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..(،املت5ر)مثلزشيداطهاردتإذاطقهـذاوإناهـلر)مءرحية"ت"تنيوأسهرتنينا؟قداروأمهمنيكتىاباسهرتي"لى!

نز"ـاشأمنماكلمندأمجر،يأموضوفالبهملأهـا!زةدي-علسهأ!س،اخهزرامصةكم.4399شةتلميذناواتهاقراوم،فالكم

م"اقثةمنزفادىوسأ..ءالأهـوواقالأذو،ازي"تحضما!ا)ةقادبينطلافاي:يرتنيسه-ثموا0ذ)كمن31!رر؟ا..للةواادري.لا..؟تاميسبع.؟.إتمي

..لمسر-يةا"ذ.فيلموف-يئلاستاذاعرحه،1منيككراتيا-فةالفللاراءاثىءأ-ودارالخوذاكانومهاليخيا!.برتظروطرافتهالحواربراعة

را؟حنةثا"لكةديرإسمقاتط-قفي!اصحالتي-يوااك.مالجهس!لىقتمروسأولم،((صرق.وسلكاروو،،ةلماجهـاليندز!.نحتىجودا.0عهزومن

0اتصلمصا)يفنأيخسطفيماأ!العقوذوو،1عاتفق..)شك-.يرغيرهماتقراحجمنهذكنا

ا"هـ-ل.صتاطواربراعةب!ات"مرنيكانتالقيالطشوةتلكمنبالرغمولكني

بادنهالايمانمنالحسعفذا5علىنوشوميمثلمينياكانلم:نف،يإسائل

ةراسطومنمقضبماسى((7ـفالكاهـل"ةم-رحيفوعمو:معىما+واليهوالكهفلىاالك*هـلاعادلم7قدإ-اناضممالمفروضوا

ي.....-اذاهط3هـذاءطه.اسهلةمنذلكضاهوا".؟0هومنا"نوحطاالقلب*

ادعىمد"ش-4ـطرسوسفيملكطالزمانعابرلىكاناره"ول

هطمللملماثوهسراءالفهصحمف"ـ،اهيععلىإهرالنمسمطبةالرلو.جديدمنالنثوةجرفتنيالمسرحيةقراءةالىعدت

ب-..زقدز!"ـ،ءاباةلاصار"اًنقداىللح!فأهـلردنقدعلىالآنمقبلاني

همبذلكالمناكعلممفلما.لايماناويةالهدا3ـيممألهوالكفراناهـذزوفيقافيتالاساخرجماقرأتاند"عء،بغنالفشاوةتلكالأنزالت

مسه5ف-اموفنافحهيعر3ـهطبهلىااطحرهيهمبإو،اوؤحربقنلمهملثكبيرمعظم!اممتارتحثةين.سوءشروبهسحعا.-سحياتمنذلكبعدالحكيم

غمااءلموواقوافاؤوا.ونقر4ثلازمنا"ـفيووكابعيالرا00ينلعمر*لهذينز!لليىقىدو،شووبرنارد

لا.،لاغباباوحابلترامنصفةليع!هـ!ورصدميوالك*،،هل1))بلتقولقد

،صاصةلحياة.اناماؤالواالالطولاحقاباهـدكلر-دوامتواضعطارفإلا!اوليس،تالدلهاليسإمةفيبذدكخلقهاأكاخاو.ا

اليحم.فحه:بس،ـمقهستهمرلىايع-حرسماناللهاعووهياهـا!صدورٍعلىمضىوقدال:ومناأما،ولكن.حياتا-سلمن،جداً.

،5ور*جلمهـاسبخرمسم"محدبسحبهساامس،حبديدباسههطكارزلحفا؟تنقداننآ.ـأماءوةحفاواءحلراخلإلهاضعتعاماءشر.ن((فالكم

وءـهط.الحياهبمنال"برم!ببااللهار،جوتؤد--و12وسم!وعصعلىءتفرهرا"ت3الكاهـا!د!خرجامذالحكيمزوزيقالاسهتاذلزاما

هـا-مذكرةءرفمكتلو،ينافلمؤامنحداةزيااليلىلا"ولعراصةلمصراشعر

15قسهتلمنااطامجلاطح8يثحههسق..؟ا.-سطق!ضا!"ت-""منرمط؟صةق،!4أليتولىءةظريقارزولاستاذاجعلفردتالاهذنادر..للا-!اله

ا3يزإاو،كاهحاصذهـا-أانلحبهيمالأ-تاهباءإىنكا،لمنحاهطبالىاز-ا-يااليةظرباتحى..طإقاوعن،احهلاردان6يثلحدا"نويكثر

.كا!ا..يةإيودق!ةلىا!ايحواو،اكلهفنر)كتاب"ـفيالأخسعلىهذاتتجلىز"ـ0مخلوةامنوكأنممانئهنحلوتات

ءفةف**ل،لل-كايةا-إ-االدقؤ-لانه7فولالذيفماز-"ـلمالييخثا!،،حالمصادبا((وضافياف!لأفيهعقد.قد.."الأدب

-.،حءةإ.سالي!زأعلىالاقداممنادمبنيخافةاحدهماا:شيئينغيرفيهيحاول

نع3ـملخروجالمإإثوجهمنارهمؤرهـوإـفالكلىاغملجوتالعقباوصففييفشطفقلقد.كاليفتأفيمهرفيةبقر"الاشهادةوثانيمما

ءـذالىدليع"ادثم،عامة20ثلال:و،3ـمعلمةةتلمءجا:لوق،دلى:هعنو!دثك،يقالطرزةةحمانالغرور)كلسهوزلمتاإذاتعترضكالي

.ازيل!اء-رحلىاينلراهسةحومدت،هـزرهالهصاءلى،القحس4ف:قاهسارإ،ءعن.ةقبارر،."إقلبهطح:الالظوالتالهحاعايقحسيكانكيفنفسهه

؟صكايرصمدلذهطارأحيلمءساا)فننشأعإيكلوجمموم."شك"بهومفاتيحليفهتأ

صءاتم،ااعرصوالذسط،لاءهـؤالدهلءاءاومنمنتحاراره.-

--5-رحثنيالمصوالكدبالص!رلي"ـيعالجهيزالفم!،ال!إرقطرفيكالصخرة

اطاجمناللحهبطخريئا!و،همازحهووغماثإفرحاهمثتالحنطلخسار.،-بيلالهحللماءامظ

نامهمؤأ-دةالفرءزةالمعت"كلهمخؤ!نالكونطام2ـميت-ا،ة.-رحلىةاءمنعإيكا-الخوفوهـرمبرناءانيوهمكانيدلكأز"ـير
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مةءكراانامهماءااللهاناحدهملىانعلى5فتوويلا)تأحاولمنهممنتظراكانرواا0..2ـممتامنتظركان..قرونثلاثة

منطقمعيستقيملاويلزاهـذالكنو.؟ليخاالراعينلا،1يذكروهوبهمربحمداإسبحوانمنة-5لأقوااافح!ن

!اربينكانااللذانهماالوزيرينلأن،الديئاتورعجزولالد؟"اا؟يلاطو

يالراعكانحينعلىالجديدبالدينغماايماضحاحلافيةاطاان-طلحوارفينيجدفاالوزيرانجعلواءا،لكذايفعلولماتهم

لاتخاذعيدافلا،عقيدتهكنهعلىاشوع!يطلم،فس"علىمنأاثالثهمابمكاقاضحى،بي:هماف؟انجررلتش!و،اللهعلىبارع

لووابهايظفرلمبمعجزةفرينكايةلوقايخةدراكقيمنلمؤااهذنومهمم"جزةتبررلانماكايمتلالتينلا؟اابكم-ةااذو.عيالرا

الحرارةأن"يمليخااء"شفكذلك.اءب!نلاامنالعزم.اءنيننينقرحتىولا،قرونثلاثة

سالثمطاكأ-2ـفالكببليا-منهالينادخلانلاءوالضوبإخماوءيةدنيولهضالةتثد!ممنوكا!الصفنمةقرلكانيىولقداجوخر

هـذ!ولكنالقرانفيجاءكما،وابا؟ابهاذهـا"ـفيعن-تم-ليىتجدينوش؟راذاقديسوناخهمعلىفيهوار2ظالذيالعصرمدكقيق.لمم

تورطالذي-الماينيديزثممنقهو،المهـحمؤةؤكديلوال!وة!نيا،موجودازالماازهي"وهمالذىدطفلهدية5جمامن"ـىشترينقودا

اشدهموهو،راعيايمليخاحتى.قا،5ح.؟بةبلاليقويتزينيحلقل!ايدير

"ا-بلةالحكيمتوفيق"اذسلاافيه.كأم"ـعنةفتشذهب،نأ؟اا

روايتهشخوحىالىالمؤلفيءمدادرح!ةختامفىويذساوالافهـلمنآيةيتلواوكني-ةليدخلانم3مةلواحدفيعارولمء

.-س.الم-رحيةخلالوقيوصى.ا!الاعلىبهلىتأسي،ايى-حا)-بدلاماكأةهفي

لديالكههـاارهءرلىاويعىدهمااح-دوادحوامعهمد-جحكماي.دوالمانمم..قيدلافيةقدس"ننمارةأإ-ينالقدلهؤلاءتجدع!اككا!ا

فيكما،اقطميركبالمع،ـميعيداني"سىلاو،جهمخرامنهنا؟اولواولم،سا.لهفىنفسنممازتافكآدتلذياديضمزثارباورهمسعن

اللعبةمنفرغنجالشطرعبلانهكأ..يةةالديلاصطورةا.الدزياشؤونفيصلإحمنالجديدلديناهذااحدثهمامدىايتفههو

!،قضالتنافيمنهلماإم"الكنهو.العلبةلىاحجارتهفيعيد،-سصءة.خيراوكل-رح-ة،فةوورعرقصةفييترأكلافيالحقا

بتضاورهمكلاانهـو،يزيودببلسبل،ينيدب8لسهمديعلحكيملنوفيقذستالاادكيقو.اهـذمنخشأرخ!صاقضاتنا

حتىةلحيااعنضرباو..3ـفحىاللىافعاديةنيودمنيةالهصلينلماويبرالىاؤ-"ترىانكلتوقعا*عهتدخلهللصلاةءعبدلىا

ياا.لدينيحرمهاكلعص"ةوت!ك..نتحارلاابابمني..م-اتراكءا*يورونالقد!الركناهـذفييريكهـوذافا،المتبتلين

..يمليخاالورعلراعياحئ00القدي-ونكاارتكب..يمتحر-اقدييةوالزاتلماكفيو،امألإغر2ـايطارح"تلبجوي-ديب!ن

قطميراعجملااكابالحىوالىف!كر!افاخليل!هولهبطفلىبالاشءغافرط.ناللهؤ-يانيلا

،.الحكيمتوفقلاستاذاشاده..المخداعياله"كلا!ذفياآش!رقدإساابافىرذلكفيو،ي!مزدرخظ!مطالاذكرهلم

ية.ال*جصيةلمسراهزله.اتد،معدولههماردعنحثيبحقامن!مؤ

المثكأ!هاتمنكلنملرباا!برعليهيطقلمح-لمساارلمافضا)-نااذ5

"لا+-ةالكهفاهـلبةاعجبهممرفأيةالرواشخوصمااق!سواله-كلمناافيذوقدهودأ؟اوبرد.رهصد4وسعحلمه

حتى.القصةفيرءيرسيدورله2ـم،كاالقدرثافيكالأارصطاحوالداالمووقدب2ـورةالمشثورزهفتار،الرباءةمباوإرةلل"

ربدواليهد3ـيعانافالمؤصتاذلااعإ-تطينكاالكابور":دهـووص!وللرةمإغاا!يحلاصعلموانفيهميوهـ!و*و):قبا

لحيوانهـتقلاادورنتوقعانلمايحق-ىزللكنو.م-تقلعلىلهموزطاول111ءلىدهوالبحرصكلمنغمبالرو.للصلملأة

نملاحد"قلالمسلدوراهـذامثلفههاليسكل-رصءةفيعجماناصرلاوء-دوهـو-حلماامويةاواناؤويررلمالىتتعفين

؟البشر،ثةثلاالنها-افر"هافقىقويلذاقضا)-ناةحابفداعميقاروشعاوشعرتهملأ،ل

بضعأيرقرمنكللهاتفطن1)قي،لىرصىاالفنعدافوإ-طاان.بةاسوفمحدر

.مماينةشخهياتإلىرحيهلابطاليكونانيجبنها!،جيدة-يات.ءسلولى"اجت:اعلىاردقاكيملحاقتوفيذلاستااكانا*ـذكل

خواسقرأوهوهامات:-!يةبينالفرقلىالحكيمالاستاذازفطنوافديلوال-اًمنرق-ةالووستاراةيددلمالهبطاامةنرءلىالةحانصهأ

حباشآلتسدتصايخ!خنفإه!اهةك!عويهضعولو!ير!كأعكخحص!اًكثفاتاكإوإلاخاووةلاساازءصاسمنإقصدلم5نااؤإنارإذ،العلمجا

واالاشاةيخدقانقبلنها.:كسب!يريةء:قيرإذن515نارر.الىرح-انلفالمؤانالواقعو.صخيعام:2ـاخ)-صمالخا-خ!امااستجم!دابم
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الأليفلقاطرفيتهءلإحظاولنفسهبنةصهمستخلصأ"ـ،كبترومفاًتيحتأليفهالطبلعخلق..الشز!يةيخلقانوقبل..تصنعهاالقالشخصيةخلقال!رثة

؟..!يرلانهرضأاأحبهالذي،ا)ء-كرالفنذ)ك0.-!المسر(1ا)الحكيمقالكوفيق.مكذا".يةالشخصتمرفعنهايصدرانبدلاالق

!-ط"علااًواحدقيهمنجدفلاالكهفل5الابطاماامكانفىبعضاالحكيمابطالنضعانل2اسمالكنو

نعيختلفمتهمأوا!دنجدلالانك،الاخرمحليحلانمكانءسلينيأوضع،الملداوديبمكاننوشمرضع.بعض

8:!4،!بيطلبالك،فمنخرجاحدهمانصحيح.خرالآالحكيمسلمانصيادءكانفياًصياديملحخاوضع،شهرزادقمر

،يلاعس!غتمهخرجالثالثوان،أءرتهل!شدخرجنياالثوانخطفىمنحدرة،مجاريهافيالمياهتنسابانلكا!نوانا-

هـذالكنو!الحياة.يطلبخرج،:ا)كا،رابعهـموانالىكايةلحالاومن،الحكيملفالمؤالهرسهالذيالسير

وهإنماو،اشخاصبينفرقاإيسنفسهابالبدايةأتبد..آخرها

هـداحتى.ظرول!ب!ءرق-..!ا4+.ء،ول.*و؟بر9-+-.،"سهاالنهايةالىوتنتهي

،ىر5ظا!ىوفوالظربينقالفر!!.(!7-*4+د-:!،إ-.ى-!!ول،-،*+7!؟!*!!في..يلذاشكسعيرهوأ!ىو

-رأ.،،.0".حمض!-(.3.ص!زر.ذد9؟ك!؟بر.7-"-،"،بر.

وصهاًطراًتص"،مانوسعكلمحميى---خ!د-ا؟ءة!ش؟ثإأس!!":نر+فيإلم؟.الىالكهفاهـللمؤلفخطر

ي!دحرجكا،ماربقوكواحدا4!!..!تفيبم-".!!.ا-.60.؟اشخاصهمواقعيعير

نابىواًشكسبيرانعلى.لهضالة-".+م-+"نيفىفئ((،أ.لم"م-!غ"".!متحدثاتوفيقلاصاذاليهوو

بد!رقاو!الطرب!قرعتيرالهر.كانج.في:/.ر-!.+*.!.-!-.مهـى!!.؟...!متولش؟لم-د!."4-يم!ل!!الفنيدرسنكالمهس"ـكيهـءعن

قالكىنفاليهترلماو.-اتالشخص؟في!ى.74!ءغاب3بن؟في:أ؟،تجأ!؟-.!.ءعاتاالىأقفي":يسبار

لابالشخصياتالع!رةاناًلمهآ:/إ3؟0ء!إ"!ش!غبئ*!فئ!!دخ33الئصوصمننصامامالطوال

صدلقييافيإيدن؟بالظرو!1-*!"مولةءني+ت.ض!س/..:7!ههتالياسرارعنمن-فيهاقاب

ةعبارزصعلصكعيداارالقارىء.-!!.!+!!.كا.ء.!/3!ض/إ..كاإ:.انممستخلصا،تر!يبهمفاتيحعو

علىيدكلأصعظيمالبيرشكع+لم.ز--لم-!-+!.يخبخبر"؟ثنج!.!ش؟و.!يم-لاحظاتيولت!سبيبهس!

:+**ببة"!.ة*.:-!!؟".ت-إس.7!!.3!ح!؟!!إلى!دك..لم!رحيلههـاالتائقاطر

لء-.يعهعبقراسرارم!سركمءلأ،.!لم!!لأكم:إس!!بربن!طفي،1!بحييم؟!تئ؟؟يه!+9+.الظاصدتهالذى،العضرالفن

ليجمض!ىءران)):كاسيوس!!+3!-.لا.ا..9-!برخس!كاظهفى

!-.!024+.!!39?س+بملم؟+!إ،-مسعقم:.غء؟.-

.زسبرويحبلكص"و،البغضماء!!جمم!أ!.دحمهـقي*ىجم!ا*-لم،ذلاستاايماا2"..عسيرنهلا

بروتس"نالآعنتائيفلوع!!فينم-.ذس-!..!خ-أسل.عسيرازالماانهيبدو

استطاعلما،كاسيوسهـووكانبم!-ئجلم1،-.+أ1في"."+3!.ص"لألى"ا-فاني،يقالالىاحقالحقداموما

"ائخلنيان-أ.!7!!+إ.:بزأ!!؟علمد!إ..-؟فيصيركهيرمنليسانههنااعهـترف

+-!ب!كاكا...بم،.ءصرح.تهيرزوشيةشخصيةابداليملىا

نبحثالظوالتالساعاوقفنافادا.لمملى.دا..++!!.""3.ولكن.اخرىةء-رحفيمثلها!شخصية

التركيبومفا"يحليفالتأاراسعن-4المسرخلبمرذلكداافيالكبيرالضير

الىفيقسماليغيرللنمىرزا5انألفينااط!ليمتوفيقليأبىثكبيرالاستاذوان0الواحدة

يرينامنهماالأولفي،يرين53قسمينت"ـعبقرلمحاتمنلمحةشديداً.وفيذلكإباء

وفي،وكاسيوسبروتس(ظروف)بيهاالفرقصثم!-بيرالأكبراستاذناقيصر،،*يوليوس!سرحقي!ي.فيهلاصلاصريحأنص!اًالقاغدةهذ.علىنعى

فتحنافاذا.-.(لمفتاحإ)هوهذا0(شخصيمما)برينالفرقينايرالةانطئقوطراالطباعفيوققرمنوبروض!كاكآ-يوسماشكسبيريريناانبعد

تبادلالو(الشضين)هذينانوهو،(1)سر)لناىتبدوولجناالياباالغربروتسصدرغبار!فيالماكركا!يوسيفلحيف3ويرينا،التفكير

بةعاحببدوررقومانعنمكاماكللعجز(ظروقهما)صرقكاان:نفهنحاطبأهذاكا-.وسيقول،قتلعلىيحرضهوقيصرعلى

لصدرلامااوالملكزوجةفييطمعقجملنهمكبثفىوفغيرتولىوكانبروتىالانكنتانيظو.بروزسيحبهولكل،البغضاءلييكن

بداقعالقصة.لسارتلماج"ـ،فيطمعحينعنهصدرالذي"نفالصرفغنهالحكيمتوفيققاذالاسوفق!لح،!يختلنياناستطاعلما..كاسيوسهو

ادضعبح!ةبانككومكاناشأخاضلوكاااويةا!قلمحتوضاملكوألىكبثاومكدخصيةانااسبرار،نعةقبى4فيهتقلبالصغيرالنمنهذاامأمترىياالطوالالساعات

تافيالاسقلمالمناولهأإذا..بدغيرمنالقصةنهاليمالاختلفت،مكبث.951ع!الادبفن(1)

الحكيم!زوقيق.141صىنةسهالصدر(2)
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الانتحلرعلىويركه-بشركأنه-الفطرةإفادالخكيمنونيقالا-تاذتتغيراحدهمتغيراذا،ينتوركالدك!ابيرشكلاطااان

:فين؟زاقدإ-ينثلإثةمع4ادتإرعن3يعبرم:،مكلالان،البلمدفيمةالعاال-ياسة

اعر.فمازاالم.تباركااالىهذفباساءتهؤ)الم1اء(ةلضذروـ.فرصة

كان0الكهفهلاكقم!4عجمألنلحهـوظير.بدورةي،1تعهدانيمكن-عحةار.صغش:هفالحكيماتوفءقذلاستاالبطااماا0تهصشخو

اطلياةارادةيم!لالمحقىالئلاثةاصحالى"دونمنقيعلهانالمؤلفعلىلامانه.الاوامرإ؟ةاذسوىعل-،ماو!م)؟س،ةينالموظ

ئدهم-وعقافكارهمافماديضلهاولاطماعهمواالفيرليدزقاتقبدهالاالطليقةذس!لااقزسووق!مؤسوءااو،تهمادإراومء"!باعننورصد

أجديديخغير!طاًالقانطحياييشاءلاوم!ثةث!لبااط!!دنإكحينإة-د.مبواسطتينفذهـاانا--ارالتي،-الفكرمع،متوؤ!قاً

،القوماعفلنهاعلىفورهمن"ـلبرهنسج"علىع!بالاط)قلولمؤلفا..يةأيودنة):اءراوصعياالك"فندرويغا؟،مإس"هقدجعل

طيبةواصرالنفسهولوطد،شكطءي!نلمكأقالعكلدكسابقته-ثاولولزالوجع..المنشودةلةاكأاباالظفرفييخفقون3ـمكاوجعإ،م

ءسى0.ونالقرظعتهماز-لهامننممللحةا!يةلثهرلولفيفيفيبقلحللىكالزاح..مني،ماابتخاحينابممتشاابركوكا"ميربمهمطالقنو

إلاستاذنهادوالتي"حدلوفيالكل"يةنظرشاءتلكنواقصدو،ا--دةوساعةفيالك،فالم!كا"مندويعو،موجعل

"الكهفكااهـل"منبدلا((الروجودةع))غلافعلىلحكيمافيالك،فلىاعادم:همكلانلا،حةيمنلزالا-يةا):فعةا)سا

اذاو،هـ-اشوكبالفتصيبأثممااأطغياهـناتطغىان-ارصرلاباونينتركا،م،موجعل..هبفيف-"اق:عاالتيعةالسا

معحدوالبؤافي"يصب-قدرتهتل".-الخلاقافلمؤبافياعجياون.-عيشكاهم"موجعل..ةالححاعنابضرلااعلى

لمومنيؤلميقكالمسانمع.4ـ.عليوتقءي،اثلاثةاناالفرس0.توا؟وانقبلملم!كااش،ر2ـفالك

لاو،وثالقرءبوطشعرولا،لةىءعنيبحثلمو،يكفراقطصيرا.عهمرانيتنسن-كواناخشى،يقالصديماا

-.-..ملهءاادلهوفلقد،لمةالمؤزللم،ااهـذ.كلفيحظ!م،مشاركقد ال!لابانلأمر-افيماكل.ديليةولايهدريوكلصيهالهحابت

ظل!!،عجيبانحيونهكأ،توفيقذلاستاازعم.على،-هبهـوف!على،من"محداوكل!لعاكمالضبطبالفلمؤاذصالاا

احيونهكأ))زشمهحتارنهالاا)كلابفيملمهايخيبخرلآا
.ن!اوعدو

صيرلنابمررفضئصلمةف:جةالثفاتةمظنتحاالا-تاذليتعنواضرب،عادواكماالككافالىانقحاف*ادكاهعجيب

وا،بحىلبطه.يريملجخاعل.ندامالطعاعنملاكااشهرالكابتماو،الثوكمااث،رلجبرعايقايهيأ"ثو،ادوضصأ؟ةالح-ا

احد"وفيالكل!ةنفظربصحة4يقنعاو،رالغابابنهدويسد..ترا.افي،االتيلمانفاع"11فيكلع،م

...اهـتمنلةبيءلالكنو0لحكيماالاستاذبهار!ينالتيمنكلاوضعنالونتاالاقوانهـ-ذابعدحاجةبيلف

سفلااقدو،رهودوأدىغناءهغنىلأخرلااضعموا)ثلاثةنساالفر

فرسمالحكيمتوفيقالا-تاذمنقرطتةواحدمحاولةمعلو،كبال،مبعراحتم!7آحدلودورادوني!ثبميمارأيناهم

ء-.هبشر"نهكاًتشءهتسكابراندلوجشامد"اكلموضعهوض*ت
يختافجعلهحينبهخاعةملامحءطاهواعياللمررومميزة!-حص---

-الصورهـذفمحقدعالكطو.نهيمااوصهاوسذحبيهصانعلىا-دلعوبا،هصيلوابا-8ااهـذجلامننتحر!و،"عممى--

..أ-ح،فا

كما.0اليهعادهاثم،الدنياطإبفىالكهفمناخرجهحين

.اصراروسبققصدعن،نكأحاربا!اللهليعصى..سوا.ثعاانبمور"شا15ا.-لح!اامن"مموقففيابموتشاإ-ااسالان

ارلاءرابذللك-ءتحرمنماا.يماصثبماثالتواعإي"لحرصافي

ض!رلاالثلأثةالفرسانمنطصيعيةرتبدواحدةحركةوواطفلثكلاوخقط"ضياعءجزامنرقلخااالجلمدوالطويل

سنئتا-لمواالد!لىيةااألااويعرضطبياانلاذنماكابهلوملاازشالحافمن،لمةقاذالشوو.اذالشومنلاإعد؟كنفلم!بة8حبهـجر

م!لاخرهـاامعو،الدينب!ركاونقرثلاثةامووناالكهفمن(ب*-ةار)بهتشااإذو؟الححيملفالمؤاهـذبممءجاينا

.ةطيااعنعزوفا..الكهفلىاادوعانيصلمحولاغمايميا)بدنفم،مو-ؤلما."ال،شااهـذثلمسينولمها

.ةلىحاوحيةلم-رلااإبراانويكوان

مضهمكلاخ"لافوفها)شخصياتفياختلافثمةكانولئناكامبارد)ا!كماعلى؟ق!ارا)!لا؟ةانالفرنصداعلىآسف!!ع!قي

دنب!اهلوهم،سبيلهفياارتحدالىديناهـلانهم.نفسهعن"ـيتهمحقيبأ،4اراطيوفييقالعر،الأص.ا!انالح:وهـذا.ال؟ب
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السو.لوناويزكاصيع"ونله!و..اسهاسمنلدبئانبانسحدالى

.تهاركو1،لم-رحء4امغزىلىانلاان"تقلنمويقديونوادسواذوش!مو،سالتامنهمكغ!رةلحياانوشؤ

اليومح-تى"الكهفاهـل"لحكيمالاستاذاخرجامنذفيشدةةبهءاعلىونيصبمرلاجزعونوهم..نتحارلااعلى

-رحىيةلماذه5فياراد:4ـإنمابأناشلةذكفرصةكأخ!بس"وهـويصبرونرقصاجلدوذووهم،15مثليجابهلمنسانامنمالحياةا

الحقلاقول!نيو.-الزمننلازساايصارعكيفايعلمنانفيوجدتف!ل.يموتواحتىاب؟الثوالطعامعنبتمامهشهرا

،مىلاو،اينعرفالمءةالىاهـذهحتىفيا..ن"سيعلىلووالت"-فمنقصىلأالحداربلغالتكافاءـذمثلتكلفاور-ر-"ة

الاز:انصارع،كيفولا،خ-اصالاشاخضهاعفي

على،والرمصهمسانالهكركاحض-":-ص!صء!برير!!كل!ح9لم!/!له!ماأا/نم/لىارادةكلمنوحرما!هم لكن..وحطلمر!هـذهاسالر?بر---،لاربعايا!همحردرهمصاو !"هـفرسو5يتهراالذي،ح!حيهيرحص-

.وىر!برءصحي!ي!برفيير-//-يهننءضي!حمبئ/يتراهـلو7التهكثرولحركةا

بر!!مميصخسلمء!كا...لم"/!-//،/./ص/%لملأ//بعضهعنبعف!هيخ!لفزاانسا

ولابة.لعاقرفعلهلانخو!يلمجربر!!صلميخولملمبرلم!%نجلمز"اين،شريليت؟كهؤلاء

احيانايفعلهإنماو...-،?:ون

الالمج!انإلأبطاالعافأعضفن!ص!سح!!كلبم-صلالم،//ا/نمحدح!-ستوفيقتعلمهالذيالدرسإذن

الماعماحا-و،2ـمعهلحكعلىقاالاءضضجر!ز،.!!لا*!ه!لأا!أبز!لم/.19ء-*!موللأبر/.ا-واي؟شك-بيرمنكيما.

../ص!6*بة\\!لم)،11!،،-!!إ،/لأ،و/لمالتىالطوال.الاعاتدهصت

!ر.1لأ6111أ1111ل!اإ!صلم1،!ثمنملمبر،/!/ا!.وعنممه"اصولنصا!قل-هـاقضا

كلهءمل!لما11(1،0ءى!ابر!حلا*،،

رسراا-احانلىلمحواو!كااصنجسأاطإ1اأأ23ئج7ء3!نمكا0\"اول.لملىلأتإ-/.لم.الم!مستخلصا،ورح!ةااورسرا!ا

نملزانعوررصاك"فنالهعلمو كر/

جاءآفدومىالزوج"ـملى/////لم//حو1ء!*لاام:إإ)!%ا)!1اإ1011"طإ/إءأ19111الم!!ح!/صملألم.-.؟.المسرحىلهفالتأ
لملمس/،ث!\ئقاطرلىلهم!حطالنهصهلى،س4ـو

جرواحك!،عدوالاصدرقا/لم//ثا!".د*اا.!،اءيااإ1101ا\ن!أ11اابرنخبرمم!ممم،الحكيمتوفيقالاستاذدهـن.

.-.عليهممقصجاأأبرلبمإ.نج----1ااما1!1/،إ1اأ111(اأالماأا"ا11/ال!أأا1ا(الأأأألململنر//!.الأ،ديباكلوكذهن،ش!بيرهن

-ح!ي!-يهير-/أ!!الم11بربر.اأإأإ،ا!،2.ا!"أإأاا1101ءا11-ااء1)،/مفككة.إتفيخصي!ظرنحز

يطحنىالذقىالعامقلزا

ء-رهدارامملااوادفرلاا!شح!--ا!اإ،أ11111"لاا.!ااأ(-----كا.1،يهـء!،نمألاعضاءاتتحدسفيهننحزبة.صالالأ

ه!-!صصأالور-!ا-1/"ارادؤاذا.نظامبلاض"فوقض!ا"
لو!مأعلىيخرجانواحدة.يم-حم!3جمخربماا1--اا+ا-؟ابختتةا----7!-"لم!لاحدىشخصأيخدقان"يرشك

يقا"دصزسانللان"كوفتهدعا----لم!!كحخى!لمجب!عختحص"---------الا-.علىسهاأرنهكرذانمخزقلبزهحامسر

-ض-لمتنا-ب"االاءضاءالمنسب،ةلهليجدعفب

ياالوتعا":الكهفهـللال.قاللثمااناضورنالفةاإثةبرال!كفاهـلداراذا!و.دةماوحجماوزلألىوشحلاً

ذاا!يركمتاردلقد.ليطةاازةإول"فأيئقانالحصفيقتر

اقدر!لحطةعنكمعينيفاًضضت،بتيلتجرعلشيميراختباقعوثم،قساولافوفها)يضع،المكدسةمةالحومنيد.عإيهازقعقدمولا

،ا-بوتح"لمحيثمناعمارك!الىيفافرصيد.قرون4ثلاثالدقيصوتناا-باددعحىالالتصاقعلىويرفي،1ربمةإولفوقهايدق

رزفعونكيفنيورأو،رهقدافواعرو،كمجيوفيهعوفا.ؤسإاليشنوءرؤإبلفالمؤالاستاذدقحينلمطرقةاصوتقمعألم0الضيف

الزمنانالحكمتوؤيقلاصتا!االىسحيلكاآبظفخيل"ب"ـ.بيمالجسمعلىدقحينالمظرقةصوتفعالم؟باطياةنارضمجعلى

..ااذنيفىليدوي-المطرقةصوتاي-نه!؟سهخفاامتلأقدأربشرأساً

واعدهمسعنلهميمرانإلامنهكان"ما!يمارعهمانلمدير

تعلقتقدينالمتفرجتحنو،المخيفالللنزهمه!أو،المفتولةبهيشمنممكلذافا،لهاابطجمالحكتوفيقيصنعهـكذا

لىاعتممسرقهىوابونيهرلبطالابااإذوءؤاًتشووماتما5اسنانفاأحداوفيهملإع!وء2ـاتفككوشخص"تهاباضطرفيلآخرا

..لخرجوامنهالذي،ا)سحيقالماضيبئرفي؟ئونويخت،2ـفالك..ا"نفيشبه
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،إلامنيهميحنطونفلا،الحياةالىعادوامتىلانف،مسيفعلونممات.طهمفهلي؟قالزماعصريءونك!اأفه

الحكيم.نوة.قيرقةطرعلى..الىمنيصارعلنانه-اليللهةاجمصيحلفمنلاءؤهـفىوتحك!هالحبميمتوفيقتاذالاصزء-فلولا

ع!لنانو!هداجلاإمم!.،النمطوهدائ!مما3ًيخطر!ييندهخ!صرولىد!3لكودامى،العيشبرسسالىلىوالاال!دهـ-ةبعدازطلقولاكينالمسا

با.جوارلالاسؤبل!سالنايحهنطونانإغمسولاو،اءعةرلعهةعلىيقعالصبييغ!رماالفرحمنلغصرهمو

كاتمهما،حق!نرعويصاالكهفاهـلوجدنالكنضاوأيما،العجيبةالجديدةالحياةهـذهمتعمنشاءقيفطركلفى

لمانهميخارأوز-دترىياصارعوالةيءيقأ.خائرااعمءرلكوكذروكا!ضفىكنتلواناافعلكضتكذلك.الىغماس

ةمرلاافيامكلاهـذو،"8الاصارعو؟منلزاارعو-صا.لحكيماتوفيقيفعللكوكذ،القارىء%!انتا-فعل

رءيأوكل-ارومنمثلالينيموسوينفيهنانسااينشأنهمشأةمصارعفكرة،نةالملعوةالفكرتلكاداست:دلولاو

ليرىيسعتيقظلماحافيورحر،ري!بالىا.ناعمهـوولطائرةبابنقلمهن2ـفوتإقهقامخلوينايران4بخإي"اركانلفالمؤبعقل،منلزا

ناسها.غير2ـاناسوان،ماروغيربارينانمن3ـافيجرىماوابلأحقاتلكمتتصركيفا)"عرفو

يينالمءر-امىقدارغرعلىمنلزايم!ارعتهجدويلذامااولهج!2ـمساالناة"يت.تطوروكيف...ج-اماثاحد*

يخاضلمواته"احلمسريختار.لحكيمافيقتوذعلاستااسليلهمفهو..وج-نجملؤمنؤي،مماغيريتلمو،معيشتهماةدوأبهمثياو

،افيهيركالخفعنالبشريكفنا؟كنلاالتي،لدةالخاكيفحقاسااًرصانتانتصرايلذايدلجداينلداالهذا:ولتعجو

لىعاسهورقركالذي،انفسهاًخلودخلودهـامنإس"عيراس!لم!مثووتضحياتج،ـادأ،2ـمايامفىأي،هامرلاوفىكان

ابايرىلالارضءبياقامنيجيءمنكلليقرأهلالهوابييدذريعةوبات،وتراتيلطقو-اومالفأص:حةمبسا

هـذهفحيلمسرمنلزا7اختارقدو.لالهوبواشعاكلا،للهوانفوسهمإلأو.يمالقدينكالد..ستغلاللاواللصيداربثرلاا

.الزمنفىقيلماورتعرضمنبهاكليمر(نعسىبهيحخطهايضطهدونويق""لونزالواماوالحقالاصلاحدعاةانألماً

هذهـخرجتاإذاخشىولهذا،ينخدعلاالزمنلكنوايامفىطهدونيض!وقتلونكانواكماؤ-ادلاواالالحادبدعوى

اعالاءرمنكونلاأ،قرونبعدالزمن2ـفكمنحيةالمسرلأس!اهوا..دق"انوس

ا.طالها.اعصرمنكانماالاالزمنمئالهوأهـذا?ال!انلحكيماالمؤلفعلىكاننهالييخيل

لوفلماالااارفيتكانمانها).شك-:يركذللكلاواعر5فكرةمنلابدةلدلحاانيةساالنفوعجةلاجتماالحقاءةصاامن

هـيلذفاا!ورحهرومنؤي،افينفيخ،تياكالحامنطالوري.سطوربضعةإلادستغرقلابسيطيهتشويكفيهاكانالثي،منلزا

مو،الهولابولامةانالانسنالنفمءمارهان.نسعىصيةاهلصراعفينطرهةو-3مقالا.دهلىهضفيلنايشرحترقيقآالاستاذان

باصعبنفسهتحلإلنكالاو،نزسالاامنخدبألالهوابوكانصارعوااخم،ورقوليينالمصرقدماءمنمثلالنافيةرب،منكامعفالكم

...لم...!معقولكومذا5ولكن.الضضمةلابأيةاءنشاو!بالتضيطلرمنا

-و!قموضوعا،عيربيرسككانوهـكدا.همفيل!منا!ارهـمطيلواانبناؤهااولنيحإالنحوهـذاعلىلىمناتكافح3الا؟

.لالهوبيكأ..نمالزاطحيناتهعبقرمنادخلو-مشهايستعيرممارهـماايدوين!نهماجةالفةفكانت.لكتبلاواصوراواثيلوالتمافيةبالأب

التجم!فلمصريوقاهمبذوقدضاعردهم"منحي!اةبمخلفاكاما-ادوزنماولطولا

العلمشنففيستأوحلرادتاليهعامىللحياةصاطاليكونا؟حممانيحفظطبالتحف

فللمؤامنرباكلطنهالحكيماتوفيق"اذلاساليقوووباردليانهمثةا)ثلاالفرسانبىأالذيءاكلى5وبالضبطوهذا.يد-!من

ادمدمننقطةعليهمتقعانندواشخاصايخلىان"الم-رحيجسادهما)-جدحامروااوعادت،سنةثلإثمئةلمعجزةاحنطغم.يفعلو.ان

..آلةمؤنحاوقاز"خإفانتكشفاووحودهتفص!قيطالاو!ىم3فظاا-توفوقد،لروحالعود"-ادالاجتكونمااصلحعلى

بةمثلا-كامر-اجدتدعالمفينفس،ماووجدوا،بغةساحةورا!يقنوممن

"..1!لق!مانيجب*لذياهـوبب:2ـمفيماوحدهد،ـ!حد--!والاشمتالحباد"شوقيغريفيهماكل

ل!في،إفالمؤغيرنجدؤإست!"ةالمسرهـذهفيماالملاجلإلةاناعلىولو.ينالهرتدا!ىيقولانىعذاما،ترى

صدرهـاالتيتهرفاغمكلفيو،بينهمف؟يجريهيا!ز2ـمثحد..الاكثرالهرمجوففيليختيءعفهيهعلىزقلمبالروحااليهعادتلوخوفو

.ـ..ءلالأنه..الجوءلامآبهبرحتم!ماالاضرابعلىممرا"الحياةعنمفررا
ءـاا؟،ال!كالاإء-اسالهلاسهءاما.عت

وم!!.هممص.هم2ـمالمصريينقدماء!ارعكيفليعلمنا..داهردهرمندتوفيقدطفلهوجد

.341مىزةسهلم!درا(1)الناس.لساءلواو)ذن..الأبلههذاءثلتحنيطعنالأةلىوإذن؟نالرم
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لحلمصاامنلهمسيلأ!ابااوليسؤ،م.ماخصةائهوص"اش!ا2ـورظكماممكهيحرونهمأساعلىبهباصلوثيتحدلحكيماتوفيقذلاستاا

لوقتافيت"درمعااولم-سحالودخلىايدعوهمماخاولدوامدةجاحركاتهاتيفضأبالخيوطاللاعب2ـايرركلدمىانهمكاًيشاء

تقلوا!معلميريقدلفلمؤاهـوإغ-او،سبةناإاره-قريلذابسلولاا1هـذ.أحداوبهاسلواو،بهةشامتغااصواو،كفةمت

وا،الحوارفيتب!وايشانلهميصاءحينويخرجامأمفيدخإاو-يخهاديببينحوارايكونانيصإحالمخأطرالمتحذلق.

منه.اغويفر.مكلهيةاولرااشخاصبينلافايئتظرفينفيلسو

:اءـكذفيا)-االفصلةتةحنهالكذمنفيلفلمؤااؤاعه-لينارأفقدفكارلالوالتهسفاتاما

هـ!ذاأرهلم؟إحاسغإابيدمؤأين(ئلةمقي-ا):ةميرلااالتهسكابالحتى..ةلنكواقاتهمخلوعلى1هوفرض،تو!يهها

(..ءجلعلىمقبلملأسلياغابادالمؤ!دو).ال!اريصصرفوبعقلي!تهإفكرولحكيمالفالمؤكاراقعنتعيركان

على،مق-لم!ووي:دف-عنهلآسأشكاتلا!،اكذ1،5كذه-.هبايهار

تاءت*دالانيإ؟3دبي.ؤ":كامةلحظتل5ثما"عمحملأسعالمإقنصوتفاذانيالأولالصففيالتضيليلاتاحدىفيجالمىت

داقاءاطا.الفلميسالحكيمؤوةيقالاستاذاما.دفالؤمنصهاانقبل-ياناامنهافولا

"-لى"ز"اوءساياعا"بيمو("ين:م2اليقوسص-لالأخها،اصلاًهدماصوتتصمعفلاهـويتكلمدمىمرقص!?هول،ملةةاً

نا-اراجمالح!ا!المؤلا-تاثالجنو؟محمودبيااو،حمداارادةلادماهلأن،به!تهتراو،حركازهللاترىولا..هـإصوت

اميالذساياعاان،"ناءجعلى"و،النضطبرطلعفييخكرنا.حركةولالها

-..لمء-كانع،ولغيره،تهباي!رالم-رحيةهذ.يحشوانارادزه-إءتولقد
وراءع8-ياءكاأهءاً-سح!اول!حىعنهسوالم!رتمدت

ا!؟مؤهـرارالحوفىمعهاحمرلا!الذليأه5ءاهامن..ن01كواوالاحلامالتغوباطيرواس،والفديىينالدين

..----.:نهإ-رد.تهنحلوقاعلىكا"ذلكفوزع،بضاءكتآثناالهخطر01و.نهالفمةاابئتا3

مشإينيارحي:ااذهـسأياغاي؟دمالثالثاصلالففيويعبرصا:خاا؟لمكلا-تعالىولاسبحانهلا-لقاصلأفهذا.رهمحوافي

..ارلحوامعهمشا-8ءازفلير-خأشنوءريدخلحىهوحدكهف"تريعبررافكاواكامايملكهونماوإ،لافكاروابال!كلامنة-أماعنلهم

باث-اص!.ع:،ا

.مارلحوافيمحلدحلؤتلى-كابر-دخلحتىيخر!نوشمر؟عطمابر.يرةاههـكثوا)شو

حتى)-اسغاعوديامثلينفيم--ايخر!اتياةاللحطنفسفىوفيهباسلوبا"إ."ـ-إنالايمد"لصف4ح.يصليخبرلراعياانذلكمن

ارالحومن)ياسغافرغا!فا..هلفالمؤ!رفكماليههـطدملي،لرعاةامنلأحدمثلهتىيةألا"االفا-!ةوالاشهاراتيةالثعر!يرالعا"ن

)-دخاطههرو..-ظرنكانهكأام"لعا.،ا-إلخالقالمؤلفوجودتمحالمدادمنقطرةتقملموصا،بةالقراءلمعفامولا

-!حيلمهء.يلمهمسد!اءرولماطاوبا.يبدوفماكا،!دكرةاعلميهندلقتالنماو،قلخلوإا)شخصىهذاءورا

مبارح-ةقبلالم-رحيدصلاندهم2لايجوزلانماكاً...الىرحيةذه5فيالمحبرةندلقتا

15وكاً،لاخراحفورفيالجغلىبجوزلاطاكأو،الاخرءهمبفايرؤولاقيحاولالذيو5نهافلنلحظاعيالىعننتحدث001دوما

اث!ا.شخصننمناكشبينلحوارايديرانلفللمؤإحإلاالىزيرانوأما0معاديطياًعلمبلتأويلأيلالطوالامدمذااحباءكلالكهففي

...لمفخرةاهذهمننصيباالمؤلفيمنح!3فلموالكب

دحلمواار.عدو1،اقدواصعببايو2دان:اطءدحلموالمدالمام-ايئأما!نفكامالذىار)هوهذاكمااعا.لربهلي-الؤلا-علكذلك

يأ،"باس.طصنايلالفلمؤاان..يمأدرالا؟ئققادببضعوبممخراشعلىلملكاالقديىين-مرد-ولء:د"لماعةمرئغ"زابعينليهحول

هـتهتحررتقدلوو.ة!ءدفباحدثلك!لنرايزعمر4اوهؤلاءالمدكهذاملاليسلىانظرار!:زوشلمرمسويهم،الكهفمن

التي.غنال!هذهلجطو،2ـاتاغاضلجنامرتشأوةمر!فالصديلحظاننللذااهماالوزيرينانوف!لمفرإان.".؟فىنب!اىفي!الجند

.خايمليوأما،لهنءبات"والتغبيرمنابئدوهولاءلملكاإسملاعلىطرأما

.بعضراءوبعضطمشلاحةن،لثاكاالنضطفياكلهتقعهـافيرانها-بىإلالماعةمرئغةزابعينالفصرفيحواليهمايتأ"لاناص!!يرقفلإ

همإنماو،الحياةمنلفالمؤيصورهماصصخاصآالدسوفهؤلاءولعله،قطذلكقبلتهحيافيلقصليرلمنهالمفروضالأن،ءرةاولا.ير

،(ا)يرسالكو)لحجباراءولمتدةاكالخشبنيقةرلمونممث.ببدمنللاالمإكيرلم

دىلهـؤحالمسروسطالىلمؤلفادنغهاحدهمدورحاءلأيممافي!ضثفمنإوأطهوذا5؟ايخاانالخكيمالمؤلفلناينعمكذلك

-.نو!!مرإمط.لمامأللاغثاهالانها4رفروفىوالمتغيرتقد:ةالدان

كانإلااظنماو."فمفييضع3االتيلفاظالاليقوودورهيدركفلالل-لاح-وق!صارقدنهبمقوجدببتهالىمفىالذي(الوزير)

.دورهم-همينتظركلالابوابراءوواقفينبهمتح!نلآا.رونثةثلااناءوانهممنساعةبخفيرالراعيادركهماالتاليليوملاءفيء

؟حيةالمسرذه5فىكافالناثلمةمنأ.زيددأترفيزهوطأالمؤلفيعانيفالصكمنآخرطرازاواليك
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بماي-تع-!نهـصالكهفداخلفيولمعاثلاثةو!عبعدالفدورينعلىويمت!هـوزهالاوا!الفكلفيالعفالناسسفي!عحين

.ؤ!ل!اءـذفي-.ثاةطااالء2ـ!دتعامااإذ!الءافمحعلىنرسوا!ةدحتيلحظة*لةىلا.بةثم.0عا!لمثاااوحهسا:ضعم"حرص"مظالانهوفيجد

اي"ـ--ء..-وفي،هاجمينالناسيدخلو،اللغطرثتدثم،ضوءفالء3خا!دافييرشع

فإنالفصلهـ-ذافياتا!فوكلساصصيافى!سبنولاجاؤواايئفن.المشاعل%تن!حىلحظةقضيلا،جلا.بةىاكاغليدجمهما

نمحثالباهذفى.ل!غظءانلاا"وصسبظ،-ظنعالطوالامراذااأما؟:ةلمداءنالب،ءدالكهفاول"نر..لحظةفي.?االبيدفي..بماا

الأهم.بالأهمغتفيصالكنيو..!ةاطأانيجبالمسثاعاىانرفونهذا5نص!اؤلناعلىالحكيمنوفيقالاستاذاجاب

عودكالمهـلىالثمرانق،ىقديكونانليع!الف!ا!هـذارءداالىإلاعل*ة-انما..ا!التضبدءقبا!الحجبوراءا-رحافيم!باةزكون

يملبخا،اولا؟وتلملترعلساعةفيف؟م.ابأةعنابممةسوافالكمالى.افحصابانهنعترف

المعالياصحابامناقوىلرعاةايمحونانالمتوقعباءبئيةلاز"ـاضعفهملاولازملاءهيرافقلاالةديسالكابانيضمااإفالتكمظاهرومن

اولا،؟وتز*رفهلاب8لسورصاححممالا،الج.ععلىواقدرج-هأءالىزرارقدخمممنافي-اميص!وحينف3الكفيالاولالفعلفيإلا3مءعيظمر

نولىيموحالعلاكلولكنهمءثإيياثم،اصكلباتم،نوشمربرهيلءقثمظ!م!قلىوم3-بإفي،ضانلمفروضوا.0كاوضاخرهماهـوو*كور،الطولى

ا!إوععلىوجاهـهمالجحمازيةاتهمحافيمماثلوننمفه،حدةواساعةفيكا،مكيلراعاعصإحبهسيمالار3و-ظ.عهمبداايكورانوالمعقول.بنباحه

دلك.يكونكيفا).ومحىولطبيرك"شفولم،والظمأ..يةلرواافصولكلفيظ!رح"!ما

،المعهودة"ت!منوبعديقظتهمعنالجاعةبئحدثهذهاززعساعةوفييرخطصوتفي"ور،حزنوسمريةولخرآمكانود

اليه،وعودضهمف3الكمن،موجخربينفمالينةلمدافيخمماهدمثإونر3رزوينيكوكيفينالعزرىءالقاا!اناخيرتلافه..!نعم:"هائل

كنهعلىو،شىذومرواهلمثإطيخاحب؟هـةوعى،واليقظةالح!فل-فةوعن

وهـا!7حينامنا.اهوامرمناحلاما(هماي)..نحنا!5و،لىمنالاترىالا؟"نعم"كامة.4لزقائلالهالخطيراالصوتاهـد

يننئكنحوعلى!ههذافيقيحدثون.؟.؟حوناالىمنهـواءالىمننمحونحنالذيلوجهاعلىهالمأـمةهـفيؤديك-فس!صارفيكالمسالم-ل

شيءي1،لخكيرافبقروالاستاذثرفلمبت.قها!لى"ـ.ناثويتحدلمخ!مبأ؟لفلمؤا!يفرض

رووفالغا3ارنبمالذقيلنطراالذايوابسملجوعلقنطيلةدهذاإهمنفإسصخلقاوياصعلىالتدالخلامةناالفرسث-و!ااتبع:ارلثالثاإفصلاءلىيمتو

النزعساعةال""ـاناوحىالذيهو.ءالخ..نصوعهامامأ-االطوالساءاتلمانهمعلىزاواجاقرون"لا.ةنلموااغمموافهانهمءلى--ظ

داجلماني.7.يمةالعوضيعلموااهذهفيروالحوا؟ارداحووتصدحاف"3ـ،)غمباوخلط،عجيببتغافىلكذونيعيدو..اهموية

افمالعدصلدثها!لحديثمقدذاماجمالاعاقطعيرلااللولاواساي!عةاجهفيالذلميمقبوالعسيرلمةالجمفيلنجم!دصتىمؤذقصناو،وعجنلتو،مهـلارتكرو

الفدفة.خزعبلإتمنبريء،لحوار.اكتسممن؟تجاةنهامعا)-اعةاريمثانيمكولاتحوعلى..اجأ-لمعنكلم"كلالواحدة

لحجباخلفم!دعاعلىلممثلموناةفيرضااالفصارهـذافىنااواهـدالشو.ذكركأارزاننف-ياى-ذوانا.ةمالوا

يشاويملمرنوشمنكليموتاندفبع.ادوارهمز!طاربا.كثرتهاانتقد

ثدليهنياكليكونحينسلياغامؤدبهاءعإسكابرخلتدالىكابوءتشاماوأافناصعفاولخطأااو!ا)تكهـذاامثالان

.نكلازمنماتواقدنهماتظنهيو،كرخالامقلرافياحبيبهعإينطفر?لوو،ةالم!هرح"هذهفياجدكثير،ز-م-هان

يشتركلكيلا:الجواب؟دقاءقخ!ق:لتدخللملمفصولببناللمىكععنإذنفلنكف.كملكناوالملاناا!صاؤه

:ابالجو؟دقائقبمسرعدتدخللملم.الحوارفيخرونلآاواما.فقطلاخيراالهـصلفيمنهجاءماوعضوفيصبيصيهالمسر

.حءروتفيضانقصلتكلمابضعمشليتهـامعدلتتبا!لي:ثرمابتصيدلىوي"،هحدوالةارىءرس،ـا!ليلىلالفصووه!ة

لىعكا)ياغاالمفىلفيبعدلثثاالحوارفىكركيشلاول!ء0الهفواتهـذ.منا3نوا!يفي

حبيجهنقاذلابطعامتيهاا%انيسكابرالي؟تطل:نبادةالعاالىتهمعودبعدإسينالقدان،لاخيراالفصلءـذاوخىلاصة

الغرفةفىموجودالطهامو2ـاابيقصرفين!-اكاً،شضرالمحبرإ-كاتيتاًوعندهـا.!جوعماتواثمشهرافيهلبثواالكهف

هقسر"لبنءبوعادبلمؤايعودلاريضاادةالعاعلىو.ورةالمجا،ثلينياكليحبهاكانالتيدقيانوسبلمتبري-كاحفي-دةوءـي)

قىدمشل"""اروحتكونانبعدلاا.."ئينا)بنااحدمنلىفسهالتدفنتيتأ..(زياها2ـاظن!تىثه-5ا)كل،اتشبهوهـني

،الحوارفىدوره3ـىازتو،ا)رسومةالخطةصسب،فاضتاناياسغالويحاو.جدتهاح:8-مشلهنيااصبتنهالأ3ـمسع

سئلقىانهالمؤد!الاميرةاتزعموهـنا""ـقيهمكانالمؤدبخذليأعنهاامربكتمانيعدهـ-اارهاإهسيرىفلاعزمها.عنيثضي"

رصألهولا".بيننافامللا!يمثخراصيلفي"صبيبهافيهوهيالكهفبابوردمرو،%الملكتيراًثم.ابيهاالملك
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الكا-،علىيتهجناحتى.ةدينلأابداالحكيمالاستاذاغتفر.لالذياالأصت:عثفعتدئلى.البعثيومتلقا.فسوغااتعنياهـاأترلمؤدبا

لوحشية.وااملاجرا"نلمبلااذ5تبدغلم،نفا41ءليشفيضانيلمارتأالتيء-،ايةياثلبماحقفتكون،صليةلاايسكابروهـي،يض!ات"جد

هوااذلههـانساالاةأننىليطوقلحكيماتوفيقذلاستااان

.-.-سنفيعذراءماتتحتىالبهابتهاوانتظرتولهفتوانبرعد

..أبريئةاةالفتاهـذهفي،اءمنالقرنييديؤمنوش"اعةعتيشفاقصلفي؟يالدا-لحباهـ-ذالىايةثا.دا!ءونيتعا!اترام.ا!-ين

لطالملكان3ـاؤييريباهـدهحيتهروسرمنجديدةطبعةرؤيصفىةثانيعادتقدالاسإيةكابر!هـاغا-ارباع"خآحيلإ

لالخقيقة،لهفيعيوحتىم!نيواومايورالحماد!المؤلكذ)عذ!

..-.-،حهوروبجسمهصعايلذا!بي:هالتلاقيخرآج-دفيوحهابر

جنتقدهـاسيجدلكن"و!.ر-كابرلنالينقذالك،ـفلمطافي،رعتاكافض!قديملحكاذتالاسانءكوءرزفعند."ـصفونص"و

ءوالقراوانا.احرباهو،باج-لاشاؤيةروالجثثةمصاصبمنهـاغيرفيوالم!هرحيةهـذهفيطيرهسالالىكلؤةبالاضامننؤ

ع،الةا-لمصتنااذلطءبروصملحلموبم!نقالالاحارىثلالهذ"لمنيوكررذفذاهـعلى،تايااحولارابتخاسح-4-ياتءسروت"لامقامن

هاسجعلىفص-3ـاترك.لاا-فلضاالمؤلفأيطلقلاوهـذاعناش؟دب!امؤاً!ا)لم.المشوخرالمضطربالضحو

ةوسلام4-الةطنمنبهاتصفتكائا8شد-تعملو،سجيههعلى!نيا،تي!موياقتصد..ضقصد":لهالءقوانماو،اكذ

نيةالجتويقةالطرذه5علىنتحارالاعلىزقدمفلاقولذاوت!الطبؤيقس"اذتولاااؤ!م:اكماا!مقغينهلا.."اهـذنك؟اإ0عجبا

تفاو5اوكابوسيةياؤرثيرتأتحتلب،15خ!ياربالم:حرةا..ءاالقركذللكلاو.دةعاتمتاسبى

داحلوؤتط-ا،ارالغسدبعددلاالىباتثوثم،نيةشيطاهـي..صكايةاؤدبم-اتحجمماإسكبرنلهـذامنعجبوا

..ا)ء؟فخإرجمثاينيالت!ب،ا)بابوتف+خلوالمعاذه5.صف-اتستمنبيقركل-اتغرقفتبة.جماراثواحكاية

.مناجمهلاذافه..تحب"لاوابين،الك،ـففييةكالحاجمأتحانهالااوو5هـناج"ـالعجبوو

حدواتيال!علكالملكلوصواخرىودقيقة"شنيتوقعاانمماا؟يثاو..لجثثا

!ثير.التكافمنا&رحءةهـدهحظانإذنرأينا،غالياكاإؤدباانوثا.)ث!..لديها.رهـاافتضاحفيخطالذي

نمئ"اقروصهاشخاعلىض،لهـفرالمؤيفرضهماحكلف)تباأعنيوبوعلىترالتياتحالصفهـذهنوا،القصةهـذه.عضيعرفنكا

الففي.الذوقاوئيانسلااعالطبمعقةسجملالواعماالاقوانورا.عاء0الاأير"ؤدةللفااتماما"لهبالنسبةكانتابخن

هءخاصافيالفكمء:13هضاوجمممنا.ينارأكمااعنواعلىكافالتاهـلىوعلىاهزمعو3ـاقفبمولااعلاقةلاوريةوضرتليسيةكاالحهـذه

تحتلهادجنويقودمتءسف(ثينبااو)يفعرنهكاًبالجملىنبايخبرناانالححيمفيقتوذلا-تااارادنمااو،اصلارنتحالاا

فىتطبجق!ايحسنلمالتى"واحدفيالكل"يرقةطرعلى."ـ.تمرا.ىاخرباشعفهاتعرلدهـرامناحةاببعدعثالباسطورة

.-بانهاهفتذكر،قديىةضااليودعهاينحةلاميرااظيذتهلياسغاقولو

اليحث.من.نا--ددملمحماعرضهااحىسنلمكما"لروح5ولمةفديسامإحبتامرأةكازتأسواء،ودكن.وكفىإحبتاءرأة .ا.دع"

.بمايهةوالمىىيعرتوضحنلااا"هااةمحءصرءودةمنكا.الاووحلممهت..الاخرىهبزةحرتاسببلأيال-اًعةحتىمافهأفاني.ءتحب

صدر.فةفخ،الاصموقفيومذاتاللإثةج:ودهمنثفالعروقفطعوت..وشي!-ذ::فخ.هجثثر-عارمع0.ال!!فجوففيانفس!

مةرلهةصيحةبهمز"ـيص:-حعقيرعورأمن.اتوالحضبالدود.جسالذي..ال*اررجاءافيا)-ام!بثالحريحها

فيه.بةاغرلااذوه.تاواحتىباطهامنوفا.((.!لموتاحىباللهاآمةور)علمنالقد!درثحج"ـبالةفيك.وتعءالفظا؟وذا5لنفسهارتختاانأطالمعفو

منه.ضيرلاوهذا0الكهففدخلواه.يم!فالكمادخله!ا)):عاحبمثمبالفما..،نرغىكااليهز"ظرلملاخمها!لابالعلى-قالكلبلىبممراان

طميرااركابارءطحينلثالثااثثاز.اليهمليلقيفهليفخحانوكادارءـذ.الحق؟سببلغير،الفاجعةالخافةذم5فيزفسهاتقحمهذ.م2خامم!ت

نفسه:فيزالثم،الاءرأولرطردهانوهماءرهفىفت!ير،معهمدخلفد.عل!اجقالذيو5المؤأفولكن.،لهاذنبلاالذكيةالجميلةالفتاة

افةاءو.((.!الجبهـذاوءعكم.بةمعاثلإثمه"انا"ورأ:بهموصاح!فايكنفيفليقعدهاإذاسا؟وكفى،اصءتهأمرانهااليرقوانافالمؤيريدأ

.؟ب11هذامومعلم..عامكأةثل!..ءعذرا..الاصدةبموفي،هاممرمنكينلاواغ-ينفياليبغ،بيتها

ساعةفيجميعااستيقظوا:ثةالثلاالقروننقضتاانبمدبهمصاحثمفيةلي.حرهاإذن7هاا-ونتحراكاتنتحرإنيدهااًير.بجدخهاةها!كا

وبل!.،حدةواساعةفيجمجمعالظوفاستبق..،(!وم3مفسببوبل!،حدةو!.واة!!اءر؟ةعةسر.-لةيفتلهاولكن،الك!ففينا5حىاو،رفاق

.ءفهومسببهذهمعالاجراميالنحوهذاعلىئعةلرااالصبيةهذهيدفنان1.1

ثوا.ء((!كانمدكانجلهامنالذيالدينافو1ر،:بممحصلثمرزا5فيلةموت،ثومصاوعفاريتاشهاحمنيراةفهاوماالاربعالجيف

ئباغاكانلانه،ش!اًال!يفهمولم.كان.اكانجلهإمنالذيالديئذلك"لرجالامنالصناديدبدانالهولهتقشعرفيفابطيثآءوتاالمظلمالمكان
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?!وأ?ص??ء-ء!!ر"ءصححكك!برص!-صر9??ص-برص.واعتذارحيرةزة5ذيلهفكز،الدين"واقثو،حينالغنمبرس

ا.."!:يالدةزهشأالىكل،ف2الك"ن.وااخرء:بممصامش

لم!ع،73لىلفئه0".أكمعاطأايتوةةلمدالىا3-"قمةز"ـ.صوايىههوفلمارتدواقدكآزواولكث!م
...ادنيويانه:االى،كلف3الكمنجوا!زر بة."لارمنصارعوا.،ر:بموصاحالغارباباألىوراءهمحرجم

علبم-فدوحدهلالباكاسففمةما،بمميرحبمنالزجدةو،الز"نمع

والهوا:/كماليال-سل.تدا.-ا!منالايعازينتظرونينحاشموقفوا،!2ـمبويقالطرإسدوامانيهم -3ح-!محوهـ-
لاصنماءارنواو،!لارضاونظراوا5حافإ9ارعوكاصا:مةلمرسوطعك"ـاطبقائذعةدبممز!اح.لم!ي!نا(شيقالاوا)

:.لى.نامنارلفرطلىمن!زضارعوا.0((!لىمنامنربالفراالىمن

اليقاءظرلجمماودىفلةر...افتحوهاأاعنوالاضرابللكهففيبالاخفاء..!يمانتحروا،:بممصاخثم

لالفقراءةعورنمذيرهـو...ءكانفى بالاخمباء..كلهموارتحافا.0،!كاملأآش"ر..يض!ارلحواوا..بااوالثرالطعام

للأ.ظاأكاملا.ائمربة.ايضاوالحوالي0با.لوالشرالطهامعنوالاضراباتالكمفي

يااالوي-اء1شلى!دقتس!رال!ماواوساءةواحديومفي..و!لاباًرجالا..نحبكماقضواد:حهمصاحثم

-.-م-وهـواانااعرفم--!وثذكروا-الابعدا-رتحا.رواانبعد،واحدة

9!!-اءالفضهـذافي...الهضياءعنفعميغأع:لىاللةولعنة..الخ..مانوالىلإمالاحفيوزظزياتآراءمنالمؤلف

اداءكلتفث!ىبل...جم!فالداءوتفصىأرجالا..م2كانحبممافق!و.ء،(!الفنيلذوقولالةضوعلمالطبزظر؟ت

اصصبا-ا-عداتحاورواانبعد،حدةواو-اعة،واحديومفي..وكربآ

!لاء2ـالجخير-ء-لممكل-اء-لتموجهلأ،للنةسوعلماطبانظرياتعلىاللهورص..اخا.ءوالىمانلاملاحلفي

لدالثقاء.ـورض"تم..هأذتمحمثوسمفتم!..-بةو
.ء--المنيالدوو

لابرياءوأنتمه.2هظ-لممالجئماوحصدتمأءتم!دقلاأوصدق

9ا-اءالرجبابدكماللهيفتح.0.فافت!هوهاالاذصلموصادكذكرت؟اغمبالى.القارىءياعزيزي

تشاءحيثالىتمضيالتيالط-يروانظرواإ9م-ر-ي!اولاخم!اازسى!فىفا"الكهفاهـل))عيوبمن

ءاالغناللهه-االهمامثلمنيوتغأ.دولا،افرنسمنعودته.عدالحكيمتوفيقخاذالاساخرجها

ءاالمقتو%لمطخالصص-نتىعىإنه!ا9روعوهـي.-اهالاقيتعينوالقلموي-مكن،يقةالطروتستوي

وء-اء!ياةال-ونهـلىالضوءكرز:ةاا5فيافللمؤوان،العربلغةفىا3نوعمن!جةسراولذلك

افيسوفي!هم-اوفيهم-نكل!الد؟،بعجالااتثيرهـقةشاتإتحليقااتا!فواتوادثرهـذ"نلىغمبا

"!ا!قلاء"اعنهرعرضالتىالعدلغ؟و9ولقد.-انوالاصالا"داع.نالذرو؟تبلغبارعه!نيهو!فتمات

ئج-9ب!ع!لااوائ!اطراعلىابمعوفأهـاروصدميوءبادلااودالنقابهاتغبو

ماءالحصإيه-اايدع-والتيلالءدثرء14؟نقدهـاعلىو2ـاصتمحيعناذهـلولقدحتى..لذاثااهلوهـي،بها

؟؟الأنإلثعراءدعرضهو!هالشعفيكالباا!هلانيوياالحكيمتوفيق!اذالاسبوحسبةمكينوالمنطقالعلمممناساس

ئجاءالشهدءمصابد...جيل.كلباأشتروأ!ةوراهم-اقديا-5مسرمنوءيرهـاحيةلمسرابهذهنهافخرا

9.ءةبالعرلأبناءحيالمسرالفناساسبناءفيفعالةمحمودة

11!اءلأقوياأخذ"زؤخذبل...تمخمحلافهي؟اقتصرتالذيالنقداهذاليومالم-رحيةهـذهنقدتةلكا

أ9اءالفحفإلاتخدعلالمنمالظاةوحيااشبعوهـاقدالتقادفلأنالح-ناتدونا)-كاتذكرعلىفيه

الججمش-اءيرغيرهـبلالمالظوسلاح!وأرى،وحدءااطناتذكرمنءاماعشريئخلالاًمديح

لأ؟خفاءالمعنىففي،تعنيالدي!ا:تقولوالا؟."تفكل-دان..وقراغاا3لفمؤوةحيالمسرحىمنانالان

!9ااذكياءيافافهموا...ثيءكلأعنياًنا!كلعلىواني،كابفضلمع!رفلمكانهال"ارفالحقلعمروائي

ئجللنداءوافاست!إ...ج!"ع-ااناديكمو!وافراحظاعنديلهوارىعظيمفنان13لفمؤانارىحال

نجامحمدابراهبمالقاهرةا.راك:اوبعجاامن

!-صصصصصص-ء!صصصصصء-صصصصص!?!صصءصص?"!صصص!?صصص?ص?صصصصصص-ءصصصصصصء-ءصصصصص?صءكرممي!!--ص!صصص!?ص!صصصءشفاضلعبدالحق.قتصدلااوقفصك
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