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سمبقص!لةهلأوءاًل!ننعمل!س!مماذ؟فيفنىاالالئ!نرمنهابمبةاؤول!بمابلمظةاستعمألهاهـء؟ايألا"ئصنترا!الالغررو:أد

عنوتكلم،افسامهابينفرقئم؟الماخرةالمعانيوبينالاولممناهابينلبعليعي5مئبرةلىجمة-ئفو!.جتأفيف

رائد،بكلاحاطتاك!والملابساتالظروفوءن،واحزابهاروادهاصفحة.!ه-بيروت،للملاييناالعامدارمنشورات

بالثورةالاشتراكيةالنظرياتصلة،وعنواراًئهبافكارهاتسه.واوحت

كييراانعلىونبه،الماديةوالفلسفة،الصناعيةوالثورة،الفرنسيةواهتمامهمأافكرينبمنايةموضمعساي-المصرهذافي-يحضلم

فيالاضءفيمنهمليسواالالئراجميينمناالناسعدهمالذينمنوفعدد،معانيهااخلافعلىالاششاًيهةانذلك،الاشتراكيةكموضى

بالنظمالثقةومحعدم،للجميعوالس!مادةالخيربحبالالثراكيينة3عتتارامامةو.هو،ائنانسعيهيحتلفلامشتركقاسلم)يجمعهافيهاالاقوال

دعاةمناخفقمنواخفاقي،نجحمنلنجاحالسبببينكما،السائدةالمحلصونشعاراويتخنهـا،بخلهاانأذنبدعفلاافضلحصاة

السفرهذاحواهاالتيالقيمةالبحوثمنذلكعيرالى،الالثعسراكيئاعتعياسيينوغيراررياسيينمناوروأءعلىوالانتهازإسون

اًلائنراكيةالنظرياتعنكاملةواةعءةصودةالقراء.نعطيا"!وا،ال!بتيمسعبدبودعلىالاءةهـاءفياسرانجبلمعا!-شكالذكليموليهخى

وما،والحركاتبالاحداتوصلمتها،!!وتارقي،وا!دا!ها،وبواتها،الحسعبناراشعلالذي!"لمر،سعوح.."انتعسراكيا"حزبرايتزعم

.والم!هماتالنا!قدحياةتن!لجد/بةمفاوو-منماحدننهافطلىراميالعمالحزبوهذا..؟لافترايةفيديىنالملايينو!ل

وفيعاالىمطوربينمايجداه!يماا!ق!القاريمطءانالى،هذا..أ،شتراكيةوبدكلي،والاورةمماراله+!يونيةيناسر

!اكالفلسفيةالمشكلاتلمنعضحلولاواراءا!والمنالمؤلفيعرفثهو،-،يضعونالاشتراكيةدياله.ابةعلىالادلامحملةوافبل

عنيقدالك!ابصاحبانوالملاحط،بعي!دامدمنذالحلتن،طرءاوروالمجلاتادجرا/دعسياقالاتاويدبجون،والقصارالطوالالمجلدات

الحرصكلوحرص،جميعافنجعها،خاصةبصورةماركىبا!والمنهايحةظونلاوهم،واحدمنأكنرتهاوكنب،القراءلركنةتلبي!ة

سيماله-!علمص،الفكرفادةمن4عله"لعدممنالىإرجعهاانفلىالمجلاتبعضفي36سنةوءنسلسلامظولاكلقالااًناوكنبت،الاسماًلا

.مذكوراسع-عسراءةعاىا!بلتانبعد،ليلكحاطبسمع"فىتانيليتبينثم

فيكقيوروءةهاود!هارجمةا!ة!ىحةونتبصندللاناردناوادالف!ةعنمنعولاكاناذاب!اصةالاسمهذايرحملمهالاوابءكل

العربيةفراءعرتالذيبعلنه!منيوالا!هاذاسمنذكراًنكلهلذلكلم،سنواتسء!مناكترألأثراكيةؤ!اءةفيومةهيت،اجنبة

وعرفوا،والثفاقةالادبكبمنوفيرها،نفسكعلمسلس!لةكلجيداالا!ء+،ذدأنيا!ست،رأوتالذيبعدجديدلاانه-مت!خيلا-تركت

ا!-لممث*ه!هفيواخرمواً،لموبالاسوءصفاء،الفكرعب!رية4ءمنهوقرات،فاشأنفت"الافت.راكيأفيارواًد"كتاببعلنكيءنير

مجالفيخدماتمنالعرسعيةللمكتةاسراهمالهوقدروا،والامانةنتمو)"وؤ!ي،4ونيوراسلوبه!يوجد-هـاسعر!سعافوجدله،الاوفىالشطر

والثقافة.المعرفةبععسهـ.او!رإببمن3"ةبالأتعتراينرملمابكلواحاطته

يترجمحيناؤلفاروحينقمصانهمنيرالاسنهاذبهيهتازمااهمومن،لكتف-ةاندون3".ةالاتةرا*فىل-القب،!منذ-العقولحامتلقد

-الادبؤ"ذيممنافكارهعلىإضفي؟م،مةالعرالىالانكليزيةمناثورةءنالاياممرعلىال!وادتيوالت(؟،واسسهاحقي!تها

سيحت!لاسمهانشكمنوليس،اًلمببناًلرائعواسلوبه،السليموتكدسعس،الهعناءيةالثورةالىالانسانحقوقواعلان،الفرسسية

وكنتج،،كمفكرالمرموقمكانهالىهذا،الترجبة"تار/غدياًاءدارةاورعس:-،للجمالحاتالفردواستغلأل،العمالوسعجمع،الثروات

باةربالنيرةالعقولثمراتاببهمينقل،الادباءاستاذبل،واديبه،ؤيهء:روءا،ت!دإلمهافياد!ارهاختافوان،فث!يئاشيئامعناها

ايسرها.والسبل.اليهاالموصلاوالطرإبئ،.نطبيقهاكيفيةوفي

وتطور،وتاريخها،الاترابهيةيتفهمانارادفمن،وبعدكتابهفي"ول3.د.هـ.ح"،وسعراستهلعرستهتصدسعماوهدا

الاشتراكي"الفيرواد"كابعنلهغنىفلاالادوارمختلففيتطبيقهامنبرة،ذالاسالهربةالىنقلهالذكب"الاشراكيالفيرواد"

لحنه.غنىفيفى!وذلكمنبالدون/متعمناماإلاول:ؤ"أردىاًررعةلهووضعالكيبربالقطعصفحة053فيبعلنكي

مغئهحوادم!حمدو..اـرابعوا،للموة!وعاتوالثايت،للاءللاموالثاني،الرئيسيةللشخصيات

...عسبرصفحة28الاخيرالفهرستهذااستغرقوقد،العامةللمراجع

-.--ولم-هـد،اءعهـرافيهاطبعالتيلآللسنتعرضلانهالدميقالحرفمن

*!!ك!!لامرتباوجاء،اليهاونفل،فيهاالفالتيوللغةالطنعات

كأهـ!.-الكتابفصولحسبومبوبا

*

51



الاكنرمسلعونرولهلاوكلا،تشويقاالاكثرهوطويلاتجدونهالستارواًئسلل

ا،صرحياقايفافيمااهمان":لارسطوالفروهذه"!وغرابةرمابة

ادت-.ولكنو،الانسانءوالثاعنيوورت.الحوادثبئاءهوكلهى0125-شيحانيمس".يرفرجمة-.لمثيلإ،تمجموعة

"...الحياةوحوادث(الفعل)الموضى!ه

الا،المسرصياتمنالمجموعةهذهمضمونلكبينتانبعديبقلممننفيدانالعربيةبلادنافيتصضيناالادبيةالنهضةكانتاذا

مواطنءمنموطنكلالىاسروان،منهاراحدةكلعناحدثكانمافاول،النهضةتلكتفنضيهبمانعملانلناوكان،الاخريناًنتاج

ة-العر؟التعب!براتتظوبعءلىسمرمقدرةوالى،ترجه؟هافيالابراعاولاالمسرحادبعوانما،الاخريناثارترجمةفياليهنت!جهانينبغي

و!ة!.وااناخاتالبيئاتهذءعن"غريبة"اجتماعيةمواقفلاداء.!انياوالقصعى

فانك،بنفسكوتقراهانفسهاالمسرجاتالىتعودانالافضل.منيصبحوا/رز،عصورهاازءـ!فيحشكاتالقديمةمجتمعاتناءلانذلك

؟ء--تعليكعودو..ويروقكيفنعك/ماكلفيهاواجدبدلا.الحديثبرمفهومهماالادبيينالنوعينهذينعنغريبة،مآذما

الفوائد.،دت!ادميولا،فرطبهفي!ضتشرانلإديهولاللمسرحيغلم

ن!وارةاللطيفعبداسماعملءالعواصمهذ.كانتيوم،دمننئميولأ،القيروانفيولا

الروحيةوالحجاةوالشمردلعلاراشماعومصر،وابصارهاالدنيا

س.ان،ماوبطريقة،مانحوعلى،دلقصصاتيخوان،الملميوالبحث

*.-الىتزاللاالتيالاثاربمضويمطى،ألسوارحياةالىطريقهيشق

والسرو...ايحاءوينتوع،،لدهشةومثار،الاعجأبموضعهدايومك

اجتماعيعاملمناكرالىيعودالمرحياتمنالمربيالادبخلوفي

.ي!ءوتار،ونفسي،وروحي

شيديئيزيددنيافيالنوعهذاظهوردونحالتاقيالعواملكانتواية

،ماتماتداركالىنش!اليومالعربعادمفان،اًلسابقةاًلمرب

الجومردالجبارعبدالدكتورتاليفركبفيإ-!،واخذعديهالاطلاعمبلمنرفضماعىء.كلوالاطلاع

.صس352-بيروت،الطليمهسأر.ضشورآس،اسرارهامنخفيماويستوضح،دابها2منيستتي،الحديثةالحضارة

احداثها.توجيهفي،حدالىويسهم

هذاالىألالتفاتفي،الخيركل،الخيرارىدوماكنتلقد،مضفقلفي"تكورةبجهود!قومشيخانيسمرالاستاذهووها

انرجالاولئكصنمههاكنادتيالحضاريةالاحداثمناًلضخمالراث،ينقلطبراحتياركبرىعنايةويعنى،المربلفةالىالمسرحيةالاسار

الطامجةوثبتهمبين:السنينمنالفطيلةالعالممقدراتقاثواالذينمجموعةشرانمبعد،سايهةعربيةيغةءالاثارهاتيكاعطاءويجعفي

،والعروشالممالكدكمالى،الهجراللافحةالجزيرةمنالاولىارحي!اةمنالبزبهذافيبرزوا،عالمهبنلمسرجين"بوكرسهرة"

امبراطورصاشمفياًلعالممفاهـةقطايهم،والسهولوالبلادإلفيافيوجوبهمفىه!منظنجبةمجموعةايوملنا!فدم،ا!عاصبدعلىالادبية

والذخانر،اثرواتوا،والع!عاتوالآداب،والفنونبالعلومتألقتالتي.،تلمياتستت!وبم!،"ال!بشادوافد!..."كأوالها،المسرحبات

فعالفوا،الاهلىالشاوبهابلفواحضطريةاحداث-والرحلاتوالامجاد.لمهـمجموكهالاسناذبمامن!اًخنارالذينإ؟ؤةيناا-ماءاًليك

،والثمراتوالحياةبالخرضاجة،ز!يةشامحة،.كامةانسانيتهمدوستويرفسكيبرنديللو،،-شندبرغ،تش!يحو!ء،مومسمرستةالجديدة

اًكيال!نمانفبرهئوا،مضاعفةأضعافاائونمنوهااًقىالامانةوددوا.ا،ر.ووينوافطابه،اًلادبياكوعذلكاًلانذةمنوكلهم.مورني

عئهابثقتالمذيالقطبظل،الاولىنذتهمفيحياتهمعليهدارت،اءطبةا،ءلرسألىةةلهياصنارعاإلىء!المرحيا!اسماءاما

.الجديدةمواطنىفيوخدمانهموانتاجهمث!سلوكهمجالات.الخ!سليلة،الخالدالمزوج،الطنيبواجب،الاقولىالمراة

هذاالىاًلااخفاتكل،المخركل،الخرارىدوماكئتلقدفيبرعواممنالمؤلفيناو)ئكاثةرانالاختيارهذالحيماواطرور

الجماعية-الباهرةالاصهـاثمنحصرهيىخعيكادالذىالعديرررلافراء-!تزانمن!راتموملحسمرلست،4دواشتهرواالمصصعالم

،والادبوالفن،والصناعةوالملم،والحربالفنتحفي-واًلفردية"--تو!رجي،(الاهههوصة)القصيرةالقصةءالمكلولاسحما،عنه

.ودراسات،والطبابةوالتمليم،والنجميلوالعمادة،والتشريعوالقضاءفيكتبهاووكأن،هذهو?هم-5ء!سمثنملهااؤتي"الرساله"

لاوقبلبما،اثبتت،باهرةاحداث-والمشاعروالسلوكالجمالمجلداتثلائةالتيبلغتاؤاصيص4جملةقيونرتفصره،دصةالاصل

وبينته؟ابطالهاكانواالذينوالافرادالجماعاتاولئكاصاله،الئققيتورا،كهصرجةعليهااطلعولم،ئؤموصةترجمهااننيسب!وقد

الخلاقة.وموهبتهم،الفائقةالاستيعابيةمدتهم،شككليجلوبوفوح،ش!رةمومعنتئمبب!وفيقلولا.وطريفاشائقاوجدته.ماالفروفىمن

.الاعجابتثرادتيرجلاعظمكانربمابل،القصصيةالنواحياكثرفييففهلمانهذا

الض!ريةالازمةمعالجةاستهلالانمنمتاكدالوماكئتلقدكان"انهالبريطانب-ةالمعارفدائرةعنهكتبتوقي!،الفنهذاعمفه

عمليةمندورهاازاءوالاوسطالادلىالشردجماعاتتستشمرهااذيمراسرفيعنده.نظهراليالسهولهالىاشارة"يرتفسكماالقصةيلأتب

للامكانجاتالخلاقةالذا.نيالاءتباربردالايكونلاالمامالحضاريالخلقحيثمنويرنديللودو-؟ويفسكيلثأنهووذلك.القصصيالادب

المشاركةمنالهانلالقسطبجلاءوذلك،فيهاالصاعدةالاجيالفي.اجالاتووفرة،الصيتبعد

ماضفيالحضارةمداميكزيادةفياسلافهمبهقامالذيالخلاقةوصحة،الاختهاروحسن،وشهرتهابالاسماءيكتفلمسمرانغر

الكوني.الزمنبحسابقيساذاببميدليس--قهبحديثنقلهامسرجيةكلاتبعوانما،الاداءوسلامة،اًلنقلي

ويثلجه،صدرييثلجكان،هذاوتاكدي،ذلكتطلعيبين،وانااء-صوروي،قهفيبهيخنميزوماخصائصهللقاريءوبين،مؤلفهاءن

فيالمشعةالفلزاتهذءمنللبحثالجديةالمحاولاتأرى،حنكلمعظمهافيت!وم"كلمات":ب-كلهذلكوشثم،سيرتهفيالاحداث

والمظانالمراجعفيكاملةسرتابوتقص،العربيالحضاريالتاريخلاانهيعتقدونالشباب":لكابوالملاحظة3!ذه،وادبه.المسرححول

تقبلهالمماءسعلىيسهلقالبفيوتقديمهاجلائهافيثم،التمددةمتاءههبؤتسولكن.صحيحوهذا،مرحيةلمتانجةمناسهلشيء

ائزيهة،االنقدلملكةوالتقصيالبحثذينكماخضاعبعد،واستيعابهتسعلوالا،جيدااصغوا":لىكلود،لبولالتوجي"،توهذه"النجاح

يراعيللوقائعمئهجيلتمليلوالسمي،الرا!سخةالملميةوالامانةوءا،.لالاجهوتفهمونهلاماباندلك.ةقليلاتفهمواانوحاولوا
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.شيبانقبيلةهي.الموضوعفيالمؤثرةا.عناصروسائرالمنطق

إبروهأثم،الدوحجيوشفيشيبانوتشعارك،السنونوتكر

حعربهاتفاذا،اعرابيكلدمفييعيشالذي،النقلةالىالدافعذلكبذلهالذيالصادق.الجهدهذا،الجديةالمحاولاتتلكمن

قسمين،الى،ألقبليالتطوريللقانونتبعا،تنقسمصيث،اليفةاليالىضحينان!9(،مزيدبنيزيد"شخصيةلجلاءالجومردالجيارعندالدكتور

مطر.بنزائمهلن!عنهينشاالذي،برسريكبنمطربنواحدهما-كون.الرشيدهارونلدولةالاعلىالقائد

الخوارج-ضدومعاركه،اًلملحميةزاًئدبنممنحياةنعيشانوبعدرووز،الموصلنائبفهو،التعريفعنغنياًلمرلفانشكلا

نشهد،غريبةحادثةبعدالعناسيالبلاطالىوانضمامه،واًلعباس!ينببنفردلابلسذلكالىوهول!العرادفيتموذ(1ثورةخارجبة

.مرةلاولالمسرحالى"بن!زيديزيد"بطلنادخولالاثريئابقيبن:مرلفسالادبيوالانتاجالسياسيالمملالىيهعوهما

نسبسملسلةإيصررااًنقيالفرةهذ.منبناالمرلفيننقلولاوعاش،العربياتاديخحييانه؟"الرشيدهاسون"و"الاصممي"

قبلمرتالى!حياتهمنالةمرةتلكلحلىويطلعنا،وطفوتهيزيدالقومية!لىالخطرمواطنوتدنسي،فيهالطردومفاررمثاكله

،زاسدةبنمعنعمه+راًيةتحتيبشنراهحيث،عاماالعشرينبلوغهرائعوتنود،اًلعربي*دباستوعبكمال!اًلمتعاقبةحقبهفيالعربية

سجستاناقليمعلىزحفهوفي،اليمنالىسيرءفيفيصاحنهالنفادة،ولماحيةلغزيراعلمهومنذلكمنلهفكان،نثرهوبليغشمره

زائدةبنمعتاًلخوارجاغتالاًذاحتى.والتركللخوارجومحادبتهالتعليلوموهنة،عندءالمنطقيةوالمنهجية،العلميةالنقديةوملكته

القبيلةمنالزعامةمكاناخلالىالىيزيدبرذ،دارهفييستحموهومنتكنهوما،اًلبناءةالسايةمشاعرءالىبالاضالة،لديهالسديدة

سجبتان.اقليمبتوليهالاولالرسبممنصببمانالثم،قيادتهاوتوليلقد،اقول-،العربلدنيامثعزاهمستقبلفيالالسسراسخةآمال

ويشدعيهالىبغداد،عليهيغضبالمنصوريجعلالعهه،وليمعخلافهولكن.القيمةثادءباالقراءلاتحافأصطناعهااحنآلةذلككلمنلهكان

بر"هـ.ةيماسراًحهويطلقبعجنه؟مرحيثالشديد،خفرهاثادةمنوخشية،البالغتواضعهتدادلرفيرنحبةولولا

لاجولذكربمااجتزىءولكني،مزاياهءناعرفماسردفيلاسهبت

الثالثلفصطهلنافيقدم،العباس!بنىبلا!الىالمؤلفينقلناوهنامزإبىبنييزيد:العربغرة"لهأقدمالذيتابه3فيالمقارىءس

اًتاوإزيج*!؟ع؟افارسعيةواامرريةا،فيهالمتصارعةللقوىبدراسة."ا!بني

الورراءأسرة44عنينا،ا)مربيةالدواةإلىفادسيتسللاعظمخفاياعن

ف!سم،عامةاًبحاتالىيةطرقانهتاالمؤلفيفوتولا.البرمكيينفهاالاولخصص،فصولثماذيةفيكتابهيجعلاًنالمؤلفشاء

نظامتهءنواكأنلاؤها،العولىةؤمي(لجهوشتكوينءنواضحةصورةلنا)ءإز!رافراده!منكانل!نيالةالقبي،"ئسبانمسلةتاريخ"كلنللكلام

!-تهؤوادبينمز!!بنإزهد3فىمربصضا،قبليةوسشنفرةدائمةلتاريخباستعراضالفصلهذافيالمؤلفمعنقوماننا."مزيدابن

جمي!ا.الجيوشنواحيوندرس،اننعاقبةإجاهليتهمالوارعلىفنطلع،الاقدمينالعرب

،الملماتؤيالدولةعليهدتعخم-،.رذيكرجليز!رحياةوتبدأظ!ودقبلالاخيرينالعصرينفيوالادبيةوالاقتصاديةالاجتماعيةحياتيم

،بغدادجسوراحدعلىلاغتيالهمؤامرةيدبرونالخوارجفأرراؤهاوتمليل،العربيالشعبفيالقنائلدراسةالىبعدلننتقل،الاسلام

لاخماديئتربهوالخايغة،وبطولته4شجاعتبفضلمنهاينجوولكنهالتكوينمظاهرابرزلمختلفتعليليةرراسةمع،وتسلسلهالشوئها

بنفسه،وفيسه(البرم)زعيمها/ضاجزبهفاذا،خراسانفيثورةشملالذيللقنائلالعامالتقسيمعلىنطلعثم؟لديهاالاجتماعي

الحريةالاصراثءناللوحاتقيقد،3اًلمؤلفويقوم،الاحداثوتوالىمتبينين،باللىاتشيبانقبيلةعنالكلامالىمنهلتخلعب،الجز!رة

وتصاحبها،تشبرهاكانتال*يالخعيةالتياراتمبينا،العهدذلكفييتاحجث،الجاهليةفيالمفصلتاريخهاومستعرضينتحدرهامجرى

التياراتءلميهاتيطراولاهما،الرومبلادعلىحملتيننصاحبنحنفاذاكانوما،الخصوصعلىقارذيوحرب،اًلعرباياماستعراضلئا

لوا؟هاويعقدمزيدبنيزيدقيادتهاقيلى،عربيةوثانيتهما،الفارسية.وآثارنتائجمنلها

الجبشتغلبتصورجساماا،داثاخلا)هانف؟!،هارونالعهدلوليظهوروهوحرثباعظمالجزيرةوتمور،التاريخصفحةوتقلب

القسطنيطينةوضق،الصغرىآسسافيالرومجيوشعلىالعربيونتائج،الحدثهذامنالقبيلةموقفنشهدبنافاذا،الاسلام

ببراعةإشهدمما،الجزية/دؤعلهوردها،لهاالعربيالجيشبحصاربنحارثةالمثنىمعرائعةملحميةحياةونعيش،الفتجمعاركفيم!ثرها

الدولة.خدمةفيواخلاصهشجاعتهمدىويبينالقيادةفييزيدمقارعتهويتابع،الفرسامبراطوريةلدكالمعار&يفتتحفنراه،الشيباني

باغلىوذلك،العرشويتحطمالطافىيزلزلانالى،الاكاسرةلدولة

شخضيةعنللكلامالكاتبفيخصصهمرلفنامنالرابعالفصلاما...الحياةوهوالا،بهالنصرلثراءلقائديمكنثمن

لناويعقد،ومطهرءصورتهعنبارعةلوحةلنا-ميرانه،النادرةيزيدعمن،جناتالمجيدةروحهونس!ضودع،الارضامها،ثنىونواري

لههالشعراءمدحالىينتقلثم،توتهوؤاعرابيتهعنممتعافصلاالفصلألىنتتقلحيث،التاريخفيالشينانيةالملحمةلمابعةنتهياثم

له،وتذوقهللشعرنقدءمبلغلنايبينثم،وهجاتهمادحيهمنومواقفهوموااد.إبزإباسرة"لحنللكلامالمؤلفخصصهالني،الكتابمنالثاني

عنالكلامذلكلهاتاححيث،وقوميتهدينهعنبالكلامالفصلليننن."ونشاته

القوميتببنبينساسيسيمصراعالىتحولى!ثم،وأصولهاالشعوية

-.والعربيةالفارسيةنجوبئ،التديالسادسالقرنمنالاخرالربعفيالاننحن

ه!فياليمامة،(سنام)جبلعلىوأسرتهالشيبانيعمربنشريكمضارب

تسدسلونرى،ال!وادثبؤرةمنالخاميالفصلفيونقربالملكردإفوظيفةيشغلهواذ.،المجدمطالبفيغائبولثريك

بلاطهفياتوازناسياسة.ر(ملفالمواديل!للازمةخلقهافيالاحداثوترعرعالقبيلةحياةاحداثو!تابع؟العرافىفيالسماءماءبنالمنلر

،وللخببزرانلهم0صدافةبتفلونوالبرامكة،والفرسالعرببينالعربفرسانمن،!ثريكبنالحوفزانومنهم،ربوكلفأفيالابطال

التيارسيطرةوبسطلتقوية،المالكةالعائلةمنقرباهمووشائجإقطعونراه،قارذيحربفيالعجوزشريكبلاءنشه!"ئمل!ةلميامين

العهدولاقية3معرفيذلكفيتقانيهمويظهر0الدولهعلىالفارسيثم،للا!ستشهادتخففا،اكمامهاشيبانتقطعة،المعركةقبيلاكمامه

للرشيداًل!مهدولايةلاخذبسعوننراهمحيث،والرشيدالهاديبينفيهاالروحعنونزوله،المعركةالىالعتيقالنسرانقضاضةالىنرى

ذلك.بمدعليهتق!يمهيحاولونثم،بدءذيبادىءالهاديانجبهبعدمنواحفادءاولاد.تسابقالىنرىكما،للقيادةوجعالة،للمجدثمنا

هروبةعلىالكامنالخطرفيهنجرىكثبعنذلككليزيدويابعالتي،للابطالاًلخلاقةالمدرسةهذ.عنالسرلنانجبنكشف،الموتالى
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وكلنكأالخليةحاشيةبينءقامهعنويصهـثنا،الرنش!بدب!0فيفيصفهيغيبيجعلهمايعدثولكن،البرامكةضدالهالكبمافيناصر،الدولة

وبينييتهواًلاهجابالمودةاواصراشتدادلناإبينثم،لهتقديرهميكلفةوطبرت"نجرجانفيئودةتنشباذ.الحوادثمسرحعن

الى،البرامكةفدوالظاهرالخفيعراعهفيلههذاواتماد،الخليفةوي!رج.يزيدإقودهجشىومعهلمق!ها"،بالتوجهالهادكطابئهالمهمي

ي!ددكانالذي،ال!زرخاؤ-انض!الهاللةحربهلهصهدإجعلتاانالحوادثولآتي.وابيهامهعلىجوانح!تملأوالنقمةبفدادبنالهالثب

الب!اهرالاوننصارعببهوانتصارع،ماحقبغزوالعري!اًلاميراطوربرقى3تهدعلىيوافقفالمهدي،عليهمالنقفةومبررةفيهمالظنونهمصدقة

فيمعوا!خيم!"وكازت،الخاف!ينعمتشهرةنهخلمف"لثيىالم-هـيالاقناعجرجانالىويخرج،اخيهعلىالعفدولايةفيالرشيد

خرا!سصلمنفيوالثائرينالخوارجعلىلهتمتائتياللاحقةاننصاراته.الطريقفيمسمومايموتولكنه،ذلكبتقنل

.الرسووا:ياوصلوافيتقربونمكائد*متابعونبل،بالفشلالمبرامكةلقرلاوهنا

لانزالز،يلوقد،الرشيدبهلاوئفاذا،الرقةاًلىيزنجدويعودلانقاذمحاولةفيالعربيالحزبوينهد،الرشيدويرعون،للهاري

وادبربجالقاد"ينيهاقاليمتمليتهاًلىاب!ممد،بالبرامكةالقاقي!ة.الضربةقتلبوجوبشائعاتوتسير؟الفارسيالنفوذومنالبرامكةمنالدولة

بريجر!يررمه؟كل!يئةة!هئال!4ينزل،وقائينمصينحركةفي،دادأنالخلإفبماكرسيالرضميدويتبوالهيلةيقفيالهاديولكن،البرمكييميى

العملفيص""افهطيلةفيكما،للسلمالعملفيويفي،جمهةصلاحات05،ي!اليدهاًلحكبماموديحيىالىفيكل

.هـ.ولكن،لبعرب!ه

جمع:شيء؟لفيزإهـوخالد1بين-برجمعاًنالا،الندرابىلقدتاديخيهئحرياتلنايب!طبمالمؤلكفاولالسادسالفعلدي!العئا

في3ياةهافساءوة،واعرابببتهما،وةةد!ما،نشاتهمافيبينهما؟أ!نص،راًلبرامنىاًصرلأبينالمراعمنفيهاالستارلنايكعف،دقيفه

الخافانبنوملنهما،خاضاهااًلتيالمعارلدفيوانتصادهما،اًلحروبلحيسيبنوعليالربيعبقاًلفضليمثلهكانالذي،الدولةفيالعربي

افئ!الميتةفيبهخهمايرجمعالا!هوهاأث،مجبدمتضوعبصيتإئرإهـ-لالظء*ءرامكةمحاولاتالىلرىحيثو.؟لزإهـ،فروخبنومعمد

ثنر)صهفيأزفهء؟طط.برموتبهاذ،المجيدةحبباتهيزيد!هاانهىلاشغارامكةالبرألبعها(رتيالماكرةالسياسةنشهدثم.التهلكةفي

ببرذعة.ء-نجانبكلفيعليهالانتفاضاتبخلقوذلكاليهمبحاجتهالرشيد

وبتحقئا،الأبىبنبرأبليةتبمادأبىإفيرريرهرزاعندا(؟لفويقفابنهالىإجيىمنءيمةالبرم؟لألرةزعامةتنتقلانالى،المملكةجوانب

فاذه،عا-هاوا!تعاقلئرحهافيولةيض،.لزيدفبيقياتاكزربالمرابىتوبى"اثضاءفي!مل،الرلثدمحاعرةسياسةفيبت!الذي،جعفر

سحر.وكلهاروعةكلهاادبيةفثوةلك4،لمنفىافى،اءرم،صنماكفارسيجشتشكيلعلىخراسان!ءعاالفضلاكيه

اعلب:فيعرض،ثاببي،نلماحمةشإبص؟شاعلىاميناكاتبنانرإظل.برمكلالولا؟هيكون،جنديالفضسهـمانة

فبمافيكأنيتىالاصلىطبقنسخةكانيف3ويرينا،)بزبدن4اسدشهـةؤهو،"ألشاركباطريفبنررالولي"ءلمحه"المولفانايقدموهنا

انت3بفضربةوفي،وطباعه4واخلاؤومظهرهفاقهفي:لثيءكلفى*ربيتان،الموصلواخضعارمينيةاخلا!ذي،ربيعةمنالخارجي

للقفيةحياتهطيلةالعيثسمنلهنفسهنلدءافيثم،جيئه.فرصع..نفسهابغداديهددوباتالرقةالىانحعرثم

-...ايامهبيضقيهاابوهأهنىال!نيالقومية؟تالذيالخطرهذاعلىللقضاءالمبالرةفياًلبرامكةتهاونلماذا

للرسيهـفيالحاسمةالخطوةنشهدحتىلاالفصلهرايئتبمولااشعارهو..واحدتعليل-وكطلذلكليس؟..الامبراطوريةيهدد

الىالسلطانواعادةيحيىبنجعقرقظمن،البرامكةمنالتخلصذاك!يعد:كانالامرلعلبل،حمايتهمعلىملكهدوامبتوقف"لرشيد

!بطوسفيالدنجباعلىالرلئيدعينواغماضة،القشيبالعربيثوبهالعربةالدولةعلىللقضاءللوليدالافساحاًلىررمونكانوالعلهم

.مالمامونالامينلولديهالبيعةعقدانعلىفاءبالق،ذلكبعد،خراسانمنبجيشهمهمليقوموابمسادفي

ه!.المالكةالاسرةفيهاهميكونونفارسيةامبراطوريةواعال!الوليد

الكتاب،منوالاخرانثامنالفصلتؤلفالىتيالخاتمةالىنأتيوهناجامحةثورةومارت،الرشيدلعينياًلهائلةالحقيقةوانفجرت

السه:الثلاثةواولاد.يزيداسرةعلىللكلامالمؤلفيخصصهاالتيمكنومتحولوكان؟نفسهفيالرهاولكنه،البرامكةفدنفسهفي

مما،بعهـابيهألقيادةالوارمنعنهمكلبهقاموما،وخالدومحمداربعمائةالعربيةالامبراطوريةبحياةالمدالىفيهالشرااًدىنفسهفي

خالهمتابعةثم،والمأمونالامينبينالخلافةمعركةاستعراضلنايتيح.اخرىبسنة

خلافةفيتجددتالتيالنضالمعاركفيالخصوصعلىبينهممن،المولهكيانعلىالحفاظفيمزثهـ"بنيزيد"ثوريبرزوهنا

نودعحيث،لهالمقابرمالممسكروقوىالعربيالمعسكرقوىبينالممتصمونشهد.الظرجيالوليدعلىللقضاءجرارجيشرأسعلىفيقوم

عنللدفاعينتضىشيبانمنسيفاخرمعانكنابصفحاتاخراًلرلثد.هارونل!دولهالاعلىالقائدلهتعرضونفسيحربيصراءابرز

وسيادتها.العربيةابقوميةبثمومةابناءوهي،ربيعةقبائلراسعلىجمريفبنالوليدكانلقد

هلالحياةالرائعةالقصةتقديممناوفىوقد،بالمؤلفوكأنيبتقببلالواحمةالقبيلةفناءتعنيالعربوكانت؟جيشهوافراديزيد

فاذا،فضلهمنزيدناانالايأبى،النهايةعلىالفذاًلعربيالبطل.بنفسهالمخاطرةغرلذلكحلايزيد*سولم،لبعضبمضكل2ا!اثما

حياةحولتدورالتي"والطرائفالاخنار"منبكراسيتحفنابهالخبرةولكن،السنفيفارىمنبينهماماملى،عنفرداالوليدونازل

الشعرمنوالبيتان،والطرفةالنادرةفيها:"مزيدبنيزيد"فيالوليدوقتل،.والشبابالفتوةعلىانتصرتو*يمانوالقوة

اتحافناواحبالكامركهالعلميبحثهلتضمينهمجالايرلممماوالقصيمه،-.ابرزة

الكتاببمصادرثبتافيورديضيفثم.ومتعةفائدةمنفيهلمابه،والعربيالفارسيالنفوذبينالفاصلةالمعركةفنونقرب

للشعوبواخر،للاعلامبفهرساتبعه،الهامةالمراجعمنثمانينحوىالىيممدون،جيالهمالرشيدنفسىدخيلةبتغرشعرواوفد،فالبرامكة

للاماكنورابع،الكنابفي..الواردةللاشعارولالث،والطوائفوالقبائلخراسانمنيجىبنالفضليعوداذ،م!ربهملتنفيذالجصيالممل

فيهيلخصفصلوهو"أمتاببمدويات"ذلكويختم،والبلدانلحراًسةمنهمالفاوإجعل،هنالرالفهالذيالجيشمنالفابعثرين

د!يق!ةبخارطةينهيه،واوفاهتلخيصاضفىالكنابومواضيعهفصولبغدادبتركالرشيدولكن.بالاحرىعليهالمنافذبسداو،الرشيد

وممالكها.حدود!ااوسعفيالاسلاميةللملكةكاملةاجراءاتفييعمدحيث،جيوشهقلالديزيدوممه،الرقةالىنهلأليا

البرامكة.نفوذمنالحدالىمتتالية

وبمد،

قبيلةلوحاتهاتستعرض،العربيةالفروسيةملحمةفالكناب،اًلمجدقمةفيوهويزيدعنل!لاماًلسابعالفصلا*لفويقف.
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واخذوا،اًلنقلةاولئكولاالرواك!هرلاءلايقرا.لم"سهايام)تملىولوحت،اًلجيادوالمفيراتالحرالنوقاًمتطتقبيلةامرى،ثيبان

عنينفون،الصلاةقبلالدشاقتراوبمنالمتوضيءتباعديتياعدون.والرماحالصفاح

الائر.فيوالولمغالمحرماتقراءةنفوسمماوتظهر،وابطالهابوقائعهانحيا:النرالعربلايامبعثانه

الى.نشوقاولا،المراهقاتالفتياتاعرافاتعلىالاطلاعفيرغبةلا،اغبرماضفينطق،واًستشهادوتضحياتبطولاتمنلاحهاكلمر

بسماعمنهاالمحرومينعماًلتياللنهواجراًرالشهوةتراني!مسماع.اًلتاريخشوامخاحتل

ألاطلاعفي-بادل،فيهااًلمرغوبللرغبةاستحثائاولا،عنهاالعديثواسوار،طوروسوشعثب،قارذبرحنايافيالانظلادمعارلهانه

كومبلأغالعثرينالقرنمنالثانيالنصففيالمعربيةاًلمرأةوعيمدىعلىصفحاتتلب:الخزرونخوم،طبرستانوقمم،القسطنطينية

الرجل،ومنافسةالحياةميداناقتحامعلىفدرتهااليهوصلتمااًلعللمفووخفافهالعربرايةننرفع،الامبرطورياتوتديل،التاديخ

نظرتهاو،يفية،وثاب51،المجولعصرنافيسلاحهانوعماهوومعرفة.القديم

اًلصاعد.المتحولالمجتمعالىاًلرثيد،هارونلدولةالاعلىالقائد،"مزيدبنيز!!"ترجمةاًن

ليدفيقلا"معهايام"تاب!تالعزممنالاساسهذاعلىيستقطبان:اجوال!مواحدالعربفارس،"زائدةبنممن"وعمه

ممااـنفرحب!ضجكلماأفارهااعصابيتخدرنارجيلةالاسواعسبيلفي،المخزونةالعربيةالقرىتفجرحواثالرائعةفتوتهمافي

والصور،اليارعوا!و!فافىأضحاابىيانمنبلرورو(نعم،اقرا.ج!.في!عالمبناءا

ا)روارة.ديوالصدوأدجذابوانث-وإق،السلسوالاسلوب،الاخاذة،!.والعاخاريخوا،والحوادثالشرحوى،جامعكتابمو

التهثإمالىتدف!نياقي5!الهانئةالنفسيةحالتيكانتهلغيمللحوادثمئهجيتعليلفي،المئاسباتوروائع،والاياموالانساب

ا"لواسعةر-!ر.فهأماء!روفي"ازاالذي"القردوس"ام؟؟ا،كتابفصول.اليهمسبود

ذوبكانهامتكسرةقنرتدفوقالىالامواهتقذفالخمسالنوافرذاتجةالقوميخاضتهاألتي،والخفيمةالظاعرة،المعارئرسلسلةاله

اًم؟؟الانغامساحرةالتوقيععذبةموسيقىاوتارتنقراًلنقيالبلور3بدر،دجا)فىوقهابلوالخوادجالثصموبيينمناعدا؟هاضدالعربية

هـ!اكإعمةاوراوهاوهص،تا!ريجهبوبمع((ال!ور"قاماتتما.بل.والرومالفرس

فعولءلنافصلىكلصت،مام؟ا)هعي!،ءدمثقواديالاخضرالواديهذات،ؤار،القيمالاثرلهذااتقدإ3بهانختمكلمةمنلناكانوان

إ!؟موهـوبشانمرنظ.امنعميا*قصببدةخاموىنهاال!تاب،،ثادةكة-لةقلوبنا،الىحببةالقاريخمنلفشةجلاءكانلقد:نؤول

ذهاتاز!ثاتازاًالحقيفةظنابء*دلأوقد،هذاكلي!نؤدأمب:،"!وبراكان،بخصبنالمديناالاطم:ئانواشاعة،فيناا!حملمسة

ةا!الىةرانادءراناوا""*ا،.ورجماصا"ن(لعدب!يةبداثعمنحوفيماءـوكلعت،المجبنحطالجامدالمتحة!العرضعننبا،واضحاجذاباوعرضا،دؤيقا

..وثوفىوكة،مدولث؟قىبرلهذةثتابه"وصدفه"بحيوايأسرنا،ووافعباضاجاببكون

ر-ل،روالةولاقصة!ولاالذي((معهاًيام"ناب3قراءةأتممتهـررء!لعا.-اتهمنمةبلةب!اقاتا"حافظرزمداوما،؟لفراًجين،ومتعة

رحلالهااولىالمخوربم!وصفتبهخولةسهيلكتبتهذاتياغراف""كنابهو.اور*فيضةاًلمفيبةالىمرجمات

اًدنتةجة،ادء-دة،المر.بحةاضمافةا،القصيرةالمطوبدةالرحدة،المخاصة"لهلمحورحزهـير

مبكراالغر.ءؤةث-بوبألىيهادفهنهاابخنبم،الضماحكةالباكيةنيةالمظاًلهوجاء

ليىمنهاةسقيفهلحستلقيهلذة!ثيهاماو!لمورلملامنهامن،لطفقلهومنمعيالوقبيلجوحتءس!عئما .دلنصوج
حتصهنتيجهالمبكرالشونيالاندؤ،علان،اليهادفعتاقول

الدفيقى.والحسالمرهف!الشهورزاهيكمنهاقريبماهوالشمورفيولا

فيوالشعر،الشعرعلابداعمفطورةكوديتالسيدكانتودما(وأمحدهولبلة)(معهأيام)

وصففيالاسهابالىإ؟ةاصعولايتضعلاالعاليوعلوهاررإميسموء

ملهمة."كلمة"بالاالحسمورلثرحفيا!تبسطولا،الشعورلمساتبريروت-اثنهجاريالمهننبمنشورات

وكان،غليانغريزتهاولفورةقويةالمبكرشعورهااعاصمركانتولما

هذهتحويل،بارعةفنيةبقصرةاستطاعت،جارفاعرمااندفاعهاسيلاسمهاحرفتشايةمسيحيةقاةباولالكنابينهذينمؤلفةليست

وأنغاموترازيم،مطربشاعرياندفاعالىالمجنونةالطارئةالظاهرةغرابةفلا.المفرنسصيةالىترجمتهاو،اعجميةتحليةعليهاضافتاو

ونامات،شعورهاوهمسات،.نفسهاخلجاتفيهاتمثلتمفرحةمشجيةمنفكم"كولميتا)الحبيبالعربيالال!ممهذا،خولهاًسمصاران

أصيل.شاعريروحءنالالاتصدر"بكلمات"حسهاثم،ماريمارالذبمامريمكأسمتحلياتاليهااضيفعربيةاسماء

يباليلا،المراعقةتيار،المجنوناًلجارفالسيلتياركانولماترجمثمدوزماريفصاربالوردثملويزماريفصاربالاضافةتحلى

شلالام،يفيضاًميتجمعاقدير،الوعرعلىاميسيلالسملاعلىإب!لالاسمكانواذا،وهكذاكليرالىونور،دوزيتالىوردةا-"

،الملتافالارعنتخبطلاتتخبطالكاتبةراحتهكذاوينحصريندفقعلىالابقاء،امويةدمشقيةثةعروميبالمؤلفةالاليقفكانالمسمىعلى

بسشالعينماتراهبكلا)طروب..الطروبالنشوانتراقميبلبالحصاهـةعرفتاًلعربسيداتاشهرمنبسيدةتيمماالاصيلالاسم

ا!جسد،ويسعد،الروحويسرالنفس،نجرجالذيالحبيب..الحبيببنهقة،العربيةفترجمتهكؤليتالماما،والمر؟ةوالنخوةاًلعقلورجا-ة

راحتهكذا.الممدةاًشبا؟بعدالوجودمعنىعنالثانيةالغايةويرويمعنىلاالذيالمصغرالاسمهذاوما،بنيقةايكوليتوتصغيرهاياقةاي

كأمرأةوجودمااثباتالىتواقةغرائزهاكواءنتستصرخ،نوازعهاتطلقالناسوعرفهابرعومهاتفتحمنذنفسهاعرفتبفتاةبلائقجرسولاله

الامومة.حئانالىتحنناضجةاحاسيسهامنالتعبيرتجيدكماالفرنسيةباللغةالقوافيتنظمشاعرة

والسياسةالادبمعلمالعظيموجدهاوالقوانينالحقوفىرجلابيهابلغة

الاول،ابطاللااش!اصاقول،ئلائة"معهايام"كتاباشخامى.السورياًلجيلوعربي،الزعماءواستاذوالاجتماع

المرجيمةالشيطانةفهوالوحيدالبطلاماابكموالثانياصممنهم

،يقالمالافيهاقولتالتي،الحياءعديمةالاحمرالاعترافهذاصاحبةا(بهـي""بأس"سمعتوكأنيالخوريسهيلكوليتبأسمسمعت

الشيءوأنطقت،الناسمنثهدعلىإهثللاواقمياتمثيلاومثلتموةوعمنسمعواءاافاتالرواةعنإنجقلونالرواةوراحاراءانقبل
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مغالطة...الطبيصيالئظاممغالمطة...المغالطةاحلىماباللهاًن،يرممليهفالنهنيتصوراًندونيعملوالذي،ينطقلاالذكي

للشبأب.استرجاعاالممرفيالمغالطةالزمنبأسمائهاالاشياءتسميةعلىوجراًتها،المصغيرةالشيطانةهذهكلفرة

واالثلاثببنسنفيهومنجياةممنىيفهملاالعشرينابنانانحينفي،نرمةبالرصزءتهاابىتدعونيا!تيهيتحرجاوماحياءمون

درجةصئحدراًنلايرفيالحياةاوجفيوهوالاربعينوابن،الاربعينغيربسببطة،الطو،ةسليمة،القلبطيةانهايعرفهامنفيقال

نمالطولوألاربعيندروةفيالبقاءيريد،ال!ساريالجانبالىوامدة.ملعونشببطانانهانيتؤكدا)نر!هيالصفاتهذءولعلساذجة

.للانسانالطبيعطالنظامالادبعين!فكيل...المحطوظائحبيبفهواًلابكمالشخصاما

الاف-يالط!لىافناعفيبل،"لذأنيالاقناعفيالعبرةليستو،برنمدغبالانفامالازسانشعوريصور.وسيقىفنان،عمر.من

وميبات.مدم!وسةملموسةمادةميوالتصوراتواًلخيالاتالاوهامباتكمافحلنساءزير،الحببة.نراهكماالطلعةبهي،يالاوتارالاحاسيس

يرفييعطيماهرصناعولكنهبرالوفاءولابالحبإحفللا،قلمهايصوره

سبيا"النهايةطلائبمسلكت..الفرسظهرالاجهادقشةقسمت.كرماولاجودالافيروي

الذكي.البرجلذلكوان...ايضاحسهاوالي"ريم"بشموراليالشامرملىالفنانانعطالىولا،الفنانالىالشاعرميلبدعالشى

تقصبر.بسببهواناًليعطرفدمينيهفي،تفنينف!مهاتلى،بكانتقنا!انممالبالمسننغربولا،اًلحبييينبخهالممرفار!عنالنظربصر!

؟،عجزهمندفعة،اًلشهوةملتهبلأ،العياة"برةتن!مها،الفكرمتحررة،مغامرة

بببنبساطةاكأروموازنةوالحافرالماصيبينبسيطةمنادنةاًمراننزنالكهلبهذااًنصالهاا!اقولالحار&..ء.اًلمراًهقةلعالىمع

ادركتوقد،السافرةالعقيقة"يريم"اثبضتوالمستقبلالعافرلاإهني"،جيبم"اجمر!ابانهناهيك،المبيطيشهايوارنطبى

سللأحهوحبهاقتلالىسبيلهاانالنسائيدحسهاالوهاجبذكائهاتقدملانها،لياكلهااناملهباطرافيلمسهاولا،الناضجةالثمرةبقطف

لبابعدإهـ؟لايثم،حباعدامهالحكممدرالذيالحبهلىاوانحبيبهاكب:لأالىتلكادع51اطرافتلتقطها..الفضةرونطبقعلىدائماله

ا!طقية.ا؟لفلسفةافواةنةاط-41تنتطروعىهاك؟ال!ظىفىمفيينضعهاالمدلههاننيمة

؟6وء.قىعقلالحب"نالقائلءـواـلحببباليىال!بهذابرقركللألبلات..وؤهـتعطرتهيلتمصهايمجهاحين

ارماطفة"-بوءمهىالطاريءصيهاجنونمن"ريم"ابلتلقدا)!يالروبمثافىةالمغرورةاًلقناة.نلكتندفعاذامحجبمنهل..الفاتن

فجن."زياد"الطارئةدونوءهـ!اعلب،1ووؤفه،الحظيذلكرويازةالى!-عىالسلام+لعرف

ء!اءةوزةارةتهاعلى،ر،مجخونءلىالمراهـقةانتصرتواخيراإ-اءكبرترضىوبذلك..جميعاعببهنالمفضاة،تكونالئساءسائر

نء؟ها!رياوكئر،المراةورارةفيالدفينالفدرشروتيقظ،الامومة.ا)ضقصمركبلاالةةوقمركبنفسهافيوتطربأنوثثها

زيادا.بىافاء-ااذلطالم،والذيالنساءز.برالحظيمنلثتقمانيابههذهؤيالظروؤ!4اقحمتمف3اًرري!لأالاخرسالشعخص"ما

ذ)--ئ!مه:!وعل،اـلنساءمنعرفمناحسنانها!هاالقائلهواشمئزازواثارت،المراهقةاةالفإاسرة،الاسرةاقلقتالتيالدوامة

وعقاهاالمراةلروحالبشةقيمةلاوانفقطبالعسنإمزنالنساءانانعرهـ:،ولكن.العرلىعلىوتمردهـاالبباقةكللىلخروجهامئهااهلها

ووجدانها؟اتممتىبهاالاقرانيريدالفتاةبحب،الغربابئاءمنالثابهذا

"4صحية:فقالت"ريم"ضيعبزفي(1دزيا"صغرالفتاةانوزعرف.اجازتهاو.الاسبانياجامعاتمنجامعةفيدروسه

عند."غراو"وقفتالمد.بدةقات"تسلقت...وبرودببطنظراتيزحفت:ظاظالاصتربدالو!تذاتفيوهي،مئهالزواجتريدولابهمعنيةغير

عن...شيءعنفيمماوتبحث..بنجبهفيتنبثىراصتئم...ئغرءجوارحهاصميممنزاًغبةحقيقتهافيلانهاالناساماموتغشيةكستاوبه

ا!يونهذهعبئولكن...الماءعيةاحسايساتيمناًثرمن..لثيءاي.المفضلحبيبهاظوظالم!حظيهاذراعيبينالفناءفي

فارغة.تبدوالممانيبألولىانيوتوحي،تشعكانتالتيخطيبهاالهتمميةيقال"خرجشراًبة"المسكينالابكمهدا-وان

..مقلتيوفىوجهيفىالحياة.نصبكانتاتيالشفاءوهذ.".قرينهايكونسو!

اجة.السلىعالاتول...فندليةئبدوإتحردلاالتيالقصةلاشخاصمصغرةصورةذبماهط

...ظلهفياًتلانئسانوددتطالما..اماميالمنتصبالرجلهذا""خانمكوليت"بيدحركنهمافمةتاجالأخراناماوحدهاالبطلةشوىفيها

..عاديا..مترهلايبدو..ذراعيهبيناًضمحلىانتمنيتطهـالما.ابيافيتحركانشاءتمتىتحركهبرمشقينادوئهاكما

نحوءاشعرلاانايرمكنمرةلاولاًراءوكأنياليهانظراني"

اعكذ!"؟؟؟لحظةمدىفيالمضطرم،ـ(لحبيهديانأيمكن!وبشيءعرفناوقدوالانالهطركأ.رالطائشالحبو.ئاية،نهايةبدايئمل

؟؟"اًحبهأعدلمالاناًاورا؟؟؟ثوانفيالاكلةالنار.نخمدقصار"زياد"عشيقهامعالقصةبطلةكوليت"در""اعترا!بدايه

ئهايتها.نعرفانعلينا

ت!اؤ"كانتائذيالأراغ"الفراغالىالشيطانة"ريم"عادت،وشاعرةعمرمامنعشرةالتاسعةفيالطامشالعاشقانقلنا

".وسكوناطمئنانءصدردهاصاروقدوتستثقلهالثاعريةوان،بارعموسيقيوفنان*ربعينفيلعاشق2و،موهوبة

نزدتاقيبالئازلةيشعرانيريدلاعقبيهعلىالحظيواًرتدالايامحسابقاعدةعلىالقلالمةالزمنيةللضقديراتوزنايقيمانلاوطغن

روحيزادءنتةتشاوروباالىدحلةلنفسها"كوليت"هياتوقدبه.والسنبنوالشهودو*سابيع

فصل.جديدزيادمعجديدلاعترافموضوعايكونجديدموم!عهافيوتضمهاالمبكرةاشةالإ،طملالمضزنةالكهولةوان

ؤالحسومواتصمتطولبمدكفرا*بكمالبطلونطق.الصحيح

."ريم"لخطيبتهالشبابهمةبوهنالجخمائى*دهاداننقولانننسى3و

ولن،معكتجريقدالتيالقصصجميعولاالقصصلالهمنيائاالتقصيعلىويحملهاالكهلقوةبحطملافبفالدورعلىويحملها

اطلبلنانا،عنكبرميدواناقصيتهاسنينعلىماضيكعلىاحاسبكفيلسوفاصارارنضاءزبرالحظي،المغوارالبطلانونرى،والعجز

لكافطنةانت،الاخلاصهذااناابادلكلنكنتاذااخلاصامنكطار؟،((لآعاطف"ائهلهإههاتمهوان،الحبمعئىفهمالىعشيقتهيدعو

متساتملكاناطلبسخيفاولست،تمامامثليالحياةفيحق."وعمقهقل"الحئتعريفهائما،صحيحغبركعريف

زوجتي.ممونيانرغب!تي...ماضيك،سيماولبتهوبروزمو،فهيفلسفاخذالعاشقينكلاانونلاحظ

منالتريثبرمادكتفتهاانهااوغلمتهامنالشيطائةتحررتلقدإ-"ودامعر،لآفيالذاتةو"ت-امبا!.قلالعاطفةاشتباكذلكوممئى

شبقاكأنوقدالاسرحظيهامن*كوليت"تحررتلقه،وهلتاني.الئهاية
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قيودمنمتحرراصماعيوسطفيتعث!التيوالمسيحية،البارعاروكينتحولوقدالعطشةويروي،مننجبرمنويرضي،بسخاءيعطي

بعلهاصاروقدمتقطعا"سليم"خطينهاعرفتكيف،الاختلاط،الضميربهوسوكأنن،قدرولالهقبمةلاهينشيء..شبمءالى

شقمنوالدهامنيدهاإجلبجاءحينالأيهنظرتكيف،الشرعي4ؤاتجالشروكلا!نجبربعضعرفبعدانتيقظقدالشيطانضمير

راسهاخرىرومرةيدهمرةرأت.البابمفتاحمناوالصالونبابمتىاكبطانعنالانجببزياًلمثليقولهكذا،الرهبنةينذرالديرصوب

.-....وحذا*"ويت3"اذنفياًبلشيهمسوهكذا،عمرهمنالاربعينتجاوز

الاسمنالقبيى-لالبعضعليالخاطىءالوصفهذا)نجطنققه.الستيناوالخمسيناليانحدروقدعشيقهابمصيرينلرها

عليب!باوقر)بمنينطبقولا،الانطنافأبعض.اًلمحافظةالاسلامية،حيناليخطيبها"اًلخرجضرابة"استبقتهياو،لهاوبقي

طبقاتها.بكافةاًلمميعبةالالرءطيبتهبرماضبمالبتةلهشمانلاابئمنهعرفنااًلليالغطيبهذا

منفريبةكوليتاًلسيدةانعلىدليلامنهاًستشفمثالهظا!نأسفيهاقولوعلىماتفعلعلييحاسبهاسخيفاليىوانه،وحاقرها

انحراؤهافيغريبة،تفك!هافيتفردهافيغريبة،الدمشقيةالاوسا!.عنها؟اقاويلهم

اًلرجلاًت!امفيغر)بة،الثاذتوقفهاتسوبغفيغريبة،وتصرفاتهاقراءةمنبانتهائهاكوليتامترافتمهلنسألانلنايحقهئا

.المراةبجهلشقيقاللكتاباًفي.فنجيب"معهايامكتابهامنصفحاتوعشرالاربعماية

:اًلسبدةتقولالاولىمناشدثانيةسقطةثم0"واًمم!ليلة"اسمهجديدمولودفيتجسدجديدا

طريقيءنبادييفجرمقيعاًلائلتائهةالشارعالىوانطلقت"سهيلكوليتاقرالى،بحتذاتياكلزاًلىالبراًلكتابانعرفنا

."فندفيالىيتكونانقبلالموضوعهذالاكتالناسالسنةوانالخاص،خورجمو

فيهامكثتاًنهاأيالفجرقبيلالخيانةغرفةامتانهاننسىولا.لناسيقرأهكابفيويتجسدحرورمن

الفجر.عندفندؤهاالىوءـرت.،اًلفحلنزاربثماالزمنمنقليلةبرهةلان،طريقفيواحدكلابطا!هابانعرالىت!يلنلحكايةاواًن

اًنفرجت...اتةتال!زعقفجأةغرقتنهدوءمزق"ايضاوتقولزواجهاوان،تزوجتوكر،كوليتالسيدةحياةفيجدقدجديدا

...المبعثرةرساتيمنصفحةاخراخفاءتحاولشعوديالاإلانامل.زوج!اامهيالعقيمهومنولكن،العقمفيسنةعشرةاصرىدام

."التإسعةالساعةفيالطبيبمعبالموعدبالهاتفالمت!!تيذكرهاعصصحقدزوجهاوعزمعزصاان"واحدةليلة"كتانجهافيوتقول

المىوانطلقتالفجرعندطريىدهـ،ودعتانهاهذاقولهامن)فهم.اخصاثيطنيبعلىالزوجةلعرضباريسالىالسفر

هذهوتوغ،لهبخيانتها.نعترفزوجهاالىرسالةتكتبفدقهاؤ-ك!ا!تخلفالىزوجهااضطرتفروريةتجاريةاعمالاانوتقول

يحقوهنما"الجسدخيانةمناشدالروحنجيانةان"بقولهاالخيانةإب*ااواعداباريرالىالقطارفيوحدهاتسافرتركهاوقدمرسيليا

،5!اًواردعؤ!صفحة235كتابةالممكنمنهلنتساكلاناخاعيناها،حت"5معناما"كويت"وتقولالتانياليومفيبهاباللحاد

.هذاهواًلمستحيلاناًظن؟ساءاتال!ضجكاملوالثلاثينالخامسةنحوفيرجلااًلحديدسكة!ربةفيوهي

...وسلاجواوالحزنالحناننظراتعينببهاليتشكنالجاذبيةفبض

هـءصادقةكنتحياتيفيمرةلاولالبار!"...-.نقوللمثففا!ربت.الجنىلئداءاسننجابئ.اضطربتشعورهابانوتجهر

اص-لهر،،باماوراًولاال!هما،علتىلنمععالتوءلالالتالومةالمتعهفت!املةلمحعةسفاًيلكونهالغب!بموان...سررهاقدالانيقالعلبالباببسيالرجلهذاحديثوا!

المحياةهرموناتانسيا!يسهلعميقنومفيواتغراقارمراش!لىمشرقةروماتييةحكايةوهيالخاصةحياتهلقصةتفتحتقدجوانحها

.وفدباريسفيبهرهاالرجلكرمانوتقولم؟ثرةجذابةمثموقة

المولفةتعده!اطبيعيهكمففكيفوكس!تحالية،بت!رهوالجسدلجسدلمعرلهال!م!متعدكأليلهعلبالىمقصفالى.مطعممنبهاينتقلاًلليلنصفقرببلغاها

اعصالها،نصهـتنعهالعكسنحدلل.نتمفلمالمرتويم!ارورفيكأار!م.باثوقاونطربةونظراتهوحئاتعطفهاسكرهاوقد،ماجنةراقصة
........الشراببفعلوهجاوجمماازدادوقد

لا!ات.خمياواربغفيصفحة225نكتبواندفاعها،ذه!!ويقظةالىمقه!فمنوالاورظلالمطالىبمدمعهاستقرتبانهاوتعترف

للعيرجلعص!اضعى،/المور"ن،ولحدمامه3عمسقحلف!ىيعقيهإمانلاكللوايضمالمعلومنومعلوممن"القارح"الباريسييعرفهااًتىالنزلهاتيكمنلزلفيغرفةفياخر

وان،والهدوءالرأحةالىوإلمثوالجنسيئالعطيةيعقبالاطمننان.اليلجنحتحتالخاطفةالزياراتهذهلمثلالمخصصة

والفشل.الخيبةوليدةوالتوفزوالتنهاتقظ/?زحمراءبرهمةمقدماتهاليلةمندقائقبضع.اوليلةوكانت

..،يقالولايفعلالجنسيالحديثلانلا،احتشاماوصفهاعنالرجلقلم

الطبيعيالى؟كوينفيالجهلالاولىدلالتيناحدىلهالتخطيطهذاونفص!!اة*ئةاالانثىاغصاباًلىحيوقيبوافرالذكرلانصرا!بل

الاخر.البعضمنبعضهاحركاتهوتماثر،الجسدوتركيبللالسان.النوعلبقاءالحياةاكهر

وقدالخائناللقاءهذاتلفيق،الموفقيخرالتلفيقهوادانجةوالدلالة،الوجدانوقظة،الجوارحمتفتحةتكونلحالهتلافيالانثىولان

بالفعل.وقعلمالاوتشتهيهوقوعهتتمئىلماالمكبوتةرغبتهافيهمورتوهل.الذاًبةالاحاسيسنشوى،الشعورمرهفة،النصمتنبهة

تكرارالكثيربلي،ابينالكونفيبالكث!السقطةهذهمثلليس!؟ذاتيةاحاسيسسويبمجملهاالمرأة

فيوالاسراؤ!واحدةمرةمناكثرالعبارةوترديد،وتشابكهاالصورالاجادةفاجادتوصفتفقدالشاعرة"خوريسهيلكوليت"اما

فيه.والمقالدةالوصفقبلة،الغرفةوضاعة،شيءكل...شيءكلوصففيالمطلقة

السريرآناتثمالجسمتلوجمرالخصرضم،المعطفنضو،الاستعطاف

المقرريناقرب"نوسمعت،دمنضقفيواناالسطورهذءكتبت،دموعوانسكابوشهقاتتنهداتثم،ملتحمينجسدينوطءتحت

الإتررةاا&مر/ةاًلمؤلفةانوالضيقخولايسهيلكويتوسطمنبرالغاتجسيدامجسداالانس!انحشمةمنخاياشاعرانسائياوصفا

وحريق،جديدنشازنغقالانشادوهيأتهايرونفيثارةاوتاددوزنت.حيوانكلتبذالتيالانسانحيمانيئ

.الظهـورالىطريقهفى"واحدةوليلةمعهايابم"نوءمنجديد

خليلمةلانعليهاسلامولا،ومآسيهاولياليهاكوليتباياممرحبالامراهقةثلاثبهـلمات"معهايام"الاول"كوليت"كنابيلخعى

القاتل!السمتنقعشهدما."زوجيةخياولآ"اثتبنبكلمتينالثانيوالكمابعفةفاهدار

فصمافسقطتتعثرتجمبفالريلاسقطاتمنالكنابانيخللم

الزحلاويحيببالقاهرةاًلتصويرلناصيةالمالكة،اليقظةالنبيهةوهي،خوريسهيلكوليت
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