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،ماراتنلاثبهبئا!!،لحلفةجعاهاهاماسهنراتيجيمودعل!ر

انب----لاواديصء.وبةفييناطا،5االمغامررئمناممثبرومقهررا

ؤازدحهت.-كأوء-*ر،لجار/بئناصيةمناءكماوفي،وخيراؤ"

-ء%--ونوالفرجز4الانح.اور!ءصتحص--،تصدرهاعلىواء-طرعت

.لفاؤت"ثنهرانؤبريرقآلؤيحاشل،وسبلس-.-،مبجيوسض"مغضئاذسون

،ا)--ويسرؤ:أةاور-،م"-صنهء-باكبرءلمىيسعضو)ك!وأن4وحضارز

ونيطافو4اءئج!هاءتو!طيرمارور"ونا-بئوا(5(اكسهقى)نترواادالاترؤ

اه---سياا!ةلملأحءنءةاةكي!ذاوعل.العنانأ،موش!وا!رغباتهم،

5--نالكثيراقاسلمهيةاا(تاررنجهةظروؤ"عل!فرضتالذيالأصل

فىالاسهتغلااءراتا(ثاناكاومبرقيولميرء::*ذل!،وا)م!ذاصكأالهجمالد

وا""ء-اءىءواردهارض."ءئربىهقجرعلىلودعهصوا4لحالهكانتالتي

لا.والافت"-ادرة:البشربرة

اعاذآاا-باءهاكلواء!ضحد"وا،تدففهـمكثرانبالاصفالمغاءرون

ي!فرصت!مووصدواصاد/ةالافتاوارداعلىالاس!ضيلاءاجل"نوالمكبر

،131485رهنا7/\8ررهتة))ؤثلرهنوانةولللاسضاسه،ع-لبراضطرار

972،425اة،ا-!ةا-،ة11ر!نؤت.لإم،اوللالاورور-ةبيو؟اتلاحداناؤد

ءملي!سة/ءهي!ا*،ازين)قيوامناوشرءو.!ا)زتضهيالما)رولبءتفانا

المح،كم1876سئ"ؤأزنت-حأوا،ا)تترء"ةصمةعلميها-!يوبرضالاسصخلال

ى!المعقدةوالابرراءاتوا)ءواعبىالروونطريقعننشةتا)تيالمختلطة

اض!يالارء-ءاصكأرلكلتلقدو))الملاص:ببماوضءه،1ارض."مناعريا،تجريد

هح،د!---ا5اءنص:لرأ1883"ءضةؤياخت!اطةاالمحاكمراعتها،التبما-

1885سءنةوفي،،818(1ورهاحت!اداخت(184سثةوفي،7(0،22

،969،12ا(خضاطةمااء،3باعت1886سضهـةوفي،828،17/بلغت

،181،225"ص،،!!هما1878سثقىفي2الاجانب!لمكب"راختوهـ*ذا

منائةبا12-1ا4.مباي000،.5ءاءمبحتسنواتعشروبعد

.)2(أحكومة"اارضاست?!ادليعداءللأدااراضصيبرميم

في-ربانإاطبب*با"نؤ*لمن،احكمااله-ءسو،مالالراداما

.رأر--ىامبركل))،3،نوالاءةءازاتالمنحءيى،مويغدقاهلهاحلكم:ا

الدا؟---رة.ز*و.توهـكذااء4اإةتهـبادطاالط،اةؤرعيحابفيسرلحلأم

ف---ى؟ؤ!انا999،305اراضب"،"ص+،حةم!هوعوكان،اسفقىلم"ا

82صا!659رر-ءةير)في،يرقىهـوا)فيلمالطلإوللأ(())ءجلة)1(

83عىالسه،بقالمرجع)2(
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!11!صىيخ!

-ابهؤصحنزلمحفتزسقيطسمص
!ي!لمجلن-

الابعدإ-،تاراض.ي"-هاحدةلمغت18844سنةوفي...0188س"ئة

لم"قابهصلفدالأ955،(6(،1المبىءرياوجهافياكوالجماا*،دوا

لم.)3(((للفلاحينؤداًنا114،674

إ"طلعتامريهنامنطبقةننه-،تلدة4ءتالمسالفطتهذهوبرجانب

كل--ن11،ا-أالبفاتا!هاتتمتعاتباوالامنيازاتاءيى،اانضتباالى

ؤ-يو"وازرتهاسلطان،االىاوءقربئعلىفعملت،والابر،زبالانراد

هوءيىومحمد.والارعر.؟تالاؤطاعدمئ!حؤولؤأها،ءخططاته.ضةءرز

مهدو!بماااقريا"-لمءةا"نائةبا5ووضح،قةالطه!ذهس!ا!طواضهع

)خاوالمشاء"ءهوح،،له!الارة!ووهوعرفت)1!مد(ادللادرخءثءلما)ى

وكذاكاكالرةإوبالا.رود.)،تلمحرولنا،ة((((زوالىتو،ءطىةالمهوحءمم!ه

إة?ضوانهطر!"ءلينعالي!مصةشظاتوؤي،برمدهمنصلهو*ل

اسماعيمااسخد/يوافخاءضاورأ"راحهانهاوار"ابهـلمص،ر؟ا/ابخالاراضمي))

أنجاع!-،وا)كةاولالعائاة"نالاسماءرمئات4ؤائه!ء4ووردتا((المنى

--..)4(اانا!د863،876تاهبلاهذه?هوعةبافتو،وبيهاومحم!

وللاجانبارة"4،من1،لاحالتحريسوءخططمةصثهـءةءهل-4ونظمت

،الارضعلى.!"ضولونص*لمواوالاءضيازاتاهـ!وراتواارر،اطرإقءن

احمها"4المخنتاهـحمايةالصالحنكلربةفياختاطةام3المطوزوسعت

ادز---قىاالمجهوءقى))المختا!اًادننالقازونتشرلعوصدر،الاص::ءقى

الءقوأز!اكيقىباول-الاجانباح-اءطفاعترؤط1876((سنلةالمختاطة

يملك.فههاالمطاقات!رؤطواالانتفاعفياك!املا!إ،م

ا!---رقاث"ءتي!تخدمونادرولااكابرو"عهاخد/واونترع

-را*اء0185سئةسعيدؤأء"هـرالارضعلىالملأستيلملاءوالتثصريعات

ىالاراضبهء!بداصدامراا?در1858سنةو!*أ،الارضتركبتضظجمم

اءا؟ا-ةاا!رادعلىمنهصؤءاووزع،لبالاهاتركهاالتيانجراص"ةا

يرفيالضوكازت،احكو""ا"وظفيورعض!ا"لملأدااكابروبعضاخدإوية.ا

كبلرارضعاىاضريب!ةاءن3:راالخرابري!()الارضىالفلاحارضعلى

إسكلءهـتكأالخراجمجهوعبرلمغ1877سنةففيالعشورية()الارضالملاك

كاز-اتاخراجىكأاالارافصي?*احةانا"نالرعمعلى،اعثوراأم!تالإ

.)5(يئالعئفورالارضضعفا!بماحوا

بق.)-4،االرشع!)3(

افاهرة)ا57ء!ص-ءبم"حمداجفتأ"مر((ؤبالارض))ؤم!ة)((

.0691(سنةسبضمبر15-ا)ثقاؤيةالمكتبة-

3؟ء!6591(دهمنة)ينايراقاهريةاا)طله"ة(())مجاقىانظر)5)



ا)طبقى،ابناءامياصءلملألحدوثهوهذالكلالحتميةوالنتيجة

الاجازبمنةصئيط!ة!مة،الاخرالجانبمنهزاليفابلهجانبمنتورم

ولهـدةدوقوتفعدالبلادزروا!معطملمكتمنجوالباشواتوالحكام

-ر.الي!النزرالالمتلكلاعريضة

فدانس،)05الملاككبارطتمةانيت!بين)1(رممالجدولومن

بالمئة23/(فسبةازراعياالاصلاحقوانين!بليمتلكونكانوامأكثر(

مجصوعمنبالمئة.،(عددهمنسبيةكانتببمنماازروعةااررطحةمن

4،03تملمكنتىفدانا(05اىا5)منالملاكمتوهـطيوطبقة،الملاك

منخ!ة)اقلللاكاصضاروطبقة،بالمئة3،5عددهميبلغبينمابالمئة

بالمعة.6،،3اطاءددهميه.لبينمابالمئة25،،4تروكانتافدنة(

اخت!لاو!على-الملاكاعدد"جموعانيتضحنفسهالجدولوءن

!ورزتاذااافايةضئيلةنسبلأوهي..0،1.8،2يبلغ-المستويات

ثيصةاحهصاحمسبولى767،66!،18الىوصلالذيالسكانبعدد

.دعهـنتىالذيالوضعذلكزتصوراننستطيعوبهذا.)1)7(91-نة

!ئىثةهم،تهلماالم!سع!بئمنمئةهناكانبل،ا)شعبغاليهميه

ظرولمحاعاشوا))انهـما،ءيخاقتع!ولازرينا،ا"راصءلا)ا))"مال

يىقربكثيرايهبط!الايرورمن"توىتحتالسخرةاىا.لكونءااقرب

للمس*!لضمانايغيرمنيجريكانءملهمانكما،اجوعاحدمن

ا&ساعاتلمؤسصللألحبباتهمسني!مهثواانطا!ضهمفييكناموا

((.المرهيبةوور.وتها

52!1(سئةفيالارضءلكية)ش*لارممجدول

ات-:ةاا)ت"بةاهـاحةاالملاكعددالماكياتحجم

4"لمئوا!"ةلمئواط"ةلابا

حاتول41الملاكلهدداةطلابرلا

(،3،4935ا؟222(26امدنةخمسةمنا!ل

97،268،28،8-.1الىهمن

02476387،17،01اىا01من

226548،09،01.عالى.2من

00160432،02،7الى05من

002343712،03،7الى001من

00220113780،07،91مناكثر

10288495001001الممجموع

/ء.رعونو،صتع)!افدايهاركوناهـيناءلم،ءلمممنيرقفرهضاكوكان

فدرام:را،م-عوااء:ارااءصادةايرة?"ا،وىوالظصالاحادإتءن

!*رهون!موو،!،.رود؟رفي"ءيش4المغلودا)هئةويجعل،الا!.تغلالمن

،زا)ورظءفلي،!!.ءرووءزوز!مالفقر!،ةاء!ماوإجببون،يا1الدفي

ا)،ت-!ىاثص،رر""ي3الاراةتلكمن!ءرةاكأرصئاتفيويطم*وز!م

كلصفا.حرموا

والادار.ءن،الموظ!ءنمنط"فةوالملاكالحكاميمهظءدكانوكذلك

وفيوالة!ريبا)خهتاًسايىباست!هـالؤيايرلشماكونمااحر/"امناهم

.11،لءنءقداراء:ر4إوجباا)ةلاحيننةوسفيالقاومةروحقتل

نجعاقوهوصرقتاةال"ذهنموذبر،الفحوف(())هزكأابمؤلفظيعطيو

:الفلاحايشهادوف(())ا.كبماقولعلى

اك-ورفةنرو!يماعلىوأ!رء"!ء"لي"بطلاديرواناإءيوبوم

اةصارلاوء"افياالاضط"،دعنواض*لأصهورةف!ط-"،يعلق-

اًا،لملأ!-نعاىا"لؤرةىإفئ"مرحفراذاالنءرانيان))ثه،دوفا؟و

سى4عقدرلا(نلحبسوااضربوااخوؤءافيكثر،اءدهفيوشرع

ءل--ىيأخذاوبزيادةالدراهميقترضءنافلاص-بئاظمئ،ا"لزوق

72صئخز)بئ"حمد.لأه.فءصر((!ياسكانا))ءثءكاقىانظر)1(

.6691(سنةالقوءجمةادارا-)القماهرة

بر"يهتهيبهجاو،الزمانذ)كفيبيعهعنفي،دصط!وء"أوانالىزرعه

في4يتصر!اوير!"زوبخهمه"،غياخذاو،4اء؟على"حلبا&ك!

"نجوا-!-،،!ولمناوولنصرانيالت!نويدمع،عليو،ؤهراًواوة،ا:جع

وا(ت"--هـاوخصىء!طيهمن/ردصولانونيئايحدلموان،المالوت"!

يرخلقصتكاعنهر!نةو)!هاحضراءلمدامنإ(أكذا"هراةمنالملتزم

ضعويو"اواربه"ناحدااوولد.لهيكنإماناصاهيأخذاو،المال

ومذ!)إ)اىتعاانبهاحكام4ؤهتنفذتىلعصوقيوا"فربا.لربسفيا

وض--قهم-المال"ن4ووكلاهلهو؟بزركلهلمهتحتبرئفصهإصربمن

.)؟(((المعيث-"

11"تبدمحهفروذج53ا،ورهدة(()إصورةاذهازءافيق.لزال-.ر،1رلا

اكامةاوء"،حبالفلاحعلىوعيض،1احكوءقىاهـل3وكاناذ،الىفروقىوفما

قثتجزكنامالاراةمياينولييىالارضعلىيبةساةاربط9!بماا""كأالنط

الارض.ؤولو(ن،للم"هعقيتنزعالاراضيوأي،الصريبةمنؤ"عفى

لشصىعوتماتيااالاجراءاتعلىيهيمنوكان،بصالضتةعاوواك!بعد

لفديمعنؤولالمسوهو،اضرلىقيادقعفينقص!برهملي--بالثلاحين"

اقرعة.اأنفاروترحيلللسخرةاكافياالعدد

تمام"نةاوبصنطبز"يناىاائ"،./فىافيالمحتهعيتحاللوهكذا

اديناعلماءمنبفئةتصت!ءنالاندوقراًطية)/ا!طاعيةط!قة،التفاوت

اطيفي)در)بيرويبنالادارءنوبمجموعقىالفءب.لخدراكي)فيوقراطية(

اء.تغلةااطهفه11نقابلوا.مخطلا،هاتذفيذعلىتثرفالتباليدناتكو

جها!ءرعناوس"طىااط:فيقيا.لنظضلبيئا،اقصمةافاتضمنوالم!روءقى

"المهريتراب((فياًاـهـمرتحماول،،،نصاذ،وادلانانيتهـ،وتإصمثىاش!با

.ا!لبأااللإقةكابئءتابوالت!مسح

يةاجماعاض،وطاءوى.طةافةالطيلأمرةحتزة-"اوقتاوؤكماا

الذن.خاء!لابيظل،نرلتكاوالصهور،لما.سممءلانفسيةؤ!وظروقاسية

ص1اولةتواونير.ةزل!-ون11،لاشا)ضأ،مةءنؤررلهمياحكان

الاستميلاعانهوء-اوالاقطاعلف"غوط.ر؟ءرضواانبهدالفقيرةالط:قيقى

الاتجلهاننرى2ردماءدولاومن.نشاط،موءرقلةاكون5رماعلى

مرسواء!591-!191(الةترةخلالالهبوطوووالط:قةلهـذهالىعام

.ؤردكلكأما*ءمدلاوا)عددرة،منس"صيث

ؤ،عل!يتها"نوبضءةط؟ألانكهاث!اطصقةاهذهيه.ءبكانا!روأ"ر

أط:قيةأ4*ذه،والاءرهـتا،الاصتطءكط(امراعاوىدور!ايبرزولا

ذاكابرلى*ن/?-ونولي،1اتء:"وااءلياا)اطتقة-هـابالاتومحاولة

داتاولارؤفطاواوطىااوالماهـلا)"ت*رفيؤهـ.لكون،اءةءالض-حب،ت

ط:"-!"الىوالانض"ولمإ!غطبقيمنولضخل!ى"تلمو)ةفي،اهـ!وار!ا

وا"صش!م--اووالاغةلظ"رواازيافي"مليدهمطريرقءناذوات((ا))

وا،تالاصة""نالزواجوفبىخاء!(بؤع)الؤفبةا)عصريها*اماتا

اطبقةاهـثهؤياتضرتووب،اتركبابئامناوا!((افوا))برت،ت"ن

يرحئ!وهذا،الاخرجانب41والننكرنبلجلمالتزلف:قوا!هااخلاؤ-ات

.احدةاواائةساانشطاروالنئادض

فداذ،(05اىا5منالمك!ه،تا)"طور؟ر!مجدول

أخمويةاارنهبةاءددهمإقياعوااك-ءقيب،لاافالملاكءدد

حة،صمهولدؤرل3-2يئ*ا"ل"مد

2591-ا!ا؟ا!5؟-191(2591-1،191!5؟-ا!41تالمدصاحجم

8،8بر!8،276،67!،(015،7697الى5من

5،133:97،01؟،7،113(،72(5،37اءى.،2.!"ن

!،81101،!7،18222،18،0322الى.ه"ن.2

وفسا"رياوجداًنت*"لفينره1اطصقيبااوضعالهـذان13و

وغرورصلهفااماء،ءااطنجقةاءصزؤئحد،صاصئولم*لموكاخلا!ء،تتثبين

ا)تنررئىللشهنصثس،دووص(1اديق".ءهـةشرحفياقءوفا))هـز)2(1

.8013)لأ!شةالاميريةالمطبعة-)القاهرة2/121
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اطبقاتامناستكانةهذايقابل.الملاذوراءوجرياوأنانيةوحمقا

وركلاحكومةباطنءولموالم!لمطةمنوخوؤ!بالمكتوبورضاالفقيرة

السرر!4))والقفنت!ة((والنيريةاسرريةاألىولجوءجديدفروع

ا((-اثكيةوبالاغن!يةالشجييوبالظالحزينبالموالوولعادالةا

الخوففهـيهشعبيولادب،اتكاليةسلبيمالامثلةوترديد،عصنده(ياليل

الىالواف!ءةحبباتهمنوهروبالاصداثامامواللامبالاةالحاكممن

والمجاذيبادراورنتىاصياةالىاواحصفيننز((ا))يجلبهاوهميةحياة

ولهذا)):حمدانجمالالددنوريقول.الاذكارمنفيهاتفي!قلاا!تي

تهلمهاانهةالفيضبابىيئةيجصراقياالاخلا!قىوالمزا؟الصفاتفان

والطغيانابطسا.حتانحرفتانتابتلم-حيظبرلملغ!لطدعلم!ا

طامافا،نقالص!االىالم!وجالاجتماعيان!نحاب*طلوفيالاقطاعي

طدنا)قاودوح،سلإبةاوووشايةواستكايةجبنلاصبحاوالقانون

والمحا؟ةالمحسوبيةاىا.لحولتال!مرضداصلاالسكانتربطالتي

بيفةغذنهاذياالا،طلافيا(زاجا"،،بالظرالاخذالىانقلإتكما

وكذلكلساطانالدىوسء!يماورياءتزافاىافتم!ورالنوويةالقرية

.)1(((المش!رةالمربرةاهـخريةلرحالى

المذءورالوجدانذلكرسمافيالش!جميالادبمناصدقنجدولا

"-نيجدولااةلاحايطةهـعاىالكلانالمقلوباوةءاذلكوتصوير

مثاريكونالمديئةاىاياإنبماحصنانه،ظروفهوينهمم!هيتعاطف

وصاحباعواهرامنيهابل"ءنكلمنغلالالاستووالتندرالسخرية

فحين،وهـلمعرعبفي-مينتىا-لطانازكروصجهلمه،اءنديوامالحمل

صه،هـبتعببوحدعلىءابىإف((اؤ!وفءنبرفحف((نواسابواكفى

يدى؟ا!لاح))اصرخالخليفةوجملنادىانءليهالقروف()وعرض))هز

ف!ءغيبرمنفلاحيخورجماولانالفلا!روسمطعالسلطان

.)2)"راس

صم3اءاأمن،أظافياارردةهـؤلاءءنتم!خرا"خلتوموجاءت

((اكأ-هـاءنديوااضرائباوجامعالقاضيمن،التنفيذمنوعملائه

ءا-!انئمخالحءطةاشيخاسيدنااإللقاضي))قللواالفزسكتر((خدمة

أولىؤ،لورينكبي:!ااايافالوادي،سبعوتنبنيسهءإهدمقالكلب

دراهـككانان))مكاسي((ياقواصلمارطلعاحراما))ابنيطهـرهـ،((الماء

اًلخ....اؤطعه"عسكري

ا!ن))جعاتاك!االمقلورقىالدذياهذهتلهنمواوي!!موتوالت

ت!صحيبإالاوفاعاللهمنوترجو،إنواًلمغاءرلالدخلاءن!االأصيلالباد((

مجاريها!الىالمياهواعادة

وم31اح!المكلبراحارسبععحكمت

اةوماءهـحابطااوجالالكلبصحيلما

العومب!رمجرىماربيااسالكانا

عادا"4زييخطرالفلبعيرجع

3(أاللأومترابفيينث!ا!كلبوترجع

اطافيةالعناصرفا.ا(قلوباالوضعهذالتقاوموقفتالقصةانا

ةالافتكلمادبمواردهاوتسخرال:لمدمصيرتوجهكبماوالتام!صطحافوق

الوخزاتليهاابروجهقىالقصجحلت،مصالحهاتثبيتفيلبشريةوا

صورةفياحيانا-ف+خروأخذت،المقدسةحفوقهاميواكثيك

المتورمة،اطهقاتأاىال!ماو"وجهادخيلةاالةخاصرمن-كاريكاتور!ة

ذاتها.واثباتالمصريةالن!-خصيةءناكنتفامطاو)قىؤ!ه!ذلكوكل

-اقاهرة)ا87صاحهدان-مالورللدء؟ءمر((4ششص)))1)

.691العدد-ا"للالاكتاب

1/14الق!وفهز)2(

-اروا!رة)ا66صص،رنحرلة.ديزأليفالثم!هبو،(())الادب)3(

.5591(سنةالنهضةمكتبة

نطلعالتيالمثاليةاله.ورةبلور3عنفصرتقدالمحاولةهذه"*ونوؤد

اهـوالسبواالتاري!خثقلتحمل،متكاملةمصرقيثخصيةعلىفيها

الاتف!باءبرظوا!رقاكتفت،وال!سب،سيةالابخنماعصةوالابعاداثءبهكأ

.المشكلاتوصذورالاشياءاصولالىالتفطندون،المنفكلاتوبهمض

الاوضملعيصححاذياإلطريق،الصحيحاطريقا!بخطوةولكبها

القومب-قيجذورهافياصريقىاالنئخصبقىويثبتاكظمدوإزيل

ا)عالمية.ا)مصريةوأزماتها

اكركيب"نااقه--"روادممو!ةءبالتفصيلسنإظولاننا

ثافي،،بالتركههذاحصلمة4اصريرااثخمكل-جمةامنثما،اولاالاجتماعي

هؤلاءعاش"اذياالتاريخيللوامعمجملمة?ورةفد"ءااندهدوذلك

..الرواد

الاجه!ماعىاثالتركيبالة"ة-ا

"-ابكلاثءبتمتصانتستطع(مالروادفصة؟ن،ءتر!

،اطبقاتاولصراعلحيانهاملة3ء!ورةننلفتقدم،تئاقضاتمنفيه

،واضطرابفلقلة،مناضهـةةاوءصنالتحولفترةرصحبماوثكل

المصرفيالروحعنيكشفادبخلقا-)ىالملحةادعوةامنارغماعلى

يقارلمه?،ومستقلاء4بذاقلئمايكون))"!ريفنوانثاء،)(!هوكما

.)5(الاخرى((الاممعندإت،كلأ4اؤ

النىاركبةاالقصصتلكإمنؤصةعلىالفترةتلكفينقعفام

خىلالمنوتموحيةتلملاقاتفيونته-،رعافتءثصباتفيها.خزاحم

ة،صامامانتافيهاونحس،فلتنمف.بئرضيةاوتسيرهاطب!مهبئءوالمحةط

ناال!5،عاستطوقد،المتناقضالمضطربواؤعهوءعاشهباهذا

تقانلهيئةفي،اخا)دةاالاذ"سانيةاصورااواؤعاهذاوراءيخبطن

شهعبقصة"انالمصريابراهصميرقيوللأ.(الرغباتوتصارعا)ةراًئز

حيا"ءاسباب/يخمسشعبقصة،والحديثالقديماهواء4تنجاذب

تهط-قفيالبرفيقيبروانحهب!ننة.طرمنتحبفصة،الطليقة4اربا

ت،ربرغفييقرأامفصةاه!،الحريةممهؤواناتوحمل،رةال-ءبر:ل

ا(صريادبنافيفتحص،هاكتبئمتىالتيوه!،":هااروعالادب

بة)6(((اجديداا!حا

اعض،ءولاالمصريابراهيمولا!ماالمازولاحقي.رءيى)ءحؤلم

هـتهخلقفيغيرهمولاا)فجر(ءمحصغة)1ء-حاباءدي!ثةاالمدرله.ة

الانحرثلاادب،نحس((3:،حقييحيىيع!نرفكمااو،المركبةالقصة

والالغام.ال!وزمناكثيرايخفيانوالمستقثلالعمقوأنالسطحفشرة

مندفهةعاجلةاسإنجابةالاقلوبنافييئ!برلاالفنانكذلكزحسوكنا

ايضالحسكناما3ابىئر،اكتإ،فاولعندالبترولنافورةهبةكأنها

اىايحت،جحالصحالصملوانهبلءسيتبدداهي!هراووامنكعيراًان

.)7("لمحا)لطوالصبراونر!تركباولاضفطكبهربر!د

متكا"-لاله"و:راتع!ملمافترةاهذهؤه-صبانايضاونعننرؤط

المحي!رة،نجهرخلبهـمتناقرمنا--عبا!%ركيبولاا!قيا/!لمراع

هنحهـرةس.دةوالأمالريفص!مممن?هـلمفلاحمثلاالاب((والاضطراب

،الانجل.زيادهـ--،معلىمدارسفياًلاسنةوأبناءتركياصلمن

القنرنروح.بئرهذاكل،ال!رنسبماا)خظامعلىمدارسفيوفتيا-إها

ايئلل!اولالثور4ا!ص.شهبهوام.)8(ا!مثريأ)اقرناوءظاهرالت31ا

-اقاهرة)ا6صصقييحيىايفتأالئقد((ؤكبمااخطوات(()()

.(د.ت-المدنيمطبعة

)القاهـرة))المقدءقى()13صالمازنياتأليفاكا،في"))ابراهيم)15

.31!1(سنةالترجملأدارءطبعة-

دار-)القاهرة61صالمصريابراهيمتاليفا(حبم((الادب)))ول

.0391)سنةالعصور

691صالضقدفيخطوات)7)

71صالناصرعبدجمالللرنيس((الثورة"فلسفة)8(

-76-الصفحةعلىالتتي-
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.لسسحو!سم!سسي.هـعحهمحييعهيهححههحيو.

أالعصر!ا!جض!ع!واهرو)!مةارواد

!بالصفحةعالىفور

ا!ثروةتوزيرعواعادةالاجتما!ب!الهناءفي"فصهرءلمىتهومايخااالجذرقي

اروادامنكتارانمنارغماعد،الاجتماء-ةانم!الةدامنا!*آور!على

)1(.وجوركيتونيفوارتزباود!!؟!!فسكيوشكينولروجولورأواذد

ال!ذور،دمسلا"كلا+دياعلاجااطبمقيةاالاوضاعلهـفىهءلملاج!موكان

/جبلصعلميهااهةديفا.اكهالمامةدسحقالملكه"اننقطةمنيبدأ

)قحه"ب?نانصجبالا!لعاىاو،)2(رهبب(ربرل)دصةرقلان

.)3،صلبحة(

الاحس!اناىامودعو!8،الاغنوإوببهءاءبةاكأفواولهذا

اعطاهم"15اضفضلاوا*طاء!اولت!رعاعاىلتوا،اءامقرباهكأارحاو

.وأنفراإبخلفي"نغضاقياا"لكثهراإقح"ء!دمرنفهمهناومن،الله

ء،ذأة-)5(زوددالست-)((اووح)"-راثشحهحة""خكل*ياتمن

-.)7)آغا)ئرس)6(الموت

افه-راًءااصلمند"وء!ميسهكبون!انواالمفابلة4اك،حهو*ن

ة--ىاإنفلوطيؤولان.عاطفيةرومانسيةليطريقةلمأسيهمو)نجوجهون

.شلبمبالسالصالأط،عةفيولبسكثهرادفياافيالا-صقياء))انهعبراهداء

--نب-ا?كبانمناؤلفلا،وثقالهمرؤسهممنشيئايهحوان

يصدق-ية()و-مزد"لوىءببهم!كازيؤءءجدوناتعلمهما)هبرايدي!مهـزره

--،كه))المنحطة((اطهقةااو،الفقي!ةاللإقةمنالقاصموذفعلى

.)8)عئدءيسىيسه-هم

ن،3سدقد-الثمااثةالناحيةهـيوهذه-المنولى.طنةأط:قةااما

ققد،اواقههةاالحياة"نكأصيبهاضهئبلم!الروادقصعىمن:!انصب

افشيرةاارقةدونهـااسضأثرتوالاضواءالمترؤةقةاإكلءنهاسذت

ء-رتالبئاقيايلةاالقعصواقىهت،ا-تي،ءعلىفظهرت،؟لدءوع

آ"خدر()9كم!ة)3اًح:،ط"بضم"و،رسءمهكىح"برياحهد-؟قيء-صعن،1

جته،عهةالاللضكوطيهااءداو)01)نه!شحاام)فصه"المظاهـر4تملقهااو

الضفوط)ومةهذهامامانكسارهـااو)11(القمر)الىا*وخاءن)فصة

.)12))الغفلةعريس

وسهخرواارافيةاءظسهـال!قةصوروا-خطوة-وهذهولكنهم

الم*ت:--ة-اقا!رة)811ص!حقييحيىرقلما)قمهة""فجر)1)

.6)العدد-الثقافية

لفاهرةا)391ء!ريهو"ءتمودزهفتأام!،فير((اقرعون))ظر.ا(2)

.اثالثه(االطبغهاعلم-ا-دار

زءهور"ءهودتور3الدليفتأارتيسهت()عا"لعاكماادو((انطر)3(

.31!ا)لى:4ارولمفيةمحةالمطي-)القاهرة02ص

،.اًصع-دهسصبتور3الدا!هفتاضمير((5ا((وح!انظر)((

.3؟91)سى:كأاصياحاجريدةمطبعة-)ا!اهرة

-اقاهرة)311ص"-مورامرمودتادفبرمعة))اث-خانظر)ع(

.2491(-نةالسلفيةالمطبعة

-)قاهـ-رة)ا1(عىورقيهءحمودا.،طأ)كبما(("توعم))نظرا)6(

.25!ا)سنةالسلفيةالمطنغه

-ةهـ-راقي،1)1(!صوريه"دمحهو"طاءتألا)لاطلاا))دظرا)7)

.(391(سنةالسلفيقىالمطهعة

-اقاهـرة)581صعببدعيسسىا-فق((هانماحسان))اقي)8(

.(6!11سنةالعربةالم!تبةا

.2591(-4يىيو1)0إفجر((ا))صحيفةانظر)!(

.2591)سابردل)17))الفحر()صحيفةانظر).اً(

.2591)-مايو)8الفجر(())ء*حيفةانطر)11)

.5؟91)-سبتمبر)؟ا"الفجر((صحيفةانظر)12)

تناولتمثلا(()13(اإكرم"بيتفقصة،((الذواتإ)واولادالباثواتالن

الذىالذواتابنحهاةالوذف-منخاإيةتقرير/ةمباشرة-رطريقة

الذواتباولادتعرض1))(واسطةتعارف(())وؤكل"4السوء،بطانةاضلته

(1اجوستة())5افييحف!))وقصة،اسهراانتربوالىوىعمللهـمينلااتا

لأوذص!-،الفارغينالارستقراطبنالنتمبانمنثلاتةحياةتصور

اغباوقدفدانثلاثمالةاضاعامسفترنشابعن)16)!و!ا)ا!جؤن))

د"!))بقولههوأمشهاعلىيعلقالقراءاحدجطتامبالغةتصويرهافي

سئبدح-ريلاحمد)117،((الاخيرةالرريمة((قعةو.لعدد،((طبيعي

هـ-ومكلاثمسؤستظ:لحسنيندنتآمونة))بكاسماعيلجرالم

اختهزوجاو،عهرهعلىيهنيهولابيت"يخربانالمهاا!ابالتمرع

يصدقانيريدولاسهعهيتومقي،اوولداةركاندونماتنظا!تي

كانتاخةاناث!رعيةاالمحكمةأمام!مرحبكماء!يلكال!وجيهاان

عليهيستهبطلاينيآبورير4عويساو،احرامافيزوجهامععارشة

الشريةحاراتفيعكازجمودهءضلهكفيفايراهانويت!ىاللمهغضب

الص،لمحبذومبروك،جس!مهبعضالهلأهيلتسنبرمتسولاوعطفا.ها

يكقواانعلي،مامهـودواالمواثيقياخذانوبعدالقريةاهلعلىيقص

اصءلس--قىباالتمةفراريطهبكاسماجملائمته"ابحكاية،الر

((.واك،ديد

حمقهمصمنتهمخرصورةفيوا!نتراكمىةالاتراك،مىالقصوصور

وتضصمهك،للفلاحينتلينلاأمدةجاؤلوبفيونظهرهم،وعنجهيت!م

-ةروايئفي((محسنادأم،صارمةلكوانجنوتخضصع!روربروئن

اتفيداوت!بوالشهكلإ،تالمظاهرتغتقفاسيقىس-دةاروح((ا))ءودة

5!ورمحمودفص!ىمنوءبمثر،((جعيدي((فلاحلانهزوجهااوتحتفر

،)وليمونةمالمفدح)وؤصةانحرافهاونصوبرالنماذجهذهمنا!تهكم

"اوجرأغا(حسن)فصةودخلهاالعبببط)سيدالتنيخادضةوحمقها

والعراحةواونتكلإاتبللمطلهروو)مهافبروز)لحاجا)ووةالملاذوراء

الاطلالما.)دوايةوالعظمة

مصنالدينعلماءبعفىمنواضحهس-بطريقةاشصصاوسخرت

ووررنهـ-م!اخطرهمالرواد.في"اذ،الاغنيءاخدمةان!ءهمسخروا

الاستغلالعملإ"علىتضفيانتيالمخدرةالافكاراءأثيهـو/رويحاعلى

وئانبهـما)تهكممنؤاصيبرألافيكاد،المشروعيةمنشيئاوالهـب

وءحهوداظطار((في))4ؤصفيتيهورهحمدذاك!علءبرلا،خطرهم

ومحةود"الايام))في!هنوطه،((نعيمالنتميخو(()ءسيدنا((!ماتيمور

/-.أكرقيإ،ا))حديثؤىلايترطاهر

لوترص،الافنلخد"ةخرالمسهالادارياجهازااإقصصوهابرمت

((الارياففيفالبيوميات))روايةؤتثف،ا-خرةاو"نفءذاإفرالب

م!اضفهئواالتعاطفروحمنيخلوالذياحكوهكطاالجهـازذسمادعن

"ا)ضصاوينروفصة.ورغيا"لهنفسهفيالايفكزولاافلاحالطروف

ححرة))يخيلحينيبرر.!الذيالشرطةرحلء.ور)18)()دخدادي

على-قم!ولهطر،قعنذلكيعوضثم،اذمور((جناباوالملاحط

...والسالقينالمباعة

الى"خرةالأداةباعشبارها)نتهجمهذامنكبيرحظاممدة(())اونال

)القاهـرة-23ص.يهورامرموددقلمالصيون"تراه))ءاطرا)13(

.(691(د!خةلوبة"المكتقى

74ص((جمعة)ءاًلنئبخان!ظر)11)

96صاوراب!ار-عا)15(

18صيالسابقالمرجع)16)

25!ا)سنةاكتوبر)18الفجبر(())صحيمفةانظر)17(

إغربي"االمكثبة-اقاهرة)921عيللاشينإانايحكى))انطر)18)

.(؟691سنة
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على)1(كا""دهفي)ءاًاسببلانهاو،اكثبر1منهاافلاحاقأسىالتي

الفلاحين.احدتعبيبرحد

يسخروجعل"المد/اىاالعمهـةفجلبؤبلمنالمويلحي3بدوؤد

وسذاًجته،4غةكومنص،41ومنهمجبة"من،كثصوةموافىفيءف

الارضعلىين!ى،ا-.اطةارجالامامتذللهعلىخاصبنوعوركز

ويطظى?اى،المركزما"ورحضرةمنتذكارلانهالسجار(())فمويلتقط

داخلاالمديريرةوكيلإرىوحين،وظ!رارطنامراراويقبلهاالبرنسيد

)!اوعيناحسابابض!فضيلعلمي))عال.وصوتالخادمؤييرصرخالحان

اص!،بثربوكمالبرفردواةاكلهوماايلبرنسدولة4شربر"افيه

عادةلىواسألالبرؤسقبلناتنربوكمابرنسامعثربناوكمالبونس

.)2(المطلوباءهناكللكلأدفعوعديشربماذاالوكيلابكا

نءل!كثفواحداثمواقففيالعمدةووةمعت4ا!ههجاءتثم

للاهالي،وظلمهنافلاصفياعلىوقسوتهالساطةبرجالوتعاقهجهله

ءنهؤم!هخرصارجصلأفبئوء01الصمدةلنلتقدمالقطار((في((قصةؤمثلا

آ!!اربهوجه41الائفأفطصا)شاربكبيرالجثةضخم))رجلفهو

ؤىاجماء-"الفملولتنم.والجهلاقوةا"ظاهرعل-عهتظهـرالجدري

معهدةوالهادينارجلءتآزراصلر!ة-اوبداؤع-زلمقائياواذا،القطر

الثورةروحخنقعلىالثلالةإ-لآزرو،الفللأحءلمىءـجومهفياث!ركسا

اؤكممن،،5اص-سو))؟،ذالاسا"يهول.الصفيراطابباعضدوالتمرد

دإن!!اوا"روؤ-.-ءنماخلاؤءمءلهكمفررتاسرطاناتعلمتمماووم

ورف-ول.اقا)لضا1و!ودواًؤكراسضكهرورضوتبجحامنوء:*م

و!،-!يشتمهوالبوم4ابب"عياكلانيخافالولد))كاناشرك!!ا

ا-ريجاوالانعم"4وجهيرىلااوادا((كانا،لعمدةو/قولبصفمه)

((.اصي4امراة

اطبقهةاضعهاااةياوالحدودالمحواجزالقصصبعضوتعرضت

ا!تيالا"ضهازاتعنوتعزلهمرءبا"هموينبيشهمفتحول،الاحرارامام

اوة+ءاه-سذااوطواط((ا((لخصاقد.لنفس،،8ابتستائرانتريد

لادالارستقراطه:ايسه-ونالذيناعاليةاالطبقةشبان))انبقوله

كان3،ماالمنهنول!.طةالبقةابرناتاىامطلقايكنامانعادةيتخطون

!ةتبوزحاءدبيناطبور.قىوتحول.)3(وصهذيهن()تعلميمهـن!دار

اضيعة،السهدابنوهوعاملةريفيةفتاةؤ"ي،ه!يكلالدكتورر،اية

!ىصد،الاصتمامجيةاقوانيناوهذهي!نفقسامبمدحلالا"روانتهى

منشريكاىادالما.ظمحاابمسلانطبرو!امنبرجلزينبتز،صتأ

.(()!-يملليهوكه،طبقمتها

ةسنوكأؤ"كطالبقيااوضعاهذاالىتكلرونالقصاصمنوكثير

مفذالازلقنونالى)5(هب*لو/ربرعهت!فييرهاىاسبللاالحياة

اماثلواالاخرنصفهعئيبحثالبصفكانانومنذوآدمحواءكانت

الاالة.لارادةتحق!قاعضهانفصلالذي

اطبظ--"امنوهـو-الاط-لملأل((قصنهفيساميحاولوقد

ظبقىسةفيني"بم/وانالاوض!اعهؤهعنيرث"ذان-الارستقرالية

ثهناءريةافت!ءبئ"))ؤدفعتا!ركيمادالسبوهوالمموولنالمصريين

ب"لاحواء((روا!ةمنصواءوصاوات،ار-فافيعزلةالمحاولةهذه

-اة)هرة)ا5(صحقيطا!رلمرموداي((دننئموعثراء))انطر)1(

.،691(سنةطةالهرالآة:كا

491صاحيالمو?مدفتأليهـث.ام((بن?سى"حد/ث)؟(

.السابعة(ارطهعة-اامارفدار-)الق!ا!رة

ارءردءةاكأ:لأا-اقاهرة)ا67صللاثبنالناي(("!خرية)3(

.(691!أسفكأ

6391(النهة-قى*كن!بة-اظ!رة)ا.هص"زينب((روايةانطر)؟(

.السارقالمرجع)5(

الطبقةمنوهي-الحواجزهذهتحطمانلاشينطاهرلمحمودآدم"

))شحاتلأ((وحاول.اعصابهامنايضااائمنفدؤعت-المتوسطة

الارله*ضقسهـاطبطبقة4!عاقان-العام)ةالطبقةمنكمساريوهو-

الليالجديدالؤقي))انواواء\.ةدبراشابنتبرأنهازظاهرتفتاةفاحب!

ميدانفيوأنهمسسياناًا).4عندوالفنيامقيراانالمناسبرهنجاشي

بناتهم؟ايهباشا))لي:اتالمرةبالحقيقةفوجبمءثممتساوون"الحب

وبرممرإ))6(.علبكضحكت3؟اوليرعشقوهمزيكص!اليكتلرينالبالثا

!لموكفياؤحراواتاىااءطرخةاالحواجرهذهادتوقد

ناؤما،لطبقتهلم"،نالافتنكرعنقصةمناكهرقتحدثت،1الافراد

العلماوالمالطبرلقعناءاكماطبقة"اىيرقىانلشحصا)صدفةتننيح

عاداتهاعلىيخبرج،شةوا?لىهـكاحرباويصيرطبقتهعنينفصلح!نى

معوميتعاطفانمنو'!لأ،منهموو؟برأاهلهوينكرولبسهاواهجتها

ءـذابلغوقد.هماخو*:؟ءن5يرةعو-!ثمهقالهمبداالمهاخبيراوهو-

الا4عندمنذ،ا)!"لمحينامنكثيبرن!رلفت!تالتيالظاهرةحدالسهاك

احدلسانعلىؤال"الىؤيوالموإبحي"فرنح"((عربيمقالهفيالنديبم

منذوتكدإريتع!،بيؤء،يزيدالولدهذازال))ماافيووكوا!-ار

صنيعربولاإا)وطانةالااهله.إكلملافىاءمبح،المدرسهقىمنخروجه

ؤاذا،ابيتافيشيءعنيرضىلاوالت،تيباتعنيفباالاغرض4

لفالجبناور،لخبزاتوهواذا،الميكروبفيهقللبالماءلهجاعوا

طعامعسهفيالبيتاهلالخبىثحبرحتى..بالميكروسكوبعلي

وكلما،يائهازوتعدد"لابسهاختلاففيلمحيرننماؤوق4وشرإب

بىو!خراستحقارا!قهولوىاسه:يإرابانفهثمخدشيءءارضته

.)7)((بطمهعلي!وثخرلجهلي

بافسللاميتنكرقيمورلمحمودباشاسلام))خالةقصةوثي

الا/ذكرهاولااسرته7مناباقيةاابقبةاوهبمخالتهويالسصىتماما"لاهل

الصحفويجعلالك!براءويىعوافخماالسرادقايقيمموتهاحالةفي

هـصمحسنووالد.الاسصمبالؤخاءةو"ء"فجنازتهـاعنتتحدث

فياننركيئزوجض"معينساقالاصبلا!حاوهو"الروح))عودة

جواربه،شدوهولمحسنويرؤولالفلاحينعلىالعدابيصهلم!نها

لمحاوالحاجباول"-ورواب))فلاحثوجةكلامعلىمؤهـخاالعاليةا)حريرية

جاهـوسبئن!م!افلاحهنامناهلهيصفالارباف"!ينالب"يوميات

ابيض.

اءملىقواإلأا(مرابي!ئةارفض-دالىاصياناالتنكر-ويصل

الئ"باب؟ى!تابحدثكانماوكيرا،الراق!بةالاجنببلأا:-لثاتبرا

افارقايجعلهوالحضارة!ءهره!لمخارجالصؤفرء.ةاهم)ةاحافينا

اواًقعي!ة.ااج!لثاتاهـدهفيالأند"،حوإحاولوومهوا!عءيرؤض11،ائل

)إخر.لب((ازواجاهـتاءنوضتجولم،الاجنبباتمنالزواجكأرثمومن

ازوجاتفبريب(())الىادىبرل،المصرلملأاابيعةؤيواندولجهاالزوجة

هذاث*لوقد.المةقدءة04الطلههـذه3"ءوذلمتحاربالمجتمعوخمسارة

ازواجاءنيت!وفجاوإثىالهزبزعبدالشيخجهاتظاهـرةالاقياه

اراًب!ة"اعخوان-حتقولفى،عنهامدولباو،طالبتبالكس(ببما

ثى*فسدةالىيفضي،تا*خار14الزواجكان)ءواذا:...لأ((الا!يى

ا-كلورات،احدوداليدخلوش!ماؤوهاد.لناباحكاماروالالاوالجماعة

1ذىااصحيحاب"صريولكنابنالهامناهجينباتتحررلاءصرؤان

هذايصفصءينطهادكتوراوجعاتبة81(((اجنبيةشائ!بةيشبهلم

الربرليصبحاناًلاشيء"لانمتىجننهوانموقوتحرامباؤ"هالاتحا

53صالتونيث-وكتمحمداي!فتااد"وع((اظلال)6(-"في

.9؟!ا!سنةوهبهمطبعة-"لقاهرة

912ص"هشامبنلمجيسى))صد،ث)7)

113ص0191(!":")مارسالهداءلأ"))مجلةانظر)8(
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لاثي!نويوةعح.)1(شبمء((كل!ياوروبييئنا.له4ووابرنالمؤهوب.ء"

ءطورة،اباشرةاحدالىاحباذاويرصل)2591(الوطواط(())قصة!ي

كا)وطواطوءصيرالانةماءوءدمد،افربةا):مثيءإضاباذ،الا-برلماههذا

.الطيورالى!تميولاادحيواناتانىينتمسبلا

لمحىالمصريمحاواةترفضالاصنبهةالبيئاتاناحياناويدث

،وءشاعرهبر"واطفهتءجماولاوثهافتة4ن!ويهمنوورءخر،برهاا)ضهاق

وتن!رزه،الاؤساني!ةمنخاوركلريقه-كغر!!ط-تستغلهانوبحاول

وءحدثب:ئذ،4،مةاتتإ،ىحالمال!ظ،4أمن!فهافيلاءراضلمةوور-

ف!رتد-صساسا*ثقفاإوونماغالباو!و-الشابذفسفيفهلرد

إحاولو،اص-اطهو؟لامهحه-نهـافييدفنالاء"لميئدي!ئتهأىاببروء،نسبة

نا.معهاالمريرةتجاربهلبنسىىالاجثببةالببئةلغة--بمبايرفصان

لكيبحمبهءظاهرو"!.وزكب((ت!خدعه((الشرقمن))?هةورةيامحم!ن(())

بصدمة9ءصاب،))هنري((ا):،فرصديق!الاسننردادو!ميلةتتخذهلم

يصسولكماالطاهـرة")أحاميتيز،نبا-""دةاالىاحلامهفيويلحأ

ف!م،جروحهعلىوترفرفقلبماعلىفتاصس،اءالاووفياؤهفا

هـنورهماكلؤينفث-اسلابهـاء"ءهاب-روسيعاملءعاوريونت

و)كنه!!ركيةرشيقةبر.-اؤ2"ورراًءفتاة))اوروباانو.لبر؟ن،نة-مه

كصاحبت4ت!ما!-)2(كأرهـا((اورمتعبادونح!-ءهـاالايكلئي!الاانانهبئخفب!ة

الاديان":"!امثرقاالىاربروعاوىاًلخهوكلوان!!ءوزيا،ضقلأبة

تهجرها?ميرة((اام4اضهساب3ذ))و!وصصجن4طيرب((ادو)).فياءطا

"صرا-ستا))24?د!ورازمتهفيوير*تبرل!ضطراًبفي!صابا-ن(())ا

ؤرنسافيواندةصمءصرفيان،بمهراولم)ىاناامستوأبى،ولى

اينأ،اسوارمنء(أيسأ!!ن،ايبخضء،!علىصلميدةوجوار،ايىن

اء"برباايههـاااله-،ء"يزاقتوانماي!"*دوامءإبزسزؤلبلمصهجدةفان

.)3!اءقيوق((واودرا!برتاًليهااحسانيتلةتفقداجنااما،اعلأووا

اضوسطةااطبقةامنيحدثكانماك!هـراازحرافاظاهواوء!دة

اءقدةاه!فانبدوو.الهاهااط-قةاوثكلياتبرأديالا!قابراولة

ءبب-دع?ءىعفدقد9،"مر!يإبئا!مورالألرءاىمسبطرةنتكا

صصولتدورقصةمناكثر-!ورياصلمن-وهماشحاتةوثلمقيقه

"وفرلكيا!ست،1الأمارهقت)((اك(())اناقه"قىففي،اوة.وعاهذا

اقهةا-فيثريا((و))،ثريعريسىعلىالحصوللمارييننيح"ظهـال!!

لافه!-ااغرنسيةابالل"قىوت!تشدقبااظلهرةتتعلق-بر(سهلمهاالممصم،ة

وء،ئاة،)5(ءنه((والضزوجاءنيةاالأسراب:اءاحدبافنناصتطمعكا.ت

علىالحصولاجلءص)6)يرهـقنفسهاالبائنة"قمة))فيزلوري

لابن!نهم.كبيرةبائصة

الانحرافاتهذهالىادىقداء.ارماالطقيالحابرزكانواذا

-ثانب"ناحهلأمن-ادىفقت-اكعبيرهذاصحان-الايجابية

فارراًهيم."جشهء،مءنوا!روبايةالانهزاالىاث!فهنامنبطالفة

187ص1191(سنة)مارل!راهداربئ(())امىلةانطبر)1(

اماهرة)1831صاحهيمايوف!بقألببفآاثمرفى((امن))ءعؤور)2(

.د.ت(-اجماميزباالاداب"*"بة-

ة-ءطبه-)القاعهـة924صح!ص-بئطه)لد3ءور))اديب(()3(

بةد.تأ-الاغنماد

!ص((هانم))اصسانانطر)((

ء!لعة-)القاهـرة37صعهبعهم!-ىؤألهةء"ثريه)ع(

.2291(!"خةامجالةأبرارعمسيس

-)المقاهرة21صع:جدحاتة8ا-ف.نكلؤام())ءدرسانكلص)6)

.64!ا)سنةالعبربيةالمكتبة

فىوحسن،لمتشائمة1فلسفتهاىاوير!ربواقعهصيينعدا!كاتب

وقصة،وتأملاتهتصوؤاتهفييررورفالبدويودلمحمالرحي!ا))قصة

يالقىانيريدلاانعزالياؤءاسوفا)ناتقدمايضاللبدوي((الظلام))في

زوجيفىشيءكل))منحولهتهوبموهياالحبةخضمفيبنفسه

."اثنين

فالقاصالرواد،قصصعىالذاتجط(())التيارغلإةلنايفسوهذا

ادكتورفا،اقصةاتيارفيوءضورهوتد!ىشخصيانهعلىيلىبظله

!ؤعلي!نايطلحسينوطه،حامدشخصيةعاىبظلالهياقيهيكل

خلالمناخفم!يةابملامحهنحسماالحكجوتوفي!ق،أديب"و))الايام(())

وءحسزاروح((ا))عودةفياصغيراومحصن،الار؟ف((فيالنائب))

خلارمننفسهيصوروالعقاد،((الشرقمن))عصفورفيالشاب

علىبتفوقهوءؤمنابنفسهك!عتداسخصا-سارةروايةفيسههام(())

بلبصماته((الكاتبابراهيم))يحملبانتميير3لاوالمازني،الاخرين

ومهنته.اسمهلهيىتارانعلىصر

وبضخا"-قىبنفسهالاصساسشديداقاصاكانفقدعجبولا

الامبة،نص:لأفيهاتكثبربيننهفيقاليلةقلةمنزمسهيرى؟ووو،دوره

الالغا*مبثوثةارة-،ويرودجانبكلمنبه"حيطاظلامارصارعف"و

والسياسية،الاجتماعبقىوالقيودوالورصب-ةاتأخرواالجمودبرملأها

افردية،اوبجه-ودهبرلصا)تهيحساكاتباكانوالمعوقاتهذهفازاء

القدراتعاىركيزاةاوهي،)7(امصامي!ةاؤريسنةالعقادعئدفالعظاصية

ءصام)نةممىا)فه.اعوقولمناخذاالخارجهةاًلمعوقاتازاءالذاتية

ءلمى)8(حسص-لمنطهورركز.والاقداما(اكبراضهوعاه،!هماءاءسودت

اعقباتاا!حامءلىس!بموا!5المكرهواصتمالابةوالمغاالصبرخصال

.اتاةارحلةفيبهاتس!حكأسلحة

نابرههنى،جماعةبروا،ةنلتقولمثردبروايةالتنجناهناوكلن

"ءلءمبقى"ظلالاتحملروايةانها،الغالبةالسمةهيلفرديةاالبطولة

اهـ-ا.الاحاسيسىلكلمأضقىء.لمهودورهوتهرزالؤبىدءلىز3تر

صاطانثصايتقاسم))فريق((علىالادوارتوزعالنيالىمابمبةالبطولة

اة-!اااروح((اءودة((رواير4صش،صدىلهانجدلافضكادماموالا!

تربهبزمنتسلملم))الشعب((سما!مجماعةبرطلهااء*يماتوفجقجعل

المولفا"لىفوو،ا)ثعبهذابنالص!بر""حسنإ)علىالاضواء

بتنلقضاتي!حسصكره-منالرغمصثاىالذيوهواروايةااولمن

والاشادة.الغلاحعلىاواقعااكللموبااطبقيااضركيباوو!مسادالمجضمع

وكلتهاسفرور-بلماسانعلمىسجاءتوا"إةهذهـاليفىا-ما!ابا)روح

.المصرياشهبانفسيةصولتار،خيرتتاو-مريريةنظزية

بته--ددتسمحالتيوهبى-ا!ة/ةوةه!هروايةا.خذتولهذا

ير-!انيبخطفييتمعل،تقليدياولضكلاءعيناؤ.طا-اشخصجاتا

دعنياخذثم،)تأزم(تكلم!جدحالةفياخطاهذاويسبر،بطلكفاح

قيركبارزياا)ثكلهذانجدوام!.)نهاية(ال!يبوطفىيهع!:ةنقطة

ظ-مبةاءاالىرةعنبعيدا،ومتقاولمةومتداصلمةمتوازيرةخطوطمن

علاقاتها.وتداخلراكيبهاتعقدفيللحياةوءشاكلا

هـسوالمل!مهقىالفرديةوالمبادرةاكمخصيةحركة.ءلمىوالتركيز

اتسراامرداورمعتتفاعلكأكأصيئاولن(())ير"هـلا)ماء!بركلالذي

-الهلالكتاب-)القاهرة91صعظم،ء(("?*اميونازظر71(

.35(العدد

11،-لالسكتاب-)القاهرة04صمرهبي"))هذاان!ر)8(

.48(العدد
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منثيهيرسبوبماالبيلثيبمعناهالكانانيتصورفلم،وتاثيرا

153يغيرهاوأنالبطولةخص4الإثهيقاسمانيمكن،وتقاليدعادات

كان--انالمكانعنالحد/ثفيالقاصثاكتفى،تغيرهانتحاولهبى

اةفاءالىبهيسعىكماليكشىء،تقريرتقدبرماوتصظونثبر

شنسرااودربرنا"نهرعلى)أجسرمثللأنقبرأاًنئا.خارجبة))رتوش((

كشخعيةتابيءإثلاقدهناالمكانانفنحسمحفوط((نجيب"ثلاثية

يناوئها.اوالفردتناوىءفاعلمةمإ

طرق!ملهمكانتفقد،اجذورايحمقوالم(لروادكانواذا

الهثكيكوءحاولةالاجتهاعيالكيانهذااز)زلةوالمحدودةالخاصة

ارىءالفامانمووصع،((المقارنة"اسلوبالىبعضهمفلجا.ف!يه

موازاةفيالثرف"اطبقةامنذبةاذجثئفيغيرتكونقد-برطريقة

،الاسلوبهذااىاكعيرالاشينويميل،الفقيرةالطبقةمننماذج

فلسمفت"دفعتهقدافقيمانسانالنايقدم"الناي"سخريةقصةلفىء

ي!شغئبشاباءوازاؤ"قى/ويضعوالقناعةالرضاالىالحياة!ي

رينزواجا/قيمان((/حكى))كصةوفي،للرضبسببشقاءلهى

العرية"عاتمنهمات))وببنافلباناا(وظف"درويشالمحنديمبروك))

وانهالجزئب"صوره!يحننىالمقارنةيتهمدانهنحسبل،المدلمة

يقولعنثهو،9ائلةاالفروقالىالنظريوجهانالمقارنةبهذهيريد

لاابالفسااوبيت))..صواء"))منزلوصفانوبعدالبلش!())!زل

والارضفالسماءذاكءدافيمااماجغراثياحواءبيتعنكث!يرايبتعد

زل!منوممرنسيقاجملمضسقةلأواسعحديقة،والفرباًلث!رقو

.)1(((الابداعفيغايةرسومفيهتكوناالوانذي

،اطبقاتابينالحواجزلتخطيا!حاوسيلةاتخذمنوهناك

الىيرلمجاانمناقلفلاالصارمةا(حمواجزبهذهاواقعاكانثاذا

لفبراءاجمهور"انالضدينبين!لجمعوسيلةالحبفيتخذالخيال

ملإعسة-)ا)قاهرة65صللاشيندم"2بلا))حواء)1(

.(د.ت-الاعلتماد

كاولى

ص

صومح!"

مء

؟:ضجمة

والغضب:الاملمشاعراليوموتراثهماركريستقطب))

قاطبةوالا"مكافةوالطبقاتجميعاالبشرالىباكسبةوكفاحا

ثفوليس،اًاـعللمتغي-رهوالفلسفةهذههدفانذلك

ايضونزع،ومراعاتهمالبشرعملعنتعبيرابوصفهاالفلسىفة

بتدانيطتالتيواهـ؟ساتاملرلاتاوكشف،إعراعاتا

فهـس.4داكمالعصرالفاءلالوعبمماركسفكراصبحلقدهـ

يحملهفاذياالى.خقبلومطىحياتهمعنىيعيانعلىمناكلا

واعدان!(ره1الىبرالنسبة،ايىومبلموماركسفكبران

والل!احسدامشاعربعضهملدىيستدعيفهو..الخمس

و"،أللنجاةءئفذافيهوصدتالتياًاغفيرةاًلجماهيرلدىتيرو

"ا-تفسيرمحاولةهوع،تقهعلىاكتاباهذااخذهوما

هـ.-ا-!ر-!يسي

شابالموتمنلمحينجيهاورطةفيتقعغنيةصميلةاميرةعنقصةيطلب

.(2)جها((!يتزوشجاع!قيرصميل

يخضعولااطبقي!ةاهيهوتتكسربالؤوقيعترفلاالحبفعالم

اغس"فالفتاة،.اني"والافالفطرةحديثلانهجتمابةالاللمواصفات

يطلقصرفيتسمكناتيوا)3(يم((النعهذاخلقتلمن))رببمقصةفي

يىلمةقيا!بويخضع،الحوزاوي!ييسكنشاباتحب،اكيلعلى

الحبيفمروبذلكعنادهعنويرجعال!اطفلهذهصافيةمقمرة

ى!هيره-""بزيتعلمقاعليوي(())احمدان.الاجتماعيةالرواجزعلى

لتاكالانتصارمناليس"اميلمةبولهعليهويئتصراالطبقيالحاجزيكسر3

علاقةير!ضءانءثليفه-رشابكلروح!يالاشنراكب"الناحية

.)،(كبهر((بيتسدكزهيرةامراةمعغرامية

لاالتيالحالمةالوسيلةهذهمنسخرالقصصمنكثيراولكن

)قصةالضدينبرينابممعاو-،نع،الواقعصخرةفوقتننكعرانؤلمبث

(الكمساريشحاتة-مة)،ءيا!زيمقىامالحاالشخصوتصيبزينب(

س.آدم(بلاحواء)قصة21عصبيالانهياروا

افئاتالحاكمكلالطهقاتواافإرث"الئماذجمن-اذتالروادكلهكم

وهاجموا؟المخططتنة؟تفيالاداريةالواتهاعلىوحملواالدخيلة

-اخرىا?يخارات-معهذاوكل.4والخلقيالسلوفيالانحرافات

الدراس!"موضوع،الاصباقىالمصريقالشخصية))منخطواتقربنل

القادمة.

بقية(للبحثاالقاهرة

أبراًهيمالحطميدعبد

))المقدمسة"؟صجمعةلطفيلمح!د((الهموموادي))في)2(

..!1(هسنكأالنيلمطبعه-)القاهرة

35ص((العبونتراه))مااؤظر)3(

الطب!-)القاهرة81صكامللمحمود((الظلام))حياة)1(

.(أ049سنهالرابعة

سسى-6كامرحى

ءرلبا"و،

صووسل

جمي!ىجلهرا

ووعداسؤالا،بسخطاوبحب،فكرهويمعل،ابرمعينلناس

عن!انقاباماركسازاحفقد...عنهنملكهاالتبمالفكرةليير

هـوهذهالمملهذافو!تحاقانهاتزعمكانتالتيا)فلسفاتناع

ويساعدا،لعصرناالتاريخي-التطورقانوننستخلصلذمنا.كيف
دهويهها.اودبر!هامهمهلعلسالا!

المستقبل.هذاتجاهءلسووليتهومعنى،نفسهوايا

القاراتفيقاطبةالالسانيةالاصننماراتخميرةسواءحدلى

قط،التاريخ!عرفهلمنطاوعلىالبشريةوالمحاروالاضطهاد

.ةحيوالتضالبطولةنرومعجزةاندفاعةلرجاء

.حمسسىا
((.الهائلةلواقعة

.ل.ق055:لثونالثاحدسدر
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