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امظيماالاءلو-و!صقاءجورمنا"بهاووفيالتصنيعقبلبحضويهبما-ىهههههههههـ،-9ه!ه!هه!

الض-!الامكاناتبرينتماء،يميرانبعدناعصريستطعولم.للمستقبل

كانولما.صيالمجاخنظيما./فتحهاؤداك!والامكانات،العلمفتحهااصواهافينعود،كئيرةبتطوراتتاريخنامنالحاليةالةترة.نعج

يوازنانإ-متطعلمقانه،الطبيعيالمجالفيئلةالهاالسرعةعصرايف،فر7وا،عصررةوطاهرةحديثسبباخدهما،متةاعاببنسببينالى

وبببنسرع،،لاالحركةوالعالم،فالاكتشا،فيالمحركةدبينسرعة4*.انسانيةةوظاووـر،قد/لمسبب

اصطبارا،العصورأفلمنالواقعفييكونانوطبيعيالاجتطممبا.الءطورتنظيمامجمعه!مفيالانسانرغبةقهوالقديمالسببفاما

والحركة.والمضجرالبرمالمىهااسرعومنو!ول.ا!حارهالؤمناككه!الفضا!لاعظمويجسد،الخراكثر،ؤمن

ورعلى.واؤرادامجةه"ا-فيظ؟-عضرانكلهاوافيالهـذاددولاجمهورب-ةهوالكيبرالانسانضبماالاملهؤاعنالعظهمةالتعبيراتاول

بعنف:وتوزه.مصخمعنااليومفراودثلاثةصعبةاًسئاة./ءا!ان،وفعتمنذ،مجةجمامفكربطعلاافي،افلاطون

تحفط؟ددوناكقنولوجياوتوامهالعلمسنقبلهل.شالنض!وجاوأمهوالعلمفهو،الحدإتالفقيالسببوأما

جمبعءلىلإطرةاةرص"اكاملاكقو!وجباوللعامسهيىء!لاولاهما،ريرزتينطى.نقوم،،جالافعالمالىثورةادخلالحديثفالعلمم

حياتنا؟كطنواحيى،تالعماداءعلىوالقادرةاللابشريةالطاقةبمصادرةالعاملةالالة

قبلالمتآمالواندفاع،لقديم1مقاومةعلىنسيطراننستطيعهل،صاختصعلىالقائم!الانتاجالاسلوبوثاني!لما،وسءةليدقةا!"كرادية

لنتم-الحافوضدالمستقبلوانطلاوادقببمتشبث،برتحدماوكثيرا--ف!واكصنالمنظمةالادادةمناطارضمن،صغيرةوظي!فةبأداءعاملل3

؟الاام"د**!"بئقلكراهذاالقد،مرالا"لالصر،بالاسلوبارفيههـهذاوتبين.العماللفئاتار.نبيا

،الاقتلماسباسلوبءلهاالعملياتهـذهفابعالع.وبمعاىانن،فمن)،الانتاجاسلوباناتضجعندما،الفاضلالمجضمه!التنظيمفي

دور!بزاة،ماهناومن.بز،وذهنعملبا-شضاواضامنالقريبوتقبلعرفوعندما،و"يقبرباط؟هاالناسربط،جد.إدةانشا?؟سسابئ

اضصارعر!تامجرد.نكونء،كأيراا!تي،الخارجيةالشعلراتتصادعصءإ.نهمناًلابررالفميستوعبنةسها،زتاجفيالانسانعملانالناس

وافعنا.اوبدماك،لهاعلاقةلاح،دجي-الارتباطحدةوزادت.وتكو/نهعقبيتهفي؟ؤثراناذنلهبدفلاالواعية

،محدودةالصراع!-تافيالعربيالمفكرمساهـمةكانتولظدمنبحدثهانالجدإد،جالاتاساوبا-متطيعده،الانسانشعرعندما

ءصائعيوسف!رالدكتاقداموان.الا!بادىرابفي/بخلا،ضاوءمظمهاوعة.د"-ا،هلاكه"الاست.والض!ء،تالسلعفيووفرة،الثروةفيريادة

اءرأيؤ!والاشقلالاةجردواالجدهنيب.ضلالموضوع!ذا.اتادةعلىللتوز!عقابلةالجديدالاسلوبهذاخبماتاننفسهالوفت!ىادرك

5إد2وةروعصائغتود3اداانونصقد.عظيماتقد/راعبيهيستحقلعمل.السيءوالتوفيبعالحسن

التي،المهمةواًلعللالمخاطرجميمعلى"ا!رامةمع.ز234!اًنهبصود،ا!ر،نةواتالنةالعلمعصرؤبلالمفرالانس!انكان

."ةك!للأ؟ال)ءاحاتالاؤترلىهاوقدم،اليومالعرببممعةالمر4اص
..000001لوفكازت.المجتمعتنطيم؟لحادة،للبشرالسعادةتوفراسضطاع5،رر

و/"زهيءوضوء"الىمنهاصا؟غالدكأور.إضظراًفيوالزاوية..

بينبجمعقهو!ضاوءنوكرا!ننواأمتهبمستقبلالمؤمنالافتصادباصت،هـودتوءاسؤ-ير،افادابياالى،اورطو!منالعظيمةاًلمصردوسيات

اعمر/بئااتالنولوجبموفيمعرفةوببناهـميا!ماعادةفيالاءل."وؤوريرقيسيىونوسنأونامثالمنالفرودوشينالاثخنراكيبئخى

......،............0001،:صرالمطاو511-لمملة!رابقا&الواقعبعقبةدائمايصطدمكانولكنه

اورجهاد/"الا!صبالناصيها)دمي!4"!روةوان.المجالهدا!كبماوانرهـ!قاتهائللاو

المبسطضةالثحاراتمنالكثيرغررلةعلىؤ،درااتجعي"،اوضوعامن

والمجضه*ي،الاؤص!-اديلكضظيماساورابالاشترايهة/متقدوهـو.قىالجياشت4ء،الاقضء-ادإةالمواردندرة:عنصرينمنيتكونالواقعوهدا

هـ--و15ببتها،فىيرةالتب،ءتتيؤ!ابهبةالاشترانتماما/دررولكئهفهوالثانيالعنصراما.فهراالفقرفسيبقى،توزيعهاحسنمهماانه

ولذلك.انقاثرواال!،بمنفىيرالى.)!ض،جماوب:،،،وءعقولوارد.الانضاجسبيمالمحيعضلانهطادةعلىالاولاوالاوحدالانصعاناعتماد

لا"از-/ءهـ.إده"ن)ت،و/ظهر.واض!عاتعدرداافتترا*ءت"*ددقد9-ن!ذ/ضينتلفاًلماضيةالقرونطوالكلهاالمجتمعيةالانظمةوظت
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الى-طورو/تةبع،لأتير!،ن!تالفارىءقيقع،ازفعايى"،عاطهيةا/ء،ءاتهـف/صبينوالةرق.رجةتجرية3افتترابل،مدهبيةاًشتراكيةيريدها

انطثير.هدا.نحتاوكاملبجيلللتضحيةمشعدفأولهما.كيرالاشتراكيةمنالطرزين

عئوانأقرأوأنا"المحالة))أو،التجربةل،ذهتعرضتاننيواءترفالنةصقاءمنذلمكيتضمنهلمانظردونما،مذ!بتحقيقسبيلفياًكير

نفها،بالطصارةهـوالروال4هـذهفيالبطلانالمؤكدمن!اربئالروارثىالوصولعلىقادراًكانانهالمطاؤءنهايةفيليكتشف،الانساني

اكنائها.منلابناغفالدون..صالمهم..هاؤ/عيشونالذينالاهلضفت-4واكتستالينفعلهماوهذا.كلهالشقاءهذابدونوصلحيث

المؤلف:كتب-"الذيالاهداءأطالعواناانجاطرابهذااقتناعاوازددت-انالافلخ!هـقىهياًنماالاشتراكيةبأنيقروثانيها0بعدهامنروسيا

ل!هـدوب!ذا5"إلطيبحارةفيالبشريةالنماذج..الى.اهداء"السعييجريانعلىالصائغاًلاستاذ.برعرهناومن.العكسوليس

هـ--نأتوقع!اأنني-محاك!الافئمياءوقدرت،المكتابمنموقفبمصراعطرإصعنلاوالطوعيةاًلترافي)ءمناطارضمنللاشتراكية

الم؟لفطنجاحضوءعلىالعملهذاعليأحكمأنحقيمنوصاب،صفحاتهانويرىالحياةكلنفسهاالاشتراكيةتلفانيرفضثم."الطبقات

نجاحه.عدمأو،اليهيرميكانالذيالهدفتعققفيبالمفمطالدولةقيامتعنيكانتاذاواذها،تعيينهايجبحدودالها

بنماذج!،،الطيبح!ارةانالواضحمنعارفشيئاوثيعاوكلفرديجهدكلتصفيةابداتعنبمفلاالاقتماد.بئالحياةمناًلاهم

،بورالذياًلمبطلان،الروايقيهذهفيالبطلدورتلعبلا،البشرية.خاصنشاط

حارةتقطناًلتيالبشريةالنماذجحولهوتننفبل،اًلروايةمحورصولهاحداثاثثتتكما،اًللحظةهذهمستلزماتاهماكنقاديفيوتلك

مغلص.رفعت:اسمهشاباً!طيباشزاًكيةانجبراويريرها.شكايقبللابما6191عامكلهالعربيالوطن

وأن،الطيبحارةسكانأحدمخلعنفعترأنينكرمنهادليس..اًلصحيحةوالديموقراطيةوالمشاركةاًلحريةمفهومضمنتذمو

طوالالم-رحخ!سبةيحتلانهغير،عنهاويعبرويبرزيظهرانحقهمن،عربيةبالضرورةتكونانفيجب،عربيةاشتراكيةنريدكناواًذا

،المتوحموخرةيشلالذياًلب/بموردورالصارةدورليصبح،اوؤتاكانتمهما،منوعة"حليةغربميةاشتراكياتوجوديمكنولا،شاملةاي

.مخلهدرفعتمسرحيةفيالكورسدوراًلسكاندورويىءصبحدموهـ-ا)وءهـةالىلملحاجةالواضجتبينهكانهناومن.اًسما؟ها

والكت،بة،القراءةيعشقمرهفشابانه؟مخلمصرفعتهودمن0التفتيت

معهت!-مفاالتيالعيشلقمة"سبيلفي-الوفتنفسفي-وبكافجالواعياًلعربيالتفكيروأمانةبدفةتمثلالئقاطهذهبأناعتقدانني

وؤتميوالعائل.والشقيقاًلابنفهو،عفتاًللطيفةوأخة"اًلمطيبةأء4ناحيةمنتحطافضمنلافهي.تاريخئامناًلحرجةالمرحلةهذهفي

أت-".قهوفيهكثبرينعنالنتابهذايميزماهناككانواذا.واحد4دوافعكانتمهم،،التسرعاًخطارجداً.ندركولكنها،اًلئهائيةالاهداف

هلمهـذيتح!ىوهو،عليهاويحئوبهارعزجادةمبادىءورةيخنضن،الكرامةمناطادضمنكلهالحيريتمبان،تريدكما.وعظيمةممالية

اجلمها.منبالكثيرلكضحيةالتعدادعلىأيفاوهـو،بشدةالمبادىءبةذلكبامكانوتعتقد،الافرادلكل

وأن،سليمةءمبادئلهكبيراأديبايصبحأن،الحياةفي،الكبيروأءا"أدلىقولتار!كأامنالمرءلمةهذهوصففيقيلمااجملمنان

اًلذيالك!برو"*إةم"،الطيبحارةو!./مت!الذيالههغرمجضهم"دم/خفيهر3وذ،نجةالاولالصحفاحدىالللمرالناصرعبدجمالالرئيسبه

!ص،رص،../*"ني،يخربانعلىفادرالطووانوان،الامانيمنطوفانعمرفينعيشاننا

طويد"ءمرجةيؤلمف،اًلناشىءاتابالكا-فب،مخاصورفتبئاءهبىاًلآننحنناجهمااكثروان،للحياةمصدرايكونانعلىمقدرته

أصهـزءباقطاعياًبنةحولتمورالمسرصيةو."ا)ممالقةثورة)تاًسمها.التهرفبضان54مباً!رودتختزنهثلما،ا"انجئاتحتزناننيااًلسدود

التمرد/بنمنالفقبروصبيبها.الاؤطاعيهذايرلمصكرهـمانذينالفلاحينلتست!ئبتتنتطرهاالننيالطجمببةالارضعلىثممنالامانيهذهوستئطلق

ورهمهق،الا!طاع!جنونويحرز.عليهمالواقع3اظلاضيهميرلاالذين.العميمالخرمنها

!الاضنحانويكون.المنمردوهذاابنتهبينا*ائمقىاا!علاؤةبتبأ/مامحينالدجافيبرهان

صوتتطيعم5؟أليماعقوقانحوهتبديولاالابنداءالاب!ةنطيعهل

بتح!صرإ!لم!دىئهاسانوميةجةلطاوتاهناكثببربمبانج!سلج!لذينمربحبلمساوودلة،علهلحبا555555!أءكل5ب!!!همحملى
وحبيبها.حبهاالىونهرع،ء.8.(لطم!حأرة

عملأمامهنانحن:اقولاناريد...فريدةظاهرةامامهنانحن

اث.جمهءوا.((الطيبصارة"خر2فني.عملداخل"اهمالقةاثودة))دني!5!ههه!ىشيهرلببم!ء،-!؟+-!ووهـهههههه

د،زالاولوكأن،والإبقاعالموضوعفيارتباطاالعملينبينانهناالفر/ب

"-نإبماؤح"الطيبحارة"فبطل."الطيمبحادة":الاكبرالمعملالحقلفيفزلربانتاجإيشر،6291مام،اًلجديدالعامانيبدو

ؤلملأح!لي،فقيروهو،"العمالقةثورة"بطليكافجمثلمامبادئهاجلمن!ا،قزاحمةعديدةكبواءهـ-وقتفبى-ظهرتفقد،اًلادببم

بجانت"تقفالمتمردالفلاحوحبيبة،يحبانوالاثنان،"العمالقةثورة"لويسىلاهـ،نر-ور"الراهب"مسرصية-الحصرلاالمثالسبيلعلى-

عمها،علر،وتقردبجانبهتقفمخلصرفعتوحبيبة،أببيهاءلمىوتتمردوومدأ-تاباللقصصي"الحارةفيالاستاذ"قصصومجموعة،عوض

.الآخزةالدادفيأد!هالانلمحمد(الطيباحادة"ورواية،محمودلمصطفى"الاحلام"وكتاب،سالم

مخلص.دفعتالتشماببطلناالفهاالتي"البمالقةثورة"الىذمود؟:التاليةالىدراسهموفوعوهي،جلال

وكلولفهـشاالمسرحخشبةعلىتتجسدكيف؟النوراًلىطريقهانجدكيف

الصف!،ت1مقالاها.نضتلىالتيالكبيرةالاسماءمنهووأي؟ناشىءكاتبزضاهـ"أما،الروائيالقنءجدانجلالمحهلىبهايدخلروايةائها

واءبأض-،المسارحفي،اسمهاويكتب،والمجلاتالجرائدؤياًلاولى.وروابننه.الاذاعةبمجلةصحاف-،يعملاذ،الصحافةفهوعنهالمعروف

؟لنيوناويدونهـا،فيهابعمل(لىتهـروانما،الساعةوليدةليستاًلحالية

ذلك.خطيرةجد،جريئة،جميلةبصفحاتالقارىءيلنقيوهنافما،الجدلدالعامطلائعمعالنودالىخرجت!م.طؤيلةلفترةوشقحها

.لآصث-رم/9منوالفنالادبحقلفي.ئكررالت!زلللمها.تعرضانها؟اًلروايةهذهطبيعةهي

نفسهانفرضاناستطاعتدنانةاسماء:معروقونالمهازلهذهوابطالاًلقادىءكلوقفتحهـيدفياًلكت!ابتوان/تخلانأحيانالحث

ل!ةدرنانةاسماء-السوفىهذهتحتكرأنواتطاعتبل،اهـوقؤ!أوالقارىءيتصورهماهذاأو-بشيء،مدهفالعنوان،مثها!أ!دأاو

هـناخطرابمرف،وزنالمكلماتهاأنالمؤلمواك!يء،وتسحرتنادق5المعئس-وانتكونوؤد.الاسلمسهذاعلىالقراءةفيفيثرع!الناقد

04



معنى.اتمردهاوتعطي،المضيءللجانبجوفي/يت!الامعةا.اءالاسوبعض.تفاووتهاأوا)*40،تهـذهد!.ا"كأ

الاليوةنغمةانأقولأنواحب.اءالاتوالآراءبينأ.بضاصراعوهوو.ر!!علميهايثنيإطلومحبوبةلضجمفئفيمةق،والمجاملاتاصهـافاتا

هدوءفيلمترددوهي،يةالرواهدهفيكتبراتترددوالبئوةوالامومة.?فحاتهلها

من.عداهماعلى-الموسهقىفي-/طغيالاساسيا!لمكئلانوخفوت"،حلوةنفسها"رنانةأسماءهناكاحد،اهذاتدالاءر!قفلاتم

الفتاةوسوسن،الابوالاقطاعىالابنةمهابببنصراعاهناكان.ألجانإ!إأالصغارالادباءكتاباتعلى"نوفيمهاوضعمنلديهاء،نعلا

والدووا.أي-عمها،فهميثبرينعىتثورد!تتحبالتيالمرهفةورئيسومديرالنشر،داروصاحب،الماجمونبرالكاتب،قهميثبر،ن

تستسلماك!اللحظاتفيالطيبةامهعلىيتمردنفسهرف!توالاديبيم!رق،،مخلصرفمتيسرقيهذافهمينتيرين،ارراعةجر/دةنحرير

4ل!-و،!ويعبدهابل،امهيطيعرفعتكان.اللإزممنأكثرفيهاناعمةوبوظيفة،بالمالرفمتاغراءو،جاولعليهااسمهو/ضعمسرحيته

الاستسلامجدوىؤييرثك-الخادجيالعالىممعالصراعقمةفي-بدأانمقابل!ةاليملثبرينمخلصرؤعتيرفكرافيمقابل،النتنردارفي

ارئ.امهتمثلهااتجاهـاتوكلها،الظالمينبطشمنوالابتعادوالصبر.هولهيكتبويظليسكت

:قاخراوان-المعراًعيبدأ،مخلصرفعت!وايةهيالروايةأنفي،القارىءأ.بها،معيألست

؟لمصرءويستسلمأمهيواؤقهلو)كن"حارةهـسكانروايةتكونانقبل،ومبادئهفنهسيبلديوكغاحه

؟واًلغندوروسرينثريفة:المأمرالثلانيلارادةيرخضعهل؟الطيب

حظهوب!ئدبمسرحيةعنويتنازل،.مكتوبقدرهذايقولهلاًلثقاؤةحقلفيالاقطاعيةالنزعةهذهعلىمخلصرؤعتيرتمرد

اًلمستسلمين؟شأنولكن.ؤهميشرينورفضجالحقيقةسيعلنان4منهويثدو،دسالمه

يضررفبل..أمهمعورفبأنه،صبتهفيمرةلاول!،وثعررفعت!هايتهم،م!هلةء؟امرةلهويدبرنفوذهيىتغلفهميشيرين

أت.بريروهو5.!4أت!:"يدترذأء"..-زريلا!لملأذاهـء!ارؤعت-ووينج.ومستنداتأوراقوتزويربيالتالاصور،لتصبمخلمص

.(1!.ص)..قي"لمومتة-عوير،برافينهوتثبت،الطيبحارةأبئاءيدعلىالنهايةفيمخلهى

بينصراعمجردأنهالصراعمنالنوعهذاعننقولأنيمكنولا.عالياالحقصوت

بنالصراعان.اًلعميقةودلالتهالك.يرمعناهلبطلوالا،والابناءالآباء

بينمراع،والجديدالقديمبينصراعالحقيقةفيهووالابئاءالآ!اءإكارملخه!وهو.؟لرواًإ"لاحدات-للغاية-موجزماخصهـذا

وجل،ول"ومتصلحلاولكنهاللامسعلحت5ربمابألضبباءصءك/جيلا!المعابقيةويتركجداالباكزةالمعالمعئد./قفانهذلك،حقهايغمطها

-منالطاعةرمبدأيضحيجيل،الغدالىويرنوايومابمبادىءيتنشبتالملمخصاغفلهاالتيالمعالمومن.كاملةالرواية-يطالعالذيةارىء11

+.مبادئهعنو،مبريثور(ناجلشير/نشقيقارنة،وسوسنمخلصدؤعتبينترعرعالذيالحب!صكأ

فخصيةءت!أقفيج*لنيواًلابناءالاباءبينالمراًعءنوالحديثالاشخاصدائرةنستعرضلافلماذاسوسنالىافترنافددمناوءا.يؤ،5

منوهي.تاما،نجاصتصويرهأفيجلالم!مدنججلقد.ؤيىلاالام،!-قيقتهوعفت،حبيبته-وسئهناك؟9همنطافيرؤعتخرك/اذبلمنا

الرواية.صفحاتمعبقائهطوالالقارىءبلمبنأخذاننياضصخصياتاالىنر!ادائرةاالىالخاصةالدائرةمنخرجنافاذا.اغدالاستاوامه

كا/اؤ-ديعلياسماءتننرددوهنا.الطيبحارةسكانوجدنامبانترة.للبها

5555555555555555555555555ه"هه*اهبابر،ل!مبداعبدملاح،لحياعبدالاسطي،ركيعم،ننلش

في!دن،ز.بنبام،دعبسالحاج،اسماعيلمحسنالشميخا؟دنا،امندي

الثالثة،الدائرةأما...البئ...المخ...نفيسةواحت،بو،كأالحاجة

ء-ءوؤي.ونترخيرمنؤي!مابكلالخارجيعالم51ؤتمثل،ر-ابةالاكثر

و!يبرواووا!!صا!لمكناواق)منيرالمدللوابنهفهعيشبرينيخركرالثالمثةالدائرةهـذه
لمص-البطولةدودتمثلاقيتذريفةالمشهورةالممثلة،(الروايةفياطلاق،نره

-وعثمان،(رسمهاالمولفأجادوالتي)"العمالقةثودة))مسرحيةكي

دونةإ-4رأعنويعبرالفنصفحةفيينقدالذيالجادا!عابالكيبر

الجربدةالسياسةيحضعلالانهقهبمثيم.بنفرفته،مجاءلمةأومواربة وصلتهاالاتياكيبةمفهومعنمعمقةدراسلرابالتصعبدالقصصيبالكاتبأرضانلقيكما.والمحاباةالمجا!)كأفي

لتحقمقكوسملةالدلموقراطمةوعن،اكلسة..دالدا"الالىوارتاحظمهباخ!مبادىءذاموهوباكاتبابدأاًدذيهـودالغض
....-000.دو.!-ةوالعربرإ-افر/جيسأؤساهـالىو،بقعجيبهإبفيءاذياالوؤير

الدلموقراطمة0الترلمةؤعن،العرلةالقوممةاهداف.،ز-

0000005.*0005.-!تابىوا

*

التمردنعمةهيبأكملمهاالروايةسطورفيتشيعاتيوالنغمة

تالئبفلاعقول-حاقدةلا-ناقدةعقولمنيصدرتمردوهو،ا-صخ!وا

نا.الحالبطبيعةاماممهداًالطريقرءدلاوالمتمرد.تراهمابرضيها

دفااةاومةانالحد-،هذاعند/قفلااًلامرانبل.يقاومهمنهناك

مالمصمموصحيردرعيصئلى1هـصالنوعلهذاكثيراًالمولفعرصنوؤد.نفسهالمتمردداخلزدور

بينالامربادىءالنفسمورءة"العبيدثورة"مسرحيةفيطلة.ا"لماومةا

أجلهمنيكاؤحالذيجبيبهاوصوت،الاقطاعيلابيهاالطاعةواجب

هالشابالكابحييبةوسوسن.4كاالحباللتاةوإحب،":،دىء.لئرية

*دابدارمئشوراًتلبنانىقرش2..الثمن!أعماقها،فيالصراعهذاوتعيشالمسرج!هذهسطورت،بعمخدصرفعت

فيه.إمر.-نفسهمخلصودقعت.تمردهاؤيااتطلةجانبالىت!قف!زم

هالممقدور،ويحصعيخشسلمأرتريدءقوة،داخليبصراع-تمردهلحظات

3!5هـههه!هه"نتصركلهاخصياتااتهدهأنغبر.يةاوموأن،.ر-مكتألا،هـ5لروقوة
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تعليقالى.نحتاجلاات،في"اكاءمبارةعبارةان،"،ومل"زر.بردلا.بت!-،.ليوضوح-بساطة-بدقةمررر.ومةانهاخصيةا)شهذهزجاحسار

،الي"عسهاا"وددعت))ذا!هاحدميبليغةلانها،لملدءوعواستدرادربما.الرواوقىمنكثيرةصفحاتتشغللاانها،كلههذابعد،والغرنجب

."صفعها4ولكنارواية،ا(حداتعلىتحتطهللاانها.الام"شخصنجاحسهـوهذاكان

البلاغي"كأالنزعمن.نع،زياز،01((الط.مطص،دة))روايةالىنعودنسمعءتهـماوجودهاالىننتبهوز-ن.لآخرصينمندورهالإ؟ديوانما

:المتالسبيلعلىذ!كمن،"ةالى*طا:ط-بةأمكلمن!ألفهاالىتيالكلماتتلك،كلم،تها

ءصراعيه،علىالناقذةقتحت.3.ر"فعتأقداموقعتلاشىوعندءا!عفتي،..عفتيا....))

ؤ-ءور--رف!ملكةوكأؤ،،حاجز!الحلىواسننندت،طاغةفوقيفيوهي!!تانت...اًلله.....

..وا!ولاءالطهاعةفروضيقدما!........

..مرةلاولالطيبص،رةترىأنهااليهاوفيانننم..شويههنديتقعدواتطلعواما..ليهكدهواففينطيب

سهديمسجدأماميزءـواك!االشجرةنلكنظرهاجذبماوأول.(7اص)"..لوحدي!سايبت

،السهثالجداد0عيناهاوتسلقت..توةويؤروءهاتراقصالطبمنأنجح-اهامعاونصويررسمهاحيتمن-انهاأقولواكاد

..الاحاسيسأغلىمنهاتنطلقاًلتنيالتنامخةالمئذنةزظراتهاوتلقفتتجنيتأوغاليتقداكونأناخضى)المثالسبيلعلىسوسنشخصية

فيالحارةأولاد..بالاولادلتلتقينظراتهافانحسرت..برهبةوشعرت،المؤلفاأقبةالفنبمالخلقعمليةفيخطيرةقضيةيثبروهدا.*(قليلا

المتقبلإقطرلهمورش-قأيديهمب!تمترعة.وكبهماً!نظيفالمدول!بمزيهمهوبعيشروجودهمابل،*سوسنلشخصيةجداً،متحمسالروايةبطلاًو

((.ص)!!"-ملاويللحنل.لندوكبلابلعمليةانيبدو،ولكن.بحماسيخناولهاهذااجلومن.بوجدانه،بقلبه

تذكرناأن/مكنلاوادء"رؤ"قةةؤتاهـ:ايصفاؤافاان،1!فربنجخمسارو:انان.اكدوينلخطةالزائدالحماس5للاالابداع

...:!.الكتابةالىويدفعهالموضوعهداوإثيره،بهمسلمأمرهدا،لموضوء4

صننسا.!ز--ةوررصلملمك"

...،اقكارهترتيبيحاولبالفعلالكنابةفييشرعحينأنهنجر،دؤعا

كأاكزعت.وع،ضةالقفةوارةت:ء،،تارخ،رؤ!ابمت!لأاةويرة"صل،هـهـوءمنشيءفييسجلأنهأي.موصوعهنقاطواترجاع

ادنزء--فئوه-ذه.ا)قصيرةوصضتارواير،دن،"نالىكثيردييةاكقريرحينالانجليزوالنقادالنسعراعاحدقالهبمايدكرناهداان.واستقرار

القصةدهـببماقعنير-رجا!خطرادالسرد،لمحي"طرادالاسمننوعيركأ:را!ةمر."وططنينةبهـلموءاترجاعهايتماك!العواصف"عنتحدث

فيندخلىلا،تقريرية،اخ:،ر./بئرطر.إقةمهينشيءعلىالغارىءيىطلمع،ثانويادورءـ،جاءوان،بنجاحمرسومة،الكاتباخت،وعفت

بها،يرةاجأالقارىءأنااطر/قة!ذهوء-ب.محءهكأبطريرةكأاقه-ةا؟ناء،المعشرطيبة،لطيفة،مرحة.وحدهاتخصهالروايةبطلةتصلجوهي

...منالمعاوماتببعضلكسأوةه!،لحطةإنظ(رلىالة!قولالمؤلفأن3وهـنفمهاوخلولا،الصراحةتحبجريئة،اسفافغببرفيولكننزقة

.تعرو،الاكنتانلابنس"،اًلحديثةلاطالبةبنرىنمودجوه!.الساخرةاللادعةالدعابات

رهـ!.نعبضالتيايسطوريت!تبع"بالطبروايةا)قادكبءانهذامثال.اليوم

ورفعتؤهميشبرينبينالدائرالمإتهبالحواربعلتاو،19صفحة5

ن"--أنالغندوداةوابا!دويهول،الغندوراكوابوبدمضلمه!:الفنيجنااذظمعظمفيتواجهنااقيالمشاكلمشمكلةالىنصلقم

را،ب-ةشمير/نو،بئول.دالطبةات./*ةروءلاأنالاولىاًاحبرد.،!اتذلك،كارءـةوهيحدةعلىا!ت!نتاقشاًلتاليةوالسطود!اًلتكئك

،وؤجأة!النطريةبهذهم!تنعالست:ادنافقيانهاءيحاولوهوحازمةأنفبم،ااطلاؤمستءبةنجبروالمضموناكصكلبينالفصلعمليةان

شود-نان:يةالىءقريروالبب،ناتالمعلوماتمنبحثدالقادىء)فاجأ.فمعنرةذلكاستدعتوالتحليلالتشريجثواعي

اقوب،ءاكاسبأنوبرؤمنالىما،اةتكرهبيئةديعاتن...))!هبم.مقدمةمنبدولا

علىالسيادةحقلهاا&ملطانصاص:ةالقاددةالطبقةوان..وضعفاءوالنزهـة،اللفظيةالزخارفبلعنةمنكوبة(لعربيةاللغةزالتما

.نضعلكيخلةتالاخببرةالطبقةهذهانرل..الفعيرة،الضعيفةالطبقة!حرصنتعوفىاكيبالاغلالاشبهاًلسءوائبهذهأنويبدو.الخطابية

فكرهـ،ئمرةطائعة-.ؤقدمأنوعليها..القبى،قىالطبقةلخدمةامغافيتهاكل!سذهمدىالقارىءوليشمور.الاقكارسبر؟منسير...الشر

عناصرالطبيعةوهبتهاالتى،الاعاى.اللإقةالىوأمبما!هاوعرقهاوجهد!،وراءوالسع-،الاستطرادان.الافكارعاىاللغةجناية:الجناية

!والقوةوالثراءادملطةفياءنجإزمنتفوقهاذلك،فضفاصط-بالضرورة-المعنىيجعلالطئانةوالعباراًتالزخارلى

ووجدانا!دكرااقطاعيافهـمي.ثيرينكانل!د"مانالىتوصلنامفرطسخاءفيكلماتهاتبعثرالتيالفضمفاضةاًللغةان

كانواوالاخرون..الآخررنوصراجودهـوعآلامعا.ىعثرضاهتفتحت..الاحيانمنكثرفبىأجوفولكنهمرتفعصوتلها،غامهصة

الافدنةمئاتلىتزدهرءمرهمطواليركد*ونالذ،نوالفلاحاتإفلاحيناالطوبقالبفيهاكلمةكلتشبه،معمابىبةلغةالىبحاجةاًذنا

(0001القطنبلوزةزحزحتمهواذا،السليمالبناءفيوظيفتهلهقالبكل.الاجزاءالمنسق

التريهز،محنصرءلىتهةهدانتحاولالناجحةالرواياتشالقصعىانتضيفأنتستطيعلاهذاجانبوالى،البئاءتخلخلفربماموضعهمن

كلملان!والحوارالاحداتتجعلبأنسحالمصتكنيكاقي،ستراولما3تصفمعماريةكتابةلأالىحاجةفيشحن؟تضعهأيناذ،زائدافالبا

ايرواث!أن53،.اخ:ادياويتقريرهـو"،كلاتبعابىمع،شيءالىكلمةبلاغةمنالبلاغةلمحيهاتتحوللغة،واقتصادايجازؤياًلحرث

منالقصةسيكب!ل.قصةمنها!يحكياك!إ"افىاواإحددالناججافضل.نفسهإصفاًلشيءوتدع،الوصعفعنتبتعدلغة-حثبلاغة

القه"ةسبحك!أنهأم؟فقطابى،لى5،راماالانا4،برولاالبطلنطروجهةقصراكان"أفولأنمن"حجرةمائةمنيتألفالقصركان"أقولأنلي

علىطلص،!-أم؟الخادجمنا!ض!ءب،تلنافيه?هـونظرهوجهةمنفائمةمدينةكمائهحجواتهوكظ،الزائر!يهيتوهرحبامتعاظماشامظ

هذاؤوقتتحركات!المضضل!ةالشضهء-اتنظروجهاتمنا!روايةمسرعنفسفيليوتفول،اًيجازفيتبهرنيالاولىالعبارةان."بذاتها

لاضرودكيامرالبدايةمنالزاو/ةتحد./دان؟نفس!مهءـويقحمولاالمسرحوتترثرتقفألاللغةنريد.دحبامتعاطماشامخاكانالقصرانالوقت

النروا،بابتزاصآ"بالطيسحارة))إةدوافيفوجتولذا.للغايركألانفسذاونثسرجنتاملنحنوتدعنافقطتشيراًنلهائر.بد،وتشرح

انفصنانجدةوفي،ءخلمه!رقمتالبطلمعأحياناؤءن،واخلاطها

شير،-نرداءقجاةنلجسئم،لىو!نبعينيالحجرةسقفالىننطرالمطبعيه.الاخطاءبعضفيتسببعندماايضاالحماسهذاوضح*

!تابمدةكانتأخرىقيشخصبزأعم،قفيإورتملماءاىونطلع،ؤ"مي،ابىطلشقيقة،عفتالىالاسارةكانت8،02،23الصفحاتؤفى!

ننز!-جواكنا.الخ،رجمنمخلولمحاكأ"لنفسهالىكا.ؤبمعنقفو.لارة!"عفت"بدل"سوسن))بكتبكانالقلمانغ!
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حارثةبين،كرقالذي!ووالةن.،ؤةالاةؤي،*ونان!لىاحذفطافبمهذاحدتوقد!!!نحن.وءهـزة،-اله،نبنرى-نراهحينفجأة

نا.ف،ننييحبهيهارريندثةالطون!ىا،ونوبهسهذيجادعيلييحةيهاوهـيسوسنلضهغصيمةهاًخأةنعيشكأاأنناهذامثال.ةتيرةضي!ع1"و

ودون،الفجازمنيابضرتيه،شيءل3ني/جكيقدالاوتوبيسىفيجاريبهاكمريحعلىتجرؤ،!نخفيهالذيال!ب!مماوتفكر،نفص!و،نناجث

مة.الهافيللنثائشواكةاعنالدلالةهاتاكقاطابروازندن./حدثناباذبانبنااجأةةنؤ-هاتناجيانها.ءخلمىرلمحعت،1لؤت"

المرواية،هظهةراءمنالىؤببر/!انظارلاتتلعاهاملاحظةبفيت:ثاملا"المفاجأة"هههانارهناوسأورد،انذارسابزموبدون-كهداء

الطجبفعارة.المبالغة!غؤي-فىيرةضيع1موفي-وؤفىعهاوهيوكأن!صاقبلمنتألمفهالمبطر.بقةتحدثهاانبوتزفهاان0.0))

لانحي.إو-نوبيايئها،فافىلة"ين"!وكأنهااءيانالنافيهـونفسهامثقلةشطلمينمتىالى:ؤائلةدفعتأمامارنكبتهاالتيلكماقة1عنلكةر

كانولكن.المثاببةالنبيلةالصسفاتب!ذه/بمونوااناها،لعلينستكثرولاتستربحيخىكتفيكعنتلقيهانا!فضلمنأليس..الحملد،رزا

ونواحيعيوبظظالثا.نب)تاأوردلوالصفاتبهذهنؤتنعبأنلممهنن1من.0هذأل،1،رتباكلمكسببالهغنالاحمقالتصرظبىذاأتصرثحتجعإبيني

بسةاننقتنجوبذلك،واةعإعأكةريغنماظذانهجاشأنثهن،نفصخر..ماينمايماتيانبدلااغخةهذا..الغدتزنرينكنتواذاً

اص!اذايفوحاًلحارةوتقااًن.اتبائلهـ!لناإءهفهحبن"تألسهونتدقي!غداًان-تجعأشهالادخنلومن

:المثالسبيلعلىالمكاتبيقولحينوذلك،مرهقةرومانسببةبراخةكانستالذيالسريربجوارتجلى(القارىءيقصد)بهتولو

تحرإرفايراسوالتنالاسبوعيةاًلعارةمجلةخرجتاًلتالبئالصوموفي"ص!يقتهاعلىللانتصاراًلمتحفرةعفتوأمامها،سوسنعليهتة-طجع-

الرجل..كاملة(الفكهاني)ع!مانعغفصةخاصعددفيترويدفتفبمالدا؟رهالمنيفةالمعركةأتارلرأيت..بسرها1)بوععلىوارغا!ا

الحارةاهليمدأنأجلمنكفماحفيسنةوأدبعينخمهاعاشاًلذي(9ص)."...وجههلقسماتغلىواضح!ةأعمماتها

اًلمةرالمواثفومن."وأدثبتهاالثاثخةبدطيبالمجاورةوالحارات:نفرأ،افسمادسالثصخنبدامةفي،؟هر"وةعوفي

صافتغيبهبرعلى،الممسحخنتجةعلىوهي،ممثلةاؤدام(يضاالمقنعة..قلقةكازت)1

وصيماح!نئر.برةكأت!ا:وه-(ص!ما"ا،ورالجموت!صفيق!!جوهرياتغببرا.انتظامبدوق.تدحرجمسضقرةفيككرةسريرهاعاىنتقلبظلت

ايضاةالرومانسهبزاًلمبالمفاتأمهلةرءفي.،بئ"نشدرافو:والصح!ءينالنقادلنوم!قميصمر.ندية،ظهـرهاعلىستلمقيةوهيساعتئذتهاشاوولو

وبلابسبب،اًلروايةشخصياتمعظميونمن.تدةقاخياالدموعك!رة(7()ص"..ا!كأملفيوالاستغراقىالمقلقعلاماتلقرأت...الوردي

سبعب.وءـ9،زبائعاًتنرعبالرواية.نكنيكهلىنأخذهاالتيالبيوخنومن

وأق،جادهـى!صعمل،از،روا/ة51ووزريرفعمما،ولكنمطلمسةا"شتهنساوالمسللة.الحواد!يبالعاميةالفصحىاختلاط

.رئسبعمالالاننيبوتيانالعراحهنفيوا)رشكأ،سدرهإمنجذلالاهمالنعن!الةالباتنتيارحرية،للظاتباًنؤلأث،بالعاميةالحوارإؤونبئن"طايبة

نا-فرجقاوشيءوهنالئنتير"،المؤلتعجعبئفيأنأبرتإاببدوكم،.فيهان.100حرارةواكغظالواًاجاًلىاةرذلالعاميةةانتوان)الىوادرن

ؤادمةمروا./ةفيعليهنطلعوبونواحدسالرفيالاثنينبينانرصئيظاهرةالىموجههناالاءضراض

الةصحى،منألثاظابهاوندمجاحياناالعاميةورنملم(نناصحيج،مبرر

النتمفقىدبدالىلهمحمدا!اهرة:والفصحىالعاميةبينال!لمطامثلةمن".نادرةاًدظاهرةهـذهاننجر

ةيدغأ4ؤحااتدوانهمساب.نزأعاتاإبهاىخدعمبم:له.ؤأةوذن..."

------حىمحسى-صسى-محس!صى-محسىحى!سم---!ت(6(ص)"!الةبارالكتابمننمنبجحتى

حديثاصقرأربما.ندعوءمملخه..بسهولةيتغيركدهأفكارهاً(ببماظنشي))ما
ا

.01(52ص)"..ونأيعاتهسلوثهعلىقناعايهدعانتبم

السليخهاًلؤنءهبيالاءةاؤليتجاهخنالمهبلخنكانانحيانبعضوفي

اام!!!يى!صا.فيحيز.زمني.ننساب.داخلالخواطربعضفيجعل،اطروالشللاصرات احتعئثغزرهعتاسرةبابتهرئزسوسنأنهدامثاؤن.معةوغل

عذدوتالص،تحدهاو،،محهتاًلآنسة،الحبسةوصديةتها،دهمت

الصدلةةاةداموةجفتسمجالةدريسمةهاثم،خجلىقرددةالباب

.أ،لمل!لاجكةاا)!ج.مضلألادصعوداًدزمنياًلايخفاعان.ا!لمموتصعداًدبيتالىلددفوهيلحفت

صذحاالحيظبهـهايتجاهظاالمأبلظباننجبر،عابرةلمىةإتفرإمالسامعفت

تستوعبخواأبر.اللحظةهذ.لمحيشوسنبدهنتمر.بفمواظريشحنهو

وهب!تغرهن.اهـلمعلىعاتصعوهؤؤنةمنأهوال،1جدطويلةفترة

عليالامامعبقريهعنسستميضةدراسة1اللقا،يتمالنهايةوةء-21،22،.؟،91الصفحاتال!واطرهذه

غنسسا0001،لا.!الفتاتينبين

اعتذذتاجتلسماغنلظةنثشبةسهلاتامتعجحؤييؤأسغذا!،اذاعدسهويحوإةعمرعنائبحدأتتسدسؤقا،واةحةةطءوأؤنانا

اللاأاعش"ذاناد"اعتحدالقادهتبةإأيااضنى1.إنهبالبنظئان.الفزنإهبفي(شياءيفهةالرثالصو.ة

...01وخطيرة،وحاسمة،غاعضةوالمقابلة،مرةلاول،فهميشبرينم!ب

.0001اًلبطلرأسفي/طنهذاكل...المقابلةوموضوع...أنأتوالته

تأليتبلتةيمعلمحاونةوالاةدامملياالسظرنجهـة.نامزامنيمنعهلاهواانفي

ءيت.811،.8صةحتيةيموردالةهباختصظباًلوصنزأان.مالإهاوةرورةا-نها

زدتعمةتهد!هجا*عةهتةا11،دثعتدخأاهنتعوةهالذهبالحايةيالغأمبماكسةسزاعدىرا*اءي

3-يتوةهـ.ثاهي"صبرينهكتبيدثهإوهولراعتالنةسيةالحالةهلىواعتداء

مئنتوراثاابرارفيدورهفللوصى،لانشر.بفةللممثلةدفعتوصفنتقبل

اوءماهـ-،تسةبصدازغرةيزادوالحيفان،السغاتيرةأما،ئخصيجا

!دبدرألدطلقدمتالمتيالمبائعةعلىأ.،ضاهزناوبنفبهتاستبمادا.فاما.

؟-عسهع!حمصى--عى-صسىصسى-عسه---------فيالفن.جوهر(ن.المسرحالىطر/قهفيوهوا!سببرينا!راعى
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!؟تهاغشاولوانلداساناشدفكفالاصملا)شصاعرىاممقاالهذالمقدكلة!هه-55555555555555555555555!لأ
05..............

اقيوال!تاؤ،طالعكتبهرلمتحكللالجعلعهاغدولمحال!نيةانكبمااغل!أقرأكت!الافي!خطرمي!مهإءا!مئه

-!00......00..005-

ه

..!ص-5اببلابرةق،طر!اً!جاً!زيرةونواءصانوالحمامأكماالعى-ابيضملكزرجم"-اتص،لكلاتماءر
-5!2،1دت-لتقا)نرمكخةاتمضث

...-..صر.!ور الكبر،العيوقلبهاالانانيةروح"معدمتفيهناحدادمالكان

اسمعه،مشاعرمنالنفسفيمااعمققادئهفيلمثيرفيهاحرفكلان!555555555يم!5هه5555ه!ىه

فيلعطعلسع!عصافينهاطكدلتصبضعملمكحيننكلرىنعطحواض!نفللسابمدفيصصميملث(منهـا،لزهوبالطافجكبريائهاومشعلاًلعربهكأالبطولةملحمةاًلجزائر

،المغردةالصافيةابباهعموةللافاجمطالمورماًلجسدتحملاًلتيالسواقبىتإقطناللواتيونساء!،،دموعهممنيشربوى.اًلذيرنو!راًلااطقالان

لممومالم!بةفرنساعذابيحصدهمالذينورجالها،الجافةكالمزنابق

سفراخرفيمعجمآخروفي،كلهالالسا!!بما..النبع!رهـ:رنكالآلامدص،هـهصعالىإصلأنكثرشهعلىالمعاءسشعرناير"صتطع
0(انسان)كلمةالى(بطل)كلمةستشحولىالادباًسفارء.

!ومحزةشموخاتقطراثيوالبطولةالبدعة

!لىتخطعانها،النفسفياوقعهاوءاالكلماتهدهاعمقما.......

مبدعهطاداتعنلنايسفالالريبالغد!لمملأمرمنيكنوءهما
حابشرنش(انس!ان)وحبالممميقةاللذةمنساحرةادديةاًحاسيسنابة...

لالأ!العمكأتاحر!بضمههدء.لهولبتهجالشعرهذامستقنلنتارك.نجعلنا

اًلكلمة.لهذهعابربمدخلجديرةأحسها

الىوضي!اعهالجزائرفيانسانناعداببمينتتوزعالببواناغانيان.

الىسمواضيباست،سما!هـربيا!ازرووتطلمعهلولض4وتث!وقهرر*ورة!منعربك!ننماعر..حدادكلالكذا،-تاالمجموعةهذهصاحبان

.4/!م-الاؤرنسامن/تملممامان"،بالفرنش-ةبربمتبأنهسيدالجزائر
عامة!انثصانتة

..ءضفايهـك!الفرنث--قى)):ليةأ!مكانهكذامهـف،5الئرنث.-ةان،وضياعه

اروعلئا،بخئفاوزرااالجميلالاسمهذاخطرفيالشقاءاناي."اًل!ربية!ة*لمتاغضاءااءرفمت3لو،أراغون-؟ؤجهأعينتىياذ

،انصساارص!ذلاؤوص!مىستعباديعاضمياع،كلروو!كلةومحاحبزكأربالفممي!يةضاماهاتاعمنئرتااًاحزكما-الطفليرتاةتو،2691عامف-طءتكأمد،مةفيالشاعرولد

..وز*ة"تار،.*4منيررىفلاصوا"ماالى-ىالصسءلمئماناًستصاعررقول

-..مستقبلهأمامالصديردالعرر!الجيلونفا؟ل!دصاةالايجازاردت؟تة.وازهاشكلازهادىلإزوتف!إالىبيتالىىتراجعتءحطهكأ4،بقاالاواءما"

ضجراتمزق(الليلنقتلاًنبجب.)قصيمدتهفيحدادلكفطهـ:،ومن،)1(((اونفارالص-فئوءغطالاموحنانالحبدةتص*،ياؤي

والاباءالبطوليةالملحمة(جزائر)عنوطنهعنبعيدانه3رتذلمما3ويتحتقالص:-قىواًلاغاريدؤرنتصاءدارسىدخلفه"أررار4مضطلقبسا/

4/انشآه،"يجدهفلاالنبيل.الرائعءنبرجحتانه،ومضاءجمزةاًاث.امخ(الام-زالوط)ابناءمنسهواءمنءاىاًلشابطاستماعر+فوقور،حلقه

هذه،الساخرالايلهذا،اًاوحشةالاطب،فهذهيطردانعليهيجب!إويىء-افرونالىتاعرناو/شاور،عربببةبكصرياءالنبوغجواثز!-ضال

شقائهاغلىوقراوومصرعىدفاقهان،ترافقهالتيبالانغاما"خمةاالمقبرةآنآ-!ا))،در!ءة!كبا!ءقوقاج،زةءاىويحصلىايةازهادرات"!تاك

باشصرارالحتر!اةنسعتلونيرقي(الس-ودالمغامراتصانعي)ان،تبادكا."بر،ؤانس

."اًلجزاًئرفيشعبئيرمنىهذاكلمنوبارض"ولهفةاًلاصادي!هـننرلمة3انه،الجزارريةالثودةشاعرحدادمالكان

الغد،المشرفىبالمغديضفاعلانه،فقطهئايئتهيلافالشاعروبمدانورءم،ا)-يأةوصب؟لانس،فيةفة*مول،،ا)لفلءوالاء،قجممااتإزرة

:(الانسمانهووطني)يقولواأناًلاطقالفهير-متطيعالذييوم5(91ادإا8صءاحةبودأنهعلى.رمرؤ،نه2691عامولدزرتاعرنا

را،4واءةوطضهزار/بمتاربرء"،مانقأريصرانه(2)الدامتهالأساة
تو،بيتفيكلماتالحياةسنصب،للزمنحصديدةتقاويمسئدع.....ء..

..إر.المروء"الم،ساهزلمكمباحدـ!وادا)هـي!ووحدهيى!حدادمالك

،باولم!عقولاطقاولدبكطيعوندإقونباطفالافير!رفقبرنسعجففلتضجبون11دقيقنا..اليومدلكمبحية!دتوؤدكلهاالجزانر

.56(صخطرفيالثسقاء)اًلانسانهـووفي!:يرقواواومواوديا!ءينوكازلمبدإبكم!مدالاخرينوصحبهصدادمالكان

ا!"!!ؤوىتصارعارةك!اقافلةاقادةهم)3(م!.ريومواودفرعون
داكفاندموعئاسعجفف"اًلتفاتةواحلاهـافكرةاعدبهاكانجما

.الانسانهـووطئي"،"قنةآلامهـاسن-!لمانهاببؤرنش،منفأء،اقيالقاؤاة،واقلاءهامابهاباعه

يسبرونفادزهادأمسىجهلالاصالعربيووجودهاأدالخاومجدهابئالعرر

ماتختصرثلالهأمور،وتفا؟لاواًنسمانيةاسىتقطرالقصيدةانالبغتلوالننشردالىراعفةإقصصانجوبةالقا!ية-نجرست،مءنقرنتجمةبلغة

شاعرنانفسىفييبعتؤ!بعثقالبادود،و!!،تاغانمنالدإوانفي.المرةوالعبودية

.ايادرفيقالسوسنيحبانه،اًلغثيان

را،القاسيةاكجربةتلكباصالةلنأيجسهد(خطرفيالشقاء)

يذكرالثاعرفان(الجميلالنهارسأعطيك)قصد.نهفيأمابمقد"اتؤذ؟رسناصفحة(،3)زه،ءليلمغتا!بنيالطوبلةاًلببروانمقد!ة

يجداًلعظيملوطتهحبهينقلءندماانه،فجيعتهيذكر،ويتمهمئفاه،سنتهبىلاأنسطورهاانلوواناوددت(برناددشو)الايرلئديالكافب

اشدماألاالقبليتيمانه،غريبةشفةمنتخرجغريبةجملايستخدمأنه3،نتاذا:أقول3:ت،4ؤ،سبحيرةفيجمافيالنتصاغراًلادبيهافزخم

منتخرجكلماتاستخدماني)):أسيانزخممناًلعبادةهذهتحملهما

الفجرموطنلاجكلمااليتمهذاأحس،القبليتيماني،غريبةافواه(7ءقالطريقعلىحكمهأالمقدمة!لا

ا6ًص"اًلقبليتيماًلانسانيكونانافسىءاعينيعنبعبهـاالتاريخفيمجزرةبأبعالفرنسيالاسخعصلرقلمايىوممذانجب(2)

منالديوانفيمااقسىلعله،قلبهبيتمبمنفاهاحساسهانغياهبفيالعددهذابمكلوزجني!هدألة!05فيهللقطنسلنبى11

ساخطوانكارحارةلوعةفىيوالتفجعالآلاممنشدىازها(اغنيات).لوطنهم-ب!عابطا)خلف:"اع!نييجملء-ا--صاعنرا2وزاكجونا)

7:(سمكيكونان.يمكنهل،يامه..4(ماه":قولهة!يكمنمنأدباء)ب2ىاتارهمبعتشتوررا!كأعؤلاءترجمه.ت(راجع13

76ص!8*غوله!3.(قرأا-حرلمة)ال!-،لا"نىأصبما!الدء-ورلي!طتا(قيالجزائر
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..عيرعي+..حميحر..!ر..!رو"...!.ور،.مبئ....لأ66ء!"الا!ءاطرط.معض!فماوط!يإإعمة))آصرموة-عوبوؤو)"

4(بعربينه)لملمهجصغيرارابمباكانيوم4ماضياىاصينهقياًو

الادارررأضنرحدبتأصار،ة..؟........ؤ.بة....ع.).ة

لمالحلمواكلماررار(كءريرلمبهلع"يبر*ولادبربىناًلديابمك).الحلو

76ص"ابمباركانءضد"،وهايرهـر3،نإتيا

""-آ-قي-؟---:الامااوهـ-نابرضاعءإ.4يرضكره1)ذي(الىتفر!!)هذاذرو!أو

-7.-ث.وج!هاءإىزضع!تمفزتيهده3دلكااوو.رة!،ياجزائرافهمونضي))

س!-.،:"،اتميبربخ،آةرون"4اؤككاإجواززءلىالمددسعةؤككأص"حلألم،الحم،ر

نإثانزهس!لأ---.-+.+.96ء!)((ا(1)يىإة5مةزرء"ءكؤياولف!م،طأةأنتتد3

-ظ!"سأ.!!؟لم-ات،ن!ص!طاًز"اا!ير:!وكما)نأطرها(اصت!وءرغماله.ور!هـهار

اًمأسسنمأل..،-:ب،لم،سرإبوداير"يا،ازتسالمعمريأة*أدوءتفاحاء"وةه"ير"ه"ء،*ءأة

.لى-كا.ا؟-...أفطارهكاو"ؤيالمعذبكما4أا،راضنث!بمآس،ة

كاإا؟:؟-بفرج،ذبرء"أن،،وءا!طثيلى،-رةو!ءد:د.بر،ة5-ور\)ديروانولمحي

."!ااقيخ.؟-وعمقالث،ءراعا)ة1انترإقءاى)ضا!دءم،ضفأفى.برت،ن"فضهعم!ودصرء+

في.+-:!ءم!!!"(-.!،للبالىباصاز!)ء(ادحم-لراضهااساعطببن)4ؤؤصهب!ي/قول

.!:.!ضج.ء؟؟اناتمر،دهثارلىوحين،ا!صطوازاتوياغاز:"نعهةةيردودإرا*ض،مو

القصصببةأمجمو!متها!إ).!-"-+،!%ءبن-ا3!ءض؟قى--!623ص"منلاذلكوائقأ!،اللصوصعلبهاسط،ؤدالظ.،،ت

:وو-وهـ-".اضنصعراءمنالاقذاذا!زضهءهالارائعةلمحكرةوهـذه

ير"-،ئط*رالمط،ابتسامتهالجففاإثكبدالشم!وقيتساقط-الم،ر))

لسنرمتضرصممسزمغزرهـكا......../..........--..
4.الذىحبيعلىينسأووالمطر،لالمأرملكاكأتعضد"،،11،تىيدءلى

!.وديمومهالمطرباستمراريةاشعرناوقد78ءر"بهيرهسنءألهير*دلم

!صخاربرء"نعببربركأق!مهالداخلضةالتعبربرقيفيمت،،!و!ه:،!لاظةسقوطه

!!ا"ادحهار*لم،تان،انبت"تصمضهأالىتيالهصورةعالد!)ةفي

للعقل.تمبزالمز!ا)ذاًإضودا

!!ر!"-08،
--،!ء:فبميطفويرقالغر)):ر.بويريطاوءريرظيرص!و!وله

ر!ور:،تقا!غرب؟8صىا(المغربسيقانسعرهمنناسجا،از"-،ر

أ!ىاواني.وجوهاباسلوبها،رازعةرائعةالسمانءادة"!اومهءةاووزرهرب!ان،حويىالىةفاوببةصركةمكأنهمنيرخردك4-فض

."رائعاقبلاء-ةلهاج،ءأ!تفافبةحركةفيا!خرهويرت-.أبالذييرقالغر*رلميرتاتهورمن

عواًد.يوس!توميقو!زرعتالإبحاءوالحركبقى."نروطتقمصتهـظو،لالفا!ا."جمأإبئطر

لقطةانها..احباةابجمالغاكلراوش!عورالمحاس-بئ.لجللحظاتاقئدتنا

تتدواستمرتفصدعت،الحياةعاصمةلفحتهاموهبةغادة"ع.الونزنبقيوثناءولا؟وقوقامناو-تدءيبادء"

ألسراتي.وراءوتركضالاعصارلفيبمنتقطف،الرمنوتنتحعاًلمسر.ء....!.

-?ور،88صالعبرعنبعيدا)وصالدهونادعهاوره5حصبومن

اهـ!ق!عفكان،الحياةنبعالاصيلالنبعد-افى،ودافىراىفكر(912صالعظيماضالمح،122صاتزهور-بالمحات.تغشعضدما،29

قه،الصادقةالحعاةتنطقوقلم،الحدلثالعرليادشافيالصحات.........ء--ء.-.
..........هـتاروعددياـهـبروارام!هـء"اراصيراا!ولهالىاودواددي

".سبيلااليهالزيف)تدففلاتثردهؤ!-العربالانسان"زضاةض،غطة"شموليدؤ؟اًزها،4اغاني

الدالم!دددالله.......
.هلحيااوإ"المحر4زو.نهوءحمدو

فنفيخصبدمسضقيلتبثروبداية،مجددوقامجريءفكر"عءخله-ةإء."هـكبماانماالهدبرواندراسةهـذهانازء!9"-توليعد

طريقهاوتشقا!"مليدبرةاًلاطرتقوضالسمانغادةان،العربيةالقصةالذي-اكطعرحدادءالكالعربركبما)تلعرناالخالصوديءنيؤ""اأعربت

".والخلودالابداعدربلتسملكالحياةؤ!مناقنعةب!ا!صيلوجههوضياعاء،ة!راجيلناوتمزقبمأس-،تنانصب

!اطومالديننور!-وؤيهيتخاصالذياليومداناؤةظاد!يات،،اختافةاالمدنيات

صناعةوبرجيدواالعربيةفيتعلمواأفرنسيةاولكئستهـ!"ضفاه!من4ورفاؤ

دنيمافيضضمةغزواتالكاتبةهذهمن!اتوقعانالأاستطيع)الاعفالم،دة"أتهواصاعطائهمخصببصبباهـرد!االادبزدهرواء:هاالىا

".؟لغرورسيم!هاالقوةبهذهتقديمهااناتصور!وانا،الادبموب-ودةمنهمالممتازةالفئةعندالكيل!زيورالدكتيقولكماالفكر!ة

صبريموسىبعونيريساقرذلكيركونانزأءلى"أتوؤداحار!الذهتوالاد"ت*هـاد

والءريرة.للحهاةوحبهادرسا)قهاالمومنة،القاوبراءا!-5واررا-ا

ثنص"ماقهو،بالالتفاتجديرةطاقةغادةقلمفياتوسم"ع

."التهريرجسوققيوتشترىتبيعالننيا!نثويةا!قلامتلكمنالظ(ضدزبدبفداًد

عزامسميرةهاؤوء،ا!فى-؟بىذصوعلىضدعرا-ر،ىو*اوب!!أء:،رداعذدأردله!را!)1(

!ر.....!م-مر..حم.ميسسحرههحىسيسهمميى.طابعحا.ج!،أ-4منزا!را!حمزثيرةالأسلاوم!
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