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كانواالذينالحضورامنةلفئ،ح"ةعصبيةولءنهاموجز.،+امؤنبامنيؤانالمجموعةذه5قارىءعلىبصعبلا

نبهارامنعاطفتانتتوزعهم،نةالحافىالكريمسلكيراقبونبالتصويرسواء،ذاغ-اتوكيدالىتسعىقصصيةموهبةذو

يكسبلذياهـ-والحضوروالثريبينالتوتراوهـذ؟وحقدصخذلؤانعكخاًكاناوزذ.العبرالتحليلاوالموحي

.ةنياالانس3ارعثالأةصوصةمنواحدوسطعلىابطالهنماذجاختيارفياقضصارهالمؤلف

عصلىاقاصمصهمناًعددقيمانبحاوللفالمؤانوالحقيرزحالذيبالألمالشعورتعميقهلهيحمدنهقا،المجتمعاوساط

فىملاحظذاهـو،جييعاؤي!ايتجحلالكنهو،التوتراهذ،القادمنتاجهفي،وسعمولعله.الوسطذاهـاد.راتحته

لخ-وفاظقتصويرعنت*جزالتي"قالفلخاةطيا"قاصضاقةاإوفوتحليلاؤهر.صوتبلخلكبذو،منهيستقيالذيلأتقا

ةرصوهـيالتي"لهـند-ا))و"دجدطنامو))و،لهالبطامن.بعدانباًنساااامتداد

الذياإوضوعة!بيع-الىمردودذلكانونخسب.قصةلاالاقلعلىقصصاربعالمجموعةهذهمنيحبوالقارىء

نالهاويحلأ-يرةالأقاصيصاهـذهفىوفه،القصاصيهناولهتييستاقصةهـي((الكلابعواء"نقممة.آسعبروعمن

نمو.واعدلاوخصبغيروعموضمناًاراب"الجوجمتصماتحرصساةي-وقهـوبيئ،بالملذاتغارققهرفىيعيمر

دوفىمحلأقاصم!اافقانفيلأولىاملاحظاتناتنشأخا5لا-تماعياالظلمهـداعنالضعبيرالىالمؤلفوفقوقد،وقلق

قصصية.!رةاًئمدادتهماتحمللا،قضيلدهىنضاهاعنربحثيلذاالزصركابصورة:صورتينيرسم

ذل-كاد"ومنمادةكلاست!غل!لفيالرغبةهذهوالى.المدعوينبين2اجلرعنت:حثالتيالقمرفصاة،رصورةالفلاحين

مونمجر"قصةموضوعلجةءولافىلفلمؤاوإخفايعود،فقلاالككذ،حا.ماوءل"ـعوزف-لىءلحنهما8بفقائم،نيتاال؟،و5ماا

!بد،القمةذبة5فيال!يةالتقنيةفت!اعنففضثلأ،طيبونمن4فيعدللاالذيهه"ـمجتمميحرايضاهـو.المربوطالكاب

ائوبارغم،-ةخلافاولانيةانسالاةلفكراربذوفيهابسماح،القصوركفيلسا4يت-حبيتما،لحياةباالتنعم

يقصونلالعمامنثلاثةقصةيفه.إيا.الياسهالفلمؤاداراي!زا.لذومرساقط

-ايالشلهرقدمونهميماف-الراويمنء-هـعلىعقصة.ورقةسذاجةفيها،حلوة:يةا%ساقمة"الضباب))و

،وحينإجرامووقنلسطوإلافيهاكنلمتهمح؟منجوانبو5واذءخرافهلجيعحيثينةالمدلىالي:قلهالقطارينتظرراع

ذيرهـاالتيجةالصتلكالىبحنين"واغبفريو!الرشعر،موانافي-مسيخ!اءحسنةامرأوجهللركابقطارفييلمح،كذلك

اناساالعلميمندهلايالذاجرامهمرغمكانوافقد،ا)ثلاثةا)عمال"ـفخرايبيعانبعدو.والوعودلأحلامامنتااشتانفسه

نلر5وظا،القصةتترهيالعبارةبهذه"!ا-ديط"،طيبينائماد12علييخشىنكاالتياليقرةضاالجبعبانجتهزوزنصحه

...لمايبةبا4ـيوحونت!كبيمرانبحج!زماجرلاايرتيرلىاف2ـاتزعة،ابالضبفىبقرتهنعيبحثعيالراويخرج.رالقطايدهسهاان

نعقضلا،لخطراالمغلوطيلرأا"ذاقشةكلنالىا-اجبحلس:اولصوو.لؤبع:يادفعهافىينجحو،ا)سكةعلىدةجاهاافير

نالاإ،الثلاثةللا.بمااامسلكفيتتجلىلاالطيبةهذهانضحيةهبفيذ،فلهلحااديتةافىةس"و5يخفقلكنهو،الةطار

ليالراويالشاقديمبت2ـمءرمفينتكوجوالراعييلفانفىفقاموكانلمؤلفاانا!ءبو"بترته

-.لالعدلمىاجةلحااشدبأطبعاًهملالعماوم!نورلمحاوءاالةقرنلم.بالضبامنلحلوالوشاحااجذ،نفسهاالقصةجوو

لكنو،البضيطناعاًدجثراك3ـماجلمننعملانينبغيو"بالثقاعلبة"قصةفىطي:،اًنجاصيضىاالفلمؤااصابوقد

.ءاخطامننهيرتكبوقدماتمجيدلناييررلاايأبإغيهـذا4انيحسبفىيبرجوازيةلنفسصادقتصويرعلىتقومالتي

اليهت!دفمافىرفيعةقميةوهـي"الاطةالبكاء))تبقيخط!وطاًالقصاصرسموقد،لبالالةيهلى!يششانورتطيع
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لابيالعرللمهـ!ءهعاتشداناولانقيقطارفىعينينةقص.اجتماعيمإغزىمن

ل3جمنعلميهنرابما،بيللعرالفردعإسحطيلاأ-عيط،لمقدسةاا!والزابطةرمنرتحلابان،يةوالهاإلىجارجلامطزو

يعيدان،الفكرفيبلادةو،،لحياةادفقةفيقحطلنتجاافقروطةلهبكاءيحتملان"ينبغي"ابن"ـباالشعورليةوكل-ؤمنو

يتشفيالتيتهحيارجم!فئج!-عفي،حدا)ةكلعوماغيونم،النظرتىح،الطةلسكتنابعد،نفسه-فياعالصميقوو.عجلمزا

العربالمفكرين2ـمةم-:داوا0:5الفناءالىطريقهفيوهـو!هاالابلمميسانلقبولكن..نج!ضاقدالعينينانبةدا

ءوميةالهوربيةالعرالحركاتةورضر3ـرتظهـ:ا،الشاقةهتهذالىا52فنبالبايمالطفلتصودعا3،اغمالاغر

يس"هدفلا،عمليااوكانيافكرالف،سطينيةيةالقفعننتاجبتإكهـانهاااذالقصةفنيةاف"دلفالمؤانتحسبلك:ناو

مقدساتناحتشريعلىؤيجرلاو،القيممشكاةلمطوالابالدرجةاوالصجرعليهيبدلمالابانغير:ِِالوءظيةال"قريريةالباوة

كعالأورةوفيهاالشك.وسخاةفىفهبع-،ااتتومع"قداعذبالىتمع4ـينوكأيص"-مظلبل،المرةءـذها)تزءر

سيلامائفؤنتلج5وذنما،لل-ياةبعدتصمدلنالتي-"2ـامظقظهاياساولحناًاليومذلكفيالطفلبكاءكانفقدبملألحانا

الصهيم.الىينفذلاو-اةالمأسظحفهو".لخطيئةاوثمالاح؟ةعنهوصديةالهاوفيالسقوطنم

نمالفلسطينيةللقض-ةلجءايلذاالنتاجالىنانظرصااوأذطيعإستنكاماحامةضوكشفاللقارىءقدكشفالعبارةب!ذه

ادطحبة.ويفبالزاكشهننعتلاأعليناصعب،يةولزااهـذه.وحدساوحياسه5هـوك"شفهان-5لمذو-

تكونانينبغيحدايالىوعهاةالمأهيما:السؤبقي-بين،ممحترمكانالهاخذتأالدصصيةموعةالمجهـذ.نفابعدو

لىبعثأتكزمرا5فنتخذ،ئناانحناخطتقفحتىؤظيعةسيةقاءدبالأامنيدلجدالجيلا!درهـاالتيءةقالعراالقصصيةميع9اابر

نلظسطينمالصاةانالىتشيرئلالدلابميعإن؟نطلاقالاو5لفيستكملانعلىقادرلفالمزباند"توهـي،العراقفي

ينارألما،كذلكنتكالوو.فظعهاألاوسبناماخرانتكو.ال:جاحباشاخبممالقصصي

الىلناأودتالتىلانخطاطيةالقيسنانضصارلااوةالغل!اررا-تم
.01مما

لحركاتانتصاراو،.بعدإسقرلمرناافيداخطإن.رنهيالاا،--+-

!ص! الذيالمنتظر-اجالنتكاناواذبةالمنالبعيداليزلاالصاعدة.*
-سص

كلانيعنيذلكفل"س،بعديظهرلمفولناالوقفعلميهلنعو

لا-مر-ارامنبدفلا.يفيدلأ،لمنتظراندولناويبد،نتاج..يمةغرتةةلادولارادع

وكل،لاقيطا!تكزتامرالىنصلحتىعإيه-برالمظوالع.لفيا)بعلبصم:يربتعو-"ولديزوءرشلورا"أيفثأ

.نتطارلااونالرطو.لاانرحوام

بةءص8.2بيروت،ا!لاييههالعلمدار

،اؤيهدارأاسعلمو،ةيةيطسالفلشكاةلمابحثاعناقراًلم

ل!سلأنه،اولةالىمذممنىبباعرتقنلدولاراادخ*عنا.كلملنعلىصعيدالمثكاةهـدهال؟حثونوضعهـلترى:ءإتؤساولاا

وماعادادالىبرصبمسهالمشحكا!ماصدينالآصعآكطينلماورصيففيافيبضى،"للفرمنالمسوهـل*؟رثةكالليقةالورس:ابلاا2ـمبروؤفياوفت!ريجد

عدبمامالرأ!!ا!سفيربلإدفى-بالعرالنظروجه"اصماعفيمالا-13لهخ!الدااعانؤهـل؟اءالدوعنبحثونن!روافا!حىإ-اب-دهملداءا

.الانتخاباتتوجيهفيلالثقعركززي!اخباليهوديا)تالمهوتاوغدنييوالمم؟2ـ!امحضالكشففيالحقلتهمخوحقيقيةكلماناةبيةالعرةساالماً

-ولكنهجزبمبميفماضاللهلمانهذالرداقا."ـليماالكتابالدفاعلىحادلقدفياطقدقةلىع4طينيالف!المشيمةالعربطرحهـل،ىاخروبعصارة

حتورا،برلناا10الكبيرةالسياراتعلىالصووتتمكبرايوركيىنفييةالفكرتهماحي.تمامقوفيالنظراودأعاهـل؟نفسهما

هذ.فدفعته((د.اعرليقتلوادولاراًابعطوانالاميركبينلىامتوسلةتخور،هـذهعجمةوالدثمرخلاقيةلااقيمناو؟يةدقتصالااولاجتماعيةوا

مؤدفووضعلقتالاجبماتفيافواولوبينالعرلإدالبزيارةالىالحادثة،دالى-اوعاوتقار-دنا،لاجتماع!ةواية8لداتنامقدساو

التيب"طواقةفتعلبقابمآالاتالصن!افياا!المواطاللألى!اوطليشبهانمن13يمكماا)-ةعوا!ةيةايىومنبعد،فيهاهـلاكله!ذه

)ىالاخرالنظرجهةربىلماا!ا(المةد-"صيالارافي849.1معابردأتناميدككمحرظجمة"هابومتقوان،بلىفالجارةالحيالتيار8:تز
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!ية.ا)ن!المناظقتاكالىا!ليةاطضارةلىلاياتافيصدأيةقوبصورةروفةء4كآنتوالتيزهينبو3إصانظرجهةلوبلةالمفا

فيرحلتهتهنطاعاافييماافماييروالتي-،كفسحق(فالممالفصولماا.كهةلاميرالمتحدةا

شيدلراعاحمةمنالعراقيالجيثىفقراعخدم!وكذاوو،دغدادلىاةا)بصمنباتالصموتعةلحصةحاثفيولثرح،هذ.حلمتهريزوولدخررقروهكذا

"هدزتعقدانقبلر)ا؟ب"ةالىادكر"ةغكيففدكالىمال!الجبهاتالىرزاك3ورالتعايقاتبالأضارملىهاعلىالص-فض""عالاتفاقفيلقيماللجم!

ن)الحربااقمنآثقواكنتلأفى،هدنةإقول.محتومةلىبدت.وقئ".إركالمعبأةلاملتزويد!االتافز-ونمحطاتمع

عفيوهو(011صى)".ئيلا"ـاسساكاشيءفل-ظينفيرفيماتنت"يفياطضارةاكب"وعنلبفصم-المقيدمةرمد-الكتابلمتدىءو

نية.اثااالهدنةبذلكأةالعرقعلىتقومالقيونيةا)صاطرافةالمؤلففيهدحضللهربيأكرق

الا-تعمارضدوزض!الهالحديثاقالسلخجاةريخهتأخلالمنذاككلالادلةيوردو..فاسطينعنشحواحدصللممنوناليمودمتحدرانوتدع؟

.عل:،االقض!اءفيالاردفيالعربيالجيشومسا!ة9499ز"ـعاموثورطانيالبر،الدقيبرعلىكبفامارةاسفيوالذينادلإفيبنالي!ؤدانعلىالناريخية

كتجهءاأزقرانحقياًحلمافمن.ذ)كتليالىفأيالة.هةالفصولاماقبائلفعاتوكذلك،اسية0وستجاريةبالأسبا،اًاعتناقاليكودلةااكأهواغا

الجرقهذا،لها"مقوخرالهدنةلاتفاقياتةلاةت!الي!ودنةخ!اعنعيان:اهدايومهـواماوفيفى0وينقزبررمنيةالةراطيءالثوفيتقيمكانتالتياطزر

رسالهموا!لدوليينا!هلمرااةمناصرذلكمنلألأنكىوابةدبنتهلمالذيحتىوكانوا-الىاء.بغيرالخزرلليمودقدرإيةالغرالسوفياتية!تالىكازا

عضهمحوتدانظرهموج!ةتمثا!وكا"ااكحدةالاممله.ئةالتقريرتلواكفريرينتثرواان-بارعينوفيارانبينعدواعنيدينقوماًيهو.ديندخولهمفبل

اقترفوها.التيحشبةلواىلمإاجمبع!منو-بركهمارفىوهط،لهمقومياوطنابهلسطينلاءراخراليوايطان01،بةوروافي

نعثطدواباإلعراللاجئينمثكلةوصفلىاذلكليعدلفالؤيةةقلو.(2هعىكاالاطلاقاعلىالقدماءاسلإفهميعرفهاأ

عنحمطءفيزفرولىهدةلما!اويةفىتردتا)ئاإكزلةهذه،يةالإشر.شقىالفصرةفوععنفيهتحدا:الذيا)ثانيالفصلفيوولهغرينويخلمى

العج!!اللهنحلىقال!القولعلي:أتحتماضحةلىالح!هةكااانالى،ياسينديربخمذاحتىنيةيوالمم

؟-ةالهزد"وريافيوقءتالتيا)تائجعنالحدرثأبيماليئسولمجزءغيرفيهاالحقوق.نتمنحمملازإسطينعلىالقعيرةالعبرانيينشادةبأن

ية.المسعكرالانقلاباتإ-إ-لةبدأتوالتيرهةالعربرل."قوقمنالىة!زا!ياراع!الرو"انموالقرسال*ربسيادةكأحهءا

ثيلاا-ر.!يرفيزظر..جهةعنوالاخيرالتاسهعالة!ا!فيتحدثو.(82ص)((...ء"يينا!ماا.-ةوقوتآ-اوىحقوقاتمنح!ملااكاا

:فيقول...رطان11،فلسطينفيطازص-ةالبريا-ةا)ةضات،تذفيبعدالمؤلفصردو

العنف،مداصيروفي،زآوعدواظلماًقحماطانلرئيا!صاادولةار*-طينيةالفلالحهـبءابئرا،ونتدلبلأاةفترتخا*فيماحدثتالتيباتلاضطراوا

لا!االىتحياارتستيلانالءرطبئفول!تها.الاوسطالثرقالط*رف،لمواقي،ةبالءرىارقرفيدم3الدبر!االتيالىكأقيالفظائعويصت

دابةتمالامراآخرتموتان"نلهابدولا،جيرانهاحسماباعلىلهنهايةاقترف!ااقيابحالذاذكرف،ياسينيىدءذىز-وىالمربيالعامالرأيمفها

..((.الحياةمفوماتذاخهاةىتملكلاوقرية،اطوريبيتال"روز"ـبا-موا)قرىالديننصربريةفيالصيمونبود

:-تعيشلنحابانهمعهس!الوفنما-ينوولدغرالسنرلنسألكنناوا-تظاغتيت3دنارزفسل!ح!اارزا!ذهوبم:-ع...سدراوبر"ت،ةتورلىا

ال!ربيأابىمعبرامتدادهفيتليئاالاسرال-رطانسهيصلرفطةايالى000،0.9من!سوأفرجانؤ-،!اًصغيرةوالهاغاناالارهابيينمنقوى

صقه!.قدارهو.4!،!السابرشعفيستحلالتياللآسيعددو5كاوكم.السنينلافاشذسملأنفوهاوصرثوهاحرالتيالأركطمنعربي

يد؟ا؟دلهعثهمنطلقامن!اوبتضذانحدارءخطبيالعرفيقانقبقوزظاءتهامنلمحاتيسردو،.ءسفيباالسظروج!يشرحالمالثالفملوفي

ءاالقر-عرفانيحاولو،ليعلاقابر.ععمااوصريثالحد"!رصخلماري

بيا"عرتةةلالاردوفعإد"ثلمءتابثرؤان،دبعو،%افىحة!لااعلى.صراضتمفرالتيلىقابةاءنافعإدوي!والسةفا؟شكلة

لا!-اوأ:مزدرخهربفاثر،بيةوالعريةح!يزنالااللغ"فيفيةالا،روإيالشركاتبماتقومأتكاالق!اطدعمنالا.ئلةبعضر3وبرذ

نيياًثاو،سطفيفا-اةماًفينظرنابوج!ةبيالغراالورافيعرنهارالحطبذ)ك"-جاوزة!:لاا-رالمطرخوا)ء!المحةالأسيب)تمرءيةلاميروا

رامراسدممحروا،ةءلحعاا!-.0-،كا.ء0نها.نأ:لا-راجةتهاالتي.ئدا)فافصيلالةمنشىءبحيضلكذ3و.العربي

لي-بمصي،-لايمرالدليبسهمالولاداتمننا!االقياعداتوالموتسلإحهجيشهااعدادفيحزيراندنه5

ءب.الكواهـذقفودناجوو.إ؟ويا-طولهااقيادةسهتضد"همملالذينوالطياريننبايطابرولمتحدةا

فيلافيوالاخأمتافياالم-ةوبطربهـرحدايالىلكطورونال"-كرا)قادةره3اظالذيالمربيالاباءالطرافةمنبرحثيرفويص

قوفلوإوتشانمرنعفصلا،-ء!اقتلهاعدرةهم-ةالمتحدلاتلالواءهمثاالكيتألجوعواجةلوالفاءصهكريردتقرال!هود!دعا!معندنيور4لما

..ورىولا.كهاغراواتدةلمااءسضامنبارغمءاللغدايهودادعوةا،رفضو

العددفي"ابالآدقراءِِعاطلقد-؟افىنةهـذهفي؟بناجاالىاط-انيللبرالضىغطكأتاهدافهعنفجأةإرتدعندماالاردنيإولثرحةف!

مص!يرفعهالجعاالتي"الفاضلمةإغيالب"رترساكل-ر-ءةعلىضيالما.ةيائتلتقاا)شفبقةبوشىالماركا

ال-تياتءسال!شرمنالرغم؟لىو.مأ--اغموالزنوجالخلإ-جومناطقودانالسالىرحلتهالرالىعالف!لفيالمؤدفيتابعو

الةظرجهةبوملالمااذهرحلت"ـ5ءارومنيهغىنوكا.بربةالعررسهكيالفا

صسبدالعناعالثرخديمرءيسللطنلاخيرةابالحربعددرساعربارظرةعنناك5محادنماتهفيرةحدث"ـلاواكت.طينفلؤض.ةفيببةالعر

ال!عدكلبعءدةأينالرالصكانمشكاةبميتفقد،اميركافىدخولبمف!ةالىالقارىءرفبت*رنقطاكتفىلانهالمأساةالىا)شرتين
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رءينالمؤنلاو،بماعكريتالتيللمبال"اتويةاولرافيدرلمصااخباالمذلدويزوغرإس!راكاعالقدو.العإدلل!الخمالحلاعن-

قليلطبقالاخيتملامحءطفي،ومفهغيرعنسجلواامىالقدهـيضةاقبومرهـدهاشاوالتيطينؤلفيننيوالصهيوفهااقترالي

المؤرغبالباحثتكيف.فكيروالغالكتابةفييةالحرمنمنضئيلقسمإلاابهي-5عفلممذلكمعو،بعيونهمممالا

ا؟والامراءوالقادةءالخلافةهـنبشؤتصللاوضوعمالحي"العالميالعاميالرأ

كحركاالخليفةعلىثارتبفةيتصلموضوعفيالأخصعلىو،اميركافيالزنوجصيدموالهمبناًكركثشبه،نرىوتحن

إؤرغاانفيشك-لال..الزنجلاءوهـؤامطةوالةرالاساعيل-"لنايفمنلقه.المقدسةالارضءانتهاالتيالمذابحوبين

فرةوولخفائق!قلمبمنكيراوكبراتصعوبالياح-طدقما،قضيتناالةلعدبلادهفىلحقيقيةاإبةلا-تجا.باالكخالفمؤ

.صادرالمندرة-آتاءثرلافيا،ميركيةالالارضاعلىينجرتزللم،الزنوجساةمأمتدا

وهدروجوعاد2ـاضطمننهايلاقوكانلمان!الزثارجه-اارتفعهلو؟حلاًالمشرعونلهايصتطيعانغيرمن

عافادلئك!او.ايضاًمةالعاودةالسا2ـمعليلبفتا،نبتهمانسلأمافىة.لحق"اةنيز-الااالقيمصعيدلىاميركيوبئلاانولمفكرا

لحاطئةا3ـممفاهيمخلفتهيالذلاثرابف"للاءهؤولحهممصحاعنمةأـوءهم؟عنونالمفكرلاءهـؤءلز-اهلو؟ثارآمنوضعوه

الع:ءدثورةفياأوفرء،ءاالسهـحلا!لاميةايعةالشص)يم)تعا)-كانهاغم؟نإ!ويدةدلجارضلااالىنهمهـجرفييةلحروالللعد

وشح،اللهلأوامرلموعصيا؟االدينعلىصروجاًالمسترقينالولاياتفيلاقيوالاخفيال!قا!توىالمان؟ينالاصلي

..لمارقيناعلىاله!ومفي2ـماطةعووعقولهمونالمعاصرالمؤرخونيتطيخحتىيموال-قويةالعنامنكثيرلىايحتاجليزالاالمتحدة

في،اًكبيركانف-صلرالدكشوعناءقاًنالهذل..الكافرين،وجدينمااالحقنءرةويةالغيرمةاهـيمالىلارتفاعامير؟نلاا

ح-يقةعلىيلاصئنورايلمقيامليجد،نفشهافىودرلمصاانبشحيلأ-لهاتردلماللاجئينشكاة؟ةهالشبهثاكلا،متداما

الدكتورا--طاعوقد..اواهـدافهغراضهااوحقيقةالثورةهذه..بة"ارضهمعلي

واضحةءكون-كا"صورةيرسمانمشكور2ـدجمنبذلبماارمقدو-ا)تعريةقيمعناقيدثانلمب)يسخ!راوأ

اءاتفتمراعنيكصفوانكا،اضهااخروالثورةهـذهخدواعنالىالاصلنقلهفيال:عأ،صمنير*-االاسبه!حافظالتينةالاما

نت4اعاما.قدرعيصةيرقة.طر!:!اصاعلىو2ـاعليالؤرخين.عضعءرفىاترجمةالاماعمنعلماماص:قدو02.ةبىالعراللغة

نحلزا.!نركلمء-ااصفوفىلطاانهالاإ،ةفر)صوادرلمصااارخويوانرخينللمؤرقدصااإذو.يةالفكرنهضتناوثنانبعاا

الى!صاجةفىلسناننالأ؟قلع-ااًك!رتخطىليتهومائماعدولاستاذاص"بانمنبدفلا،بيالعرالفكربمايمرالتيالحقبةلهذه

صة؟لاو2ـ-انتابجوافعها-دولىاجغناحاربقدالثورةياتسكرعيريشعوا"ءلفرلواالحظائمموثناتقديرهممنلبيمالبع

دميقمبمراادبغد.مال"اىءللقاربالكتانا

الطليعةراداترمفيثو!لأ*!

!،وراعالإهـمحمماا-اخ!الزثورة

لةيرطوقص"وةا-ا.راف"صلرتوالدك.قر

صن61ه-دابغد،نيلعلامطعة-ءيرالقادار

ا)-ابشا/لربىصاحوالعنهأالمؤلفقيهتحدثفصولستةفيبحثهـو

لخارجواالعراقفيعزيالضود3م-عكام-طلبعلىلزنجاصاحبوعق،لاءيالاسابرتعثبكماع"ةالاجن!الز

!-لمكدعوكتىتوفيباحرعنوية)دالعقا2ـااسسوالثورةهذهطبيعةعنومحمدفيا

بغداد-!الا"ل"!ته"-بصا.لاقء!اديةوالجةوالماالاداريةالزنجمنظماتوالزنح

دانمسحسينإ"شرا)طليعةدارحبصاباسم:سلاتإلمرا.باالصمناكاثكرلاتيلييلاسلامادفيخرالتأفىحثالباا-ن

ادبغد-الاهـاليصوت-تلىجرلافلأ!ت،نرء!لمعاانرخوالمؤبرهاهـتمبا.رزصوعمودرسلى
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فظيتاتعوىخرلاا-لمةلمراثتميز

لذاالمخأااللذلدطباوروطعى،!!أأ"ايأوجو"ع!وىلالنزوعوضياتنا ..ادلناب"يمرالتى

يلمقاهازاءماالفرد3ارقىاقعوالى

يدةالجدلحياةافيشق!مااوجاء!ال!اففي.فيهنعيشمما

د.عج،ـ4توالتيام.نجدالخياةلمجا

بوضوحو-بدالتيحقيقتهأ-قبين،م:هخر!والمغلقلمهءات!.انلطاوعليهافرضتالتي!اضاعاوعلىالةنجلبلىا-سعىتعاالجما

.ار.الميرإلوس!هاص:الالتيالكطرةنيةانسلااالبإ؟4هـذهفيانفيدا)تعبيرلمجافيو،.ضهاالتحررسبيلفيالكةاحبما

بعضوالقصة-لبطاليهاينةسبالتيمةالمظربا)شعويافقضاوراتلائمحتىا"ءيراواكطورتحوت!يرخذتاقدالمختلفةهيملمفاا

نييلاصيث،للقصةالرئيسينلمضمواهـي،صمةء8لراغيرت"اا)شخصلىاجتظحامن!انكا،ةجديدتجاحانمسيماتنا!سافيؤسثأ

للقصة!ةال!رةلم!طوااثلاحدالخلارىءاالقخيديسرداسهيلعنهايعبرتموضوعاخلفةالمخعقدناوياناقفاوكلنامصاراعتبا

ةالحظات،كفىوحتى.ك!رىنيةانساض"ةقمساانهليألا!ساساالىاناراعتىعلى،!الحةصالحلوالىالوصولفيويشارك،الفن

القصةبطلمةفهاش8تعالتيةسابالمأالقارىءشعورفيهابلغيبالتيخطوة،ماؤعبيريلامجفيهـاوصصرلشكلةباسالاحسا

.العكسلاة-المأاتوج"جةالقضذه5نجد،تهرجادقصىل.!لهافيصيرة

اصولدرسقدنافناادري!سهيلنجدلكذنبجاالمطومفاهيمناوحياتناتغييرالىالتروعمنلمةالمرحذه5فيو

ة!ؤاصولوجوديالانجاهبااضحاواترتاًوتأشاعيةواءةقرفيفن"كبوللهماكان،اخلت!نمءدتينخطونخطواناستطعنالادبيةا

القصة"بكنيك"لفؤلماتأفىو"رترصا"المعاصرزعيمهعندلخطوةاماا.تيورنهضةمنصرالم"اادبناا)يهوصلفنمالألأفىا

((.اللاقنيللحي"2تل!ةالالفصوخلالفيورضحرترساعندلكلاشادنعدناابدثحي"الشكل"علىارنتصلاافهيلىولاا

اسيوب"اولاهماظاهـرتينفيالائراهـذنركزاننستطيعو،الشعريالتعبيرمنمختلفةالوانإلىمقالةإلىقصةمناليمايخة

فيلتداخمعانهلسعلىيروجهاالذيهـوفالبطل"القصةالادبيمونالمفتغييرفىاثرهكالالاشفىالتعددذالهوكان

مدعفهينيةثاالمماا.طبوىا،مفكامو،بكغائشخصيتهاس"بعابعلىبلإةقاا!ثرعندناالفنبخاصفقدبةيهتحتويالذ

ءولاح-داثادسرفىكائيالمومنيالزال"سإسلاماءلتزفىادبضاهعلميكانمهـا،مشاكاناعنعبيرالنفيالمشارصو،تجاربنا

لىاعو!ثمناً!ياا"لموقفا"يكعط3ـوؤ،خلالهاتياالشخصداالأفرالسط--ةتلاعانفلااولجزء-ةايااالقضمتنحيثكا،ضيلماا

ثااحدلاستكماالىلثةثايعودثم،مواقفمن:قهءابيالعردباالاكانالتيةالفيللأصكاللبالغالمضموناهـي

فللموقالقيصةءعطاافيلانجاهااهـذيزتمو.لولاالموقفا.القصيدةرأسهاعلىوفيهاامحصور

عالمالىدا)سرمجردمنالقاريء4ـينقلبانالمنظمالةسإملدونمجالفيتطورنالىعافىهـاتركتالتي"ةنالثاالخطوةاما

كانمااإذلهتعطىلانبةإنىايةبحرفبهعريشخراليةالعاباادللاةل"سبباتناليانعزاعلىارن"صلاايفه،عبيرالن

منيلزاسبقيتهبألككذوئج"ـ،نتاولموقفالصما؟قداقءدمسأـاارمدضبعتركتوبياايجالااتصابهاتصلمنااففد.خرىلاا

جزءفيلا،صي-اةفىيعيشنهاعريشىءلقارفا.الم-كانيةوةالمختلفات5الانجااسةبدرمطاهـرهدرصنيمكاًاترت!اوانجاها

فيخذناامااإذءسهماإكذو،ةالقصتشخص"اهاادفراةمنحياصخاإشردا2ـيللى"اللاتينيلحيا"م!ةقو.ءرلمعاادبنااتمثلالتي

مطتاسل!.تتبعاتشكصياةعداواحدةوشخ!ءةت"تبعقصةاءةقرقضيتضاممااتضهنانبجامنيفهبمبنادافييئةا؟رلحركةا"ذهتمثل

يحتوي"مغلققوصند"القصةهـذهناوقصةأتقرأكاتحسهنااقعناوحقيقةلهخلامن؟"تجيننانعتطيع"لميعا"سطوفيالككرى

التيلمفتوحةاةلحياا..ككلةلح"اباكرشعوا5مماافقدتئناكاتعقباعلىرإنزفا)به4ج-افينحنما،ضناامرا،عقدنا:خليالدا

لمعافيتعيقنكافتحس،قصةأتهرنكا-كس8ت،لمختلفةافشااهـداوتناياغالىاقيهانسيرالتييقالطر

قري-م؟يلأال-طلانو،اثحدلااسولنالالىءمألم!3لمصيل!لمجصولمححابمالمالعواقعلصبولحاابيالفردالعراحتكاكتعرضإذ

بة.-ي!.ي!م!
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ناا!-ارت،مثلانينفجا،.بهالتقتيالذالرجلوجودهواليطلاهذءعارفكاحداونتانتكرانبعدلانهوا،منك

الذيواةالحبمنئفلزااقفهمو!فضت-يماخطيبهاكتترنكوقفابمويمرو1مجضمعهفيعيشوا)ةصةاثاحدنيعاىالذ

نا8ءملرغمبالحيبهاختركت،ر-حالصالحركاقفمومعيختلفاإذو.مشاعرهوبذهـن"-!الآبعفر!افيع"شوبعض،ـافيياًسل

لاغوذلكعذراء،غيزاص:صتبانتهتاوقدبهعلاقتهاائهااجزفي"الحريةطرق))رترسابقصةادريسسهيلقصةقارنا

ببطلتلتقيثم.سبوعبأااجالزوقبلخاغاقدنهااكنشفتشكلفىبسارترإدريسسهيلتأكأننصينانلاتطعنا،الثلاثة

لك،ذمعلكنهاو،ئلاا15ك:يرحباًوتحبه،"اللانينيالحي"ِِاللاتهنيلحيا"منالثانيالقسممنالعا:رالفصلوفي-.واضح

!ء-اتهواقعفىلقيهالذيالض!غطامامع:2ـاي-خلىحينتقررخرآفصلايفىم:3ـااكثربوضوحالظاهرةهـذهتبدو

اجهتران5رتتر،علاقةمنهمابهينكانلفي"نكروتب:يرلىلاواالةصةوهـي،"الرشد))سنو"اللاتهنيالحي))وبين/

5ذ.بعدو،!،جاعشفيلفعلبااج"ـ"توو.."عةجاثفيا5مصيرضتترالنيلمثكاةفا.سفرآش-2ـاًنجد،لسارتريةلحراقطرمن

جرمان-أن،حيالىوقادغ-1!يخاتهاتدمرالتياجهةااولهاوررضتالتيا2نةسهـب"الرشدسن8بطلا"مار-يل"ول

اذي!اضعهوتغييرمنالقمةبطليمممنهاغدبلائنةكايهيبردتحملان"نينجا"و"رسيلفما".""نياللاتلحيا"بطلمه"نينجا"

ذلكترفضاولك:هبهتتزوجانعليهافيعرض:اختارته،دهوتقاليتعالمجاءاتلا!تز-:ةبالةشرعيغيمرطريقعن

فىوضعهابيناصلافاهـناكالةثانية.ـءرة-ترىلأغ-ا،فيرااغليشمالاختلافتبعاذلكبعدالكاتبينموقفويخضلمف

لف!كرةرفض،ـامبررةلهلفتقو،القصةبطلضعوولحياةا.يىاةاعنمةاهـيمهمالا!لافتبعاو،كلمشامنمنيماعلأ

وسعابهاتحلمالتيكدنياإن))اعياونيااز!اات!ويربهلاقتراناورضيريانكلانيإنساوجودعلىاءخدالاعفىيفكرلامثلافسارتر

انك.شليضعيفشخصا5ةيالثباتيستطيعانمنأعفظمو!نءكالتيوفالفظركلختبل،إجهاضبعملإةالم-!ة-حل

النضالح!ىماتو،منهفرغتفقداناماأ،لاانضاأتبدنلاا،ليداهـاو"وجود"تختارمارسيلقدعثم،4العميىوثحدمن

،فسةطتمتقاو13اكثرماقاوانعنعجزتلقد.ةسبيفياصبحقدالوجوداهـزرانساساعلىذلكبعدويواج"ـالمشكاة

استعداداًامسعجمنيكفىفرأتفقدانتء-اأ،الجناح05ءضةمإءطمن"نينجافيمكنريسإثعه!لملا."ضرورة"؟

معيدعلىلنا،حبيبييالا...والكفاحمةللقاوجداًطويلا!ا.2ـيتزرك:يرةةساماًت-جلكب!وكملالاجهاضعمل-ة

لاانتي5.نفياناأضعتولينمافثاانتوجدتلقد،وا!دفيادري!2ـصلسلانذلي!،"بر؟دجرماننسا"حيالى

..خلفكتيستجرجر..!عكاذهبلن..-يلمالىانتميلهإغةشبل،العامالانسانيالوجودبقضيةلأمشغوليسقصمته

الذيالبعييدشرقكالىبىالعرصلمييباعد..طموحكساًعيقيض!ةالمرالشعوباوضاعمنإطارفيامحدودالوجوداهذقضية

."إكنضاوشبابكالىويحتاجذتظرك-اةالاًهـذهتغليوهـو،القصةبطلال"2ـاينةسبالتيالمظلومة

،وتمارستمارسهطفيزو%ودلهانةإنسا"نينجانجداوهكرزلهآشإغالتيالكب!يرةالقضءةهـذهعنالدفاعويرالتبفىايضثأ

واللذةلألما،حتىكذاوجردهـافييقابلهاموقفاىإزاءتهاحرفيشرمعكلومعكومعي:صةي"يعيشيالذلمهعاؤش!غلوالتي

زتضمنهالذينبالجااهـ-دمضلو.إرادةوباختيارهماتعيث.الةتمرةهـذهفيالحياةيعافىبيعر

الخاصةمأ-اتهاجانبال""نضبفان؟كن،جانينشصيةع-لىمقصورةلي-تالقصةهـذ.فينينجاوظيفةانعلى

بذلكو،ا!بيرنياانسا!مضمونااذاتهفيتعتجيرالتي،اًعمقضيةمةلخدزأئيرمنالفارىءنةس.فيتركتهمااستغلال

يت!حرك!ياً%لقهمنادريسس،يلءكن!وذجمنامااكونللمرأةالمقابلالطرفعلىوضع!ا5وخرآهـدفاًض،اتحملبل

كذلكوبدو.5اتهبمألآنفعاايملأهوبو!ودهالقارىءيشعرونتصرتاقدغربيةفتاةنينفجا."ناهدة"*فيتمثلتالتيبجةالعر

اهـدافمن4اليويرءي،مينمفامنعليهييحخوبمااضحاوكحديد،هـاوجودفىالتد!لحريةارس2تخذوأ،عقدهاعلى

يضعإذ،تناحجافىخطلميرة3ورضصلهبهاسناحساإانفىشكلا2ـانورنسااتعيشلمعنىاابهذي،قهاكتلفةاوضاعهااختيارو!صيرها

.،ذاتهداخلمنقيمتهوستمدنياإناةوذجاًقلتكمامام:ااًاءقكالالتخارجيظرفمنوجردهاءعئتمدنسولاملةكا

لحياةباتهاعلاقذيح!دو"ينلآخرا))منلاو((قهوظرأمنلاخرآدبوجومكتةيةهـاوجودغي-لمو،حريتهامهءااتفقدبرجل
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مرةتقللم-تريدلأزك.هارادتاعيلأن..ارادابيلأنتضمنقدئفةزاب!لسفةش8يعاندونيةوحراختيارفيوالناس

أما.ذلكاريدلأنني..باختياريالموقفاهـ-ذاقفأنيإكاملااًنيإنسااوجودلهتحققلاولكنهاالاجتماعيوجودهل

ي5ا2نفسأماماقيمتموكل،جميلىان!-افهيصياتهافيالمصادفةوضوحفيارربا-تميتمايزلبالاخرينوجودفىيذوبالا

دهـاجووفىلمقدساالوحيدءواك!،تعلجثهاالتي"دفةلمصاا!هـذهمنمستصدةلدستا-لاقهاانكما."بي)خمقيوجودىأءلمزا

ناهو0.0جسدهاويحققهلهيمثيالذولالجماعنا2مفهومو5إلىبهعلاقتهانتهتانلبرعدخطيبهاجتلتزوإلاو،أيداالتق

.وجتتز4حتىءاعذرتظللضممهمي"تينياللالحيا))طل.جتوتزو1،ءاعذرغيرصبحتانا

فهناك،القصةبطلعيقلمينعابينا!اقضاهـذوسطفيإلاو،دينمندةم-ةمااخلافهست8لو،اعالفيمنا-5نف

لملم-لاى.....1،"سطيمة"طيبةفءاةالالزاسفيمعهموبقيتأهـلهالأطاعت

طلوما،عقداءـده.لمعادهناو،لواصحابير-الاال!جامعا

عاسوقد،البطلاليهندسبإلذيالعالم"وناهدةوعالم،رضااتحددهـاالتيهـي،داخلمهامند.م-تمالاخلاقه-ذولكن-

إلىو-افرذلكبعدعنهنفصلالا+و،ياهبقضاصوأعقدهفيلدينامغذلك.عدلاخلاقاهـذهتتفقوقد،وزعيشهاوتختارها

-،.-،ء-.---.5لاحققت،ئيةتلقانهاانبجالىإعأيهمابقة-الكنهاوليدالققااو

د5ل"!همههـعاارصبوجودعلىالهدلهمح-صمىريس

على،زةومرفيورجلتدربا،يتغلبخذفأ،ياهضالقكهادرإولمهعاطيبذ!نموفهي،"يتهاحر"هـواكبير11إن!عااًعنهرنينلجا

على8"هسيفتحو،كةرد"تهبشخصتتصلالتيالمخعددةالعقدتلكذجفى!الأتيرءالجلللمرطيبفىوذجنهازبل،قطاكرأة!لمر

كانيةدوجونيةإزساساةمأوعلى،بلادهقضيةءـيكبرىقضبة.اراعصةنطللافا

إلىنينجابصاحبتهاتنتهيحتىرتتطووتنموهـيوفيهاخلدله،نينلجابلالمقافالطرعلىتقفشرقيةةفتافهي((هدة"ناماأ

"طالقض"فيباعالصوخلال".بري4دجرمانسان"،لهااختيرالذيوالرجل،التقاليدإزاءلةيءكلتفقدفتاةوهي

ميز.ةع-المفىيتحركنجدهالبطلاخلدفى"ةماالماً))واجبالزوأةاإروظيفةتحددفهيايشتعالتيليدلضفافا.دفةلمصاوا

الحاضرصيزالمتوالعالم،قديمعالمرواسبمنيخلولا،حاضرانهوسفىالتدخلوعدم،الزوجفىالتلقائيغيرفىوالتفا

واضطراباقلقفيتتحركالتيالشبابمنالجماعاتهـذههـوتحدداناللتانهما،ءامبوجهوالاسرةالامةأنإذ،نيةالانسا

تحريرسببلفىمعركةخوضإلىعميمح-ارقىوعداخلهافيولالرجكاختيار،هـي2ـاتؤصنيةورااوضاعلفي،الفتاةمصير

نادري2ـيلوس.نيةزساالاكيرالسلبيةاوضاعهامنعاتهممجتهفيالقم!ةبطليألهافحين.غكرهدونمنهاللزواجيصلحالذي

،ذاتهداخلبهإ-عرنهلأمتماسكفنيبناءفيالتروعهـذاصوربعدفيهتت!خصصانتنويالذيالفرحعن،اسرت!هماضملقاء

الجماعا!هـ-ذهمنفرداًكانفقدالمختزنة4تجاربمنليستمد.و:تتدخللاوهـيصامتةأمهانجيب"اليكالوريا))علىحصلتان

ونجد،نصرتهاوندهاإنساقتحقيوراءالىاعية،الحريةإلىالنزاعةفيتمضيانىجدوماو،الت!صصناهـدةتتمانالنيةفيليسا

بيالطالقلق!خلقالقصةبطلتحاصرهـيويمالقدلمالعاسباور...كاتىةلاوطبيجةلاوميةمحاتصبحلنإنها؟ليالعاالتخصص

فيهاهر،ءظاتبدومتعددةوحالاتمواقففي،حياتهفىبماافرداولما".انلأوالذلكآنوقدالحلالافينيهايأاغد

،ووضطربتبيروإلىيعودحينماقمتهاولبلخ،ببارإسسيوكهاننيتيفىس8لنهاتصدقلا":لهلتقاذلكبعدالقصةبطل

لاتلةقاوضاعبامحصورفعوافييدجدمنسعاانبعدنف-5فةالثقان"ـيقدرألمثهحدمنمتفهلأنهالكوذ"..ينخصصتما

.سالناودلوجواءإزااحركرتحرانا2ـؤينللانساتتبح؟"ناذلكذليتقولملما!لهفسأأكريرنب!جاتهصيامنلهايعطيو

"عاشيلذاضيلمااو،لآاو"ناءـدة"و"ملأا"و"فهدى"((...7ليإان.ي:ظركاناكيفاميوبيا:تر!األم"جابتفأ

عنمنحرفةمفاهـيممنفيهابمانفسيتهخلالهنتت!ووق:لمن((...تريدكنتاإذ!3ـاجملتتتمانغيرمنقائلمةذلكبعدتعقبثم

ايصبحهـزركل،ضرهحافى..دجدمنعلجهطلوءـوةطياالهابسأثم-ذلكمنخمافلاتخصصهاتكمانيديركاناإذأجل

قلقكللعاهـوو،ا):طلة-مافىب!ةوا)طقلمقالملاعومنملاعالىت..هاو..ناا))فتجيب"؟تةضلينالكتبمننوعيا"

التي،مهاوضاعمنالتحللإلىزعينالناءهـؤلأحياةفىوسل:لميةفتاةيكأناهـدةش8زعاهـكذو".تشاءماليخثرا..يادر

ني.اإنسالمجفىتعيشصكائناتوحرعتهمتهمحياآشلالموقفهـذااقفإنني:تلقاء"ةغيرفيي"صرفئناًكا،شرقية
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"بةفىكمااطديدبهسلوباكلههـذاضعرفييوف!دريساسهيلو

الهلقالىوردتكه-

.؟اغاءبةال:البطاطصيةثضفيخاسااكدوددالضعبسلوا،القصة

قا!مة(اعدادفيبرعضهاوسيخقد)عنرءـاصدوإلاامنظب!ءايرلام"شاوكةذكرياتمق!ا

((ادرنيرتبقلمالارف!تا)ت5-م.ء

صفحات4.1دثق-الجديد"كاالجبلسمر-منثوراتريواق!-"ـومواقفمنو-"ش8ؤعابمةكاالمو"-احدو--صط

شوةيحالمعبدومفشجمةار.مانسيةالمدرسةاظابا5.تمايزمنالع-المبينو3ـاب!نبماالمخاطبةو،لاتعاةامنخلالها

ص31-4-!د.شط،دالروااتمسمور-ببةغراساتدراء.از15؟ةستضعولما،!انعت!صل،4!ةبةرهـافهي،لنفصااو

إلغضانءادلبقلمكةاع"اليلى"مناق!ةافى؟ال!لكتو،م:"مكاغاعنتبحثوف-5أصحدق

مى761-اقراسدلة،بممرالمهارفدار-يخء4ل!ررواية

بازركآنلآعليبقلمالعرار"الثورةفياطقيةجةثع8االو"رفضو"اففمو5خلالامنالثخصياتعرضفيكتازةيةعنا

عى242-بغداد،ا-عدطبعة:!فيةلماردراسةكتتوحروالنماذجف-،قلىةءصزئمماومنظمع"-لم-لالمكان*ونمالز

لمض!-ايا"تطق"ـبةوجيههبتو
الحبالالدين-مدبم

ص8.-صبدا،رسمطعة-!مر-وعة.
تحلىامينبقلمالرطدفتر"الممكنمنيكنالم:الةصةيةخهاعخهتجي-ااطسؤي:قىو

صى9كا6-وتبر،الىصريئا،كفة-شعرنديوا...)ينجاوا:طلابين..-ال-طلةلموعاا"طلعالمليفيفيقالتو

عليحمديبقلم--باهرة5؟ةساالمأوالقضية-بين

صى136-بغداد،النجاح"طثعةروايةيونبا15.كن3هـذاكل

يرايىصفاءبقلم

عى27-يدةالجدالرسالةمنثورات-ليما:عراوبريتنيين.ساافهكهـننارهزسعىعالم"جديدعالمفيلكنو

عقلىصعيدبقلمالثرقفيالخبةمشكاة"يةالحر.ةنينالااءنمةاهيم:افب"ـتتغكرعالم،فةطشرقيينلا

مىه8-وتبير،الكشافررا-دراسة"اللاتينيلحيا"4قص!ها2ـتنضاالتييةادالبو5عالم،ليةحموالمسو

مى38-حلى،رإيعم!بةآال!ونوريخل!جموراسة5.ادري!إسهيل
سرلدا.علحلابملم

ءهـالعزينيزاروك!بنبقلم"خالدةوط:صة5:الا)سؤم"ـعايه1.دتعااو!

ص29.-صدا،العرفانمطبعة-قصمرءرعة؟امطءذأل؟س،رنيياإذنلآناأازرأـ-!!-

الطائطفاضا!رالدكتوبقلمالشعربانهضةفيالعدومكأا5:إلكاا.ظرانندوجا!هافاً

ص03-يةضلمع1،إعلوموابالاداكلبة،لعلممياجيهتولاي"شعتارشومة

-!مادلديوع"دقيلملحمحعةابيت"النفاشءرجاهـرةالقا"ي51ىاألم-دلآنابل-

ص49-دابرند،اسةدر

الجبارعبداللهعبدبقمامي5،،الأفىلبأو!لأء،أ

ص84-للطباعةم!رردا-يدلجدالجيلاقصص

ا؟بارعبداللهعبدبقلم-ءتوتالعم"عاتلرطبواللهفرجلةرص:لبنانرياوسو

ص04-للطباعةممردار-اذاغيةتم:يل"حيىمحمود:لدطبوعا!اللهفرجوكالة.اقاعوا

اده!انيصبحيالدكتوربقلمالل:ناتيالدتينونالقا5عبيدمحمدهيماابرص-2ـالطالوطنيةالمكتصة:ينالبحو

ص8.-هرةبالقا)يةالعا4!الهرساتلدراابمهأداتصرمحاجيلخرا!نلراعبد:3ـاحلصاالطلبةمكتبة:يتالكؤ

فود!بيهمطدمسزأالحديبةالدارس"ا!ادبس:للطيوعاتاللهقرجشر!وكياط:-ةسؤو

طرشلدقوخاولمن!دالديناصلإحكثورلدا0ئمالداعهدععايهب"ـوعاقعر

ص881-ا)-وريةاء!.ريةمطبعة-!ال.ربير!اللممجدةمنصظعدد01رءم31تبيةخهج،عيدالغنيبنا.

تيابياابهالىاىدبقلممهشمةفبارا5يالعمرمحمدص-،ـالصا.حبالصامكت،:طنسيه

ص69-لدبةد،يدة؟دافةالثقاتمنثورا-:عريزبنغا-لوطنيةاالمكتجة:ليهيا

ىلاندلاطف"ا!لابئيقظانبئحيق!ة"لقاهـرةباالعزيزعبدشابىع37فالكشاارد:?س

ص08-وتبير،!الفاراردا-حكيما!اديعبدرقلمموتحديا!دراسةفىالقباحلميالسيد:مطوظرل

هارشرالاطءفعبدبقلمنفىهاعننحدثالدنيا"السرقءةالمكتبة:إسربل

عى299-بيروت،إلح"اةمكتةدارء"صورات-مقالاتجموعةلأ113س!رهالأ3330)؟عا-اشأسعز.4ولمم!ح3!!ز3

3!464-)7(


