسؤوليتهااضطلعتبانها

اننقاليدضدثورته.اللازمقدرهافقدتلانها،هـمهالىثورته،؟دتوذهبتبراثنهتحتفسقطث،ابنهامنهاانتئىوالذييتأكلهاكانالذي

الحر(حتازانيعتقدونكانو؟الذينذويهانغلاقوضدوسطهوضد
....-.الربيعمع

معلفلكنعسهسعيدنهاثوكاىالىي1(،دعاضدلكروارجه""لخطرمزمدنإمه(فافييعرنئاض.،اجنبيةامرأةانها."قزحقوس"روايةتشهيالمؤثرةاللهجةبهذء

ر..؟لشرفيالدينعلاءقلبفيالبطولةشعورتوقظالتيتلك،غربيةامر؟ة

هيوتبحث،حيافهمذويهامقاسمةترفضاذباتقايىصتهاتقطعالغربووفى!لمانفبعد.نفسهللغربببعثهمديناالئرقيكونوهكذا

بابطالفتذكرناطريقهاوتختار،دائماغالياتكلفاقيحريتهاعننفسهاعاد،الوسطىبالقرونالاوللقائهمامي،والايمانالحضارةرسالةمنه

ارهبماأالعصيان؟الثورة":تتساكلقبلمنوكانت.سار"ر

لاالقوةهذه،والاد(رةالشخعيةوتعدم،القاوبتملمكاقيا!قوةهذهسيقودافيهووالشرق،جديدمنيسقطانقبلاىليهءفسلمها

.الآنالعالم

نثسرانمنبحثنامنالاخرالقسمالىننتقل؟نقبللنابدولا

والنشرللطباعةالاهليةالمؤسسةتصويرايضاالفيها،الحكيم!توفيق"الشرقمنعصفور"روايةالى

:ر!رم.الذيوالغربالشرفىبين،يالفيالصراعهو،الصراعمنآخرللون

نتحليله.المجاليتسعلا

كغربوريحالشرقريح-ا

باكبيرلتأليفالروائنانتاجنامعظمفيستغرقون،الثا!لرونالاجتماعيونابطالنااما

عزامسمرة:ترجمةبناءفيالمجتمعلاهميةأدبائناوعيعلىواضحدليلوهذا.والقصصي

قبلالاجثنماعيةوقضايانامش!تنامعالجةمحاولتهموعلى،سليمةحياة

الفردوسحقول-2الابطالهؤلاءمنكمررااننلاحظانالغريبمنودعل.شيءكل

تينبكصن:تأينفالىيشسرمما،يائسيناومخفقينالمجتمعمعصراعهممنيخرجون

لابحيثالقوةمنمجتمعناتتملكالتيالآفاتانوالى،ا.مراعقسوة

عبودانجيل:ترجمة.بسهولةعليهاالتغلبيمكن

اد!اة!ص-3افورةمنآثارهحملت(لحديثعصرنافيءربيااديبانعرفولسنا

انتاجهماووعيقدمونالكتابا!رروايةة!اكانتوسواء.جبرانخديلجبراناثارحملهماوالتمرد

"المروحعرائس"ففي.الروحبهذهتنبضفانها،اقصوصةاو

بيدرخليلاميل.نرجمةسلسلة"المتكسرةالاجنحة"و"العواصف"و"(لمنمردةفلارواج"و

..:ارجالعلىوثورة،الطماحةلروح1ووالحريةالعاطفةثورة0الثوراتمن
ل!مالهحتى-4

نجداناببسرومنالعمياء.والتقاليدوالرأسماببينوالاقطاعيينالدين

بيلسخاببلاميلتأليفرجالمنا!قباتتزو!جعلىعارمةثورة"الهانيورد!"اقصوصةفي

.افىنجدكما،للاخفاقذلكاثرمنالزيجاتتلكفتتعرض،يعرفنهملا
اعتر!لى-5--

..ثمبالثتياتيغررالذيالوحشالرجلظلمعلىثورة"البانيةمرتا"

سنوكمالتاليفاقصومةفيمنهاراالقصصيالفنكانودئن.والرذيدةللاثمنهباي!تركهن

(المكتباتجميعفي)علىيثوراذ،ذروتهفيهايبلغالجبرانيالتمردفان"العروسمضجع"

فتحالىويدسعوالمخلصالحبويباركالفاسدةوالتقاليدالاجتماعيالنفاى
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الواقىقسوةعليهوتطبقجارفةالحاديةثورةفيفيقعومثاليتهاحلامهتسلكانفيترددلاولكن!،".الموضوعةالاشياءاجتراميسمونهاالتيم

ولتردانهي!اتولكن،والفلسفةوالادبالفكرالىفيفرالحجرياماميمستقيمةاليرانواجباعلىان".اختارتالتيطريقها

لاسما،غذ!طشالذكطوالفاجعةا"ساةحسحياتهمنتزيلواننفسهوتدفعها".بغموضوانشدهاعرفه!فنحو،النمرقنحوقيومايوما

الرجعيةضغطتحتسعدوفاةبعدسيةالسبول"انهارتانبعدعنتختلف،جديدةمخلوقةانهاتحسهيفاذا،فتصلالثورةهذه

المجتسعفسادبانواشعرهيأساالخلقيالانحلالوملأء،السياسية،الجديدةالمهندسشخصية.نخلقانهاثم.قبلءنكانتالتيالخادمتلك

تيهفيالزمنمنبخباوساق...العنيفوصاعه.نضاررمناقوى.والتفهمبالحبيزخرانسانالىانانيرجلمنفيتحول
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