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المناهبمالباعبنيخلط،القدإمةالنصوصدمعلىالف.قةوقدرنه.

قيصريرو"لإلنص4تبىأالحمكمذلل!قديمرجندفيعروتورا/*ب."تمبقمملإلك!اىل

"ذللمثستقرعاطيةومننجنمئ!بها"،غلىاالقئيلهللعرللهاخرصتفسيرن!ئبيلوفلمماذلتياللف"إصمحه!:ا!لداءنةور.هلم!

الفببكضوريالعصرفيالانجايزيةالارستقراطيةاسرافهافينساوي.مسر!ة**للأ

بطبيعة(زر!اءاو)زكيةالدماءبعضبأنيزمنونالانجليزكانحبنلا?نوعقي،الحمالبطببعةالاعدادمنكغيره،العددهذاابحاث

منونيكانالىابدايصيرلامةاًاطمنولدمنوان،ةهاورا!لولا،كعلبقباجميعانتناولهااننودوكنا.رادطبينهايربطيكاد

الصءكأعنالاشياءابعدمنانايضاندركهذاومن...الانتراوء.الاخرىوالمنهجيةا!ةنيةراتباالاتوبعضؤتالوضيق

و"عى."الهمحيحةيمقراطيةبالايم،ناياللجاهلينالى؟خسبانب!تمنمصلاالالسى"اللجنسيالانشراورطعنعامبحث))!مقالا

العصورفيمعروولن13كم(،الطبقاتنظامانالنوبهيتور3اللدكلامالاسليما"لقدإرايقدرهانلباحتد"أتىولا،بذاتهبا3تايكونمتكاعل

!هـىالواحدةالامةداخلالانمعروفهوكمااوالاور،ببةالوسطىاللقديمةالرومنسية"مقالعناما.ءدر"بببنله3اكأ،بايصبحانبعد

وداخل،القدماءالعربلدىموجوداسكان،الرأ-مالليةالاممبعضللدراستهالوقتكايتببسرللماسفؤبكل"الجديدةنكوا!توشاشعارفي

داخلوجودلهيكنلمالتمييزهذاانوالواقع.الواحدةالقبيلة.بامعاندراناهؤركناوان

يعبرونكانوامكلهم،البعضلبعضهـ!بالنسبةافرادهابينولا،اللقبيلةيتطلبكبيرفح!ث"سارتربولجان"الكبهرالكاتبحديثواما

مسئالا!رادبهـعضيخصكلاعدافبما،كثيراوانقليلاانءخساوينمنهيجعلانلا،بذاتهفائمام!قالاعليهللتعلميقيفردانالباحثمن

ولكنهـم-ال!يلةافرادمناصلايكونوالماللذينالموا)بواشباهالمواليانبعدلا،نشماطهبكلعليهيقبلوان،مالتعليقاتمنسلسلةفيحلقة

مااوبرعايثهاوالحظوةبحمايتهالدمعتظلالخارجهامنعدهاوفدوالاولكن.غيرهعلىالكلامفيالمجهودبذلمنالفتوركهادرقديكون

يتسميكنلمواؤرادهاالقبيلةللدىالشعورفهذا.القبيلهذامنهولنق!اشموضوعاكانتلانها،نقاطهاحدىالىهـناالاشارةمنبأس

اللقبيلةرينماعلىقاصراًدامما،الةهـدياوالطبقيالتمييزبروحالانس!انيالفيلسوفموقفونعن!،والمفكرينالادباءمجالسفديص!امت

المقومي!ةالعزةاوبالعصبكأشبم(ءاشبههووانما،القبيائلمنغيرهاووصفا(4السصاميةومبادئهالعالمببةبافكاره،دمىارتر.جلاسرائمنالعظيم

انالقبيلةاذ،اللبعضدعضهاالامميبنالانعايه"عرفالذيأنحواعلى،بهموتنكيلهاو-واهملليهودالنازيةاًضطهادعاصرالكريمةالانسانية

القبائل.منغيرهاقجاهبذانهاقائمةامة-ماصورةعلى-تعبركانتاواضطهاداييستنكرونوكما،اللعرباستنكرهاكمافاستنكرها

فولهاعلىتطللملوهذابمركزهالتحتفظكنلمالقبيلةانعلىمكاناوزمانايفيكانمنايعلىكاننوعايمنطنيناوجور

امامهادفسحالتيالاعمالومآلرالتضحيةبضروبالقيامعلىواظبواليهودمسماهمةبفصييعنلمالكبيرالكاتبولعل.المعمورةسطحعلى

لمال!يلةانهنابالذكرالجديرومن.قدرهابس!موللتفاخرالطريقوفلسفتهمالمحمودغيربنشاطهمانفسصهمعلىالاضطهادجرؤ!انفسهم

ماكثيرابل.فيهلل!بسمنودونفبهمنعلىمغلقاجامداكيانا.لكنالدينلمبادىءالمنافية،الانسانيةمبادىءلابسطالمناهضة،اللعشصرية

شعوريةبراوشعوريمةوبصورةك!اوجزئياالقبيلةتنحلكانتبنشاطاحبارهمبعضاوا!ارهميمسخهاانقبلارحمقيقياليهودي

منهاويخرج،فيهايندمجوناقوامفيهافيدخل،معينةظروفتحتترامىقدكما.انفسهماليهودللعامةباكسبةحتى-السريةجمعيات!

بهسميتاللذيالا-مالايظلذلكومع.غيرهافييذوبوناقوامالصهيونيةالدعايةطربقعنالغربيينالمفكرينمنغيرهوسمعسمعهالى

يغير.لاوقدالاجتماعيمركزهامنهذايغيروود،يحوطهاالذيوالاطارخاصةنظرةاليهودالىينظرمنالاوسظالشرقامممنانالهدامة

فيشبغيانهلرىوهكذا.،الخرافاتمنخرافة-اذن-الدمفوحدةاليهوديةبينيفرقونالعربانوالواقع.العنصراواللديرنبمسبب

نايمكنالشعرمنابياتأببضعالباحثيكتفيالاالدراسةهذءمثليحاربونانمااسرائيلهـ!ناللحاليموقفهمفيوهم،اللصهيونيةو

مانةا!سضمعالاستيعابمنبدلابل،بعينهاظروففي!يلتقدتكون،تطرفاصورهااشدفيواللاانساني!ةمظا!رهاابشعفيالعئصرية

العديث.العلمومعطياتاللجاهليةاللحياةظروفمنيعرفبماالبرالكاتبووعد.توحشاحالاتهمااشنعفيوالاغتصابوالهـعدوان

ولكن.المثالبهذاالنويهيالدكتودعرضهاالتيالنتائجمنن!فيوانتصاراللعربكسمبايعدالمحايدموقفالمثلةهذهمنبالوقوف

تسجبلىمنبصدرهنحنالذيالمقالعلى.لعليقنامنالانتهاءقبللنابدلاالعيمولكللهاقدممماالىيضافواللحريةوآلعدلاروقلقضايهـا

ا!لصالالىالجنوحانوهي،البحثبهااليهاوحىعابرةملاحظة.وت!ضيدوتضحيةعونمنالانسانية

حياةيسجل"ديوانا"اعتبارهعلىالقدوماللعربياللشعردراسةفيوهو."الاسلامقبلالاجتمامحيةالقيم!"مقالالىننتملوالان

اهـىيجرنالانه،الخطورةبالغامرالخارجيةمظاهرهافيالعربحاولالنويه؟،محمدالدكتورالاستاذللصديقبحثمنحلقةاوبحث

ليسءلاسباب-الجاهليالشعركانربما،نعم.اللفهمفيالسطحيةالقديمالعربيالشعراتخادفيالحديثةالمنا،ـجبعضيطبقانفييما

ومظاهراليوميةالاحداثنجسصجيلنجبرهمناحفل-ذكره!اموضعهذا.الاجضماعيةحيانهمتاريخخاصوبوجه،اللعربتاريخمصادرمنمصدرا

بأنهفوصفوهاللقدماءبالعنيغبلمامروهدا،الخارجيةاللحياةمحاولةولكنه.جديداليس،ضرورتهوعلىبل،جدواهعلىوالانجا.

وفالهالظلممنلكانهمهكلهذاكانلوولكن،"العربديوان"و!جديةهذ.عنتقللاكثيرةاخرىمحاولاتمنومفيدةمشكورةجادة

شيء،اعمقكلوقبلاولا،يعكسفالشعر.شعرانعتبرءانولاصحابهالتيكبيرالىحدالمستوعبةالواسعةالدراسةتلكابرزهاولعل.عمقا

وجدانهـ!منويعبر،عاريةشبهاوعاريةاتهـم4ذيعكس،اصحابهاعماقفجركتبهسلسلةفياميناحمداًللدكتوراًلمرحوماستاذ!هبهاةام

كايةمبادىءمنالوجدانهذايحكموبماجوهرهاصفىفياللحقيقي.الاسلاموضحىلأمالاس

!الوجدانهذاعنالشعرفيالبحثكانولذللك.ميتافيزيقيةوالسساللعلمبمتكوينهوسلامةونفاذءعمقهعلى،النويهيوالدكأور.
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بالاحرىاواليهودية"تإمكيلعملعلىالتيالكبرىاللظروو-ومإنيحإزويهإم(و!تفسيرواسإسهاإالعربيةالحياةاسرارإنفهم!!مافعالالحأملا

يكإعنهايفشانالهقالكإباسيدامننننظروكنا،اليهـودعالدإةهذاكلفانوبعد.الخارجإلآلمظاهرهااشهاراتمننفسهالنثمعرهذا

مدعمة،نظريةالىت!جربهءورؤيةصورةمبمشوعلينياعرضهمايحولعنقنإافيلهيجبمايقللولاأالنويهيالدكهوراباإثميمةمنيغضلا

احداثمنتبعهومااللنابليالسنيظر!الظرو!هـذهاهممننقوليو!قلمكاناناصيلباحثككلدهو،الجبارمء"ودهعلىشكرمن

لحث.الايمكنكان.غيرهـافيالتو!يقافهحا!قدرتائجهبعضفي

لرإيمواوللهنترينطىإ.يإمنهملعضرإنبمااإ!فادإبكولعهدللنالقديمهداوجعلاسرائيل:اإللبإ!بإرإياإنإاإلمساإلةذإتإاإرإرإررإ

فقدا!حريعيةموسإيمبتعالاليهود!مسكعلىالفكرةهذهفعملان

كلعلىويؤ!ما!عنصريعلائهـ!باستبارخسهـوا!أساغروراملألهمالمسىأله!يشولرأبروبمطتعديدانهالمهـفالعنوان"نير"!م

اختليارانيرظنونمنهمالكتبرونوراح،والقبائلوالاجناسياتوبعورةفيش؟عاغهوقد-الرأيهذامكوذاتفيوبحت،اب!،ورية

واله!!السموفضائلعلىجزا?ادلاالاليسبين!منالانببءاوتياليهوديةاثقافةاوواؤعالاريحتب3فيعنهابرءت-ادبيةلجربة

مالثاللكتبالذي"العهد))انواشقدببهااهظزاتيا!ميةبعضاليهوداواليهودليسمعينةظروفو.أو!هاتكوبهاعلىتعمات

ندي!نلين"حاللفةالاليسالهـ،ما5-هوولينلينهـم/مانهالمقدسة،الجدارةكلبذلكجديرا"الطازجميمزاحم))السبدوكان.منهابراء

،..تإسإا.الاحاطةالىميالالقراءةكثيرالاطلاعواسع-يدوماعلى-لانه
العث!سنإبمحميععلىالماديم!الثإ-لمطاسراذللصنيملضمنويين

.....،.يفعلمانحوعلىتحللاونبرهناوثرحالاالادبيةالثإجربةشأنومن

!وبهـابفضا"يرو!"ملانهمكانوأولعد!الهبمام!لار-ضىلكل!ي!و.!يستالاسبيللنتمع!دول!الادببمالعملفيالفني!ةبالناحيةهوتوالا،والمقالاتاللبحوتكن!اب

بة...اكانوان،بحتعرضوأإنهانبدوالادبيةالتجربةان.الحصضالى
كانتالتياللعقلي!ةهيمهذه."الالهاثإم!دالهـ))يؤمنونصسحوا

ص...اوسخطمن،اسننهجاناواستحسانمن،وج!منبهتوحي"ا

ديالفل!مم!ا.او!ذجم!ويهومم!ب!سرللدئيلعلماءرر"كماللعظمعلىميهلسعول!مبيسسيالريرجع،ومصارقيمنهالمنفوراوبايحائهانامسك.ل!صسمن،دضاء

المطلقة،الوجودبوحدةاقإولفيينحصر،جوهرهفبماارإا!ليالدينعلىاترإ،ونقدازهادإللكيخ!ولا.مسئويىتهعلىويقعالكالبالى

نظرهمفيدالاله.واحدانفيومعلولعلة،ومخلوقحظلقا!كونو!انهـصكثيرمنصودهاوتشكيلالحيماةخلقعلى،واكوجيهال!أتير
الى.يعمدانالدارساوادإافدعلىكانثمومن.المبانترةلىاللدراسات

والنبانية،واللحيوانيمةالبتبريةالارواخبهشكانراللذيةاللبعنصرهوانيسميهيصحماطريقعنالليهوصلقدالاديبيكونممايسننبطهما

هدلليهممللىالهه!ادثرك!ب"!وائنئزويمكننايتم!ولمن!يخلومنمنهشاحتىانافيبحت،"رويهالجربةصورةفيلحرضهثم،الدراسةاوالملاحظةاوبالال!ام

.....للاستفادةيعدهوبقدهويقومهوواثإاريخيةالمنطقيةوعللهجذورءءنله

اجم!فيمنهاكثر!يهالالهيالعنهريكونانلدلا،.لالهودإادتهارهسه
التي..للكمنواوضحواكملاودىصورةميايقدمهبالاخ!-ارو،منه

ينثروهإوراحوا،اللدينهذاسرإااليهودمثقفواتنق.اخرموجورله71كإنىاالافإاء،!اولان4لينبغيالذيالخالقالكال!بعرضها

منهمطردلهيقتهمختارعلىعلىنترشتإول!كرإلملمولعديغيروبنيصرجلدحةلهم!يكابطرقحماملمتروهمكاتبالسيدولكن.للهاراومجردانهيزغمالتياثإجربةوبىاءالاختفاء

الاجفال!سائر"نغيرهاما،الحقيفياليهوديم!هوطنالافانالان!اءدداخرىنواحمنلثودرا!ةفي-ذلكمنبدلا-ج!!هحصرالمقال

..مو!فهعنيهكلمفراح:المقالمناسيالاسبهدفهالصلةمقطوعةتكون

نانفوسومافيودرفقد،الهجماواتبنياتمنهـوىارفعديوا!هاخهـمةعنوعجز!االاغلبيةوعن،يموقراطيةا!واالد-كتاتوريةمن

فصاعلهائللرعثلىاللنمتريمنلحماللحقوقوكانتللكاهذوس!افاتلاجنإلولىعلهمللح!وعلىقدم!!دلل!كؤةيرتساءدهاا!يمكنالتصءالمنادىوخدمة

".....رأيهفيالتعمقعنبناينحر!كانوان،شوتفهمدبموي!فيدناي!متعنا

،الليهودعلىالاضولهادضروبجرتاًلتناللفاد!اللعنة!ي!وكمن.عنهداويكثفبهيبصرناانال!البارادالتيا!هوديةاثلةفي

هولج!عيلىمولامدمرمالكلعضاماءاولولمتإلاتفهانفسهولابعضهممه!ونمةمنهامنممهموجعلتتلخيصاهذاشورأي"الطائيمزاحما"الاسن!ادإلنالخسإ!قد

.....بماالصلةمقطوعيكونويكاد،سطورمناكثربحثهفييتإللاهـتورا

.اللحيا.فيلإيإرإلليهوديةاللصحميح.المفمومان"وخلاصته.طويلكلاممنلقدمه

ا!اصمحم!القاهرةلهالاخريناضطهادبسبباليهودياللفرديعانيهانغسيةحالةمجرد

اللوهمأثيرتحتاهوجقبليدداعبل،نحوها!طبيعيةغيرونظرتهم

-....--...".للارضالطبيعيونوالورثةالمثإاراللهشعبهمالليهودبانا)قيأئل

*ص.-113استعإدادووـلواقعوالمعنويالنفمسيالاساس...وضعوا"تإمومن
ريىطكقصرر----للارصالحقيقيينانورثة!!مداموافما،للاخرينالا!صاديواتفلاللهم

...11111احسنوور"؟منهاويحرءونهـمالغيريس!غلونلافلماذا،وثروازها

ارإحإئإشبدإ.باللاإاهـاسان"نوينبي"هـولعدإىاعترضادإصنعامزاحمادإالاسى

***يجبولكن.تإدينينغيرفادفهامنكثيمالاندي!نبباليسالص"بيونيه

ولا،والمذاقالاوننةسوللنبيذللدم!حقياغريبزمنفينحننحوعلىالبدائيةاللببهوديةا!ديازةبيننفرقاًنالمجالهذافيعببنا

،لمحين!ناماطف،ليمضغوناللبانماضغو،المقاهيدخانفيللكلماتلونتطوروبينبالتوراةالمعروفةالخمسةموساسفارمن"انستخلصما

الداهي،الاثرنفسولافروبللشروق،الليتامىيلدنالصغيراتوالنساءكريهافكيلاالي!وديةالعقايةتشكلبهاللذيالنحومحلىالديانةهذه

،وا)ثوراتملابسهمالثواريفرعماباسرعالبشريةخريطةتغيرالثوراتفيموجودةالتطوريالاتجاههذابذوركانتوان،معينةظروف!لحت

الإصبانياليقين"هشاش،الإديبلوماسيةاللحقيبةفينصدرالمضيادةالطريقغ!يراخرطريقفيتسيرانالممكنمنكانولكن،الاسفار/لمك

لإوجافخترقالعيون،اللعيونالافتتفتحالهشةالقشرةوخلف.ننهشممنغيرهموعلىانفهمعلىوباءاببهود"نوجعلتفيهسارتاللذي

يوزسس!بنجوهلترى،الذريالحوتبطنفياللجديديوذرإلترىمثلفيسإبماولا،"عينةجهةوفيالتطورحتميةنرىلالاننا،الامم

الل!بةنهايةانتظاروفي؟امعااوالحوتيوذمىالاسودالمحيطسينتلعاميبدوماخلافعلى(وذلك،جزئيةنعت!برهاانيمكنالتيالحالاتهذه

بؤليجلسبنيلوبمغزليسشعيرهل؟اللشاعريفعلماذأا"ساوية.الطائيالسيدرايمن
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هـ-فهـانيفوثاولا(ازرق!بلولحبزمنكخلمرطة"!نجر)!للأ؟سماةاللفنى/لميمماكواكنكةنالىي!اجانشيخالايررنبسان؟بوفساافظار

شيءل3،اخفالأساةلكانتاصفرمقطوعورقمن!كالوالحارطةاطلالهمعلىوالبكاءمولان!ابددن2"!للأن!ل،رداءالىالىدصجمه

رعيبالطبعوهـأي(الوثنيإلمحااعياد)حتىالمدينههجروعظيمطيببادنهارزههجانينبغيولا،وبسرعة..تليماكرداءمنع4زانعلينا

منتوعةالمه-اعقةالله)منالمدينةخات،وايف،المؤمنالت!نغاءزانتحركوالح!ياء،بليفدالقديمتلهماكدرداء،الىسهيجبالليللننقض

بخليانهالصيفمجرةيملأالذيالاخضروالعقابالسروقا!لوز!ضب،نلءستوألكلمات،بنيلوبحولاعفنط!ا*ركهمنعباسرحوكامن

اللذيلمحريرتضامشعوذالغاززهادوالفاز!للاكروباتيا0.(مشقوفة،بد،رصاءتأتلبيهتايضاو،ي،الزههأقويلهـ!ماالف.عربهيرنتل!ىمغزلا

اناءفيجيدايسحقبههـانالنملركبدهنباستعمالالمرضىروصيالنبيلةالرغنةوبين،لمموالحبةالرخوفمجوتيبررىعيونالكلمات

غريبزمنفيالسها..هثقوبةذاكرةمنررم!طكلمات..دعربلا.الشماعر.يقفايدمويوالتجسدفرالاخالحلمرين،البننريوا!فعل

الصورعبدصلاحيففحيتا،الاخراللطر!الىاذنلمحلهتظر؟أصقياح!مهمنالقلبيحةزن"!وبقدر،"ورغبتحلمهي!نالير4ولبمحارةي!فتج

مفتوحة.وعيوفيءبقلبئنوالبياتيبالءلمم..والفعلبالرغبةتحيط9اثاعرر؟يةنتسعمابقدرومحبة

مصل،حوا4من!العال،ادساةحافةعلىالحلاجيقفالمحاكمةفييقىمسب،مابقدرالنة+،عرعندالرويةمجالينفسحء!وبقدر،والتجسد

وقرود،االقضبانوراءالمحضوالخيراًلمحضواللعدلالمحضفالحقمن!يروزيخرجانبيانظارملوا!هالرب"يبنالمزاوجةامكانجبةالمتلقي

:بالمزالقومحفو!اطويلاكانالطريق،العدليفىانيميلونانالسماط؟الشعراءيةمل!كذاهل...ولكت،الحوتبطن

الوبهواسان،والخشورالجنةفيواللطمع..والخوف..النتهكموؤةلمي!ننلمحاننستطيءالادابمنالماضياللعددماةد4ؤفي

حريرو!هـسىالحلىكوسوسةالحلاجسمعفييوسوسالخ:اسدصائدفي-باخرىاوبددجة-اعليتيطلمودف،لللشعراءاساسب:ن

أرىاله--شوقالشوقيلتقيكما)قي،يخ"يلتقيولكنه،الثيابد!رمن))و"جرالمهااهنورس"و"ليليات)او"غجريةاغنية"

فيالظا"ئةارحةااثفثفةلاحظ-بالسخاللسمحاببثىوقالعطاشعشاقويلهيبهليتلهىببفلومغزليستعيرمنمولمحفوهو،"وعل

ي!تزسق،الحباحلاجايتعلمالنهشخ-ومن(واورءنالثم!ينحروؤ،اللحلاج"))"أهـاةقصيدتيفيعلمينيايطلالاخروالمو!ف،المنظومةالكلمات

جيت"فيمحبوبهيحتويوحيئ،المجبوبذاتفيويةنىيصقحهىي!فنهنحومن/لميماكرداءينسجمنمووفوهو"يأنيولايأتبمالذي"و

الاضلالونض،اًلاحكاماختلالوينكرلاجلهـكلميأ-ىللعامةقلبهءئفتح،وبينوالحلمالرءبمةوت.حوتبكيلترىحدفانهاويوسعاللكلماتعيون

!السلطاندروديا5ا،والقهلوللصلبوالضربالسجنالىيسلمه"سلهءانباب"قه"،ند-باخرىاوبددجة-شأرجحالوقفينهذين

يعر!هو،الحكاموجهفيسيفهيشرعللمبالمطلقلمالحأالحللأج!ان.المائد"هدية"و"لةلسطيندصائدثلاث"و"القصارصمدون"و

(ويجوع،معبدهميممت،اللظبالمادتملطانالااًللعامةاءرفيمدلااانهانتظلمرحالةلطالعن،الا-عدمح.دللشاعر"غجريةا!ية))في

بجررمة(اتماونداويالثربنعضالشربرعضنلقياناًتعسما)ولكن!،ذجةبمةمصبهـلهش!؟اعلىاللشاعريرسم،4ندرلملاللشيءباهتة

اللظلمة،اور*اما!اعيحاوللمايضاوهو،اذنسيفهسشرعلمهو،وصبااشتي!اؤااتهيئنجوبسنبقى)العاجزارةوكلالاشببلا

غيىرشيئايفعللم(ذهبيابرلاجمقفولاقلبا..كلمةتفنحهل)لانهسف،ننعليهترسومرفأعنليشألويرهفى(درباالإل"الىيمدغناء

ظه،زاوؤادافلعل)السواحةللريحالحرةصالء*هـ.ةبكاماق4الفىانهزهـريحملالغدالى)بعدهايمضيثمايضاسبببلاالحزيهةوجده

الحكمقىوارةلعل،اب"بئيزاوجو..والفكرةالمقدرةبينويوؤق0.يهـست!ذدهاوالاغربدلالذكرىبرقلماذاندريولا(ارزكرياتويحرقالتمني

علىوشاوواش!داالحلاجيسقطيئ.ليولايأنيالذبم!!ذاان!ظاروفيوذكرىشوقبرقية)اليهالريحل!ملانيت.نىيحرفهاانبعدلماذا

اب،ءيسعدانءطلمااهـورعبدصلاحمعهويقف،الاحهاماخنلالاناللظنواغلبالقدريعذبهولماذا؟القدرتاب!نهو/مسح(حنين

الحكمة..والفكرةالقدرةتتزاوجحين..أالربمملكةفيبالرالطروبالهقارببحرعلىيجرهووازملمبر.يىاموضوعهيرىلاالش!اعر

فيبالاحتذاءجديرنمودجوالفكرياللدراميبغناهوالمشهد،والفزل.البحرركوباي!وىانهلمجرد

اـطويرلاالغنائيالمونولوج"يعيبكانوان،الممهرحاته"عريةالكتأقيومسطحةمفتعلشةقيجربةناتقي"المهاجرالنورس"وفي

.(...لوانياغمارمنرجلاز،)،موحهحسينتظمهالامقاطعهالانولاشءههيةءلىغإةهـي،ولاشخصية

يامءبالخالبياتيوحديرآ"/جمييئولايأليالذي))ازتظأروفيثم.الخليحنوارسيبين"رإهاانورسهعني!بحثالبدءديفالشاعر

ءودة-معهم،ونحن-في"ظران،والجفا!الءصبدورةمعادنهههـدانفنكن!ئتب!لمفاذاالقصي!دةمناكانيالمقطعالىالمصوعةاللذكرىتتسلل

تحجبعمياءذبابة)!صنعهاظاهة!كيما!تالت!عياف"كأالىوخالرحهنذلكوالشد،بتقه(سارةلم)الوديعنور-4فيء!صقشاعرز،ان

الفههيآةارجاءفي-ءوزهابرغم-بوسعائث!مةلكنو،(الضياء/منطقتبرسوطبتمرةواذاالغجرمضاربفي-النورسلااكساعر-نزل

ه"،دان؟الهارسيرأتيءـلولكن(الشهلمبلردمنيأ.ليا)ةأرسر!نتظر)الحسمنغفلةفي..هكذا..الءتيفالمزمجرررموطهالجلمدهاخذت

نا!دعيالمضشعاز!اللصوت،الاءلصوت،معيتداخلمتقنمازماصونااصتلطو،مضوحشةنمرةالىوديعنورسمن:ةاللصتحولثاللصادق

معولكننا(الخصيباللفارسعودةنبوءةوربما)"غشوشةالخمرةالميلودراميقيبالصيحاتالمكرورةللت!جربقيالللاشخصيبالت-.طيحالامتعال

وميت،..سكرانفصاحبه.وتاللههذاصحةفينشكوالخياماًلبيا"أكه!لهولبا..وايافضعتضعتتم،سميرحبيبخيرانتليكنت)

من..(الاشب!انالمم!قعجبينهعلىالهـودوزحف..بالمجلنسكران))الإبيات(هاكلاحق؟المقصيدةلاندخلمفاكمااللهءهيدةمنونخرج(المصير

منالتننعاؤمنبرةيس؟خببرالذيالصوتام..الآءلالءهـوت؟!نهعدقن!!ا!ررذافهاالتجربةانا،وءمدقهااتجربةخصوصيةالىت!قر

ىالالروحعودةان،(ريحودبضباطلالكل)..؟"الجامعة"سفراكنجربةنةس(،المهاجرالنورس)وجمفرالشيخحسب(لليلياتافي

افىش،ئم:واللصوزان،نيمسابرورواخضرارالفارسبعودةدهينةعائشةبيىصنمفارؤةاجراءمنردلاكانواذا،!العموميةلتسطيحابنفس

كلتوجس،املالىالتشه،؟منبرةتحولحتىويئهاطع!انيشراخلانوالآملنورسهءنبحثالنورسصلمحبانالاالا،مسيئانجدفلنالقصيدتين

!شير،اراهولانحويهقبلااراهياتيولابأتي)الخصب!لممهووها..الزحمةفينور!4عنبحث!المعاءسصددقهبينماالخاليجسماءفي

اهسوتوا(الهـحياةتبدأحيثيبدأالذيالموتشاطىءمن،يداهليبح!ئهمامنالاثلمنوخرج،"سيارةكل"و"المتروسلاللمكل"وسأل

لقد،اللي!قينقشرةمنابعدترىعيونكولدال!ىيقبهبنههشمالآملب..شيءبلا-دصيدتي،مامنخرجناكما-

الدورةبان-اءلهيفقدلمكانوان-اكثرافهانيبهدوء،الصوتقاليكتسيصعبفريدهتريالبيرونيللشاعر"وعلدقىرمن"وفي

منليولدالارضرحمفيفيءركهوهاالجنورفميت..تسونمربدلايركض)الفيعيا!االشاعرينعي،الغرابةمنمةتعلبدئاراللاشيء

اللذيانتظارفيوالحمقاكربهـدوءالر؟يةالصونيانأوبويتم،جديدللمالتيمدينتهلان-دءوعانرىلا-ويبكي(!المجهـضكالديناصور

وااوبشارةلعلها..(تسبفهالتيالريحلعلها1...تييئولايأتيوياا(دينةهذه(احمقشفافالهاوالشفتينور"لمولاله)فيهايبق
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ع.-..اء-اوالصو"،نالقصي!دةوزالبم(يموتاويرولدتف،عرالعلىااللةجيعه

لم!صصاننهظر..سيأزبالذيمجىءيرنياشاعرمعوزنتظر!،نمانوريرتجاوبان

ا..اللىالروحو/"وديسلبور)خخضرالحوتبظنمنلمونسيخرجان

ارناروأماهبااداوند:ي!قلم.الكائناتفيتتجددالتيطورد"الاسءائثة

*للأللأالاذينالالساسي!ينالودفينبينشأرجحالمددووطئدبقيةوفي

ىادررمطرجيلعايدة-"الكلمةعودة"الى!ا!ربالقصائدهذهكانتوان،السابقةالق!ائدفيعليشااظلا

يرتضح،الاولىاطحظةومنذ،ىلصزوحة)منعلىا!صةيروىفيفياطلتاتيااكررةوااهـو!ةالقصء،ةدمنئولليةوالمسالجدقي

..المقصائداس"مراضنااول

المدير،لإفونءلىالردر!ضه!يمظاهرهافهـوبئزمةيمرالزوجان

معحدرشهدي،لازفممةنحلاط!يعهيلنزللكفووجهلةاللمل!محنمنتصلحرفجوعودلهلمحيم.لمبرفضنأثقيمطرعفهةبيعرللأثتل"القصارصمدو!))كصيدةفي

....الرعبيرضشرالاؤتم!الليلنهر!يت-ءالمنا-العالمللهذامحهوم"إونر

اد؟لجعلالغامضهالالدرةللكيف!قداله4ت،إمحنعر!ا*لممامعد!لمموسيذخلاليئسكب..المالمنترياناليويادرصادا!روجر!و،و/ر!فم

و...!بوي!دم"؟الاحبباءرصمديالثانلالطمىويدس..اللجرداءحدائعه

ما؟وعمايرفو!ق11عىنةبةى!اهيعانهـضو!بةو!بماللزنجشعع!اء)د!رف!ففيالرغبةبلعبالر،والغربانوموالبيلالوويلد(!ا!صداركل

ملةأكاايامخص!هنم!ا!ستءنالزوجيفيعصصلينم!وومةنورةولغلحولردلىالخصبوحلمدمبىبةيرنابيعالارضابناءفينتفجرالرغبة،مبالخ4

...حالمحرهانغرس..!نحمحم،شهـويرةخيولااأصدرظلهاتو!يءراكض)

.صحرل!قدلانشت*سطيشللعرلألإلهلاؤصةوولي!جكيكا!لهايدعوقدانح!مل!تاحدويسليل)ولجهضهاالثهـ!وةل!نقالل!وابتوللكن(لعلبابغ!رالمشونورل

...والعقماللعنةالاجيالوارتو.ة(الممممموما!ثديفيالعالمعصير

كيعلىمنيزهذيفضيح!ب!ثاءايتبجالىنل!راً،بوتسارلمةيكولس!اللحليري!ديها(اللقصالىحمدو!)الاخيرالخصوبةصوتحتى،ا!جوولءوالثرلرة

الشر..الىلحاحةاز4دحأةاحى،ءائداوانفتل؟ح!ياله!اىلالقض-اءولايخغرلارماداالجرحبر)روحهينسكببانالاخر!ومهـددف4

...انواللحقيقة،العالمؤليتهدمهذي!حدثانوقبل..(الريحتحمله

نقودهيددعلمحارئاووجدر4كأبابهاووجدللغ!واج،ةاماماوففال!ساثمارةاستطأتفدمطرءميفكي)شماعرنااترةالرؤية!!ه

..الش!ابمنجيلاعنايعبركتابهانةلهيقول!ارؤا،الكتمابليشتريالديناميةا!فعليةاللجملةاستخ!امكثيراا!ادهاكذالوءشيبتونر!ا

يصغيوظل...و"وسيقى...-قيقيونوبشر...رائعنصوير!يه
غال..لنفضحنف!4!اللقانواحصما!النهصوتالىوساعاتدولئقالمتاعرنقلهاللذيالحسي"وتراهذاول*ن،الابياتء*ظ!بدايات!ي

...التجريديأسرللملانهالقوةبرءهسادراكن!ايركسباني"طعلمالي!نا

لا!ادا،وفنتملهخلياوول!استسلأمهر4يمئعيحصوفعلهعحزبطللدروالما"ا"نولنععرالمحض!واللفيىعالعقمصوركدسشاءرناا!،!لم!ا"محيجالله

...،للكنه،يونسيبضلمعالحوتراىلقد،المسدودالطريقفي"اروللكنه

الىينظروبردأ...الكتاقيطاولةوالىالفندقالىعائداوقفل.الحوتبطنفيحيايونسليرىبمرهيهدانومصتطعلم

.سوداءخطوطاتنهـهرالكلهات

الروجة،الودتنفس!قيوشخه،جتينلازمتيننعرضوالقصةيهرباًنيحاولوهويروسفبعدينلةقي"سليمانباب"ودبما

.الناسمع،ليوبالتقلمهمعازقهووالروج،بزوجهاعلامتهاوازمةى5او)*ن..المغلقةالسيلمسةورموزالمملوالعصرالضياعتصكايامن

موضوعابأزمتهاالاولىالشخصيةكونانالممكنمنكانوور1اقيمدددو!والنخيلبينيتشتتنفسهاكران؟ي!تطيعهل؟اين

!اذا،الهاذحد!يفريدةدجربةانروجاازمةانكما،كاملةلقص"الذيوالبلبلواأياموالاعشابالجذورعن..النهرعن..المنبوعن

ببض!هـاتوازناتقيمانعاببهاكانفقدمعال،مالعرضاناللكانبةارادتويمضسغ،ايبعيدن!رهضفةالىبالورودةيحلمهو،ابروت(افييرغني

?ها!جربةكللفقدلااوالاخرىعلىالتءربتينا-دى./طغىلاحتىالنحاسيقىالنسوةجرار)..والعثوةالطفولةذكرياتالىالحفيئ

منجعلتددالهانبةانهو-دثواللذي.عناصرهااهم،بال!لص!ثبمثىيئةرهينة!ضاانت!اعرمشيئةبان،الاولىوا!سجارةجدهوشباك

ونعرضالزوجمشكلةم!هقيداطريقمجردواز"تهاالزوجةشخص!يةت-طبالت!طواللعنبينثىالعطنفحاتان؟الان11،رواين..الن،د

منهامتةعياشيئاالزوجةازءةبدتانالنتيجةف!انتاء"دادهعلىنول3،الرهينةببساطتهااعرنامتذ!!ضخللانتستطيعالقصيدة؟ننايافي

لاؤشدبلامتات،مليئااخرىزاحيةمنطويلاالطريقرداكما،ناحيةبرطنافيويونرالبريةاللاؤولوراًءةايامالىنعودصاننستظيعهل

فيعودتهبعدادوجاننعرؤ!انيفيدنافمادا،شبمءالىتشبر؟االمحيطظلماتفيوالحوتالحوت

وانالمحمصالخبزف!ةودفض،الحساءيئكللمالل!بلمنتصف

توكانش.الخجسديهـماعناللحافدفععلىرالمحسانكيانتاالبنتببننستطيملفلسطين"ؤءصائدنلاث"و"ئدالعلمهديمة))قصيد!!ودي

ودكشفانروجاازمةاسىشراقطالىانص،جمناحينانناايرضعاالنتيجةالشجربةاستقصإ?هقفيهاونا-الهدفذبلخلفء-نلمحان

ءناسلوبتعدلا(كازبةوجدنا،المفنديقالطرذللكيةنهافيةوامضهابرهثل.لكولطانوه،!لااكبالفاتفيدعإهاوردودءنابعهاوال!وهـءلى

حكايةروايةالىال!ةبدايةفيفعلتك!احوادخلالالوقفتجسيدحسنللشاعرالعائدهديرةقصيدةقفي،احرىذاتمعا*ش!ابهاهذا

منمال،1اللجزءذللكدجاءالزوجةلهانعلىاللجبلرصلمةعنالروج،وايوب،ويهوذا،والصديقهابيلكدمدلم:قيبرموزنلتقيانجميا

الشعريا!سلوبذلكانقاذهفييرضجحل!ملقريرصودةديالقصمةعبدللمشاعر..(لفلسطينقصائدثلاث)الاخرىا)فجمدةوفي،ونوح

الكاتبة!استخدمتهاللذيالاخغلافودغم،وايوبوهـ،بيليهوذابرءوزؤنكقيماويالسبالكربرم

عنالهـظبةابنايعجزكات!با"جعلالتيابالاشانا!حقيقةوفيربما،كانتغريباشيثاالمشابهـلأهذهتبرزوالموقفوالحدةالفرةفي

رتصوبقانول!هـا،عليهاقادراتجعله!اكالاسبابءنغموة!ا/قللاالاتالاصهذهحدثتحينخصوصبب!تهافقدتا)ش!عريةالتءربةاندلالنه

ل!لتقليلاالكافبةانو)و،تفسير!امحاولةمنثراءاكثريإوالازمة.فعطينونجربرلألةلمنته3اوناعالجبريا!ادلك!نهاالرمزبةطورقيالاس

الكنبواجهةامامالكانبفيهاوقفالتيةا!نادراللحظة.دلكامام

اللغامضةالقوةبهذهدفضيهبينمحتفظايزاللاوهوكتابهالىبيبصرحمجابسببداللقاهرة
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قواعدل8يجلافهوانجتمعالعبةقواعد،يرجهلكاناداالهمدكدأ،اوؤتاألىلي:!ر،سهأالتمإفيالانلميثهـ"ىوالتيعن4يرونمداتصدرت(لتي

!...-اةالحيلعكبةاللدفءلتهههماتاسااليهاو!جتذببالحءاة.تم"عوهيمخلوول.ده

كاابوبيوويقودز،كانولكنأبلهرجلءالمفيسياصفىانهاحقالمستللفد!..والخواءب،الجدفيوورءترخاللقهاهوبيةماوالحماس

لم!وفعناناللذهـ،ءش!ديدالارمة)فميرعاىحريه-"لانهاعليهاتعزؤطاندونالاو.لارهدهاللكاتبة

لطنإيالمجيدعبدبقلنم-"رمانبوالاسد".لصويرهاعلىلا

از"،عاديغيرولكنه،كلبانه،اسدال!يسبورمانالاسهدكأ"اجورج"ورالد-("ربىصر"

وحين-ورودلي"م!زوصاصبهالبسالةرائعتيسلالت!بنمنهجينالتياذةالشيا!الشخصمنواحدءازرجرصسىاو"جريس"

:جاره4ايسأتصاتالمجفيخاصابروزافبرزوالتي،مكاناي!يبهاؤلمتقيقد

غلضبا:يعول؟دئب"سلالةمنهوهل-،ماه"مى-ثرالشخه"يإ!هذهومىل،لقرىكإلةقةوالمالصصرة

جبليةاسيةالرسلااةمنانه!ذلكعنهفعولحهبئتهينهانك-لمحرص-صة1،كضو!زرنوذ!،فييجدوناكاس،ال"مواءطى،ا!كتاب

وموضحاالسبب"وضحايقولا!تنائهسجمبءنالجاري!سألهوحينالاثنءبئ!شذوذللكسفدرءةي!جدوزهاواللكت،بالمستورشذوذهـمللارواء

!اشخصيته3نترأهذهو!ه!جريسشخص!يةءتاجورجألدكتوراسه"خدم!كيف

علىيسطونالسيئةالتربيةذويمنالاطفالبعضأخذلقد-؟القصسة

ح!يوانا!الكلابان،ءد!جهموهذا،ا!ضلهاويسروون،دجإجيا!تان3ت-وراللداس،وىالذيهواللغريب"جريسمالم"انلييبد،

اصيإ!ضرورب"عدللمكشففيايرفانجحتالمحاولةانمعامتحامهبمحإواةوأغراه

صاحبهاثتراهالذياللكلبنموءتتبعامرةءهافياللكا!بويمضي!وفيالقصةالحياةفيالعالمينحدود!داخلتء:ت"بشاءون"ضيعة

اباللكاان..الضراوةشديدكلبااصبححتىو"لعهدهء"غيراجرواللهالقريرقىاهلنداءخلالمنالايتضحلا"جر*شعالم))ان

بل،وحسدهالكلببقدلآي!نملاوهولجارللسانعلىالقصةيرويو!-ويإتالسلبمنبمجموعةأكثر،يه.حثم،"وتالاخبجريرس))

إ..القصة5!ذبظلا!اانهـما..بصاحبهأكثريهـ"ماحدا،يخوددولايعربدولاي!لولا!ضربلاانه:المجالبنكممماؤرليم

الاز!-ةحدبويصبح،كلهالحيفيالك!بشهرةوشتشراتنالمفطوعةللكهيالغرلمبعالمهعنبهايع:ربالتالوصهدةواللغة

المدرسةفيالدبيعةعاماس!ت،ذالىصيتهويصل،المجاورةوالاحياءالمفطوعةوهذه"لمنرهلمتره))مجلجلةضحكةيطاقانبعديرددها

لش!هيراالضازي"ليورمان"اسمعايهيطلقاللذيوهو،التانوير"لزد!لممعندمماايضاحيدالوونعبيرهكلامأيعلىالوحيدررههي

.التأخرةالت.عوب؟فيالبشريالجنسابادةدنوألصاذ!با!نساءاللعينساحة

4صابوة!مدبورماقالاسدضدالدمدمةنرتفعيرومبعدورومافابهغير-خاصةملكية-يمتلكلاارذي!ذاجريىولكن

بورمانالاسد"نللتخاصطريقةفيالجارويرفكر...بيتكلديهـكهراردايت"اركلاوكأنهيبدووالذي،ث"،ءاوءبفاله:وللاالتي

هذابي!ن!مافي!دورإلكلبببصاصيكقيطريقنهينفذانلمحبلولكنهي!خظفهابلقمةو،ز"أيبدووالذي،الهءارمةالقوانينذاتالمجتمعلعبة

به!معرفةيزيدنش،اذياالل!وارهذاجريس-ومحترمةكبرةمحائطةالىي!نتميفهو-البيتمعجنمن

؟أيامبعدنزالهمنأربحسكمأتدري-!!هو،ندانوكلؤوقوسبيدا،القر،ةلكلمالكا..كلابرطريقةيصبح

.إالكلباصاحبلهيوضحدهش!تهالجاريبديوحين..!!مكانهواحداواحدااهلهـ!بيوت/بىخلانيرهكنهالذيالوحيد

كلابايربونيزالونلاالاكأيإءمنهواةيوجدالجنوبديهناك-بئ،الفرواملاكيدخل،عنهرتحجبنلاإءوادن-،يمارصونهالرجال

بالكثير.عليهاويراهنون،لماركوالللنزلسيدايصبحانجريسيرنجحلاواحدعالم،لهيحلومامنهايقطفو

:عاح!4الجارويهألرحلننهمنبودمانالاسدويعود"ابطري!قةقي"جمهلاز4ربرماالاطفالعالمهو-للسي!ادةا!نىبهذا-فيه

الرحلة؟كانتكيف-يضحانه،المجتمعلعبةوواعدبعدييه.تحددللمعاللمدو،هوعالمه

..وحؤدن-قىممتعة-ولا،إفسهبجريسالاذىايفاعحريةتش!ملالتيالروعةاللحر،يئبهده

؟بورهـانخرهل-"بومحلي))اشيحادأا!"سوىالمخببفلمارطهذاكلنماوىجريسيجد

هـلاب!نلاثةمزقجولاتاربعوفي،معإركلى*تخاضل!فد-الورهـ-قي4وطيجمتلفةهديدةابقناعتهيقفالتفىاهلمنواصدوهـو

لماما،مز!4،احدهابطنوبقر،المصادعةالكلابانواعاحسنمنأكبشخصمنايههأ!ربفيصبحالعالمينبينالحدودعلىحيانهوظروف

"ماركه،اولىءرالسارسةوفي،تضعضعاخ،ء"مةاالءولةفيثميحتمياللذيتيابهبرمد!الوباللشيءدكاذ""لهمبحكما،آفريةافي

!"اذنيمنواحدةدقدل"ذهمغايررةبه"ورةالو!تنفس!فييمنلكهأنهفيءعروالذي،به

؟الجنوبالىالرحلةه-ذه"نربحتوهل-نف"مه)يخصبذلكمنكءروابل،كههااللقريةبهايمءلمكاًلتيالطريالة.

وجاموسعة.دي!ناراوخمسبينما؟ةمن؟ءونحم-4ب-يصءمءاللذيالدءأنأجل،صاحبهيغيبص-يئالمدكانحار-ا

صاحبه:ويقوليومبعدرومابور"،ندالاسحالةوتسوءإ..الاطفالم!ن

!يه.تانطققدالامتراسروحاًن..نفسيإجريحانه-الضي!ةأهلميفاجأ..)"لةذاتيموت"بوعلمي))اللشيخولكن

قتشله!مهـمةمنالجارمعفيابورءانالارريموتالنهاقيوفياوبثىءباصديرتبطانيمكنابلإ.لامجرديظنود4كانواالذبمربجريس

فيالاطفاليرردهكانماهذا؟حقابورمانالاصرماتهللكن.بالسللهذاوربم،..رغبةاوعاطفةأيمنخلوامحليهمايحرصاو

صخبدوننجحقدالكاتباناللقصةهذهفيمااجملولكن،حزن...!شيءكلمنحسوه

خىللالمنعيوننايفتحانفيالمركزالهادىءوبأسلوبهضجيجاولي!لىالصوم!ذافييئمرفهذابجريسفوجئواالضيعةأهل

بشريكلبثمةيزالىلاانهالىوصاحبهللكابوالموحىالذكيوصفهدهوص--مهـو،وءاطفةوماعأكنثرهممثلبل،ادنأسكأعقلف!قط

بموتتمتلمانهايبدوالذي،الافتراسروح!جهولعيش،يعينتيالىاللورولإفه3علىالمحمليحملووووالو!ىمحملعلىصديقهيسجي

ء!ردأصبحاللذيبورمانالالدبموتولالثمهيراالنازيبورمانعليهو!ص!!..الثواركأرقىالتقاليدكلضدالحقىهذاعنمداة14

اشتلمسمننوعلدىتبداالتي،البشريةالافتراسىلروحضحية(.الخاشعينكأتقى

له!بافتراسهوشت!،صارسالىبالحاجةبشمعورهـمهناك"ؤزاللا4إتدكاؤ،نماتفد"بوعلي"الشميحكانواذا

-77،صفحلآءلىا!ت!هة-نغسفيوصا".!بهامحتميااصأمهاير؟قوقعواليهاؤيل!أابداتموقولن
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هـنخماعةاللصوصهؤلاءلصور؟،اذاالاثصددهفلنكالموتهد"م.ء مجا

إ..!حرا"يةيلعبون،عسكراللصبيلنأالاداب!ناصياالعدداقرأت!
وخر-!ول!رحلا!عنحكايةمحردانها،فصةلستهذه-16اللصفح44!عاالمئتةءورتتمة-

ابرا!صممحءهـصمالحل!)م-"الحلا!هاجر"

بؤبونءومداتلفاصأولكنه،الفقراءرلائنها!اناتغمفلهارضا

اهذهولكيمه14يطثودووابحرنجأجرل!منعا،ديعلإلهانوالحلآلةال!بري!حرجيإحل،ءحبالضز!!ربقلم-"لز"،رذا"

لحظاتوبعد.،خجولاللكالبيعولكملم،انه..؟لمهـاذا..الاجررستو!كنهل،الشايبلز!يرالادابمجنة!تسهاقصةاولهذه

ديتجدرلاولادهليحلقالجصدهـ4يحضرانمنهليطلباكرييعوريت!-ولانواخشى،؟صةاحسن.لكنلمورإما،لهأ!رأها4"قىواول

الذجم!يعطيهاسمكابئعيهنظرولا-اللبيتألىوين!!،اللحللأ!أمل،أءميلةموهبةفادياءةفيم!و،عنهحديثالىالفصةءنحدرت!ه!

وهناك-العهارنهايةفيايصيدمنيعورحينسمدت*بئو!و!4اجرهفه-ةاولانهاوصتهعلىاعلقوانابارياءتفيأضعدلنولهذل

أجرهخذلببيتهالىالتريعودةوينتطر،ورولاديحاقا)ثربم!بيتديإ..4ل!رننف

المتسمالالى!ما!رةكلهاالاسرةانيعلموازما،دوروددلاءضاءفاأليسلكن،عيوبهواهـم!زهير"رايااهماقصةاهذهفيو!تمثل

.؟"ذاالاسرةفياحدمنأجرهيطلباندوندهجرج-؟شمالأي-ا؟؟"كأالالهبادلستعراضفي!أانالا!فلكلن

المحطةعلىا!ط!رةالاسرة!"ظرالصباحوفي،خجولانهدلتأظننيلحظة./صويرعلى.لقوم!،ءزروىاحداتأيةالقصةفيلي!ى

يأملجديدومن،القطارلحركدبلفعلااهويلة.ا!ثرييلقىاناملاا!ي!تءمعالتياللحظات!لمكمنلحظة،از-انحياةو!"ز،درة

دمحيقةلمدةايضايعتذرواحنهامسليلةلأخرهعنالوي4لهوي!ءذرالمح-دبالزجاجمنفطعةخلملالال"ءوءصزمةتءمع3ماالرءحبلمة

الاالمطارنا!ذةمنيرنظرولا،القطارعربةوإصلباولادهيد!عحتطفيالخفراءأحد"!جاهد))فيهايتظرلحظةومحردةلاوحة!ته-بح

/:لهليقولبلاجرهلللحلا!ليدفعلاالرةهذهينظر.ينحركانبعداجتماعيحدثصفيرةلقريةالمحا!وزيارة.المحادظمرورال!رىاحدى

دلبهفيأشتفلتورناراانالحلاقيكتشففقطوهناإ..وداعاو!-د،جذورهممنالادارةرجالويورلمعوالصغارالكناريثيرهـ،م

روعةيقللااخركشمايكتفتم،الخجلخىشبمءكلدأكلتاهـ-ذياولريقكلنجزءفيالئظامعلىليحافظووضعهمجاهدا!لمع

السابق.اللكتمفعنلمجاهدبالنسبةيأخذلمالحثهزراولكن،المحاقظموكب!يهسيمر

اليومبعدوللكني..ازلمالسببعرفتلقدحقيمضاعلقد-النلشامحفظعلىالجرصواواللدهشةالفضولمجردمنأكأرمعاني

إأ..اليشومبعد،4شخصيترسمفيزديرولسهبا..انهعادياخفيراليسو!جاهد

ثمةهللاسألهولكثااننلخصبهـتاالقارىءأتعبتلاننيومعئرةالثانميةاثءصمياتحتى،والنفسيةالماديةملامحهوصفدم،يسر!

المؤكدومن،المؤلفرأسفبممعنىلهيكونقد؟..كلهلهذامعنى..الشخصيةهزهلرسمادواتمجرديصبحون،طوالصوالحشود

الادابولمجلمةلهاقولواكني0.الرأكيهذاتشاطرهالادابءجلةانالب-!يطللفردنموذجالىالدقيقةالتقاصيلركامصللالشحولاتيا

الله.عاطو(رزقي"لا)ا،ينتظروانيحلمانءلىقدر/"سوىيملكلاالذىا)عاجزالمقهـلور

بائعوجددكاز"الىعادانبعدالحللأقانللكأفولاننسيتالقادر،شيءكلعلىالقادلىالرجلفهوالمرةهذهالمحافظينتظراجل

انكتة""امستوىالىاللحهـايمةهذهارتفعتوبهذا،انتظارهفيالسمكالنطام-يدركدو،اعطمهايلحظوكماالاد.!اءأدقاحظانعلى

.أصدا.لضحكلاافني.-واسلاحهوحذائهلوبهنظا!ةيدرككما،فيهيقفاللذيالمكانفي

خشفةن!يمالالتاذمممرجةعلىالةمببقعناًعهفىرالنهايةوفي،الرحيمالاببأذن4وهمو"-مواجعهمنه--ستمعكانواذا

وطلبينايرمنال،اتنراليومفيالقاهرةالىوء.اتالادابمجلةلاناللصوصعلىالقبضفيبطولاتهاخبارالىال!ابطمنفسمشضهع

فرءمةهناكتكنفاميومينخلالواقدمهقانعلباكتبافيبعدهاالي.للبطولاتاًلمقدرالمسؤولباذنالامنوصفظ

القصص.علىسيعتعليقكتابةمنلاكثرخلالومنوأشوا!همجاهداحلامخلالمنفط1المحيختحولوهكذا
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