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"ونىافهكأدبقم

ألواجبفمن،راسخةمتدلمنةبفعلىقواعدعرمج!معبناءسبيلفياليومنحن"

ا،.غدهوفييومهفيءالبخاهذايئهددلنيمكنض!فكلفنرأن

الأساسهذانصسوعلىةأزت-كتبتاهـلىيقأيها-الأساسهذاعلى

عليهوأضغط،الآنالأساسهذألأؤكدأءكودجديدأيضا،ومنأناكتبت

!هذاحديثنافيتقالأنيمكنكلكلمةخلف

ذللثضلو-رأيكئي-يىتإقف!حةاانالأخأيههات!ولأنت-1

هي!ا!و،قةساليافاية-لمىورأفي،منباأوروالىالذاهببيالعرالإنسان

وا؟كللىاموا.حرماكالكبتأسماسهاتربيةعلىينشأالذيالعربيالشىابقضحة

.اًلمرأةوجاىالربيناللاكاثنةالعالأقةوحظجمقة،لجنسيةابالنا-يةيتعلقافالءقافة

عه،يبةكأ!حياةلموأجهة4لييقذف،السا:يألرصيدوبهذا..الشابهذا

وشروطظروفض!نكانسانوضعه5إياأعطاهالذيإرثهحلمعه-املا

جذورهتتغذىيحملهالذيالإرثاهذاومن،تخلفة،سعتةأوكأاعمندنن

وتجاوبرار"،الحيموقفهإعطاثهفيكبيرةبدرجةولتس!)وتتعمقك:ءو

.لكن!الواحدبالحرفقلتهماهذاو(إ؟ديدةالبيئةتللثامعاتجاهالحتلفة

ترغبإقياالأث!ياءتلككلإنه..الإنسانهذامجملهالذياللإرثهذاهوما

الشابهذاجذورفانالأساسهذاوعلى،(السلبيبالرصيد)تسميتهافي

نأيس!لمتمايعلاالذبرو،عليهنشأالذيالإر"ثهذامنوتتغذىتفبعإ.كلاالعربي

منه!أساسعلىالاالغربيةالحياةتلكليواجه

لا،سابقةإنسانيهـة)1(جذور!،توىكماتعنيالمشكلةتظلوهكذا

الحضاريارثهدامطمبتوربشكلىالانسانهذامخهايتحررأنيستطيع

جودهاوجمئطلبا.!الجذ.رهذهيمديؤلكلا(خاصبوجهجماعيةالاصفته)

وتىبونها!

تربيتناأسسأحدهوالكبتبأنأعترفكنتانلتمىألنيتعودثم-2

بأنأمنحةنغلا!ىكثبت؟يخقليادتنظرانأرجو!؟معايبهاوأحدالقاثمة

يطر-وأأنالأدباءمحلىوأن)(الحاصكأالجزسيةمشاكلهالعربيلا!ز-ان)

الوج!إبرازعلىقدهـةوأكأهـأبهادهاص،ورهاأعمقفيالقضيةهذهم-!ثى

آمجثبهتكيفكذلكىورش،(المشكلةعاصرلمضتلهىالحقيمىالإز-اني

النا!صة!السنفونيةشتهاب!جطلعخايصعدرأنيمكنالتيالمشكلةتلك)عنبشده

ءل-"اليسهاىالذيللكبتذذثلمحذرةمشكلةانها):ذلكمعؤلتولكنني

بعضالصلىيقأبهافهذايبدوو.قد.(!الطينالىا؟سانينناأسهـقذف

هنا!يلهأزأر-هـانوهذا-ما،رالتناقض

ي!كنولولم،تووفئآنومخبتقاومالا-تقول-كماجميعهاالغراثزإن

اآضهـمهواخلتياالأد!اسذللثأنيعنيوهذا(اجماعيخلتيأساسعلىذلك

يعيشالذيالعربرياسشابفا!تلكالإرواءلجمة!أزراءا)لنهايةفيبهيقذف

.ءأءصحيصأأروهئزغراأرواندوتحوكوء!يهتضغ!االتيبيئتهءتمعهوضمن

الذيالمثاقي.كلعناها(انسازية)كلمةف!قدالسيدكرزونانالىيخيل)1(

إلىكنسبةتف!أن-ظاهرهه!-كمامجببيما،شيءكلقبلالسمويعني

أضاءصنألانسانهذايعنيهأنيمكنماككتحماىفهيوبالتالي،(ازسان)

.ة.شيرـسا!سكاكجة

ع-ص05هي.ه!ر

،لمحىح"-كاع
ه،يرهـ-

ممض"لفإ*هـائزاارواءءلى(ىللعموسصص"في!مكلبذاىاسوفانشابهذا

لىبكلففياظاثيبالأساسيفصحياذوهو-ءيرفةانخوء!ريفةالشرالطرق

م.سليمجوفيالع"ترفرى-4لهتتىلموللأنه،اءكرلي"يصحيفا.مماأعماله

عطكأنالي-ءدر(اإ:وساء)ؤصةفيطل..خىءفي4نلومانيمكنلاالأنسانهدذأ

4هـقالمهأنمنالرغمءلى/.اظبنوط*"قلثسافء7يددتمتداايلل-ظةلفىجميعاً

الى4صاصمنأك!رارراعد-ألى!ا-4الإنس!ان!ذأفمثاى..أخلافيلا!اى

!للوما

،جياةاءن-ديردأ!طا".يواعندمااصابافذابالنسبةيختلفالأمرول!سن

ء-ل!.لى"4الأرروكاددفنجقبلسءقكأ:ور4أيكاذتانلكىتص-!مةجدوبيئة

يرروفأندون(لأابلىزسيةغريرز""ارواء)!ققأنيملكن!سانإ*هناإنه

مجما!ه.أنءلىبرثرلأخ!ايةايخمانكل-4جسل،أخ!لافيأساسىأيأماماسوجهوجها

!يتقدمير

أنواعكلالمرأةمعيظيمأنبرلك-ثلاباريسفي-العىبيالشابإن

تحققا)؟تيالوسائلمنكثيرأبذلكيمنكو،نسية19وغيرالجنسيةالعلأقات

بادلهفلماذا،دوذ!ايكلفاًخلاقياشاسايأمامتضعهأندوناءكبتهاروله

ذللثبحداءمبلالاساسهذااصامهي!مأن-الىبعناديعم!دلنذلكبعدبهيجدر

!؟الكبتهذااءارومججةهدمهعلى

منكشأأ-فهنا،"قاًالكبتيمانيكانإن(الناؤصةالسنفونية)بطلان

.أرر"،الكبتهذاعنهتخففأن-وبرغبتها-قستطىبباررسفياحىأة

ثم،رحملحتىثسبويجصا!ا(كونشمارياأيخدعأنعليهصرذكمىم

ناإلايفعللافهو..بدلالاًوداجهنعفغانغىمافإذا..باكأصابههايقوم

.!أجيالمتأ،5عاالذ!الكبتذلكحدةمنيح!مفه

شروينشبابعنقرببعماسنسمعإدأكنا-اإىعديق!يها-أدريلا

لأخمهمعنهغيداقعمنذلكبعدوءدون،باريس!شوارعمنللنساءيخطفون

لاس!لغرائز،مرواح!ملمنأكأنرنيئايفعلونل!

أننالوعطفنايستدرأن(االبؤساء)لبطلالممكنمننحطءل:أششاءلإنني

نأطعيهم!تماالمالمن!الث،وبيماارورقطعةىسقةعلىأقدمبر"نهعلمنا

!؟اذلىيركما.غذنجبهييش!س

اءاؤس.قي(اال!تخ!وية)أ:طلحدثالذيهذاإنيق!لمنيوجدقدولكن

الأوكارمغادرتهع4لدالنواليصبردالذعباشطفاشىكذلك..فعاىردسوىيكنلم

بإراالشبابمنالتهوذجهذابأتيقوقمقيوجدانيمكنكما!المظلمة

فويى*السىخ)الىالرجوعمنلي،بدوهخا"أطيميعرفهوا!سوىليس

اليحرك!عإ"ساءاو):الهامةا"الدلأذاتالتالىؤالفقر"لأنقلاأىناقص"أ

ثم،لحقرع!ذبورأء*نألىهوواحدفارقمىءطشامنهالشاربيزداد

الأولذ!مهألثىعقدإشرقياالفتىفيكونشهورخس!قياوأربعةثلاثةتنقضي

واا"تبدسملذىأيةأمامرغبةليذوبثلانفسهيمانكأنبامثانهوأصهح

..(إ؟دوقواالاختبارطورفييدخلوهنا،الاهمامببعضاليهتنف!!

لمعرف"6أوو،باريسفيمقاميءنالطورهذافيأنا"وماشكاعلىوتعرفت)

ا،تعبلءلىبطيصةجدتهاولكنتاذأثمرتوصداؤتنا.ممتلماوصوليأهـأط

ليط!أتع!ءقاطعدليإطذلكإن.!قطونهاأدثاللذالذشجرة!فيقطفملى



إثء41إأ؟-تؤلاقيبمز-يرة4م-كارمتا"*ازتات(ا)!اؤ!ةإ-:فوذ-"أ)

بةقيرأمامأنفاءلىيطلعنامنذالبداية.إز4خاصبوجهالعربيللمثابالجفسعة

أصء-كأو،إنورا5يبمريمدوما؟فقي!مهأشثعقدنإنسلتلمحبتبلاأ!نسان

اهـتوىبلغقدأنهأي..أقذوقوالاختباراًساسعلتقوما!نسيةعلاقاته

ماوءـذأ!ءلم-"تض"طمزمنةمشكلةبلاانسانآوأصبح..الصحيحالعاديا

جذ--كأمشكلةأيةيمس!!أنعقجدابعيدا(الناتصةالسنفونية)ببطىليمذف

العربي!الابيدى

4م"تستعد!لملاأديربوكفنانالدين-يوصبا)ذكبمدوتقرإء،-3

ذاتية!حصتجربةبطا"عاناهالواقعهذأ.عليهتن!هـءأذتاقعاكليوع!مأن"

.(..ي!هربارفيقياإشسيعانيهو

ةأهـم!(ةاذيو)4أهـمفياليومزرفيرأننا-الصديقايها-إلمطيخيل

هذبراسمفليكأكروأن،فياءمايقولأنلويفعلأنفردقهاكليستطيع

تمءانانلا"أدرقي!الآنحتىأطريةباضيماق!هـف-ابكثيرأكثرالواقع

ذفاإوإيما-ء!تشويهو،الحقائقييفبىشنقومان،،أوصي"فيالواقعية

%.ت"وبننا..واقعيونباناالاعمال5هذءلذلكبعدذررأنن!تطيع1

متزقذسكليدبوركاذتعندكلاالأخأيهاتصور!الجميعيعرفهاقعاووقرر

بر-يا!!رالثعبكانوء:دما،مكااًنءلمنوجراوامجروبر(انلالنير

بمدولحالةاهذهفي..فلأنابدايتحفزو،يذبححيئكمرقينتفضبرآبممه

سببر.والفرف-يىنالأنجإ:قاملنن-طرطوسنيهنا-لييقولمن

.!نحهمأو:41فقلت،المجاورةالجبالاقحالاالمدينةنخيرأنفيجبطرطوس

..معليمنكللىرلنلكنناو:فقال؟اًقدامهمفيهايثبترنالسهولةبهذهمراكز

ال-هولة5جم!ذا،دب4ءنأبخهنازلىهذايبررأنأيمكن:قلت!!الةلاشؤم

نج!سعيدبورفيإذنيفعلونماذا..

ايةمثاهـذهولكن:لديه.ت!!صقدشيءكلأنعيفيهفيألمحوكنت4ققال

!ناقبونكونأنمجبع.سي!اتجدينالن

فيزررونأنبىستطاءح!ا(مزيفةواقعية)انكيف..الأخايهاانظر

!..و..اميةكانتاًوابىزالاحيانبصفر

إج-حاذكلبناءنتصرقالذيننحن،الأخايهاكاهلنامحلىليضعهداإن

لية!ئرو!..ةكبيرمسؤولية،معاوقتفيالأصىيلو..القويالعربي

فاتا.إب!سوالماذجوالمواذكفوالأفعالمنالمكدسةالأكوامتلككلالىالنفوذ

.سمةكليزوروأ.!احقيقةيكثفلاشالهواذعبكلالخهايهفيلنعذف..

الحقيقة؟

كلفيو،اخراصمةا.ةالتكرالآنحتىالدينتيالأستاذقصةقرأتلقدر

قاسيةتجربةزنهةيعيش!الذيرنالعربيالثثابذلكعنبلهفةاًبحرثكنتمرة

ى-زء-لى)نه!ءنالتييزةالمهالملامحتلكوعن)والهرمانالكبتمن

!(آخر(إنسان).فيهايمثاركهأنيمكنلاواقي،ججتهفيالعرقنبضةفي

وقيجربة..شكلةبلاانسانأماعنفعياجدكفت،مرةكلفيول!ضي

ألارسانبرذاكلماتيصحتلصقفهـي،ذلكومع!الذبررحقتشحب

الأصلية!مسكلتهأ!اعلىلزورو،العربي

لثرقق!صالشرذص"أو،ادريسسهيلللدكتوراللاتديكالحيايهروإقرأ

صا-بالإنسانهذاأماملوجهوجهانفسكتجد،الثالبفؤادللأستاذ

أرصفةعلىمشيتهتعثرئي-أمحمالتهتتجلىالذيالإنسانهذا،المشكلة

لإزساناهذاو،الدلينثيص:احعندطلبتهالذيهو؟.الإنسانهذا!باريس

لديه!أيضاًافتقدتهللذيهو

،أثكأيرهاأ-إشيكونقدوأزتكا!أثرسكونقد،-آضرقضيةبقيت--4

!دأنأ)!ف،صعلىها:الشضمحةإهذه،لا....أ..ي!ن9!أ ء-!!هيءعفدرمفرلىبرب

،اطإبسادأث6روليأإثكلةهذهليثنأتفقطحسب*أنأمللم!مثكلةصلا

!خقادالوإخنلاءع!

.،يخقط.:-"لي!كمأأ-"مصعؤويئ-ءلأنيقلاتبمنءلىها:عوالآناالسؤاطو

وأحص:الي،ءإتء"4لي!"مأنيركاتماحلوليةمصاأي!ايتحملانعليهاًنأم

!،؟خطله

الفيبفيبىي!!*،ألاز-انإن،-قىأ):الوا-دثبالحركتبتلقد

إقمعاالإدبراءوأن،أ-التناوسلىبالدروانجديرةا-!اصكأجم!سيةأمشاكله

"وايرطرأنا،اد!دليءلىإن)ؤإتانأألى(..؟حماو!اوعدملماتناوفيإحرية

إ)ء--4إ،راتءلىؤهألي*ادحىادت!ا،!وت!اأ!قفيالقضيةهذهمحل

المشثلة(.-عاصلمخافلحقيقيئالإتساتي

صا!دوضح!ا!!اترااباأ!اأزيير*يأنال،لإمهذأ!كنهل،والآن

!؟ظ!مثمكلة

قصليأ15ألىطا:رفي-.-راالأاقفية(لدثليرحوشيددا)في.نردي!طرحاغد

أ،عدم-ناوعينالزذضية!الخ!رلمقطر)فيطرحأيض!!يلفا%دوو،عاصور

!"إ-كقينا-!!ةلمدبىإذه!ماأ-دالقافهل!أميركايات،وبعضفي

صورجما؟صقبر:لةالمشكطرحأنهوحقةعنلي"أعخقدمالكنو!أدري!لأ

قي(طوالاراصلمةاشدةعلىأ!كر-%خافتانشليتان،ءلةالمشغذهالحلإمجادو

!لي*خيا

،محمار-"أتم،ما.؟ااطكأيكلةكل.تأ!ربأ،أذيترى،الأخأيههاوهكذا

،رفا)زمنأش"ششاء:يو،إسخو؟-قذهـاكانمه!االواقعمناشىرلأو

ا،ثرهـ.لاو..ائفا:الا..الفابرتا!ا.لهاربالإنسانوبالأخانةبالحاحنبأطاو

.حارةعربيةخيةو

يونىافهعبدسرطرطو

الم!ركةفيلصبدتان

محود.عالعزيزعبلى

لين)-لماعرا)كأصرحمدتينهاتينموضوعفيأخوضأنوقثا!أولاأحب

يرتمررالذيالناقدذكأخالنياًنأ-بالثرقاوبمر،!نالروعبدقبانيزار

أتفيفتريفاجثنانزارلأنأبداً،مفجؤرجولمالرأةمخ!عد!ل!افيفزارأن

فياقصاددوتثيروتفعلتهزبقصالدآخرحيناوتتهقاربحيناز،تجاعد

يضاً.اًفاعلىحها.!اولي!ااشالائدقصا..المعرء"فيهاكأدو

لد-تالواؤ":"لأناواق!4اءلىالخروجمطلقايعء-لاالفنفيالجمالأن

سعا--%.نكللاتل!سىو..أمباشساتعبيرل!تو..الواقعهولمحماللواقعايررقر

أوقي"زمنالواقعهذاالىينظرفنانالى..تلوينالىعتاجمادةالواقعإن

الىفيضرإذياوحد،هوالفنانهذا.الموحيدبتعبير.اليالينقلهالؤتره

إطارداضلالمضمونهذاابرازيستطيعالذيوحدهوهو..لجيداالمضمون

فإملاأأليضولك:نا،ش!لعص"يةالواقعيةأنند!لابهذاوخىر.برد

ذتلمكام--نإننا".وطافيةومباشس"برا!صورفي5وابرازالواقعبتضىين

!انيزارإلاسلتاذ11الس!ويى!جبهةفييمصو--نديرسائلا)قصيدةعن

ا)واخياذ"!لمةااءاؤاوياإشس!نالرعبدللاستاذ"سيدبوريا"قصعيدةو

:ادتصتراذدألاصاذرتوح*!م:إينرتوتيارينع!خلفين-اتجا!نىت

.ىدتاالعثعر



ألذيىضالعرب:محنبينناالآتاالدأثرةالعريمةهواًحدوبتينالق!ض.وغمو

وبين..والقنرطالتدهررووالفاؤةالذلممتنأقروحواهلناعلىمتنزخ

يدأوء..اقيودافيراسمين..قبضبهفيأبدأيدلإايرالذيبيالغرسعمارألا

الاستعمارهذايمةوالهزالمرارةويلعقرن..اللي!خيوطدائمانلريهفى

..سانتفضالذيرالعملاق،ولاتإلئيإ"وميةرإفيعسأنريريردلاألذي

يعم.ويفيض!الذيالتحرربطوفانلاو

اط-لهبرأساليناوياقب،1)شم-ر13دوحقيقةعنعينبهيعصبالاستعمارإن

افىكافح4القو!أ*ثت.و-دتايفتتو،بمبهبنا)ححمومؤامراتهجيوشهو

عرموور!غو-نر-سرخاءفيو؟مواألذينا!بطاوالا،عامةالعربيهالامةفي

.خاىةسعيدربوثوالارواحوالمطارقاليخادقحملواوالذين..بخ%مثيخ

..إتكأجةأويمانلا-احقيقة..الوقمفحقيقةإعاكلأظهرواقدالأبرطالهؤلاء

.ةرشاكالم!ماس!صةكأاًبر-6-ورقي"..حاه،اقيكازحتأاةا):طوح"ة

..اومةالمهأنعنوا!برت11المدينةخلدوناء.شعرمنذلمعركةلابدوكان

وح،ا..ملمحمةفي"أدة!رو11((و-.رميركهـو))خلدكما"سعيدبوف"ءلدون

كأ-بأنعلإ:ايخبكشاوصت.أغنيةفي11ادإجمن!رستااادإونيرباليلوخلد

تزولأزنيالرتوخطالأن،ويبقىنخلدويدومانذيللفنبمللفنحسافيأفأ

تلد.أسيس--وحء!ةة-*شبعديرنحمحا!إذيالت!برهـاو؟اارمنزررور

.ضيءفيالفقور،تإك*.يرهذالآو"أرزونر"-ا

الموؤفكان،وأنتالعرالهـثعرا!قرائحتذلأب-وفبورسعيدأن.ولاشك

الاعرينتصيدي:هـزاولنطالحلودزفعنقصيدةىاالآنالىيرنجلكلا

التيالقىائدأبر!صالقصيدتيقهاص،فلأنبا.حديثقاريالاسززاهـو

---.الآتا-تإركأ!وخافيتش!ر

رساثلالىفمهالذإثخوو..ثة-!!رننيانخاقأشزعدارفىكأقصيدةو

كأاىفالقصىدةذكوصع.الكفاحمراحلصلمنمرحلةءنرسالةكلإفكر

ا)عظبمللشعبإواقفوارانعواصفالمشحو،"ةذبرإالصياغة.الفنيةليأإوحدة

يراقبازياوالدهالى"ارا-رةالحروف)1!ؤطاجلإيةويقفوهو

باب..ألبابويفتبم.(1ال!ابرةالسويى!"موقفئدشجل..إعرء4ا

استرالذيالليلعلى..الداميةالمأساةعلىيفئالباب..4كللييالعر0الارهخ

فييتساءلحيناعيهووسعلىالبابيفتح..ألقراصخةرشةبشت:ز،قر

لذلك،يالماصماسيمنيرتعدواخد؟!الطريققطاععادهل:مرارة

اسفداءامعفي!يربضوالذيأخندقمنأ!!أرفيالمست!!يظهـالىة،و

:..ءوءالمزالغدإإسيادةورىالموقفهذاخلالصتالشاءريرسمو.اليخدبزة:

..العيؤنرق:-خندفيعن-أبيياأراهمإت

الميونرق-أبيياالفمالرسود

الج!ونجامدة..الباو!منيتةر!اكم

يس!صونو..يشتمرنالسفينةسطحفيإفي!

الساوطونيزالولا..اننبيذبراميلءصش

لا.يتحفزون

بديرءاًلمعرهؤلاءأيدىعلىنرهـو!خنامصينعرفالفنيةاللقطههذهخلالص

الىألثاعرينتقلحتزعجتلاحذداث.يتالمتحفز..النبيذبي.صارار-اؤطيزا

:تمامواجبه-يعرأصتهر-اط:ديرأتاخاأدلىينهة41.!-.جدو!

لمهمتياهث*أنا

حريتيأ"يوسايقالطرقطاع:لأرد

وفيوصدثروء"فيالثعبموشفيسجا%نقافيززاشا--خطاعظش

:يؤةييةزعبير-"لم

يفاقطو!تماهدحممالإوهبتاأ

يركأءححرنرلاا00رل!-اا0نةصاقرؤهـ!و

لاشءجومشمثةرثلع

يتساقطون

-جرو-نكأيتأ

.-ك!نفيتدلىمثموقم!طإ.مالطعينةالمظلا.تءت

أ)صون:هـر-تصجمدهميمالعظأاسغ-برادقو

وجاءالأاس.راز،علىفلاحبقلم

وجماءإلاأبيياطفايبقلم

يقاطرا!تفعلى-جرلا:..فأصطولم،..سكينيبقلم

!جا.الا

يؤالطرؤطاعأ!يرد

.البقاءكلعركة!رفىا..راحدافاًحرفي!

:رمز..الميمافاحاأسماررةسعيدبورو.صرئ،العظيمالشعبويؤ"-س

بطالابر،ومصخط..اًلمقاومة

:11سوردبور"منأبيئياالرسالةءزي

.طرد-دراو..نهآباجمضر.."اليطوتجخآقي.شحيثصت

لاا!عيدبررصت..اًبرقييااكتبالابطالمص!خعمن

فيهاهـ-تاملوحاتفي2للمصرثةيورطدأنؤاتكمااستطاعقدنزارإن

علىءافظقدنزارأنوالم!.الصورةبروعةالكلممةبروعةالبطولةروعة

أءالياراب-ءروا،التقريرالى!راستطرادايستطردفلمالقصيدةصوازن

الرحمنعبد.قصيدةمنكفرةمواضميعفحد-ث!صماوالصمورالمواؤفصت

وعواطفعواطفةفيهو--تأ!!،وهـ،.الموح!.التعبيراختاربل..يقاوألاص

لأمة.اقهـفموو4موقفو،الشعب

أجدفي"سعيدبوريا1111يحاوالثس-نالرغبد"قصحيدةالىانتقلحينو

.التقريريالتعبير-حمةفيضاعضخممملاشاء

:رة2ا!ص*ها-فةالزالؤوىمعجديدمنالهابطالليلمنيفزعفالثاعر2

..جديدصنكبطالليل

..براخمرابو،إلمذثاباسلطانوالفوضئووالظلماتبالرعب

..الظلامهذامنوتسيل

..الظلامأتمباحجمع

..الظلامأهوالبكاى

.والسمومرالكريهةلزحفالأنيا--مسنونة

القديم.العصراحشثزو

:"سكليدربو11حتعرخ-ةالحصإرعلىيخدفهعرو

يزحفوندطشلا

ء-..إظلاءاا-تالصغارحميرأ

..ءاارروةالحضارا.حميو

ثانية:ليصرخا!ىررواطوالانفعاالتعبيرفيتجديداينبدوو

سعيدبوريا

يى!برال!بر..ال!خاتباصمم..المدالىوةطفاراباسيم

.حفونلزخ!هـببملا

ألطريق.قطاغعادقد:كأيقرثم

يق"الطرقطععادهاس:يستفهم-ننزارمرقفعنيختلفهنااعنه

خط"3ويرةإ-الأمعلىويسث،الدهشةهمثرالتعثيرحذافيأرنزان

.المستقبا!فيالثمب



!!ي!03!ةالحوبنتي!ظالشوقاوقيالرح!نع!دهـيرتنىأ

قونمحرو..فسيمزقون

نساءنانأخذوليو

اًتعاحرألمفدىالو-طنائر-ركلو-تصير

!-الذكرياتيلوثونر

لا.السعيداهىالزالمستقبلالاؤ"وسيطفئون

يحب-أشسانأإنهصادقأانفعالايدةالقصكلفيينفعلالشرقاويان

في-أذفعالهيجسدأنيستطعلملكنه..والسلامغاروالصو،-لحفى،هـةأخرية

-:"بورسعيد"صمودىنهت!يرمثلاخذ.حيهبنيهلتكونوتنموتتطورصور

وتضسهـبميئ..،رالدمأهوالكلفوؤكتنصب

بينتضرو..تتمزقين

بينتضرو..تتعذبين

بينتفرو..نينتسضو

-بينتفرو..تضىهـبينو

-اًرذحروان..ذلكشي?يرولاصامدة"سعيدبوران"يقولهناانه

نجدتأنهاالاقاومة4واوالاستمرارالتوكيدأفادتوإن"بينتبر"كنإمة

القناةحارسةأفديك:ذلكبعدرشتطردثم"،تجميداالتعبير

ارهالحضحاميةأنتبل

والحفارةبةالرولاشت"سعيدبور"أنالعالمكل.هالعالمعرفلقد

-.عأظالدةبالمدينةالشاعريتغنىكيفيعرفأنيريدولكنه..ا)سلامؤ

.والصراعالمقاومةعنوابدلعاصالةثيبالفنيعبروكيف

-حفرا)قناةإيةبىكاويذكرهاالغزوخلالمنوأطفالهزوجتهيذكروالشاعر

فؤادببورالقناةعلىالغرام!معناألاء
.?ا-

اعنا:سالقناةعلىيسوقملاجنشيدو

..والأما!.الطلاقةالمغردوالليلالحب..تحتنا!همسوالماء

.قعهدسحمنالليلخلثفرنأنينوصدىلم.ءالقناةعلىوأنتوأنا

..القناةحفروامناًذاة

يستنهض-الأجدأدوقبوروالذكرياتوالقبلةاللقاءأجل.منلذلبنوهو

:ئلنضالزوجته

.ـيزحفونتركيهملا

..الدماءالىتحنعطثر..اررعاريلهبهاعليكا)ظلامخفافيشمطهبطت

.يزحفونتتركحهملا..الصغارلحمالىجوعى

حفون.يزتركيمملاهقويما.وانمالإقةيىائي.ياكبر..وحبيهقيوجيشيا

..صغارناوسيذمجون..فراشنايلوثونو.ءعرامناسيدنسون

كلأوانالؤجمةأهميحهامنيقللتكراراالقصيدةفيتتكررالشرقا.يوتعابير

..والسلاموالأمنا.لهضمارةسبميلتيالمقاومةلىلهادفةكازت

..حفونيزوحمهبطونو.-.ظلامو..غارصو..وسلام..ةحضاركلمةان

جويفسدمماالتعإروبنفسالمعبئبنفسكثيرأتتكزرالكلماتفذهان

يستصرخأنبعدالشاعريمفيو.الشرالىمخهاالنثرالىأميل.مجعلهاالؤصيدة

الطريقعلس"قطعوي!تموسكوالىرحلتهعنمجدهاالمقاومةالىزوجته

فيوبوخاتلحتموسكومنبهاا-قإقياالهداياعنومجدثها..الطرققطاع

:تقريريينثرتعبير

وهواكأنها..جماؤخمش..ةباشياءكفيرموسكومناليكأتيتولقد

منة"و؟"اوز..يرالاطرمنبقطغتيناليلثموسكومنعد.ققد..ةمثيرأحممياع

...واسمعيهذا،ثلا!زوملابلم.."بوخارست

قد:ا"عركةأث؟اءو!4ىنبعيد4لأزالثمرقاوينفسفيإلمرارةوز!مل

.أ-شمكأتؤلى..بااجممين.بك.بالقلملا..المعركهأخوضأنأرجوع!ثت

يق.الطرذاد!بركأاًس!أن

!مم!!ء0.80،0ء00.006.?809600،008ء060.00ء80000هـ!0800.ءه?ر!ء5،ه"80?80ء،01ءه؟04،

ت-نانيةاللهالقصمةمنالوان

الذبناذ:4القصةكلنخمذاس:وعيناًلوانا5وأتبإبىفي"بةالرودأر"نشرت

ورمما:ؤالتبكدمةدء3ىا

-خمانص36لأوجم!انتعسلاأنثصرارودثالص!حافةلكن،قصةدسبنانفيإن"

بة..ةصةلبنانفيإ؟-طويلو!ذا،وتأييدهمااذاءحه!ا

-لتكون"اللبناميةأعصةامغألواذا"قدمتالزعمهذاتد-ضولكي

(لموجودهاعلىدليل

ليثبتانأواقعواأحقيقةا!لأنالعجبيثيرماوالأدعاءالتجاحطقهذأفيإن

اكتبأفيأما)صسحهففيسوأء،ب!دعهد!لمذأسبنانفيأحديثةاالقصةالور

ت-فك-ف،التصوليراًلتعبيرفيرفغع!فنهيةايراوصزأى-لةمواهبعلىدلتقد

-صنوصوأهمالدلينوتئيوعوادوححرمؤعيمةقصصرالمتيخالقاريءخكر

افاقهم.تتسعلمإذليناوال!ثهرةفياهددايئإزأءنينحورالمةمىينلمتغهور

قصس!ه-احفناًويمبهاأدأليلبنانإفكريةااش؟"فيإستقصجاعلىخافوئر

-يالكنتاخب"لموتاببالكتقذفاإتأترمةالمجددةالمطابموأن،سركلوقآ

--.الثبابوالشيوخصنلموحيوبيناًيةارواوكألاوصدوء

بلدكلفي"و!وليءكا)طةالفنهذاا،ثارأصهحافةادعايةفيتكوروقد

أنتؤذو.الأدبيةإفنونافيت!ففيمنشوراتعنالإعلانفيكش؟نها؟ربرقي

هـإ،برمىغاتجىيركماوالتقديراتيصفيليتحوكلانالصإيموالتوجيهيهإ).فىالنقد

-أ!بنانفيلاإبداعهموقيمةآثارهمحقيقةتعرفلمالذينالموهوبينمنح"كر

كلها.العربيةوالبلادهـ!رفيليلشحسب

على+صهجنالقص!بعفرآزارفيمخل"أيةاللبناالقصةمنألوان"!تابأما

"للدحصتورحالؤلققص""من!صاأعجبدئيوقد.أعيةوالابرالفكريةمذاهبهماختلاف

إتفصميل5تقيسعلاا-ةالعاليالكا.مةهذهأنءلى،عزامةسييرالفلسطيةيةللأديبة

.يهاإغابيةااتواللكأ،القصصطهدتمن،ص.قةالمضالملامحقي7القول

ا)قيتصء"القصأتالمبم!وءام!نأء:اطاءلىينطبقالأ)وانهذهفييقالوما

الا3إصومةاال!اواخبعخالفو!اؤعيةو-لميةص.ورءلىإدلالةاصدديماأتظهر

+ومراستجردوبدة!ةالوضوعتدأكأسثألاتغارفيالتأثولىعل،منهالللؤني

-.المرجوةاغايةإجىققان

تتسكاكيتيو-اد

.0!اله080800800000800ة.1000،800800800800"800000ه"05555555-0800805+اههء8،000.ه"5555

:ءالأعدأصه،نحاالؤ"-جمدد،ثيليثم

ء..قيرو!لنفيمثيبطالأياداركجان-ارئييا

..تمرواانا-ةاطضياسد؟حمرومويلشاذقييا

..بواوتخرتحرقوامه!اعدزان!ازليرا

اقيرولالن..فصوبواالنحورالىمالسئررتدنلسوف

..سعيدبوريفديالكاطو..ا\سعيدبور."7!حىءي-نحالكل

...سعيدبورتفديلاىاءا!اولأشجاراوالماء

...الفاضإةلحياةاؤيم..الباسلةالىهولتذكفيمجمون

صكيد.بوريا..جديدمنيقباطوالفجر

ليروذقرالتكرارزخمةثيضاءتوأكءباق!تكماضضم!لاًلؤء-يدة5،ذار

.الشعراع17أوءزيدا..ينالكبإرإثغاعريىتاالىضيلآثيةوا)!رالأحداتا

ممودالفتا!عبيزعبلىااعزإدقما،هـة



!..هاخرمره

عدالدفيمحهمحهبقم

ولإو-ود،عهاهواخترالتي:قىلل!فتركحيبه-بورنجطأالأديبنذحرأنوأجب

واً-دلرأ!،والاطمئنانالاستقرارحالفي)لفنانالاطلاقاطلاقءلى

التيالنظريةالقيمءنالدائبفى"هي،الفنادأقضيةفليى.ت!صكماسك

ينضويأنه..العالميةرؤ..العالمابهتشافيودمابقدر،ضمنهالي:فوي

يزللمأنهعلىاكجدةدإلألةيدأ!ال!فيالانتاجفياستمرأردولكن،ؤكرير!

..يسودا!يلالتوما،!خملقانالكلفمازال..يرضيهآضرلتؤسير-!تاجا

بحهمفي،الفوةخامجارة--لصايراشترأنةمنبالركم-يص!ورفهو

فجرمنذ-الفنانان..!قليلاءلميهواشثقل..لملأشياء!بيعةعنقالمظ

..مستمراتفوقا.ممستمراءذأبا..مستمراقلقاالايكنلم-التاريرخ

يرسمفهوولذلك..رب..آله..خالقفهوولذلك..مستمرااجهاضا

فيصطياصيازدسأفعىلأق،الليلخغفىخفاشلأنه،وفييويكشب

المذهبيالتفسيربمحض2وغإهـقا،الأبعادمنمذسحباذاق4صالمكلأنه..قش

4لأر..وراحتهنهوسكوصقههيقتلانة!..قامههامنو..إ"ليدلينأزفيا

..أقلومرضىجوءىسبيفي،للآ-رينأحسن-!اةسبيلفي4دكأيعذب

،"القمححقول"ويصنه!،ميوأوسولي"ي!فيالاحلبرشهـرؤ،وإذلاث

الأ!حنهاناوأرخقرالاس)عنبختأليسلأذ"..الص!.!رفي"سعمدربرو"حمسسمو

..الرياضياليقينمسافةالعلملرجاطلان.هالعلمرجلءكس!ضوالؤنإنان

...الأبدم!سافةفلهالفنانأما

عنالباحثأنلنا7خيتة،جبورالأديبثلاممنالعكسىفعلى!.آه

لاولذك،الساذج..العاميهو..الأميهـو(والاطمشنانالاستقرار)

بدونموتاويشهخ..؟وتو..سوتفهو،مجثهاسةالمضحاالمطالمسكينيؤطن

ويتعذبمجيادامملفكريأاستقرارل!لأنه..بهحلممماحرفامجؤقأن

..ر3ويف

..دائموعذاً.ب،دائمقاق-صورالأديباعتهقادبعكس-*والفنانإن

!40أساسكلمنمجثهتهدمزلميجةالىهذا-ا!لاميصقديمهمننخلصو.لذلك

البحثوالأضرى،العالمفهمإحداًهماواقعتينافوا،كرمنأساسفعلى

على!..نفسهاثالبرىللحظةالزيفاضافةالىيخاصالآدليب،ال!هم!ثذاءن

ومههـقف،الظنانموقفبينبالعجطالحلهذاًفي،كإبينايكمناطلمطاأن

إلكونتفس!!لىا!ركسرما)ذخىاكمانغىىاقد!هيجل)نفا!..فأش!اسوا

فهمالقدبأش!سمااءتقداًقدلأخهحا،ىر..أتمءلىماتافاش!،اإذلاثو.عبرمته

ولو..راكأيا؟واتأنيمكنهفارالفنانأما..وا-لهضإرةوالتارخالعالم

العالميمنحكبو!ترقهويحترقلذباث..الؤحلسوفاعتتادزورسءلىءإن

.!؟..يكتبفلماذا..الكاتبأما..أف-*اءاذللثكر

فهوولذلك!.للآخرينمنجزاويهديه،أاًلعايكشفكبيركنبإنه

ارتباطاًأشد..ا!-رينكافةصنبالعالمارتاطاأضدلذلكهوو،مسى؟ول

!أالصالأنه..العالموعيلأنه،وكرههالعالمحب4لأذ،العالمكأواذظتاحلأنه

هـذا..الذسوةيضاجعاذ"،للغشمكاناقلبهفييفسحلالذكثهو

إنه!.(هيسههيرمان)و(سارتر)و()كافكاضاجعهنولقد،!جبح

ثلو..الأدباءكليفعلكما..اذردوي!عب،مقعدفوقخويسطر،ينام

كلفييعي!ثها..أبدأقضيتهيعيتش..اًلسودأءالمياهفيأبدالكنهو..أ:الم،حنأ

،القنالولعينض!،ازراجرريعيثه!05ءلمظةع(ىفي،ذانيةثاىفي،صال!نز

--"8

+-ص

الماضي"العدد!رات"

أتقر"ببادموانشمرمنكأكنناعدمءنز!تذر

،الوصولفيلتأخرها"الآدابمنالماضيئالعددا

صاءتولو،القادمالعددفيننتسهانرسوالن"

زقدفرصةالقارىءعلىن!وتلاحتى،كل!أضرة

.الممتازسجالم!عدد

،بلالاهو

!

لي،!اضا!4ا)ء.لأن..سلوكذاتهوءيهولأن،وعيلأنه!.أيضاوالمجر

تباط"ارلدروهو،بالوطنية(اللساني)ارتباطهليسوهو،أعماقهمنداج

-ليفالمزالفنان-لذكوهو!.غالبا(الأوعه)هـوبما(الدقاؤقي)

اللإفر+!ة.أو..للفرعوزيةومرة4،بيةالعرللقوميةمرةحنيناذاتهفيليكتتع

..ازر-فماضاتعن55نشاطيةوحداتعن..موا!هاعنيصدرلذلكوهو

!هشكلبدونهاويةوالأخرلىالواحدةبيت

صشكلةهاهنا.)أدط-العجيبةللصرفة-يكتشفوبمءورالىحمديرتدا

نأمثبتاًالفقرةهذهفيجاءالذئيالكلامآ%رالم!(!..فيأصا!يةجدرلية

..ا!ايئفيوهيعرضنا!االتيصهـرتهاوعاى،فعلاموجودةالمشكلة

!(يئبوتر)كلةمثم

فص3قييزدوجونالذيناوإنكح!ء)أنعقجبورالسيدك!شفواًذا

حتى..أخو!ثارةبهايكفرونوتارةخهيةالوطالقضايافيلجتونالذرق،ذفسه

صلبةاصئفهامأحرفرؤوبمناداخلوجدنا(..مزيفينليسواكلمثأو

السادةنردأنو-مجصن)..الفنثطبيعة،العجيبالفهمهذاازاءلارزاية

رضوانالأديباطمفانميالفضايىالواعيالف!منآخرنوعاًلىالمطا)هـين

الحرجةسالفترةهذهفق(..الماكأيةالآدابمناقشاتمنالصحيفةدنفس

تي.دالنروالطغيانوالحقدالموتهذا..الصراعهذأ،الأزمةمهـذه..!شادا!

طوفيمنح!رأي-جبورالسيدنطرفي-يص"خ،العنحفاًلقلقطذا.في

!!.صغيرحقيرأي!..العربيةؤوميتناهاجماذاحتىوفناذاأمينااتفراا!صى

!!.القضيةعننبثعدإننا

"خطورةهناومن..ألفنانزيفعنالكشفيمكن،ذاتهالفني-إرلمن

.الانفعال:تراكيبثةثلاالىينحلجذورهفيالظنن"إفإق،المثكطة

05.ئيرلتأا.قظلأ

ثوار.هاسبانياجحيمفي..قرية.أندلسيةصلميبية،(%ويرنيكا)حيها

وحركة..أؤ!حاهمنالملونالحائطهذابخاحمدمرورءب..اضلجستالكل..

مص.وعادصراًلبابوالورحلق...مكانكلفيدم..دمو..نشقيو

..و،رصاصقيولكنه..الأرضيةا-ضرأرقيالمزروعةيةاًووبرالأكف

نأيمكن،للأبعادالهرمياكشكيلفحتى!!قتيلولا..قنبلةولا

..يشيرأنيمكنءطيطيةش؟ليةيعتمدالذيالفاتحتى..التأ"كرألىص!عليم



!%بدفاعها(جويرنيثا)عزتنامافا*!!..وايفاصسادغدأمما

القماش-ار.فئثفذةكحا!!ةوقيمت،كلو-"شفرأتؤ"د،طر-قىا

،ا!غراهـزفى-"ءلىمركرمه(-ويرنيكل)ألفأفأخو:عه..نلملرا

..معىنبدوو.2.دمبدونلىمشا!

-إ-رزهـؤوناوالفنيونفر-سافيالفنيةالمداريما-طلبة-يقفونإكم

مرةاذهـماةخلىيعثدون..ثانيةويرسمونها(جويرنيكا)لزا.يقفون

هذاءأشيودد،..ان!ضىءدماليلفثمة!!.-ذاش..لكنو..أخرلى

،زوصللاالإثارا!ذهلمحكصلولذلك.!.الأبدألىءيءرضولن،3ءرالليل

!!.ءخاشثهوهوهنهاالمجندذالرأسن2و،هناثوهناهوهولزورأنبرغم

الأ.طثوفقدواالغابكلتخفجرلملأنها..يتمزققلبءنصدرصفماللأنها

المذمجةيلاكا!أن..ليرصنجأنالىؤلى؟مه،امنانباأء.-اثادياء-والرهـالخنتي

..حائطفي..الوانإنجوبةأأنينفي

ق!"نجحت،ؤذذكأتاثف"،شصثاءصتييدأالزائفالفنانإن

13لأ11العظيمة"شو.اقير-يقالمزأ(يعب:يالذيالقاص)هـفدقيءظاع

قيالكبيريةالقفبهذهاذزوملللذقيح!ياذضداخل.لأنها..دمهمنلأنهل،ق!بهص!

(حث-الثاكا)الآدابصالعددحذاأكأسفيزءتث!فأيض!ولمذاإث..

نأ،فاثقةببساطة،يمد--:!و،(ؤبانننزاش)ألسورىالمهثاءرفإشلةإ!بة

ذإا"كحنالاقراعد!!حسنا!.الأولىلامرة،طاؤعهلحينبزيفهانتدل

!.ليالمرةمغاوطهكزاالأمربأنحدسالىماء..حساسيةالىيرلدالأمر

ديئامية.أفعماو،ة-راركثرلماكانتإذاتوص.جلاأشديصبحأز"كانإلى

لفنانيمكنلا:عامةجدملاحظةالىيردناالكاملفالعملهذاوعلى!..أو

جمويرنيكا()فانولذ!!..أخرىقطعةالبناءمحذاؤوقيزيدأنا"ر

فهيوكذلك..كاملةجدولىكخ!ا..الانمدأرشفاءلى.سنعم!..كامله

شائنةتصخأخهاغير..!املة..الأخرى!نزار)رواقعمعظمكامله

أعاقمنالأخها..مصرقيجخدقيرسالةليكتب-القلمرإتويحين،وسريفة

كانؤاذا!!.الصبحفمنبماور..الذاكرةمن"معاشلأنها..ضحلة

كي!فؤهمنا،بالتأقيرتنغيالتيالكإرةالسلسلةالذهأولىصهـحلةالانفعال

المزيفونويصجح..ذاشهبالانفعالالارتباطغايةمرتبطاًيصبحالتأثيرأن

،أوالواقعفيلاهاءيولمبةقيرءلمنونيعبرالذين)لثلراو2لأطالحققيؤن

إرةحرا!ل..اإتوصحلدونألفنيانتاج!فليقيالذينبرل.(.اطا.لحيافي

"..ععبوفي.ذليا!حفض3لذلكو،يدركأنمنزضرجاًوأصل،برقأنمن

وأضرد.اليهايصحاأنصأ-؟طافىقيقةمنأمتاربعدءلى،هاكواقف

..يشعلمهاأنعن

..صخبهبنر،ذوردبكصا!،ذاتهبعلأليخايقفزاطقيتيالفنان

فييجهدأذ4..حاضرنافي..وأنغامهأ"ألوا،5وتعابيرعمستعملا!صلماته

نحا.ب،لمحلضهنعي،زلمهمأسنعهش،تهاسطورنرى،ءعلناأن..ددلناأن

لأنه..عيووامإشالآنه..الأبدالىفيناالفخانمذالىيغختولذإلى*مذلته

!..حيا-الأنه..صمعلةدلأنه..ومسثوليةصدق

-..أ!اذ"براصضص.ا".:لالىأ!-وهبرتأنرفيمهادذ"فلاا-ذلك،وضعةليسالفنان

بالانصانودفعة،المجهولىعنكشف..برالعلحقيقةوكلت..اطريةعنءث

منو-العام!!أوالد"اباء-السوفيستأبصسأحدالفنانح،نذلكأجل

الفء:نر!إد.ءرمةح!ومة*وادذبدونالفنانأ-فىأدخيكاح،ذذاثأجز

صةيراأصجلأنه..الاوحاتوالشعرونخرق،السياصميينو،الطلبةرشنقو

..ماوتءعلوأو..دأءذأو4فطشءردمنالتهالياإثرألأظ،عاديوعيمن

ة!زيلأذ"..معنى4ل!ز..!كليز-ثادةلأنه

حصعمصسممثميسصرجميبصمصيييبعمردمص!م!ييبيييبييبيي!عييبييبثز

!االم

،ا
تانجد-دمهلتانز
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بيروتفي"لونعر"ءلةيالماضهرال!ثفيتصدر،1

والمترجمةاالموصوءةأسدراساتواصاؤدبالقحافلة11

مل!الشم!فنهه:!لعرسمدتلمبااورالالضلعيزءطالكهاالنمثا11

..قيةاأرا4ءجلة

،1.--

11لدراسات.لم-افاة""الممحولمةالقا!رةفيوصهدرت!!ا

11الدحتورهالرصحرأسرو.ا،ركزةلاتوالمظقةال!مي11

-.
االيدةالجدم*لةلزرا-بفر.محوردضرءومررودا!!

16؟،1

*----ء!--------سن

ازصائل،المعغذذاحثهو،الأ"علىبربورالاديبءخدألفنفاذأكان

س-حونا)ذيا)كلونانم،ز(ةزر!ىو!أنأء!:خا..الحلوبمألحاضع،المخ!افت

ء.ة-!؟ءت..5ءا"بىاالورحصسهذاءن..إل!صسهذاكا!عنمس!ولا

لمحروموعن،ا:كروقأأداببربءتور-ولا..ذ!!ص!ى-،جزإئرنا

يد!ليرالذيا)ور:انذلأث!-.كأ:اأت..تؤ!مصطفينالدوالملةمحذهبقاءو..يافا

زائراأي..!وصما..زفىهـح!4يمهـادؤادامصا.!هـ.كماجبور؟لأديب

-.-اءة2-3م"ا،!راعاديةا-يا-4فياسنمرتم(..سماعةرج)فيمصلحاًو

،ازاقالمعمنترىصببيغايرذ-لرابطةالفن!..نفسهمعصادقادامما

ين،الآضر،ليناءالىأ-داهافيشقيؤكأىولذللث:اإبوحيل،ألوضع

والفن!.برلمرمحىاإ*مليواليف!ءتمء17بوا-دزتدرثانيمكننالذكو

.!لمدثكانوان،مع!اوبدون-املىأرزلكوح!و!أبدأيو-!لى/!الزاؤخت

!..صرلأانباللومامهـسونكاأنو،دبار..!..ضكلا

علىمء،وقةالصرانقلبمفي،الدأخاطالماتجونتأ،ءعااز؟فانزإفنا

..دمنبدوو..ححفيؤ..ذاز"

ظة،.2فيقيصقىه!"ك!،-اتاللومثاتءلىاًإعين.بر،يرالتصوض-معارثن

-ء!ر-عل!يهأؤ-ءتالذيالمكلد.لرا-رباتشىأ،لأنها..أنالوركاملأنها

عارقي.برسم.ا)ءليةبواب.!دأأم.الغسالة..ضامإراؤرشاب.والرائيعين

عدما.-ظةالىكانكونمن..الظلماتمنهـهيتبروفجأة!!.الفجللياع

)رحة..أنيخاب!ل،ذلخماب!ل..س-هـأمتهاوكهـاألولو:!لهاليكلعيكأ؟ير

..ألمك3!لأ،أءصىابكث.جؤد،دمكثونكخها،:.هولةهالوحةحا

ذلا-ألمنؤ-رمتلانها،.طقيقيألفنلأنها..اإنتلانها!..جهاتكلآنهها

أ-حنا.-أصل!بتبينمتأذصنيث..فيلثيفكرهو.هـسمهاالذي،الفنان

..نافذشهكتصتتمرايأ

يرضشقلاهـكأنللغايةفأسءلصس"ثان"الألم..زاءممسا،ثاحلتشف!ثوقد
!دت-

!..الأبدإلى

!عالديئمحيم-الؤاهـرذ


