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اثعربر"!هفعلملأأ!والرإفييرهـا)جىال!ر!."الى!!ب!،1)،رر!!و4
إص!!!!!

أؤ!ك!ا/كيالاحمررواندملتورصالحعباساحم!وا!ستا!ء!بادنضكريوالدكتموراالقطرالقادعبداللدكقور:المشاركوداأ
/*ء!-حىكا،حه""؟.!س!أعي.ع!عمليسيححهى

الصير!ابرا!يماعداد

الحديئ".الوجود-بئاللف!فةرفعتهاللذيالانسمانديمهمننهـبطان،مثلا:القطاللقادرعبد.د

ا،ف،!حعلأت،لالذاتدرنسافيوخاصةالحدءثةالهاسفةثلاناى
......ء..هـئالمقصودنفهـماناولالابداالسؤالهذاحدودنضعرفلكي

لائمإكللما-قلهون.اللكونيمطيمباعماجدرالبفدفةسائثلماويممسمىطلعوااللحددالسفواتفيعندناظ!تهـلىأي؟.ايجيدالجديدلالوهل.اللجديد

."...اديناطصتهـل،هـوالمرادام،جبدءجدبر!ىروا/ء"ءعروقإلىولحى"ر!
!اثضوناوحودءنواوهامها،ئساناتصوراتولادخل،اًلاسعان.

اءس،الاولالمصنىهوالمقصودكانوإذا؟الروايةفيجديدةفىنيهإشكال

ءوحىيلىاللأون.فهالطرلهـذاموحدهو،وورائصهمتصودهاضه
..،......صصالرواب4دنفيالجديدةالاعمالمنك!يرلديناظهرتورافهتكوو

!ر،امالاذانهد.وجد!وا،عنهوم!سالل،الاس!ارء!النظربغضرماما.بالسؤالالمقصودليسهذاانامحتقدللفى.الاخيرةالسنواتفي

-جديرلىأ!نياهاانجليتج،ونبدأوااللفا-ءفةمتالاسماسهذاوعلى.يوجد،اللفنيةالاشكالحبثمنالعصفئنا!تنا،ا!ابعةالندواتفيلاننا

كثيرافيركما.بهنيراا!ةماء،الاد"باه،مالا!وهو.الصعبريم8شكافيعدىلمالاجابةفيالرءيةردد!ناومننفسهالادبيمالعمل!نيةحيتمن

ا!ذ!ولمالاضأ!س!ا:رينلعلالمحةميهماموكسراللجهدلاضسالظاهـرنميللرواال!نفاشىتهـحودل،ىض(انأعتقدلانظربمموجهةمن،امعالو1فيلانه.السؤالهذا-

ع!/9-1:...بةلم-.!....الناحيعةمنبحقجديدايسمىانيمكن،العربر!يةالروايةفي،جديدا

ءشثارمب.نمالىلاواندا،ثءلنموبلوابالغاعدةهذ!كارأملاد!لدهكآمايحة،اأ!ر!طتفل!توبب!طلوهةالأاأضفليديةالالضكالعلىاللخروجبعض!هناا!صيحيج.ايفنية

...".باللصورةثنليرالا-همحيث،الاخيرةمحقؤظنجبالاسضادرواياتفبم!

صوزكل!لأمهن،ك.وباكأصار.باللصورهللانضياء،لج-داؤصويرا-إووادض.إإت?صيإتورلمالى!وروأل!،دث،الةء!ه!،ءللبت!ووكأافي

د،ف-"مالروا!ةكأا!اخ.المفوان،ؤ!ف،فيالحديدةالروافيهددسة

.0،الأهـارهذاءلى/مأ"ا،ترجلاذةكمعولهغه.ذافىو!رازمنيا
هواهـ-الرفنفيالاساسيالمحورهورقريياه!ا.الاخرالبععيىعن

الل!ديدةم!طقءلىا)-روجمن.تءكماءاو"ك!التةال!درحفمنتكبماءيطقوانما

يفلللماللحديدةالروايةوكان!.تنححلمالحديدةوالرواير"!ت""ءلىخووصأ،!اتكمأ،ءخ!:رلا.*اكفالكللاممنطقاوالاصداى

.....\ذجيسب،ذتالاسرواي،تانونيرالمناررىبعضيجعلأذيوا.الروار"

الكاؤ!لدىلالى،اوا!عافيالتحديدى11الما،داحدفكلايىب4ار
....ولوكياهد،ف.يمفىالةدله/ارروا!فب-ولهـاانهـم،جديدة،يلاخءرةمحةو!

التذه*لعليهتملىا!لإكاهيالعالمءنجديدةلظروج!ةاو،جديدااؤ
وسد،الاولمحموظ-نجيبالالبت،ذللكلامرج!ناولو.عنهيع:راكريم!الأهخاورةاركنبرةحصيال!هلتواالماد"ةبر،لأصداتهـقا"انت3،"ءروو!

من،لأعما!هرص،خالوو،ء:دها،*محاو!يرتدداـذىأ!واووضوعانصير"،-افيلاروا-ةا!"قاهـ!شةالمقيوماتبءلرص،واقيا؟رالمصإءثصا!كها

...بر،ذهـارجد"دة"ت"وكأنج-باءمال")قا!طوتين.اكلرو!فياةالقد-5

زت-مطالار?ضاذاناي1تج!يدالالقفىهااناوجدنا،يةواالرهذه..

......8"ن!هالححمفيكأىاعمايهتقاس!حين،بنرةالم؟اقديمقياإلاعمال

4قه"غضةكافكانجلارضمحدأداوحهةعلىيعثولم،اكك!نظرصر،وجمح!م!ستظلهفيشك!ءهودلت3مالفى.!5جد-داشيئاهناكاىنص:واداهـةطبع.

..؟سبياجديد
الا!ى،ا-جطاز-ءبهوالدي،التقايديبرإلاسىاوبواحداثه4.دوشخص

4ذو"ه.جحرايايتءدبردأؤآها.الواؤور-4المدرسةاسلوبوهـوصللحيادزل:لم"،9:ء-ن،اأعالمف!ادفن"ذاميتمماالىاقبإسباأما

!ء*افي،41والاةب*2،اددنيفيألب3يوجدلالان!واصصحة،دانيةورورظةالاثكالحولندوردأناوما.أليها.?للمجديمدةاتنصكالالىمسءبوؤين

اءديدةا،دةال3الىفيجهدفعلبابدأ،تمفكيرهمحاىمهيمنةغدتيهـذه!ن.متفاوتةبددجاتاللقديمة

ص!!(صار!ص،أولاد))ا-قىدومنابة!اء،الحديثةرواياز4فيظهـرتالت!ي

الكاتب.مووفهواللجد/ب؟فيهاالجد!دهوؤما."أد-لالوقلرئرة"صاللحعيالصاصمد

هذا.ؤغهراذا.انكاتب"و!فوووالانئمكالمنشكلفيدائماواللجد)بىعنلىئضكلماننافيالقطا)فمادرعبدذالاسهتا"عالءقه"ةفياز،

الجدهـ-دلمموضوعه!،لجانلايسهتطهعايكاتبفانكهفيازغهراؤفالورر":قىبا.النئصكل!ثمنالجد!!ءناثارهاذيااثالثاالجزء

للعرضباالاولماء4هامنبدلامحفوشنجبب،ذؤالالت.ج!يدبض(لالا؟رصفثتغضرهل:ووولموالدائماوويروجهنكامحفوظزجيبذيلاد-تا

ء،تملماص:حءوضوءيةاسةدراستهاودرتانئمخصيمااووصف5الموضوعبم.اابىد:يقولفلأان؟جديدات!ءخايةالروافيتعهلهـلاو؟وبةكأالقد

الأ،اس،ا!ؤكوة!وا!ةلهجمرةالاخواياتالروكل.ركأبحبئباللفكرةا!لاوبا.بررورضارريااوضوعا!وانما،وايرةالرفيوءلمف،بااعهللاازا

اد!ادعلىدائماو*ر؟ة،يؤلى-!اؤميةالو"ن4وحهعي!ة:رتهوخراثهلنرانهالس-،رفة،واياتالرءن"ءتلمفةوجهـةيوج،:باوضوعاىنوكاما.م!أ

ة/والراءن"ءزرلظ،براجداسهاوبهجعلاللجديدالمووف!ذا.الوافعمن،ألاخ!بوةنيدرواعناللىؤالص"وج"،اورء:ةالمن،ب،هـه.اليهازجهةانا

،3!ءة!هجعةالث!خء.ؤهدلمحبث،ا)تصخ،ءيةبضاءسواء،أورد!مةاؤرغايرةرو.ءاد!ةاؤ!"ورواقيةب31انادقال"اتلاؤوققيترة"

5--قتكونانالممكنمن،زاكل-ةثمخصية،القد!مة4ؤءمصفيكانتمحةوشزجببذؤالالىءتااذن."ادنءلؤوقلرلرة)ابعدبالفعلء:ها

الاووتماماناي.ء!صدالىالةكرةرمزت!ناناو،واحدة/يئراوءوؤولطاز"واتةد،وءوؤفه.لإروا/ةجديداشلكلايههـلالهيدعلم

ير!ررللم،ا)واةكليةنفيما2،اياا)زوثزمنوال!!ةيلاأضثو؟ووةرالروايةصتىلانه،قديمااوجديداشكلاليمستالآالم!ار،صحيح

إقىواالربرناءرم:طقهةمالاهـتما.محموظز!يبالاورتادتروايافيظاهراؤلض"ةقى.جديدر2ؤمنزابعةؤرن!.افيوخ"صصةاوربافياللجديدة

عنها:اًلتعبيرالرادالملفهرة4خدمضحيثمنالاخطيربثمكلهامايعدللمترهـدفةفلس،معينؤنيشكلفيعنهاللتعبيرفىسيلةلقيتجديدة
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يكونأنالضروريخ!منلليس.وهكذا،الونجوديةاللفلسقةغنالوجودىباض،فةأ)ىمحفوظنجيبالاس!ناذأناقولاناستطيعهنامن

الفلسفه،جوفيينمونتاجهمولكن،مثلا2نرسارمثلفلاسفةاللقصةكعابآكنلماا)مربيةالروايةلان.العربيةالروايةفيجديدوبشيءجديدة

ا!ء-إةألىنظر!موجهةعأىوز،جممناعمالهمعلىالفلسغة5!ذوننعكس،محفوظزجيبالاستاذاتخذلمصالللتيالادكاركنك،باوكارهـغوله

فماز)نانحنامأ.روائيااللحياةمعاللجة"فيمعينةطريقةعل!!موتملى-نبربالربطاوالاجتماعيةوالمشكلةاللفلشغيةبالمشكلقيخاصهةافكار

بهر،"مان*با"عمابغيدةوانهامتخصه"ينهـكلةالفدفةانن!ر!بل،/روريبااجةولعينطلقفيلدورمحندنا/الروايةكاذت.جنالمشكلة

نءهـهولابرهاعنتيءوهذا.اللعاديالرجلا!ولولا،العاديالمفكرالروايةفيأنىفقدواذن.5لاتجااهذامحفوظينجيبالاستاذيمتجهان

!ان2هناومن.الةكريالتطوركذللكوكرجميفطوربعد.ورينايئ!لمانظ،الموضىوعفياوالضمكلفياتجد-بهذايكونلانولاأهمية،بجديد

بةباللفغاءة"ايصبحمحفوظنجيبلللاسآذصلمثللذياالفثريالتطوداريدمطو!ذا.جديداالمنص*ليؤنانبر!فلاجديداالموقفدامممالانه

الالتحامإغدوأنهايةاوفي،للكاتببالنهههبةغامضوللعله،كلنقادلنا.اؤررهان

"حهسعمليةعنناتجانثصيها،الروائيةالصنعةاوالتكنيكوبينبينه:عيارثكري.د

جازبصمن3:را!هاالصوابجانبيكونوقد،وخطأومحاولةوتصربةالضمكلصاةءد-ثفياتهوزم،هـن!ولىليجناتدا?لملاحظةلى!

الوإو-ءيعطلجانيىةطيعلاانهالعاز!!تمكنفيهاليسلكن.اللخطاتخاذالىنضطرانظ،الامورووذهمثلمنالمحشمةفيالصكوبة0باللفكرة

وهذا.المعينةالطريقةبهذهتناولاذاالا،كانسانمنهمودفهولمإحدد؟زمنب،اللجديدنشجلنحنهل.الطموحوآينالوا!عيقىآهنماموفف

وذبدأزتوردواناوربيةلتياراتلللخضوعمسحدين،بإ-للطبعيجعلنامتلاالسابقةالاتجاهاتعناختلفتانجاهاتاو/غيراتمنحدتما

نءادحثفي،دأخذالموضوعءنالاحيانمنكثيروكه!برالعةمكلورمزلالحشرالسنواتفيالرواياتاتجهـت!ل،انحكمنةولانفخطيع

هآلكن!(،تجريديةاومبتكرةانهاالالهالاميمةاك!والاشياءالقيمسيدالتحنغيرانونشتطيم؟آهاالسابقةللهغفدمح،لفةالجاهاتالاخيمرة

تقدم!فدصحتاذا.عامةملاحظاتهذه.جوهرقيفيمةايةلاتحوجمماوحتى.ظهرأ.جاهبأيولىنهلمم،ا!عيالوالمو!فثدوهذا،نتسئنااذأ

اساسها.علىالمناقثهقىفياللحا!ةهذهوفي،سفءجلهاللقديماشكالبمضالىارنداداكانلو

زكي:كمالاحمد.دالا/جاه؟الجديدلهيسبماذا:هـولمحفوالو.الموجودفجلا"انكون

مناو،عيادشكريم!تور3اللدعندهاتودفالتيالنقظةمنسأبدامصرفيالعرديةالروار"هل:هتهويهاتجهـواقدالاخوانانارىالذي

اللجديدةالروأيةفيحدثالذيالتغبرانكعنفيهاقيكلمالنىاأهقطةالروالميئفنفياللجدةبرمفهـومجديداآنهليئاالاخيرةالآهزةفياضافت

مةوأض!كللاةعلىمواوقغيروانا!!اضعتغيرالفنانينمنطلئفةعندلابدانهأرىكنتوان،النظاق!ذال!أخل9نظلبئنبأسولا؟أمايها

اساسىعلىمعدودفغيرانها!ولاناسضطهءانما.الوا!قةكلهذهؤتتملىولا،!كنيكية-فحسبمسأولللبتلةالمممطانالىإلاشارةمن

،الى،دد"!هـودوارجد!دةفىالفصالىنينحيالذلميئاللفنانينهـ-؟لاءان،برهممناكبرربرما،فنهمأقنوااالذيناللكبارالكنابببعض!قظ

ثآلاثة.اوأواثنانمحفوظنجيبالاآمهقاذوفي.الصدىمننوعاتج!اننيالادبيةالاعمالكلايضافيهافيدخل

القط:القادرعبد.دبعدسنهناولهاللذيا!جديدالاتجماهجانبالىانهتجيلمنلابدهذا

.كثيرونهناكاللعددحيتظمن..لاشكبلاهذاجانبالى،محفوطنجيبعند،القصليمنبمزجمدولميل

زكي:دهالاحمد.دوءملنسي،الرالاتجاهالىالرجعةمن،آتيءعوضلويساللدكهورلاحظهآما

الدرنهـآن،ءأما)تقلإدياأشهكلكتاب؟اكثرمن:مقادنةعقدنااذا،"حمودلمصطفى"الم-تح!ل"يةروامثلروايةفيورلونلاحطه

الساؤدةهيرقتهموطريةاتقل-دايقةلطراكأاب؟يدةلجدالطرلممة؟يكتونازيةروصودفيكلت.لدلهاا!اولفلفيةواةالغآميالاو،،رللمزجوهحاولات

ءا"قى.بصفةالعربيالشرقوفي،مصرفيالانلونايضاو!اك"العنكيوت""رواقيفيمعمودمصطقمحاوافىمثل

القظ:اللقادرعند.دا)!ويخيل،((ظله!قدالذيمما".الرجل4رباعيتفيفانمدضحبمءتابرةفي

اتقايدفي.ابالطريقةقيبونكأابناكلوافعية"الجبل))رواًيةانبمعنى"الجل"4دواقيءنمخصلمةانها

زكي:كمالاحمد.د،"ظ!4!فالذيصلالر"فيانص!ينفي،اللواك!هبئ"مانهـطبأدقصرف

الطرإهقىبب"آؤ.-"وااذاال*ددمحدودوالبرريردةالطريقةهآتاهطاتهخصياتاطانادس-فيروما؟-ااتجاهـ،،الاؤلعلىاجزائهابعضفي

الكأزبانالى،عيادشكريالدكضورلاحظكما،راجعوهذا"الهنليديةالبطلشهخصيفيلشروايةاخيراجاهآز"و"صور،اوتوراطفمنرشيء

و!ورط11هذايكونوؤد.ء،ينفكربم!موؤفلهيكونان-آحاولالجديدانوايةالرتحاهآلننهكروولنه*كبلاتصوروهذا.الروايمةفي-!ه!الرقي

ا-مد،ذالاآهتعنهعبرماوهذا.تماماالملامحمحددغير،واضحغهرالىننتقلانرمكنذلكب!دثم.موضوعياهـذااآهجلانلابد.تخدمه

في3،ن!الط.راص!"جرد3(نالقدإمالكاتبانفالعندماصالعمحباستغيمراو،اللفكريجدوببالتاطهاوارتا)واضءةالتكنهكيةالتجدبدات

ءنه.يعبرانيحاولءووفللهاصهحثم.المبالغةمنلمحليلشك!ءهذاللصخولاتممثلاًنهنقولانونه-ةطيع،رزباكاتبعنداللفكربممامونالمف

ادهقه-دية،القيم!-هااحضلتجدإدةح!ياةمننابعالموففهذاانوربما.محفوظنحيبتاذ4الاوهوعهدناالجاريةوا،يئالرفنفياللجادية

لواؤ"ءافيجدإدةاننهتاءوحدثتالثقاوةومفاهيمالابهادفيهاوتغيرتفيغي!رمرتبطالتكنهيرالتغيرانصالحعباساحمدالاستاذكلام

ومنها،الثابضقىاقميمامنجراافىير،شكب!رمص"يصيىمما،العلميه،فكرةصاحبكاتبالى،محايدواقه!ه!"-بلمنو.لحولهؤكرياالكا"ب

لأ!اةبببىلمةنجتهكعيرمنتوجدالاشياءهذهكل.نفسهلماللطثباتدائمماللديهكان!احكيماتوفيقالاسةاذؤمثلا.عامللكنه،صحيجكلام

يجب!تاومن.وجداز"وفياصماسهوفيا!فنمارتفكيرفياثر!از-ركهـودة"!وايتهفيوانمافئحسبءسرحهلافي،فنهءلىتويمندة7فى

اأكاتبآهدالاداءلىمةطرتعيرارافنو،الاءوزوتلك،ا!قيوميوار:عث،اصدوفيال*لؤكرة.ا/ةء!"الروح

:عيادشكري.دفيوكذللك.محمسنفيهاعاشالت!ه!اللصغيرةةالاسرالىالاهةمنتشمل

واال!وياوؤفات!ور،هـداعندا:ا3نلأتقيؤ!،ليسمحتاذ!الوانهياقىارر"أ.وا!قرإةشروية5افكوة"الشرقمنء!!ور))

اله-ءوجهت*دايوالى،أوامعاالىا!ن!ةاواللرياةالىا)ضظرةالاستاذؤء4إكضبكاناللذيالمصرمن.غيرتؤداللوجودالىالنظرةاو

اصهـ!دالاسهتاكلاميدلتء!؟هءاواةاروق!قةافيبدأتواق.معينأ.لكنيكااللذيو.محفوظنجيبالا"تاذفيهيكتباللذيوالمحرالحكيميوفبق

للاء:(3كانادا،لذاتبامحفوظنجيبأذالاسىانءنالحصعبماسالتغيرانءنالانكلامنامنمابداانهـو،بشدةاليهاشيراناريد

2ء،صبتبكاالىدراصاؤعكه!وهآاتبمنتحول،بالاك!ثرعليهسيرتكنر3-للامهااؤتءا"ضاانسبه،"تواضءا"غير!لاربزالآندزايخحدثاللذي

س!وؤما،زكيل؟ماالدكتورإقولكما،الةكوةهـده!!نرونحنبةفكرةااب!لافت!.يمونصن.،تواص*اافتأما،ضااووو،لايزالالظصمية

؟جدإدالكفكاودةطلبالحاضرعليهاصبحاللذياكفكيرنوعالادبنفصلانولا،كفلىفةالمنطقيةالوضعيةءنالوافعيةزفصلان
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عيادشكريالدكتورمثلاومحفوظئجيبالاستاذمثلكاتبافانهنا:زكيكمالاحمد.د

والحضارقيالفكريةالالسسعنينفصلانيست!ءلا،جميعامثلنااولنتناولنف!صهمحفوظؤجيباًلاستاذنتظولاناللضروربم!من!يس

عاماؤكري!مناخاهناكاناقولوحين.الدوليالمجتمعفيالسائدةا!فكرةهيهذههل:اولاانفسظ؟"ألىثمب!ي!نهمونقارنثلاثةاونكاتبه

دوليةاوانسسانيةاوعموم!يةايضابهاعنيانما،انسانيااوودوليااعن"-ايعبرانالممكنمنوهل؟جديد!بطريقةاءكاتبعنهاكيرعبراتا

هـنؤعلايعانياللذييالمصرالمواطناومصرفيالقيماناي.اللشاكل؟افىوارثةالءقلمبفء4بالطريقة

يحدثمماويعانيأذريااكفجيرمشكلةمنوي!عاني،الحربمشكلة؟اللقطالقادرعبد.د

هذهولان،اللموليةبالمشاكلحياتهخصائصفيؤعلايتألر،فيهنامفي.الهمؤالءـذامضلنطرحانلانستطيعباللإعنحن

.وفريفنيبشعكلفهاامبرفهوحيا"ؤ"جحيمفيتدخلتالمشاكل:زكيمال3احمد.د

سارتريتكلمحهنالممكرمناي.دولليةفكريةلعةلوجداصبحتوب!ذا.يشاءما!ختارانفللفنان،الفنانجانبمنالكلملاازا

منطقةايفيانسانايي!ف!ماانالطبقيةالثسكلةعن،مثلا،فرنسماؤي:اللقطالقادرعبد.د

عنيهكلموحين.الكبرىالمشاكلخصوصا،ماحدالىالمشاكللهموميةف!لالتقليديةباللطريقةعنهاعبراذا،أتصوراناسصطيعلالاني

فيالكانبانااًي.عامبشكلالحريةهدهتفهمانيمكنالانسانحرية؟لاامبالضبطاللفكرةففسهيستخرج

معايضاإكونانالممكنمنالبلادمنبلدايفياوقنزوريلأفياومصر:زكي،مالى.د

يركتبانهكن1امنوبالتائيفنه.علىاثرها"عكسونمفيةفكريةلارضيةتهاعيرا!ض!مامثلاالفكرةهذه.بع!دكناقدالسوالاطرحانما

ا!فكرؤبال!امالمناخمققحمامصرفيدم!فوظنجيبالاستاذورلكا/بلو-كانهل،حارز:اواولاد"والملاباللص))فيمحفوظؤجيبالاسضاذ

.عروتواضمحليفكلالىمرتكناخىولاضنواضعاير"و!لاوبذالمث.اللدوليالفكربم!موؤفهووضحانيس!"طبهبعكانهل،التقاليديبالالهاوبء*هاعهر

بببساذجادفاعاهذالليسو،اتجاهاتنهج"بدا؟افانناهذاومع:هـورنى4.كلةالمثهه!ه!هـذه.اسؤالاهوهذا؟وابرزاؤوىبطريقة

الى!ولكنكثيرةاشياءفيمت!خلفىننزالمابالةملفنحنالانانيةاكا.نباؤجمهإمرغالجديدا!*كنهكالىالليو!مج؟معنافي!،جفيهناكهل

مركنمحفوظنج!يبفالاسهنمتاذ.الاحياناغلبفينته*ورهالذيالحد؟تجربته

ءشاكلفيوضرانبالتانيالممكنومن،رفيكللهؤكريئقاووةالى:اللقطالقادرعبد.د

مثلا،،وهي.عالميةفضءكلمةنت-جةازضنه.منبرمبروانعامةؤكرية"والكلابالاص"اناؤ"راضعاىؤائمكمالدقىورياثسؤال

للمعال!.،بااتاليونظامللمجتمعونظام،للكوننظامعنا!بحث!شعكلة!روفىهيوازط،جديداييسفيهااللكنيكاناءةقدوانايرهـ.ج!كن!بك

وافياتالراوالافكاراواثلاووذهآخرعن،لمقالمطبمعناهالعدلءنمعفوظ،نجببألا!،تاذوتخةالمرالروافىةفيجديدةزونقدبسيطة

ا!اللم.برلادمنبلدايفيكاتبايبهايأخذالتيالامانيبالم!نىجديدةليهءتلتها.عندزالةصةاافنقيمةجديدةوا!اؤة

لنسبةبا3رهااذانإريدكضنظالتيالال!صاس!بةالنقطةهي!!هنفلاصاللجعبالى(ذالاس!قالهالذياللكلاماخذنا.واذال)جديدالمطاف

محندنا،ال!كريالمناحاوالارضيةعتواضعنعيادشكريالدكتورلملاحظة،الاطارعليه.نمملىاةك!اا!ضوعلطببهقىيخضعانهمنهحةلموظنجءبعن

،الكتابمنغيرهاوهوي!كنبحينمحفوظنجيبالاهاذاني!ن!ضح!كيملانت!حضى،الحديرثفيالمفسفبلالاطارنر!دانبالطى!لريدوهنا

المامالفنيالمفهومبالاهـارنعنىب،ننا،الادبيللعملالسطء-يباللفهم

عباسىا*مدالاسماذكلاماخذنافاذا.وضهموناشكلاء:اصرهبركلللمهز

اللىيصلللممحموظنجيباًلاستاذانف!نا،الناح!ية!تهمن5*اللح

جديدةة:يةفالسفة

3و":صمناللحعباسراحمد
جديدة؟اهسةووطهلاهفةمعنىما

كا،وو!و4ازالانلناؤلتانتوها.القصةلصجديدافنيافؤ!وماتعني

استطيملاوانا"ا(نيلفو!ثرثرة)ةبعدواقعيةروايمةكه!بةمبنفرغ

ال!ستاوالءمسالرواياتفيالاتجاههداكاناذااتصورانابدا

استطيمعلا،جديد-كنيكف!بهاكاناداالثلاثيةب!دءتبتالتياللصغبيرة

رشميد!اش!ه!رونللفن!أ!رانلابدانها"هور.محفوظنج!مب(ذالاس!عندالدبذبةاتصوران

لاجديدشكبماءالىيعدلطؤانماعن4عدلاذا،فنيمفهومدل!كاتبيكون

قبل.منعندهكانضهك!ءالىاي،الواقعيةايا

:عيادشكلي.د

ؤجهرعنى،سطينبةالفللساةللأأثطعردإراناخرب!كلترددكان،مثلا،فلوبيرانهيغر،بةظاهرةهنار.لأ

..ادلابا!":رومانسيةروا/لأثمواقعيةروايةفيكهب،النظريسترعي

ؤ-ي،الحبيبة!بةالمملالارضالىوالعودةوالاملالالم.العبيبةالطر!ةبر،ث!

.جذهشعريةذسه:صالحعباسراحمد

ئحن0جدااهة5نقطةعبادشممكريالدكهورقمالهاللذيالكلامفي

!سفيالف!يالممناجاوالغويالم-متوىفيفي!غانلريدلاالواقع!ي

لانهء،عيادشهكريالدكتورمثلولانتواضع،العربيةالمنطقةاو

ؤررهـههلأارضببةعنيت*لحدظي.باعتني،العالمانالررق!يقةانما.مواطن!يمه

ل.فى2الثمئهـرإث!!راوبرهاء"ءزء،الفانكانسواء،افنياللمعملاوراءفلسفمي!ةاوؤكريةاو

فكربمناخاهناكللكن.غيرهاوبسارترمثلاضربكما،أحبهاءةووو

اص:حت،قد.به4ويتججم!يعهالفنيا)تعبيرفيهالذي!ين!وهومعيه(

ومن.الواضحبالمعنىالمحليةالحدودوذابت.عالميةحضارة"رةالحة
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صإالح:عباساصمد

...المعالحةفياعنبمانمام..قلمن.تفضلااوضحتهذا"ما!-13الصفحةعيلىالمنشوراتتمة-

ارمة.رواله،ءلمحيروايهالهافياللاليهعلطلحل!دلاالرلر.1الادا!لدوه

الصإيرفي:ابراهيم

صاللح:داساحمد!هههههه ضهئبإبإ!بإ!بإ!بإ!بإنإبإ(

بعيداانفسهمنفإواالناسمنجماعة.ازمةروايةالثرلرةرواية

وان.تسجيلالثلاثية.فيهايثرلرونقوقعةلهمواتخذواالمجتمععنحقيقيةمعايشةلمجتمعهمعايشاكاناذارفيعافلسفيامناخايجدفانه

...الكلمةهذءعلىاعترضكنتاوربا،فيالحرببعدماكتاب،الجددلمسرحاكتابلدىنجدنحنمثلا

الصيرفي:ابراهيمعلمياتقدمقدالعاللمانهيفكرة،وغيرهماوادموفدورينماتمثل

الحرفيلاالفنيبالمعنىتسجيلاللقائمةالازمةهيوتلك،سهلوكيااواخلاقيااللقدربهذايتقممللمولكنه

صاللح:عباساحمدومن.طفرإابرسلوكطفلبعقليةضخمةقوةيملكعالم.اللعاللمفي

ولذللك،مختلفالامرفان،ثرثرةفيانما.الواقعيالاساسعلىبالاضافة،"لنيلافودلرلرة"فيعندناالازمةهذءمثلنجدانالممكن

يتكمونالناسمنبجماعةالمدإللففيهاياتيإذ،مخاللفشكلفيسئراهاالاستاذعليهاجرىعادةوتلك.تعكسهاالتيالعديدةالمشاكلالى

العوامة.هوواحدمكانفيغاللباتدورالاحداثلان.المكانفيحركةدونموقففما.فلسفيوبعداجتما!يبمد:بمدانولديه.محفوظذجيب

انيسشخصيةهثلشخصيةوجود،جدامحدودةللكنها،وقائعفيهتنظيراوعالنظرفيهموقفهويعانيهالمذياًلمرقف؟الفلسفيالبعد

و،فيالواقعلحظةفيتعتإىشخصية.دا؟ماالتاريخفييتجولاللذيثرثرةعوامةهيوما.فنيتطبيقيمستإوىوفيه.عاميةنظريةاو

اللذكطبالحمثيصدلاوا)شطحاتاًوالخيالرخداخلاللحظةنفس.سليمةغيراشياءتفعلثم،رفيعاتفكيراتفكرجماعةأالنيلفوفى

الاستاذنجيبرواياتنجدهافيللنمفكنسماتالللحظة.تلكنفسفييحدثالاخرىالابعادجانباللىالثرلرةفييراءانايريداللذيالتناقضهذا

يتطوربدأالداخلبمالمنولوجقبيلمنشيء.الثلاثيةىصمحفوظ.الميتافيزيقيةوبالفكرةبالفلسفةالخاصةوهي،لانتأخل!افرورةلاالتي

الاستاذواعتماد.انيسشخصيةفيعندءالدرجةتلكالى1وصلحتىالميتايخزيقية،المشكلةعنمحفوظنجيبالاستاذيتكلمحينحال،ايعلى

القتيل،بمصإادفةالركودهذاجسمحينادفةالمهعلىمحفوظإنجيبعلىينصكسانيفترضالذيالمطلقللعولاعنيخنحثالواقعفيفانه

المعروف!الرحلةالىاللعوامةدوادخروجنتيجةوقعتالتيالقتلاوحادثة.الانسانيالمجتمعفياًلنسبيالمدل

الصصسإرةالحادثةهذءاسالىعلىالعوامة،.وانهدمتالموقففنتغير:اللصيرفيابراهيم

يل!محفوظنجيبالالستاذيكنللماموروتلك.المصادفةعلىالقائمة.الافهـارهذ.تتطلبهاالتياللفنيةالملامحعنابحثزلتماانا

فكرةالىاعوداناريدفأليذلكومع.عندهاللقديماللشكلفياليها:عنالىاحمد

عن!دالجديدالشكلعنئبحثاناللغهـىوريمنليس.بسرعةالجديد؟الصياغة..الفنيةبالملامحتقصدهل

.اللجديدةرواياتهفيحننى،اساساواقعيلانه،محفوظنجيبالاستاذ:الصيرفيابراهيم

الص!رفي:ابراهيم.التقليديالشكلعلىالخروجمظاهراعنياللعناعركل..لا

في،كناقدزكيكمالاحمدالدكنورلاحظهاالننالظواهراهمما:صالحعباساحمد

؟المعاعرةالرواية*الجديد1ماهو

زكي:كمالاحمد.د:اللقطالقادرعبد.د

كاكبايوبينمحفوظنجيبالاستاذبينبمقارنةقمتانااذاالىبالنسبة،نسنيايحددوانما،تمامايحددلاشيءاللجديد

فروقا.رإجداللجديدةالروايةكابةيحاولونإممنشرفياواوربيوالشخصياتالمتطورالحادثذاتالروايةعلىقائماكانفقديمنا.القديم

وبين"الشمسفيرجال"فيكنفانيوغسانمحفوظنجيببينمق!ارنةفهل.ذللكوغيرالمنتظما)زمنبملسبافىواالمثابكةوالمصالرالنامية

الكاتيةهذءاناساسعلى،"غريبصورة"دوايتهافيسالوتناتائيل!الروايةفياللفنيةعلىخروجحدث

ربما،دإابعيدافرقافسأجد،اللجديدةبالطربقةيكتبونمناشهرمن:صالجعباساحمد

عنمناالطريقةانمنعيادش!يالدكتورعنهقالاللذيالفرقهذاالروايةكانتالتياًلمشاكلان؟الواقعفي.طيبتحديدهذا

عنالاختلافكلتختلفبطريقةيكنبونبالفعللانهم،متواضعةماتزالوالرإبالزواجكمشاكل،اجتماعيةمشاكل!كلوناتكادكانتتعال!جها

يقولانيستطيعلاصاللحعباساحمدالاستاذانبحيث،التقليديةواصبحت،الانقلتكما،الانسانيةالمشاكلارتقتثم0ذلكالىوما

طريقة:مثلاذلكمن،اللطريقةبهذهمرتبطةلاتزالسادوتناتاليانمشك!ةمثلا.المجتمعاتمنمجتمعايفيثوليةمشاكل"لكون.لكاد

بالممئىسردطريقةتوجدلا،اللقطالقادرعبدالدكتورقالكما،اًلسرداللدولفيسواء،أللعاللمفيمكانايفيتجدهاهذءالاشراكية

الوهماخلاطبل،محفوظنجيبالاستاذعندنجدكماالتقليديقالتالذيالاجتماعيالمدلمشكلة.الاشتراكيةاللمولااوالرأسمالية

يظهربدأاللذيلتكنيكاذالك.داخليمنولوجفيباللخيالبالحقيقةانتقلت.كلهاللعالمفيومأساةوفرحوتعببيرجدل"محلالاشتراكيةبه

،هذامناكثرالانسنجد.الانتطوروغيرهماوبروستجويسعندانيدلر.ماحداللىفرديةنسميهااننستطيعمثاكلمنالمشاكل

اشخاصها4تجعللالللوجودية،امتادانهامع،بموقفتلتزملاالكاتبةانشكريالدكتورانبما،فلوبيررواية،ممبدإ،القديمةالروايةاناقول

لامثلاهي.شخصيةقضيةيعارجونهمانما.معينبموقفيلتزمون.ا؟زلقتالتياللطموجالزوجةرواية"بوفاريمدام"،مثلافربهعياد

قضيةتعاللجانما..لاجداكبيرانسمانيفطاوعلىالعكلقضيةتعاللجمجتمعفيولكننا.دمننفرةقيمذيمجتمعفيالناسيهمكانمملأمهلىا

مسناكثررومانسيةلىارتانهااي،هينفسهاداخلمناللعدل.تحولا/كليايتحول

يا.الظاهرعندتقفانهاالتانجيةالنادإة،ناحيةهذه.الرومانسيين:الصإ1ابراهيم

،متطورةشخصإية!ليستعندهاوالشخصية،لشخصيةابرصدتكتفياللتفكيرانسإيادتكقلتوقد.احمداستاذياصحيحهذانعم

وتتقافز،الشعراءمواقف،نس!بيةمواقفشخصيياتهامنتأخذهيانما.اييتافيزيقيوالبعدالاجتماعيالبعدبعدينهـئاكانوقلت،تميرقد

انايثئاكانتلوكما،تعاملهااوالشخصيةوترصد.معهم.الواص!القيالممليستبطنهابمدينمناكثرهناكيكونوقد

لانتحرك،تسيراللش!صية.مفبولةبلفاعلةليستعنداالشخصيات:صالحعباساحمد

،مجردةالشخهءية!كونانيستلزموهذا.الكاأبةتحركها،تلقائيا.يداللبالشكلتحديداردتولهذا

لبإخصيتهاانأ،يشجعهاالذيهوالهمع،سارترعليهاعابلقدحتى:الصيرفي"ابراهيم

فياللصفاتتنؤ!يوهي.الواقعمنتبتعدوانها،حقيقيلأاومعقولةغير؟فنيا"التلاثية"لحن"النيلفوقلرلرة"بهتختلفاللذيما



كأااذاانت،وهيجه-روابها،سلمةاسالىجةؤكرةالىنرجعانزريدآ،نترمول،آخر.قليديكاتباكطاوفلوبصرالكا/بفمثلا،نتصخصياتها

تعريف،بمتمبه،ط-الله.القادرءجمدتور:الد3حددهكمااللجدهالىنظرناهذهور!مارساروتنات!اني.مه"تريحةنجلسفلانةوكانته،دئةاليإةا

ليانسأمناايض!اؤنحن،الروايةبناءفيكيئتكنه-ىببةقا،إ*أسانهعلىجط?ايداًوء*فااللبطلكأصركلتلصفثملليلةفيمثلاويقولالصفات

وط.خاناوب.اللفكريالمض-موندضغير،ءخيزالىكتيكياتجد.)داهذاوجدتان،اللحوادتسباقدلا)4منالليلةهذه!يعةازت/درك-بحيث

احمدالالم!تاذلا"طوؤد.اصرياالمضمونفيالتغيرهـفانحوخطواتؤجيبالالت(ذيفعاةماءلىنطبقهاان!ناوصاو،السماتللكاخذن!ااذا

ا!ةكالفكرر"اللهموماوال!كريةارز-،كلار)باط-،ثازجةءرةصاءجعباس؟يرفلهازريافما!.هذامنشيئايفعلنجدهفرنمحفوظ

51"بزتولدازرىان.إأسروعالمفيد.فمناللعالميةبال!موممحليابهاتشعر؟جولصءباله!احمد

فيلناينالمعاصمنغيرناطريقةعنفنبااللومومهنهعلاجفيطريصا.!-؟روتاباناتا،معلهما،!علبئننجيبأذالاستنربرهـمنولماذا

باتبار!م!الجددمنالكتابلى"واهاآوورهـ،دوتناتالينجرها،مثلاواوروبا.شكلاليستالآالمم!أ.ساروتراقاليمنخيرهو

واإذيالاخرهواغيراذياالجدربىاثصعرافيحدتكما،جد،بىاً.تيارا:اللقطا)فادرعبد.د

نعيثشلتمطاالف"رة!يالىلإعهيرروحهوانما،حيدالوالاسلوباز4نقول.ادبنانظلماننريدلاقةالحقهفينحن

؟تعبرت!لالواؤع.؟إلىازجردلك"ابنااللجديدةالنطرةمدىدما..ؤيها:صالحءباء!احمد

"ممااضبقالتطور!داكانولمادا؟اننكنهكيارتطورعلىهذأانعكاسوما.عئدناالمفضلةبالطر،قةتكخب!وناتالي

هظلاص.س،ما،ا)ماببةوالا!*ارالمشاكلان!نفيالخارجفيحدث:زكيء!الاحمد.د

اطرص"ور-؟الا!ذا.الوحدةقىصةتأخذ،صماللحب،ساحمدالاسضاذ.العا)مالىوبا!ار.ةدلد؟افيالجدربىةالقصتةءنزءكلمزحن

حضراتكم.على:لقطاالفادوبد.د

القط:القادربمدد.ام!ج!ير!ل-?دراالجديدانانيبقولىيريدزكيكمالاءهدالدكأور

و،!.،ؤظةالمحالىعندز،اللطبيهيالميلالىراجعهذاانأعتقدنحنهـلولكن.صحيموهذا،اورباهـإهـوياللجالىبالتم!بةتماها

بكأصجاعة.ا!جدودةاةياراتاومو؟اجهةمنهاازخروجالانن!ا،للامحاؤظةاللجدلدهذا؟لاامحداقصىالىاوروبافيالجد،بى،نجاعبا"طالبون

ةقاليد.9اءنالخوفأةمسطغندنا)زالء،"لكنتشلمفالصيوهاظروولهالمحلس!ها!هابئتاءصخةبمنخ،رجبالطبم

الصيرفي:ابراهيماو،قءنأدائم.بحثان،واقعناصدودفيمطاللبونلكض"ا.ظرومناعن

وءتطإبت،عندذأالمسرحعلىطرأتا)تياةغييراتاانالاح!..ئابخةؤوالبعاىؤنونناضرمدانلازرضىون!نفننافيةج!يد

وايةالرعلىطراتا!تيا؟طاباتاعن!ا*داليتشلف،الضغهرهذاودانناانيورء.لى.الامكاندقدر!فانةكلأننحاولاًننااج!حوواض

!؟ذللكسرفما.ارثهمر3ذلكو...وكماوفياعقيسرخطواتيرةالاصا!وات!!خطتؤكرةوداء،ا)ضدوةهذهفيانسق:ا

القط:ال!ادرب.د.الفن!بةالجودةسبيمافيواسعة

الافرأحوكذلك..الااتص)كأردقيالملم-م!ضببانهبطبيعةالىسح:عيادشكري.د

وم!ع.الروايةمناكأرلغريبةابالاداب"ةصلةالممسح!بةءخافيوغبرهنبوبراقعالوملاحظةدجمنءةرددينماززالنحن.ليسمحتماذا

بابالال!"نكانتوان،افلسفبئاالىيرجعلا!ذافيو،هـبذلكحددانهمناقع4ؤ!-ايزدلم3!ماركم؟لاصهداد؟*وراوكلام.الطموح

اللفنفكمفةغب:4جبلس!ازما،عيادشكريةور3اللدذكرهاالتكياهمةا،الغربفيالمستخدمطلاحللاصهبمةبالفصةى،تكنبكياإد!اللجءمهوم

ةن5اؤا-فةءنكثيرا!!رآونلااللكتابوللكن.الحهاة!لسفةلانفمههاالاستا!وان،الان91ز".تعماكمااللجديد1وكلمة،يدةالل!اروارقىااصطلاح

شابه.وماالجمالوفلسفةللهستهذه،غيرهـاواساروتزاتالبممنخ"رايكونقدهـءفوظزجبب

:عيادشكر.-د.المشكلة

موصه4اتهامووذاص،القطالورلدربمدالدكتورنيس!حاذاوالله:اي!قطاللقدرعبد.د

درات،(الىالاشاءا!ربلان،النقدصنعةالىتةسب،رناباعتالبنااللجديرذووذا!ل:وناوث!انيمكنؤكرةهنا.نتعكريةوش3ديالا

.ائقادوابالفلاسفةخاصة!ءألةفهذه.اللفندلسفة..لاامبهالمغرؤطالوحي!دلتة"كإفيااصبح-اوربا!ر

القط:اللقادرعبد.درهيكمالاصمد.د

اث.كالفيفكبرا)تالىاءفنانتدؤعنطريرةدراساتهناك..لا.بالطبعلا

اقورلاوانا.يحياه3اللذيبالواقعلمضعيقانوالى،با!تمرارةجديد:عيادشكركر.د

الفلى"ف"هدهللكن.ء:دناؤنؤورمفةءنال!ديتمنيصولاالنقد0ان

اأفن؟فيمانظريةللديناهلولكن.ة"ءضالرتطبصي!ةدراكسهاتفيت؟مثلء!3

تئيرناللففيبنظريةخرجؤلسف!ةدارساووؤيأثموفزاؤد!لديرء!هل

.؟ا"ز"المغالىتدؤءونععكرإيال!فنلاد،دلكاخيال*ر؟هـ!فند!

.الاسضقلالمنفي!يءتكنيكيةصناعةعلى3،وتساعد

اللصيرفي:-ابراهيم

تى"كلابهايرفاة-والتيسمتهاالت!الجديدةالمنامرانلاحظتبالقاهرةسيمانثحارع

الاصداثوسياقلللشخصياتافتقنببنائهالتقليديالشكلعنالجديد

هـش!مهة،ال!ت.والمنطقيةثبهءماذللكوغبرقصراوطالالمعينالمحددوالزمن

وا،ا!ديم،آثكلتكسيرهـو،عندناعلالجديدطرأماملن(الاحظتممتدلةواسعارممتازقعمو

المبررهوما:هوواللسهدال.كلها-سليىاتاي،!"ماته/لبعضننفي

و!فما.،اوهد!يةفيلمبردجدالفكرجمدهو،.الدتكلناهدمبا،جددفنيالجماليدج!ال!االمباسرحلمر:بإدرة

اللقط:الق!ادرعبد.د
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ع.-عر،.عي.عه-!م-...هـ.0.00.-عي.عيعم..!م.!رلآمر

:يصزفل1/!جمابرا

..للفئىا

.؟أ:جمما3زل153احيد*.د

.إؤديان!يللصاربخدمةؤثمالقادرع:دنور3دياهـذاللعل

نصاصضنصاًصض.1)طريف5!ذإبردأ40رمحفوظنجءبالارر-اذاناي.ادصرب:اطة

دصيرانلي،،،-تطبزعاي،واو؟اره.خواطرهءناأ"خبيروكباس!ل

.افهـارمنيشصاءءا

بيروت-1.رؤماللريدصءدوق:اًنها.
صوع:لقطادرلفاابىد.د

!االفظرياتلىعا!.،سهاقائمةالطريقةهـهـه،د4اصنرور2ديا

اينانيالطابقص،نوىمحمدبن!اية-.ممصورمارسارع.مركزكماال،،م،النضيءهول--ى-اءالاشاةعوانعلىا)حديرثةالنول-ءيةاورءاتارد

رية3الرية.ظاجوبي-3لا!شياء،الخ،رجيقير،!ورضكالذقيدانعليكا-"ى،أنفصيااشا!عهاهـوانما

ا!ثءإء!ذهوؤعبهاتهءورار.ة!يعةإطوهـادساباد.تقياطأعاهكوانما

)الك:3-ريبالادلء،ت!ؤبمال؟ررىءالظالىز*دما)*،للإظررةءنا!خرى!كباجاءتالمةطقءنلملالمحو!*رة.نة-ءكطى

لنا.طبالا

.:عيادنتكري.د

لعههـ"!بهبخأئ"ل.ك!لل!وعابتار،،ب.،ةبرالؤررز:طةمر

،-:ااقيطاللقادراع:!.د

ريى"1)جدط!،تهـ،بوالمسرحلتمروا!قىاال!وفي،إهقىاللقدا!ضكالانا!ولباوللكت.فم

3002ا!ماكا!-!للكو..ممتازةآعمالفبها.لكنبانولممكن"لمىلرةلىاءما!بهاتال!

"ءر!وص-ء!ال*ءهاو،،!،ودالصكال!ي6داكوعير-ك!يى"ارلثولىوا

002اكاصطر"لبردبرب!رمعتىىالةقيالىالن!روة!ذهؤارء!/تؤجهـضاالذي

الىؤءا!ما4إالروافياللرو/دز:حث،ادلهواللفب"والاطرلالاثكافي

003الطصصنصططصا!نآىاكانتوا،"الرانو:رصط،ا-سحأفيواللجديدكراننتؤباللجد،د

052الارور!مدمم!ات"--طح!-لنحتر!ءإزلت-او!ننا.المسرحومنالضءعر"نم!،طظةاكثر

ه!2.والبنولىالإريا"ء1ذ""--4المملءادام،ا)ةقاببد،بئورةلصباافديمقىالالاشكافين؟!:9
003الريعحم،ب!عي.ص"دوتيوصطء"ه؟ؤ-"محقيقى

اهـ؟ثاكالاو8:عءأدشكري.د

؟بث-كبماءقاتاهماللعاتادورضونهءلهحبهتعدلالذيالاحرامهذاو"ع

003يصنشرصنالىالنور4ورمزردءربةافيحريةمنبمزبدنطالبانناأقولء،زلت!انيورطاللعنمن

003مولصكومنارمد.!اليهااتىإرالتياحاؤظقىاروحمن4خاليءكأةلمفة،ء!وراتفيالاندقاعمن

3ء."!بببيارر.القط.الفادرء!ال!كأوو

؟5.اصزضفإء:للقطادرلولاء:د3.د

لذاتها.مفصودة.*ينالاعلى

006مرداد.عءادشكر!.د

003برطللآاصطصضالذيلجواكلعق01الابرمصتمةل،الييخيلفيم،هـ!.طب!يعيئرل.لا

005الاولىالمرحلةدممهـبعو!.هذاظلمبداللذيا)ممريعالم!غهرالجو،ميهون-ير

005الشاؤج!المرحلةسب!ون:لمللح5عءألىاحم!

.هـ.المثالثةاوصا)ةدمهحونا-"ءندملى51شجمطالىاشهـراناريدالفوةخ!امفيوانا

اث-اكل،اوءالميةالاصداثءا!يةءنلماق3صيئؤإنايئبعيكماعنصالثعهير

هـ..حصبضالاحصإ"صضصنبرإلاا!وروبي)اهـوقفمقابلمحبىموؤفللدينا.ففالومحليةادداللهـانس!

.5!ا!غربر-"للاانهاتها)ةولؤدبطرلم"ةت!ب،مثلاساروتنا-رال!ج،لاللذي

003!روبهة-،ك!اان.العبثهـسحهناكالمسرحتاب3بعضيعملواق،معفول

002ص-للضالضء*لمعقيمث.ىلاوةلمد،نحنض*ل:،يرةء!واذي،المعينالمحلي.ء-سحئا

مختلمف.ءوو!نا!ن،اوربافييداللجد

؟5.المعلاراد؟العااجةالا!دافو-!ةمنغمبالر:الص--رفيابررا!يم

003/العالممهوت:لجصاعجماسحمدا

.لم2.درباعلىرم3:"لا/ثال!تكبمااوؤة!ؤالميرخضلفط?!!:،ءوؤةلانهـذامنغملربا

(..الاصببرالليوم.ا"!ا!يشأوقفا

نر:قطل!لقادوابىد.د

؟..!واصجدبربىللةايركونؤد.اورباكجهـيدجديدزاخرجيراننترط،ليضى

تت،ياجااحتو!وافصنء-يدناتجديفءانإدقرولذا.نحنبضاخاهن

بالط:عمعزوليغيرالوجودادثنياقعالوانعلىبتاء،الفنيؤفطورلا

)--+-/،حىعمس!هحيع-3،؟العالمجيالادبفييدالمشربا!*اءمع

لأ3


