
بطرحهالشاعربدأهاالتيالتوصيلعمليةاتمابمفيبهاقومانيجبص--لآ-

الماللح.عرقههنويسفحاحمهمنيقطعدرخاكيجاللحميريالحمالمتنارعرهذهير.اغنل"!!ءا"

ناعلىدالةكعللا!قياعاصرااللعربيالشعرافقفييطلعجديدشاعرانه

لخاصةاكاماتهد5ان.يخريزللما،هذاالثرللمعافي،الض"!سفيئأقيالعطمةلا

ووآلونهرسدهبالخي!بةاحسانسالممهفيفب!ا!ياص!معنر-ريمالى.وج"هدص!يقءالحميري!تركيشعرديوان

قراءةمنبر!لميخرجانطباعاترونالقارىءدهنفيير-سمماأولى18وو***

وهنا.ازحامالثعاعراز4.فائدةدلملاواقىسل:،قطالاخة.انالديروهذااإقارى،.عن،الاخرعنبصرأدامما،ناقصوجودللفنيااورملا

وضج!ج4إسصوقاالمتطاممنأ)حروج.وصكه*"ا؟نتصعرؤلىكأغتعى،الفنيا!هلاك!انطرنا3!او.ر،لنجضوص-ل"!ه!ةءةقضا"اكةماوربقى

شمباركة.رائعةب!صماتاللذيالهجيبالسحرفوالكبيرةاههءتهاكوص!بلز*طياىدو!

ل!يبيااس!جديكلف!تعهلميةوتعتمد.المسكينالهيكلالاايديناثثييبقولمالفنبهيتسربل

لكصليكالمبدعيرعانيمثاما.الاخرعلىنفسهامحتمادطالميدعءلىا)توصيل

..نحيبتعوير!تيالف!رسفوح-ئسلقةفيءدراراالعرقوي!سفح،زربررليء4فيجاو؟ير

.يكونان.بريدلاشيءالىمتوسلاترأه"ا)ئزوح"ةقصبفى،الاعاييفيلقىاقئالا!بباصارر،4يرء!مكحتىالءصضريةطة،ز"ومنع

(اقلامد؟وس)فيك!مااخرقصائ!فياللخائب،الراضوورولاهذاوترىيد،الفراللهبذياكعلىباءماب،4/قبصاناراداذاأؤ،وىءاجاكط-لتحتم

ادصهاءطول"طلال!ءرهـذاودون.قبل!نالمبدععاث،مااللذينو(لمعأز،ةاإء-طقيبدأافى

الخواءيمةواللبق،اتروةا!لىالاوؤ،لرففةعجائبمنها.درىلاخائبةقاصرةوففة،با)؟اماماقظوالقارىءيربقى

.....اليهسعىاورذالهـيكل

؟.الض!بماءاللغائمةايلليايعطيمنالخاءصلأ.قراء!هوللنم!ر.اللفنيللعملجدبدةولادةالحقةاللقراعة

....قي!حنح!الآخوان!كلارفي،خزائنهفيومحتبضامجهولايظلشيءوكل

امليياواليوتفرازمىىنماقيلكبارفنانو،قاتةكفلقد.الرائصةم*نوظتمهعن)"

اثماداكادبةنخلةياالمبدعبهامرالتيلكجرقيجد،بةكهحاناةالتقياهميةطلمىريتث!طوررو

،ضياءبلاشمعةلم-،رحابالىالمبدعء:"اذمحلالذيم!لفسهالممرعلىيدهالآخر!ضعحتى

..لهيببلاجمرة.ابرداعاذنالمراءة.واسرارهالفنيالعمل

نفسه:المهزومالرتجفالصوت"ءللأئيةاف!ىفبى"فصيدةوفيا)تيالمجموىلاهذهاقدموافأ!ذااقولان،حتما،ءلمي3،ن

اجحاالفارسالحسنوتلاطيع!كامنقلبيباصابعو-لممستكقاوىءتجاربهاعثت

المو(تالسبحةاًرضيعبر.و!موقيشدةمنرواولاالقضيةانالآخريف!اقيدالىولست.فيها

ايىومةمرت!ة،بالامسىالملكةوبالقيسى.ثرسانالارضفيي!عدلماور-فءوالللأثتسميقىءص!لوعورةوتصقيداالفنيةالمسائلامحمبران

ا!،عريمرحو."4كأالموددكؤرفيتخوص"مناليهانطرزأكالماهاطبي!؟)ناتتضج،المضههـونمحل!!الشكل!ب!ةالعناصعو

القادمة"المحظةا"فيعادة،بهتملاا!فنيةاءملبلآأفيالفنانالا.التوصهلعاءلجالب

اللغاءرةالضجةفيالعيشهوءريرللعمسلومكتملصحبلمحاداءفيءحصورا!نم1"الما.صلىانوارقصية

هذهفيالكبيرةالاخرىالعلامة..الزحمةفيالانساناختظفىمنحينالهيبهافىياش!تعلتجربة-جس!بد!الفنانيهملأ"!كل.الفني

ويظلالزمنيهرمحيث"زوانمنروضة))ا)ىا)طر.لق.المج!وعقىارمع!يى-و"جسيلم!االمعاثتةا)ضجربةبرءفىال*واوقطجةدران.الزءرو

اًصاب!،دمدالشاعراًىدخا!.منبا!دةالتعلق.يفاعتهءلىالصباللتجربةيدةج!ولادةا!هـاثءلميها.إكرت!ب!كه،4ا!وصيللاكتطلى

."الاعا!يفيبرعمة"على،الزمنعلىللؤ-ض،جمص*افصائدهعبرء!نركامابرجمديرله)!فعنحبهاللذيالشاعران!ا!خرأدىالمجس!ة

وفبحهاهـياءالانصلابةا،يبقىولاايديناءىابله!ايفرا)زءنولكنفىركاو.ءفي(عؤيزةاثس،ء!لىاءزهافيوو-برعتسرو!وكامنعنا!غطار

تكسرالغبيوالضوء"حجرمنوبرعم"و"اتر.بفص؟!،فئ))يجسدهوالصانضحصيعيرلفعكلاواعلاهابهامراخجارل!صجمسيده

برمائهة:مرأيافيان.الافىواهـعمومافيواحدطعمذاتالحيساة.جميعااناساؤحارب

."ا!شيب!زوريهاهاهة"الا!جمهايرىلامرا؟!مى-بمنيمانالاح!ءظلاتافضلعلى،الناصبهايوالتيا)خج(رب

ير،قي؟ما!:اككأى..الاصفرالاصاوالاحرالمبدعلمكنهواللجوهريالشيءارز.متشابهـةفهيالكنجاوب

كلكأطلعا:ايزحامفيامثعاصايقةط"الالرمفلىفورالمهور"ف!.اكة:إزهصردمرليسوبتجاوبهالماصىاستعادةعلىو!دهـتهمااعلضىا

خمبءواي"،صىلماء4!"ـ"كأمنيرثسباله"جرءكأ!ال!س؟ا)قي))الصد!الابداعيا)صلممفيا)ةصوىايدرجهببقىل!ءالشيءوهدا

الاسنيكونوعئدها05الامسىعمرالسوقرصهـةفيبهر*مسكارورءصرجميعان":لشكلصبيرواضادريدنيقولصعودهاًلمىفنوحطول

رق!ب!قةكغلا)قىثصائدءفيالءوارهذاهناوروزة؟اذنين"كى"ولداءصؤاوء-مهةصهدعنالصورهدهبوللدلافوو،دهنهفيابداحاضوةاللطج!4

..!دوي،ع،مرأة..1)ر.ل!في-،الحا)-لأاد-"وجاعءهـ!!القوة!ول"اث!!هجوهوالط"ءورواواؤما

ضناعبترس!مهاالجداراور!لفبمصووة)الايرءدل!1(!ىإءو0بالتجربةإخاصلآا؟اتم!ولىا

لااوفر.?،-قاصمقؤصامفبىباز"ودووعيئءملىؤفيهـاو.(والمضهابمرثءتيالثاطب،ث"الووفيءةىعوالثطأنبرىلر!ج!كان

.ءكانا)ىممتزجةالانةطلم!نعاديةعيرحاقىفييمونواللذيبأسرهاالانسار

اوروار.زل--طآتوالفمعالنفسءلمىرن!وسبطابدامتيقظوحكم،أضظاما!!عاد،"عيرلأبحال

انكسارجرنيوف-هـا)تجر!وثارانينبغيالهاي."عميقوانفعالبالغةحماسة

نكم!،ربا؟وذ.اًلواعيةوغيرالواعقي،بهاالمتعلقةالد،افعجميعفيهاساهمت

الصنجمنالغدغدالى3ء،لالم!اض!"لااردناكلمااذهماننافيهذاكلنضعان،اذن،ينبغي

........برمىا؟ءتاننياي.خاصةكراءةالمجموءةهذهقرأتلق!.الشاعر
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انهيقوللانلشا!عراتدفععجيبةقوةاية..آه.الحرقةبهذهاهيمفبلا

العميربماتركيان.الاصابعتحركطالتيالفريدةالجوهرة،ا)شعرالمدير:ةالىالشوقبرحني

فييحتنقشاعرهدا.الحديثشعرناديروانفيجديدةقصيدةلاظعمان1حادييا

.)*(ايشكرحكمةهيهده.ير*ءبيزلولما..الزحا!عند)فجرابزعانيريدالقمريويدعندماتماما3،للطفليرب

عاللمفيهكماىلهايرءداممديرخةالىالرجوعبدير(الاهب!ةجموا؟تها

جعفرالش!ب!!ببغدادمدوكاكانوهـا.ينارال!عادم،والبوكرفطالمهعاللم،هذااا-وق

--ول":!ص(خنبركاءفيهـ-!مماير!رخوـ!والماءءلىظلاالاليستمدي!ن!نه"ن

!ح*!+-حميمهامئانهل

!حىس!.صميمهاثيادوب

.نسيانازرعها

.05،هنادل!بس.ال!م!والىرحيلاالحيماةاصبح!لقد.الرحوع

حاد!ننرسظ-كمضتفلقد).رائةكأبل!!اومشحا!فارميأتيمن،اذن

شرورودورسفدةلمقصصمجموعةيتول!عبثا(الحاضرالخائب-)في،ألانمممان،جروالمها(السفينة

اص4؟-الادابدادء:توراتا!فارلمىالمص:يم:حافراصداءاىااو..واخضراركفنح:مطر!ر!الى

**،؟ولهاذا.نغسه

الار.سحت،الذاولئك!،4.لال،ا!طلهال:،اكةأندحر..ثي!ابهمزقت،اجائمةىاالفارس

."ط!مر..-سهـاباى)قصجبدتهفي(الضجرعيمة.نهءصقادورة)إىاويتوسل

اوبل!)ثلح!ة،للعاكبمل!رصعفةا"-ث!لف"وفوقخي!اموفي"عل!بمءعبهـاكأء،!(ال!-ةفي؟)تطشى)وفيقيت"ذاكالض!*ل.،ا)ضصبنهواديفي

!ط!!قيصرخ،قيا!قبيحا!صليةالا:"يىءطوقاىفياللشاءكى،روحيصرح
اوا8؟91عامديارهممناخرحواالذيناو)ثكاح!رسءروو،و?

.،بالزيضلونزوودورعووء):اللقذرةازنابقاحزمة،الاططمنمريوهزء

ارصهـكأمنقيطرصيفعلىليرقد،"مرهمنال!ان!ر.فييرؤلت!ولثىلا!ت،المتوعالمالماءامحيرةالقص-يدةهذه(..تعودسوف

الا!وومماوشحانئيت.صخدنلمند!حيا"وبرفيبرلملالتشرددقىاللىشوولو/محس!،ي!فرد،دنوارننرلمبط،ا!اءفيال.طمثىالمنهزمةا(.رباتوغمارال*ل!الاشيئاالب

برصحبةاو،وحيداقطاراتهاانضظماروعرفاتهمقاهيهاببئءتسكء(-ال.ومياهاضلورالىوتطلعاللثاعرلهلى."ئهاروائعةرواولط"في

هبى"دمنرورق"وهـ-موعقىوررلشنكو؟ن"الملا/هـهىا"لمقهرولالاصابءتلمصلا،الميتافبزيقيالتأملفي،زهسهالمجهولفياخرى

.-ء-"لخبيةباؤاجعوا!!الهىالانكشإرالاادنيبقىكلا.ا،خضرحلمها

ف!ا!"لطمىماجب!دثلاالملا!حمط:بيمق!اهي"هذعصروباحللاكأث-ار!ثمرث-ى!لنا!زافطالد-تار.بزرعهاصفراءيعصمةالاتبقىلا..الملحغاباتامام

ال!نمك.،سو!وفيضه،ع،"المس!نهول.ساءا!بيهقري!نيرقا!ف!عادتاذا

للا!عشىانحزينمةلاهازةازها"..وطنرللالم!-ث!انات!-!ء(.!رعرهايحمرلاعجفاءز!ول!،"أدا"

01-..اعنصة.عهومااًلقصائدعبرزرلمجفحالرةكغها"ن!لطيفشيء

معلىالفب!"؟ة"كأسونينالول!يقول.رصل!مو"لها.."وطن":طر-قيناثةقرقيفي،ولاد"4بحكمإشاءراعاثسلفد.خضراءريف!ة

ءرجما".اط3يحةفنالحربيطنوالو،عربيوجهـ"ان)):اعربااًزصروان

وءماوفكاًقارفيرفيا!ز!يم،ركا!صوصاترقانل*نحيئمنراودهطفو)تهاى.ا،وره،رةميمحميو؟،الهوواطوافعلى

وتحسب.وتوكيددلهاتباتهوبل"ودللهنؤي"نفيالليسى.رر-؟ءمهاحلا"ةاًن.الصؤالىذاتهالرجوع."غظود"ج:ةواإاضيخك7الى

يناصعقدتمانالىالاردواجهداعاتىقدشروروعفبرو!ان.اللهاربةالتينجلات9ثرهالهـي،ال*وابوطعمتمترجا(تركر

كاظ.الموحود..4!قوداللو!و!قه،ال*هجر..الكصبرأ!وطنصكل"."رءلحفنة"ألاهنالكلسر

ع!.اذيا*-،.قراناالشواطى?!ودعت،الصبههفطيوررحلت
شرطببائ3ل.المربي4،ل!المنعرلمياًنا.ووولبرلمردءغنا!"ررءش"ضد

فها،و).!ا)ءىالمدتكأاسمعنور*أيهبلادهءواهممنه"عاصفىغبباالاث!لأا!طيهفولعله؟الاءساماللغد؟ايىويئناللشاعريترفبه

يكرهلء.؟صفطص(فىحةكلماتاسههه،فالس!نمنازلمهاخ-ث!هؤالممارأئقافجرأيريد.!اءالرالزمنبرءعخرةالجبيئيرزطمدد،د.معلم

؟.افو.ا)غدوثحبادالا،عصي؟هـور:؟تقه،قلاء،لمينبريقهفييحضن

المدحمةانتعوارعافي1):اسى،)انيعلم،امىكيناهـذالانالث!؟ى

.-.فىللا-مفر.اذ!ةالمصبفىالشاءروقع
احاددمطعاطؤجة!يهافد،وا!سبوت.عا-هاولل!الخىالارةىلر"،نلطع

!.....ر.السفرنا!رراباجحت"4*:لاالافسمادطيرصفق!ثا

هـ!اخل!ففقحدتغفيعافو؟،،!النةاتمكئه)!كهمالكوته..ا،0نؤجاعهـلا(لمممح!بطيرزولطأنكاىما

...محر...ى."رالمئيم"ءطالنائىاللحقيلا)ىالعقربببة4بارجايزحفمإالق!

يعمماونالص!طكل،امرباانيرءاموناوروباقىوءـ*،.وبرري!ها!*:،هـا

..الل!زلي.قىووهمنامرهؤ-بر.لأارة.اداكوةاتلالوراء

."ؤلسطينفيلغر1ءرا

فيوهو))اًخاهيرهـعر"...ياتنتوالحلبة"قصةنفسىوفيواورىايجتارقمحلا

اله!-م،.!دارلا،!ئرة،
اريهووجه،كحبوانويهان،ليور-وةيحاكم،لا-ةءوانة.-

،لاحاستعمالالسعلمىو-دريرم!يماضصما!العضتطممارادلاق،،ررت-محةا،ديرلةالرةزعلاص*برلا

.ء61الشاءلمفبنثمد.ووئقهالا"-!يفتقد!هـه(اء:زوح-)قصبدةفي
لانهمسح:وهللذينوغؤر.الاناً،يامعمريخطوالررىاموءداانتظإر

.01ء01.+.ل!"مابالمهتءسباتالذينفسكهالقحطاله.الفريةبنممىال!هولط
حب4"شدلهط)كألندنثيوزاص-4."اهرييعالم!-نض-مبلادكلناصوه

انفممىر،اخب":فيهاي!قولالثانيهلإبةهـةارسجئءنخروجهب!.قيوث41ءلىقوةلافرارلاحيت،الحياة

و!ضدم!،رويئةا)مداير"فيالمعا*لهة3(لت،رحلاواءصعرتتضحتبأثىباانت!ءتعهمف"!""اـرول!اف-ي".!تا"ربوابر.

........."الربوعهدهءبهبرالىل!بيلمنما".يكونانايريدلاالذي

.بحراوةوصافحونا.لناصادقعيولهـبحبابتسمتاسهباءرفوا)الضغتقى(وصقول(خديعة)الماء.شىءكلعنرهحاينت!التيالحافة7

هذاتغدرزي111"الس!-ضةفىالعطثت)1صدولموا!مقدصةأ!لاالاالنريحرةاءاامامالحميري:ركي!يقفوصل!فواثقاحصرارفبى

.الهحمهيريتركيل!كشمهاعرأدبغداؤيإتسثرأا)تسعريرتجفعم!ئذ.ضيماععمدهاالتمرد.اما.روهاقولىالومنمفر
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قصصفي.نكررتفمعانالعربوتنرفاللغربةمحناللحديمتاما.جميلالكلاًخي،.ارص؟يحبمنوحدنالسنابئتناشعرتبعد!ا،اخي

بعد.يبقىولا.ص!يداا!قصةهذهألىتضفوللمبالمجمومحةاخرى."معنايعمل

قنوء3اثاراتتركلمالتيانعربيةالاحصنةبيقاللذكيةالمقابلةغيرذ!ناللصربيوجههمعالماًتضحت..هذآالصلحعقدتماموعند

مقابلة،وهي،الجديدلعرببماالمهرهذاوبين،الاسبانيةة4الضرعلىفيصديفةمحنيبحث.لندنفيالغربةيعانيهو..نعم.الاعل

للقصة.ا!ساذجالمعهوماضا!اجيدةشاعريةويقتل.(الظهيرةبمدحب)يجم!افلاامرأةءلاييناربعةتب!لعمدينة

تلخيصهءيمكنلااللذي"الولود))النوعمنالمجموعةوقصص.(دممنزورفى)للضياعولداينجبانيريدلالانهجنيئوادء

ققديهلأمحاولةكانتفقدولهذا.واحدةفكرةفيقولبظاومحبادةفي،مرةصحراويأةكنبتةوحيدا،متشابهةايديسجيناياميع!ش

كما،المجموعةافاتاخطرمنبدايتهافي!فريريةبعبادةأللقصةدنكرةنصحهللمكثيفضبابعينيهوفي،عينيهمنانولىاالفربة.نماكل

صديق:لسانمحلىقالحينما".0.يا.فئظرالحلبه))لقمةحدثاملاداخلهفييحمللكنه،لندنفياللغربةيعانيهو..نعم.الايام

!مصاوعبل،عضلاتكمصارعلا.اصيلكمصطرعالحيماةعش"املإ،*بلادهفيا!ضراءالقمحكسهولويتطاول..ين!وقد،صغيرا

فيويدخل."الحكمة))هذعلخدمةالحوادثلوالتثم."كلماتخلفالمستلقيةالعظيمةلبلاده،لوطنهوشوقاحناناداخلهفييزرع

اضاعفولفد،لاخرحينمنبايفكرةالتصريغ،ايضاا!خذهذااطارخلاصنحوثابتةكخطوةالجديدةالتورةتصنعألداكنةالزرقالبحار

القصصانضجمن.لكونانالممكنمنكانقصةرواءالتصريحاتهذهفصيعائم)المعوجةالانوفذاتالضاريةالوحوشايديمنهدينته

القصةهذههفي."هرمةمكتبةسجين"قصةبهاونعنبما،العربيةشبابكغربةليستفغربته،اللضياعيح!دىالاملبهذا.(اندن

البعيدةالفكرةوتتلخص.(لمعالجةاضامحتهاوائعةبفكرةالمؤللفام!مكوطناالبحارمحبرللهلان،محوىولاغايةبلاالمتمرد،اللعابثلندن

كلم،وكتفهصدرهعلىتنبتالتي"اللحبوب))نلكفينعفهاالتجمرلندنفيوقفطالما،تنريفةاقداداتتمتداللقرونمحبرواصولا،ينتكل

معتتكاثففضيةكمساميرصدئةغيرقولاذيةحبوب..كاباقرأمنهاوخرجواكالشمساسبانيادخلوااللوبالفرسان..بهامفاخرا

الوسىالقرونفرسانكصدورصدرهيصبححتىاللقواءةقابعة!ركللمبأنناتذكرى"..اتن!مستهخدىحضارةوراءهمهخلفين

"اللقوقعة"هذهمناًلخووجيحاول،وعندما.النصالعليها.دتمحظمالض؟هماللفلسفة))0.(الاخيرةالليلة)"بلادكترابعلىقذرةاثأرا

المساميرانالاطباءيقررانفاسهتكتمىلكادالتيالصلبة"المحارة"اويرقبطواانالناميالاملرفافىهعلى."عنهاوكتبثرحهامناول

لتخنقه.رق!ب!الىستزحفالفولاذبةهـلا،الانسابةلمهشالواعيبالفهمانفسهميطهرواوان،بجذررهم

وا،عزلة)ي!ستقالثقافة،العز،"خطرالى/نبهنا،معطاءرمزالذيذللكاو."فطة"بقتل"حرية"مارسالذيكذللكيكونوا

رواءييددا!طتباكن.!لنضالرادوافما،عزلة؟كونانينبعيلاللهرليلكةابشاعتهابلغتمهماطارئةعايخئةرغياتالحريةيرى

ايتها":مثلبعباراتللقارىءعالمهكشفعلىبالحاحهالرمزهذاعنبحثناقبلمحنهمونبحثبل،الاخرينمعنتحدانعلينا.(المدينة

،"اللاواقهءالكتبعاللمفيلعيئىميتأنت".."القبيحةالظوقعةانمحلينا،نفسكعنابحث:قالحينمامضوهاكانسقراط"انفسنا

ينصحونهالذينالاطباءلساناولسانهعلىالعباراتهذهاجاءتلىواءانفسناوكحم.(الثلحرحلات)"انفسناانجدالاخردنعننجحث

تركه.ولو،وحدهاللعواللمهذءكشفاحقيةللقارىءان.اللقراءةبترك.(هرمةمكتبةسجين)الاختياريةبالعزلةاأتقوقعمن

اتجاههءفيادديسيروسفمستوىالىالقصةهذهلارتفعتالكاتب،لندنتعيشهالذيوالقحطالتمزقيفضحا!كا-لبكانواذا

كامرحلةمسجلا"الاورطي"و"اللعبة))بقص!ميبدأهاللدياللجديدمحاونةفيوالفينةالفينةبينتتفجرالتيالنورينابيعينسىلافانه

المربي.القصةفناليجديدةفيباردةليلةلليبيتالنتوارعل!تهفت!ما.الكثيفةاللظلمةلبعثرة

استوعيت!التيالوجوديةثقافتهفان،الكا.نبتجربةعنؤفضلاالمكانتنظفكانتسزنجيةامرأة)4قدمتالمصاتاحدىانتظار!ركة

جيل:حتىاللعشريناتفيهمنجوايجيلواجههامنذالضياعمأساةحاصرتهوعندما."اماكانت.الاابتسمت"..ساخنلشايفنجان-

4،نكلنارتي(لمجموعةهذهصاحبةهي،ا!ستيناتفيويلسنكولنالقصصتهوى.كاثوليكيةفتاةلهاتصمتعزلهبغيةصهيونيةعصابة

التي2الفنيةالللأمساتناحيةوانماممن،المحتوىناحيةمنفقطليسيتمزقوقلبهاباللثمرةوضحت،مثمراحبااخرىاعلتهبل،"اللدينية

من؟اكثرالعباراتبعضيرلىدفنراه.قصةكلعلىبصماتها!كتوالطبقاتالاقلياتمنالاالغاللبفيياتيلاأنوراانغير.لارضائه

تنقلاالازمنقىبينوينتقل،!منجواييفعللومى?مااو!وحيمرةفيوكالوليكية،البيضبلدفيزنجيةقلبمنتدفقفلقد.الممدمة

.مفاجىءكارتطامحاداباتراءماخبالا،ت!ركفراشةمريحاهادئااسضغلالضحيةكالتالطفواكأمنذفقيرةومشردة،البروؤستانتبلد

اللقارىء،؟لتئ!صويقعليهاامحتمدالتياللمناصراهممناتنقلاهذاوكانالننيامهاحتى،المنهارةالمسنتعمراتووزارةالاسترللينبم/بلدفيبت!ع

اولفي!الى!يرتدمشدوراور"وتراالاصليالحدثيرككانمافكثيراارسلتهـ--،"الوحشيالمجتمعهذاًفي"البغضاءبمرض"اصيبت

رقيفتنصيةكسلاللمصغيرةجانبيمةباحداثتقبلالمسالىويصعدبل،القليلةنقودهاعلىتم!توليوكانت،ن!ءا!ء"ملابسىممنع!يف!ل

المتكثم!،ضميرعلىاساسيااعتماداالكانباعتم!دوللقد.وموحية."بها-مهخرابنةالامتقبلكماتورلمهاللم،وتلمنها

الا-فغنهبالامكانكان.قصتينغيرفياأغائبضميري!تعملهلمورتردد؟-نرىكماسزال"اوهو،ثوورويوسفمحتوىهوهذا

"فياستعمآلهالكاتب!سشطعلماو،ضرورةبلافرضحيمث!امحنه!ىالتوقايتأللمانسنان-حالتيهفي!ل!4،والتشردالانتماءبيت

الواسعة.كلجالاتهل!ذاصريحةمخالهة"الاخيرةالليلة"قصةوفي.الامانشواطىء

،وهـوش!ةقهسصفيتدخلالاولالفمير"ء-بمضمونهاوالمجموعة،ةالفتبطردهوذلك!لرىفيماقصدنجبرمن-الانسانيالمحتوى

ارء"إفوجود!الض!ير"هذاعلهىاعتراضللديناوليسىالذا،ية"بحصةالميلادعيدليلةوحدتهآنستانبعدحجرتهمنالاسبانية

وكثيرا..الواهينقلفيالمفرضةالموفويمهباللحيرةاضدارهترالاعلىىحفاظهبينتعارضاثمةنجدوللم-اًلهدفسبدروسدهاهتمامه

اررعبير،كاأص،وء،صةحيدتهمنالضمببرهذاعأىاءمادهخلخلماالني"اللغرير!بة"الفتاةهذء!صداقةرفض!هانبل،دروسهوبينودها

فيء،حلاتأ،دنصةمعحدتكما.نجبرهيالرا!يريدشيء!نيفصحانبعدلصداقتهالايطلليهالفتاةبرفضلشبيه،وحشتهنفستعاني

محن-عنسفصمحمرةقاة".هدهـالعباوات*عل!هازجداد!!"اأضلجب!دحب"قصةفيصديقهاحضووموووحتىالترفيهيةماربها!!مت

عم)،..*االمعتتيبجسدهاأوىلصلفياتجا)).."أتن!ياقخدهابقصكأوهوى،كيمتهااقصةاهذهاعطىلاائسانيتصدت.."الظهيرة

ترىكها-عباراتدو*جمط.."الفة،ةفخذبياض!4برر!ء*متالمكانفيوالقصة.والسذاجةلتسطحامهاويالى"الاخيرةالليلة"

ءاالازدرمحئالمعبيريبغيالكاتبانحينفيبالاتىهاءمثحونة-بدايت!!فى"الغربة"تغلفهاساذجةحادثةمناكتمرليستجملتها

صعدةوو،،لهشاهدظفقد،الشعريةالكاتبصياغةورغم"كتسمننهالمجهافيالمقنعغير"الهدف"ويعريها،جميلبفلالى

53



لاقناتواتخاذها،اتعاراتئرديدمجردألىالنالعيالضيقمهمهوهوديلتقطها؟الاستطراداليهيسوقهاالت!"الجاهزة!لعبارات"مالب

فيمالععندهمثيسوهؤلاء،والخسارةبحالرلمقاييسوخصع.لجاريةجاءتوقدعليهتنقلبآوالمعنىفتقلبتدقيقنامرهـدومنعجلةفي

،كاناياادوامعتمجددعانية"انباءوكادةلم،أاىشعرهميحولواارذكرهأالسابقر،للعبارة-!مثال-هناونكتفي..لاك!اولايضاحه

يزيت-الجاهايممذونألشعرأءوهؤلاء،دالحفديفماسنسعارات1ونبارك،الشرطيكلماتتبكيهللن)اةنفمص!هفجاللشرطيكلماتأيرمحأمدىفى

!هدأ..وادفنالادبفيثقتهمالتاسويفقد،المبداويريف،ادوأكعاشر!طا!طمات.كونوان."وبريقهامضماها!دتمصادةعادية!هي

دوندلوأقعيحيل)):اووافعيةراتد"فريم!لجور))يفولكماالانجاهبريقللهايركوناناما.فيهشكلافأمرالتكرارلكثرةتفقدهئممعنى

لعكس!مرآةالفنيةالأعمال!بحولا،ويشوههمظليةكفرةأ!ىمراءاصهلاسالجارحةللكل!اتكائومتى،فيهنشكمافذللكتفقدهثم

لتزييفوساطهأو"وكالةدار))يغدوواركاتب،لهلعاليلالصبحوووهأ؟بريقس

فلاسفه!ربلالد.آرائهوتبوير،نظرهوجهاتوياييد،الوامحعا*بتهكنو!قد،المجموضة"يزاتاهم،الشامحرةوالمب،مخة

الفنيهالميؤاتو!لى،الحقيقةعلىي!ضبملانها،لجلههذا(دوأدعيةفيقصصهبعضلضعيجعلنلاللديماااحدالىاللصياغةهذه"سرادمن

.)11"الأدبيرلهع!لشكلاستعارةبذللكنعنيولا."اللقصيدةالقصقى))نسميهمااطار

الوأفعويتحمق،السطحيالنموذجهدايتادض"كيلالج9)،عئتر"معحقييحيبمفعلكما،القصة؟تابةفيالجديدةالقصيدة

فيباركاالنحول،مرحلةفيالاشمتراكيالمجتمعفنادضتفيجد،حودهفبامكان.اللغويم!التركيبسيطرةمنا)فكرةتحرربحجة"وجونت

اللطيئفيالداميهالكطححطىشعبهمعويسير،متحةالمهالبرامح!السبةوحرو!اللجمللىوابط!لقة،قيودبلاتنظلقاناللفكرة

فصدةفييتضحكماالمضو!"أرض))في،الأسكلاضكو!للالىودنف!انما.ضرورةبلاآخرقنمن!مارشكلالىاللجوءرون

ة"الشاحبةأ!ذرعا)الاسلوبعلىاساساتعتمدالننيمالقصةإلمك"القصيدةبالقعة"

صلنانااللحاملالج!نحناعمفالىالنالمحذةالركرةواللغةوالتتصبيهاتبالصورالراخرالشو!

..لبالارضع!اه..الاصرار!ضعمااقسمسوث!جمن"لن!نفيعانم"قصتبمنعتبروانا.اللدلالاتبغبالموحية،الاعماؤ

السيقاناوعرسنااذرتالاسودالطنفيومخرلا.الاتجاههذافيموققةاضافات"الظهيرةبحدحب"و

خطاناتشكلم..محاريةباقدامالنارووطألا

انسانا2لبديرولم..نهرمحننبحثزلاماالراز!عبدمحمودمحمدالقاهرة

النيراناأويهدصنحوص،عظيممادكنزنيسلم---ص-**--

ق!صائدفيالأشتراليمجتمعهفياإلاسطتبتفاحينتميدوهكذا**!

كانتلفوس)):وقصيدة،"نسعحلطملاغنية"كقصيدةاخرى

يعيبهف!التعييركطالضكلنيك-ثالىوان"ألزك!!تنيمن"و،"ميتة

كقولهة،بيإس!دوىلنزئئمالىلل!عائيةمنللديشيءالا!رتسقطمافي

؟لعاديصغيتكلماناصبحبلدفيسندلكملاليشعرديوان

يؤحنبأاذليتسمعصباحكل!ي

"مسرع"انثىء"ممنع"انشءالمفروضالصمتحصارمنيفلتانوالغرابةاللم!شةتثيرمعجزة

تبتلعهعاماسعانالفنيةحياتهفيقصيرةعابرةلحظاتتلكديوانالناسالىتقن!ضوءقطراتالايامهذءالادىالنقدعالمملى

لحركةيمكنفلا،الناقدةالواعيةبصيرتهاليهلتعوداللهادرةامواجهمنيتظاللهاانوافسىمنهاوامر..رهييهمرةحقيقة...شعر

اتيالضيمةالتناقضاتل!؟يةعنتعميهانمجتمعهفيالأدبمواررقدمكادتا؟و..الادبيةاللصفحاتاًخفت..للناسيكشفوهاانبمل!ن

وللذا،م!سهوحاصرتلتلاليولواهسكت،الم!مع!حءلىطفتيعدللمخىشفاءلث!شعرالمخصصوالحيز..الليوميةالجرائدمن

....وهاجر..حرفاحرفايراجعونها9للذيناللجريدةمصححوالابهيحس

حبمهـرلاولالنطمللع!ئدئشع!اللىءكلمالمزيفيىر!بيةيفهلعضمافيع!ىاًتصحودلللمبينما..وغيرهابيروتفيالادنجيةالصحافةالىمرعميناللشعواء

.....!"الكرة"باخباراللصحفتحريرر؟ساءالسادةاهتماميتضاءل

-،ترجمهفريفيهـلجون-!لأليفالوأقعيةضوءفيوالفئالادب111نقادالىفتحولوا..العصرداءلحقهموالادبالتنحعرنقادوعالبيه

الشوبلشى.مفيدمحمدالا!ظذالن!دونظرة،الشعرألىألامحلاماجهزةنظرةهذءكانتواذا.للمسرح

تلكرهيبةمعجزةفأي..الادبيةصحافتنايحاضروناللذينالمحءرفين

كاالصمتسحبحولالمغامر2!وءمنحزهة!للتمااذا!ققالتي

بالانسىانبعدايمانهميفقدوالمألذينالادبلمتذوفيلتقدموغيومه

حدرارووانهزأميتهم..العدميينعبثيةعلىالساخط،بالشمسوجههالللاصق

.ديوانيصرروحيئالامطار.تسقطماقبلالاكلطاريعايشالذيالانسان

إ-ص"بم؟--يم\*.8إ"جم،لليماوايدلوجيةقضايااي..نتساءلانلنافينبغي...جديدشعر

يرصل!ضشفينرضشبن!؟ببظنصاوجصوهاللىيرضيفهطازجطغليوجهواي؟"تلقيهنفسفييثيرها

،..-----رو)صحصهثازرةصيحةواي؟وجمودهلواقعاعفنبهليغسل"الملائكةالاطقل

السانىسالوهاىد!لالنساعرخلالىمنا!ىإخطةالناقدةاحاسيسناتلحالمجتمعتمناقضاتعلى
.0000005؟كلماته

اهمصئلواحدحديدةطمحةصلالمنيثيرانيمكنالديوانقلاناذاميالغااكونلاو!بم
..:ا+ليةاللقضاياقصائده

الحدلثالعرليالشعردواولن-.لاا
.-.بهيرومنالديجيالايدلولجاههلشاعرخلاصمدى:اولا

ل.ق؟..الادابدإرهدشوراتوحنه..الاصلاءاللقدامىالاشتراكيينامفعصاءااحد"كيلاني"و

بههانحرف!قدمنهمفكعير،المذصبيموقفهفيمنهمكثيرعنيختلف

ه!-



بالث!مغاءمطرز،صفيقعلافليلي"طفلان"،1الأبربائع"الاحمرالوجهئو)"اتاقهون(("الحؤف9لأ

بالسماءتسمرت،دمعقطرات.والنجمعلىوتمردهبسخطهصورهتوحي"الخوف"قصيدةففي"الادانة"

الفضاءعبرظلعينالفدأرهاالمر"عشةوالايدي"الببغاويةالشعارات"و"أكليشيهات"مجتمع

يدلمما2!91سنةالشاعرفظمهكأالعموديةالقصائدهذءومندول!فى"اياممصرعاشتهامرحلة.وتلك!..الرقيبمنوانحوف

الفنية،حياتهبدايةعلىيقتصرللمالعمودياللقا)بفلىامحتمادهأنعلى"المنحرفةالمخابرات

فقصيدت!)فلتنعدكط،الفنيلطورهفمةفيوهوص!،دهورلازء،ظلبلالاعماقينحرسولسا!خوف

."السمسار"و"ناشزامرأة"ةوكذا،6391سنةمئشورةغنبم"الاوراقيؤت،قلوبنافيالحقولخضرةيمتص

الشعرنعتبرآنيمكنمدىايم!الىفهيايثارثةالقضي"امل!..الانساىويمسخ

ا!خاصة؟وديئتهالننعاعرشخصيةملامحدعكسوئيقةالمحديت!..اللم!انيعقد،الاذنينخل!المييعنفيجعل

يريدهاغيرقال..يقولانارادفن

وفي"العاصفةفي"السابقديوانةفي"كيلاني"انوالحق؟"اهرام"شيدواالخائفينان:قالمن

للقارىءاوخاصةحياتهيعري"الامطارتسقططفبل)ءهذاديوانهو؟النسورتفزخالرعبارض:قالمن

الدراسةفرصةألاجتماعبمأ!ارسواألنفسيواللباحثللناقدويرهظي..؟الانسانفيالطاقاتوتظلق

واثقةكلماجراةاا!هلديمافمنةبا!نهبمسفضموتلناعماق!!تحليللدرجةوتحعلهمبااللطئم"ضمونهافي.المعاصرالعربخطالمثمعرروائعمنوالقصيدة

"شحار"كقصيدة،دطرقهااقىزو!فالىتثير!صةمناكدتريقوداللدبمماالشفا!والرمز،ا،وراصط،اللباءباةمورةالتصيرءلى

الا.يفضيلاباللضبابمغلفابهاموراءيسمنراندوناًلمفمونالىى
فيهاةيقولالتي

تجالىيهاجم"الادانة"قصيدةوفي،والعدمالخواءسراديبالى

اناليانت..ليتعلحلا..ابدا..ابفا..ليثصلحلا:المنحرفينالا!صتراكيينمناسعارات

صواًلي..شيا.اوتبعثر،تننشها،آورافيأ..

معانيايمنخا!يةمحياتي،حياتيغ!رت؟المسيربعدزحزحنااللذيما

جدراني؟ترفع،حوليمناسماريفرمعاجننتذيرعدنافماالريحيدشلوالذي

مكانكلفيعاريةاحاسيسيللناستكشفوباناالشطنظلاحاذالقاربدفة

بوجدانيتعيشعدتمابيتيعنمكرحل:قالث؟واحتواناقواناشلالذيما

ثوانيبضعولواللبيتفيتمكثلااشياءكلملم،خطاناتعلأولاالرؤيةجعل

ثافيدربالىفاسيميدفعنبمودربمخرجتاللقاءطعميحرمناالذيما

واواليكبوحقيبة،اثواببضعةومتاعيطريقايم!يجمعناعنعما

ترعاليجذورغيرمنمقتلعكنباتامشيلأالاصدقاءعيونعننتوارى

انسمانبرامهلكن..وحيداكنتكماعدتقدطلاءايبهاليسلافتةالىالر!لرسل

ننتقيهاخواء..كلماتاي

وكئر..اللجميلطفلهوجهمنوحرمانه..الريرالانفعالوكانفيهاالبهجةننفخ

لوديعةاالطفلاناملالىحنينهالىتشيرالديوانفيقصيدةمنجدارمثليفصلناالذجممالصمتنكسر

نهارليلينقضناالذجميالعرينستر

نالىالميتفيننفنيعبثا

"..؟الهعبدناهعجلاحليناصنعناراا

لدرمالا-داىدار
كملأ-الديوانفيكتيرومثلمها-اللقصيدةبهذه"كيلاني)و

مصرسة:اوالاحنجاجشعراءمقدمةفييقف..لابقااوفحت

!رص5!صص5-وهؤلاءاللشعراءالملبي"ادونيس"-لارفضالايجابر!"الرفض"

وااليوالاح!راالسمريه!جمالهميحممعو!الحرالتسعراعياكئيرامنأ!الالى

الهـدفيولكنهم،والصجيجبالاصواءالاريحطورلاورالسص،حطور

اًلقادمة.الاجيالشعراءالقريب
لمغضافالملاحظ..با!شكل.تصلدضيةمهي:اثانيةادقضةاول

الشكل-نببمصطن!ةأنفصالصةخلقمحاولين،المسبقةللقواللب

انماالانفصاليةوهذه..الحرالشعرفيالجديدوالشكلالممودبم!

ا)ش!ر،فالشاطرفيالجاهزةاأنماذجم!شرفيادمغةفيطفو!يوهمهي

تلقائشاتخشار-جربتهيتركوانما،مسبقاقالبالفنهيصعلاالاصيل

ادودسسللشاعرافتع(داون!مددون،يلائمهوالمضمونيعانقالذيثكد51وعفويا
.هالداوطبقا،ونموه.نطورهيعو!و،المضهونخطايكبلمحددلشكل

يض!اللديواننجدءوهوبشاعراصاللآعنينمالذيالفيالوعي

..المموديالثعرهـناخرىوقصائد،الحرالشعرمنقصائد

الفنيهحياتهبدايةفينظممامنهانجدالعموديةقصائدهوبنتأمل

بعضفيهانجدوالتي،54!اسنةنظمهاأتي"زوابع"كقصيدة

الرومانسية:الظلال

حديثاصدر.لفى006الثمندمائيفيزوابعالااتما!مر؟

هواءمن!وامةكأليمنهااقز
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ي!مث!باطنيلخوفمحرضبل-انوامحهاخفكاىاهميتهبرغمفلعله"كاا!صغيرا،لاك":قصائدفيكما،وضياعهاحزانهسفتمانقتعودكلساها

اللذيهوالاولالخوفكانوادأ.الحريةءثلمصيريةقضيهفي-."يولدللمطفل""الاطفالعيون"

اًلى..وبتساؤلالحديثبهقلنبدأ(الخو!منشيء)اطاويكونالايامهذهفيالرهيبالصمتيخترقاناجملفما..واخيرا

؟ا!خوفهذاتعويرفيداصنانجحمدىايقدمانهصاحبهعزاءولعيكن،الساخطالاحنجاجيالديوانهذامثل

كله،ا!وفي!ليسولكلتهمحاو!ته!وفقمناتانشكلا..والمزيؤببن..بالشعاراتوالمتاجهـينالصامتينضدلحتجاجصيحة

اللتصرلهذاالمؤ!فا!تحضالىوومأول!..اًشيماءأأىذلكويرجع:"الكلمعات))قص!د""فييقول!وكما

الاولىا!فصولفيوجوداا"اكلوىءا!سنن!عركلمريخه!وءيةبداءضدلىهوالىأسييوفعمما

هـسخمحلىالخوف!بماعتكريسظهورطخرد!للكيصهكيولا.ر،لرةللغواالاحو!لطرتمااتي

هواللظهوو!ذامجرديكونأنباوطبعالصروركما،مندض،الأح!أتال!،تءلمىو!تين"ا!طقة"سويتوما0.!!لفما

الخو!انوخاصة،بالفنىالاحساسبالتثروالاكأررل3الأالأيذالىالذلفيكلماتياكمس..فتاتاجلمن

وثس!ء.قديممنجيداالزراعيةالارضنعركهشيءالليلرص،ل"!الشعبطريقدنتما

الرواية.فيظهورهالخو!بهبدااللذيالا!لوبلقريريةهو..اًخرح!عاريتقلهـهكيوتمساححولطرز-كما

ذكروجاءصفحةوعنترينثلاثاحداثمناكثرايقارىءانتظرفعند!ا!..الناروسطرومايشاهدحينيقهقه

الخوفهذابدا،المختمالفةفؤادةامكاطمةخواطرءاثظ،أرهابهعنريس

يحدديكادلاجام!امنفصلا!،كائماادقبممنىطغهالحديثاتردبج!مى!عدايقاهرة

بأنهعتريساداطمةتصف.!لكاوالنت!خصيةهذه!ندسوآءشيئا-!--

ايضا.محنهاالبصدةبلبهاالمحيطةوالقرىانقريةيملؤاررىلاللهو*

لارعبفيف!الخوفكلالخو!كلليهميصلطانه))كذلكونقول

!"جميعاحيا.نهمكلعهميعخلىلادانمرب،يركهم

امات!اريتنرطلكالمؤل!لللمالحققعنوي!يلمطهوفيكصوحيانمهيطالصطرصور"!ا!فصسيء

هصدربينفوياارتباطافكلاذ،الارهاببماًلمجرمحدذاخطر!لصواباكةتروتيفلمرواي!ة

المحاميحالةفيكما:الصورمنصورةايةعلىومنلني"الرمحبصفحة8؟ا-بالقاهرةالمعارفدار-اقرأسنلسلة

يجعلهملاانطريققاطعبطثىمنانمريةاهاليخوفانذ2..ممدوحانرا

قا-"لمحلمسائرهينعكسمما،المقانونورجلالقانون!ونكلنمصمونادفي!بهار.فباطهشديدللريفالكثيراباظةتروتنئاوليعكس

نجفسها.فريتهفيهكتبهاف!تحالذيم!المحاءجممامحلىا"نرددء!صاببينيصللذيلالمجرداةموعمن!يستبهوروفته.حقيقيا

النموذج،الشخوص"شلونينروايتهفياباظةلروتويقدمتأخشصهأزاءمس!ئولليتهنظر؟يسشتذحرارضهمنكبيروجزءالقلم

الاوليمثل..ا!نقردةوالشخصيه-ألظلباللونوهو-النمطيالاسبابانقطعتبالمولدانتماءليستكذلكوهي،الطويلةومعاناته

يشبعهلاالريال!سدوارواءا!رفدفعهاالتيألجسدبر،نعةانمامعلاقموفيقةهيوانما.منهاهجرتهاوعهاببعدهوقريةصاحبهابين

يح!حاللذىازفقيرا!امبموءمدوح،الانزلاقالىعليلزوجالقليلةالاسمتثناءاتاحدفعدالتيألاسرةلراءرغمالجدورالىتمتد

ويمثل.ا!ئيابةرئ!سبابنةيزوجانامكت4اذاالعريضبالمستفبلهذهولعل.نلفلاحواذلالااستغلالاالغنىيعنبمالاحاولاللذجم!بلدنافي

.فؤادةللثانيالورالمتجلور(الخوفمنشبمء)فيحافطخواطرفيأتانث!االتيالكلمات

التركيب،الاولىالوهلةمنذاللقارىءتستوقفشخصية،فؤادةضالا!هذهاندائمايشعركان"..نفسهقاصنارأيخاعيبدقة

قراءاتحصيلةالفكزرحبةمثقفةريفيةفتاةفهي.نقاليدجممانحيرخليا!ايعادولاتحصدلاباقيةخالدةتبتةولكنمنهانيتةوانهملكهجميعها

الموضعهذافياشبههاما-درا-يةلمحهادةنتيجةوليستكيرةالليهيخيل3،ن0بقيتثماهـعنينللايينمنذنبتتهيوان!ا،زر!ها

بصورةالنلمسمعتمتعاطف-حسينلطه(الكرواندعأء)بطلةبأمينةعليهتحنوداخلهافيمايومفبمكانوانهالارضهذهافواريعر!انه

الايماناشدلومن،مشاكلهمللحلالليهايرلم!ونانهمدرجةالىقويةاللىلنفجراذاخى"،؟هابالسقياويمده!ناياهاو-دفنه!؟كلماقها

كانتوما،فلبنبضاتمحندهافارحب".والحريةاللحب:بشيئيني!صوكان..باللحياةيمدهاللذيهوا!تربةهذءهواءكان!السطح

فيزواجمحنسمعتكلماكانت.نبضاتدونيعيتنقلبلانتنصورتلبثماثمالارضفييمملوناللذيناللفلاحينهؤلاءمنفلاحانهالليه1

اذ!:قالت.نعم:هااجاب!فان؟اؤحبينه،المروسسأ!تالقريةهـ؟لاءجميعهوالهيحسهوفاذا،وعيهفيت!داحارالفكرة!ذه

فؤادةسكتت.امي.امراوأبيامر:ل!،قالثواي.فيواجفهونفسههووهو،يحصدءالذكيموهوا)قمحيدرساللذيقهوالفلاح!ن

ايمأفهاويعكسى.(28،92ص)"زواجيتملمبلسانهاصقار-قلبهااغوارفيبهتضربانومشاعرهافكارءتلبثوما...فيروهجمراللذ

.زمرهـالتدا!لاات!الكبيرةارادتهاقوةباللحريةهذهبدأتهذالارض!ذهذرعاللذينفسههوانهفيحسالزمن

هـ،حجبالكلال!-يكأالىاباظةثروتاننمماءانالطنواغلبشيئمالارضاهذهنكنلموحي!،الزرعكأتةنفها!.كلفالارض

طييص"معتققثوريةقيممنالاخيرةاءما-لهفيوخاصة"ضمولهفيللمحملتهاًفهلمناولهوانهاليهيخيلكا!الانسا!!حمن-مانالا

فاصعنااعمالفيتبدوالقيمهذهكانتواذا.مستسالمةبرخاصة..اءساقبلهتحمل

(الخوفحمما?-)فيفهن!،!،كاوه!اورعةشمكلفيالمختلفةص!دقيعكسمااولهوللقريةفناننايكنهالدي3ا!سوهذا

ودلالة-عهقااحثر-الاخرالبعدوتشكلقويةواضحةبصورةتتلور..هلىعايتروافيال!نناول

صعيرةقريةمنفتنقلنا..الواق!ةقصتهمنصابهاارادءاللذيوخات!ةاليومنهايةألمصريهاللقريةفيالتسصسغروبيرصعلا

وزستباحالحرير،تالهيمفيها!زاوطانالضشمملوتضسعتتسعرقعةالى،بدورهم!!اهااحتماءبضرورةئذيراا!يهاحمليربى،ؤسبارص

يفسدا،ذيالمستبدللطاغيكأالجماهامرويكوناللعدالةوتضطربالجريمةيخس!عكالعالالريفو!لىبالشرلمءيجييحلالديفاووم

الارواحالىيت!لملا!خواءفاذا،منابعهامنسممبماجمجااًلحياة.حيوانوسوقةزرعواتلاف؟نسمانعلاللد(2حولفزعمن-نشربما

يؤخوالجبنالقلوبعلىيتسلطوالخوفاخضركليدويوالجفاف.ا)وانهمنالقريةعرفيمااقدمهوالا!يلء!طارمناذنفالخوف!

لاالعيمثىويصبحالحياةوتمرالقسعلىالجبالثقلفيص،فيها-قتسباللظاهريا!خوفووار!ايته3فميقممل!اباظةلروتولكن
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عيهان،الكييرالوطنرمزيةفياواللقريةوافعيةفي!ي/ءافي.طاق

اعطماءقبولاورفضفيفتاةحقابطدهانحددادتيالحريةءزمة

تلهلىمأ!يحبماأاردمنلوقفاللدقيق.اختيارءفيتمدول!وضعهدأفيووساولراعة
اللحاللين.كلاهبملساوىمعييرجلءىالرواج!ب!بيهاالوى!4

لىكماتماما-،ننرعينصمحلىيعتمدلاله،انطنكيصهإكألمصلاالمواك!

هؤادةاكانتفسواء.(الحائرالسلطان)فيالحيملو!ؤثحلى

والرأسمأبيالالسلامالتندةسا!ةالعونيداليهايمدهنا!ولهامن/ء!لمالروية!4"

تأ!فاو،ارادتهارغمعترإسالشقيمنلزويجهاعلىابوهاواكق!مدمبما

اًلأركسياثقفهو،السلامةمؤثريندعاتهحمايتهعنيجبناءوهعلىءم!وراوطط
منانناثورية!.هاويتهحافةالىوبادخطر!يتهاالىب!سا،وصول

وودئسونمكسلبما!قاصانرغم،حلبلاوتركهاقضيةاتارةعنبهنلتا!صيملة

..هنيةغير-عقدةلكلىاصحابمنيكونانملزممخيرثص!ى!عقبارات

ترج!هايجابيةخاتمةاللخوهـ(منشيء)حملتوهكذا!حلالى-بايطبم

صاكل؟الماضيذاتففؤادة.القويةوأرادلهاافقصةبطلةاصرارلفسمنشخبع

خاصيااهننمامائالتال!نيالهامةالهدرالمم!ةانقطامحهاضرورةا!براىعندمااللطعامعنطفودتهافيأضربت-(دموي

والفكريةال!ثقافةالاوساطكلفىوكاف-الابعدلهقاومت!.وازأءالر!فيةالتفار!يدحسبأرررسة!

..تستجمع،الاعما!فيبجذورهاووطربفحالمطالظفييحذلتمصر

*،*باتماموومحيدهغريسو!دتوفضمبادئهاعلىالل!نيدةصافظتها

لكا!ايةلمشعراالمحموعه5!صئاشيئاصلابتهاوتنعكس..تجبناو.للىاويخافلا..ارزواج

لرس"سلسا!ةالاخرينفينسريالقويةدوحها.بهاوالمحيطيئالقريةاهلعلى

في8دروساالغيرنفسفيلقنذالفاحنارجينبددلاالصيدنماسكها

تأليف5!شالقويةفىظبفاننبمالفذةشخصينها،وأنكوأمةالشجا!ة

اًالحواهرىمهدىمحمد!اشفصالفتاة!!ياللقسمةتجربها،الفدوةوكعدانبا)ضياعاشصته

ء؟.بة0..00شكيىظلقآوبحرفتنطقللمالهارغم،بالمهانةفاحسواالرجالالا
!صالدمنم!موعهالمحاهـاولهدا

.دسأاوالافرباءاقربلواء..وأستيقظتاللقريةوصدمت.!بيهاحتى
ب!بتالاف!حم!م!نحوفيالرائعةالجواهرفيانتدركصلانهافيأدفارقةأللطيبةالسيدة!مها..ألمفرباءابعد

،،*(تقيمانيجبفن!اليمه،ركعاتبضعفأديةعندينتهيلاالد-ئعالم

الئول-!قا!ر!اًلك!رهالداربالاصاءزواججرلمةعنالسكوتيجعد"ما،م!اوالجوامم!ايبماني

ساتسل...فيمسهافيابننهابرجانباأ!بقاءمحلىي3صرفصننور.بضاحراها

..المسالمالرجلابراهيموالشيخ.بطشههيابةغير!.نفعلفنريىبيت

الجزائريالكاتبللم،محشييمعفؤادةواقامهالزواجبنطلاناللقريةفيجهرالذجم!

د!بمعمد..ولدوقنلهلارضهالعصابةرئيسامخرافىبرهبه

تر!ةوص!لىارادتهاوتزويراهلهابيئمنقناةاخ!نطافاما...-"

ائدراو!ماسماصماا!رثئوروللدينجميعاللحياةهامفهوهذلاما،صحيحاعقداباطلزواجعقد
...ساكتوهوالدينيهدم!شايرىكمنعليهوا!مكوت،جميعا

كبيرروائيلكاتبكبيرروائيعمل،صونكترفعلمطيبرجلعمردطولابراهيمالثيخمحميا-

***؟المرةهذهلورتكمعنىهما.محليكاعتديوانحتى

المخضرمالعهد.اللهحق-

،.ووونيدم!وريةفي.المفندينضدحقوقكعنترافعللمانك-

تألف.الدفاععلىءرغمقانااللهحقا*أ.فيهاحراناحقوفي-

.(11أس11.ص)".عنه

يالي!مجميل!5-بالكرهـ"المتال!الليةطةلملاهـحاباظةثروتاسهضكمالوفي

وقع!التيالهامةالاحداثبعضعنانفاصبا!ادق5وقرية(اللخو!منشيء)فيالدهاشخةقريةبين41ش!ةا.!دما

.ا22!اوسنة1891س!مةد!ماوالشانسموريةفي!فىتجوبازائاكاموقفايت-،ر-!(النومصح)فيحقييحي
.../بة.اصحاد"يخض،ر..فرديةص،لةتكونانفىبهاتحعدمحاوقةفي،ف!ادة

الاههومدكراتذلكالىبالاضالافةالكتابويصم!برين!-م!الرابطة-مسخظدقد.انفس!غويمىرجالبينمنالرةهده

ا!جزائربسسحصظر!اهـىفؤادة-ذهببانوطالبوهوحاصروءعلميهفثاروا،زعيمهموبين

لهميتصدىانوحاوليتمرد!مواضطربمحنريسوفزع.بيتها

بيروث-الطلميعةدارمنسوراثتكشقنظأقد،فاتقدكانالوقتولكن.القديمحدهمعندويوقفهم

1813.بصأواسه!نىهـم..زائفةبراقةكثير"ارديةتغلفهاكانتالتبمحقيقتهلهم ..بيتهاالىفؤادةوعادت

وصيمدالدفىعلاء(ج.ع.ملالمنصورة
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