
ا!إأن!لامء.

بقرنجنرط

عبداادكأورالاخيرةالق!كل"-قىالمحموعة((اورطرةامددنةفارس))

ا!ف-مات!ملوهي)3)العامهذامطلعؤ!ماصدرتارمإءايا-لملاما

-بس8،91سةةبدأهـاا)ضياقهء"يةا"جموءاتهسكهـاةفيا-مادعا

ل-الخب"اجديدةامحهـوءتناقهلصره-،32،نو((ا-ماحرةادضت((

الت:وعةباكأامنالعددهـذاعلىبربوماللكاتبا6591"والنماء

صةب،القصاروابةاوؤيافراتالمحوران!-5واالمقا"-(توارحلاتافي

.(يلةالطو

فيهـ-"ا.ممىؤصصهمنخمساالاخيرة4مجموءتاكا.نباضمنوقد

!ذهان(كم.ءمهتمههبئاوقراءمنصم،ورهءلىجديداوغرابهوما

ا)ضهل،ءذاق((وغ،ر3-رذوطر،ءامةرء"ورةصديثةلبتالقصص

سلمانلثء-مخانبوءات))تار)غءدد53-ا(64!اس:قىوهـو)((العراف

اثلاثهنعنا4ءمفحا"ؤعددؤيابئللااقصصاهذههـذاياان.((6591

اوؤطالماءنبهـ-(إنجأىماوءـذا(اؤطالهر)اخمسبناآجاوزوبهة"!ا

الست4هذهانوا)ح!.ض-قبتز؟وصىاذ،ؤء!ةكلهنم!منلدينما

بىسدق!.صبهـ-اعرفتقد((اقنطرةامدثةفارس)1قيتظ،-را)هني

افرابالىااثارو!لمم!"ادار-وناالبهـ-،اءفتوا،عموهـاالسلام

طوللاور.اءه:،علىالمؤافرددوافى.ةالروايرن5عندهالقهلسة

يمسبك!صااكنه،روار-"ء-ادةابالغافيءـيء:ىهالقصةمدةان

.)1(ثرى19تكبمااء-ورةاعلىوقتهبحكم

الجديد:الهطاءدا5غمارؤينخوضانقيلملاحطتانثمة

أتفهـء-ادقدرالمحالالنا؟دموكفهفأا،خذلاائني-اولاهما

البدايةءخذهذاايضاحعلىالحرصالىد!عنيولقد.المتذوقموقف

والدرالى-"وا)تحليلا:ق-دااهوراختلاطاليهتردالذيالحد

اخر)الايامءـفىها*ئازطااةيااا:هدإكأااكتابراتاايبلأغاوبا3،قاةاو

لأاطلبه-سافيعرودكيبدركتبهء؟دان51اهذافىظالراف!ةجا:0(3ا

حهث((اطوفانابئداح))روا.رتيعن7191الجلاءعبء!دلأا)سوربر

الهصرعنوالبهد،جهـلامن،*السرع:العصرلمنطقالا*ء:لأضجابةالاس

)..اخرىج!لأمنالمسؤوايةمناكاليةاالتههيكلاتباطلرو

4اطلاعوخصمبلفناروؤحبباةعنىالىالالفاوةف!ك!العانيةالملأصظةااما

الفاراتيتتهع"نان.هذاؤيالفاحشىبثراذ4لاجزمصتىتجاربر4وتنوع

تت:،ثرىالتاعلمميةااوابإييةااوالادبي*اولهنءلأااواسباص--ةالدكهورا

.ص591بيروت-الادابدارصتشورات)*(

؟..اكا"باو!تالاواووايةالقصة!دحظيف!ملالا)1(

خ3لا3+ددد--لا3د-دعلأ3لا3!ك!؟،!!!*!لاحبم*!رلأ!ح!في*!خبم*!3!عي!لاع*--3لأ-لا3د3*لا3لا!*!33لأ،د*-33م

جهل-ب511ا-ءلامعبدا.د

.الثراءهذا.رؤكداند"بدلااآ:وع،علىكتاباتهؤي

((؟ةاقنظرايرضة*دؤ،رس((فيء!اذاالانو

:الة:طرةمال!ييثةقارسى-ا

ف!-"يسردصفحاتبعدةفدأواجموعسةافياءض!ايطا"ااولوهي

القصوحدهـ،.بر4آضمردلااتمهـهيىاوهذا،اقصةاًءلمىلهحكل"وخبرلفا(ؤ

رطربربئ-"ر3تذو!كماقصقىكلاىااوروجافي)اءجباك!4ءرةاءريفةانها

المءضي-قى4فصتعلىاصجبلميالفهـحصل.2()لدإهمء،يمافدؤب،ااةاروا

اخمس"ض،ت،افيا-انا!فيرحلا،فيى3اًحخلال(اقصةامادةاؤوللاا

ةاسبانب-بالمرةات"ءاءب،اىا،رظفقيمناكور،ءوساؤطارفيالتقىاذ

اثايطةاالاوراقمنركاء-،)إه-اقدمرلمداًربهـصاواهداهاكذاءاقالىهته

كانوما)9ص..."ضفهءلوسائرهاآفربهضافىم!ء!بعض!ا

الانىءءخبوءةتزاللالتفيااا)**وزالا!طءنمنواحداالاالمجلدهذا

آلأ--نام.الاندل-..وناصدادناالف"-اوالضكط،الس.از.اانحاءفي

الخكلب:بالهجيليالدكتورءاىسهـلمةا!دبإةا-المجلدمعالجة

يءفران3-ذياًا.صاىكوراصديرقهالىؤ،رسلاالمترديةوالهمئة

اربهةوبعد،لميىىنجا?-ةفي!المخطوطاتعلمؤكط-دكتوراة-اطروحة

الممجلدافائقةاةالاهمهووهـد.صالدكهةرالصديقكتبعاماعشر

وف!ارتباطاتهرمة!منيفرغماؤورعنهلراسةونشربئحقيقهويعد

ؤعمداؤاولطاالرتلآريخيةاحداثاترويالمجلدفيمقتطفاتالرسالة

فارسقص"د"فكانتثغراتهبعضوسدنسقه!هابعضاختيارالى

دفاكونربماابدلولمفيهااحرفلما:قال.القطرةمدينة

فياما5..الفراعاماكن-بعضفيجه-لمراتممتاوكلماتوضعت

بسبب!اقمبللثرةءلملافةلايس"احذفتانالاافعلفلمذاكسوىما

"-ا(اً.ص.ضروريةرايرنهـااتياا:قطاعلاماتووةءعتالقمهة

!واكوض.ب!هىالمهوفكليىللحجبءتا-اذنالقصةان؟ذلكمعنى

احالوابريدوك!ا.صاىكتوراؤفضل،الكل!،توبهضوالتنقء!

):افيمقدانهالعجيلييكفكطاالاولكن،وجلاحققلفد،اكبرهذه

ال!؟توركتبافد؟الاندلىزوادرمنالنادرةهذهآلرصيؤءى-اق

فه-!دا?يبيااما،ا)8-"إكاعبداًلسىلامهوواحدء-ىيقاًأى.ر5

ا!داًبفي)طرابيثيجورجالفاراعجياياعنكأبمااخرفي)2)

قصاصاش4اممثراطرازارفيعبقىراوليالعجيانالى(7191اذارعدد

اليلثطعروالرواافنامرافيفيانااحيإبئوقبربةاراً،اوان..روائيااو

...ص!لفاو

"لم



لناجميعا.كتب

،ءلمى!وا!طاارسالأ،ادءهانواللا!والا!لفياقصةايروي

-كطاعءباوا؟-ن.ارر-نفيل!ديدفيووا،مليوءه-"مذكراتصورة

ا)ـخا"-!رناورااواخر)!واءقه-ةزماناًنؤيرىذلكفييجتهد

بع-د،يليهاذياالقرناوازلاواهجريااتاس!عا،لملأديالمبعشر

ءنا؟قاىااعرباوترابرعالاسبانيصدفي-"وغرناطاث:-لمبةسقوط

صفر"نخاتءثس4خمس)الاولآيومالبدو!اءتوبياالعاحل

و!م؟اثهن-4-:،نالاآ!قا(توذر)انفيهؤ:.لمم(ازب!اءبوموهو

ء)ىلص،جمالج!وشيجى!ش-ا).وكل-اتؤياررمه!ميردءماالاسبان

ادذإ-نبجندهاتب"المدينةصأكملى،عرابنبرينماالقنطرةمدينة

غيرءكانأىابهم4اتر،بعدؤ-5-اال!لةاززجامنانهمسنهلمم

واخواز-"القنطرة"دإنةؤ،رلىرسلملا!مابنالمهـلمهليدعواميخجياسترا

.الجهـ،دالىإيئالمفر

لشخهياتةءداى1في،،تءرفن.اثازيةايىو*جمةا:صةر81لمىجمتا

المهـقهلجانباىايقفاذياهردادبرنر*-راروهـىااقه.ةافيجدإهـة

و!والصلاةعقبساءرادنللاءهـبى.يدعواذياحفهربن"!ساشيخوا

اسبانيةقثكأكانتاقيا4سءبيلههياثةالثاواًثخصية.طويتهيخبر

عمروابنزوبرةا-وماؤصارت،يرةعنغ.غهاالمهـلمهلوىآشنيلد؟ضفي

اقىزنجاء-نكتائبوقاف!اعرابنالاميرمعإت!،"لاالوحبدالمفري

احسبولاوراءهركض"واءلؤهـا"-نرطونهمعبيد)بهولهالمهلهليصفهم

(13ص..المواعيسرو!ماءهمةواعدعرفهمالاوذر

است!عداداولا:أيوماهذافيامورثلاثةثم!":اًلثلاثاءصفر21

س!-لفيوتجمعهماؤ:طرةامدير:-ةؤارسقيادةتحتالمتطوعسن

اًت!واًالايى-رجنودانص،بئييتوذر)ضجمعاتللتصديا)م!-هـب!بان

اطبيعية.ا!ءتهبسببثرذءةصغيرة4ىفياذيابئ-سةمضهبئفي

واحداتطوعينااحدرباحابندارعلىالآميرجندهجوم:ثانيا

المعركة.لص،لحاطعامواالخيلمصادرةبقصدالمدينةسادة

ارنصءصالشبخوحؤولالامهرلجندا،هلهلقرسانصدي:ثالثا

رباحابندارالىالاتجاهاور،ءبالمهلهلسيبيلهلألقاءثم،لاقظادون

ادياطر،فهعن)امها!لاءهـلمةباوثئيها،ءبةرونابن!زوج!وامام

.اةضنةاراسساعرابنقتلالىيسلكهانبنويكان

اكأوضالاسهضعداداتقيهاتتمراهـ،مثلاء4ليعهـذاكتتعاقب

بجه-وعحةصالي-نالفقب"ا(ء.فر27)اخرهافيويلتحقالمعركة

إ-ضنرهـاالننيا،:فبءقةجريضات-اوتاتئامىا)-هلفيالمهلهلل

العلاثاءصاءتء.هحةاذاحتىالمرتقبة3ءالمعرباتهجاهوائلابوالراوي

ونصرنااللهاعازا4و!)اًلاولبالسطصفاجانا،اخيواصفر28

افي!روعواالتيألأالمخاةوقعةوصفالىينصرفثم)مؤزرانصرا

:شعراليهاويقولترويعشرتوذرجيثر

لباالذيكمعلاغضىالذيوليسشبئابهالهيبالجلىالىدثا

حربااناوقدتالموتحوضوورادحماتهاللعفورفانااثيموا

ف-يمثيرةاضواءالمخافلآوكعةسبقتالتيالايامالقتقد

مفاجاةجاءتحتىالملاصهـا&تصاعداووفرتا!عاموالجوالشخصيات

المتطوعونحققهبلالرسميةساعرابنجيوثرتحققهلمالذيالئصر

أخرى"فاجأةمباثغرنذ!كي4وإاقنطرةا4مديففارسادةقيتحت

حهث("المخاضوقعةتاريخلاحظاالاول.ربيع14اءميساتارخها

طيهلأهياير-ن(وراجلا!هك!اطيبةبلفتوفيها)اراًوياقولنقرا

و!سعولمقد،؟لة.بطءوقعهابرضحدد)-متفسهااقنطرةا؟هذه

التىيالقنطرةاثالرهاالاسمتعمل4هديئمناكثرعلىالعجبلياؤلفا

ول!4،ليشبونةطريقعلىاهـلأابرتغااالحدودقرباالىة(جنهرعلىتقع

غرناطةبيىنالانداسجنوبومبماتقعالقصةقنطسرةانإرجح

طيبة!اىاراجلااقنطبرةاالنعمانوائلابوتركفلماذا،والساحل

بكرابيغلام3:وثو!اقلقاالايزيدنالااماليااليومعننقراما

وابوطببةجامعفيد"بدهكصرمنعليهحصلهـ،معمردادبن

ر.ابيعمابنداروكبمااهر!رةاهـلط!،بي!يلقيالراوكطوائل

؟هـ،ذا..وبةدبكياهمقلبهفيسفطر

:الاولردهـج؟ء،رهـنصلتعشرهـبعةالسبتيوممساء

وفدوائلابا.إا)ءردادرنبه!رابيغلامالفصيحابنيسأل

،ؤرسه،راضءف،و-صرى"،صرىكيفض!؟:يافلاالموفعةفيكنت

ادءردبنبهـ-؟رواوة.ىفء3سيديقة"ىكهورء؟ناراردمف،وسبت

هوءنو!و-رباحلينوءحصد)ء،قة"اكنيبةا.ثبتلا،ط-لملاء،سلم"وقد

واغارؤ-،ماوزعءمىا!ا)*ربشي!انسهـوهحتىب،نالانعلىسط-وة

ال!طرةينةءسؤارلىرالمهل،لفضىك.فسلامبنوالمهلهلثغورهمعلى

عا!انهابهى،وءأه!النلرةءنصرجنلكهفغبارلهيشقلااذيا

3ءة!رسانوصه---،.ز،(نسلكلاجمة.،ثقبي-نقل!قىوالرعقابمن

،؟ز!بر،هـة"ن)تةا)ءساكتالبوا

ؤءطر!4عزنفتانصز.ررمناء"سرااتراه...اذنالاءرتوةهحاقد

؟..قرونخمسكأ!ذالانداس

وفزالورطيىة!!طتهـانبءبقيما،الت،ليةالايامؤكبماماذا

ر-لمعهسارعز--5الاولعرر!االاثنبنو!م.؟.طيبقىالىالساهـون/

نهأهـناولا-دثورا*؟رثةار!هفالمشهودين"فرةفرسانمنلعبون

للنزو)ودءو/4ساءرابنالامبصمراًلم.لمةفيمردادوابنرباحابن

اخاةءكأ،اب!هـنصراقاضب!-كأاااءردكأال!لموفرببغيةالمفطتقمن

ا)ؤنطر!اىاا!مدوبرندز-"لعنوسءدهعمرونابنرس،لةته.لو!ا

"-؟بنفء4المهلهـلإذهبوا)هـ.؟جوثتدللغطافيكروسقوطها

الاخىرورإظلبينهاارساأةافيثكوقد4ا)حقيفلكشفجماعة

يحوسيو/ءفجة!ىارنأثجخاالىويتمعونالصفرساهـةيةتفوون

اجزبرأا"راًبمننش:-رض،عوائنوا"سةاروالدبواحدةفالملى")

دارفبوءنالمدبنةلبمنشبرف--اعقتم-،اعدرواارضيليمما

يرساف-لأزنجا)-،نانفارسيأ.أ!ه!صاللي!لوفي)المجاهدينمنواحدكل

الرسولاز"ويقدمايهااءنداونصفرباحالنفيهايدعوالمهلهلمن

!اول!ن،رباحابنخلفاًلمضربونؤءتدافعءللأمةالمهلهلةف

توذ،او-وذر،رةباثساعرابندبرهاذياالكمين)اًلى...؟اين

(الاشبانفرسانشرشالواديفياعلمبفيطبقساهـرابنبراشارة

يشحدث،جد!!ةورفقىفيل!وبهدهآمبونبنعمارحديثهذا-

?مدذ!بانبصدمبردادابنمعتخلفمىطوكان)مرداساسو

فورذهابتوذر،قي!ادةالاثلبانخرحكيففيء*ف(الةر-،نمعرباحبن

والاخرب--ذافقيهوامرداذوبابنبهاحاهـواويرفورفاقهرباحابن

ابمالىالزنجاليينؤرسانهمنثلاثةمععمرونارنجاءثمكالسوار

انفذتوقداخطراهذافيعجبنظ!لمقامكبكرابراياأمرداد،وخاطبه

يدفيوقعتالقنطرةانياتكاماالسهلهـنتجلوباناقبرسلايكا

وجئ!تلتوذرالبلدبعتمفعلتموها.اذا)بكرابوكافيصيحأالعدو

عملأالاميريهبعانماانهمحمرونابنويعلن)سلمعلىوهؤلاءانت

منكرالامرواوليارسولوااللهاطيعوا:اثيخحفصابنبنضي!-ة

يتوا!عمرونوابناميراًإبقىانعلىاحصإفدساعصابنالاميروان

ء-رداًءارن4بيهموتد!ف،الهنطرةيرايا"8!ا!جزيرةربضفينيابته

ظهواكلردادابن!زرؤصموؤد.داتلبم!ءهمازنجالياالحارصرفيرهيه

واشبيل-"!لبعلىاتىا)ثياننفوسن،فيقروقد)المغريصن

(عله8-،آتهواواقين!رةاعلىاتىقدوغرناطة

؟المهل!لصرعكيف-

ؤيذهـ-2الاولرديم21الاررع،ءؤىذلكيروينفسهوائلابو

.،،فارسكنتولوالاشبانيدمنال!طرةتنقذلنا:المهلهللقاء

الذيوليتهوساعصابنانظبرو..غداصادقوهواليومزوجيكذب/

ادسنااتاصهنبعةالاهـوء،إسكموثحنلء!ءفرطولبعدامركم

زنر-،ل!دا"تماانعلى...هذامثلليومبعيدزء-نمنذءلميكم
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ربب--ااورفيءزحركهملدؤافيزوجياشباهمنومضإسواميرها

.(،.!ابزفعنادكيمضيرناثلىن

ارجوعالمهلهلباتفريطانالشبسيبيليةوراحت،/عةاخدانكففت

فحملتهسهماحملت..لهمفعماتقومياحببت)ساحتهاوتبرىء

استمرؤدفيتمواذاعمرونابنءثلقومكفىهـازاذااطذنبولا

!يساهلهاولمدفيالامرزنجالةتسئتحتىوالمىقاقافرقهاويامركم

ص11يصلانعلىإصرولدب"،اًلمهلهلظهـ-رهدتلفد..!وتفلب

يح!ةالبط،بعىم!"نفيإقا)طروفي.نالثمكانمهـماالقإطرة

اًاهلهـ--لفامر!اعرابنمصكروالمهلهلوائلا؟و-لانالرصصادؤط

علىهووانقضوص"كأهواوءطوحدهاى.اًاقنطرةا4دتوصانصاحبه

ما"لالمهلانخبريا)ناسأهعام)ويهولس،ءصرارنيريدالمعسكر

قضى-وهكذا..(العلوجوعبيدالعلوجد!دفياًاقنطرةليرىيعئر

.اقنطرةامدينةفارس

الافيرعنته.لعندهـاالمخطوطةفيبوماخرفبىاخاتمةاأتىو

ببمااةزنجامنجند"سللوعن،ؤف*هـاطيبةولقالذيءمرونابن

فصلىلبنبه.لصا!انمن)اجهشامذاائهبثميعساعصابن

عطيم(ببوم"وصمه!الخط!ليومؤال!ضنقذه-المد/نجةالىاله-دو

ت-ذهىكماتذهبطيبةايرى)ويتساءلالاخبارواللابوويثور

فى-*صرفا!-لاةابعدا،سإدفيلخطبانعلىوإصمم)..؟النبطبرة

*يقوليردعهوافزيامرداساباانالاائقالحظهـنءابنمابكلالناس

.لمتلك.قلوبهمعلىصخماللهكأنعمىمنبلقومماتدريلااؤ-ك)له

فظشاخرىخاتمةيضعا)عءهلمىلكن،المخطوء-لأوىائهايةاهي

وائسلاببىمصيرفىيها9بضاءلا؟،،لالماءاتغنيةايح(زهاعلى

.لم.مرداساوننه.يرةالىمءبوهواحمىااءمابتهلذياهـانالنع

وبهنبي:4ص-لهل؟الم!صجدفىخطبهل؟..ءرضهفيروساتهل

ضاعتاقنوررةاانالمعلوملكنمجهول!لاحظاذلكاًن..؟ذلك

..ضاعتاعرباايديمنكلهاوالاندلسضا2عتوطيبة

؟مامالاهوقفةامامهنقفاناجدرت،وما..!التاريخاعظمما

ضاعت؟فكهفكانماالاندلسفيكانلقد..والاستعباروالتبعر

لسؤن،ازنجاواوالطمعساعجروابنءمرونوابئوالغرمطاخيانةا

ا:،ساشلتاتطاوالبلاد،ا!زعواوالجبن،وسيبيليةالمحروالعدو

هـانلهاذا،،ماواخواطببةليومطافنطرةاوصاكانماذلك...

علىبل،الاشبانيدعلىلاحزيرانمنالخاءمسفيقرونخمسةبعد

-جاوروما-نفلسطه!يبلالاندلسفيوليس،الصهايئةيد

المخطوطةفيالعجيلىا)هـكتورعمل-(ربخالمجموهـقىفر،.لردلمافلسطين

مديئةفارس"انصدورهـابعيدذلكحولحديثؤيعلمتولكئى

(!بسنةحزيرانحرببعدافيزت(،القنطرة

بعدخاصة،القهصةفيالفناوالاسلوبنقدفيندخللن

اًكىثءوانبدلاولكئناويومياتمخطوطةانهـ-اعرفناان

فيهاتحتدالظىالمواطنفيلاوخاصالاسلوبوسلامةالوصفبراعة

نابدلاوكذلك،الهزيمةبعدالاسىلح!اتاوالمخاضةكنمرالانفاس

ناآطين..والترتيبالانتقاءركبالعجيليالدكتوربراعةالىنشير

دررمنكئزهـمافيبما.صالدكتوروصدبقههوعلينايبخللا

.افرى

ال!نصل:مذي!-2

صةالقصتتخذهالذيالوثالقيااوالتاريخيالطابعمنالرغمعلى

ءنض-اننستطيعؤاننا-الاصلفبممخطوطةكونها-السالفلأ

،رةالالفتبدو.كبيرةممص.قةغيرمنالسياسيةابعادهاعلمىاصابع:،

علىىفنقعالمجموهـةفيا)ثانيةالقصة2نظراذضرورياهذاالى

ايسر،وبوضوحاكبربسهولةالاخرىهييةالسياسابعادها

.لقدايف(نصيباللجموعةقيسيأتنفيوراللسياسةانوسثجد

اةرقةوهيواوا)إبنوالخيافةا!هزيمةالننطرةمدينةفارستعرض

،اولالايامهذهفيو!كويةلالان!اسفياجدادناكوتوادواء"صائب

!ات-ازواررا!ناحشىو-هةازاوتنعرضمقدا)ا)زولىمذاق))ؤ!مة

جلودبر،سواضهيك-عالذيوالعسفالاضطهادزاوبةانها،المريضة

آءربيةاارضناعلىهناكاووون،ا(حكومص-نوساثرخاصةاهباضلين

".انفياثائرةوا،التثلمفةغلىةةالمس

علمناصههحاترهدةإف،اهذه4لقمهةا)عإءلميادكتوراؤدملقد

يلت!فط-وهناكاخلهجامش،يخاصدضببافة!طينزلا"ؤلفانفيس،

يخلوس،5وو.بلدهفي؟)طفياناسواطمنالهاربالمدرسرباحمد

اليهرقدمهادتةوحدةفيو.لبرغبهواجسهمعانى،طىءعلىالمؤاف

بدايةؤييشآرأندهـد.ؤءمنه،اويحكيافى"جانهويبثهاحمد

مضيفهقر،يئؤطا)ض"رفياوافاشاهدهاذيااررجنالىماحديثه

تف-يظلةدوناثسر!!ا.ثواًاتكباءراءاالارضؤ!):الشميخ

ازواحد،ارة.انمطروصسجناءستةرآدت.م!يو،المقيديناررجونين

،مؤطوعيىةطوشجرةصتعءلى"ءمةوؤ-ةوداء!ما-واءتأقالاخربازاء

ف--ورر!علمئىروترحبإدمن.سسيغيمرنهايتهفيالانحناءبعضفيه

مدضنجاؤ-كأبرقعد"صدىءور-يخ؟ا--غاذاكرايتهل.اجذعا

ملب/دلااشجرةاجذعوبب-نببنها-صجناءااربرليربر،و?ديد

و،هلي..لحمهاوصلمدهمناد!.غءو،آكلالاحركةيتحركاواحدهم

.إ-؟خربما"ؤيرونفلاوء-*اءءمباحاالسجنبهذاالنلس

تعادللاالشيخةقرءفيالاضطه،دءعةالفظالصورةهذهان

احكيلوبودي):لل!ؤلفيهولالذياحمدبلدؤطامميسيراجزأ

تعتذرا*!ماا*م!اكجئتالثا:لادافييجريممطحكاب"الفلك

؟اصمديقصؤماذا..ررجنك"قديركء"وءعنالعمرطويلللت"يخ

بهكطهكذا)بكاملهاامةورب!،،شعباو،جيليةحكاانها)

بهمهوتعئدمامعهرفاؤ"هاوعاشئعسههوعاشهاالتيحكايته

ازردونالحكامعلىرقياءاتىنيااله.ففيوؤفواانبصدةالهاو!

يدونيرالتيالمثالية"نههتطلعلهمكانتلفد.أحكلماسوأةفيينغمسوا

ناالفتراتمنفتبرةفيواستطاعوا،ء"ورتهاعلىبلادهميجعلواان

ثم،الخلفيةا!عةوؤءاؤييقةوااناثروالكنهمالز*-امعلىايقيضه

(نعرفا)يزكمااابهلوانياتاداحدى)ودالت-الاحوالبهماتقلبتير-وم

-اما؟كلهذاكواجهوافف!ملالا!الدركفيانف!موجدوا!ملولة

وواكان..الصدمةيتحمللم..اذتحرفقداحمدصديقسهيما

المفرطة.بحساء-يخةاجم،عةافيمعروفاوكانفانكسر

مالوا"اسءانفانهمانتهازيتهميعترونكافواالذينواما-

زملاء)اخرونوثمةس.الجديد،الموكبركابفيوزحفواالر-مع

ذواينقاماًنهم.الايامتلكفيالاموراعنةملكتاوتكبماعصبتنافي

كمابالاهعاءانفسهمفنتجردواًولا،سهيللعلكمابالموتكرامتهم

فيالخفاءويعملونتيقظفيينت!برونالميدانالىعالوابل،انافملت

نووينحت..بهااناجلم!التيتلكمناخشناسواطاويبيون

ولمجمعون،اهـجنفيعليهارجلايصلمبتالتيمناالسىاخشابا

منافضلهؤلاءآترى.مظبليرومفياكلالمينافمبهاليحشواالنعال

ترهـ"الذياهـؤالهذاالىوسنعود)الاؤلعلىانامنياوسهبل

.جواببلاالمؤلفوتركهاصمد

صهنفسىيصفكاناقد؟الكارثةواجهكيف،أحمدوبقي-

لقد؟اااهائلةالممةهذهونجهفيصمدفهل،المماتاعلىبالاستعءماء

لهوثرك(حدثماحدثانبعدبيتيفياقرانراب!قىاوجد-"

شى،لفيصغيرةنارثيتصةى،ردحاالراحةالجددالحاكىون

الامراولي!ن،بعيدمناوقريبمنبهاعلاقةلهيكنلم،الهألاد

وعل!حضرفلما،ءالباوكانمنزلهفيعنهوساهـوافيهظئىوا

وخالبونيبيرحنواوهناك)،البالمطمفنوهوبنغسهايهماذه!

ادنىمحققالىيرسلونبمانقبلازعاجيعناتحذرواثملهءيديبيا
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هـنالىاحققاواحالني.اطفاواقلرتهلأالاولفياستقيلونيممن

اوابعااكطااحا)فياثالثاو،فىا،اجفاءاؤي،وووؤ"ازإةافيدوز"

عن!يه!لحبها)!ياء-"جن..الىجناك!ابماطةيكلقادنيالذي

.)ان!انهـتهم،برعدئذءرفتفيها،في"عنهمونزعحريتهمالناس

امسجن.افيالمربرةايامهنء"طولاحدإثااحمديبداورنا

خاطاقياالفظب*4والاهاناتلاقاهااةىااوثجةااعذا؟تاوي!"ف

اتياالوصضي!اعذاباتااء.فو.اررجنفيكرامتهنونالسجابها

وانممانيض"،كرامتها)سجضانونب!-،لطخاأتياهطهعقىاوالاهاناتلاقاها

قادراعلني):قالفم4في(احذاءوضعواءندهـاماساتهقمةوكانت

وفيإليوم،ذاكفيومهانةعذابمن!-يءرءصاكلانشىانعلى

كاهاءهري*:يفيمرلضقىااو-سعبدنشعصوروكل،غيرهايام

يتصورانيرستطيعمن.ؤميفيالنلمذاقيفء،نعلىقادراا-تو

..؟(ذاقهازريانجرالنعلمذاقما

هذههيالنعلءذاققصلآاواءمدقصةاليهترمي"(جل"ان

اةصةاءصامانتكاوافد،الاة.طهـ-،دبلدفيلأشبسنلقاتمةااء.ورةا

ناأ*ونمثاهاو!اواهتمالههااتفتاالمؤافانهـوكأعظيم!مفاتيح

الكارفةبعبدا*مدازمخذهافىياأنسيااًلموقف.اروعكلملالت

نصوذحا-مداًن..قرأناوراغير"حليلاتيثبصبانجديراكانمثلا

وا4ببتراص-4فيسواءالاواىاًلجولةبعدا-تلاكلفئايرؤثرونللذين

إبعتطع)مالذيالانفعا!ىاالمناةمل.س!يلالشجمخقريةاىا4هربفي

قاءطقبلتركنااذبناالاخرون..نفسهفقلالخيبةتزو.لان

تادهواالذإبن!ؤلاء..له.هيلعلىاوعلب4افضدةهمعناحمدتساول

.اًنبةاظالمبناو!اسيعاؤجمونانياالاسواصيجداونواستمرواطريؤالم

ه-:--ا-مروراعلي!ابالمروراقصةاتكتفيجميعهاالاشاراتهذه

هـاو/وابر،ونورؤاقهاصمداجلهامني!ملالت!مايةالقفانحتى

اتباةايا-"اهـرالاسوان.امه"فغانفسهاتكلبرسببهايواجهون

الموفوععلىكافياة-وءازاقيلا54الصفحهرأسفيذلكاىاتشحير

لسجوناثيةو./مضاحان،)النعلاقمذ))اسهتطاعتأقدعامةدصورةو

ناالملاحظةهذهروقفولنذهبيةفرصانفمه.هاعلىووتتواكنها

)1)..أوقتالد؟ليساوقصهيرةقصقىيكببالكاتباننشمع

سلا!انالش!مخنبوءات-3

اةصةاءنوساقفز،اقمه.4ا)قلفارتآهارزياالى:رقيب!ءأتجاوز

"دصلمانالثءغنبوءاًت))الرابعةالمقصةاـىا((ا)علءهـاق))الثانية

الجدددةاقرباـقه.لأاهذهان،أقصتينافياعامااخصامعانمه.جاما

يذكرلااستاذوهواقصبةابطلاياه(يسم!الذيأبةونولوحاالى

ومد"--نأظريفاا)ضابخهارةزبونبازنهيصفهولمكن4اسمهالمؤلف

الاولىالصورحمةفي.ؤ،41فيماجليةالشرباثاروقد"بدت،ا)سكر

،صاحبهاالحانةعنالمعلوماتبعضمسرحباتقديماا،ؤلفيقدم

.ازمانواالاخر!نوا!زبائن..والاستاذمعرووطابي

ضىوتطوع8،91حربخاضقدالأهجيليالدكتوراناولالنقل

تهذكريايجتزافيا(00تاذالاس)بطلهشانوكذلكاأذكراطببجيش

جهشعنيتحدث..الاستاذان01الجبشوذاكاـحرباتلكايامعن

ومدر-ونونوابوفلاص-ونضباطبينناكان):فيقولالانقاذ

(...الاعلىوالمثلاللهلوجهءتطوعونكلهموتجارومحامونواطباء

:ايضاوقراءه6و"!شمعيهالخمارةزبائنالقديمبجهادهيباهيوهو

الضاء،مدالاجنببتنصلفاماظهراء:دسحماظمنبرناحين)

روايرصيقرشاا؟مثرسوفاننبمالسىهنااشيراناود)1(

اخبابمناخرىصور!يهمامابعضوفي(ارسجن)بصوانالجديدة

الخيالانالاواقعبقىانهلمناكعرالانعنهااقوللن،واورجونالاثبية

لطف!انباابتلبتالياعربيةاارضتا"-(عرفتوثد،يه"دقلانف+"

اداخل.واالخارجمنوالاضطهاد

جيدااذكركانا؟زهبراسكلت،ذياوانت)(؟تفعلونانتمكنتمماذا

صهـ"ءمئةيومكلتقونل.الجهاداثفبفلمكأجاهد!كنت)قد

جريد؟صكصهحاتفيله.كان!امنمشعمراتعشروءخاليء"،-وني

الترابءنعا)بةاسواراوزراتبرالباديةهمونلأإاصهااكانبهنجمااغراءا

اابل+ةاالدورياتفيللاحامىايحطنقتباتهمكانتوببنمابراكا.ؤهمحول

عثرنجمم!ةمذءيفطكانالذيهـاادريؤللاافندياحمداما..

كناا)تيالمسوسصقىالفاصواباواعنااذياانتكأتربما...ءاء-ا

!،نالذيبالدودحباتها!موراذياالتمراواجللاقممؤفيانأكلها

كنتانكفلوانكرتاذااصدقكاًنا0.ا)فاصولب،/تلىكبعداحاوان

قىبمام!لئااليوملى!رتككازتلماف!ممطينانقاذاقيوىالموردذاك

ف!ميوافشاكوسيارةؤء-لالكلكازتاذا(اظريفاالشابت.إرة

سهبر؟؟اسملمثما،ق؟ى؟وكنتاهخمةاالعاصمةنوادياحد

.عمركمنالخاء-لآفيكنتعاماعثرخهءكأ!ذ؟إفااوفلسط.ني

منواحداذن.انتمضافةفيولامخيبمؤيتولدلمانتاذن

اطلةهاالاولالارهابرصاصاتانطلقتحينلمامهاتهمبهمهربتاللىإسن

أ-لملاحاحملالذياباكاناو،اهلكحيءنقريبا،الهاغاناهرجال

علبب-كأيصبناحوادثاقبلهنااىاارسلكمجلهـدابلدتهفي

(......)الهالمشريحا)!رخفيفالهربإبى.هـدحصنوبر!رب

،بر!س"ء-نةلشباسكرههإورلمن...الاستاذيبداماواول

لأج!مناراديوامنينطلقالذي!با-باقىالمطبه.وتوتعلقه

انتهىلمقالمهانا:قول)اخمارةاصاحبمعروفاباإخاطبو،اخرى

في،ءم!،نافي،بغدادفيآصرمعلقاحةه!واجدانك؟كلامهمن

خر7صض!اواجد...ا)مرببد!انا!4تطقمكانايفي،اقاهرةا

يذ11واليوموا)ضربالحربموضوعالمسكرالموضوعفييتحدث

يخفىولا000/4فلسطبنفيثأرناؤ.4أنبلغاله"ءربفارغكلناننتظره

وا!دآنفيوء-البةلاذعة:اتوتضمهاتف،راتمناكلامهذافيورا

فيرقاؤصهمع4دصوايومالى...ال!إهكرانضاذالا!خواطرو-مل

مجدلشماليتقعالتبما(مالجببةةح)جنيتقريرةالىاجيشا

،اةرهـ4ابئاادرزيافرحانرفهبمهمعهوم)ناز،تاوصباتاشمس

الوافدإنؤاطهتاقريةاو)كن،في"،أحلولباورحدر*رء،1يبلهيوكان

وقبل،الصملةمسثارابراهمابو.دخلانبعدالااروابهازفحلمو

همهؤلاء.استقبالاسوأاتقبلتهمقدالاسدعهنقريةكانتذلك

المغلقة:الابوابت!قاهمالاواىوحياتهماهاهمتركواالذينا"ء،هدون

اصفهكماتصوروه)سلمانالث"بخمنزلفي...الاستاذنزولنكا

نعومةصوتهيسهعيكادلا4ابنبانحيفالقامةقوسطكهلا:لكم

حائلمعطفالمبسوص،نبيهاالشيبغزا،سوداءل!"له،وهدوءا

قلبلمةعمامةرأس"وعلى،نظيف4ولكتمرقعابيضشروالفوقالأون

،كان(...احا؟قةاباليغ"قطربوشحولالاستدارةورظمةالطيات

يعرفونلاالذإنالاميبنا"ءطوعين)احدالا-تادي!بسلمانالفمخ

هذهلنلاحظس)للقتالوالتهيؤالهواريدخرطشةغيرقحم!يتهممن

متعثمانهبهدقبمايرعا!ولكنه-..الاميينللمتطوعينالخاصةالن!رة

يعفتحالذيالامرا)عرباشعارؤصفويحففبلدتهفيادبواستاذ

اليهيرقىان&!واهدمكنلا"،علىفبطلعاضيخابئودببنهاطررقا

سلمانالشيسخقرالقد.ءجهدةجهودورعدمرسوءةدرجلتفيالا

:فقالالبداًيةفيشعرا4علب

راحافيرمنكالزرعويحصدكمبجهلكمفيكماحقاس-ف!جمطلق

)مزؤولهحضةالز"-انوقائمالمستجيبينهاديقولمنا"قراثم

افرسروااًاجهل...آدمبنيمنوقما!حااكنئرهومناحبوانا

الال!تزفيها!معاننيالميلةافجروفي.لأ...احماراحىوابغل

اد!قدماهوقادتهاعادةاغيرعلىمبكبرااستبقظذلكالثببخمن

ءـز):الاستاذل!"أل.نبوءاتهأىاوواكقستمعسلممانالشيخحجرة

لأ،كث!يرون):الش!يخقال؟(شيخياإلحربهذهفيسيذبحاذيا
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ناولكضكم)اد-صدركثم.(؟هنااةهوتواوقراكممدنكممنكاتوا

انتاما...لمبهـوف-ونوصدهمء:كماًرطببون...جميعكمتموتوا

:ايض،اش*--غاويهول.)طيباا-تلانكله"،"اهلكالىفسضود

تط،رانسهلا.لطنونهل،بكموسهل!اهلا،فلسطين.أنقذونجئتم)

اءت--ادقاووب!-ضالمتطوهـين"-صمثتيناودمث"الارضهذه

يئيثمطيبةالاؤلثمالبدءفياطيبونايجبمء؟.بة.والرشاثات

-كمويح!ا)ترابويءترقاكاسإهوتبههـانحهـضذاك...اخبثاءا

و"حب--لالارضجنبات.،ههزافابرراثماخاةناثمالعاجزثمالفاشل

(..؟اقولماقهمتهل..المطهرالمنقذا-لدبالالمالامة

احاكماسيأتينهمدؤهـهـ)ءضدمااتالنبهـؤآخبرالاست،ذو/لمخص

لب،ؤلمم!ط.بئمن)يحتخلصمالايدفعالذيثم،ؤلمم!"طينيببعالذي

بئقوالسكارىاسناأ،تدريلاون!نيقودوننلوهم،ازواهؤلاءلعل

ء!،ا!،ءة،بئلابماا:بزاتاهـثهعلىيعلقكما(....المعلقهذا

اراًتانئى-."-د،ارادووا-بعسبيناالمةلمقمقءنكلاماولفيرايئا

..وغمزات

منووتحققماذابالاحرىاو؟سلماناثيخنبؤاتتتحققهل

القصة؟كتابةزمن6591لى.:ةحتىالانقاذجهثروايام8(91حربمضت

بةابتكأاماغامضرا5ًاليس...ت،ذالاسخلفاكاتباوقوفاناخيرا

عهروجا-احداىاالمواقفبعضفيبحضورهالاهـروصللقد

عاىقوإبة،المواطنبهضفيا*ل!مااز-اقاًذ..سكرانحديث4يقتضي

ااةكبوالسخريةهـاؤمحهاواخواطرا-وزعواكن.الهءكرانياقي"لانحو

ذا-كل3وح".،له"ءبئدؤةاوتارنااكثرعاىتضربوءونلا،بهاطعمت

بةنهايرننه،وحتىبدابتهامنذتاسرناانعلىقادرةاقصةاجعل

:قالاثرةفيالحب-؟

رساللهميكتبوااناهـاؤرينعادةجرتمسينامضيقهمهلأ...)

صقواربؤيالنقديةالاوراقبعضمعءرفقةويضعوهااحباثهمالى

.(الاحبةدريدهنايسمونهماهذا.البحرفييلقوتهامختومة

فيكأ:بربرهـالاحرورمائلاحدىهكما)قارورةفياـحبا)قصكأان

فاقراها،زمنالافيبا"هشلفصديقهانيالىوصات،ورميئامدينة

الصديقهنبينوغض-ةعديدةواشاراتتهلميقاتالقراءةوتخلل،اياها

توؤرانوا-تطاعتاكثرازم!او،/قيالحكلمعلىالاصواءبعضالقت

،ات-رفاورانحةتعبقالقصةان.اقه"صيةاالننشويقخاصبلألها

نطتقيالبداًيةقي.الثئايابينتتسللهامةاجتماعيةتطميناتولكن/

زب!رهانيانونعرفالفاخرةوبالرسالةهانيوصديقهبالمولف

يكنلمتاثيرا.الإطالبيةالرسالةفيهاثرتو!د،منتقياتحسذاوات

والتعليتحاقالقراءةخلالمندتعرفلم.ليصدقهالمرلفصاحبه

بينفذانموذجاتمدعربيةامراةفهيالمرسلةشخصيةعلىالمتبادلة

امرأةوهي،العلائنحول،ولدانولهامطلقة.العربي!النسا"

طؤكانعئدماهانيبهاااضقى.واحدوقتفياعوالورجلناضجة

اورقامنهاللةلصفقةدرا-اتهاتعدوكانت،وفنلندةسي،حات4احدى

-لاوؤ!اللقاءوكانبهالتجارةوشركاتا)ورقمصانعبينراكضة

ءلمىا-يدةاكانت.العاصمةهلسنكيفي(ابرجاقضدقاو)تورني

ع"اهـسا)ال!لمندإاتمنرأىماابدعتفوقالحمالمنفالقةدرجة

كااميوناصبنمتطاوواسعتينماليسفهما،ال!اندياتبأعيئكلمبيهتان

حتهـ!ابقوبهروصصفالهـماباى-تدارتهـمافاتنتانولكنهما،العربية

(...الارررام!،نناصعجبين

ئريؤهو،السي!اقخلالمنكذاكفتتوضحهانيشخصيةاما

صاحبةمعالاوللقاز4فيرأىوقد،بىلغريبويتعاقالرحلاتيتعمشق

منلونعلىالتعرفوعلي)،جديدةتجربةعلىمقبلانهالرسا)ة

يااتاكلروؤطامثلفيقيهاالتقيمرةاولهذه.غريبا)ضساءالوان

جهجبةفضيةا"رأ!،اطرازاهذامنبمامراةبصاحبتي؟-هاا!تقبت

اضمىرةباالايعاعرمحاولاتيبد(هذههانينظرةمنوانطلاقا(جادة

بهاوي!ل،مرةكلفيا!رباعله"تقطعانهابيدشباكهفيالجد-مة

كانلانهقبلمنزوجهاتركتلقد.احه،ناالاستي،ءحداًلىالاءر

هـوما3وإقى،جاراولديهمحظيةن!-،ئ،مهخلفة4شرقه"معامايعاملها

واكن،هذايوءضاحتىفسائهممعبلادنافيارجالااعشارزءم!"شأن

طلا!و،ؤممرالذيهاذك!نحوافمئياانجذابهايلةيلااسلبياموففط

ي!!قههذا؟قمهبرانبحريرةلكيسمحلماا(-:-هـبئبرودتهابسبب

دةجاهـ-...باردةامراةلانكقارقكالذيهوزوجك...غيري

نءعجه:ةالاايسيلالجههذاوجممءمكقنرنديةحقاانت.ا)عاطفة

عينيهفيهذافرآتلقد(امرأةجسد"ء-ورالفنلندياحوراشجرلب

كانولف!د،وا)قاسيةكأيثالجررسا)ةهاسطورفيبهصرحت3.1

اردة،4مرة:وجهها!يصرخانهحتىحقاالمثلمماعر!ذاءثليحثسهاني

ارددتني.فه"تاواولكنني)ا)ر!طلةؤيمالتوورتصفعهانقكادت

صمهسعتهثفيما3،فههاء.ضهمياردتالتياطهققىاالىركتفيىفي

امالابمنيومفياكوناناردلموانا،المحطباتطبقةفيالنمصاء

به،لها:اهليمناشترانيانهزعمالذيزوجيدبرسؤيولاحتىمحطيقي

رهـ،نقيارر-دةهذهنف،(وةمعتاقد..)المجتمعفيوبمركزه

مجتمعفيحيا.!نيصنانيردنأك!اللواجميعشآنثمانهاء"عبلأ

الانثوبقىءورتهنخلالمنالرجإلحياةلاهنحهاتهن،ارجالا

للرجللةثبتمعركتينفيتخوضانمثليامرأةعلىكأن):تقولازها

قدوهي،الحياةميدانمعركة(حقيقتهاتحترههاوتحبهارزي

لتحقيقتمىوكالتالانثويةومعبركة،الرجار-توليذهذهؤبلمانتصرت

لسانهذلاقةرغميزاللابلملادنافيالرجلولكن،ايضاهنا-نجاحها

العقليةءنيسموانعلىقادرغير،4شهاداوتراكم،هندامهوحسن

ابز،ااخطاهيحثهانياخذلقد.المرآةالىالنظرءتخطىالتيالمها!لة

ا!!ي(الىبلحبيالىلاورسننعجلاكتتلقدا؟تعجلهتر2فكيف

تدركوهي)الرجالايهاتفكيركمقصرمنآه)الماليبرحهاهذاوان

بسلالقاصرالمذكراًلعقلعندتقفلااًرألةانبصيرةجدبعين

فيمعهاهانيوصلا/نالىواكنا(جنسيبناتاد"تسللاممن53و)لأ

انهح!خيت"وتقثل،ميهارغثتهتحقيقؤ!خاب!قد؟اطريقاآخر

هـ--،دىء،قانعا،جدارغيربينهماوليس،نامالاخيرةلمةالليفي

هذاالارضتبلعاًنوتنتطرالشوقىؤارعلىلمتلطىهطبينما،النفس

الانسانةهذهنفسيةالىولننظر.الليلطوالفصلهماالذيالحاجز

لذةتشهرلمولكنها،رلخبتهاوعلىهانيعلىتصرت4اوقد.الفذة

ممنىتفهمانتحاولوصداهمهايواًثكاانبل،النمر

جديدةعبوديةهوام،كانثىعبوديتيمنتحرراهو):انتصارها

و!ي)تحسرراسميتهاعمياءكبرياءمذبحعلىانوثتيفيهانحرت

...والعملوالتجارةوالمصانعالورقعبوديةلهاتظهرثالثاحتمال

قيدهاتكسرانتريدا)تيالمرأةازمةوهي،المرأةهذهازمةهيتلك

ؤ!بماابب!-هملالرجسوان.خلفةالإالبلدانوفيرللادناؤيالتاريخي

ء-لمكيسلكاذ.الملحةالنلجعةحلولهاابعادوفيالازمةهذهدتعقه

كأذ،اترفاازيراهذايعرقهللمالتيالاخرىالمسالكاو،هالي

الراقي.ءـذهتحتيسهعبدهاثمالمراةتحريررا،لأيحمل

دا*تلقد؟اخيراًرسالتهافيالسيدةهذهوصلتاينالى

بهكلال!.ضقرأتاللتينوالقسوةالصراحةبنفسصهاوفضحتبحثها

مضبةعبرتحينالاذلك"فعلامول!ها،هانيخباياوفضحت

!تحةى...والبحروالحظللصدفةاتهارسابقارورةورمتمسي!نا

شب،لىاًن...تصللااو،ؤضصلالامئاءاصيادينااحديدفي
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عتب؟ماهانيإقراءشيدريمنولكنماهرةمسهضإءصضصهادي

...(اءوتحبنامانااشيخحيناماوغباتاجصدك9يتممحىاحيق)

ادللصبا"لءن(م!اتاقي؟رورةافيالمرور-لى.لفى!اناعادةاجرتوقد

ءصبإدبذكتج!لان"ومالآبيرةالفهيووةمعت،الحظصاحب

منو)ـقاليعئاوير:"دفئرمناسميإمفيانقبل)اكثريسرعرسهالض!ا

كتبتفدا!!،لةاان.)اجمالياحلاممنوصورتك،رصللانكذكريات

بالمؤاف!،نيدقاءصبيح!ةالاف.لطامواكأ،!،عاماعثسارب!"روذ

يعرفهانيكانلقد.!با-لمذتديكونتوفنزر)،صيادهوكانصديقه

هـنءاجزاكاناكأ"ومفصلملاألطوالالشض.بئءـذهخلالصا-"ةء:وان

...جدوىلاانلى،1ا/قناتباالاخهرةلمض"ما51بعلىاليهاالسعي

ثمحيانؤهـل،)سطورهافييقرأاذايىقصنهذايتجدداخرىومرة

ر--مذلى-كانرررينيما)يظولاًته..(ليالياحلاممنورتكء

اوقتافر؟وتضء:ا،ومشءلأ،؟ر.لفةحبؤء.قىالها(...؟بعصل

ؤه"ا،ؤمرات!االتارلشةوالمر-لمةا)!اقعدب،بسمنكثبواهامئف!4

اتكله4ث2يتنجلمااًاىاف-رانردولا.ا"أةبقضيةبرنجطقمما

،ادريررت،"مرأةحاصةنظرةءن،اةالرساقراءةافاءالمؤلف

المراةاًن...اقص"ااطارتعدولاانهاام،العج!بايعلىؤحمص"بهاهل

د"فطاتكلانبربرىوهـو....اجميلةا"نمرتبةادنىعضده3.كأالذ

رف!ةء-ناراةا"حم!ماانفءضطيعلاوألسفتهاوتفكيرهـ-،السيدة

فنفصولراًعاالارا?رورا!تهعلىن!راننستطيعلااننا.الرجل

ءسصضرخياحدإثاتعدولااًو،شرآيراقئاعةبحمللااوجادةليستاذها

اص-كبااةءهقىاا)*"-"بويوض*:،ءأاذاخاه.قىء.ء-!إفهبئبهبئ!"ضا

عموما.الادبربإ-.طرهـ،كلمةلكل

مسعودزفا!او-اًلعوالىس5

ومسضمعينقراءالعجيليجمهورانلىااكلامابدايةفىيأثرت

ناالىهف(واشصير)اقنطرةامدير:لافار!)?موعضهقه"صيهرف

قراهابل،قبلمنتنثرلماذاتبا((امنطرةامدفيةفى(رس))قصة

الاجهماعهـلأالاوساطبئدءمرووءا،ء-ايوا،ادبري!ندوةفيالمؤاف

إبدوماوعلى،قاصااومحاصرا،بالجمهورلقاءاتهدكثرةوالادبيلأ

إس-4جماهيريهادببةجدودةعلاقةابداعحدالىبهوصبرالأ"رفان

المجهوء-سلأ،قصصآخر((اًفاعرا))ةء.4تعكسكماممشمعيهوبهن

آذكرلقص"اذه5ان.دود5زقاق:!و؟خرعئوائالهاوضعوالتي

اجى-لهنمسمرحفلة((:قسربةىفيونوساللهسعدبعمل

فياهـبرير.لىااف،را!ر.((جابرالمملموكراسومغامرة))،"حريران

يفسدمالتيضحدثةالمسالمسرء-ةالطريقةالىصراحةارقصةبدايرلأ

الهجيلييديبين.قصضهمشروعفيهايعرضبالأءعحاو،لأ4كه!ب!ا

هذهصباغةمن،لناي!مرحماءلمى،يتمكنلمولكنه،ا)قص!مادة

ذهـكيفعلانبربردامو)نقلانه.!صصيقالببر،وسبكها،المادة

هـذه!تصوروااقه-"اصنعفياءمووراومثركانيئعمدانهبلايضا

صنعأى.له-همانللجم!ورلرادونوسمسرحوي.الفذةجربةالض

انه.ايفاذافىاىاالعجيليلمعمدا)عراؤطثصةوفبى،الممرحبفئ

.هـاتالشخص؟اولاا:"يقدم

-قانه4اوبراصبوح،حظقارىء،مزمناعزب،سامي-

ومتروكءحددغيرهذا،افقراوا!*هر!،جمركهاوطويلالهـ:دام

.للجمهور

زو-و،ء+،ته!يناجحسادىوء"واب،بكالدينجلال-

.س،ءيوصديقئساء

اطفصاللضإثةام،احزيئ"ااجمياقىاجلالزوجةسمه-ة-

اًلضخصياتاكفووهـكح،سكرتيرتهمعزو-هاعلافةب.:بشنذب

يعلن.كمااؤافاذهنقيوضوحا

-دلالالابف"-دلالاما-"تا-رة-وانالمجاور"!أالف-

...."جتوزوارحمنايدادكتورا-الاب

-انه!--انلاءكل.ثازويدورذاتاشخه-ه،تاهذهواءلمب

لب-اثرتكم،يحةرر،5عداسو"شخصياءلامحفيإهصللااكاتبا

.ذاكتد؟-قفىيدورهللجمهوريترك

اقصلأااحداثعاى"صولهانلىااؤافايشير:الاحداث

5:-زلوياحفلزمة.ذاكعن.لرغبواكأ4،ذاته-دفىؤه!قىهـو

ناويهسسدو،المدءوإنو"وأط،المدءواتعطورفييعبقبكجلال

بفراءة(مدعويهب"بلمينمرة)هـاءي،ذتالاسدعاقدبكجلال

النساءارفياتالاستجابرلأمنقيهربذلكساميو.لطن،اهمالحظ

الد3"ت-ورث!ادةضفعولاا)منل!ذامعرؤت".ولنكربلاقيراًءةافي

ج!ضاءاارةالهمطهمفيا:،هراسامينجاحعنوحكايتهالرحمنعبد

ذااورقةامناخيراله.،ءكطويتلخص...قديم!هـزمنباريسطي

تسا؟،الاالهيالاخرىوالامورالغيهيةالاءورهذهكلانعلى)يقول

...اًاعاقلةفير؟)ضفسىتتصلاءوركا،التيلباثبااوالاقكلارقراءةمن

(..لااقيالها!ءضهد01ا؟...افببيةاثبراتاظبا"حاضرةتردنهل

ا-ابعضهمفبمم!حبسا"-ك!عرضالحاضرونارجالايممضسبغلا

اهـا،الضنيىلأاومل51اث.ؤونفيو/قصونالاخرىالمنزلاركان

،زور-نأسميحةو"قول،ساهياًرادةلىاينجتدنفانهنالنساء

فيالف:جانلئا!ءتوررا...يحبهلادشيءةمبفناعلىنثقلاننريد

ت!ه.ميهطالهيالامورهذهلناوتقو!ت!محهلولكن...اخرىمرة

حقاورلتهاآمت!لمتطهل؟معرؤنهافيالقدرةاتضكاينمن،-ي!ة

تبادلالىا:دايرلأامنذ!شبواكاتباان(؟بك!،لأمىيااببكجدمن

يأزوجها2.وقرانبهدئذيست:مدولا.وسميحةساميبينعرالممثا

وهذامهجةلى؟ولعلىالاجابة-فىياسامباألمرعلقد.ذلكعينيهـما

الماضياىاسا،ييعود4لمحفب.لقصةالبالحقيقةفى!هوالجواب

اً(صوفياساءررضواناثغباعلاؤضهر3إذوطفوات"اىابه.هـاا

وجهصورةإترأحينص)!ءامي.لقول.والساحر،الكفبفامابرزا

--،رصواناشبخاوجهذكرتمرةلاولانجاوميكلبيتفيالمسيح

وهـلمى،مجعدةخفيفةلاولحبا)تمثالذلك4ءوبرصميلاوص!هكان

أضياليةعااًل!ترإزر3ثم(..تتغبرلاحزينةابتسامةشفتيه

،دلالافيضهاءعابهبساميوكان،المسيختجاوروهيزوجهاهجرها

الفارضلالينق!هدةشبخهعلىيقراكانحينماصيفييومو!ي

ربضفياوالملكيةافتوحاتافيلهيقراانالعادةمنوكان-

اصوأب"ااكتمبامنذلكوسوىالمعارفشمسبراوا-ينالصا

ولاسيواقابظ!وعنوح!هاوكانالمسمناثيغيعر!هاكانالتكبما

يصودانتحبهل)وور.؟لهقراءتهاشبخاعليه!طع-ثهاالشعر

تقص!سد)معا)-"است-اانكيفاًا!يلمحتمساءل)ادوهادلالالى

جميعا6اكم!وانتقصدهكانتالذيوهوالانحتىاثيخاجارها

،اثهوذإنواالطراؤفءاهلاخبار"ناطريفخبراميلاك،ويقص

وهذا،واخوانهازماناوغصنالجانوملوكالعابقالبحورحبث

بالاحرىاًو،رصوانالصهي!خءعس("يبهؤامء!مجملهوالخبر

نومهادثوبدلالاررتحغرتحتى،موانرةالث-بخلاوامرتنفيذا

وهئا.الشيخ?4-!اىا،ا)خهـارثمةمناخالياارقيقاالاسود

مفوئاكانلث-غاانخلالهءنيستشفالذيحديثهساءكحينهي

يئوآخربكالدينجلالخواطرالىاؤلفاويلمح.4عالببالست

،4وسميحايهعابرهـنوم(ذا،كلههذامنله،مياليهيرمكاعمامعه

اليس!اميثجر!هلدوئهاهيمنا!ايتركهاعاليهزوجكان!لقد

هـ7



كماقياءزير4االفاتنةهذهسامييثقذهل؟وسميحهوسكبرتيرتهجلال

وق!التيالمبتورةالضايمةهـذهانطبيهي؟ايهعامعالشيخفعل

ك-ناللوا.ليا:-اءاخاصلمة،جمهورهنرضيلاساميلسلنعند!ا

اص،بعتؤد!ها43حروكلكلمهبكل"ةءاقات،بالحديثمشفو!ات

.ثا-ةالا!منعاصفةسكوتهفورثارتؤقدولذلك،قسمماز4اوسامي

واءلممهالمؤلفمعالتقى،اسبوع.ىانقضاذاحتى،بالصهتواجهها

وراح،ؤءور?نها.العروض4دروخيوكانت،له؟ففنتحهسمبئان

ابر"غواءا)يه؟صكأ،ا)س،رةؤصةمنالمبتوراجز،اللمؤلفيروي

لآالميل!ا؟انأثرابامسهعةاحىاصريعساميظلاقد.رضوان

تلمحهاام"ئم،4فوق،ءاليهكانتأفاقوعندما،الرهيبةالسحرية

اقد)الحيملاحديثاايام*لاثةبعدعنهلسمعوفد،برعدمنعيناه

و؟-لمى:،اونحىدلالصراخعلىالمسدودالزقاق!كاالناساج!ع

،ااطب--غذاكبابتحطموصءبئاطبخامندندلعوهيللنارالسشة

4ابعاا-يدةاجسدالناسأبصر،ادخانوااللهـبمنصوهوصفا

اخا"مقياهذهسا"يكتملقد(محترقلأالحياةؤارقتوقد،بلاطهعلى

،عاء-"ثلاثينبهديىنيهءنتغب)مانهامع،السهرةجمهورعن

،يمتجب.وام4البسهءحههاتفوصليومحاداا!-ت!يقا!،وكان

منطة،تمقالخصةينهيانبعدبثبتءليالعجاناطريفامن

-ى11قصصةندوةؤياعاستماتذيجمهورهمنتلقاهمارهـالتين

يكالا!وكدانؤيهماولءاىارساقيناهاتينان.!العراف)

.رجمهورهالعحيلمايعلملاقةصولالقصةهذهعنكلاءكبمااولفيذكرت

اكيالفكرةالاذهانؤي،جير)العراًف)خاتمةالموتكونان

وو--ذه،امجيلياعنالاصيرةدراستهفيطرابثيجورجعابجها

ابط،لمنلك!ررمحتومةنهايرلآالموتانالى:اولاتشيرالتيالغهـرة

وأ،الكابعندللروياوس!لمةهوالموتهذاان:وثانيا،العجيل؟

!دابدارمنشوراتمن

ك!جم!!عي!!،ا

ءص

!معا'نالدف

ويى،اقطبيقيالادبيالئقد!يمحاولةهذهليست"

بعالادبيصنعهانيمكنماحتشافمحاولةانهاالادبيةالاعمال

والانسالقوميةمعالمهاوطمسغزوهامحاولاتكلمواجهةقي

!م-العقلبطولةولكنها،الدراساتهذهاهتماممننصيبا

كمواعنالتوقفعلىاجبوتالتيالمحليةثقافتهتوابيتفياو

الكشةاعادةوالىوالسياسيةوالاجتماعيةالعقليةالحريةفيم

ق.للم025

لتياا)رؤإطاانط--لملاقابسلهـنا)كا!بيوؤرهخاصجوهو

..!س!تهـد!ها

(جواإخلق)انلرإدهل؟القصةهذهديالعجبلييريدماذا

،بى!رهل؟رعدمنالمهمةاكماللنا،ويتركيثيرناانير)بهل؟فقط

ا-كماعصرير-ناوالسحرةن19تقيايديراسحرةالي-نمآالىث.ران

يؤنحركاقياالقصةعننقولانيمكنوماذا؟الطغسعاماءيعتقد

نابهدواهتما*"وفتهمنوزآخذ،الاسئلةمنيىكتلاماالقارىء

ذلك؟قيلتأخذهماة"عفاومثلقراءتهاتنتهي

*،ث

توا"،(اقنطرةامد،ضةفارس)فيماعرضت"اكونبذلك

الهموماس-آئرت)قد.عندهوقؤطرانيجب"مارآ/ت"،ابرزالى

نجبر،ءختلفةصوروعلى،المجموءقىهذهقصصمنبثلاثالسياسية

بالمتهرة"-نالاستهلاكحضطر!يهحاقوقتدي،ستكةاومالوؤة

يؤالحب)قصتيمنخلتالمجموءةانواو.للسمياسقىانتاجهمفي

خ!ا؟جسدأالتيالقلياةالادبيكأثار7امناكانت(العرافقارورة

افرىناصيسةوهـص.يرانحزبعدب،مومنااصيقاواضحاسياسيا

انجبلا)ورفالعه.ابقةهواؤفهالمجهوعةهذهؤيتجاوزالكاتب!ن

وأ،اقصقىواالمسرحنبفيمآيقربانيحاولانه0(69عوالنساء

ؤجموور،اقصصياؤئ4فيمسرحيكأوخصائعىطرقمنيستغيدأنه

بهدالمجموعةهذهجاءتلهد.بهتعتزمميزاطعمالكة،بتهبذلك

اكأليرخرناذياالنبيذان)نافآكدت،تواتسستامتدصمت

((ا)!طرةمدينةمارس"إوييقطعالعجيلياًن.وارقىاجوديغدو

!-،بنافيندخلعند"اكةدادهذااًهميةوانالامامالىخطونين

كلمااكثريحلواًاعجيلينبعاناليبالىلناويتاكد،الكاتبتاريخ

ينضب.ولايركدلاوانهذفقهتضاعف

-صلمياامص
ومصطمضعصشه
.ص

خمطعط

حسابعلىمخلوتجبناوتاريخيينلابطالشخصياتلدراسةيحاولة

وروحهاممرعقليةان.لهويكتبالادبعنهيكتبالذيالشعب

ايضاللبطولةؤانهذاومع..الدراساتهذهفييهمنيكلامي

الفزاة،ثقافاتاطارفيتجميدهمحاولاتمواجهةفي-منتصرااو

تأكيدالىيهدفننتجهادبكلفان،هناومن..المتطورةالحياة

((للمقاومةادبهوالانسانيةزاويتهامنالقوميةحقيقتنا

المؤلفمقدمةمن

حديثاصدر
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