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نعمسلحط!ر،نربرماتهفيهعىبعضحقبرفربغيهاسسالفيالثعخفىالبالتجدعلىالنهارلمممسي

كوتتوقد.وجودهاواثباتومسئوليتهاكاملةحريتهااعلائهامنالحكيمنوفبقبفلممسرحم!

الاخرهـويقفذكيرجل.المسرحية!الرئيسالح!ثمعهامواقفهكل!ي

ابىبشخصيظ)لواحمنالشبهشدب.الصلبةالواقعارضعلىشمسى"مسرحية)ا(الاهرامجريدهفيالحكيمتوفيقنثر

عرضهاالتي،(بغدادحلاق"!جالفريدصصرحيةفي"الفضولتقعوهي.الاخيرموسمهبهاالقوميالمسرجافتتحالتي"النهار

الماضي.الموسمفيالقوميالمسرح.مناظروخمسةفصولثلاثةفي

منجسامةاشدالمسرحجنثاتملاالذيالفضولاباانالاتتزوجانرفضتالتينعمانالسلطانبنتهيالنهادوشمس

معصراعهوفي.وجداناواشحذ،(؟لنهاروشمس)الزمانقمروتقوم،الناسجميعامامالبابيفتحانبشرطالااليهايتقدممن

محت!ما.كانالخارجحالعالم.الخطل!منلهااهلاترا.منباختيار

الفهلوى""الجرىءالثسبلابنجميلةفصودةالزمانقمرامافيالحياةعلىاحتجاجبمثابةجاءالموؤفهذاانشكولا

لا.شيءكلويحسنشبيئايحسنلاالذي،وطموحهكبريائهبكلا!رولةفي(لفسادبلصغلقد.الستاررفعمنذلناتتضصنالتيالقصر

.النفوذاوالجمالاواللجاءيغريهولا،نفسمهالاال!نيامنيملكياخذبل،وحسبالرسميمرتبهغلىيعتمدلافالوزير.اوجه

مظهرهفيبسيطالنايبدو.بيديهالانسانيصنعهماباهميةيؤمن.الاسرةاحتياجاتوسدالمتعةلحياةطلبه،اخذ.يستطيعماكل

بالحيوية.يفيض،القسسخبهر،الاعماقثريولكنهنغستتخذوصغارهاكبارهامنبرمتهاالمملكةفان،الوحيدليىوهو

للرجلنموذجايكونان،التفاسيرافؤبفي6الزمانقمرلعل.الا!ثوب

الجديد،المجتمعفيللمراةنموذجاالنهاروشمس،الاشتراكي.ذلكاردتالذيمولايياوانت...-الوزير

العميقالمفكرقلممناكثرالملهمالفنانبقلمالحكيمتوفيقصافهما؟ماذااردت-السوطان

الافكادوتصطدمبالحياةاحتكاكهااثناءشخصيانهتصطرعالفيكلوا!ذلكوبعد.الرسميةالرتباتهيهذ.:قت-الوزير

بينهافيما...وثصطادته

انما6الاميرةفيطمعااتواالذينعلالزفانقمرياتلم.المملكةفيالمنتشراللبللأءاسالسلطانمكان

يرجانبدلاالححمباناقتناعهومع.المئروعحفهيستخدملكبمشفلت،حلالهايجدلامثمكلةمنيعانيالسلطانهذاكانوقد

يشتغلان-بالاميرةزواجهالآحمداحامحكومامنكمإالمحكولامنه،لغفانهلكنلاالتيالنهارشمسابنته!االمشكلةهذه.الاولالفصلمعظم

-.صسال،السلاطينبناتوككلقبلمنكاختيها،الزواجفييغريها

المثكلةنعسانلوجدنا"الحالرالسلطان"الىعدناانناولواماذباهـالغهذاهواجهةفيتقفانعلىصممتلقد.جاهاو

وهيصاه(بالجماميزومطنعتهاالاداب)مكتبةالوزيرلسانعلىطرحتبنفسهاحياتهاتصنع-الخلافمعالوىانتيجونوقفتكما-العقيم

."حرالثعيايحكمانلهيجوزلاالعبد"إن.مرغماالرضوخالىالسلطاناضطرحتى

جراءمنالشعبلحالة"النهارشمس"فيصريحةايماءة
ومعيتنة،حقوقهالحكاموانتهاب،والاوروبيالتركيالاستعمارمظاللميسيراوا-رالؤالاالصهاتقدممنكلتسالالاميرةوكافت

فيها.الحكيمهـايالتاريخوفائعتدحض-الظلامديالشظفلاجابلآامنهتعرفهاندونلاحدح!بلاهاتهبانيمفىلاانهقررت

لذث،لعملهمرهونةالانسانقيمةولنيؤمنالزمانقمران."؟روجتكصرتاذابيصانعانتماذا":السوالهظمعليه

...ور....جلداتثلاثيجلدالاجابةفيفشلمنوكل

يصعنعاًنعلههرنعاهيامنسمممى!اصبهالشصتطمعحفنةئكولعبؤلايويعصوصنلافهوكلويلبى،ستعبد،وادوعهالهاقيلتالتيدالردواجملوما

ناالىالزواجيرفضترابمنحفنةألانانهلاعتصاراصساظ!ء"الوافىوافيفييرةفصبالمرجانمنعصدعلىقصرلهاويشاد،طلباتها

..-م.منبشيءتكترثفلم..الخبالرموشوتحمىالعينيئفيوتوضع
اولا.ايساليتهله

و-......دمالاحلامزاءالصلبةالارضعلىووقفت،الاطلاقعلىالقبيلهذا

البهاعتئشفارم!لهتركلبىسمسلحعاوسولحرجهارلككلقضري!هألىخلفتحميىمنحهآلسىلثقةتماماجالةانهاوالحقيقة.تعبثالاميرةبانالظناثارمما،المحلقة

وثيابه.بسيطجنديبسبفطريقها.واكثافالبحثفي

الزمان،قمرهعالنهادشمسرحلةالثاليالفصلفيوتنداسبتمبر4،11،18:اعداد.الاهراملجريدةالاسبوعيامحق)1(

شمسىحولالعالم،واشجارنهرمنمقربةعلىالخلاءفيفنلقاهما6491
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النع!انقصرالىصمدانالاهـراتجاهوبعد.الاخرتحملبمستطيعالاخر.علىعالةاحد!ماجمونلئلايتعاونان،بهيججديدمرةلاول

،النهاروشمسالزمانؤهربينحامءتأبلمضشمب،ابتةاجلمن"ضافىةمنبيقترفيصكل،الحكيمتوفيقيتترالمنظرهذاوخلال

التىهيلا،صنعهاالذي،الامرواقعفي،هوقمرانمنهنفهـممسرحان.الحاضرالومخابهايمتليءلنياامكارهمنكثيراالمبامثرة

انسانا.ء:هءلنعتمسرحمنهاكثر،الاولالمحلفيافكار!مرحمعروف!هـوكماالحكيم

احتكتولما،قصوهاالنهإرشمسبرحتماؤلولاه،اجلبالحبدافماتتنادىالتكطشخصيالها!انكاريمكنلاانهرغم،حياة

الحاكم(يصنع-الذيعواذنلتمعب)1:الخبرةهذهونالتبالعالم.اعمقتاثيراقراءتهتخلفالادكارهذهوبسبب.ودملحممنعجبولة

ويمفه،حمدانبالامرلثمىا!!ماممندفزعالزمانقموو*نتبدتالتيالرجلبجوارالراةاشضفالضرورةالا!كارهذهءن

يارر!صفاانالسيفمنشمساليها!تتوما،الطعاماعدادفياشتراكهمافي

اسلحةوتحويلاي.النومنالسمكصيدفييستحخ!مانيمكنالبتار

اصاها.الىعادتقدالاوضاعهيهادخظاتمير،لوااخنهادأتةنعم!قمرالظروفمعا)؟كيفغلاالانسانوقدرة.!يدةادواتالىالدمار

.-،.مو.منهجزءالانساني!صنعهماوان.عملالىالنظريالملموتحو،ل

.الاميرالاثنبنبيناطبمحيرعالامير.انذلك.صحيجفروهذا

وقمص،"شعبهو،يخيربلدهبدوره-!منعكي،بيديصخعتهالذي"الاحداثمنالات!بعافكار..الغبرعنكاملمة51الؤردومسئولية

شئا.غنهؤعرفلاالذى!وجهممااكرائظارةاالىاخرانهـكاوتصوجه،عذباتل!أنتلقاها

...،الاخرالشخصالى

ينضمياتساببلاانه.الرةحقيقتهعقلهاقمريكشفعندئذ5بالاخ؟!اءؤيسصرعا!،شخصأن-قترباحالاهداعاىهـهأينما4و

بها.ويؤت!خراليهاالنشجرة-جنطشخبنجهاير؟دان!رة"عهمايانيرالقريبمكبةنهمأومن

الزمانممرولا...بلقمرلشىالع!مياولا(بمنفاليها)يلتفت-قمراز"ماوتصسلزماناؤمريعرفصطهه،ودعد.برهامالافتسام

ولا،ابيهومناعرفولا.الاطلاقشي?لىولا.باميرولست..ؤ-صالو-يديرنليسوانهـ.أ،وماءده*مدانالماكخزازلآملاحظ

.اًلخ..بسيصخيفيالناسببنف،ت.امبىهيمن؟ماالاخريدديا(ر؟ة"هذهفيواحدفكل،اهـ،رقينحمداندورة

هرتعلقاالاتزداًدلا؟الاعيرةءلىاـكلماتا5هذوقعيكونفماذافي!،ـأجيوبئا"فيءكليةالنهافياليهيؤولأذياالمكاذلكفي

للعاطفة،بتلممان،بىانهغير.الزواجبرباطوفصكا،وهيماماويبرز،ودطلورهالا"أمالىايدراميث!ل!بايدفعءما،"الامبريد

علي!ائهامنشمست!بطاندأرى.حبتهطولمعهويشردها،الاخرهو.ك!بانهاكاملوير،زونعااوضحشمسىشخصبةملامح

نبفتاشاالجب!اةنقصبتنربر-ءبة،ليون!أنه،الرضببضالىاءزاز"،االئألا(ردعلىاطالرء،نوؤبةرالنهارثصصياصرت

يترددالذي"!ى)ن!ىالمثالك!ألعلىجالات!ياالجمبل-مفالهفيرىار--الشير!ضراكمر)مقأبلة،.ينالمتريةعلىات*روا

الصعبضيارالاخامام،درواؤي!هو-وجهها،-!(الحكا!المنكثبرفيتجديلاوباللطبع،ال!الةالمحىتسليمهاعلىواما،(الحكيمافكار

بلدها.اصلاحالى،والعاطفةاالواجبب!ينئؤسيهـاندرالازهماالغنيمةباقضسام"ماومساعدهالملاحظاغراءات

!ار!ا؟و-شمىت!ا!ه!اتياالجواهرفيتكمتمثوبةانشممسزرىأذبمماااًلواجبلاداًء

.الاخريرن!صعادةفيفلنف!-قمرصوتاوا)ضمير!وتالىاس!عاذاوتضيعزرعع،الانساندخيلة

فيترد،اياهالنهادمس8شعلمان!قا،تيالدروساحدوعو.العقل

"ركز.صوارحقيىفي،العقلاوالضمير،الاثعينبينالحيمبويبدلك

و؟ةض!يم.ارضانفسهعاىالزصأنقمرينتصراتض!ةابهذه.ا!طالحياة

وايثار،القلبلاا.ةلاصوتالىالنهارش!باسن!جمابهالمسرصةالاولالمنظرا-!اثتدور،هـظرينمنا؟الثاالفه"لويتالف

!ا!.!فهاءلىاو!نالء!ال:عمانامملكةعن".اكهتختلمفلالرياحمدا!الاميرقصرفي

فىكاد،إبرء*أ؟حوعلىحب-!اتمارساناليدءفيثمسارادت.املىراول!كألثىىقر؟طها

قابذتفقابالمتما،وزهعف-5وفي؟لبيهة"حتضادهج!ةمنمثابى،يكون"ءلمةالىبالاضماوكأ-،افى*شأدئءهـزفبرالجذيدةاوو!كةهذهفي

ء،لطجابهتوصن،-عنيفاالصداميكنلم-لواقعباواصطدءتكاءأء4ر!!حعاد"،هـةالرحيأكهمنالاءيريعابيهاالنبماهـ-؟م

خزاذى،يملاالمار":انغنوزمنللديهولكثرةوغم،فى؟رفيهيبههج؟و

لمات!ج!ت،الزءانؤمربةضلىعليما-ئلبت،والخارجالداخلكىرر-ئايماني،!ومنوهو،الاءيران."ااضاليبرأنمممبةفالعببةو(لحياة

اقصر،االىعودتهاانارىأ*توأن،الا!ءلاح!ااة،حالقهصالىات،ـاراشصسالازوجأدطلبورن،عزب،يرزاللاكانفقد،الوحدةمن

قمرللمهاعنهخراافنر-بنطوكانتصحنىانلىلرىنهاؤفعمى،ويمكفالوالممسر-يةفىلزهذن-.اخبارهااليهتناهىالتي

؟لصراعاطصافظاتوفد."القصورفيائح!باةاستطيعلاانا"القلقحيرةفي"أبعهأليساراح،قبولهامنواةقعيركانولما

.زحادل-الةفىالاشأالا!نى؟العنيدةالاميرةهدءؤلمبالىاينفهـبهالمراةيغريانيمكنشيءاي

..--.وتقفالزماىقمرمعؤد?هاعلىتانجبهالئهارشهسهيوهـ،

انكصرواانعد4ماوا!!الىهـ!وءمي"إـكهفاا!ر"عادوكطوباسم!للأحبامدججكأ!يثيابفي،منهذداعبص!علىبنة-ها

مطوهـةمنايضاالنهارفصمىتعود،صولهممنواك،سالرياةذا5بفروعم.اخءلهساامالهبرداةالعدايقراكي،بدرهو!!نعار

اكبروارادة،ارحبوفهم،مختلمفبوارعولكن،ءالمهاعاىالتخلب؟اللقاء

قبل.ذيمنلذهـ-د.عقلهرجاحةر-.ببالاميرلدىحسناموقعابدريقع

عا-،ماىاًلروؤمردالنهاش!ى:لحبيبماىاايبطلملىويفترقيعملانهادعىلتيأالاميرةبحةيقةلهليفضىلهخاصماحارهأيعينه

احبت،!هالانناطويلاامدابن!سناعالقااساهايب!ى،حزيرنةابتساءة،الانسانطبببعةالزمانقمرفييوقفالذيالامر-حارساعندها

النبيلة.عرهماذثطومخالطة،ههمأمعأفيت:،خلالمنمعا؟به!ىش5كأ؟!،به!غكاابما!بمأكمأ!يبهبم+اءت،

!جنبيلالقأوورةقهرهـاإمكنلاالان!صعانعواطفوان،دريءصوفينحوعلىبرفيقته

.بحال

للمسرحالقومى.المقدمالنصفىتعييراالحكيمتوفيقاجرى)1(النهاروشمسالزمانوقمرحمدانالاميرفنرىالثانيالمنظراما

المقالة.عذهحدودعنخارجوهوالواحديص!لمبحيثالاولينبيناتنا!راشتد،وقدالخلاءمبممعا
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باللجأمعة.علافةهذا)قريبهايكئو)!،ثانيائع!؟!ذىآلمصدآلملد

استاذالنصرمهديمحمدادكأوراف!والاعصالاستاذاما......

وعوالكرتير،"نقاعدهقبل"التربيةكليةفيلمابقااأعربيالادبالاميرديزيرطمفصص

لوؤائشءمنافشات-ديثيمسيالحديثيكاد...العبوديالاستاذص144،بيروت،الادابدارمنشورات

نلومهاكناوانذللكالىتضطرناالاميرالاديبةفصةولكن،ناديخية***

اتب!ته.الذيالققريريللاسلوبحديثاظ!رتعراقية"فاصةالاولىالمنش!وراتتفممجموعةاول

المجموعةضمتمااجملمنقصتانتيقى؟هذابعديبقىماذاوالاعجاببالفخرجديرامر،الادابدارتصدرها،!لادبمسرحعلى

الحيأةقطارفواتفيهاالامترصدبه!لت2"الما/دةصسلاةةااولاهما.والاقمام

النهايةفيالمكاتبة؟فسيراتكانتوان،عازسفتاةعندالزوجيةا،وصوعيالتقييمهوناقديقدمهانرمكنماابسطفانلؤللك

ضبايه""قصةوثافيتهما،.القكيرمندماغهيريحالقارىءجعلتقدالامبصالقاصةانقلتاذاعيخراولست،لبخورباالمسربلغير

عندالتوحدمنالخوفرصدورراعةالغربةم!ىفيهاينجلىاليالاساذةبررتهاالتجمرالماثرةمنبالرغم،بالخيريبشرئابتفامذات

الكاقبة.مرةكلفبمالمباشرة.كلنحين"فالتحيتعرأمسميرةالمقدمة

يكادبابتعادل!زتفدالكاتبةانهنانلحطانبدولاالذاليةزعاق،يغطيامالمبأالفنيالنموذجمواجهـةفيالفناناسلوب

فياليهااشارةهضاككانتوانالسياسي!ةالمشاكلعنمقصودايكون."أوضوعاابعادعلى

كتاةيتها.هافينناصورتحيت،"،تالعضلةبلءلةالعض"قصةنطالبمرحلةولكنهاعارااونقيصة"لمباننرةلسردية2وليس!

نااريدوالست،ذلكفعلقد!بهالانالسياسيالمعتركتدخلبالنسبةالمتوترالجذبعنصرتحمللاطريقةلانهاقصصنا،-ئجاوزهابان

تح!لى-الوحيدةلازها-الاشايةهذهانالةولور؟نذلكع!ىاعاقأمرتاصتجعلهانتحاولبلى"اللقارىء"اة،زروا"القاتب"للمؤلر

السياسيةالحياةالمراةدخولفي-يبدومأعلى-القاصةرايدلالة.مضالرداحدثبانفعاللدرامي2والتطورالفنيالخلقعمليةلايواكب

العامة.الئمساءاناؤةنلمس،2!هااؤ،صكلفيالانونة.نلمسانك

"؟..تحبالذيالبعيدالبلد،1عناريدماكلقلتفهلوبعدايحلووالرصد.المؤوبحدةوالوالخوف.الخاعةوهواجس!ن

الختامفيالقولاس!طىولكني،خاطريفي؟خنفض"لا"باشحر"المائدةصلاة"فيالعنىوم!صعكلة"ضبالب"فيللكلماتالمكتف

ونرجوبهانرحب،القصةعاللمفيجديداكشفانعداـلامرديزيانفيزوجهاعلىوخوفهاالجريحلمزاة5وكبرياء،"جديدشيء."و

امكانياتها.كللبروزاطيبومرصااكثرانتعاشالهاالعضلتانبلالعضلة"بر-تم!يديكاكلر-ءوالازيا،"الإولفرح"

صموديألحم!بدعبدبالصماـ!راق-اللدءأرةادسكرتيرةومشهدة"الرابمةلرحدة2"في"ارنبةالبيتواعممال

ايضا."الطبولفرع"و"دفء)ءفيالأرلية

!ص***الاميرديزيمناهتماماتلقيانشهامت!!ألتينتلمسولكنك فيالا!تعيشهاالتبمألغربةول!لةاولاهما،عليهاكبير.لانريرولهما

،وذكرياتها"ضباب"و"جدتيألىرسالة"ميذثكبرزوور،فين

اما!نمساوكليةسابقاالعالليةأعلميئادادوهيفى-هاتحرجتالتي!للي!تهاعن

...،...حالياببغدادالتربة

محالوظلنعجيب.كصمصىمجموعهالاميردبلزيبرمقالة"الزيتابريقصكاية"قصةانوأات!

،،،كافيةاضواءاًلسن!للقيانهدهاداب""منالقانيالعددفيالس!يابعن

عمايكشفوهومحفوظنجيبالقالىىءيرافق"اطهدنيا"فيؤ-دس!ونالصغيرالبطلانمنؤممباهرغم،االكايةكلصياة،1على

عنالبحثدائبانسانصحنةمنامتعولااكيدوليس.كيهايراه،للقصة3ركيزةو،الكانية-البطلةأفى4،نيافلنزعةكممثلورز

هذهمي-الفرديةالمتعةتجاوزناوان.الطريقفياللسرملتزمالحقيقة،حيثببغدادالتربيةكليةديحيانهالتصورخطلقا؟أ/بةانجدلكننأ

بن!،ءتننب-يدفيفعالةمساهمةكونهافيهياثادهااهممانالصحنةالتربيةوكانت،زملائهامنوالمبياتيالسيابفيهكانوفتفيعاشت

الجيلهذاابناءنحننعيشمهالذجميلعصر2هذافيالجديدةحضارتنامسانجحوعلىالعراقفيالح!-تالشعوكيارتاريخيةان!نلأقنقطة

"لبناءعميهفيكب!دورلهالمنزمالصادقفالاديب.امتناانبطثمعالسيابعندراسنهفيالصطةمرمودالناقدالاستاذتفصيلايؤكده

وتفاعل.الصراطالىويوجهطاقاتمنويطلقحقالقمنيكشفبما.حديثاصلأرتالتي

الانطلافى.بدايةهيالاديبمعالقارىءبوجودايا.موهمةوابوابهاالجامعةللقارىءتصورديزيان

فيمافابرز.لهخليفةالان!صعانفيهاوجعل،الدنيااللهخلقحبقصةعنوتلمشخوصهااشكاللبعثرةتمهيداالعراقجا!ة

هـووالانسان.الوجودفيمخلوقاعظمالانسانهو"اللهدنيا"وتتحدت،الجميعامامتعنفه!التوس!رةكر،مبيئواحدجانبمن

،الفهماحسئويفهمهفدرهحقيقددهواديبنا،محفوظنجيبموضوعفي"غزة"نظماذياالغزلشاعرعقو،ووأكلبزير.الضرإبراشاذهاءن

يجرياسعادهاجلمنيعملودكر،المخلوقهذابمحبةيطفحقلبومنبةفيالخالدةالطالباتفيلةءنتم،ونجبرهما"وأعدة"و

باللضر.ليفيمىمحفوظادبأثواـؤعالىدلكبعدفطلقثم..رممبلاتهاتر!ههـصركاتثحي"اةربية

والقلببالعقلمزودا"اللهدنيا"فيالانسانوجدانومنذجريدةاوسعصاحب"اصبحفكريرم،االذكرياتهذءتاركةالقريب

هدافيمكانهعنبحثناحيةؤمنعدة.ؤضاياامامهثارتواللساناصءحفقد"الغزلثمصاعراما،استفهاآعلامةتبرروهنا"انتشارا

يسألطفقوالقضاءوالغدروالميلادالموتعر!ود!ما،الشاسعاقكونشاعرقررفقد،الجا!ةعميدمنفيةتزوجتاندمدسج،سياشاعرا

والى،اينمن،الخالدةاسئلتهانطلقتوهكدا.اسراره،عنباحثاويز.ليالاجتم"عيةالاوضاعليصاحالىصيالةمعلإركابخلانالغزل

فاتصلجماعةفيالانسانهذاعاشاخرىناحيةومن؟؟؟ولمادا،اينافصحاعرارحوماعنالا!ناالحديثو!"الط:قات!دالفوارق

المجتمعاتفيتظصالمشاكلمنعديداانعلممنهتجاربفيومرحولهبمنففههالرءلىا-ياسةباا!ةدمقدانهعرو!واله،السيابالع!بم

.ومنللهاحلولوضعويحاولاسبابهاعنييحث!شرع،الانسانلتعذباناذ،عج!يبمرهافاهذ.عزةاء،زء-لأ.!4ـ،مةىلبحبهفيا(تكرر

ذلك،ورافببضرورةشعرانبعدافعالهوتأملنفس!هالىنظرثالثةناحيةاحدمكازوجانؤضلتمثلهش،عرةيحبكانبدراانكذلكالمعرو!

منعليهتقوموماعواـطفمنالنفسبهتزخرمافلاحظالاخريئنفوسدينياعنهتختلفولانها،اولاالسيابالمرحوموسامةلعدمافاررها
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ثلاثميهأغرضثالثةطريقةالىالكاتبلجأ،،زينة"قصةوفيالىالذوصيحاولفندا،الحياةسيركلهفيذلكاثروراى،رمما"لز

ابطالها.بنالموضورمووحدةالمأساةالاوحدةبينهار.لطلاقصصعنحقيقتها.باحثاالبشريةالنفساعماق

قصةكلليعرضيتفرفونثمكلهمتجمعهه!بلوحةالقصةبءالىوعمدومع.الازلمنذ"اللهرنيا"انسانشغلتالثلاثهاللجوانبهذه

.)1(حدةعلىوحلولالاسئلةعناجاباتظهرتالايامتتابعالمتتابعةالبحثمحاولات

اليطلانحدعرضالىالكاتبفيممد"موعد"قصةفيامامحررمنالرغموعلى.والنظمالفلسفةوكانتالدينمكان،للمشاكل

درجةالتشويىيبلغانبعدثم.المحبةزوجمهعنترا.كماالخارج.ودورالانسانبقيماوشتنغىمستمرةالمحاولاتفانوالجوابالسؤال

نفسفيالداخليالحوارعلىالقارىءاطلاعالىالكاتبينتقلعطيمةدياليهوصلماويعرض،ووقتهعالمهحدودفييحاولاناالباحث

!ئالبطرواحيه.بحوارالعصةيختمثمالسرمنجوانبعنفيكش!البطل.يختار.النيالاطار

والغرضمنها.القصةممكرةواحدةكللتنالسباللطرقتتعددوهكذا،واجاباتهتساؤلانهيضمنهكاطارالقصةمحفوظنجيباختاروقد

واووعة.بالاصالةمحفوظاسلوبيتميزجميعهاوفيتتناولانهايجمعهاقصرةقصةعشرةاربع"اللهدنيا"فيلناوقدم

بمفدل!اقصةكلنصرقىانينىبالحرةفنشعرالمضمونالىونأتيتسميةفيجداعوفقاكانانهكيشكولا؟لثلاتة.!المجالاتفيالانسان

هوسييلافضلولعل؟وحدةباعتبارهاعلالمجموعةندرسوانلانهوافماالاسمهذاتحملالاولىالقصةلانلا"اللهبدنيا"المجموعة

قضايا.منقصةكلبهشفردعاملاحظهمعودلههباعتبارها-دداسمهاالقارىءبهايشعرالمجموعةووحدة.وحدةباعنبارهاللمجموعةيصلح

.الكونفيالانسانهو"اللهدنيا"فيالثلاثةالجوانب)ول.يليهالذيمعيتهـماملفصلافيهاقصةكليخالانه.حتى

القضاياابرزمنولعل.الوجوديم!قضاياالكيرالعجيبالكونوهذاعنبالحديثنعرضالقصصهذءمضمونعنذتحدتانوقنل

وهو،حكا!يحناجلغزفمالموت.الموتسألةالانسانتشفلالتيمهمعلىيسلثدناالا!سلوبعرضوانوخصوصا.فيهامحدوظاسلوب

مصيرللجميعوبالنسبة،ويخيفهه!-شرفهمشبحكننررينلاناسبالنسبة.المضمون

ولكنهالموتعنالحياةعلىامبالهغمرةفيالانسانيغفلوقد.وزهايةسعامةمحغوظابوعلىسالمجموعةقصصعلىيلاحظمااول

بمعانانه.ثماولأفيهبالتفكرلمجابهتهعائدبدلا،قيهايكمرفالرمز.-التعب!هذاصحان-وباطناظاهرالهاان

اكثرمحفوظيقف؟اليهالانتقاليغوكيف؟الموتيجدثكيفالظاهريمعناهاعلىاقتصراذالهامعينيصلالىفهماللقاركل!انبحيت

مصطفىالحاجلسانفعلى.كحادثالموتليص!مجموعنهفيمرةمنعالمله!الكلماتاسطح"لتعمقمتجاوزاحاولاذاانهيلاحظثم

كما"بقولهأحمثكيفالنساقليجيبمثن"اللهجواد"قصةكلالظاهرنسبةوبالطعتخنلف.الرمزوراءالمختفيالرحيبالباطق

تتكلياتكحاولأنهاوبدا،قللاسلت،غريبفيالامرلا،عادةيحدثرمزايالظاهرىممناءتحميليمكنلامبعضها،فصةكلميوالباطن

فبما!عجوزوموت)2("الالهيالسروخرج،خفيفةشهقةشهقتثموبعضها،جنبالىجنباميهوالباطنالظاهريسبروبعضها،تفسراو

ولكئ.الفراش.علىاحتضارهاطالانبعدمتوقعاكانالقصههذ..فيهالقصةمفتاحهوالرمزلاناقتصرناعلىظاهر.اذامهمهيمكئلا

ا!شارح-رجليعبرحيث"حادئة"قصةفيكمامجأةيأتيقدالموتوابرزها،الاخ!النو،!ذاقصةمناكثرالمجموعةهذهوتتضمن

وصففييبدحالموتمحفوظيصفانوقبل.فيةتنتعشوالحياةفنراءالثاليالنعاما."حادثةو-""مجهولضد"و"زعبلاوي"

كروي،نحيلهاالقاهةطويل،نحوهااوالستئفيوكان"الحياةالن!مومن."واللعسريحنهل"و،،قديمةمورة"و،،زينةفي"

الامرآتهافوقيبقفلمصلعتهواما،الذفنمكور،والعيننالجبهة."اللهجوار"و"اللهدنيا"الاول

مرحة،بحيويةيتمتعكات..،فقنهشعرمنابتمثلابيضشعرجنورحتى،طرقعدةالىقصصهفيمعالجةمواضعاديننالبوقد

"..عميقانفساواخذسيجالىةداشعل،وابنهابمبنشاطعينا.وتلتمعجميعها.وفيهاسالجتهاطريقةفياخرىتماثلقصةيجدالقارمحريكادلا

ندت"الوتحادثةمتبدأاخرىتجنبيحاولوهوسيارةولصدمه)3(اختياروفياللقصبرةالقصةكنابةفينادرةمقدرةعلىمحفوظدلل

منالفئىصرخاتانطلقتالوفتذاتوفي،كالعواءعرخةالرجلعنلجدفالدراسة.نستحقالطرقهت!وبعض.للفكدةالملائمالاطاد

الرجررهوورئي.التراممحطةامريزوفوقالطوارعلىوالواقفنالماهـة.!اسرىبعرضهناونكنفيوروعتها

ونم..ا!ميغركشءالارضفوق.يهويثمامتاراالفضاءفي-ستفعخاصةطريقةمحفوظاستعمل"ال!ربفيالجامع"قصةفقي

يجروولاوجههعلىمنكفئاوكان،وأحدةبحركةالرجلجسمينبضالىلحيهايعمدوهو،"المقابلةطريقة"اسمعليهانطلقانيمكئ

منثنيةوالاخرى،اخرهاالىرجليصمدودةواحدى،لمسهعلىاحدصلةوبينهمابموض!ممنهاتتصلك!رواحدةاللوحاتمنمجموعتننعرض

حذائههفردةفقدتوقدالشعرغونةنحيلةس!عنالبنطلونمنحسرةالمجموعةفيلوحةالىالاولىالمجموعةفيلوحةمنالانتقالويتم،ما

..)4("البتةيعنيهلاالامركانحولهشيءكلبخلا!صمتوتغشاء.القصةخلالمةتكونمشتركةبلوحةالعرضيكملحتىوبالعكسالثانية

مباغتة،شاملةحركةوتحوك،المكتومممالزف!صونالمصابعنوند"منالمخرجين)1(.كثرحيثيتبعهاالسينمه"فيكيرانراهاالطريقةوهذ.

المشنشفىفياحتضارهوينتى"فياللاميالاةغرقثم،واحدةثان!ةوسكانالجامعامامبنالمقابلةعلىتقوم(،الددبفيالجامع"وقصة

اًضطراباصدر.واضطرب،كالرعشةشاملةحركةالرجلتحركمد".الطرفيتجمعبلوحةوتنتهي،الهوىبائعاتدرب

الوتجاءوقه)ه(."واستكن.خفيفةشهقةشهقنم،محشرجامتلاحقانطلقانيمكنمتميزةاخرى!يقةنجد،،الجبار"قصةوكي

فيهاصالنةلا"سكنبطعنةفجاةايضا(،قانل"قصةشخوصلاحدايضحاخاتمتهاهوبمشهدالقصةدتبدأ،"بالنهايةالبع!"اسمعليها

ثممرةالضخمجسد.وترنحخاكتةمرخةالرجلعنندت،املولا.وهذ.النهايةالىالوصوليتمخنىسيقتهمشاهدعرضالىتعودثم

.سيارةبصدمةاخرمتلىحيث"مورر"قصةفيوكذلك.)ول"سقط.)2،ايضاالسينمائيالاخراجفيفنبعةالطريقة

اعلىوالمؤتالحياةقضيةمعالجتهفييبلغمحفوظذجيبان

جاءماظلاصةافكارهفيويمثل..الانساناليهاوصلالتيالذرىالافظاسلفتي!اولمشيتهفىمنتلث!لثح!ل!بقطةالم!جيأخذكأن)1(

وم!ن.ان!اثهبينيت!بفترسط!اورفهيهايكون"اخوىبلقطةيتنبعه!اثماليه

!اللقأضحومئمالسيحماشاستخللمتايضاالمطربقةرهذ.)1(أبوصملاحالمحريةالسينمافياللطويقةلهر.استلخندأ!اجينالمن!اك!نر

السينمائىبالحيمملاتمحث!الهاثنهاءالطرقيهلى..عل!اط!لعق!دالكبيرادييمنماانه!ذهفيللهااصت!دامهياق!ت!رفيللم!و!نج!يبانولواا.سيفم!

الأقلانم.عنلعددسين!لريررككللالب.مداهاعلىدانمالدوحبتناولوحةعلىالل!سة

602ص)3(53.ص)آ(لكن!هلهايكلنرق!د،اط!بع!ينهـيطت!اف!لامف!إستخ!فىامهاادعثهر)آ(

212ص)6(212ص،5(702ص)4(.طاصاسطلاحاليسيندم!ائيين
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ه،فانوتح!ألانسانتقديألتيهيوحد!االكونمشكلأتونيستانهويلاح!.افيئدبعيانىألاديأندسالاتحلتالنيابتهتراتىفي

وكأنماتنتىتكادلاكيرةتبدووهي.وعالمهمجتمعهمشكلاتهناكبكلمتنواحةالحياةصحراءتحيلالتيالصالحةالاعماللكلرومز

حل.عنالبحتفيوانيستمريعاليانالانسانىعاكتبعلىنحكمالتىالا!واًعيعددفرأ.بي!ما،"اللهباسم)،همااتنين

الانسانفيالتوازقاختدلعنناجمةاصلهافيالمشكلاتهدع.بالمواتاللهدنياانسان

بالانسان.تفتكوامرأضاانحدافاتحدوثسيبمماوالعالموالمجتمعوالقصرالقضاءهسالةانسانكلعلىحقهوالنييالموت!ترتيط

دقائقهاوكشفوالامراضالانحرافاتهذءعرضفيمحفوظنجيبويبدعمحاولتهفيمحفوظنجيبقصعيفيوالقدرالعضاءويبرز.ويعا!يفهما

علىايضاكلالبتايحرصيكما.بهاكاملوعيعلىالقارىءيجعلبشكليترقبلأفساناجمعةنجد،،موعد"قصةففي.اكصرا!مالاستجل!

.وهداللاصلاحمنهمحاولهميومحاربتهااستنكارهاالىالقارىءتوجيهزوجتهفنرى.معدودةاللباقيةالاطباءانايامهمنعرفانبعدالوت

المجتمعتنناوليلتي11قصصهفيمحفو!وييددألألبفي3الاقىاعوسرهتدىءندونعليهطراال!كيالتيطتص!رانعد!خليحواركي

الاجتماعيبالاصلاحيحلموميلسوفاالئوريةعونماكاشدلورياوالعالملمألديوهو."لارواحكعب!داءةعلىأمبلمدهوونراه،الحقيعي

.فكرهشلهرسمهااللشالصورتتحققانفياملااليهويدعوخلجاتادقلناشكش!لفسهمعحوأهـهوفي.ألعراءةيهوىيكئ

ييقىالنيالشعورانمحعوظنجيبقصصةمراعندونلاحظلوودالياميةايامهفيف!مكماأبنهاية.تترمبوهياليشربةالنعسي

والانحرافألاشمئزازمنمزءالانحرا!عؤيةبعدالفارىءنفسفينتسىءطلبيستضعلاايضالانهيرتدوالكنهشيءكلالحياةمنيأخذ

القارىميحسعندمابالاسىالشعورويشتد.ألانسانعلى،والاسى"لاروا-ء،كتبولمطالعةللثراب!بلب."شيعولاشيءكليستويوهنا"

مص!همقاصربيستطعلمالانسانوانالانحرا!فرضالمجتمعانحتى.ا!سغ!علىولووسلام،وهميةلكنولوططنينةوداءسعيا

الفسادفبضةوالجباركقاللالقصصبعضميلشتدوهكذا.المظلمهييلاميهلاحيهجمعةوين!ب.)1(الوتامامانهزمالراسخايمانه

الافسانوكأناخرىفيفصصتبدوبينما،الانسانفتسحقالاجتماسحواردبعد.وآبنتهبزوجتهاليهويعهدسربةلهليكشفماتاتياقهوة

.)1(زينةقصةفيكمالموتهاوانضمامهلهاباستسلامهفيهاساهمالتوقفالىاضطرتتمدورتهابهدارتسيارةجمعةويسنفليفرمان

والاشارةالمظاهرعرضعلىالئلاثالقصصهذءميمحفوظاقتصرولئنيدرولمآاقزحاالاونوبشىكتفادىومعتحادثةحوللجمهرآنرحا3اما

تفصيليعرضالىذلكتجاوزوالعسرىحنظلقصةفيفانهللاسبل!.القهوةفيمعهيجنسكانالذياخوههو"ل!دثضحيةانجمعة

عرضفانحالكلوعلى.رائعطوبانيحلمشكلميالاصلاحلطربىضحكاتهاوالقدرعجائبيعرضوهولنايقولانمحقوظرريدماذا

الفسادهذااستنكا!الىالقارىءلدكعكا!للاسبابوالاشارةالمظاهرالانسانحاوللفداساليهالنظرةبحسبالتعير!بختلف-!سيهأو

وثوهـبته.محفوظا!بفيمةفتجلىوهنالاصلاحهوالعملالاجتماعيمفاجاةلهيخبىءكانالفدرولكئينرقيهالذىالموتيجابهانهنا

الذي(لصحفيصورة..عدةصورفينراهاكع!ةالفسادعظاهرعورةنوىانيحسقالسؤالعنجوابتلمسنحاولانوقبل.جديدة

.للقدراخرى
ئبمعالتيالفتاةصورة.علىالتاساللعبتريدالوبةلشركةقلمه-.

لعصابةادبهيبعالنيالفعصيصورة.عجوزثركةلمدءسنفسهاا!ت!ي!ودي،الستنفيرجلاسيادةتصممحادثةقصة!في

صوزةثم."!بنة"قصةفيالتلاثوالصور.-سينمائياتاجعلسيعثرولكنهاللشخصيةتحقيقبطاقةالضابطيجدلاشخصيمهعن

ة)فات!،.فالفيفصةكباقاتلاويغدولعصابةخنجرهييعالنيالانسانبمكللىيشندلانيمكنماقيهاانيصاد!فامل"بعدتغلفلمرسالة

ولسانهضم!هينعوالاممجسم!اتييعاليضصورةاليهااضفنافاذا"اللهع!اضك"عنشد"ولكنهاألامضاءالىنظر.الرجلشخصية

مشتركالاقتصالهيالعاملاننلاح!،"الدربميالجامع"قصةفي-اللهعبهواللهدفيافيانسانفكلدلالتهلهعبداللهاسم!واختيار-

فيقوياثرالعاملىلهذاانفيشك!لا.الانحرافاتهذءجمعفيا!ريراخي"الىعوجهةكانتالرسالةولكنانصفحةرأسالىفعاد

للقوةميهالسلطةمقاييسموبافتاحتلتاذاخصوصاابشعلحققاليومة)بقولهلبدأانهاميجدالرسالهويمرأ)2،"اللهادامه

بثربةنماذجنمخالمادةلسيطرةفعلوكردذلكوعند.الاقتعاديةف!صدمتهالنياليومنفسفيكتبتوفد(،ألحياةفيلياملاكبر

الانسالية.فيمهاكلسبيلهفيباذلةالتملكعلىتقبلوهيكث!ةالوجه"ع!نظرةالقاءمننفسهالضابطيملكولم.وقتلتهالسيارة

موجودةمحفوظييعرضها"لتالنماذججميحانفلاحفلىانويجبالذىذلكثتمتالالجامد،ك!مرالمغلق،مخيفةبزرمةالمشوبالباهت

الئفسيةسفطاعالهاكثرفيتزالولا-فيهسادتالذيمجتمعناكلقد"اتعنتتحدضادسالةولمضي".الحياةفيلهاملاكبرتحقق

مسختاوالقيموديسترأسمالياالأعلىهثلهاصبجبحيتالرأسمالية.تررع!رأييفرتفكروبعد..المرررةالاعباءصدسيعنانزاحت

فيمسيطرةتزولمجتمعالىيدعومحفوظونجيب.الاعلىالمثللهداتبعا)3(."كان!احرالامكانفيوليسبنرشيءدكلالاناما..الخممة

وتوجههمايشربنيسلوكلتحكمالىاشرافهاالقيمممهوتعودالمال!أسصالانسانق!ران-؟وتضحكبناتلعبلافدارعيثهوهذامهل

ةدعم.،،الحنرن!بالقدرجاءفاذا"رردولاانيقاوميمكنلاالوتمسالة

لسانعلىصيحتهفاطلقالمألسيطرةبخطورةمحفوظشعدوقد.(،تموتارضباىنغستصرىولاغلىاماذاتكسبنفستدرىولا"

فولاباقيرهالمالعناكباناودالي"قاللازينةقعة!ىالقصعيمنودكق،السؤالعنميالثراجوابايعطيلامحفو!نجيبان

وفي."والروحوالجمالكالخلقبلارحمةالجميلةالقيميلقممخيفاو!االغيبمعرفةعنعاجشانالانسانفصصهمننستوحيانالممكن

مثلهنلا!ماوسرعان،الصحفيبدرانمحمدنموذجيقابلنا،،زيض"ملا-.القمرمجاب!ةيننطعلافانههذاولعجز.،قدرمنفيهخط

فيهاالهواءتكييفوملاحظتهمدكلالشركةغرفةدخولهعندالاعلىن5الاوابلاتبالاوهامويمزقهانفسهيورقكيلاافناما!يبقى

حالماعكنبهحجرةفي-كلييفجهازبتركيبنفسهوعدماوسرعان".المطلقالخرالانسان!وخالقاللهبانيؤمندامماالقدرلراسميطمنن

ئعنهعلىانثالتوكالعاقة..شاءاللهانقريبعماالاحوالتتحسنتسليملهوالتبسليمالموتمضلةفيبالقدوالايمانهذايعنيولا

شقة،الرفاهيةمنحياتهينقصما!اكملتتحفظبلاالتراءاحلامالانسانلان..لا.ابخماع!فىوفمنحيلالهيحيماامالمالالسان

عطبخ،فاخ!اثاى.طبعاالؤجروضعنبعيداراقحيفيجدبرةوع!.الوتق!رمنالفرارع!فادرولكنمنهرمجتمعهتغيرعلىقادر

شقة،.سيارة،كبيرفريجيدد،سخانامريكاليايضا،بار،امريكلألياتنعارميواضاسلبيةولاهروباليستبالقد!الايمانالىالمثوةفان

ولسبب:الفصول!بقية!المواسموللعطلاتللتصييفبالاسكندريةدائمةمنيمكنهمماامكاناتهبحدودالانسانواعترافمخاوفهعلىالانسان

اهاآالممارةممخلفيرآهاالتيالجميلةالفتاةببطهخطرتما.واطمنناتبراحةالعيش
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مملسبببانهالمالتصويرعلىمحفوظ-سكزماوبقدر،الاتحرافعندولنقف"..هثلهاصديقةالانسان"يملك"اناجملما.المصعد

القصةاحداثمنابقارىءيخرجمابقدر-مالمنحرفيننظرفي-سعادةالملكيةهذهسبيلوفي.الاعلىالمتلاصبحالذكط"يملك"تعير

فطاعاتالقصةعالجتوفد-.المنسلطالغولهظعلىوتورةباحنقادالسبمةالمثلعيينقلماديععملية.ومعتواليقلمهبدرانمحمدباء

لهاوالعدلالكفايةمجنمعفىكيدالصحافة.المتطورمجتمعنافيكيرةلم"للمجلةمتوجهاالمالجينهوويخرجعندمانرا..لذلكشء

والعاملات.الانحرا!منتخليصهاويجبكبماقطاعاوتضمكبيردورقيليحلهاانعليهالتيبالمجلةالخاصةالمشكلاتالاذهنهفييكن

لهالسينما2و.الاشنغلالمنحمايتهنويجبواسعمجاللهناصبحهدامثلتناولبعدطويلايفكركاننسبيابعيدزمنفي.الليلهنوط

اجطارهامنالشعبينقذانويجبالجمهورعلىوسيطر.نهااهمجتهااللجامعةفيتحرجهحينحالهبينكانيقارنبدهثسةالاقلعلى،المظرو!

الاصلاحطريقفيخطوةاولوان.لهاالمنحرمينالب!تغلالعنالناجمةاليهاصارالنيحالهوبين،الامالبأسمىمخمورابالعملوالتحافه

هذاـوتحطيموالعدلالكفايةلمجتمعالحقيقيالاعلىالمثلابرازفيهبمميالاولادوتعليمالتكييفوجهازالسيارةالاقيمةلشيءيمدلمحن

القصةتسميةميمحفوظومقولقد.بالمالالمنمثلالمنحطالاعلىالمثلبالغةهناالامركيةللكليةالاشارةانلمحيشكولا".الامركيةالكلية

القص!ميالثانيةاللوحةبطلةلزينبتصعرانهايظنقدابتي"ز-نه"تمثلهالذيالراسماليبالنظامالماديالاعلىالمثلتربطفهيالروعة

"لايةمنادييناواستمدهللمالورمزحملتوجيهاالاسماـننرىولكناالمجاريتسعولامحفوصقصصفيالاشاراتهذهمثلونتتنر.اصركا

خرالصالحاتوالناقياتالدنياالحياةزينةوالننونالمال"الكريمة0دنهروعةو.نبيينلسردها

."املاويخرثواباربكعندامها،منبدفعللمدررلفسهابيععلىاقدمتالتيبزيئبنننفيتم

السؤالهذأيبرز؟انحرأمهمفيالاطرادهولاءمسؤوليةمدىمااوللمحيلانهاذلك،والسقوطالاستقامةبينوتجاذبهاقماسنهافنلمس

يركزعحفوظونجيب،بهم-المحيطةوالظروفبالاوضاعالقكرعندوكانت."مرةاولالمظرو!اخذعندمابدرانمحمدشعروعثلها،الطريق

مجتمعنافيسادكماتماماالانحرافالىدفعهمفيالمجتمعدررعلىالىابتسمتلكنها،التقززكأنهواحساساقلقاتجدالامورمطاوعةرغم

المجصعقدرائاحياناويبدو.الابخماعيالفسادضحيةامتالومانوقاومت،الكبررغمالحادتينعينيه،اثعيبينبضجبمالمكللتينعينيه

نانعتقدفنحنذلمكومع.منهالفراريمكنلابحيتا!وتكقدرقوي،البيتمنبل،الطريقمنمعهاجاءوالنكبمشعورهافيالمستقرالنفور

يستسلمالاعليهتفرضالانسانفانسانيةدوماقائمةالفرد*"المسؤولمية".كالماسالمطلقةالخياليةبالاحلاممغالبتهفيالقوبةمحاولانهادغم

اخوتهمعيتكاتفوانمنهل!يتنفسالنظيفا!هواءعنيبحثوانبسهولةينكئفانمنوخوفاالمالاغراءبسببلقريبخطبتهامسختقدوكانت

ويعملواالمنحرفالاجتماعيالضغطليجابهواألخيرطريقفيالسانريق!ميلنلأاالمالبلسانعنتهجةببرةالمديرويئحدث.ماضيهافيشيء

واقعه.تغيرعلىيزعمكماتفضلاالحياةمضاعبانوانتكذلكحكيمةامكفاتماعلى

الاتلىتدوس"رالمجتمعقد"ؤوةنرى)1("فاتل"قصةوفيذكيشخصإرادة،الحيةتفضبالارادةولكنها،الصحففيالحمقى

مرةلاقتصادياالعاملاثرفيها.ويظهروتحددمصرهطريقهونرسمماذااما.للمالنفسهبيعاكبمالذيالانسانلسانوهو".مثلك

علىالفضاءفيالاجتماعياللكاؤلوجودعدماثرفيهايظهركما،اخرىعنوليلةليلةكأل!احاديث"مثلهعئدف!الصحففيالحمقىيزعم

الالسانية.!النفسفيصلاحذرةاخرالدنيامتعوستكون"ملمولبىبثيءويمنيها".والكونالمجتمعاصلاح

الفراران؟المنحرفالمجتمعفدرمنالفراريمكنهلولكظ."..الحياةبهجةسرهوالمالانصدقيني!يديكبين

المجتمعقيمتغيرعلىبالعملالايأتىولا،الانسعانلانفاذضرورلىالافتاجعصابةهقريدخلالفصصيوديعبالاستاذنلتقيثم

القيمتحكمهبمجتمعيحلممحفوظ.ونجيباصلاحهاخربتعبراوومثله.وكدأبقصتهوتشويهمسخعملية-سىهووتمزقهونلمسبةالسينمالي

كصلالمجتمعهذاومثل،بسلامالانبسانفيهويعيشالسليمةوالمثلذلكعن"تسمعلمتنهدةخلالمنيتساءلالشريقهرهعندماالانسان

وؤد.لهمسليمةجديدةحياةواتاحةابنائهمنالرضىبشفاءايضاالطيودوتنطلقطبيعتهاعلىالامورفيهتجريالذيالدنيامنالركن

احلامه.يصوروهوابروعةغاية"واللع!صكريحنظل"قصةفيلجغسيجدانهفيشكيداخلهولم،طغيانولاجهلولاخوفبلامغردة

حوارميتيرويهاوهوالمخدداتعلىالمدمن)2("-نظل"قصةهيافرادويجتمع"0اثملتهحتىخيالهعإيشتالتيالجميلةالفتاةهناك

جسد.بينماالجاويثىاقدامصوت.منخوفبوصفمتبدأ،داخليالمنحرمةالنماذجيمثلونوجميعهموالممثلةوالمتغوالوزعالمخرجالعصابة

ولكنهخوفهفيشتدالشاويشويأت!ه.المحرمةالحقنةفيرغبةيخرقوماالمالهوماديااعبىمثلاوتتخذالاج!اعيالفسادميتعشىالتي

ويطمئنهعسكريةولاحديديةلاادميةيدامنكبيهعلىيضعبهيفاجط(لطغاة.سيطرةتتقوضمتى)وديعويتساعلحسيةلذائذمنعنهينتج

معاملة-بلغةدهشةفيوهو-ادمورومامله،افىمورالىيأخذهوهكفييحلمتى؟كانسان(المخرج)طنطاويمحمديفكرانيمكنمتى

الفاسدالمجتمعميالانسانمأساةعنمحفوظويعببر.ميجلسهانسانيةمىبر-والنعودالارفامغيرشيء(اليهودبم!الموزع)دزراليليمسيور!س

كير،مسكينرجلاناالامورحضرةيا"يقولوهوحنظللسانغرىالهوىبيتفياكتسفتهاالتيالمتأصلةالعاداتعنزهدبموعواطفتقلع

علىمفضلةاللهعندوالرحمةخطايايمنافظعسيبزولكن،الخطايا"نتاجعن"لسيدمجديجمفمنى؟الفنعاللمالىمنهانتشلتالغي

علىالاصلاحالعزميمثلبقولورفيقةجادةبنبرةادمورويرد".العدلاتدخلعنكل!،العواملهذ.نقفقى؟جديدلعشقكعربونالافلام

وانت،اكئرفاسيتولكنككثرااخطأتعار!انكاناحنظليااطمئئ"وباءنسيكلميلمتحضرعمليةالقارىءويعيش"؟القصصفبركةفي

هوفالقاثون،عليكقسوتهفيمعذوروا،شاويش،بذذوبكىادراللهمالتمزقعنلحظةيكفلاالذىوديعلمعاناةويتأللم،الجمهـورعلى

ونحن،شيءكلتغير،المعاملةتغيراوجفتامورجرتاوللكن،القاثوننسمةاوليستشعروهو!تناوله"المخدرالشيك""لهيقدمعندماالا

هيما"الانسانيجانبناتالوقتذافيفلناجانباعسكريالناانكمااخرىقصةمنهالمخرجويطلب".الجهنميةالجلسةهذ.فيباردة

نااروعوما..الجديدالمجتمعبناءبدءتكونالا؟جدت.افيالامور."يحزنهوكمالطلبهذايرهكم،جديدرزقسبيلفيجدقيعذاب"

يعتر!انادوعوما،العسكريالجانبفيوازنالانساني.الجالبيبرز"ألقيسميلتهممخيفاغولاباعتبارهالمالعن"قصةبكتابةيفكزلذلك

فاسىوحنظل،خطهيستعرضوهوالانسانبمقاساةالسلطةصاحبالفكسرةبهذهحوحبيجعلهحداالمخرجانحرافويبلغ"..الجميلة

!لوعتم!وهدمنت،واـحببت،فافلستوبياعامضعفتفوياكنت)ةكثره.الثقافةوزارةجا!لزةفيبهاليشترك

ناتريدنجناءةبنفسيةالحالةهذهيعالجالجديدوالمجتمع"ت،ولتثمالمحتمعفيقائماشاللج،واقعاجمط،الكنرةاهميفهالهاالقصةهذ.

الكفايةفيهتسودالذيالمجئمعالمتكاكلبناءالىيتطلعالذيالعربي

59ص)1(عنمواطنفيهوالمسؤولينالمجتمعافرادتنبهقويةصرخةوهي.والعدل

217ص)2(احداثفيالمالرأسخطورةاستشمروقدمنهاالقارىءويخرج.الداء
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محفو!ربطوهنا."هعنلةالعامةالصحةكانتاذاتتحققاظهيهاتالمصحةمنسيخرجبانهويعد.المماموديطمئنهوهكذا.الانسانتنقذ

وهيالمعتلةالوزارةبصحةمثلاويضرببه.يحيطوماالانسانبينالذىا"عورالىويعوديشفىثممعاملةاحسنحنظلوينال،جيدارجلا

صحتهايضاالعالم)ءالعالمالىيتجاوزهاتم،كث!ينعلىتؤلربالطبعمااطفب)ءلهقولثم"..جدبانتبدأمنتش!طيعالان"للةيقول

لماذاعندكموالاوقاف،اخرورموالحلغاء،خبيثورمهتلر،معتلةف!يعطيه،فاكهةعربةعلىيعملكانانهحنظلف!يذكر"حنظلياتشاء

اخرىمحاورةوجمط."المؤلغة.الالوفيهذهالاوباشبعضيستحقالعركا(.لحسنكهرباء،مزدوجةدفوففاكفةبالحسينية،دكان،ا"مور

سلامتها.الىالصحةيعيدالذبمطالحلمبادىالىالاشبارةيحاول،العساكرمنخشميتهعنحنظلويعبر،العملالدولةلهامنتوهكذا

النقود-سيدالانسانان:الدنيامن-سيدهعماالشابالباجورييسألالبوممنهم،لكواحلااعدوار3!لعسافيتجدفى"الأعورميطمئنه

والكمالياتالفرورياتحسبي"؟النقوديكغيهمنكمولكن.والصحةالاطمئنانالدولةاعطتهكداو.".المخلصوناصدقاؤكالابدوالى

ضمنكانهذاانهناونلاحط"اسرةنجيرينمناتمكنوان،الهامةعليهالخراكبالخضمفيالغقراءاخوانهحنظلينسىولا.والامن

بالانسانيحيطمناـلى-النظر.ملفماالباجوديريدول.حنظلمطالبفيقول"تعرفهملاا"مورحضرةيالعلككثيرونالغقراءمئامثالي"

بهدكوماوهذا،باللطبع"؟ايضاذلكلهمينبغبمالاوالاخرون"وصداقةوامراتهدكانهلكلوسيكونعا-همدلناشيءكلاعرف"ا"مور

فأمينتبمولو.كيرينفقراءوجود.الىاولمورلغتنظرعندماحنظلحبيننهحنظلويذكر.العذلىبمجتمعالدولةتعهدتوهكذا،(العساكر

ولكن".الخنيثهالانفعالاتمنالنفوسترتاحةآفعندهاللجميعذلكاللدكانفيمعهمولنعملمنهابالزواجالأمورؤيعدهالكبدةبائعةسنية

يقبملولهذا.كلهالعإلمسلاعةتأمينيجبلان!لا؟المشقلةتنتهيهلحئظلويعيثى.والودةالسكنىالدولةلهومرتوهك!ا.الكيدةببيع

هيهذ.،ايفناونشرشلهنافي-هتلرسنيظلكلههذايكفيلأ"المندوبيشعرويعانقهابسنيةينفردعندماولكنهبزواجهويحتفلفرحغمرةفبم

كأن..اخرىمشكلةعرضتحلالمشكلةوجدتكلما..المحرةالعفدةعسكري!يفسكهصبمتعلىحلمهمنيستقظثه!ميتضايقيدميهابضغط

فيلحربااثارراؤب،العالم"+نعم"العالمتشملانيجبالرحفة.حلماراهماكانبعد.معاملتهفيويقسوعنقهمن

فيبالجبالتنعمانفيمكز..دليلالىحاجةفيكنتانبلادناصوربينماالمرالوافعمحغوظصور"فاتل"فياننلاحط

والعلاء."...-.الالمانيةالجيوشباجتياحمهددةانهاللكفيفالسويسراالذيالمث!ودوالمستمبل.المنشودالمستقبلوالعسكريحنظلفي

تموظعيئليىاللذنياولكثى"المرتباتبتحديد؟الحلمما.)ستشرىيزاللاالرالواقعفيثائهاالفرديننخبطبينماالادرادفيهالدولةزرعى

ايضاوهناكاراضواصحابصناعةولىجالجا!هتاك،فحسبالاشتراكيالمجتمعدولةان؟هحفوظحلمسيتحققهلترى.حلما

وصرخات،لهاحصرلاواكاذيبوتشرشلوموسولينيهتلرثمالاجانب.ننحقيقهالجميعيتكاتفانوبقياعينهانصب(لحلمهذاتضع

عيبناان"الاصيلةالعلةعنينحمتوايخرا".الادان.فصمزثوجالتغرعمليةفيهتتمطريقرالمنشودوالمس!عقبالقائمالواقعوبين

هـلالقدرةمنليانالحق،انعسناعرولاشيءانغسنافيففكراناليتمالجهوداقصىبذليجبولكئ،فجاةيحدثلاالذيميالاجتماعي

-لكني..وهمومهالعالماعتزلان.فقطعليالصعفاء،ابلغانبهاسنطيعالتغررعمليةاليهوصلتمايعرضانمحفوظنجيبارادولمد.بسرعة

فاما،القلبيلتقظهاالنيانغامهاايضاللهموم،اديدلا.،استطيعلا03المعوفاتومعرمةالكاسبلنحديدمحاولةفيالاجتماعي

ولذلك-،النهائيةعقيدتيهيهذهالاطلاقصحمثلىلااوعاعةصحةمنا)ميوبازالةالى-!ميالنينقدهفيمرهوظاخلاصان

يجددوهووعث4محفوظا!حإبية!طهزو!ا".بالمهمة!فتدامعخرهوعليهتقومالذىالمبدأعلىالمحادظةمغالجديدهالصورة

ميهايعيساصمعالعالمفيعامةصحة..للانساقالنهالي-الهذف.الجديدالمجتمعبناءتحققحتىالامامالىللثورة

المندوبانالهدفهذاعظمةمنيقللولا.بسعادةجميعاالناسوبودمنيعانبمنه05مجتمعهفي؟للهدنياانسانهوذللك

افوا.منالخكمةوخنوا"بالحكمةنطقفانهمجنوناكانالغادةفوقومهما،افضلمم!ننقبلالىوهوينطلع.المجتمععلىتسيطرانحرا!ات

علىالقضاءبعدالاالهدفهذاالىللوصولسبيلولا.المجانينولذلكالناسعنالانفكاكبننطيعلامانهالانعزالالانسانهداحاول

هذاان.انمسشايخرشيءولاانقسنانفكرفيانناوهوالاكنرالعيب.تصلهوانبدلاالانحرافائارلانحلالشىمالانعزال

تفكشردولةكل.البشري.التار-فيا"سيسببارزيهوالعيبالمواصلاتميهعمتالذيالعشرينالقرنفيادومالعالبمولكن

الاستعبعادكانوههـذا..بمصاللحيخرهاتهتماندوبئمصالحهافيباتحتىبنعضهااتصالوثيقةاجزاؤهاصبحف،السريعةووسائلها

بانفسهميفرونالحكاممنكير.الامبراطورياتوبناءوالاست!ماريكفيلاالمخلبقالمجتمعاصلاحفانلذلك،واحدانساليمجنمعكأنه

الشاملةالانسانيةالنظرةان*.تنتهيلاوامثلة،شعوبهمفيسحقون.ولهذهعليهروثراللعالممنجزءايفييحدثخللايلانالانسانلانعاذ

نافياملوهناك،اللعالمستنقذ-التيهيمحفوظمذهاينظلقالتيمجتمعاللهدنياانسانلمشاكل-دراسنهفييتجاوفيمحغوظنجيب!ان

الغنيةالدولالتبفاتعننسمعاليومفياناوقد،كيرونيت!بناهاابنالقرنهوفكالبنا،.بهالانسانو-سبط،كلهالعابرالمجتمعإلىالوطن

انه!معلىدليلوهذا.المتخلغةالدولعئداللغقربمشكلةللاهتمام.عالميةاـنسانيةنظرةمنينطلقالذيالعشرين

اللصبحة،لانفسهمارالهوااذاالعامةبالصحةالاهتماممنمقرايجدوالم)1(حيثيطالعنا"العارةفوقممدوب"فصةديالنظرةهذءتجلت-

استعمارية.انانيةنظرةهـتدةعلىلانهاتطمئنلاالنارقةهذه3نوسنواتفيالا!اماحدصياحفيالاوفافوزارة-فىورالشين.ديرجل

بالاخوةمنهاايماناالقضيةتنبنىلدوقي!ام(لمشكلةسيحلالذيوانمسنشطرالياجوريبكاسطعيل"باسمنفسهويقدم،الثانيةالحرب

رلالةمنوبان،واصهـافجنمعايتهكلالعا"ه!اوبانالانسانيةانهقادماـلجديدالجامعيللموظفيقولوهو."الوزراءمجلسبرياسة

الانسان.لاسعاديعملانالانسانفياثوضعفسادالمضوبميهيكشفحديتبينهماويجري.للت!غميش

التيالمسائلفيب!نعهفياللهدنياانسانمعمحؤظعاشلقدولما؟لوظفتلم:ميساله،الحياةقضاياالشابمعجمت!ثم،الورارة

ضشلالوفي.والكيبرالصغرمجتمعهفيمعهوعاش.يخئرها.اللكون(لحياةلكن،وميثرانيريدكلشا،لاعيشفل-نهيقوليجبلم

نافيشكولا.نغسهخلجاتادقليكشفاعمافهالىغاصذلكوفيمنمعه!يالاشطنمثكلةهيتلك."يجبماغرعلىتجري

اشواقهفللانسان.كعرةبنوازعحاملرحيبعالمالانسانيةالنفسالططنينةينشدانالمرءعلى"الباجورييقولقليلوبعد.العالم

وهووله،طافاتهوللانسان،وشهواًلهعقدهونلانسان،واحلامهوعندءأ.نالأنساتساؤلهووهدا"؟هذايتأتىكيفولكنوالصعاء

.اليرة-مشاكلهبالانحراماتحافلمجتمعفييعيشاوصىة!".الازسانشقاءسريوضحيخيبهبمابالصحةالوظفلهيدعو

!كعرلذلك،فضهكلفيالانسانيةالنغسيعرىومحغوظ،ودكناللكائنفيوالتعاونوالتوافقالتوازنكمالهي؟الصحةهيما

فيحبهالانساننرى"اللهدنيا"قصصوفي.اًللداخليالحوارميها

معاناتهوفيوالسكينةالامنالىفيتطلعه6الموتمنخوفهوفيللحياة231ص)اًأ
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(،الله"بغمغمةالممرهذافيوهوالفعلةتلكفعللماذالهالمخبرسؤالعودتهوفيانحرافاتهفي،للصفاءالملحمطلبهفي،والنشقاءالظلممن

.فوقالىاصبعهيرمعوهوالتفصيليبالحديثالنواحيهذءنتناولانعليناويصعب.للصراظ

منالكشروحلالواسعةاللهدنيا-جابالذيمحفوف-بنجيبكأناكلمةكلوراءوسذجد،مميذاغرضااحياناكلمةكلقيسنجدلاننا

وستبقىلحلهاالانسانيوفقم!5الغازهناكيزاللابايهيشعرالغازهاقصة-في"جمعه"لحديثنسرانويكفي،الرحيبالعالممنجانبا

عند..شيءكلخاللقعندفعلمهاعلمها.ادىيصللا-عليهمغلقةحسينحديثوالى،نهايتهبقربعر!إنبعدفهسهمع"عوعد"

.وحد.اللهواحاديتنمسهمعومحسن،نعسهمع،وحوإربيومينغسهمعضاوي

!صةوهي"اللهدنيا"فيالناقيةالقصة-اوصىيقودناهذا.انغسهممعنجيبشخوصبقية

رموزها.فبممحغوظاغرقالت!)1("زعبلاوي"(لمجالاتفياللهدنياافأننرى)1("اللهدنيا"فصةوص

الداءيصيبهوانبدلاعمرهاللهدفياافسانعيشخضم*فغياحدىفييعملاللمراشابراهيمدعم.ونفسهوالمجتمعالكونالتلانة

يجد؟فماذاالخلاصعنينحتميطفقلهدواءلاالذياسلوسه!لكل،المجنمعفيفطاعايمثلونالموظفينهنعددمعالادارات

البحث.عندمابدأبالانساننلتقي"زعبلاوكلط"نيوهوابراهيمعمصبدوالاياماحدصباحوفي.زمثاكله"لحياةفي

واسم."زعبلاويالشعئاجدانعميباناضرااقشعت"محفوظيقدمانوبعد.نفسهفييعتمل.شيئاوكأنالادارةينظ!

وخلوهاحالهاشقلبوازعبلاوىياالدليامالها))اعن!يةفيوردزعبلاويابراهيمعميذهبعند!ماالمفاجأةتحدتدالعةبطريقةالادارهشخوص

."ماويواضحةصورةنأخذذلكأتناءوفي.يعودولالموففين2مرتبا!لاحضار

عنيقولانهأالانسانهذاعنهيبحثولماذا؟ئرعبلاويهومنبعفئحيثقىابيكيابراهيمغمالىتملنم.المجتمعذقكعن

البحتةسببواللخمسينالخامسةابنوهومعهايشعرانارادعترةالسابعهفيفناة

بلاثواءداءلكلاجدوكنتكثيرلأادواءمصادتنمي"لايامجرت"مجتمعفيالمنحرفةنشأنهافتيجةالععاةتلكتكنولم.بالسعادة

لهدواءلاالذيلداء2اصابنيحتى،الامكانحدودفيوبنفقات،عناءربما".بالسعادةايراهيمعمنشبتذلكومع،الطيبةبالعماةفاسد

،،..اليأسوطوكنهـيميوجهيالسبلوس!ت،احدعندالسعادة،السعادةعاىمصمماكانولكنهمننحرفاها""كدرحولهحام

لهمقالزعيلاويعنطقولنهفيوهواباهلالقدوكان،للسعادةطريقهالحبوكان،1.زانلةكمهييخرهمناكثريدركالنى

ولولأه،والمتاعبالهموموشيال،اللهمناولياءصادقولياله"تماعرعاشانفبعد،محفوظدومانجيبيحددهالذيالطريقوهو

."غمالمتيرىلاالرأسمطرقيس!قبلمنكان"يراءيكنلممارأىالحب

يثيرومحفوظ-،زعبلاويعر!تنماذجسافلاالبحتفيويترعاما.وهمومهشواعلهالايرىلااو،والطينالترابالاالدنيامن

نصلالىلعلناصفاتهحصر!لنحاول.هذأزعبلاويليكنشع!ألقارىءوالغروبالسحريةطلعتهبرالفجررأى.يراهيكن5!مامرأىهنا

الرعز.هذأنغشرالساهرةالنجومورأى.الشفقمنتنسابالتينهالولعجائبفي

التدينطريقالئيماختادالرجلقمرالشئعنهيقولططيبوليانهالحببقوةكلهذلكراى.ارلاممضتأهيةوالافا!الساطعوالقمر

نرا.وىا"اليوماز!هاص،وماالأولنالزطنيذ!نكان"لمسعادتهودكن.الندمذلكبعديوجدكيفعجبالتيالخالقة

يازعبنلاويم!"وصوميةدينيهقديمةكتببانععنهويعول."معجزةمعهتبقىماسرقةاراد!الفتاة!حتى.انتدومللهاممكنايكئولمتدم

للافامة،صمالحاكانعندماالربعهذاكانيميغفي،زمانوالله،سلاملذلك.معهاالبافيةالفليلةبالايامعليهلضنالحياةعوكأن،مالمن

ينفحاته؟"واتبرك،الخاليةالايامعنفيحدتنيكيراعندييجلسوكان.الاسكندريةفيعليه!ضويسرالىمصيىهالمالمعيسرحها

وسخروابالدجلاقبعضنعتهبين!االحلوةايامهعلىاخرورتحسرولمدجريم!ةررتكبان.الفعلةهذهالىابراهيمعمدقعالذيما

.ويقولدكورعلىنعسهيعرضانالداءصاحبونصحواحيطةبلامنهاوراهيسم!3بانيشعرلاالقارىءان.النرفينعسهعوهل؟سرقة

ل!،مسكنلاوتعن،يمتلمحيفهوكلحالعلى"الحارةشعئعنهكانولقد.حسناتهعنهوورثعللهاخذمنهمجتمعهابنانه.ثررر

ودبماميعادغرعلىهنامنخارجنتو.صادكنه،ربماالخازوقهووهذاويكفي،قيهايعملإلتيالادارةموظفييحاسبمافيكأنه!رقهفي

يحررجلانه"".جدوىدونعنهبحمثارالش!ورالايامقفيت"احمد"ماليسرقانابىانهنفسهفيالانسانيةجانبعلىللدلاله

حسفينعنهويقول".حيازالماالهعلىربنااحمدولكن،العقولفيالذرىاعلىمخفوظويبلغ.العيالصاحبالمستقيمالفقرالموظف

يظنوهقريبك،حىعليكيقيل،اللغزلرصل5،كانماكانيا"الخطاطوللكن-بمرتبهاتىابراههيمعمانواكتشعافهمحطمااحمدلعودةوصفه

حتىعهالازمني)ء."ألاولياءعلىلوم!لالكن،كانمامطتهويختفيوالانتهازيالمرتشيومنهمالباقينمرتأتاخذفيغضاضةيجدلم

بلاحيهو""؟-اليومهواينولكنارسه!فيماارسمهافنيخلتىمصبرهاريسيرحوهوبالحايتساءلابراهيمعمفانكذلك.والغني

هي"لوحا-لياجملصنعتوبفضلهعليهيعلىلهذوقلاوكان،ريبوتصاريغهالقدرعنبحثهفبمالخالداللهدنياازسانسؤال"؟لماذا"

جادالشيخعنهويقول"؟5وو)كناينينسىانيمكنلاجمالوجههيتوجهوهو.الانسانبتعاسلآتحيطالتيالالغازلحلمحاولته!في

حتىاراهلاوقد،الانيحضرفد،مدةمنذزارني"المعرو!الملحنمسجددخلالاسكندريةوصلانفبعد0مناجلألهفيالبشرلخالق

فيالزمانسهلاامرهكان،يريدةمنكلالعجيبالرجلهذا".الوتكان.الجدارنحووجههموياجلسثمركعتينوصلى"العبا!ىابي

وبر!د-،تغوتالدنيااليوم،معروفمكانفييقيمكانعنساالقديميرضيكانيمكنلا"!مساربهوناجى.رائعاوبأساجليلاحزنايعاني

بتهمةيطاردهافىوليسباتالحكامبهايحطىلابمكانةيتمتعكانانوشريرةوجميالةصغرة.مكانكلفييحصلما..ولاليحصلما

وفقاصبرولكن،اليسيربالشيءاليهالوصوليعدفلم،الدجل(جميعافقدهموقد)هماينوابنلالي؟هذااررضيك(القناةيقصد)

،جداجميلالكلأمعندوصوته،نفسةال!ربهو"..ستصلبانكيرضيكم!لاحبكلاليالالئيءلا؟والعالميطاددنيهذااًيرضيك..

ص!رك.."فيالخلقاريحةوتهيج،حتىترغبفيالغناءتسمعهانمامسكين"؟هذاايرضيك..قاتلةبوحدةالملايينبينواناواشعر؟هذا.

"؟النشرعنهايعجزاليالمتاعبمنيشةءوكيف"الانسانويسألءتابراهيمعمبقربلضعرالقارىءوانك!يقاسي.اللهدنياانسان

ويصل."اللقاءعن!بهتظفرولعلك،سرههذا"االجوابميأتيهالانسانظرو!انيرىمحفوظنجيبانكما،المناجاة.للكفيربه

النجمة.حانةفييسهرالذيالدمنهورلىونسالىبخمهديالانسانلاطريقفيف!بسيرافعالهعليهلتفرضسهنفديقىفاعلمجتمعهفي

جميلاحلماويحلمينامثمالسائليهـسكرحتىبالحديتونسيرضىولاعنابراهيمعميجيبلذلك.قدرهوذلكهوقيهالسيمنلهمفر
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تشثر،لهاحدودلاحديقةفيباننيحلمت"قبلمنبمثلهيحلملم

اللبئا!ي!!ارالكقابين!دصافنافورةورشاش،.كالرذاذالمتسافطالياسمنمنهفسةفوق

حللكالكواكبالا،السماءلرىووسحيهبوكرءالاسجارجمبالهافي

مستلفأوكنت.كالغيماوكالغروبجوويكسفهاالمتعانقةالاغصان

واللئعئز.لللتوقى!علمبعهوالطربمأالارتياحمنكايةفيوكنت،انفطاعدونوجبينيراسيعلى

83؟7؟31768.6ص.ي!.دثمة،اذني!يتعزفوالرقزفةوالهديلالتغريدمنوجوقة،وال!ناء

74706مضعر!ليررت-النالةحيثشيءفكلادنيااوبينوبيننا،نف!سيوبينبينيعجببتوا!ق

كلهاالدنيافيوليي،شذوذا.واساءةاوتنامربلايكونانينبغي

المعارفووزاراتالثقافيةالمؤسأتالىاولفينيالتأبدارتتقدموكسبشظ"..الكونبهايضجطربونشوةة،3اوالحرللثلامواحدداع

الثقافيةبمطبوعاها،العربيةالبلدانوسائرفيأنفيوالمدارسوء!فثوورءاشأءحغرقدكانانزعجويليعلمالرائعالحلمهذامن

وادفرن!يةوالاندزيةالعربيةالثلاثاللغاتفي(لمدرسحيةومنثورانهااحداد4اهداهالياسمينمنبعقدينغزلوكانبالماءرألهعلي4ـبكلى

الاطفاللروضةحزءان.العربيةلقراءةا.لحهـالدفيسةولجميعتغريهلاانهالعجيب"انسيفولكمازعب!ويهأزواضرا.المحبين

..01:0.1ا0"تحبهبانكيشعراـنبمجردفابلثه..اذاسيشفيكوللكنالمغريات

(ل!نعليمسارلعهلشهاحزاءا!لمربتدحلةئخدلمرحلهفياننعلعمالفرنبئائبملععثسلةوانانتظرعليفلت"موقفهالانسان-هـدالمضنيالبحثهذاوبعد

.....زعبلاوجم!هوجودمنتأكدتانيوحسبب،الصبرعلىنفسياروضوان

التعبيملمرحلةوجزءان(التكلميليةئي)اللعإلمكاليلو)ديالمثهاد"الال!ابتط.ولكنني.اللقاءتماذالمداواتي،شنعداد.يبشر؟مماعليعطفهومنبل

التعليملمرحاةاحزاءارلعة:الحديدةا)هرئيةالقواعدساسلةاقناساواحاول،الطشديساورليالاذتظاربطولاحيأنااضيقكنت

....اهذه!ءفنعبينمنكم.فيهالتفكرعننهائياالنظربصرفنفسي

الابت!دائىالتعل!بملمرحلةاجزاءواربعة(ألتكفيلئة"دالنن!هاا!مابتدليئيبهنةسياعنبفلمالخرافاتمنخرافةيعتبرونهاويحرفونهلاالحياة

لمرحلةاحزاءخمسة:العديدةوالعلومالاشياءدروسسلسلة."زعنلاويم!اجدانعلي)"ليقوليعودولكنه"؟النحوهذاع!

!.؟-لهدواءلاالن!الداءهووما،هذازعبلاويهومنوالان

.(الابتدائيةالشهادة)ا!ب!نداكيالنعليملاالذيالداءوان.الصفاءويرزقاعالابديورثزعيلاويان

ئيالابتولالتعليملمرحلةاجزاءاربعةالجغرافيا!يالجديداليثسالداءذلكيكونالا.شفاعكلهاا!نسانحياةيحيللهدواء

العاليا!بتداليالتعليملمرحلةاجزإءواربعة(الابتدائيةالتهادة)هوزعبلاوييكلنوالا!الحياةطعمالانسانفيغكدال!لبعبىيخيم

.)البكالوريا(الثاثويالتعليملمرحلةوجزءان(التكميليةالشهادة)الايمانوطريق؟الصفاءويرزقالابداعويورثالاحزانيمسحالايمان

الانجدائيالتعليملمرحلةاجزاءاربعةفي:العربيةالقواعدسلسلة-سناقوافقيتحفقانومفعوله،اللصوفيةمحب!تهالذفيالحبهو

.(ائيةا!بتاللشهادة)ديبا.نلي!يكونانينبننحيتشبمءفكلالدنياوبينوبينهونفسهالانسان

الابتداليال!مليم4رحلةاجزاءثمانية:الجديدالتاربكسلسلةبابخصفيكرناذلكالانسانحلمان..شذوذاواساءةاوتنامربلا

...(والتكميليةالابتدائيةالشهادة)واتجمصالراحءباقيقولانمحفوظارادق!ل.السماوفيالكتبوصعتهاكما

الابتدائي؟لتعليملمرحلةاجزاءسبعة:الجديدالحسابسلسلة.سبئاللقاءجققلمأوانهخصوص،الدنياهذهفيتكونلنالكبرى

.(الابتدائيةالشهادة)ان؟انساليحلممجردالكبرىالراحةهذ.وهل؟وزعبلاويالانسان

،ك!+!هك!3+!فحه؟لمأ-تهل!عكميلي!هس!خثع!ه،+4لمرحله!ك!التعييمئ.اليهالضالةالبشريةتهتديانوعسىذعبلاويمنوجودفنأكدمحغوظ
.(يعهاللبرسهاد.)

ه+ح!3*+لك!4!*ول،ولول!+خمورح!تا+ح!-8!*حم!ت!د-!.فيرحتهليسعدا!يمانيعرفاناللهدنيااـنسانعلىفانوهك!ا

.حيول+كا!"ميمت!لراللهدفياانسانعلىيلاحضمااهممندان..وبعد

!ن!،الرومىابن:،البكالوريالمنهجاالاد!يالبخةفيادجديدان،مطلقاخراليسانهكمامظلقاشراليسانه(للقصصشخوصكل

.(العغالوريالمنهجاشعرهخلالمنونفسيتهوتتوقالس!وطتجمي،العلووتعر!النزولتعر!انسانيةطبيعته

*هولك!ول++!ه*+ول!مط+ول.س!ولثم!ل!لم!ولق.الواقعيةفمةمحفوظيبلغهذاومي.الارتفاعالى

الابتدا!ةا!هادة)والعاليالابتداليالتعليملمرحلةجزاء!لم!ة!القوهوالعالحةالاعمالرمز!ومحفوظفصصفي.والله

شهول+كل+3!ه*+ولسم!+*ل!سب!ط(ل!ول+ء+ك!!.خيءكلعلمهيسعالذيالانسان

حم!ول-.ح!ك!5!انسانينهباللجهادعلىيدللانوعليهفيالحياةالالسانابتليولقد

الابتدائيالتعليملمرجلةاجزاءخ!سة-الروضةلمرحلةجزءانامامهمغضوحالخلاصوطريق.الشرعلىوالقضاءالاصلاحسبيلفي

.(الاب!ندائيةالشهادة)!زودانوبامكانهالسمبيلفلاذاجديدمنيولدانفباشنطاعته

+لعا+ليول)*ننها!ث!+*لتكميلية(.حمالتعليمك!!لاف!سدئة!5+اربعيما!هولجر!!لمرخ!الانسانبنياخوتهبجميعبرمحسبنغسهفي؟فكرالاوعليهبالايمان

العالم.بقاعمختلففي

هطئ*+!3.!!لبماءولولك!ءثم!-.فيهاالكيروكأمفاللهدنيافيالانسانمحفوظرحاةطشلقد

الروضة.لرحلةجزءان:الانكليزيةالقراءةلتعليمسلسلةاحدثعينيهنصبواضعااللسرطريىحددفائقةومقدرةووعيوباخ!ص

-.الابتدائيالتعليمثرحلةاجزاءواربعة.ا!نساناسعادهدف

ح!+ييول*+!ولول*ء!ك!ثطئ*+.لعم!ل!!خه.وهيارفرةالعربيقصصناروائعمن"اللهدنيا"مجموعةان

.اجزاءثلاثةفيالانكليزيةاللغةقواعدلتعليمسلسلةاحثالعربةلقراءمهنيئاالعا!طالقمصرواخمعواحدمشوىعلىتقف

الابتدائية:الدروسلشهادةالعامالدليل.البناءمحفوظنجيببادبانسانولكل

!رمعتل!+3هتىءك!س!كا.
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