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،ل.ردكاالنثرعنحبيثهمءد،ا)فداءىأمرباا:قاراوجة

النثر(فيمد)منسواء...هيهاتلةويالجانبالىىا!لإمالممهمجل

(الاءجازدلانل)و(البلاغةاسار)9ياوجعةردنلعدامةالمنسوب

.العسكريهـلملاللابي(اصناعتناسر)فياوالجرجانياء)وراررلعبد

الاشتقاقالىالنحورردواعمنالالغويكأياالفضطحولاهت!اء"موتركز

لمةلآالمشاحواله!كيوالاحنالتضطبيهالىوالاؤعالالاسماءوصيغ

سصةوالمبالةطوا!حذهـوا!رؤواللغزوالاسمارةواءوحيوالر"ز

..اًلخ..ات"رإبواوالاصلإراعوالظخيروالتقديماءطفواوالقطع

اعربااك-اترينلازسا!طاطبي!هقىاا:تبجةاهوالا/جاههذاوىن

بنعنيمتأب.الامورمنغير!ؤبلبراللةةاءضافىااىاافداءىا

العمبدوأدنالمقفوبناللهوعبدلىجيىبرناحمهداوءبدطالبأبي

ودروسالهط!يةالرصيضةاللغ4من"شرقةصدحلترهقي2ووا&-اب!ط

فر!هرنواحيهابضعددناازةك!ازلغويةالم،اراتضروبفيبايغة

اسابقة.اا&مطور

هذااهتمامهـممجالمنآسقطواؤقدالمحدثونآعربااندآداأط

منال!ررك!الذاتفيءآعلىالآةمرداتىنزو!مفيالىنغويالجانب

احديث.االاوروبىباننقداتصالهمتعميقألىحن!ينهموديؤءمور

صكأأرسطومنذالاوروبياننقدمعينمنالحديثنفدلااغنرفمقد

اكقدهذاعلىيتعىءاني!أولاندون،ا!اصروناالنفاداحدث

مزعندآقديرماالعربينقدنافيالمشر!فتطاللهوعلى،الحديث

ايقه'وغبرهمالانيروابنوالآمديألجم!كلأا"لمرمابنعنداوذءرلهـم

اخاء*تاارطعةباتهتم،خانصةعرب"ةنقديةصهغةكله!ذاؤوق

الفنيماالانةعكالإعبتطو4!بتهتمالذياوقتاؤةسىوكمااالتليدةولقشا

عندزالحديثالادبيأادنقداكأةىؤفد.وفضايانازذبهـ?نالواؤدةا

حكءالمربطآلادبالىادوؤحؤدالحديثةالتثريمةالفضونعلىر،امحر3.ؤ

اؤصوصمناوا!دةاال!ون)هذهابىناقيةاقواعدايرسخانوحاول

الاونخدهةفياتعربرم!الم:نريعيمآندون..ءمحر-ءفىاوروايرلةاو

احدإطءالءرببىاالنقدعوداشتدادلانربط.)1(التفاتاواثرالها

وحببو!المغةاصرءواافيئاامحدضرايئالناتركهاباتغيابراؤقفد

البشرأا)ووزيزوعبدالمنفاوكلي،طفي"?طضخلالقراءنةوساىا

اوفنفسافيرامقكما..وغيرهمناءمفوصفنيوكرياللهوعبد

ليفنونهـ--سالاهتمامو/ضامى،،رةالحضاوروباالىالمضطلعازدياد

ا-االمصدإكأالشخه"-"نزوعا)فنونهذهت-توبصةى.الواؤط!ة

.9191عاما*برىااأفوميةالثورةغبوالتباورالاستقلال

العرداللةةتخدمانيدةالحدا)هـنونهذهباستطاعهكأنومد

ا)تالها"قىا)ضقديةتارررا!طااىاالاث-ارةوو:،.!ةوبةشالا(1)

الض-،!ضوءءلمىالقدإبمادبرنامنواسعة!طأء،تؤيا&ظرأعادت

.اخرىقصقىنلكانغهير..الحديثةاكقدلميئ

!لأ!-جم!لأ!3،!!لأرز*!!!،لإ3ووكالا!

3!!جبمظل!ع،.لا

همىلمجه!6،لا

!كاس!صي!رجم!!ا!ظ

المعانيءنتراتءنالن!ص-وءنىظمانها،*مقوآناءخدماتأجل

نا!هيمذ-بل.الجديدةوالاذفعالاتاجديدةاوالاحاسىشال!ديدة

أرهفت!داوبر!"دةالفنونهذهنتاجمنالجيدةاووماذحابىننرزم

التاريخيةالرحلةطبمةانفير.مفردالهاوآترتأؤقهاووسمتاللغة

والتبلورالنضحنحومسيرتهافيالجديدةا!وناهذهؤطم"هااالتي

ا.لصارضى-ا!ما)ذياتتإرذاثالادبركيا)ضقدمنخلقتاقياهي

الادذصوصةهـننحدثن-،!اذا.كاة:اابنمي!انوااولزطةببن"مإشص،

الروايةعلىالىءويرمنث"يءمعيرنطبقانيمهـنحديثوهو،مثلا

طوربةآ!رةالمقآ"قياحضانأفيالاقصوصهقىنمثرانزءد،والمسرحية

لنترؤةاالرءعيسئةاللغةبر.نالانفصامذأكخاقا)ىالنقددء،الديهو

الاذفصامهذا"مهيققيالهطهموقد...ات،ضحاالافهءوص؟والعمل

الكماباعمقانءضهاقىاضانوااتعواتقمناخرىمجموعةوتوكيده

الةنبملي،لنتكلاص-"،لهءاآفلهم-الحطلمىوء-كانوا،بل"ورةحسا

الك.ضاباكثبروان.هـةاتءباعالميةاب!ماذجهالصالاوأ!لمهمالواؤد

واسدارها.؟لاةةاحه"اءآشلهمكانوااجديدااثكلابآسرار"عرؤة

ءؤطولدت"مرفىكبمامأة?"رةاافصةامنا،واىا)جيدةاترماذجوان

بالرا)ال!ارفهنبعضت!هـلوان،ايرديهموعتىاخرجمهنااحةطن

الملأزمطتالجديردةاالغةاعنابحثاعنء،دهمالمفصه.يفنوالماللغة

له،الادرء4المقالةاوالفاهةاغةاسضممارةدون،الجديدالىنلهـذا

ا!وقتةيوفادرةالفصصيالمملبمطاباتاوفاءاءاكاؤادرةلةة

الا?بلة،وخص،زص،،آلهربيكأا"ةةرصعاءالاصةفاظعلىنفسه

---الفنوالقالبالاغةب!بنالانفصامتعمقوغيرهاالموامللهذه

الفني-كالالافهذهعلى!نط،لةةب،لالاهتمامواصبح.اجديدا

دواالمملمقةاصريقىاالا!صوء-ةدضايااهمهناللةةوظأت.الوليدة

اقصاك!نمابلبعضهامةاسهامات!:،كانصجيح.الانحتىحل

المزبا.؟طارفيزالت"4المشكلةانغير،.المبئهذافيالكبار

.والاستقصاءاتالحلولمن

اصهتا،اكبر"ءجديدمنامضهنجةاهذهلثارانءريباويىس

حقككاحيوهوالمصدالا!ذصوصةحقلفيلمحيهااـ!امةاالاسهاولت

طراكمل((غراةمناالةراثر))"المدوو--قصتهفيقدمالذي

ا)قء-!هذهؤككزدماًذ0.صل،2ؤحمااس،امواءظما)اةةاقضية

اطرامنصلؤجمةبئءربو)خةالاولأطرازامنفصص-ةلة"مرةلاول

ا)قضب-هذه"خارانغرباليسأقول..اوفتانةسفيالاول

واكأ،ها)؟(((الظل!يتاس))يرالاصحقييحيىكنابمعجديدمم

قض-تيط--الجدإدالكتابهذايطرحاذ..جديدبنئمكلهنلتثار

واسلوبه،ابا)ـ*ةمأدةتتيرهاادتيالخاء.قيالقضاياقبلنعامت

ءكأ-،الذيءن:التايىا)!صؤالفينت!لمورا"ضصصبناهاتهبئأول
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"ثلطرحففورازبادرانالمفروضمنكان؟إ..ا!ن11ربيال!نثر

نانجبر..ةارواوااأق"-يرةا)قصةكت:أب:ؤنهولآسؤالاهذا

رماء4"ابون،مت"ما)كبار!ى،ءضدقوةالفحصالفصةكتبأغاب

بار-*د:--د111،ءيئا)عنهوهذه.ا(أفوةر،لعنتهنسم"انيمكن

آفاقالىافنحلبقءناجي!دةاؤصصهمامناكببربراتفعدالتيهي

اخصابعنعاصزةالارضهاصءقهو)صزكهاوالاضء،نيةا)ءهـقمنابعد

"خدآانفصقي11تسنطعامهـ،ومن.الاحسماسواستثارةالذهن

ؤيوحدهيجانداض"عراودور!ركثهبىااةن!زمجالفيفالعرباللفة

اشعريةالامهأهااتجنماذجمنالطويىازتراثنجاهدقد.المفمارهذا

هذا.الثمركهذافياوؤوعامن8ءيئالضااقديةاالدراساتومن

هـنا(نقديةالدراس،تاحدثفاناخرىناص-4ومن،ناحيةمن

ا،تف،عرانبعضهاوترى،منهالافويالجانبابداسقئلاالتذمعر

يخد!اآفهالآخرابعضايرىبينما.يستخد!اانفبلالمفةاصخلأم

معا.و!سخدمها

ارعو!بمازةشأىار!ربئنال!+،نيهذآفيمهـهومحقي،يحيى

الفىتالشكلقه--ودظهـوهوراعمم!.المغةاخدمةؤكطالهاملوره

من4لفمىايوؤتفيوتملهر.بروحهااحتيف!واناهصيرةاللذصة

اؤ*(دها.وا-اقوضوحهايفقداندونيداتهاونجراإقالةجغاف

بيسنتجمعتغةفييصو!اوالانس،ناحي!ةافينآ"لملاته"عوانطلق

ءة!اوت!ن!قيالملقلماتعندتريث.آتظرىا!فكرو!صوحاللمنحرارة

حقي!بء.ى،غروولا.،ننقصهاوزيادةدونالمعنىؤدولىهـوما

امحدب-داعلى،جديدءردياسأوبا)ىالدءواتابرزصاحب

ة!اعربر،بساالمفةاسلاس!ةيغفلولا،الاذن!لاعصناعلىويعتمد

والمعافي،بالا-حاءاتالمثقلةالعا!4الكلماتءىيست!د.ايقاعهااو

واهـ-دةركامةدج!لىآنعاىاوندرةالحى-4بانتحديدا!الغنية

ي!نةض،وا)حياةة3بالحرنارضةصورة((يهج))او"؟ق))مثل

مكتابة..الخبيئةكضوزها،هـنالفصحىالمفةاسجرعنالتراب

الإفةمقدرة!كي؟هرةدروسعاىينطوي((الطلوكطناس))هذا

وا)مواضع،اءموقيباتتسمدروس،والتحيدلخلقاعلىالعربلآ

)يدهـ،تضع.فءلاتالمعاستعراةرأيءن-للمهااستغفر-وتناى

ودونعفواص،ءهانى-4د،بهعليكلت!يهاندونال!مرعلىبحياء

البيانصهحاتلك.لقدم،عظيموهو،ب!ضلهاعلي!كندللا.ؤصد

اتفص!راالرذيلهميققعاندون.اسهتحب،ءوعلىبسصاطة(لمشرق

،برمجدبدحقييحيىعتىوواوش.واضعاةاكلالاسرافوهي

يوؤ!ااماوخىاخرىكتابةافأبهبئ"نترميزهاكابةفكتابته

!ة"-وحساسبعنايةقاةالمنتاصفاتافي!،.خد..اعظيماكاتبها

تدركانا)عاديمةالعينفةطيعلا.لهلبثنيهألفعناث!هرءلت!ز

هـ-والدالالمىزا!طفهفا)غارقهذاواكن،الطفيفافارقاهذا

ملتهودونوعفويةبيسرخطقتخطفه،حهكهريح!يىءهبئتلتقطهمااول

آلافعنفتهجزهطاسطرعدةفيبضينلكتص?.ا!رواعاو

حفاالوجههذا!ييرمستوووفيالذيان)):صادفكاقياالعيون

جاحطت،ن،واس!انكبيرتان،ايضاهمامستدروفان..عيناههو

..كالماسفتلالأالتين!طرلهلمعةجاءتمنه،كااهحمسوادهما..قليلا

أبداكآنه،اجذللا..احبوربا،بالغرحتنطقانعيذهبئمثلهـماآرلم

الرفى،ا،ت!سءنسارةب.لةطغان..فئطؤقانترلمبض!*-ةيكتم

اثمههـ-اع..يذ)ذدمهمامن9دنيااطعم..برلمالسعادة،احءإةاعن

،صاؤءكماءعليهماءبيض،وروحيجسدييضلا)!تينها!ين

ضرلي،تتحتالعي!نينبرقدرةوتحسس.((شمنتعلانهمفضتىلا..براق

الثصخصشهتفاص،لكاؤةءنبالامصاحاأكبهبىالمقتدرا)فنان!لم

هذايعنيولا.؟رعةخبيرةأ/بفيوضعت"ااذااللفةقدرةوعن

ترربةهذاجانباىاولكنه،!حسبارل!لآدي"جربةا*نراباان

عننتحدثانعاي!ناالكتابعاللمالىندلفانوفبل.احياةاؤى

اعربي!االصدررفععه4بعديطرصهاالنياثاب4االعامةا!ص"

آوافها.ووسيعتنفيتهاووك!اللفةخدمة

فنيةؤص"اًاكتابطرحها-هذاالتيالاولى4امضهاكانتواذا

الةوعيةالطيبعةمندنطلقعأ"4فضيةالثانيةا)قضصةفانوجمالية

تصابا3فا.الثقافيوامعنافياكبرشيءالىلتشيرا)كتابلهذا

ص!فة-فيباشظامحالييحيىيكتب!الننياليومياتمنمجهوعه

كأفىا!يو!اتهذهمنحقييحيىولدى.اسبوعكل"المساء"

سنواتدترمنوردئز.بهويبوويجمعه41يخلسءنيريد،كبر

.اسبوعدلافيازهذامنمفالتيناومقالةحقييصىكتب

كأضبمهمتى.اونؤالهذا!ياذبلوراطرحهااناريدالتيوالفضيه

)(صرة))وبشهادةسفيمانريمالا..إ!الكبارالىتكريمكتابئ،الدولة

المخلفاءالعبسي!يننهجعلىنسبرالشرنادفرنديدلهاوانفودامن

ااهـييالعرنيرلميقصلييطو)كن،والاسعادثامنافرنيناميوولاتهم

ومنقحةمحععةعلميةطبعةفياكاملةاأعمالهمتصدر.ميهنب

ويدء-!وهبلالباحتيساعدتاريخيامرجعاتكلن.فاريخياومبوبة

الطامةءملدممن.عنهالغائيةالاشياءمن1!كثيرفيالنظرا!عانالى

جهدهعوجل!وفتهمالعيشلفمةتستهلكالذينالأكرادالباحثينمن

صفحاتبهاملاالتيالسياسحيةحسينطهمعالاتمثلالنالي!جمع

هجألياتهننايجمممنبز..سطعنذرينمناكثرطوالاجراندامختل!

ذهـكبعدآحزباالنفسالمدهشةمدانحهثمالومدلحزبالمقذعة

مالالأته،زعدوللسعدافضاريتجريص4لظيجمعءن؟..بقليل

هوهدا.؟.وسنينسنينطوالافعداءبعضهاناصبتصح!9!ه!

اعظمالعربيمةللت!دةفدآلفديرهعلىالثلي!هءافياحسبنطه

لهتقدمولم،العباسيينالخلفدبئ-لموباددولهكر"هـ".الخدمات

مانكلمحققةكاملةطبعة.اعصراضميرمنهارطلبه!أبسئ

وكشلكتبهاكلمةبنلكاملهبهبليوغراهيااعدادعننأهي!ك..قي

وابلخيراسمهميهآوردكتاباومقاوربكل..عنهكنبتكلمة

الكنولىهذهؤتجهععندناالدولةتنتبهمتى.لر!دهذا،الشر

الكبارضابه53ح!قةيعرفلاجديدجيلنشألقد؟الكتابلعشرات

تحتيديهواببس،حاليقتهميعرهـطانيس!تطيعولا،يعاصرهململانه

ارادوامىبكثيراوووهو،انفسهمعننشرهءـمارادواماسوى

.الحالاتبعضفياخفاءه

ناس((حقيليحيىأد!مانكتابهذاصدوربمناسبةهذاأمول

التييو!الهمنممالةءنرينهنانثرعلىيحنويالذي((الظلمي

هـفامنكتاباعتذرينمناكترفيتناتخرجانجمعتلو.ستطيع

بالجائزةالدولةكر"تهمالذينتاباا،امنحقيويحيى.الطراز

اعثوراتستطيعلاالنادرنالفطعآلادبيهتبراتههذاوممع،التقديرية

اصحف،صهفحاتافيمبعترةالفريد،المدهشةيومياته..منهأيعلى

ارز؟ناذحن.ا)نسياننرابعن!وتنفضاليهـلآتمتداله،اليد.لنتظر

لانالكثيرمههاسنتعدمبةالقررةانجمأليومياتهده"ن-فستفيد

مئذنفسمهءتىأقىؤقد..نادرةادبرقيقطعحقييحيىيوميات

خالص.آدبيبطابعي!تميزمنفرداشيئايقدمانبك"ابهااليهعهد

..الفماؤعةالعامةواثكلاتالطارلةالاحداثملاحقةمنيسفلا

دالمطباتالشوارعازدحاماوشبرارةماسوانفجاراوا!كبريتنحقس

اليوءب،تءنيجعلأحنهو.الصحفية"دومياتكتابيفعلكما

ع-نبهايسنصيض.الانسانوفياللغةوفيالادبفيتأملاتهمدار

جانبا..لركهالذيالادبينقد5اوعنهجبرهاالتك!القصرةالقصة

رالجو!اكتشمافعلىانمإدرةالقصصيببصيرة!ملحاا&هايأتي

فييهتاذياا)منانوبتوؤد،العرضيخلفوالثابتالمكلهرخلف

ابعادهاالاش!باءيهبالذيلناقداوبوعي.والحياةالروحالاشياء

ياهـابقضطالمهموممصرصبفي(لمتيمالعاش!42وبو.واعماقها
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أءـمبصهايىومياتهذهاكصسبت!نماومن.وا)سياسيلآالنأريخية

سمتخرجصتىءلميهاويعكفيجمعهامنا)ىحاصلاليوكانت.فائقا.،

؟لكمبر.منها

منمتجانسةمجموعةيضم"الظلثىناس)،حقييحيموكتاب

ولوص-،المختلفةو:ويعاتهمالظلأناسحولتهورالبومياتهذه

اأتبهابكرااماعوااوحول،الظلفيزا(تماالتبمأبكراا،ثاق

المتجاذص!4المحاورهذهحول..الكلعنبعيداتتحبركانبدلا

مترا"ء"صورة،ناثتقدم،واوحاتهالصتابيوءياتتدورارثلاثة

ثىترسمجرديكونوااًنآثوواًالذبنأهرلاء،الظللاناسالاطراف

هـصلاعطوااًللإإنأهولاء..الحركةعنتتوقفلاات!،االحياةآلة

.صغيرةاأتفاتةمجردحتىولا،شيناةالجيتهبهـمولمعندهمءا

الشاغلحقييحيىثغلا)كبيرهمالحياةعرضثكبمااًلكومبارسهؤلاء

حركت!-افيللحياةأحقيقيوناالصئاعهملانهم،اأدتابهذافي

هموحد!م!اأكومبارسوأكنبىلمعجزاتيلالوظثدثالعباثرة.الهادرة

..المعجزاتءعجزةبذ)نيىصوكون..احيى*.ابهماتستلمرالذين

9!يحقييعيىيقولكماكلهوالكتاب.أ/عظيماءمرارالاسمعجزة

ه!دا.الاصمواءعنتراجعواللذينفىحناقاهتماممننابع،)مقمهضه

المسرحعلىبالظلللملتمحقين.لانفسهمهمارادوااوالقدرلهماراد

الفقر،قبض!ي،اشيخوخةامي،اغربةاثى،الفننجوموراء

يئطب!قأكومبارساوصف،ثهغلحماراصطبل3انهمنزومكتبالى

احسستلانيء:،ماناسأوحات!ير!-5ت،ءظريفيجميعاعليهم

رءظه--سمرضوا.ةاصصاتضضيهاولااًرةلراهمهاتسلافلوب!مان

حكمته.وحدسواالكىونئظ(م!ىانف"ملص-لمكوالانهمواستراحوا

اشهخوخةاواولا،وطنكانلماالغربةواولا،نوركانلمااركلل!لولا

تبخترلمااث.غلاحمارواولا،ثرا/كانلماالفقرواولا،شبابكانلما

بسص-ؤالأبصراعنهميرتد.والالتشهادالث"هادة!هم.الرهوان

منالكومبارسوقفةنقف؟معلهمجميعانكونهل.اأعقللهيرتج

"."الابرء.اراوماعالاستدركطلاخف!لأ!وىابطالهامسرحب!

ا)حق.فيما:عداالعكليمافئانابحسحقييحيىيدركهكذا

بهض"ئاكلفيانإرىحيث،افاهرةاالصورةخلفأكامنا

.بالفلالا)ءخا!وآثرواالاضواءعنتراجعواالذينهولاءملامح

أظ-لادرجاتمندرجهثهناكاضوءامنا!قأىاتقدءئامهماوانمنا

ا)(خصو?ه-لااشديدةاالملامحبعضيل!ركما.جنحها"حتتطويئا

البمثرير-لأالكتلة!ىالاندغامالىالظلاناس-مين.اصورةاهذهثى

ىتصانفردتاذا-موتاأنحلةمثل"منهم!الواحد.الكبيرة

جماعة،وسرومئمحياالايببعثىانلصءطبعلاثهو،وور"هـالنببم

خطوةتتقدمالا))،(بلةاظلفياةبا!ب..!قهقرة-أجميعةا!وقسهي

برلتدم..!!قىيرقفانلهبدلأ.الضوءتحتقتقفواحدة

يمينمنالضغطيتقبل.اخرىكتافمنطويلبدرابزينكتفاه

؟دماهو*كلل،اليساروعلىاليمينعلىيضا2هوويضغطويسار

لىالمقلقةوكفتهبهوت:قراطرداروةتقهرحتىالارض-.ث(ن

ا)ا!ىالع(رما)حفنهذالمحبرغم.(.اص)((أهالمرسوما!زا

وكأئههـةهما)ـواحدإبدوبحي!ثاًأكبيرةالبممرولةاأكتلمةثىالاندماج

شعخصيتهمنهم2!رونجد،الب!اينتمىأقياا)ضكمةالكمالأجز?ن

أكلل"ايىناس))انتجدهنأومن..المتفردةوملامحهابزمصزةا

..والتنوعبالحركلأجياش.ينفدلابشريلأنماط2معرضحقيقتهفي

يكونبانيرضىمنفيهم.المتئوعةوالطبهـائعالمتميزةبالاصواتمايء

وربحة.--*لهحضورلا،تفردولالههويةلاسدخانةمجبرد

يييحسولاغابتاذايغيب،أوائهاتحتينضويالتيالجماعة

ام.المعاالمنطمصءلأالارقاممنرتلبينرقممجردفهو.بتفردهحضورها

لاف2دينمناكةبرتلتقطالتياأخبيرالففانعينغيرتميزهلا

الشبه.اشد-شبههالتيالغشبيم"الاحجار

ظلايلا.بهينه!لاآثرا*نهواقبةقىااضواءلفدتهءنوفههم

الطل،فيللبقالم"ؤثرةبا)بذلصبةطبصءةعن.ليعينهظلبل

"-ل!ا(جداترىاءكانياز4كلرلضص"منوويهم.(اظلاؤكا)

يؤ4رفبنفعؤاء4،مرضعنلاا:ةسلىا!يعفةعن،الىزلةآثر

د.اًقصىا-ىامة-4ءرؤوض.*ختلء،لمفيكراءضهءناتودا

اليدمرتمشىالبمرزانغمحمومابلدهمنيهحانسوى4احيايملكلا

رطوب-لأ!ىتحققه/وجدمنوثيهم.(وعمفعةوجه)الوجهاصفر

لدورمادل؟"علتب!ئ!الاضواءالىدفعلو،شرهوتحتالظل

ويداًفعبااظلكثبر.ثعسكلو،توجيههومنصنعههـنالاضواءتحت

"عبقرإتعنالد!اع!رو/!تميأيمنأشرس،فيهمكانهعنبضراوة

ء--نيرزيحهاوء:هلغال!نا!برأهمن.الظلوبالاتتحققلااةبا

افيا!ومذرولاعصمابهنعصفرا)ميم*ىلىضتهالا"لبرمكانه

،أوءا!-هـ--ةأبرداوزكاتأاءا!يالمبرورةأهـيوكابهتختالماكل4يصو

ا(!،راتصمن/لطولنراثالبأهـالامبنانجنوءئهم.(الستاروراء)

دولابعن:ع!دازلملاتالاا)ىلىتفه"عابرةكلمةثيرهتست،الحرثية

ناتلبثه،ورها"دروء5-م!-ردىاجمونانافااصياالضخمةالالة

يى،ولإحترح.الاص:هياو!3اجرامنمهارةأقلليسابلداابن

-أماءالمصريكا*اتبحلممهتهالىإعودان.للإث"اثم،اًلمعجزة.

ر،لاحرىاوالاهانةردانبهدصءقهمنهايص:ع*ءرةالصالقماشقطع

ازمناخطو*ندثعهمم8وفي.(البلدابنانتصار)انتصروالتحديؤنجل

بعضءهم..وصالهم2اىاالشيخوخةوهنفدب.،اءياةاظلالى

،(وداع)اترإ3اهـذاطياففبثهاثيسءتووحد!تهاالىا-:خام

اطبيع-صةاكيبالاندغامر11فيعزيانا!خرالبعضحاولوجمئما

،(القبهأكأهذه)وا،نباتاتجدداعلمىهرةالبلطاقتهافيادوبانوا

في4،لانخراطاكصيحخوصلأثقل4عنوبىؤعانثحاولالاخبرابعضاأما

1،مر،اءنالصثرينقيث"ابايزاللاوكانهعباور،1ر.بالحباةتيمار

أفعوالمغيبعلىؤاربهاشرفوفد(العمرقوس)ا-وزئايقيملا

وقسدا)رأس!روةوو!الثلر""ندث"ركتاتياالشفقبظلال

اهـواقفالانم!انيإح(طويىامهوقصير3)و!ي.شيبااشتعل

،*!"لة،جس.العاصفاعصراهذاؤىعموماالانمص"،نهو19ظلفي

الاحداثمنالاطرافالمتراميةأغابةابلكازاءواًلامكانباتأءمرا

رملحبةحجمعنيزرتلاءـئهاعليهيقيضءاانيحس.والمهارف

الوبرودهذاظلوى4بئفيحس*نسانهذأ.!سييحلةماطىءفوق

انيبشببخ..المعرهمةضثي!لالنفس!صيراعمراؤءميرالرحب

وحص،-لها(حدودةبمعت!تهاأقديرمالعالمبانسانن!4قاصراذاءنمنخم

اصطخى(بوشهدحولهتلفتمأاذاجالعرضيعوطفل..ابرتيبة

الحديرث.ءصزئااليارصيعوتئاميهاوللعارفالاحداث

حقييحيلنايقدمهااًأظلئساءمنكامأةمجموعةايضاوهنلك

علىالطواثاتاأنهاءكلعلىيصوي(رشح)واحدكصسفي

يمشث2ـمطفلازالماثعالمهن،ا!فولةبذكرياتيقرنهن.البيوت

يزلنم(أعملاميدان،الىخروجهنبرغمهن..بعدالطو!عن

البيتؤعيدةالعاء(-"ثحيرالمرأةطبيعةتغأب!ن.هي!اب؟تمتوجسات

أقرويهااأجصئ؟ئعةلمحيهن..خلالهومنرجأهابعينأماعااترىوهبى

المديئة.أىااأبهجدة!ري!تهامنالاووامعلىت.راًالممث!وارئطخالتي

وتركهاالدفي(علي!،اخئتوفالمدبنةثت1)صابون4؟ئعوفيهن

بلاهت"!ييجس!!التىاللإلمةوثيهـن.بصماتهاملامحهاعأىالهجرة

،مكدودووجه،ردثبعقلتدبوهني.وارهاقهاالمرأةحزنالخائفة

صهو.أزوبرهااقديمةاالملابسىمنلشءثا.شحذا)ببوتعأىتعور

تطاردهـ-اأبديةأعنةلىضةثيالواؤعلاالمعصعص"اكحيلةودالحس

..جرلرةاوذنبلونمادوماالمدانة،انفلانامن!اتستطبءانلون

واحدةلو!*كيحقييحيى)ئايجسع!االبمعريةالانماطهذهكل

مط.ائسويةاالانماطوبهـذهاأطفو)"بذكرياتتنز،(رشح)هي

مم!أ



*فبيرحيىيفه"نههـغر،باكللاؤياقابصنامنأيضاووواك

ا!كتاولم"!*!ودع،وا)ثر!إر،اهـماثقب-ل"ءع(واحدكي!في)

.ا"الرثاءاطلبكياءثاو،،وي،الةبمبحةا)"كتو?!،إء"البا

ي!دلاًافيا-فيءرا1ء:؟نوا،ا)كذوبوافىطق،انتناا:خيلوا

اتيااموالم!ط،4بثخصاة!وناوالغرور،ا)ظهراءطهنا!ه!راءن

اخطاطولعلىشيءاكلارافة!اوالمهرور،4حكهعاىحكم./ماولا

فياةشةادوناصء"عبنا!لميداةرزىادائيوا،ورمهـلاكلوالمعقداؤي

،اواض-حاال!قض.دبر،ابآهـ-ل!ا*،وا،4زؤفيرمنوالي،5!

يؤالئدونأصء"عءنفيللةفىىارازكبماوا،س،لاكلوالمهقداتي

اوكيمىاهـتوؤي.(هـ!ص)()ؤتور"لمقفيووةقدمافيوا،ء-نه

رآصاي!ونسإة-"ااف"عة---ولعلىاأ:تروياءهالقييئويالذي

زقي؟صةأكمااالم:ءماحدىءة!هقاولتا،!6):أسمنءرإبنوطا-ا:ءعةا

،ءه،!---،ءلمىةابا!تاا"ويرةااتاكرها?احببهواإى.ى3وبا

.اصةزاقيرجبالذياة،فعوااكل"ثاط،!.رءبا-يا4اةوافىايبن"*ر!لا

طهما"ا"ص؟حبهربهء،ولةع،خربكم!زنء:"ؤ،زدةةللأؤ،زدءمت

.ارتوو"اضاو!قىاء،ءالانتحجبتحضىلاثءجاءافيهقةكدلههـت.تيه،تراو

حقي،ء*ىأناإقيد"هااأ:،سمناثهـاهيراص-لحةفياظلاأصزاءوهناك

ء--نأ:ع.دةاالحفثةافى،?قز(كؤيايدورء!تكن!ءفبحساد.ية

ا-صاصهـ.إدةذاوإة"نا)ت،ءوليء-دهق9./تجحدثو!و..الض*وء

اتاةاكأراتفىياكهجرااةظناء-هـذ)كبالعلىأكأطرلا،حدأؤه!ى

ء.سدهتوقأضا!"بمث"طالاور*جاءا،وار1)ى4يرزبء"1"زر!تووالء،سي

فك!الابرته--،عيا-،ءام!ادرص،تمنب!رصةص!ودأىاالعارمالحاءولي

ا)خكلء-ءص-""-"عاىاتوقاهـتااز**-!3ءفو(1091"،/و112؟

لأ01رئغص!اان.فاد

اظلىااناىطعلىحقييحيىزنويهاتمناةقدربهـفااكأفينااذاًو

فياتزاولاةكباا:*راالا-!اقعلىزءوره،.لهعلىئتعرفانوصاوكا

ا!ؤاقاةقاطافيا،رءـفاأـحسوتصمى،ا)خراءزفدررءنجدالطل

اطل.افيسالرةو!كت!االاع-نعشراتت،!غفلت(لتيالمتميزة

الزريرنبضرإ*.تنةطوام.ا)ضوءرؤ!كأا)ىفذهلءنكاتبيقدمها)م

إ-"الزاو.0ا-،1االنكلرؤيا11،،مة/بئ،ازاوا"اكءتهابالقربصوءوا

هذهوأول.ب،اوضوعاعهءقةاوب،لخرةوبر،أفهم3احببابفيضاتبا

بازاناةحتيااءباهـ--ا)مهوحقييحبى!!ل!!ااكب!ا!ؤاق

"-نا!ايتحامال!بءنءضميزةبانفهالاتيجبشىحهث.بةالتةبيبر

لئثسا!كض"ف..(خبرأؤفي..أةعبهرواأفهماضوءعل!يهايريق

اءوادثا5"فحةمنرج!تلامالذيال!-ط-اخبرإخلفحقييجبى

تفوقبرانفع،لاتضيرفي..ا)خحىني.الءبمنء(لما"عدوداتسطورغير

هذا"أماء"يلتترك،"وجولييتروميو))قصةبهاتئهضالتيتلك

مهبيضحببآنهرزطقتغاصيما--4كل.ظلااهاعليهالتحتيامالعا

ذروةاىالأا!حممبوالةاطة--لاقيه"ءاق6اةقراوطأةقحت

قراهيولاهولا"اثقبلمةاافقراكلحلترتيفون2ء.حار!اوالذرى

اًلمهرفيىنالاكابرحبهوهذا.؟،؟سهعاووجولييترر?وقصة

وككل.تماثلهاحبقصةللفقراءتكتبانبدلاوكان.القه.ور!ي

اروائعااجدرون3ثم،بالفعلبلد(اتالهف-كونلااهقراءاقصص

..(93ص)((اذكربا

ساثمفقد.قراءالةحبقص"صقىيحيىيكتب(خبر)فىكبما

عواطفهم.ويص-جلقصه."!بربمنبالاغن!اءابوابعلىالادبتسمكعطول

يقت!م9،الكلماتقبلبالفعلانفمسهمافقراءاكهبهاانبعديكتبها

الماثلابن،الارمهـمفةعاىيرولدالذيالحبمنءدهثاعاول4بفلهلئا

والر!اففةاقعرمنوا)ـسقوط)).احيماةاوكلةتتالانس!!ب9

،-صاسجريرب+نحبهو..البيوتصلم!ء..ا!ورديرثةصور.،4في

ع!ةىلهفةهيا)حبعلىلهفتهما.واحدةسلشهفىمربوطين

(37ص)"اقدرا!سوةعلىاحتجاجمنوملدان4ماكلهي.الحرية

3ء*اءا:،!دوالااعنواأرزهولاءثقا"رتبةا(ىارتفعالذيالحبهذا

اطباخا..الهإلئق"وقةوا("ثا)5"لفقبهماعوىارزياهوبالذاًت(

سرانكئثفء.ءهـ-"..اتروس!ديتةء8أاحض-.فىتىا..لضاد"ةوا

لتوأث-8،بأبترولنفمسهاعلىء..!ت،الفض!يحةانهاوأيقنتامتاةا

هـوبىةالنتالاحطةتلك.منحقبىيحبىيد)ف!ا..اك،رجسد!اؤي

الا"-رن/لاالبنشاتهـؤلاء":فيقولعامثءيءاةىاحض"وصيةا

بررقاو،الفظهعاهب--اجاحالةقيالنافذةمن!القفز:ررطرإقبن

احب،ةافي"لآ؟لاء::تا*رهحين.الشديداغما-،ا"ؤيا!"دا

ا-رزياا:شهـيااا*فابااةصآاًو.!بص-!--دهـاؤهـ،1ت،جماءواول

صقبى.إحيىليبةزجهتا.(38ءد)((اك،رعرزاببجاتبهيهونيطاقلا

أ!خلصافيوطري!،1ةاحياافيوا!لوبهاوثقافتهالهـة،ةاطبيعةبهن

فيفالعنيالاسلوإيهذاصه!ىلوؤت6إساويويلمس.ءعامنها

اء:فاةتدد.:ولق"كأبطربرةثسا،نجرهـىانتءرالذيعشيقهااءواء

هـكانالاف!-،لوبزءل،اةطرةاآ)ى!النصلؤوب"فحين!ا.ا!ديا

رخنف-يآأتيحشي311أءنةءاذآكاةىبرديدمن،ءود،الافوال

ا-!ماا--فوحةءاونترالمت"األنومةباؤراًءهـهااحض-،رةاقترهخلف

..الملأنتحارا)ءصريةاوورإ،لامنذلكوءببر

بر:-ا!جوسا)ظلويتوارىطالماافياا.لتحتكه!احباعالمبعد

تحتيومكلوؤوء4برغمالطلفيقيوارىجديداأفقاحقييحيى

عارم..المقاهيفيالمقاعدوبيناضوارعاكبما9الارصمةعلىالاعين

.إفمه!موعةاتيااخر.إباا)8،لمذلك..به؟رومضباعتها-انصيبا

احامالك:يرابرث-ةرونا--ماءامنعلمص،متهـ-!بمروةدالط(حا،ينارو-ن

عاىفةجهزاجنيهاتامئاتتربحبقرفببناوبقبرش.الاثمانبباف!

..براءالحلميئربونهؤلاءمنوكثير.المئباغوااكئيبال،قر

-ونوقرنثص:مااللذيتالنة،قمنفيوععاء4المنترفون؟الميسوغه

حتسارجلاصرمنوع.الخ!يريةالجمعياتبآسىماءااليانصيب

هذاحب،.راءقيإب.ى):،1بمضءفو.ا:ةءمةاالاحلامرمالفيتسوخ

دهـحا/مءليه،ضهضأرزيااـص؟رخأالتنا!ضخلالمناخريرباام!ا)عا

صيدعالمىحنةمتسحالثيابرثءعدمفقيرهوفها.العالمهذا

واحدقرشأقي،ء11،رةع)ىيعرض/هـهيرمد..اغيبرهايثروةيهبانه

يروضونهـاءغا"رةفيبهم)نرج.ارحهقىكاالسماءمنيهب!.بثراءوعودا

اخلمكةاقضص"لمحقافاالغهنلمةابافياا)!.لفيغارؤونقعودوهم

زليالن.فوف!رآقهلاذااردحاأماهي!لةؤيهاالخسارة،مقامرةمجرد

خطاهويينع"رءلصغيراحدثل.جدهخىإصغرافيادمالمعالفقيرهذا

واكن.ع!ي!ةصورلهم،ءص،5علىيشوكأءجوزاتجدهحتىويهـرم

الايرهمانفيصهـيءات،.؟وواوانائاسابينفذنمصمنهمواحدكل

احإحامنخالصاالورؤلأيشتريلعضهم.الصدفةاسمهواحدبرب

،ةلمء"اابالهلأاأنو!ةرراع!لألسبهلملأشرالهامنيتخذو؟خر،صبي

القراربربئ،الهواةمجموعةالىبنتصياوثالث،بعدهاماالىمنهاينحدر

بينها-منلنخة،رالارقاميض،ءلا-اعاتبااواقفا،للممفنازبائنا

كل!-صة،واحدةءرةورؤ"ما!"ت*ريومن،بالربحيبمشررقما

هصذهيتكلىم5ث-موانأ".أز-".بهايجريالفبرنسية(!-ري)

03)85ص)"الة

التمحويم؟ولبرغماكللافي"زاللاا)ننيالعوالممنآخرعالم

"شعا!بئيناوخبنفيالبكر4فيافهفىحقيبرجيىبنايجوسحولها

لنايقدمحيث(؟أغزاالانسمانهذايطلمتىالى)و(وناسناس)

ترقىالذيوءالمها!لاحمعورة..اظلافيتوارى4اظاامعاصورة

تلالمناكنووحدهاصيهرضالالا..اطظوساصمرتبةالىالاشياءؤجه

اًلئقيض،خلالمنالصورةتفاصيلالرازفيالمفابلةعلمىيعةمدمنهح

جمريقتهوتبهرهانص!،رلبفيسلب-التدرأهل!يواجهالفلاجهوفها

.الانشياءالىا!ئظرفي6الاكلفبئ،الحديثفي،الماءشربفي

ممعمقابلتها؟يلصوءا.غنالبعيدالعالغهذاصورةالفنانلناويقدم
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ج!ة"نصفيرقفلحدؤةعاىانعكاسهاوثيجهـ4ءنالمدإضةامعا

إءطلقان/امىضط"عحتى.اصورةاتغاص-لأدقا"ـحيإننينر9فتيالانية

زراه/ظل*ءى1)ى00الهام4اور-وآلىكلرحالاذهانفيحفرهارعدما

الادباناكعغ-ءطولا،أغوارهاةىا)هنعلغل،لا.؟!.لغزاالانهطن

روحه،لعريرةعلىكبيرينفنانينمهارة):،فيسجل..جوهرهعن

نا-ءأسهشطص((رفيعفوقي!!عن*الوفتتفسقياضاويكشف

عإىوادت-اذهثي!الاحيئاروا-ب،اةللأحةالووحصء-لمضياناشهد

الوصةطعلىيقتمراملاتهه،."ءت--ارودو"!5بشدروسجمديد

التع"ءرءنهـإزاةشحنةاهطاعهلمثفي.المةرء-بلاض،وااوالمى،ذج

الىضعفهفيا!لاحانلاهةرؤع!صيهـدروإش.اشاعرياالدراءكط

كئصفو"خض،د.بشجاءلأاقدرالبيفلمفلبعنصأدرة"-روفةبحة

أضرباتارغمرزكممرلما)تياله-لمدةالصخرةءن.لماثيلمهبجمال&)

ارسمواا?اتوااولىءقىاكانتواذ؟..(ع1ص)((عايهااةالمنها

ماالادبقانال!لاحروحمنتقترباناستطاعتتاجياوحاتؤي

اش:حكا((ؤجهاةلاحابقبماذ،والعهقاموفيقىابنفسذلكمنيننمكن

.ةإاعااءنإقيااروافي،1ةنيبرهاالمسلما):طردقىكاافضيفى،المبهم

.ودماحممناذ-ا؟،ز!رهام،ءولكنثكالمجنهعكامنقىءث-*ا"رأيناه

بر"!وت.(52صأ"را"ه2وعواطفهو""،موقلبهعقاهاىاندخل

االملا"بمة"?افالىرفغقهآوواوء،خشةالانئراًرف!حفبالئالكتب

وربما.بعد!حتىولاالثورةؤ.للا.حوهرهز"!ماندونالابرار

هـواورقاء"ىالحمببق-كأافلاحاصورةاقآ،اىااحثيناهذاكان

الانش--،ني،ما1قأ!ءم2اء*ءماصبد*بروا!"حقييحيياعجابس

وقمابهعقلهاكاابناودخالت،والدماللحمفلاحقد"تحيث(لآالسبع

مامالاهضاشدوهتمحقيؤيحيى.وعواطةهورواهأفكارهواءتف-:ت

--صدأبوبابموةءوعهكاتبهخبزةموبمدى!قرأهثني/عملأيؤب

.العرصيوالمظهراخاربريةاافلااقىصاحلمفوالروطيالانساني

حقىيحيىءايهايريبئا)ضيالبكرالىوا)ماا)تهذابعدنصلقل

)ناآنثقد.اظلاعنبعيداتت!حركانضرورةالىداعياالفوء

م:،اع،امكلاصبحفقد،اسارهاعلىنتعرفواناليهاضقتناان

هـذهززاللاوص:ما.الارضمنأخرىرقاعفيدإصحهضدرسميدان

وزحنالاجاب"ئاورضشرقونلها4تف،اءظلؤي4-غارقعندناالعوا!م

الهاءلآءا)بمالمظلثىأافارقةااءالعواهذهمن..:ميئاعنهانعرفلا

ابللإبةاتمى(!مانبدلا،"ثعكلةا!محابباعتبارهمليس،الرالاببن

ثر)بى،طرازةنل!ننخلاففنانينباعتبارهمولكن،حلهافي

وفواكهـ،ا"صرخغرواتالندا?)ى!ن..الاجيالطمركللىيتوارثونه

لهـا(زبن!بولا.بةتينلا.افيعئده"الباعات6فصدا،ءالآالاص

احقوالافشمام،اءهضومن9مجردا-ستاتها.فريدوطعمخاصوقع

"،بسزةء":!كبئ.هـ"همونأديناا)ـكللتاس2منمجموء"يتوارئه

بازء-لهـنقو:-؟فئالي!م!مت.اًحداليهميلىفتاندونالاصن!رار

طوى..المقدل!الوادياليا&ارملىالعشرالوصايانقشحجبروق9

صر5لنباتاتا)عرلغه"ا)ضمجيدلوحة،الاهمهووهذا،ولكئها

لضصةصه-ون))الذءانمنهابناللاخالدةمستمرةلوحة،الاصببلة

كأنصءى،المجتمموءلملأءحللدينةجه9مرهاعلىفيتفيرصمة-ىواكثر

لاق/،هوهوا):داءوهذا.لناس8غببروالناسالار!رغيرالارض

ون!هت""حت"ا-مم!.والاحداثازماناقبة"منانفاتنمائ،خالد

اصوتاوحبالا)!خجزة،الضط"'جمائعصوتا!ولويرو"دبلقحسسب

.،06صط)"-ةظيرلمهيهى.

أقدارا/ضالرثوهنهوالفن'لمهنةيرؤلاءصرقى!الاذسائ

تقرارالاسمن؟بيرةدرجلاعلىءجتمعثىشنعيفىحن،ابوبه

لئ!لمدرا)بالعههـااناوجدنابىحث8دالقثالوربرما..والاستانيكية

.ء..البائعينمنإلمةطودص-للألةمن

ثق،ابهبفمالفىءي2تخارلأ6الخالدةاش!ضهرةااًلاوحهءـذء.

بعددهـصاواكهـ"ا9ًوبةالاصءمر.ئبازلات،!حصبصخلدتاولكثه

هل)ك!تقولثممعىاتلحظانرجو2"؟يقولثمببراع"حقيلحيى

"و(كصمامصأت5خض.صهـ!ه2...ثا:-ص*ءه؟8'-5-51--د'8؟'

ا:سإقى،ا)بطاط-طوكا":لآنها?تء!اء،ا.ادخاءاندء:هااكلءل"الاص

)مى-ن"فياوزهارغمأهالجدا!داز،،،4اامراوواو"،نظولحواؤة13

هـعب-لم!،2ذيا"ء،ولىأ?فرياآإأحنه-ذا،؟كيرارشدا

وارثةاتاالاء.-ا"النداءاتبقيبئولهط-ل!لأالبالعؤخداء.بنابىاخاا

صابكتوىه!فرإبريء:طمسبآسلوبءكتوبةبصةحةشيءأتصبه

!!ر6فناذ".0(61ص)((ءراثآيصأ!حؤ:كبر،لىلمولطءينلالأ

كل.محىصةدرقوءيؤكيأر-*جواكأ"و،أةقآ3-ةم،كألاءهىيرلضبلا

..كنهرةءمررخ،أر!ياإئ-*-بئوا)صفحات.بةءعرتاريخءن!سية

الفل.زكتفرا)ت"ا"*،،واورره(اأبلدابنانىص،ر)اخا.لقدم

اصةحةاهذهداوأة!م..الاوانفواتفبلنروهانتحركانوعاءنا

ار--ى?4يشد..اخرقاء"ىىعالمونئهلمثالغد.لماحرفييناع،آمبقمايا

كل،يخمهنلكلكانحبث.ا:*رااةطا!!مأ"،ثر""تقايى3القا

ليالادءةور-لملالء:،!لأي،"+،حولا،"عنم!اءايدهعلىاء"جمبانايرشرب

حضص.ةأء"ولهاءناةهكئبااصء"ةاش-خآ"إتنصهدانقعلب!مله

ور"ازء-كأالةر!بةا!ءونواالافاخونوبرلمجد،ب،)ضاليلاوو،بىاإإنجضا!لا

-!يردوتببخساءعالىوالاحتيال،آلأصللاء41"خةبآص-ابللاختلاط

ؤدر!لىتنطويا)?-بئا:ظاما!ؤا.قا)ءبىكانخظوقد..اءهممصا

بصورة.بهاالعاإص-ن!معكأءعلمىا-رعطواا"م!ةا،ءاذةمنكبير

"به!توالاعتؤازوب-ا؟"الاحمتاسالىابنالهامن.فردكلتدثع

ؤ-4فءمعالذياءيوبا،اليهاتنتميا.يااطائفةبإالالىرهاعتزاز((

ر!ء--"لاسصهاءالاصابرءعلىوعدهاقالبظ!رءنحفظهافييتبين

ات"نباراءرواخربا-ئاحتىحا!-5بئأولاكءن،ايةالاء*واطوالفا

خرجمنكل.ارؤبرلمااليلةالموكبفيوءربر"ولف-غايدتقاطائفةاكل

بص.ومنآدناهم،طارالعشاوصنالنطل"نالسربرجةمنبرهدءئهأ

،"وهدمتأقمت"به)هـبفتريخجلهيببءومنءا-وأآكاالئاسىعزى

.(99ص)((ودء،بأننر،برها،المهبااوو-اذاابسحةكاإهرج

اهـلاءنبع-دازةحركان81لمابمدلاكهاالونالبكرالهوال!ومن،

ي!-شكانكبفأإوءخهفيصفيبزىي!حىيرقدرو4اهـ-!ي9مالعاهذا

ومذكراقدي1،1االان!ماناوراقلى?افوايريقحيث(الناس

ا:اساءقالمض،ورينمذكراتكارتفاذا.ا&كللفيابولالواقفبن

ءثىاتاً"،.."ءربديطهمذاتنفمى."الوقتفيؤاؤحهادلااةذاق

اوضاءؤ،--!و؟احهاةاطهـعم..)فرإرطعملهافانا*،دبناا)غر.

الىحةلطة"اأجهلعنبعيدا..وعرامتهاتمدثقهاوي..وطزاجتها

ي؟ة:هاث،و،"ذكراتهالعاديأرجلايكضب"المس!تفة"والافكار

كنابنهاوءهـفي.الاخرإبئعلى-مزهوا-عرض"4يبغيلا،لنفش4

و-صدةمنكني9ومهلىمحلىخطفاشها12اضياالحياقىاستعادةلذة

قي!وددبرما..الوروء!ىحصاز"ي!ضعا!خرينعنوبعيداالذات

تعرفالمذكراتهذهمن.هيهاتلكن،شصهلثاكل!ئهايرضذكرحضىالهها

يتصورونالذإصالمشاهيسرمذكراتعنثعرفمسااكثرةاحيمااعن

الاباملصجلفهي..الصغا"لرهذهفوقير-فهوااندائ!اعلي!ان

كانواءارا،اث(لسا)كلت!كانكبف-عولىوحد!امنها.الماةب)ت

والتقاليدالمشهـورةوالاءاكنالاسعار..يئةعونا3ًوما..يربهاون

الاهـلامواتاًأءمبو.متئاهيلابدقةءئدهـ!موءصولأوتماهـهار*مالها

!ليس،والاحداثاروقالععنكتاقي،مةطريقمنالاخرىهيتعرفهـ(

..اكلماسنءنتنفلتانقبلاللهةلآبهبرنج!ونكلاالمكرءنلدإهم

اًلتبىابكرااظلاءجالاتمنآخر!جالالىحقىيحيىيثبهثاهنا

لا.قهلمنقلميهضحمهالم

اف-بايياكضدوربرهأكعضزاقيالائت!ماراتأبرفمن

ع!به"ضهتكلتربءمندو!ؤ.ري9عثورها-انكلترا!يلاوبخاص-

حني4-حتا*راًكيبا"خرنهـبممئسىوهو،رإ2ررىاجيال

شان)"لا.الناساوصإطءنءخهوورجلسبهامذكراتعلى،السهقف

يروء-؟!مهعلطجهلوانما،الادرك!االئقداواةإسفةااوبالسياورمة

والجهراًنالحيوحوادثال!ءوقمنمثئضريلالهفيهايسجلانيومبعد

!يا)حاناتلا!سيلالهووصفهافيرة؟لقضاياوأنباءالرائجةو*شاعات



الناسيشملاالمنمورةالمذكراتهذهلمن6).؟6ص".)والملاهبى

ءجسط.خلا(هامنا"امهمكطالماضينهضبل:روصبالماضيرائحة

الههاذجازاءنحسهمابالف!ممىلوهذا.هطإهروونهوبهيحسون

فيمذكراقسواء.اضماراهذاثهاحقييحيىي!قدمهاالتيالرالدة

ذاكمذكراتفياو،زء"لىداً!ءلةمنطتغوحاتباالروءك!البقال

هذهءن..(حيماتي)عنوازنهاجعلوالتي1871عامالمولودالعصامك!

الماةميورائحتهبطع!لانحسكتابهثي-قيإحيىؤدمهاا!نئلنماذجا

ءكاناتحتلاقبهـالتئوبا،لد.اهمالاءليرةباللغةوصتىلل،ث!ء،ب

اولف-*تكروعلمى.ا*!راهذافيالاجتماعيأفيما!لممفي؟رزا

برهايتحركانحقييحيىحاولالضبالبكرالمجالات،خرالىننتقل

هـامالا!اىا(افءلايئاغة)ثيدع؟'ث..اكلعنبعيدا

عئدهـصاا!؟رإثوالىاظلايبىدائمابفيتالت!*اللغةتملكبدراسة

إف-لأاثا.معاجريدالتعلىوتابيها،ب:وعلاس!هـهاءلىالتعرثطو

مشاركةفعاببةوللكنهاللتهببيروعاءءجردعتبى..حياةلغةاعامبةا

لغةف!..اةأثبرواا"أثراء*هاتضبادل..أ)ءةصاةهذهصياثةفي

ناقبلاحسب"االكل"ورةشة..التعبيرلئةتكونانقبلالصفبهر

9!!برفاوثيوتعددهاصورها":وعفيكئطوي،لت!جريدا)غةتكون

.الحباةمنم!دعيهـاموقفعلىوتفردها

عبارةالااعفووااصفحاعن4ولبس!اموسلا"انصدفة!ليسى

دادواهـسالثارطلبءلىاصبرواالضضىلااضماميعناء؟.واحدة

يفا)شحهذافكبالسرء؟.ء"،حاتعدةلهخصه*تثقدلم4اعد"ا

لانها،الحاوةا)كلمةانالمبب،كون،د؟ا.ضالمحبوالاسرافاكيرا

ير*ونوقد.(122صى1"العرثرةاوالننلونت!بلا،شريفةكريمة

اتم!ماحقبمايجبىتعليلمنءراًرةاكثرتعلإلىوهذا،1.ا*"،اهـبب

ملميف-سةالمصريالشعبالبىااحباةاطببعةاًنلموالمساءحلابالطيبة

عنبهجمداًاامضعبيرصوغ!،ادةاله(ءهـة!اللةلا.والاحباطاقهربرا

وا)صغ-عالهثوعنقا"وسهاثىتعرثءلابالت!جريداتالمولعهنرقابة

،التعبيراتءمثراتالمشرخصمتببعا،،،كرإماء-،محا)1سوى

عليهطا(لهداً؟--د)و(4أ"ستحلف)و)ا"ناوي)مثها

(ضرس4تحتحاطها1و(4ا"حصوثها)و(41شايلها)و

"سرسب1و(له!احتاالمو-لالملانتقاموخصصت،)لهءدكنها)و

والزءنوانت1ا)و(نه41لههـا!.ك)و)ءماه!لى!خايه)و(له

ف---؟تحملا!ةاهذه.التعببراتمنذاكغعبراًلى..(طويل

اث-ء-بامنهعانىالذيوالقهرال!امءنلةراثابرءمماتتعبيراتها

ىت.اغرءاءامنالائةف(مالىتو!4عنالتعببرى9وتغ::4،المصري

الحق،اخذءنوالعجزاظلمادوطاةنح!ساوجبدةاالصهحكلو*ثي

!عمروببدلابيدييمقولوكانهارر("حةكرممنبوشاء-ممر؟"توقد

ال!بةاء.وران5كنزعاىلاتعببراتهـ؟تطويالتك!الل!قىهذهالى

4-بالنفالسماتمنكنزعلىولكن،محسبلا3بالحرالمتوهجة

اللغةهذهاىا..لهاقدإمةاالتوابىيخومناصرياالمشهبلأالاصيالآ

عناًلباحعيناكعرومن،اكباراعثا!ا5!،وهوحقىيحبىيذبهنا

ثتتعجبت؟واته3ثى*إستءلها..الموحيةوكلمطتهاالدالةتعبيراؤها

نالونالمراتعشرات!بلمن4ءكعمرت21"ىا"إء!ةاالكلماتلهـده

.والا)حاءالتعبيرعلى2الهالابطاقصهاتحسب

افيو-ق-صلأ4وء!؟االبكر2ثاقهو"بأناسه،هذااظلاامعاءن

قلمرتفعاتىابلوحاته،(اظلاثىنالص)حقىيحبىكتابيدورللضوء

ففى..اكاة.جةالقصبزةالقصصمستوىاىايانالاحبعضثى

خلو!5)و(كبسه)ءثلمكتملةقصصاكونتكاداوحاتالك:اب

حقىب!ىءقتربلااثلائةااللوحاتهذهثى،(خبر)و(غريب

؟صة":،1يكل..شكلهامنايضاوهكنفحص.بلاالاق!!وصروحمن

الة-صعالةخان.بريرة-،(كيسه)!ي..اضغصي!ةواالموقفمتكاءلمة

نعيكثءف.!زالغ:ديدءوقفخلالءشاشخصباتااعماقعلى

..اهتياوقري!بماوالغئىوالزونجةاًازوجثالاربرعلفخكلء-،ؤ،"سربرة

خلااهه("نامص"لاا-قدمالتيو؟لؤوجةالؤوجشخصيننىنمطيةولولا

ا:اة"حة.احقييحيىقهءصمستوىاىاالموحةاهذهلارتفعت

..ا-"ت15الذيبالموؤففائقةوخبرهبالانسانعميقةبصرةف!بها

ا-كه-لناتقدم..كاملةقكل."افهلىبا!هي(عجببءخلوق)اما

ا-اءـءناالعزابجماعلأءـ!9مغمورةجماعةافرادأحد-كونراديطلب

الجماعة،هذهلادنالانسانبىوالتفردحادوعبىخلالمن،انفسهمعن

عليهاورحمصغهجرصبي"بهبان!يالحيأةتدفقثجأةيسشيقظوهو

تحتوكلةتبضتاتياالحياةت(بيعداخلهفىوفجر،اوحت!عالمه

حب،ةا!ضبلملاددونالحياةواورت"لملأكالذاتحولوالدورانالوحدة

طرازارفعمنحبقصةث(؟،1(خببر)اما.الحياةعلىالحدباو

ءبى-اخ4ظتروهـيونقائها4اكاة1)5هذه?ماعمتصاهيةبدقةتصف

عنهاحدثناكمالفقراءا"وجويىيتروء.و)1قصلاهي..دخادلم"لأ

ؤصل.ءن

..اموسبقىا?(!ه"سا!رةقفيه.."بهذااهتابيكتفيولا

اوسبقىاثه"تتحول..الموسيقىعنحبيرحديث(ا*لافياثفي

تسم-عف؟كادس،ا&ءحرعل9ا:فس!افى"غهل..خالصحسالى

مسوتا)-ءئى،طىرإ؟ضاواحهدزكرلاءوسيقىلكدهءفوهو

حتىيعلو،اكلماتاحرر-ءتكر/:،اذنبكفىئياق9بتدالموسبقى

تس!-علا.صداها!ذانوتتحسسإخفتحتىوشخفض،يحاق

الئغمةعلى-(قىاشااكلماتاموسيفىبل،وحدهاالانغامموسبقى

الاحمه.،سرمرهفحقىثجمحبي!.اهااصوعنتكشهفوقهاتتذو،الضوء

هـن-(ال!ونهبراىا"عىتعالى!-هلمه3بأكت(ب41،دالموسهقى

افر.ااعاررةقىاحديرثثهايتحدث،اليهاالاستماعوآداباياهاخة

اطبىاسف-وااصهدزكرياءوسبقىبر.لم؟يقار،و!وبضبر"4ئ!ى

انكه!ت((الشهيراحنهثيالقصبجياوورعءقىإ"ترو..اقه،بجيوا

--قعاشهعن(وداع)!ىيت!!ثوهووخبرتهون!س.."أ!.،مي!

ا.دغهـتمدثرحديث،4اوصهااثياسء-خوحلاادرتاذيالوسيقىا

02واحدالفيئا!ص(رتارويماموسي!قى!ى؟لنغ!ورر.قر،5فيه

با!مث-وثطغناهقهربنوالموضوعاتا:ماذبملياا*؟ابا؟؟ئى

ا)تما*اطالعئمرءايهيطغىووءهـ(ت3ضابانهوبرغم..اة:يةاوالاة،.لمفات

قضاياهكليثبر.:وروحا!اسلوبا)":ىلأاعملااىااقربفانهكرقاتوا

وليس،!فانحقىويحيى..خ،وولا..الحهـعهىاخرسبداخلالءن

اجالهة.بةاالفر؟لتحليلاتاقارىءار(سىتصديرممعنعزوفاادهـاكالفنان

ي*مخلوقو)كئهقدمينءلمى،دب-،عفيمهبهـللأس55عندءمالفكر

..الح!باةمهمعاًنيىوالانطللىقاهفزوااجريواالمشىعلىقادرمجسم

ء.حافة..-قرأ!اا؟ىااء-حافلااهـناكيقولانيريدحينفهو

فمنخلال.ءلميهايعزلىومنبا)ـسياسةيهتممنوتخدمتحمي..؟من

كل)ولمحاكوسخه(ر)!ىالفنانيض.عا)صغرمتناهبلاحبةركلطة

واتعل.قىمجردمنبكثيراغئىهـوماو،قدم..الحروفعلىالئقط

اررينتهاولاللاس.لموبيعرض.ائسانيتحليلو-علءقلائه..فكريتحلل

كرىفانت،العامةمنيخطىءومنالقومعلبهيجرممنالصحالمحةبه

ةماعي.الاصوالمركزوالثقافةالوظائفوجهاءمنالقومعلميةملطمهان

اما.اغضب*امنلهمحمابة،والعناوبنالاس!"ءتكتممعتنشر

نصيبمن.شجرةمنالمقطوعيننصبب!منجلاصلاماغض+وو-لأا

ناته"تحقكرا"لأ)ـ"ملهس!ء(نالشعبعامةمنواًررطاءالفقراء

.(2(ص)،انتص

)هاافكرهبرخرجآن.لريداوعامةظاهرةعنيتحدثعندمافهو

صءيجبررهاوانو؟.والتجريداتاكعمهماتالىيلجالاكليطابع

طربقهما"احسيوالهالةرديةا!ب*واالتفردفيموغلةصورةخلال

لأخال!.بمقولةهـكللقىان!بىبرئحبوحيئما.المجرداًلعامالى

جئاحب،اعلىلأخذكحمب*فوسهـئشوة..ماكرةحيللاالىبلجاف(ئ4

.رفلشيىءهوىثىتدلهوسط..امرالهتعصىانتستطيعءلاحتى

بيىنمنبدكتمدلتكادحتىمراياهلكيجسدوضالله9لكلهدد

جن-ثوسبرينبهـكالجويدسرهذاوسط.لمساثتلممسهالسطور

صلح!ا.بضمنفىوكانه.خاطفةاعنراضبةجملةمناكقيضالحئيقة
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!!5!!555555!مي
رل!للأيزلأ،

..الصحراءتخوميرتاد.غزالالحلم
..سماءوالحزن

..اريحاومقهىالبحرعاصفةهدأت

الطرقاتكلعلى

..مسحورهارسئووالخوفيرجف

للثرفات.وجهـالماعلىفتسيلأتصبدها

..المكسورهالكأسوتغنبمب

البحرعاصفةهدات

...الريحكفسفيووجهي

*،،
..شكبنبونقرأكنما

الشرقصوبيرحلقطاراكان

..والاشجار

..البيتنحوعائدةتركضى

..اسميناعننسلللم

وجهينالمكسورةالنافذةفيكنا

تغنيبداتحين

ياالرؤامطارانهمرت

الغابلتفييووقأخضرحزناوعرفتك

الاولالمطربللهوحنينا

المكورهالنافذةفيالعائدالوجهورايت

..نصفين

اًدركت،الاغنيةانتهتحين

ا-رىسماءالارضعلىان

5هـ!ى5!ه!55ههيهههـ55!55هسس
خاطفةهتوشةحملةفييدسها،تعارضمهاانتمل-كلاانهيعيوكانه

حتىتشأهللابديهبقىكأنهمااو،يغمانهامنلكي!صنبذاكوكانه

ويمضىبقدمهيزيحها،اطر،بئا!يطوبه.السباق!لبفييضعهاان

سياقففي.وسماجتهاسخفهاتدركتىفسهاتتعثرلان-داعيلمحلا

لا"موبسبيقاهوصفلييشمبراحمدزبهرب(موسيقىعنطويلحديث

سيرمعانه،الارضتلزمانمعهأتخشواطئةبطبقةابتداوهيغرنك

كلقدراته.إكشفانلل!"وتفيتيمالطبقات؟علىالىقل.لبعدالئفمة

منااقوا!الىلمصبقئوبناتكادحتىالسماء!يمعهنخلقحيمئذ

تحل-ق،بلاالارضيةالطبقاتتلتزم-اليوماغانيئاجميع)النشوةشدة

يحبدهوالدنكالهئكهـوهذا..الراحةمنلفيىءمنبد-ل!اذن

حلمقة9!كأثلاالجئبينعلىحبيبىيامعهالتمايل..اإضازكريا

للاحممدت*ـ(ونمنوالصنعةلمموالهالعاطف"منمنبعثةزكرياالحانذكر

يحيىيضعالحدإثهذاولسور(15ص)"ئحيرهمئهاعلىلواحد!لبة

الفانت!لحةمنلمحيهأ.معبرة*بطريفومنخطيرةحقيقةحقى

بلاالارصيصةالطبقىاتتازماليومائحائيئاجميع"امثيبروحساسيته

آعكررالمحرةالحهل"وهذه..بدي!يةوكائهاب!2تمرحقي!قة"تحليق

نابدلا1ا(ميبإانه)مستهلفييقول..للكتابمنمرةمناكثر

-لالربهذابمنطرواستعباردتعجبكثارهاستمنهـلابدءاجعل

للمفارقاتالفارعلاستعارمنشببنافقد..ارثاجلبابهداخلالئسيق

عبرآها،المطروقةالارض،الففاهومصمه.*السهلللحكم،البيئة

حمير..ثعرئافىو،خاصةادبئا؟ببزاللااامالافلاف2!د!ككبل

خطيرةحقيقةءـرره.."(والعجناللتهذالمثلالكاذبابريقامن

وفى..المثهبموو:هسالبساطةبئفسلئاحقىيرحيىيقدمهااخرى

..لاعتراصيةبالجملولوبمحقيفيحيىالثمهـالدثيرهذامنالكتاب

وباسلوبهاا(صريةبالروحالحميمالتصاكهابرناعتقاديفىالولعوهذا

لاساراللئتينايداحر-اهتمامهوالق..ل:هكىاو1)تص.د،لداورا

كمم!!!?

..عنهاالاغنيةثتحد

الزمارفاحترق

صدربمطفيجرحأعذبيا"

"..نارمننبعايا

***
..بوشك!ننقراكنا

الآشجارذرىفوقاراحلاالصيفوبقايا

..ناراوحلم

يخفقالشاحبوالذهب

..الالسحاروجهفي

اذكرلاأذكر

!..الاحمرالكروانريثىالا

الحلمكفعلىرف

بة.وطار

*3*
بوشكيننقرأكنا

الشوقأتعبهقطاراكان

..الشرقصوبيرحل

..والاش!بار

البيتنحوعائدةتبركض

..أوذكر

بوشكينالاأذكرلا

فيالخائفاوالحلم

ألانسان.

توق!ب!ارشد(اللمراق)الموصل

-خ!ءهب!كيع!مجعحىهي5!ه!كي!ي
طرازمنادبيكابفهو..ورهاكنوزا!لحتاباوفيصوالفصالعامية

يحقق.احتفاءاجلالعربيةلاباللفيحتفيوالعربرفياخثرايخدم.فريد

اللةوية.احتميةاوالىالافويالتحديدالىدعوتهحقيإحيىا!4

الاثبباءءثراتعنتم!يزهصفةمصبحثروموصوفاًلاشيىءفيهليس

الع!عء.فاتتبلغحتىالاحهانبعضاليا!صفاتوتتواًتر.المشابهـلا

،دحلاب،كويط،مكبر،4مواو،مخادع،مماطلرجل))كزيداو

منابرعاقانون!يةا*ثكالاتترتيبفيولكنهامي،دواهتحتهساه

تفنيانيمكنترادفاتهذهانن!نلا((النقضمحككل"اماممحام

ادقكحدبد-دكهومإهاهمتهادورهاصفةفعل،الاخرىعناحداها

حدل!يهالوصفصفحاتآبدغالاحيانبعضوفى.الصورةتفاصيل

تحسواؤانت(،7صأكاملةصةحةمناكعربريصفلهو.الاع!از

والملاح!ةوالخبرةالدة!يالاعجازضروبمنفربامامبانكتقرأه

الدكيف"والملاحظةبالموصوعالعهيقةالخبرة،الثلاثةالسماتوهذه

ا*ص!اباءـثاسماتهيا،اث!رآصالمححالتيواللفةلهالحساول

فىالظليعيشكا"لم!عالماالفناناله!دمحلااهاومنبها،الاصيلة

يكرالتىالا"هـن..حتى"ظلهذامنءمسح!4ءلمبج!9شيىءكل..بة

صلإلهاومر،بهالمةالاصامتابهذاسماتهيا)*لمتابهذافيذكرهـ4

ءلميهفيهشيىءكل..الظلفييعيشكاءلال-اعاالفئانلباكدم

ا*:اباهذاهـثأذكرهايكعرا)تلمىالااسنحتى..الكلهذامنمسحة

يجهضهالا.كثيفةروىرظلالمعقلةبالتارإخالفواحة..الظلتاطقهى

الىتنت!بهانطدونالغا!لةالا!دامتدوسهالا.المدينةوسطفيالضوء

علىإضفى/،ل،فيهاالمارةامل!لرائهامن6لفيلا،الدفهبئسرها

الكهطبهذاإجوولالذيا!ا)عاثيشيىءعلهلت..وظلا!اظلها

ءليهاارا!الذيال!نانالقلمأها!ضحتىداثممغرلب!يثسبح

سحرمنبهاء!اعر!ىوجهزانلونوحساست4قهـمهصوءمن

حاقظسئالقاهرة.بةشاعر

فى


