
مز595فا-!9-!.بم
!لمق%،طمط*؟

*ت؟كطب/م*رز-رو-م!طبطبط!!!-بطحى
!رممكل!سص!رء!ص!ر!ص!كل!س!صصص!صصص"!!صا!*ء

فربهكيفالمق!مةفيلنايشرعثما(وللناسلناماشينانصنعآن..اررأق

السينماالىذهبومتى،الدرسعن!ارحاوحدهعنضما؟لعرليةمدرس

وهبه.أذرينسعد.تألي!
..القصةكابةفيبالرنمنةاحسيوبهبفالقمرصلقر(بدأومىمرةلاول

نسحعشرطبع..طب!هافيالصبيانيعقلهتفكيرنتيجةكانتوماداصفحة016-انننمرطبوعات

الفراغواقع..المريربالواقعاصطدامهثممعارفهعلىوتوزيمهامنهاله

دفعتهقدالحادثةهذءانالقولاستطيعاننياكن..لجحبهالمادكوولترتاح1جببدنقدا"نتاجهءنيقرأأن...الكاتبلحندافنع؟لهما

هذهباصدارهذلك...بعدهوايتهيشبعثم(ولاالفراغهذ؟ليملأ...نقوداجيبهيملأان)مرساك"ةبضي41حرارةمنهوتستمدنفسه

قصصيبا-لوبموضوعةالمقدمةكانتف!ركلحالوعلى.ا!جموىةالاساس!ياالادةاناقطولفييترددونلا.الماديينان؟انتجماثمنهبم

منتنبعالتيالصاثيةالقاصطبيعةعلىيدلناماوهذالطيفمرخ-عنهمالناسرضاءيههكملاالذينالكنلبمنهـلمئاتهنارانويزعمون

قصة.لامقدمةيكتبانهرغم..الدينسعدنغممي9ولاو،يكصقماثهنءلىالحه-/ولير؟مهمماؤتر-(ليدا،كأفيوالنقار

(،؟لفأن!ىكلاسوبخلالهااولفعةفيالمجموعةونتوسم"ن)هريسة(عنوان*ءنبدلاالم!ترفالكاتبقيرهـاانهذلءلىوا!رد.ترافالاصكانلماذلك

.احبنكنتاحبالهريسة"يولبفالسباعبممعاسلوبتقاربايتهابداونامبطفي.النطزادقبلمنمرافثاقلمهماسكاصاحثهاباستمر(رذمشمرهوا/قيكونها

ماحبهووالحاج..الحاجابنةهذ.وناهل!..ناهديدمنوخاصة(لتيالاساسبةالركيزةهبىهوادخهانرونيونعلاؤ!ذااصترفاذ؟اما

....لماذاادريولااظنهكذا.."منهحجرةاسكنالذبمالمنزلاـلنقدزلكبعديمعوانيبدعوانيكنبانمنهاباشماعيستطيع

بصيبمتتحرشمراهقةقناةصورةالمؤلفلنايرسم(هريسة).في.انطريق!بمكفاص؟يكونلانصاحبها(لادبهوأيرة.ندفعوقد.الجيد

فيليدرسفيالمدينةدارهامنغرفةفيينزللانالطروفددمتهصغ!انرونجننب!صشهاج-جدلوقد،القلمدنيافي-صهلمنةقيصةهااننيا!وعرة

الذكطوثمنها()البوسةوأـئحبحولويبنهبينها؟لحواركائ..رو(رسهاجاتهقا!؟تؤكانفسهيرءكماوود،ذلىنث--تليفيعةب"ءلىداسا

حشدفيالمؤلفيرعلمولو،لطيفالهمنهاهريسةقطعةيتجاورلاالدراهم1(وفورة(معين!ضوفلهاصخطتها(ر*ب)الطيبة4وظبفينرفيترر

فيهاوتوسع؟لمرحلةهذهعلىوركزالاخرىالعوادثمنصري!ةمجموعةولورزهاقا!لياتهول3وتبرذ؟-!،ولتحققولكنلامعاثيا"حلقةاخرىالى

يفكروهوالعطلةفيدار.الىفسافر،استمرولكنهطيبةبنتائجلخرج

يرومافيوظيفته؟لمسابقة.جد!ءايهالذيللأرسي1نهير!يركمالاهو،!يركما

كانتوانمائفعةءناهدجانتيفجأومقاحشفبمصكيرلرمقلصرحائ!يسناهيلمراتم!رفاعتدبر!اء"مىيرد.نبطىد"تهاقىينهؤكيفصرلاتأ!4ار،وايةهىدلمكيدةمهالىوالذي

الد!-نسعداذالاتعند4وجدماوهذا..تكامليأارتثاطاالكفاى
صجرتهباناصطدم،للهريسةلاالمرةهذهلناهد..،بهفا:.ء.رج!ولما.

..نامدمعطيباوقاففيالذيالمشبابالمدرسينلاحدأجرسورتركفقد،(ارزاق)ا،ولىالقصصهبئلمجموعتهفر(ءنخمااثئاءوهبة

..نا......ؤذقىم(تنجهارةع؟تفيهتصايرم?!روا"كضابطوظيةخه)سمد(
وفولىا!..منههدبزواجلمومنالشرطهمركزديبالضيحة(شهى

م!صبأحتلالءنله؟لمؤلفوننحبقىللقصةودرايةجانبيكبطلالصبين!ياتأهـوزهااخر!وامتي!اراتنت!رل3الدنانيرءلىرزمةمحفظتهوتملأ

الصبيعلىالجهودتركزتولومتاهاتفيالمضمون:حرجؤ!ايبطلز"الم--كأالىموانف!فا؟لترك..(،*ةقراوت!رلضا/يخمللهالجنور

طيبة.بنتائحمنهانخرجر!اؤدبأسلاتجربةهذهلكانتوناهدوبحر)كأزنعاءكطقلمهيحرنضانجدرهـيرريدكهمحفبمبالظ(هرةالصحببين

شرودحالةفيبدايتهافيالبطلفرى(العتبةفي)(لثانيةالقصة)ابولمجي،مج!لآتحريرس!رلارية،ولىانبعدالرسميماتعنبعيدا..

عشد*-بهالمارةاصطهـامرغم-سببالهنغهطولامريحنجرذهنبممعبالاتراكادببةالث!هر()مجلةباصدارهاحلامهمنحلماحققثمؤء!

معهويسترسلالشارعفييصارفهالذطد(براهيمصديقهمعحدنجتهالقه.?قيمجاميمهاولىر،5..هـارجمودهوفىوج..سميحةاـلفنانةذوج-:4

كلماتمنبئتف؟لاعليهيرديثادلاوصاحبناعريضطويلحديثلمحيالى.تيألى":قائلاحةرر!هاهداهـ،*يوالىألانلنةهـهاا.يمرضارقيهده

البطالة..الننشرد..الجوع..خارجيادترودسببانيطهر.،معانحاول..ؤلمي(لى،ريثىتهاعقنبالىوعقاهاقلبي(لىؤهبهاطفت
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اوص!):.بخرجو!وثضبهمارغمللامالابيقولهاا!قيالحانية)1(المموسةمنولدهاخراجالىاضطرتهالتي

حاجة"نفسهفيو،بملدانراني(حسن..كدهوالاكداكامةتقوليلهيشتغلالتيالتراموايشركةفييشتغلانمديقهعليهثميقترح

وكيفلهحدثتالتي(المشكلة)لنايشرح(البطل)تناومحالة.وفي.الدينسعدلناويمهد،زورشاهداسمها..غرببةشغلة..فيها.هو

الثانويةليدخليووريابالقطارالمدينةالىيسافرواخذالابتدائهبئاكملانالسائقوكادالاطفالاحدفيهايدهسانكادترامبحادثةقبلها

ومعفيات؟راديسهفيالغراموخطاباتالنظرةالاولى()منللفتاةوحبهورغبته..والجوع..(لحادئرةهذه،مهارتهلولا"د(هيةفييروح"

ثموالداءفسمعهانائموهورقصنهيهذيجعد"التيالحادةالمراهقةاقىالمهنة50هذقبولهغلىمساعدةعوامل..ابنهمصرولىتسديدفي

تنجهوافيورالنارعلىولم!اتدورالتبما!ريفيةالوالدةسؤاجةتقرا...ىملدينارءلىورائهامنيحصلبحادثةالتانيايومفييبدأها

110010010001ارهاصلديكانبالضبطالشهادةحادثةالقاصريصورانوقبل
لىبهادتاتيلعريبهلطعوسمندلكويرلمدرسبنتءينمن

فهوالتانياليومفيحدثالمذياما...ادرجاجبمابنهاتراطخالفثل؟امآلنجا!أبندتثتهذااضعهلادريولا..بالنتيجة

يعودوعئدما..اسمهاحتى.رعرفاندونيحبهاالتيلخيانةنشافه31ددلاالذياللط!فالشعبيالحواريالانسيابتجد)الباشمحمر(في

نفيسةالشيخةبركةدي؟هـ.دادر؟ضاخلاص)منئىالامتسألهايهيتالىتاريخيةشعبيةحارةفيالحوادثهدهمثلتقعلحدماكذلكيكونوان

النلراحبولةن!سخرف!ووب!ذا"الخاذةهيبل"هووقيه!م،ررىرادفينفهالستاوالقاهرةفيثبرا(وبيروتفيالبلاظكزقاو

ايضا.نفسهومن..الكبيرةاونابةوبركات،فتلهاالسؤالفيوتلحف؟لامرعنلتسالالشثابيكمنتمتدر؟وس

شابينبمقتلتبدااتي)ارزافى(قصة..القصيدبيتالىنصلهنا..دة3الرادارهاوحشهمياهترجرجحادثةوجتا!بعدالسائمالفيضي

والباشمحضرالحارةشيبإصبيمنمولفاالحارةفييسيرالذيالموكبكان

الئىلثاقضيةلعم!حيلقتلبناصدلمؤبقهماويعوحو(،العفلاككلع!خلبولمئشكلة"الرسبالصمحانجبرلةالدارويصلو!،رمضاىوالعسييمالونيوالخواجهافندينحباشي

لهموتخرج)الساهر(المحسكريوتثا؟بآلاطفالضجيجبينالمقصودة

اصبحبحيتالسنينعشراتمضذالقريةهذهفيحدثتاتيااكجدةر!رها!(ذهباكيالدارفيدصلونالمتواك!الواصلىعبدنغشةات

جمعبثلاثالراجلقتلمابالىمات)!لأنح!وادثهمبهايؤرخونالناس

....!لا4الىخواجلصالحلبيعهاتمهـيدا،لحيهاماليسجلواالسجنالىالحشاثى
ا،سالههدءعمقنلمسوهنا،(الراجلةحتلمنجمعشيئبعدولدنو

.وحسنالعسكريويخرجنفيسةبمغازلةغباشييبداوهنا،اللعين

يزرحودوالاكديرروالفراعنةالاشوريرونكانفقدالآريخيةالزاودةمنوب!أ،مانولىجببالىغباشبىجبمنالنقودباخر(جالامرويئتهي

،حربحد:ثاوملككموت،اقطارهمؤى.لقعالقيالهامةلالحوادثء-

...اللحظةتاتيوهنا...باكيهالصغيرءنفيسةبنتبطةوتدخلالتحرش
وتجلىالانحتىعئدنابقيتقدالطريقةهدهمنروالسبانومنرايي

الحادثةسببانخلالهامنلنا.بدوافياد!عةهذهفيهـ!اذسمبالتلثذنفسهيمئيالذيغباشييراقب..؟لاقصوصةحيبمفيالهادفة

..امريةاالؤصصفيالخالدالخواجاهو..ارفريب!والمؤرةالاخببرةالذيالصغيرجارها..؟مهامعوحوارهابطهالطازجنفيسةبلحم

الذي،فسادافيهفعاثالطيبظالامالبلددخلالذيجورجالخوأجادفسفيالشرعاملفيتصدبم،(يحمييابليكاىلوافقالتها4ضر

شبابفاجتمع،كبيربمبءغوباعهالعث!ر.بنفدادينهفيغريباشيثازرععنبعيدا..راكضاالدارويتركبطةومأسلا؟ابوتهويذكرويصدغباشي

مسالةليبحثواوارراورة.الحسنابوومحمدورشوانمبروك.القريةالهادةكأالحاسمةللحظتهاالجذريكيدالتماىولوناضعجةالقصة.!م

يد..جماعةيامالكواتو"لهمتقولالناسكانت..السراتنخصال.تماعاواردغير

..الجديدالخواجارزفىفوعيةبمعر!ةالاير!إونلاوهم"(رزاوإاولهما،هامانعاملانفيهاليفيتضح(اثباتشاهد)قصةاما

منالمالواخذهمابالانفافىلاخلالهمامنهمشابينهدنر-الامرويسمقصةبناءمم-البدايةؤشي-فيهاالمتشابهالقصصيبالبناءيتعلق

صيفهممصرحولاجماعيةالباهـبصورةاهلمداولاتوتعودالخواجافيمتوافرةالزوروشاهدوالبطالةال!وليسفشخصية،الهقبة()في

فيستنيالحشيضرراعةبتهمةعنه*بلاعاحدهمويقترحوررعهالثقيلمرتالتىالقصصاغلبفى.موجودةالعسكريوشخصية،القصتين

اكبحاانا"ؤائلارايهعلىالشابويصرالمتد،نالمسلمالسلأمعبدالحاجانناالا.بو!ضعىكضابطالسابقبواقعهالمؤلفتاثرعلىدليلوهذا،بنا

واحد؟لباهـتنقتلرجالةمناحسنثلاثةشهرينالمسجيز،اروح0..البلاغوعلى،دوماقصصهشخصياتفيحتىيستمران؟لتاثرلهلىانريدلا

وقيضحيةبكفرمصحوبايمان"العطيماللهسبحان.الثانيورامحسولهصا!ضاتقاذهـلالبطلالؤيالنفسيالمرامكانفقدحالكلى

عنويخبربعضهممعالراويةوبتفق!(لمجموعسبيلفيللنفسغربه"ورةطد؟لاجاءتالتي؟لئهاوةنرهصلاجعلنابحيثوواضحا

يتهارةبعددارهالىلها3القريةتدهبالتانياليوموفي،الخواجا.القدربحكمهادفة..مباشره

)2(()مغاتزرعقدالخواجاانللناسيتبينلننحقيقاوبعدللعساكر،يرالدتهالبطاوالدبينلطيفبحو(رفتبدأعاشؤ،(الواد)قصةاما

،المغاتششرعكل!قريتناكانتالتانيالعاموفي"غربمبارجدإنوعمنفدابنهماانوكببفاالمدارسروبنات(دولالابامصبيان)حكايةءلى

زراعته،فيمعهيعملواانورفضواالقريةاهلقاظهفقدالخواجهاماالكاهةوناهـبم،العقابءنخوفاالصغيرالبطلويتناوم،واحدةعشق

طريقةالقريةاهلاتبعوهكذا"القربةوغادرالارضباعاشهروبعد

01وهذاالدراسةمماويفعنمصركتابقصصاغلبفياقرأ)1(
بلادهمفغادر(لمستعمراهدامع(السلبيةالمقاومة)غانديالمهاتما

رحعلا.درالىوالملابى)لكتب1بنفقاتتتكفلالدولةاناذالعراقفيموجودغيرشيء

نرجو:الكلياتبعضوفىالثانهويةحتر!الابتدائيةمن(الاذكياءللفقراء

كالحناءللزينةالريفيلتاءاكفعملهالنباتاتمننوع:المشمات)12الثقاف!هةالوحدددامتسااإرةالصربيةلجمهورية1فيذلكمثليتمات

وغيرهلبلدين1مىاوجدتتد
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بابيهالساذجالقروياعتزازمممىمنهاالاول(لمشهدفيونلمحمنولوجلاكثيرااضحكني..الروعةمنتهىفيكانت(اشارة)قصة

عليهيساديراللاتقليدوهو،الرجالامامامهذكرمنواستحيائهشارة1تسلمالذيالتلفونعاملالمولىعبدوغضبالطويل(لداخلي

الستعمارناالرارمنسروهوالمحارممنالنساءباعتبارالارياففيالنكاتكات...(المركز)اللواءمناطقجميعالىتبليفهاعليهيئيغي

عوضينحمارةانللعمدةيتبين..الاممبينالاجتماعيةدرجتناونزولالاستعمارعملهاالتيالمن"خةالعربيةنفسهمناصيلةصافيةتنبعثالمتالمة

الريمةحاشيتهوتروحشيئايفعلفلاخضرةبنابراهيمبزرععبثتقد:الكلاممنالشريحةهذهجميلةهيكم،ذاتهاوعلىعليهتضحككيف

تزين-الشعبيةشمستبداوحاكمايحولملتفةدائمانجدهاالتيمسحراتياناهو..الزفتمركزبلاديا..اصحيبلاديا..بلاديا"

حديثيبداثمفعل!ماصحةعلىوالنقليةالعقليةالادلةوتوردفعلهله..المدعوقعلىخليد.السنابةكفر..الكفر..مين..الكلبياولاد

وعرقلةالمانياوتوحيدأ!السلاحننىمشكلةالجمعويستعرضالسياسةوالالامالقارىءءنالضحكاتتشزعانها"لمضياالخطأايههمثوو

بسمآعهمالمنافشةوتنتهيوحدةمسالةلكلوالشرفيالغربيالاستعطرفيمثله!ثرونالذين...بالجميعيتصلالذيالمولىعبدمن

والحقيقة."عوضينح!رة"بسببعوضببنقتل(براهيم..نارياطلقاانيبر!مانيريد..واحبههمتارجمناونالمين،اخرىوقرىمدن

ستعرض1الذيالحاكموانماعوضينولاالحمارةلاذلككلسبب؟نغمريئبارد..طب..يوهغمرينالكلبلابنبقول"انافيقولسيأتيالمدير

.بلدءمشكلةيحلوامالدذيامنفماكلكلبرضهوترد0الاوللىديتا.نعارفاناما..برهيميا..برهيم..

(اشارة)اجملهاوكانناجحةبمجموعهاالةصصكانتفقدواخيراس-(نبلدكماسمكانانت...ولهيااسمع..سانصرج..دلوقت

تغيرالىبلفحسبالموضوعطرافةالىيعودلاراجمبفيوالسبمعتلاحقافكات"طبرو..بيتكيخربالله..صحيحجورج

اخيرايسعيولا،المصريةالعاميةارلهجةوعذوبةالقاضددنجدالتك؟لحروفومعدلاالخبرمبلغاالارض،دورالمولىعبدوصوتالمرحالغضب

الاطيبطالباالطيبمجهودءعلىوهبةالدينسعد(لاستاذقيضئةالاا!ريوالاخريصليانيرىرالذيفيصائحا،وذاكلهذاوالكلمات

القابلةالمجاميعفي(ناد!ورقة..منهدقىه(لحمدةابنسر!الذيو(لثالثقلمه؟نكسر

حمودىالحميدعبدبال!ملغدادالرائعةا!صيرةالقصصقلافىومنالمجموعةفيقرأثهاقصةانجحمذء

..علىويشدبهاوبلتذيقراهاانقاريءلكلاتمنى..حيلاليفي7لهاقرالتي

!-+-افادقد"لبولسة(مهنةوتركهللادبنمرافه1انلهاقولالذيكلالبهايد

صهنما*3*تصوبرانهافيهامااروعالتيالقصةهذهيفيدناانوحسبهكعرا.
تلخصهانتستطيعلاكصوير..المصرية(لعاميةباللهجةجميلحواري

.لاءشيءكلناسيافيهتشاركانبلولئقده

ابصلىؤباووص!الجزفاالاختلافرغم)حياشافيمالولىشيء(السبع)قصةفي

طالبينالليلويأ-لونالنهاديتعبونالذينحولهايتحلقحشيشنحرزة.0

ا!مونريسوالسبعالجانعنكصةيرويمنهموواحد(لتحشيشمدوتفيالسرحان

نفساجوفهليملأواخرحينبينعباراتهيقظعهوينصتوالكل

ينبهانبعدالغدالىالنهايةيتركثمدماغهحكعلىيساعدهجدبا

المعلمينمرشد"كتاببروتفيالاميركيةفيالجامعةالتربيةنشرتدائرةياكلواانعليهموانوجبقد*مساكانالىالجميعالواحدعبدالشيخ

؟لاشاذضومطجبراميلالاستاذتاليف"العلومتدريساصولفيوكذبحشيش..المفارقاتتظهروهناالغدلصيامليستعدوالقمعين

هـنصفحة246فييقعالاولجزءانوهو،المذكورةالدائرةفيالزائر.عندهليتسحردارهالىالواحدعبدالشيخمعالراويةويسر!وعميام

نفسه.القطعمنصفحة2جافيالثانيويقعالكبرالقطعوغرابةالراويةسعيدابوشخصيهشارحاالقاصيتدخل(لطريقوكناء

تدريسفيوخبرتهضومطالاستاذجهودنتيجةالكنابهذا.كانعقالنا!وتسا؟لادناهاالىالبلادأقصىمنوتجوالهوكاذيبهاطو؟ر.

قليهمنوقطعةءنفسهمنجزء؟فاتىقزنثلثعلىتزيدمدةالعلومسعيدابولتكذيبالعلمقيدخلالتانياليوموفي..الحقيقياسمه

وعلى.اخرمؤلفاليهمايسبقهلماللذينوالمخلقالابداعمنالكيرفيهسود2فيهاليس"سيوط(انلهيرقولصغيراطفلاسمععئساتلعثمالذي

فيوربماالعربيةاللغةفينوعهمنالاولالكتابانهالقولامكنهذاالسبعلقتلهوالزظريدبالزمر(ستقبلوءاهلهاانقالانبعدسباعولا

فيالمتبعةوالاصول(لعلوممادةفيهيعالح،ايضاالاجنبيةاللغات.ؤ"لألياالبلدو.شركالحهـايةيكملولابالطبعسعيدمابوويغضب،هنك

*تية:بالامور(لكنابوبتميز،تعليمهاالصغير9لطفلىعلىالقريةاهاليعنانصبت(لتيالسخطئظراتورغم

شبيكولوجيةءلمميةبطريقةوالتغليمالتفيرعمليتيدرسيتناول:اولاالرافي.سعيدابوكذبعلىلساذجعلمهانتصارئلمسفلأدنا

الىيشرثم،العمليتاقهلالانعليهاتقوما!تيالالسسفيبينتربويةالباشكاثب()طيعتغرسببعنيتساءلوالقارىءالقصةبدءمنذ

بصورةالعلوموتعلمعامةبصيرةالتعلمتساعدالتيوالوسائلالطر!فيهم()شخطتهولهماذيتهوعدموتائقهلموظغيهالجديدة((لطيفةومماملت

الاصولمبيناواقعيةحسيةبامثلةذلكعلىالمؤلفويمثل،خاصةبالسخافةسيتهمنيالقارىء؟ناعتؤدالذي)السببطرافةتبينوبمدما

واحد.آنفيالتطبيقيةوالوقائعالنظريةويلخصهااخرىمرةالؤصةيروي!الناقدمهمةمنليساذدويته(ن

عليهايقومالتيالعامةوالمبادبماءالاصولالاولالجزءيتناول:ثانياعلىخروجاونظروجهةشرحاومعينةمسالة؟ستعر؟ضحالةفي*

فميالملومالىوالمجتمعالفردحاجةيبينكما،خاصةبصورةالتعليمقليلااشكفانا،منطنيا..وفنيأالقصةنجاجورغمأالقصةقو؟عد

*قطاراهتمامضرورةعلىالتاكيدفيالكلالبيئحوهنا.اليوميالعمل(عوضينحمادة)هيقصةاخر!و؟قعيةكونهاامكانفي
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ا!ناظماراوجهانوالثانويةئية2الابتدللمرحلتينالمعلميناعدادالحقائقولمتبعالصحيحالعلميالتفكيرالىالنشءبتوجيهالعربية

المرحلتين!لمتا3فيخاءعةبصورةالاشياءودروسالعلومومعلبمكافةتناجهفيزيدا(تعلميعيشهفعلياامراالعلميةالمعرفةتصبحكيماالعلمية

جهةمنفهو،والتربويةالعلهىةالناحيتينمنهذاطلكتاباهميةالىالحاجةاشدفيانناالحقيقةوفي،امتهوتفيدهوويفيدحالهويصلح

يزولعمثانجبةجكةومنعملهمفيل!مالضرو!ةالعلميةبالمعاوماتيزوثعماصبحتالذيالعمرهذافيلاسيماالتعلممنالنوعهذ!مثلالى

كلعمينعملهمءلهايرهومانيجبالىتيوالسيكولوجيةالتربويةبالاصول.والتكنولوجياللعلمفيهالاولىالكمة

اطلاقا.عملهمفيتساعدهمالتيالمختلفةالتدريىطرقالىويرثهمضرورةويبينالعلوممنهاجاهدافايضا*ولالجزءيتناول:ثالثا

التربيةفيوك!اباالعلومفيكتابا،؟لاعتبارر،ررا،التبهداوبعدانيجبهكذايكونولكي.طالبكلحاجةسدعلىالمنهاجمذاقيام

هوالمدرسية؟لهظبمنالنوعوهدا.واحدأنديالتهـريسواصولفيهايكونتطبيقيةعمليةبطريقةيعلموانالحياةواقعالىيستئد

هـ؟لاءيحمعكيلمنالمعايدىلنلثرهالىالمربونيسمىالذىالهدف

..........المؤلفيخلصثم.الموجهالمرشدهووالمعلمالاولىالمناعلهو(لمتعلم

فيواعد(دهمالمعلمبنشؤونعلىاطلعرونلى3...والطر،تجةالمادةبيئ

يةالاسانوهيمؤلمةالىحقيقةيتوصلارهريةاررلدانوهـضلبنانالمختيفةالطرىالىويم!مادتهوانتقادوضعهوكيفيةالمنهجهذادرسالى

لحاجاتملائمةمادتهجعلضرورةثانيةمرةفيؤكدتنسيقهفي(لمتععة
لمهنة(مسلكيا)مهنيااعدادابعروالمومعلمهننامعلمينامنالساحقة،

والتربيةالتعيموسيكولوجاالىولدسيكولوجيايدرسوافلم.التعليموهئااليكودجي،لنموهموفقاومنسقةالطلابوحاجاتالبينة

اهـكيلأ()المهئةا!رروس2مبر؟قياررروسووءاتدرييواصولفذكرالعلومتدريىديالمتبعةالتدريساساليبالىالمؤلفيئتقل

والجراحةاتثريحدروستعتبركما،التعليميمتهنانيودلمنالضروريةوحسناتهاسئ!تهاميئامنها!لأويحللطراقةسثرةثلاثحوانيمئها

هذايتسعلا.الطبيمتهنلمنالمهنيةالرروس(لخ...و*عراضالعلومروريسفيالمتبعةالوسائلتفصيليهملولا0تطبيقهاوكيفية

تعالح(نيجبالتيالمعلماعدادءنالهامةالناحيةهذهلدرشالبحث.الغرضهذالمثلتستخدما(تيوالمختبراتالغرلىترميزوكليفية

المع!مينمرلثد"خاب3فيهاعدالذي*سلوبانبيد،حدةعلىويهفتتمبو(سطةالعلميةالمعرفةاصولذلكالىبلا!عافةيبحث-رابعا

النواحيهذهاخذق!المؤلفانعلىدليل"العلومتدريساصولفبىالتفكيرالىازوصلفيو*ختبارالعيانيةالمشاهدةواهميةالحواس

ألاعدادمنفامممابلأفيءلىالمعلمينيساعدكلبهفاعدالاعتباربعيناهميةفؤكدبالحواسالاخباروجوهالمؤلفيحللوهنا.المجرد

والسيكولوجيةالتربويةالاصولولبهطيهم(المسلكي)ارشبويالمهنيالقو(نيناستنباطوالىقةالمعيالىللتوصلو*خباروالمشاهدةالبامرة

ررهـحهـتهمتياختمالحقيقةهذهضوءففى.لمهنتهمالضروريةصاسلوبذلك،ويفعلبهاوالعملوتطبيقهاتدريسهاوكيفيةالطبيعية

الاهتمامالىخاصةبصورةالعاومواساتنةعامةبصورةالا!لذةجميعفيلخصمهاالمجردأتفيراوجوهذكرالىيخلصثم،واقميةوامثلةعملي

بهمكفاوزيادةاكنية1قدرتهمتحسينلودونكانوااذاالجديداقلفابهذا.جنابشيقباسلوبويشرحها

كمربين.و*قحانارر!ويمفيطمقيمببحثالجزءهذ(المؤلفينهي:خامسا

ضومطاسلالاستاذالىوتقديرثناءكلمةتوح!همنايضالىلدلا
.....-..وا!وساللالتقويمنحايهفيبينوتعلمهمالطلاباعمالنتائحقياساي

حقلفيكبيرا،فراخسدالذيالقيمالكتابهذااعدادعلىلاقدامه

سلاحا،ملممنتزوودشانه"نسيكونوالذىالعلوموت!ريساترليةهيكماالمدرسيةالامتحاناتءلى*عتمادانويؤكدللقياسالمستعملة

...بة....يعددوهنا،كافياليسوالقياسللتقويموحيدةكوسيلة،*نالحال

اله.الحاحةاشدفيهمماض
....ألانمهملةوودبوالتي(لغرضهذالمثلاستحدامصايمكنالتيالوسائل

نجارفريد"ركنور.مدارسنامعظمفي

ا!ابنانيهارجامعةفيالثربيةاستاذاصولفيالمعلمينمرشد"كتابمنالعانيالجزءاما:سادسا

المدارسفيالمقررةالعلومفيمختلفةمواضيعفيشمل"العلومتدريس

.----منةهوالمواضبيع.هذهتدريسوكيفيةالرسميةوالثانوية6ليةالابتد

=لالأ*المعلمفيرشد،العامةالاصولتناولىالذي*ولللجزءمتممهـلناحيةمدء

!حفياطلاعاويزيدء،الخاصةالمواضيععلى*صولهذهتطبيقكيفية(لى

العامة.الملميةالمعرفةنواحيبعص

وحلهاا!ائبالاطممشكلةكالكي!ياءاختلافهاعلىالعدومثم(دعامالعدمالجزءهذهيتناول

)،شميجمالمحمدتادفوالمادةو؟لميكانيكوالهندسةوالجبروالحسابوالفيزياءوالاحياء

المواضيعهذهفيعالجالخ...والكهرباءوالمغنطيسوالحرارةوخواصها

.....لا.صكيفيةحإ،ومنمادتهاحيثمن(لعلوممنهج(جزاءتشكلبوصفها
مدهبيةمتناكلالحديتالعموفي4سلامياالمدهبمنكنيرتواجه

ووسائلالطريقةيفصلثممنهاكلكدريسمنالهدفويبينتدري!سها
الانجاءوجهـكأمنولالخاصةانظرهاوجهةمنلا،عليهاالىتغلبآنيدولا

الرسوممنبعددويستشهدلامثلةمنالكاتبيكيروهنا*يضاج

منالاعلامبعض.بتصورهالذيبالقدريسير،اليومالسائدالىاررىلتموولائل*يضاجوسآ"للتفهمعلىالطالبتساعدالتيوالتصاوير

الدين.رجال.نفسهاالعلومومادة

والاماية...(الغائبالامام)الكبرىألاماميهةمشكلةمثلاذلكمناهـولفيالمعلمينمرشد"منابالموجزهذاتقد.بمبعد(شعرائن

الشساذةالاوضاعضدالثوريباتجاههاالمعروفةالاسلاميةالفر!منعنالمسؤوفيالتربناسلالذةكاحدواجبيمنانه"(لعلومتدربس
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هوصارمر!بجوابعلىالاالحالاتهذ.مثلفيعادةيحاللاعلىفرضهاتحاولوالعباسيةالامويةالخلافةحكومات؟لتيكانت

قليلةنجرفئاتعندبهضفاءالا3يمكنجوابوهو...وقدرتهاللهمشيئةبانواعحافلالفرقةهذءوتاريخ..ايامهافيالاس!ميةالمجتمعات

(لمشيئةلهذهمعقولتفسيرعلىالعثورعلىيلحمنهناكولكن،الناسمنحكوماتواقامةألاجتمايمةالعدالةسيادةيستهدفالذيالصراعمن

با(وضوعاتالابتعادوجوبنرىثمةومن...عملهاوطبيعةنفسهاروقيقةوالى...الصحيحةالاسلاميةالمباديءضؤءهلىشعبيةلستورية

العصرمنطقالىفيهاالبحثاخضاعهحاولة(والحذلقةءنالدينةوصحببمالهمزعما"سهوكفاحالاماميللممذهبالسياسيةا!نجاهاتدراسةان

...واخرىفترةبينيتغيرالذيورشهمفائقةنجرقيمنبهعرفوامامع،الشعبيةمبادئهمسبيلفي

المجازفةعلىوقدرتهالهاشميالاستاذشجاعةمنجدادهشتوبالرو!ةآفا!امنغئياافقالناتكشفوطبيعتهالححملوظيفةسليم

حيةوالعصورالحقبهذهخلال(الغائبالامام)بنيةبقاءتعليلفي4ءالطاذاتتاريخنافصولمنقسماحترام،الوجوهبعضمن،تبررالتي

؟لمخلوس!انجهأر)بتصولمعطلةوخإوفتريصسهامعينةالعوارضتهالطبيعيةبعداتسعىعادى..الكغشاحي

..،مبالذهاصميمفي،الاستعراىءنالامايةيعفلمذلكولكن

..البشريالجسمفيعملهخلالويميتهاالخلايايرلدالذيالانسانفيعن!ا!رفاعتاريخهاطولفيمعنيةذلكبسببوهي،مطلقةبغيبية

همبصدداو،الرسالةقهرتهكالذيخياليأطولاالانسانعمرطولوان

..لهمتنوعةتفسراتوتقديمالغيبيموقةها
العوارضعنبعيداالجهازهذاحفظالىموكولالغائبللامام،تقديرء

لا.13...ء..الغابالامامبوصحودالاءتقادمشاكلهامنالاماميةواجهتماواعظم
سماكوالحسراتبعصاودعاللهانوبما..عملهتوقصاقيالطارله

نصحسبولادتهعلىعاما(وعشرينئينواومالة)الفمروررغمحيا
السلامعليهالغاهقبفأنالسنينآلافحيةالبقاءقابليةوالحيوانات

قدير.شيءكلعلىوالله...القابليةهذءمثلايضااودعقد.ءليهاالسطورهذءنديرارتيالرسالة

القديرالشاعراستاذنامنالمنتظرة،الف!لقةالشجاعةهذءوبمثلبايرادالعجيبيبةالغهواقععندفاعهميتركرالقدماء(لباحثونوكان

التيالبشريةنحوخيرومنز3،واثقةوبروح،الهاشميجمالمحمدلانصوصوهي..اللهرسولعنصالرةانهااصحابهايزعمنصوص

كبرى....(الغ!لبيلامامامعضلةفيالسنينمنالفخلم!لي!طتالرسولمقامعلىافجديفمننوعقبولهالان..مطلقاقبولهايمكن

نعلمونحن..فيهاالموجودوالتناقضىالتضاربالىبالاضافة*عطم
يسرفيالمشكلةحل(لعظيممؤلفنايديعلىثم0.الاطلاىعثىالمعضلات

والمشعوذينللدجالينهامينمعرضينكانانفسهوالله،الكريمالرسولان

نهائيين.وبساطةعفةو(!اءررغولعمتعزيزاورصاالذينالمستبدينالحكاممنولكير

اطلالىبعدللنوايىالخارقة،المعجزةهذهتقترنانوالغريبباخنلا!رسو*وءلىاللهعلىالكذبفيخلاعتهمعلىودينيةشرعية

والوصول،الخارجيالفضاءوغزوالصناعيةوالاقمارالصواريخايىولمنلانواعغرضين،افي،وكا.دا....اليهماونسبتها*حاديث

.كبرىخطورةالموضوءيعطيماوهذا..القمرالىمن!ا!ؤحثوداشحداثالىادىمماالسياسبةويلاتجاهات؟لحربية

وتزكيها.المتنازعةالفئاتتخدمكانتالتي*حاديث

هذءبمثل،متنطعونمتدينونغالباوهم،القدماءاخذفيغرابةولا

يقىالمول!اعلأمص،وءة
فان...بهاالاعتقادوتبريرالمشكلةتصورفيعليهاواعتماثمم*حاديث

كان،صميمهفيغيبيجووهو،لهوفكروافيهعاشواالذيالفكريالجو

حياتهمفيالمرأةواثرالموسيقىعباقرةحياةتعرضمننوعاضفاءعلى،واصيلة،فعليةمساروةيساعدفمناحيتهمن

ل.ق:منهاصهـدر.عليهاوالشرعيةالحمية

أ.عشلقعليالدكتور:زجمةبر1تبع!لها،ومعاناة،بهاوالتفكرالمشكةهذءمنالاماميةتتخلصولم

175أد!اويخليل)شو!هن2خوفارؤوسهميخفضونالمعاصرينالمثقفينمنك!رافان..اليومالى

015ايوبفؤادالدكتور"تنممايكوفسكي3فدضمباناشكولا..بميدمناوقريبمنبهالهملتلويح4عن

015ايوبد؟ادادركور"كورسحولى4الصوامعلرجالىيصلحموضوعااياهاممتبراالىالابدمنهايدهنفضي

015شعبانبهع"!ست5عادةوسقا*طلا!هلىمشكلة.بعتبرهالامنومنهم،وحم!موامهولى

المخرفين.بحماقات
015شعبانبهيح"موزارت

(لهاشعيجمالمحمدالشاعرالحجةاستاذناالمشكةهذهتناولوقد

015شعبانبهيع"باغاضب7طبيبببهاالانحقادجعلانمستميتةمحاولةقيهاحاولصفرةبرسالة

002ا!بة؟ادالدكور)فاذر8غربالواتعصبيةمشكلةتعالجانهاالرسالةهئ!وآقة...ومعقولا

002شعبانبهيح"شوبرت9لننعيليصلحلاوموضوع!لهالغيبقان..لهاالمفروضة*لواـت

015الاخببارنسيب:تأديفالعربعندكغنائيكفن01،الانسانفيالضيبيبالجانبالاولىبالدرجةمنوطقبودهوان،و؟دتفسر

والنشرللطباعةيبروتدار:فاشر.بقائهامعركةوفيوجولطفيإلاديانءديهعودتالليالجانبوهو

التيالطقوسبعفيحولسؤالايوجهانيستطيعمنمناوليس

ذاعلبمنطقيةاجابةوينتظربهاوتمثاتالسماويةالاديانصاحيت
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...!"جربمةاكبرالطفلهدافيبعيدةلزاللامنافئةكوناورانطئرهـكوذناخطورتهوممه!ر

!سكانمعالاخلانجيننزاعفي!-صالروايةهذهكلا!حوارجوهرقيمةاعطاءمنفسنهدفهوما(لانيةالانسانجةالشواغلعناهتماماتها

هوالشرف":يمرخمنفيها.والتجرييينالمنفعيين-الثانيةالضفةهـنون!وءاثطبقيالصراعلمتصفيةلقهسا(لهونضللأنسانحقيق"

الشرف))عليهلردمنوفيها،"م!خقدهاجلمنويموت(لمرءيعيشانشعوبوبخاصةالمعاصةالشعوببهاتموجالتي؟لهامةمشاكله

((..0!رورثونناررىاالمرءإبمونان!وبدأالذيالعربيالشرقشعوبالاخهىوءاى،اةالمناةوافرلقياآسيا

.لحتوبهماا!مهذا..؟ذلكبةرروءن..؟الئفعم!ياس!وماولفىودورهورف3ونجنفهم،العا!الىرارخسبةالحقيقىوضعهلاماوعارهي

الرواية.انجاهيستقالبالذيالمحورولعا"،الكتاب...لهاالحلولتقدلمءى

،المضطربالعمرهذاابناءءن،والنفعيونالاخلاقيونلتجادلحبمامارستهاتجربةافخمالى(لثاضالوفتؤبشعوبنانتعرضوببنما

يسي،العصريوفرهاارخيوالمادلةالنفسيةالظروفكلاعبارمع،الدويىةوءلاوراتهاالشاسيةشسونهافيحريتهالعقيقهيحيانهافى

عنهالادفاعوبنخرط،المئفمةلنظرلاتيستجبمننر!انارمسببرتعودالوايىةلشعوبسناالعظيمةالخطوةهذهلعرقلةالمتربصون.لعملوبينما

.المعذبر"للانسانيةا!خلاصطرلقبانها،منهاعتقادا،بهاوارخبضعيرا"اف-01الى،مانوعءندنفوذتمخعهافىرببلاا!نري،الفئةهذه

عمرهكلاؤنى.المبرلن!ؤلاءاحد،11روبثوف"الأ!صةهذهفىحثمنولاوظروةهاطبيغنهاحيتمنلا..لهااهميةلابموضوعات

.....تقادمناوتطورنابوسائلعللأقتها

يم،واجرا.تالنظر،1هذهالىلاهـعوء،العالمبلدانوىمتجولا

خادعسوابوراءانهعر!،ارةاالحقيقةوهجوءاى،المطررق!اقياةخا.،لواواءبالاامضبعةموضوعانهمكأمعالجفيقتهم4طركانتواذ

للين.المضميئاتخلفهلجرولركضىكانالجهات9ءلىمنالموضوعاغفالانزرىفاننا4ةلعقائدابالجبرلةوالتمسك

نا،كا"دلكمروالاقسىا!رشيءومعانانها،شىءارخظرللتللتسممعرضةالهومخلقهنحاولالذي(لررالفكريال!وبجعلالواعية

حجراافاةطانهذلك،اصلاحهفيمحسوساشيئا/فبدلاالخ!اكادر.2!اغناوقفايانامنالفئات-لكموقفبسببوالتحجر

...ادجربمة!منالىاخروتقاليددامورو!اشطومنها،(لفكرلةج""ئابعضىءزلانعقيدتيوفي

غبر،،فعلهشنىعادهفي3انوما،متأخراالخ!ادرر"روثوف))ا(وف؟عىالحروا!!ولالنقددةلا:-راساتالمخضوععن،وروحافيشا

ندما.لحضهاافىالا!(بعارربةفيوالثنافةواكزوثالبلباةمنيرالىوبضطرناتقدمناسرلعيق

.؟كيف":تسألانلكليس،الفاءدةبهـأبسودحيث.."ضطك"-الظروورءمعبعدحسا؟ظنصف!انناقةوابرقي...والعملبةالفكرية

،السؤالثمنوو!اك؟للحكامام!لتمعب..؟الفاذرةولمن..؟وولذافىا!ا؟.ةاكءموبدكبءنموضتااخرت؟لتي،بحتئصنىواكمرها

قمرىاعترافسصبقها،الخلفمنرصاصاتبضع،النيةكانتمهما.تفببرهاونوعوآدابهاعلومها

لانهدوديس،جريمة.اوذنثاالمحققين"الالمفىلغتلمخيدةلهبجر)ارلمبثمعويقعالحبهبمالمصسنعبدبغداد

"غاندي"بعتبرانرفضيلانهبل،الفردللانسانقيمةابةينكر

"لبرون"ءنبدلاالانسانيةبحقعرلقينمءرمبن"تولستوي"و*3ء

.،(فوش"وص!

واشخامه.التاريخفيالانسانيةالفائدةتحديدعلىقادرعيرانتاذن

يصنئكريدتياورلنقلنحنلمعدىلمجرمفهومفينرحاسجلابععمونجالاند.-)"ندناتدرفعبنشحلىالئهارميظلام

،-نافععر-مةمراانسلألاوكنت،ا(لاولالرجل"بهاالتصرفكمم!تيرارفىتالي!

الجسدية-التصفية"حكمءتتقع،ومخرر(جاسوساوبالتانييروت-الفريالمراعدار:منشورات

."الفيزيائيةاو

الممكنمن..):الواسطةتبررالغالةبمبداروبشولىكفرلقد

بعا!المستقبلفيعظيمةصركةتث،ضوقدالمطبقالظلأمالان،سودانلجدوح!،الحياةمعئىغنجقيقيجوابالىالبشريةتنتهيصش

الح!مبى.والمحيط،الاقتصا!يالقسربينتجمع،جرلدةوروح،جد.لدسف:كأستظل،المجهولصحراءفيعنهاببحتالتيالواحةالانسان

الوسيية"بانوببشرونالرهبانقاخسواتالحركةاعضاءللبسقد..الشرسةالاعاصيراشداقوسبن،الوحشيةالامواجرحمةنحتالمالم

احصىإخشارانذلكازاءعليهوكان0"...الغالةتبرراكرلفةا!زمةا!لمولررامامترابمانسا!اجشراتعانياليومالسفينة

بقينالطركلتاوؤى.الادارلة(لمحاكمةاو-العلنيةالمحاكمة:طررقين.البليدالمتحجرالفكربةبربرامام،للمأساة

.الموت..المعروفالمصيرلنتظرهصورةاقىفي،هذهوا!برشرا(رلعمليةمعاناة"النهارفيظلام"

ربشوفاقناعالىالتوصلكيفيةالقارىءيرافقانالقصةفيماروعة

وخائنكمجرم،تصفيتهه،قانونيا،ايبرروالا،ار!ررة!اصقير،الافطف"،تمرارريادجعالمخاضعلىكبيرةنافذةانها.معقولة

نفسسهلهتسوللمنعبرةمنهليجملوابل،عمرهوهبهاالتىللثورة.والمادةالقيمبين..والاخلاقالعقلبينالدائوةالرهيبةالمعركةعلى

المطلق،الحا!لمبعبودلمةالقبولورفض،لد؟خلالورية1جحيمعلىالاؤتفاضالعالماسعاداجلمنواحدطفلقتلان"الاخلاقيونقالعخدما

..والدولة..والحزب،الجماهبرباسمقتلعدمان)):يصرخمنآلاخرىالضفةعلىقام،"انسانيةجرإمة
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فيتساكل:يعود،*همللغايةويهيئهالقارىءثمنالقاعييوترانبعد،المجتمع-الدطءتحت،للنظرياتحريت!عنيتنانرلانالاسطنماساة

"..؟الرماديةا!ننلافيفهذءفييرمورماذاترى"يصبح،حقيقةيظنهكانماخرافةيبوعن!ما-"بةنحن.""،(لثورة

(لفيةتقديمعلى(لكلالبحرصوهي،المميزةالروايةخاميةتبرزهنا.(لعلياومثله،وشمبه،نفسهلانقاذالتراجعمحنعاجزا

يحتكرجملهالذيالعرصهذاالصالحةالفنيةالطردكلعبر،المقصودةفلقد.ألاهموهو،امنابمنيالفيالجأنبتناولنا*نحتى

معها.تلاشت،واحدةرئيسية"شخصية"فيالناطفة؟لحيةالمظاهر،(لحادثةعلىالفكربطغيان،لالمبهدافيدواياتمنسبقهعماتميز

وتسييرالفكرة!رضمنمكئهمما،ألرديفةالثالويةالشخعنياتادوارالقصةفمجاري.الف!هذالاستعراضالملائمالمحيطاعدادفي.بر!الةمع

التشابكعليهيوفر،واحدممرعبر،المصاحبةو(لحوادنالمناقثاتيتضمنانوما-وخارنجيداخلي-برديىلوجمونونوبممق،بة:المعرو

بين*شخاص،المواقف.في*حتكالرالمطلوبلهيوفرو،والغمو!ررالتعقيدبةينىفيهوارمارة!نفيةبالمناقشاتغصتاها3،ياتوذكروحوأدث.هكارمن

*خرين(لاءمخاعىوادوارالطاغيةهيروبثوففشخصية.و*فكار،ومشالحر.ءءالفاريويمييستقطبااناستطاعا،بارعببنوترتيبتوزيع

"لاقرار"الجواب"لتقعم*تتحركلابحيث،ومضغوطةخابيةتأتيحوادثديهتجري(لذيالمجتمعفبىوالتعامل(لتفكرتناقضاتحول

عي.فاعلةوليستمنفعلة،لمها*دوادبقية.روبشوفحركةهوالئبى،يعملماذاالانسانعلى؟غرضانيكفيلاالئيالمجتمعهذا.القصة

المحرضة.القصةبطللتصرفاتطنيناو-انعكاسسفعلردعاىشعوبهماجبرو(الطغيانهواة":التفكرمننوعاعاليهيفرضبل

عميقةفبرةعرضفيوالبساطةالسهولةميزةالروايةيعطيهئاوعيتهعلمفقد*ولالرجل(ما،*وامرحسبشيءكليعملواان

.ومعقدةتحتمناقشلالهميرقيمونشعرا؟نا"-"..*وامردبتمكران

ار!طرب،ارةلمقءبرلمئايخاجه،كب!ر!صصيير"ا!هارفي*م"ارطببعةشعراءيمتبرونمنهمالتعيبريينلان،السريالبوليسسطوة

حفرةاولفيفيقع،*الحقيقةوراءجريا،ال!سرابخلفيركضيالذي".للثورةومناهضينمخربين

...ا!طريقفيكانبعضحها.؟لموضوعمذ(مثلعالجتو(لكتبالرواياتمنكعير.

الاباماعجابيننقيوعفه..والفنالفكريلتقيامت!بهل!في،صاالبر(سواقناعرفتلقد.مقصودةلغايةكانوبعكعها.لمصلحة

والناقدين.مكانةءنتنالىلا،الموضوعيةقيمتهاحيثمن،الكمبهذءسمعةولعل

ينناز،رائعاوفنيافكرياالرا،بالفعل،يعتبرالذي،امبيرالكنابهدا

خربككمالابعظمةالغابةابرازفيوالخلاص،؟لأسمانيةالمشامحرسردفيبابصدق

المشاعر.هذءصوبهاتتجهالتي

..":العبارةمذ.مثلمن،الروايةفي،يرشحانوالذكيةالصدق

اىئطراكل!هكضةبحبو؟صس،؟لفراهـشطرلىعئدالبطانيةتحتهـهـميهالىروبشولىتطلع
(،..حينبعدسيئتهيالليهذالجسده

مواقعاغلبفيفتبدو.،و*سلوبالعرضفيالقصصيةالبراعةاط

بشبرالاميرشارحفرعممهبهامحمالتيو(للهجةالسجاند؟ية:*عجل!يثيربشكل(لرواية

منيطلب(نيريدكان،بضيقعئهالبطاثيةفدفع،بارتياجيشعرلاجملته

0656صب27682تلفونقستبعقعا،دهكرفىلمالطلبفرةان*،جواربهبهايرفوابرةالسجان

جرد(لىجورجول!قراطهليرائحةدسسمكادانهلدرجةشد؟رةكلالت.لجريمهوحشبمبتوىوشعر

.أ"0.ورقهاخشخشةويسمعالطباعةحبر
حتيميليبوفلسطينولبنانسورياتاريخا

.2(!لبنانفلبافيا!صالتداعياعتمدتو.لقد،الواقعيةايضاكبرزالمقطعولفي
الريحالي؟ميم

منحمية-بلاو"مظهرالليألتداعيهذا.و*فكارالحوادثتسلسل

مغنيةجو(دمصدالجاةمعالاسلام
منطقي:رابطمنليس.اليوميةحياتنافيحير؟لهانتعرض،جذابة

جميلحسينالجديدالعرهلىروبم!و!!اطرفي!معتا!تيالجريدة-وببنو*برةالجوارببين

عبودءارونالبركانانفجارقبل،ومكانزمانايفي،الحيل!فييحم!قدذلكلكن.ملالهةبسرعة

الريسيوسفشرفحادثة.؟لتحليلي!الواقعيبالطابعالقصصي؟لسرديطبعماوهذ؟

باسترئهئريفاغودكتوروارتداعبباتالقصةحوادثفيهكجريلذي5،الفني*طاران*

ببروت-صالردارالرقياتقيسبنعبداللهديوانمنتنم؟لتي،المركبةالقصصقيالصورمناحيلأطيخلولا،المرافقة

بووت-صاثردارالحريريمقامات:امثبعئدخ!قصصيخيلا

معوشميخلاليلالجملارروبعلىعرضيامقطعايتصور(خذ..؟*ولالرجلرما!فييدورهاذا.."

طلعت؟حمددوسيافيالمس!لمون!حثاء!تضىي!طرماد؟التلاقيفانتفختوقدالدما!زلكمن

مبهمةغلاممةطدتثم،؟لقدةكالثعابينبعضلامعوتشابكت،حيوان

،،..فلكيةخريطةفي.السديمكنلافيف
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