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!لور!ث!!ولاب!!بطصأ

---بسل!701-!!!.ص
هـ!"ؤط!ؤ-يطمانهاصفبظ!لمهمب!مك!يقظةصلىلقيرةهبد!ءاعر3ودا،!وافننهـاثي!.\.!ئئهسع،!-لا."ع

عالاندؤأخاصية"متفاءإن))اللهاملتهعبلمةؤفى-،وبالمناسبة،مند!عايقاع---.هـ

بعض.يالبأذبمف!اواخذالاربت!تلاحمعلىوالمقدرةدؤقا!.وا!مهوراعجمدصلاحبرةليم

جي!مسللسير"اللذهبيىالغمه"تاب/3مطرعفهميمحمدؤراهل،،*

اب،الكإ!!اؤراءةا)ىحاجةا-بابالضعرائنااكئرهـوكانربما؟فريزر-نبمناوودهداشواختيارفيادريسلسهي!يقاللصاعست

"ا)نركلازرز:رةالمحماكئيرانز.عرهففي،به،ماعالازعلىمقدرةواكثرهم،المليءلوطابباالىفدؤع،ببروتزيارتهفيكنت،"الاداب"بريد

الاساطير.عاللماسنعلالالىطموحاوارى،الطقوسىاناشيدوفيوالرخلوتثم،موءدالىلللمضياضطررتحيننسعفلموؤتا!يهوقرات

اللحب"قهررطكعهت"،ؤراشيعلأىمكنوز"ونزرت،القأهـرةالىبيروتاخإفتيىلمةبالوطاب

ءظا!رالطبقيعيونهزرىوحين،الل!ياةصفاءالىبرطمج1متقىابو.الادابقرىءيرضىلاوهه؟ءماونحيت،وء4ماببدازعت5والى!ه

مءالالىالربو،روحه4.افزالعالمه!اؤيوالالهءفاؤطوالزتوةالزيف،اللظادمالعددشعرءناكتبانوبينيسههلالدكتوربمينالعهـدوكان

ءإ-ىالورودبتاريستطيعالؤياللحبلحالم،يهالشعرالحق!بقة.الادابءوارىبهاواجهانبرر؟تاكي.اخ!ياريلى:بجاوضوكأني

اإسلة.اللفضائلقبورا)--ىانمزلقاناريدولا.الاختببارؤيطريق!نيأننرحبانولابردآ

مقدء--ةالاولى،كبالرلوسسقياكالعمل،مقاطعثلاثمةتمه!صصب.الراياه-د.ؤءهـيدفيحاؤر؟فهيناول،عرالنتفيييرأءنتالحد

الممطع،اده-فىيكماانههمانياوداًفهايراضقرايكوىءااوءثير،يةيرتقرف-وكأ،بع!برهابياعجاهبسط*ءنيخةلمف)--بببرقصيدةاعجبوود

ندكرلرول:او.شعرايرماشهعرالحبماةلتجربةالملخهرالذكيؤالتقريرابطدانحاولتوقد.الخاصمدخلهمنمييعمللكلادخلاناريد

قابيصصكوحبث/"مرةلاوللسو!ا"اش-هيرةا"وووسمان"قصيدة?!-فىفييقتيطرفيؤوجدت"،الفنبهبةر.:ك!رؤؤرانظهرالى*باينل"دا

س-قىخههيولا،حب:لمانودهـا3ماثلاثة!كبمالا،(=2+2لانالاوران،د!زليء*?كماةرؤةفينظريامد،هـأنذا،عنتحا!!منوأنا،يرالى*صوؤن

.اخرىحينالوده(كماالا"ديهـةهـن-هااس!الي.*ماوتالوحاتمهه!*ءرجاتحوازطهامحاىؤأجد

ال*ءب،اعطاهف-دشبحهاًنسنةابويحدثئاا)ثائيالمقطعوفيؤدبمنماا!اؤهادمجبنيا!خاضجةالاكاديمبةاللأوصكأوفي.ارءروريدالى

صراعه.فىك!فى؟!زم،الكالم!مفت!اجيرورط4لموللكنه.&ءجمهوؤرناندشمانبنآلأوحاتءبئيالسرصفئلو!يالاةءطرابيعجبني

-ثما،!!و!-ك!كلماكهاحدىفيبيرونعلىيرداًلظلثالمفطهوفيأاربر-ال!ببحة؟مزيقويعجبنب،اصيازاجمعقىالمط!لملاء!الاخيرم!:جمماوفد

،الاررء(نعلىاشفاقاالاللم،الحياةفيمااطمهوالالمان،هارولديك-و!انالمهمول*ن،هوت:ريرء:طقهلهشيءكل.اخرىاحيانااربا

.اللحياةمصائراخ!نلالمنفزولم!درا،.هاوصهال2دروبهافياء"يلا،احت،رهاالتيالطربرقفيمت!مهزا

عاطفبةدونحساسىوقلب.دةبالقصهذهتفضحهواسعءالم.معهاا،عاملفيءا

العذبة.كلماتهاوراءيرفرف4مسرؤ،وزهوو-،لهابجماواصمس،اللشعربرورضفياوس!ب!قىااءسهقانا

المصر"بابلال!موارعلى"!،موالرالءدؤقواحب،ا!رىؤءمبدةفياوسعه!ىا!هـامجب!ينما

و!-ص،وقييلت"الساعرعنهانةىاتي!االموعودةالمدوئه!يبابل"ء"إجزاو!3.غير!اؤصائدفياكر!"ليينملمال!"،ئدليورضةيل!:إوروا

31جاداثممممىاورضع!،البلاطالفق!د،الابواب)4تفتحانيدعوءـاممعظفذوؤتوو!،فوقهاوةخاصء!فيالىعندينماجحةفه-بةءل

قيجمب.لاوتصمت،اسوارهاتءشءبابلوافى،الضليلالركبيورال-!هذاوحبولمن،ء:هاكلءنا/ءرتان!اوها،العددل!رزا!صائد

يكشهفاشهاعرا،اًهلهادوناغاقتالتن،فلهههطينارضهييابل.؟!،احبهكماالقههازدهذهي!حبان

الها؟بابمناتبنا،ار!رلا،منفيوننحن"ما5البهالمرموزوايرمزعرغ"القيمروالءوع"

لا:اظن؟أشتعرالمرع!حق!داهلى"يملاا!"!ا!قدس!ب"ءهرؤء-،زدافراحهنالداءسا""لظللأمفياءسيار/هنماا"ت.)ر

ا:ءبملا،االق?ل"غربرلأضهتارضأهي،اخرىمدشةاذنبلبااكلىازكأسازةث"إة5االةةءلقىفبهت!صبحاللذيلطلمقاالطلم!هاهـذا،ءطر-،ور:في

ذللك!بكونثد؟زرونبعداحضوتهاثمهـنالم-لامكظل!لمهـسال-قيولواقي-رىاظبلام.*بء"والهواداأجارصا

-مئسمح!توراتىجو(صور!القصيدةمئهفءتور،اررثاجواو!كنا"-!ا،ء(?،نفيوا!ننورداً!ه،المدر:"في.الهمرغاباذاوبرخأءممة

"جرلةذيلشهاعر؟ويرةالمسهالص!باءلأجائبالىبركفيماهذاوفى،موحد.السوادفييدوباسوادواوونا

.ص!و!كراضىا"ير-ار-رفمعة!يرتقع،هبراصتلازلعانقا)م!وداءالقرقيكا؟تواذا

يمثى"وال!روايراوص""برب؟ءفيط،قبوربرلمصعةفوقهرصتوقدال-هاليعوددرجاءلإا!حقولعن

الاداًبهـ-صيئمثرهاتبى19"جعصاللشبخح!مب"افكاراًلمترنجعؤجم!ءون،بموت!!اةمبن!را!!الىور!طون،الة!رءاباذاا(و.زىؤ-ها

.اعجاباًلىتحولما!رءانبا%خاوت"عمدنتكلر،نيارأ!اصورةتلك...وءهـابا/!!الاحياءل!وخاللة-لطو!ط

،-د(اًدريلا..!وعوبيبادأيم!من)ا)مثرقر،شعأعرثاانوظهرنض"ور-وؤ-ياحصلازآاراهاوا،ايضما!رزهؤصجمدتمهفيواراها،ءطرمحفيفي

لح-"*ءةدءاؤه.الهءقيعبرللادص!بعفىبرضارهواكتوىالحبجرب((رةزيا"عنوانهاسنجورللميوبولدؤء،هـرةفيقريبارايتهااوقد،لوركا

.الا!.(دنش!يدمقاطعبر"صبرلأوع"ؤ!(ذكر.ءقالاتيواحدىمنهاء!طمينولرجصت

يحالأرويقش"!ليبىاًناو..وو)4اروعماؤ!1اعرع!-ىالضاعروؤوؤطو1،ال!ا(--نبينل!طتالاخهذاوللكن

.51بررالقعبهـة5هذفيمطرعنديأخد،الحباةواالموتو،هموالدالمواؤع

-75الصمحةع!ر،الهثمة-.-يد3مشئهمنالهمروخرج،الثالوثثألثالجوعاصبءدقد،قاسهلة

(الاداب)مولهكول!دراستهيتابععراقىشاعرهو(*).اللجوعي!حح
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وبحكمعم!با-زس!نمطهعهـنلاننا.هولعرفهانيحاول؟ماالانقلاب

الانقلابانهاالر3سببةالثورةءننقولان-للالفاظالن!اريخيالتراث

يةالمصرلثورةاءناواللصبىالانقلابانهاالصيمني!ةاثورةاءناوك!الروس

جمباللعوالفرنسمبمهلهنقلاثنهاوالثورةانعولفرث4لعبرببهلهئ!آعنحتىالثافلنقلإول"نقاشحببدوبقا!

تعنيولا،فقطنورياسياسياموقفاتعنيلا"الثوريةالايديولوجيةكانت***

هيبصلطبقيةعللأقتمنفيهوماالاجتماعياً!نظامبهبديلالاكأفاءاللجءودهيالخضراءسلمىالث"امحرةبحثمنالاولالقسهماقراللم

ؤبل"!دفكانتواذا"اللحياةفيجديدانمطاتضكلكلذللكالىبالاضافةوان،"المعاصرالعربيالوجود"بعنوانالادابمن:قالال!الورددفي

هاننا،""معوالمجاللفردمنهاتطلقح!ياةفلسفةخلق"الىشيءكلشوميالدكتورمنهاقإصسهاالتياللقل!بلةاللفقراتعلىأطلعتفدكنت

4حبفاسفةالىتهتدتزالولاكانتالاشنراكيةالمثوراتال3اننزعمااهثههوربحثهاؤ-ارىيازهغير.بالنقدلهتعرضحين3باسكراا

اهـىاسمهاتغييرالىذللكيدفعناوللم،نمعوالمجالفر،دمنهاينطلقعمسىلملأ"ومضمونهاالانقلاب!يةجميمةالايديولومعنى"ءنالسادقبال!دت

."اشتراكيةانقلابات"نربطهلمادابهالاخلالدونوحدهاللي!النظرالممكتمنذاتهفيمتكاملا

الي!،دء!االتيالانقلالييةالايديرولوجيةانهيالثانيةوالملاحظةء-نبهاتنطلقهامةاؤكارافيهتطرحفالشاعرة.سبقهالذيبالبحث

محلتحلوجدابةحياةفالسفة"هـكما-اًاكاوبةتقولكما-اللبيطاراللدكأورفر?ولهـحطتنحيماللذياللب!بطادزهـيمال!3كأورلل!ابسنها1ودرؤأملها

جوتها.ا!تن!تع!ماالاخلالاىاقاذتااللشيال!يمةاةالحبفلسفةؤ-يط!راللذي"الانهلربيهالايد!ولوجية"كتاباو!وبعدعليهالاطلاع

اضهحوبنهئهكل!رؤده!اانالهامشفيالكاتبةوتقول."ومقوماتهالمدمن!اماناوو!ةالافكاراءلك!لمورتهاستكونوباللطبع.الماضياللعام

وللكضنا.ا)نكبةالىقادالذيهواللروجيؤلملانحرر،العربحااةفيالثصاء-صهننافمتيانيرهكندللكمعولكننا،.البيطارارك"وركهادطنقرأ

/دناب!ادءـاوبكل،كاطهافيالطواهريرىموضوعيت!.يرايبئننقولوا،مافي!لمالخاصةر؟قيهاوعنالخاصفيها!نمسه؟واةباء؟:ارهانفسها

ر-و"ا؟ت!بكيئ،"كونتطدوارتي،القاصرةالفكرةهدهطلعندمسلمايقفاباللكتصاحبمنااخاصةبطري!تهااستوعبتهااننيبالادكارالخا!!

ولحالمصلقوةثمرةهيتاريخبافا)نكبة.ؤقطخلالها"ناكية!برىهـ--و-الثماعرةرأيي!-الكةابصذااناضجاوارمن.(ذكورة

المحىاللعربربالوطنتفتبلمتعلىولفدروهاالمنطقمةفيشتطغ!،اًلاست!ماريةووافنغهالتاريحلواحيمنهعينةلناحيةوشاهلمةمتفوفةدرال!مة"

والانحسللال".رج!ببةنظمخلالمنجزءكلعلىوسيطرتهااجزاءده*لمم!ىدزالسيحديثفيحظيقةاظرايلفتماواول."إماعيالاج

لظووؤطنت!بجةالاكأالحالهدهفيا"ستيةاللطوعبيرحسب"وصبيالرالانت!اجراة"فيالبيطارا!دكهورل**ابوضعهاهـواجهولىبياالخضواء

الاستعمارية.الظاهرةاعراضاحرالاولليسى،خلق"ة5?لكأابهـراسهةاورالمهقياالثقاؤقىءغنيالذي"،الرويعلمالمياالى-وىذي

4افشكلاك!ناباهميةالىيشببراز4المقالهذافحسبذلثومعاوروإ."او/م!جمصومضغاعلكاالغربب!هاللمجدإ!ةنظريا!ذأت

وال!أمل.باللدراسةجديرشاءرةءقصدراذاخاصةنحترههانفيغيحكمؤ،ذا،كذلنالاءركان

الجمابيينعبثاؤعالو"-صعبرةنهاءإقاعلمةوللكن!،ا)ث!عرابراجفيمنعزلةيىهتعرببيمة

اهـ-ذياًلاولللمالمقوهـو-با!ورماسيفيضاولالجمةحادهقالوفياله-ءمحولء!لأحظاتروةنس!وقانيمكنارزاعير.عنهومعبرةالعربي

-دمحمىاللدكتوريرلإءث-اوضوعانفسحولاخرىمقالاتستتلوه.ودلا،"هاالاافاظ"ضمونيدبرإءرتخت!صملاحظةواول.مقالهامنالاول

تح،الادبياًلنقدفي!روجالالمحضاللجمانيالموقفاضرارعنالنويهيمف،و"اتنءبرالل!دولدراست4بدأؤديبدوديماالبصطارإلدءنورلان

فيناصهف"مهطفىالدكتورهوالحدلمت3،العرالادبفيلهممثلارأىوبرضالمةر؟يض4معتهمثهىجديدةبرهفووماتواسفهـالا"مبتةلألرواظ"م!بتة

اللدارءنشهرينمنذءهدرالذي"الوررجمالادباسدر"الاخيركأبه3ب"الاجللمصدحالعربيمةالترجمةهيمثلا"انقلاب"فكلمة.اللفكري

اتطص!خطرهواكويهي3*وراللداي!ينبهماواول.بالقاهرةالقوميةفحيمرتبطةوهي،ص!ملاه41أكااءبر-يةالفرن!ا!لغةفيالمعررف

يرىوهو.الموروثالعربيادبنالحلىالعربيلئقدالقاييهىافن!عسفي-العرباللوطنفيؤامتالتيلإمددةايعةالسسبالانقلاباتلمحعلواذهانفا

ب!ايحكمالت!المقاي!يستستقرىانيجبلفسهالعربيالادبمن"انهاكم!الثانجمةالورالميةاءربابمداللات!ينببةوامريكاوافريقياآ?ي!وفي

ادب-،يدرسولا4علييقتمرالذيا!دارلىبئناسلمكنتوان،عاليهؤ-يا!نف!هااكة-:تقد"ال!ثورة)كلمةانالا.اللكالبةارر.بةتقول

-انقدزسلان،اللصحيحةتهيالمقاراس!إقراءفيينجحلنمختلفااحه:.!واككريرهه!وا)تض.حيةانباللةابصفاتواؤرن!ت،شديدة4ء"ةفدعقولها

يزيدذلاشيءلاولانه،المجال!ذاؤبالغناءؤلميلالثمديدلللاسفاللقديرم.طاراللبورنر3الدقاموسفياخىرتحعأقانينللكلموللكن.اًلنضسوننر

مقارفة"ف-لاننميزةبخصائصهودصراًمالشيءالخاصةللهطبيعةفهماو)-+ظ."2"لجمهمااالى1ب،مويعوداللشاؤعء،هـأمف!وءن،ة!هلمهـبة،از4"

مضءمونها،ؤىصحيحةالقضيةهذهانانواقعو."عنهمختلف!ماءلمض؟.لغويةاصولاهي،بال*لممتبيناللبيطارإورالهـ3الل!يهايعوداصولطأينعلمم

وءع،القديمالفربيالادبعلىالاتنطبقلاانهاهوفقطواجد.حفظ?-ابرأصول،تقاسيانحتهساولبسلهاباس"روماتقاسالكلم،تح!ي!اةان

وااللتإفداجتهادامامتمامااللبابنفلأقانيجبلاانناهواصوتحفظحبتعنهتهأىثما5لفويأصلمنالكلمةتنبتماوكش!يرا.رقىاللةو

ضوءتصتالقديمالتراثيرتاولضئلايغامرانيريداللذيالدارستصب"ساارضاوكثيرا.الخاصوءضموزهاالخاصةحيالهار"اتكون

رعضؤسصتكوناقي-الهحاولاتهذهمثللان،جديدةعصريةر؟يرةايلىناوليس.اخرعصرفيتصن!بهاللذيغيرءصرفي"احرةانواللكلمة

،ضرر!"مناكأرؤا!ر.لمهاتكونماغالب-وجريثةرائدةصعاولاتالاحبانليملأهـاا&ثائعمحتواها،قبداتهاكلماتاكاتبيفرغانعلىا!صواض

ناواتقد.آفاقهوتوسعوتطورهالنقدياثنالرالىتض!بفماوغالباالدتورهـعا!أن!وكما-مقبلاكاراذاوخاصة،اخرب!مه!ون،

التياهـدبالثءويعرؤهاو!ذهـالحقيقةي!دركمنخيرهوا)نويهيالدكنورو!،::!،.كبيرفىكريبناءفيالجديدبشكلهااسمخدامهاعلى-البيطار

رصد!-اعلىمنااؤدروهـو،أ-صءمهبحكمعلبيماصبةعرليست4لان-،الورن!لمناللبيطارالدكإورءحاولةعلىقههفقا!حالة!دهؤمع

برها.وال!نعريفعلىوحإىبلالناصاذهانفيايحيبمفوومهااتتحداهلمتلكلمير*صهدى

ؤطرؤءعلىاوضوع!اهجومهفيءعهنقفانالانسنظيعلاانناعير؟نلم!انههيالاخرىوالمتلة.مسألةهده.والمفرينا*!اباؤللأم

التاريرخ!اسياقه!نتامماعزلاالادبيالعملعزلوهحاولازمالجماليين"ومالفالمفي!ءان!بوسعانطالماالعناءهذاكل4إيهـنفانالىبحاجة

و!نعاطفيةفيمةايمنواؤراًغهانتجهالذيالاديبوءنوالاجضماعيالمغةاؤ؟افعلباعليها"دلالتيالالهأظتحتيريدهـاالتيوالمضصامين

يدالنفالاتجاههذافمثل.الادبيالنهـقدفياسائعاللصدفىمديولكهابهعنوانيكىوناناًحدعليهينكرفلنا.ايناسيسنن!عملهاافني

س7ما!صفحةعليال!مة-محلتحلالناسيعرفهاكهاالثورةانباعنبار"التوريةالايديولوجية"
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ولعل.ال!ايااحدىمعاشرةعنقبلمنكفكما،اليائسةالمخاولةتلك.ء.3

شبابناعنالفربيونيسميهماهوواللجنساللحببينالترابطهذا./.3.،*يز!-ش-.-.أ

تحتغيبدأتالتيالميزةهده،"اللشرفية))او"الروم!طيقية"باسم..4.--،--ء؟---.-.لا،!"

ذلوةيمنيالجنسيعدلئمحيث،الحديثالغرببمالم!معفيمعالمهاادريسمطرجيعايدةبغلأم

اخرشيء،الاحوالمعطمفي،هووانما،جنسمينب!ينوالحبالتعاطف***

"ذكراتنم-،بر"ف!ييلسونوكولسنعنهيعبرماوهذا.الءبغيريريرشهفلاالمددهذاقصصلهـرا-لآناؤ!يتلرضانالاجحا!من

:الحواربهذاارج!نمسكيةس!ورمجيرأردالانهانقضايامنلمددال!قدصهذه؟"ابتميزالى!الو-بظأهرةالى

زبنني؟هل..-الحببساةمعالادبهذا.!فاعلالىش!بران*الايسنهنطيعلاانه3ما.العربي

احبك.للكياإكافيالوفتبعديمضللم-يقةلمه،مصبرهعلىاللقلقالجيلهذاهموممخضلفلموركسبحهثالراهصةا

فراثيأتثمماركينيبانترضينكيفادن-تنافضويدفعه،عبمالاج!15اللضيقوير؟رقه!4اذةزتارضالىالحفن

لأ.اخرشيءهذا..-هذهخلالومن،واكأملالهلقمنمزيدالىالآلةعاللممعالماطعيالمه؟

هان،الاخرالعاومفيالحبمناخرشيمانح!إباالجنسكانواذاالادبارتصاط،الادبءصعالمجةمعبملادةالمهـ؟ما)ناقديشةم!القه-ص

ي!حماشاهالحديثادبرئايعدللمعالمنافيمقلقاشيئااصبحقداإجئس،لهاالع!يقؤا!ءزامهأ)مرصيةمسيةإنوباالروربيةلارضبااحديثاالعربي

وعبرنط،عضوياارتبماطابحياتنلامرتبطلانه،ذكرهمن،يخجلوي!مه.ش.املةانساني!ةمموماالمطافاخرفيالاهبمولي!ست

طبعه-كأاظوضعتصولاو4تكالفلاصادقافئيتعبيراالقه!ةهذهعنهءمرجصابولصوركون""تممل!ذيرءركة"قصةمثلاضاتناولو،ذا

لور!نهق.ا"اللضرورة"ث!روظضمنلحوارواالسسدفييجازاو4و.لكقارو":ورث.يوسفالهصةبطليررولههلسأمواواللضيقاليأسمنو*

اإ*:،قضمنتنطقفانهـاالمانعاممبرة"الرجال))دصةاما،لليوسهفبا)نسب!ة،ووءاروزيتان.نمؤردهملحم!جنسية4دغهاجواذا!

المنورضرالعاللم"عقلنة"ازاءالماطؤه"اللشرفبم"بركأ"فهالذيالص!ارخ.المحرومالث":ابحلم،والجنمساإحبوكيإتأباحلمملمثلت

لربطاإتكه!ا!لالمحةعنتحكيافنيالقصصتلكجمننمودحافها.الالي4وللاف-،ريءالظعلىبجوهيسجمطرانا)قصةكاتباسهءطاعواذا

هذاؤغتقدح!ينوحبوعطفمودةصللات!هفيعقد،باللحيوانالانسانت-احالذي-احمروما-الشرقبمبطلهنفسميةوبر"إ!مبرد!"صولىؤضازاانآ

الاصبصلالت!ادلللذلكجديدةصورةاؤها.جنمه*"ابظءبينا-عاطفا1..بالمرأةألاا"فيلمءفرصهةل.،

ن2الح!يواوالطبيمةطاهرمعفبلمنالجلمهالميةعربييعقدهكاناللذي،،زبا)قففالللمب،4لغايرتالفنهبئعدت4اصضلمعهـكط،وفق9ل!البوا

فصة/حهرثرالةء!رتإكخاصةتنئم!يكوؤءقصةفيذروتهااوحبلغتوالتبما!،-،،طنا)تيوالذبابات،الرخوةوالشصى،المميقديءالهاواللحو

موتمحنالنياتجةآلامهالىبءمعزبائنهمناحدايجدلمالذيالسائقؤج!ايتركو،/وسفبرنفسىي!فداخاح!ل!أمءنع:رولنرخارجبكألما!وكل

وجد،حديثمهمنفرغاذاتىؤرسه،علىمأساقهيسردةراح.ابن4وازمامحنهاهويرمبرلاحاجة،وامرأةصبالىصلمجةفي4،جعارث!هيبا!اءام!

العينين.دامعالح"وان3هـإ،وبياضماس،ف!بهاا"ةللاءفيالتأ"لوروزبرنجظلمشبةرزب!4ء"هاصرب

لاضمحللأل،الاض!محلالطريقفبم1)صائر،القه.صمنالىوعهذااض!لمي!ةوالعميقالهادقوكن،الصبيانيالض?ويرهذاذللكءلىل؟1

اللن!ومة،البالغةالقصةهذهعنهتنراللذيهو،اليومعالممنا!اطفةو"دخلبينهامنتخرحوهيؤخاتهيراقبفيولىان."محروملى)

الموحية.الخؤيفةاللامساتواه،فةوالرءفي،المكان.بالروروبرمرفهبانكؤلاوحدهالمث،دهداؤض"ون،اشيارة1

تلكانها.الاولىالقصةهدهميزةهـيااذنالانض!انيةالنزعةانوبايج!اربد!-!ةلولؤطاصورهـاالةكباإجوعمنظاتاللح.لالكو*رف!1\

مع!مصاعرهافيالمنعزلة،"يممةالياللؤتاة،زكهكأ/ربطاتيااللعلافةخلورءاوالخروةناددةخلفا)صيفصرارةفيكاءلمةل!اءةردبرا.وسف،

الذياكرديدهذافيتبرزالحبعلاقةان.وليدهامعثمالامالعنزة.مف"اح!ت!

!-زرا."أ-فاهواماتت،العنزةماتتللقد":!تص"ضرورة.رمرض44كوو*:صاي!خلمقيوس?و،مظلقاي*ونان"المحروم))!جمعةولم"ئ

الىيتقلاللحبوهدا.اللؤزاقلحنواسىبرلوعةي!رالدي1)ترديىلفسه"،ويرءلمف،كالشرنظلآحهـودهصمنيعيشىوترامت،ضبقا،حاصااا:را

إنجةالقاان.منهاي!ن!جؤأيمالفبم!واللجزء،هاعطايااخر،المنزةوابعاهـ4بانيوؤن.جعلهءهاجئةنظرةان!لى.الاسواربةللكضعهنورصهاو

لانشا،فيهوارثنا؟الماضينتجاهلان"طيعزلاانناعلىه:اتدللواحلاء".ذاته4و"سلإ4اتفت!االاخرنظرةان،مرافنيكانلهذفي!آهـ.ةرإبةا

اللامسماتقيلمكا!طفهذاويظهر.والعاطفةابطدةبربا!بهمرتبطونبانؤ*رلقد".الايحاءو-ج!اللبالغة4جماتتفسرهماهواووفاوأ.ذا

..ينال!ام!ةيخ!السوداووع!بنيماوهزالها)لمعنزخوفوصففيؤي!قةالر،4ذاز4/-سؤلمالاخر!ذاانكأنعيرقياذ،فىهـ!ليودوإره."مممه!"

:ا)ـكلماتهـفهمحلببها"رلملواللحذرارخوففيرائعةامو"كأ)نجرزكملمتحلألهما3للألطالاستعناعراهممنواللوعي-هو.ايوع!ه!!اؤ!او"ر.ض،4لى

الى"عهاتأخذهاوغطاء41تجلبالووؤكرتبالماءفلهانوخا!ت"/."الاخر"سهار"هـعن؟نجرية

منايونوؤطفيهئاتهجالىالاءومةغرائزاحدى،"اللنادفربالغرفةعندء-اء"اءقعفهلفثلكل!ي)ءيرزيعودالمهـ!د"ا!خر))ارطلى

الىيرمؤال!ف!ءوكأن،وا!حرارةبالدف!ء4واحاطةالطفلعلىالبردمعاليئهار،هنا.روزرت?جن"ءيةءللأقةرمقدشابشكلزر3إنر

11العراززيةمن"الامومةألمكوترتفع.ا!شارجيالعالممنواللعصانةالامانرو-،ب،اشرذفةاخيوطوتنحل،ة!ؤقى،راي!ناك!ا،بناهالذيإول!عف

قىفتطلوقفردهتثرمشص4ثمالعنز3ق؟نسزكيةفاذا،انيةالافالمر.!بةالىالكا،بويجبد.لللمشرطيبال!لاؤفىفبشي،عئهللكؤاعيافءقىءحاو!ةؤدا

دفالصزانهاالييخيل،بال!همهتطقواد."شوفي"اسمعليمهداك،واحدجانبمنالحباوالمعدوم-الحبهلمدانوعءةتهءويرلمؤي

ووضاتبلمىءالانمضانيةالمشاركةان."اناع!انااهشفينرولمظت"سريرءإطونكماالورذابد،ذاواإهثذذالاخرعدابلهيحللفدالذيا.دبا

اوجسا..زفسهبعذابالاخرنباإجامن!"اديال

،لمالا؟ثويالوجه،زكيةوجه،ايقصةفيابىرزالوجههوذاكالم؟لفان:اللفني!ةمي!ةالشخ4.لمكواؤههبئلنا.4ؤكداخرىوملاحطة

الص؟طةقيلسبيل!المضحي،اللحبفيالمخلص،المطو!ف،الناعمل،ة.4هـنبالرغم،فيو!!ف.تنرقبهبمةمحروءةءاشقةشءصجمةكورليى

قااللغاتبةارادتهوجهولكنه.من!ةاب!نغاءاولأمههاومدوناجردةا،يهءقى"ماوحهـههوالجسرليس.شيءكلي!-:رهلاافهالا،تىا":

.4واورطنبنرنبلأ4حقيقةمنواثقغ!بر،ل!اذجابريما،طبيعيايكوناإءبالصقىالحاجم!يعي!ملااًتصالامضصلا.الجصدهوأهاوأ

ناقبل،عالمنابراءةالى،الاولىالمالمبراءةالى!مزفيلكوىنها،واص:ها،ا!ها4لاق،روزيتيمتلمكانارادللقد.الان!،نيا!عاطف،*ا

ء-بئالتفعلىويدوسبارعاطفةوي!نرأجاليالر"المقلى"بهيعصفالارمدقىنءيوس"طلموقفالدقبقاللضف!ميرهـووذاك.اشتهاهاا،لا

-76اللصفحةعلىالتننمة-هـقكفانا:!ت"،معهجصسيمةعلافةلتمقدنفس،هاؤ!ءتا)قيالت.-إبة
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هيههبههب+!ممنبمهب5

-15اللصف!ةالمنتنمورءلىاتتمة-أ-14الصفحةالمشتمو!ءلىتتمة-
ألال!ا!لد!-اًلمصألدلدد

!ه!،هبى !!ه!

الخاء!ةظروفهلهكانت"للفنناللف"اسممامرحلةفيكلليهاطلقاللذيفاستريحمنيتأخدء

وتطجيقهبتبنيهنسارعان!خل!لهامتالليهطرزانكدارسينعلبنا"والجو.القصيدةالىمفتاحيهوهذا.شرفيموالكأنها

ناصفالدكوركتابيسص!النورهه!ةور3والد.مبرردوءنلهوالدعوةالروايةهذهمع.الانشادنشيدفيوبدءهتمامهيبلغاللذيالشرقي

ووفمعهبدأوفد."المؤللفاببهايسوقناالتيالمخبلفةبالمرحلة"،منسقةو)كنهاصلمارةسخونة.قصيدتهفياحببتهاسخونةاي،المعامرة

ءلةالريكملحتىننضظرانالاننحنوعلينا،اوللهامن.لفصيلياالمرحلة.تماماالفنيةكالتجربة

ماهلنعرفانولنسضطببع،برهاسيخرجمحبماالاللحصيلةر؟ية"ننلضمكوغس،زهراوعطراوملؤته،اللدرويترعاللمالراقصةدخلتلقد

ليعضمناصيأ!ايخلولاانهاوالعبتمننوعهوحقااللجمالبونيفحلهىاولةهـعالحكيمتوفيققصةالقارىءيذكرهل.خلفتهثم،واقداحا

القيمة!؟،.."العمررةزه))او"الشرقمنعصفور"فياللناريسيةالمسرح

جودالوومنزلهيدجر،بمشاءيطحلتياالحبمعاللشرفياللفنانتجربةانها".الانيادر

:ال!،رةترأ"!ههذهاسماغيلالدرنمصلييالاسماذمقالنهايةوفي.بقساوةوتزع

ا)ضساأولمف!هبدجرعنداًلوجودومنزلاللغةعنعاجلةملاحظةتلك""انوحشةفياصلاء"

اث!مة!ضكلنعانوكلهيعض!راًلمه؟خالمقالهذاانوالحق."والانتظارؤ-!واسلوبهاوموسيقاهاانغامهافيتعزفرفيقةصغيرةقصببدة

الكا"بمنتقتضييدجر5الفيا-وف1والمفكرقواءهادسمةفلسبةلوجبةالعظبمالفقيدشاعرناءلميهايعزفكانالتجميالاوتار؟ضعلىافتدفق

.المقالوبدارةاللصوانكانزاذا.ا!ابرةا!شاوةدونالتفصيلءنالمزص!والنضوج،والمحاوه-فةمال3الابينالفرقلولا،السيابنشاكربدر

للما!كمابفان،اللغةمشثلةوهيهيدجرللدىمعبنةمشكلاةغلىيد)ون.الليهاوالط!ح

نااستطاعقدا)واقعفيولكنه.مقالهمنالاخيرالجزءفيالايعالجهاءضعء-تنبعانالىبحاجةزالتمااللقصيدةهذهفيالصور

.يعوزهوللم،ومحددضبقنطاقفيوالافكارالمعلوماتمنها/لم!-غددايقدم.وتتعانقفتتأف،متجاور

علنئيرنمضوفران-مثلا-منهنودكناوللكننا.ذللكرغموالتبانالوضوحالضدلمنالمنقذالىقصيدة

اوجهاو،النازبمماالنظاموبينه!!جرفكربيقاللقائمةالع!قةدراسةاللغزاليحاهـدابيالامامالىيشكو،نصاراللهعبدمحمدنصار

مثل.سادترايفرفسيالفبلسوفوب!بنالفيلسوفهذا؟ببنالاختلافيستطعلمو!كنيه،ا!يامعلىكثببرةمعاتباتله.الدنجباحالاضطراب

الاشارةردءجهـ-ناكبرفا/دةلللقادىءعطي!.كالتاللدراسهاتهذهمولافاطموح3طموحايض،وله.متناسقةمتاللفةفظرةمثهايجعلان

اسماعيلاللدينمح!بيالالضاذمننرجوو؟ءن.موضوعاتهاالىاللعابرة،الروحوشجاعةاللجسوراللشكطريقعناليقين!رفةالىالغزالي

بها.االادابقراءعلىيبخبرالافهـشيءكلإمرفونانهميزءمونالذيناناللغزاليكمولانايعرفوهو

بسيسوومع"نماياكوفسكي.شيءكلخسروا

اثماعرابيلنربط،ودالمعالخميسميالرحمنعبدضاذالاسوبحماس،وعثراتمصاعبتحقيقهدونوقفتولكن،عظببمهدفالقصيدة

ماياكوفسكي.الروله-يالشاعروبينب!بءوتوفيقمعينالمعاعرالعربيوهـ!،المامالىالشخصمنانتهقالمن،نشبجهااتسا؟اولهاللعل

قد-.ا)حوبيعرالثطانسوىالشاءرينب-نالخمجمسيالاسهنر،ذيربطوللم!الغزالى!ه!الىالحديثفيالمسيحيةقاموسالىالديئيالا!سلامقاموس

اللعمالمحاورفي5قصائديلمقيكاراللذي3لموف*مطماياباللشاعردكره"مرتينماتيسوع"

نا...اللعاديينالئاسالىبقصائدهويجه،المصانع!ندواتوفيمرتينوقام،قبزهمدحلءنالصخرةودفع

اؤكدوانا."،يةةالمتوالاحداثواللحياةالنلاسمنالاخرهومعجمنوطاهرمطهرا

كانواالضاريخمرا*لجميعفيالعاللمشعراءجميعانالخميسيللاستاذدائماالاعراف!شواطىءعلىفخطوتيانااما

كان-ؤ،ذا"!المضباينه.والاحداثالح!باةوايناس"منشعر!ميستلهمون.بينبينتطل

ا!ةدرلانظدمبد!وانؤل!،واخرشاعربنمقارنةموضوعالموضوع"والمطرالريحتحت"

شهر،الىوتحويلها3لتجادبهـمااشاعريناتناولللكيفيةوعميقةجادةالالقءدن-ونحملاحغئوةعمرانلمعمد"والمطراللريحتحت"

وا!ش"ذ،شمرهـمفيعنهايعبرواانيريدوناتياالتجاربولنوعوانطأتسفائنهتحطمتولسوحىيصلاننفسهعلىالى،والنور

ر-مب-"ومعهنبانبالقولاكضلىفقد،لل!لمبفذللكيفعللم!الخميسبم.قلبهءفئاديلوتكسرتالنجوم

ونبم-لمعفرهجوافيءنقصيدةياكوفسمكيلماوبأنا،ياكوفسكبمابماره3ذقدالماطفكطف!حوا)9،كةالمظواللصور،بالتماسكعامرةالقصيدة

جوازء-نؤص!بدةايضاالعرلمبماللشاعروان،واحدةكلمةعنهايذكروكفىذاجحةقصيدة.اللجميلةوالصياغة،حدانيوالو

!ذارمنبعصااثاعياهذافييرى-الخميسياي-وانه،سفره"فلسطينمنعاشق"

وقحدت،يبررهللمربطلشاعرينبينربطمتسرعمقالاذنهذا"الاحيرالمبىئحكاية"

كناوان،حقهايروفهاوا!-اما!لضرقض!بةوا!مها.كثيرةقضاياعن"بطولةالامرفيلبببر"

جزئيماتخلالوذبهى،حساسانتحاصوروالهالمعانيلبعضتتبعهلهنحمدوهـ-و،ب!ادرسهيلهـيقالهعلىاخببارهاعبءقصائدهذه

ادرصمنبمدالاور"اذمثلث،-رللكاتبيشفعلاذلكولكن،القصائدمنكانوانقةالحقباثباتمناكثرهنااعنبمولا،شكبلااللو!مرهف

بمقاهه!يليقلاالذيالمةالهذامثلعنهيصدرانا!خميمص"!لمحمىود"فلسطينمنعاشق"بقصيدتيفرحتانياعلنانواجبي

احمدخلبلاذاللأسلهالتعرضفتطيملابحثالنهايةفيوبقيلص-!"يدةقصاهـا،"اللحليلعلي"الاخير4،المووحكاية،يشىدرو

لصابر!قلبحثمكملجزءلانه"الثورةمعا!جشماءعلم"عنخليلة-!امامهمازال،ياسينرشيدعرالشطانفاعتقد"بطولةالامرفي

.نقراهللم.طوالخطىالشعرطربق

ا!نقاشوحبداللقاهرةالصبورعبدصلأحالقاهرة
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ساهمةبعيدةنظرةمرسال!واطئةثرسيعلىجالس!االحاجمنظر:فنال!5+.لا-

.شاهدةئعتمطمورةدقرسىجثةلوعللاتكبمان0؟....رء..وص!الف!

دعمسهموجمبمبالمودحاتصرفيلاسم!رابعيمينبلعاثللالارنمعهاللدحاميحةدمسمالميلبن-61ا!مفحه،لىاثمورا،"ملآ-

،الارضلاطنتثمقالعدو3"وراتتراالخلفيالمستوىفيتظهر.ه!س!ه!ه بة..ءصهح!هه!!

.للاغتصابارمز

أقارىءينجنبايجعلالذبم!"اك،ثير-"عنصر،تفتقدالقصةانعلىواللربح.ويمتلاللعطاءفيسادلةوالموالمنفعةالمنطقوراءسمي!اوالمجازده

القصتينمنمثلا،مودكانكماديهويرشاركفيعهشه!نيالرالىتلفائياالذيالاب،واللجفافالقسوةلحالم،النالغينعالماو،هناالرجالامعا

والبساطةال!لقائيةان.المانعسميرةقصة*منوخاصةاللسابقونجمنولب!،!لىويقسومعطلمءسخيةكانتلانهابمقا!اياق؟مالمنهنرةيددن

ومثل."ضعةوالله"الممل"محاولههنامحلهاحلهناكجذ؟خنااتىهوللذللك.الامالمنزةعطايااحدىانهمن!جاهلا،يعطيولايركلفلانه

عنصرالىوافهقرتالجمالمقاييساستوؤ!تامرأةكمثلالقصةهدهالفاظهاانتقاءعلىحريصةاللكاثإةو؟نجدو."ل!قتلاءملية"الىيعمد

النافدان.تأثيراوانفعالدونمنبارداالمشاهـد!ركدي،الجاذصةنيمفلاالذيالفنيلولها"!اللكلمة!؟ديبحيتاستعمالهافياعهةو

؟وليةبالم!ويحهر،العنيروصرامةلصور،اوبروعةباأتكنيكيعجبعلىهناندلفتلؤلمفظة.اللجويختلاندوناخرىبلفظةاستبداله

يرى"خارجيامشاهدا"يظلولكنه،بهانفسهااللكانبةالر!تارتيامنايضاهو)الابنبهايبهـالىولاالابيرلكبهاارتيلآاللجر-5!ظاعة

ولعل.ؤنلمنأكانبةاؤتدخللمكمايتدخلاندونمن.!ت!ابعالاحداثارادقهاادت!اللغايمةادتلما"دبح"بكلمةاستبدأتهاولو،(الرجالعاللم

نالم-تسضطعاللكانبةكونمناماين!"البرودة"منا!عورهذاالضميرغهاة15مشروععملالذبحلان،القسوةءالمخلقمن

انهاوتتوتراوتنبضالقصةيجعلفهببةعيشةالقصةاحداثتعيش.العصورافدممنذالبشري

ظلان،بطبيع!نه33.1يرفرالذيبالذاتال!كنيكهذاحنميةعنناتحلمشكلةع.:قواعحسعنالاقصوصةهدهفيالكابةوزهكشف

بخلاف،هـوويضلمقا!،،هيتابع،الاحداثعنخارجاواللقادىءالمؤللفاذ،قلقافتتركك،تقرأهاانك.اللعاللممن!ولمحفهفيالمعامرالانسان

.وث!هو!جذبهاللقارىءتغريالتيالتحايلببةجبةالبسيكولوالطريقةعالمفيرجح،وامهحانتهاؤلموضعا!عديثةواللنضارةاللعالم!فع

كأ،بةفيوالجديدالقديما،ءكنيكبينللصراعنموذجانهاتجذبنااللذياللعاطفيزكيةءاللمولكن.والبالغينالرجالعالم،وةالقس

الهربرلية.الامصوصةيفضح،الحقيقسةفيواللعميق،الظاهرفيالسادجالمحبب،اليه

وءن!طركةالمشاعرولى"قأتبو"منعزامسميرةقصةافتقدته!ماننتصهدلنزكيةانةالرفضموقفمنهويتخذالماللمهذاويس":لمر

."اللفداءعرسالنتروروفيوسقصقىدن4عوضت،للرحداثعاطفيةتتينالحزالصغيرزنعينليه*ورأتاقبلمنشفتهلقد،ال!تزموت

لتنفمجر.ص!ىانفساديهاتفبضجناتزيجوعلهكؤيهتوليت!قرأهاانك:الرائعةالبارةبتلكاصرارءـاعنتعبرهي.فبلمنوالد.لهورأت

جرق،-دقييم،مشردوشبابطفو)قىصنعرجاتعبرطلبكإو.ئروالراويانفيرغبتهاعنزكيةوتعبر.."!راناللجئتالىذاه!ازها.."

اصوراتاكولمل.فيهاجذورهيمدارضاوالليهينهسبابمحلىلهفة.بذللكاللبوحعلىتجر؟لنولكنها،والدهاودغبةرعبههاهفى

نواجه"حجتهباعالحاج"عزامسميرةقصةالىنسقلواد

عمأ!يسيهذتقرأوحين.فالسطينقضيةهي،العربيوطنافضايامنقضية جانبالى،يملك،مرسممتفطعدلمامامانكلمحوراتحسى،القصة

الفرسا!ا!ثئمعراءكما.وسبكهاالافكار?وغفيواللصرامةالقوة،ارتعبيرفيالجزالة

يتمدىاللذبمماالقصصيالتكضيكهواللقصةهدهفيالنظريلفتماان

لالمنن!اذاالك!همراللادررذبذباتعبروعواطفهالقارىءبا!امديتدلاعبوالوصفأممردامحاواة

...وعطمةالأساةفظاعةبين،والكراهيةالعطفبين.شراوحكيالتالمتساعر

...القصةتسعىالتياللحقيقةوبيناللحاجاليهآلاقذيا)وا!عبنايعداء

ا!ببطرلمىاللقصة"تحرر"واله!العقدةلشكلالتكطالحقيقةتلك،كشفهاالى

*،*هيالاحداثان.الاخببرةالمفاجأةبان!نظارادوثبدائمومللاوتجعلها

.حضىاللحقيقيوناللقصةابرطالوهظ.وتصفوتشرح،هنل.لىكهماتيا

منق!"،جد!!دةطبعةفيارو!وؤطدارءنصدراو!برةالفارغةالزجطجطتفاكداس.تنطقهنمافاؤها،الو!و!ة-اءالاش

.هالالثرضوانرررتهوراونرغلافصورةابقاءوهي،القصةاولفيوالتهاةوالقلقالت!سا؟لموضوعهي

بمواج!ةاللذيذاللدبهىوتن!كات/.خلاتملااذنهايتهافيالفاجعةللذروة

:ولتتف،!-ف-ةدتح)ب!ة،ص:،صث!ءلى-تهللينتو!ووتوبرةالمعاشانحاضرمأس!اةعنتعبربالخلالمليئةازجاجاتاهذء

اءالتمعررلممادات،!عربااب،م،ولميةالرورث!عروبد،الاف،بعمليةرمزهئا"المخريط"وويغلى.المننذكرالماض!ما

نبوعهرالىمكاتوبنوعهرمنؤهمواشراانالىفرز-الارض،لابنائالاالسليبةالادضنداءرصلمصاتبضسالمطرز((فارس"

ش!دلأادبنعنترةمناجكوالحسعاوالعبيد،مربمعدي،الل!بس.ابنائهامناسف!دواالذينودماجمنالفلاحبرعرقالممزوجة

محث!!نفضلا،السلكةهـنلمكالس!الىالعسهىاللذينالفلاحونههمفلسطين!يدونسوفالذينبانشعورالقصةفي
....؟بمصيرهـ،مصيرهمفارتبطوخدموهاطينهارائحةوعبواالارضعرؤوا

تنطويومااعرب/اعندالفروسيةادابفيبمداطريف7الامراضطرهمونو،محصولهاومن،منهالهمتبقىمايتركوالنانهم

الفضائل.منءايهطبيكلتهمالمحيهـةمنيغببروالناهلهاانإكماخلامحصولهاليوايشرانالى

ءهيانفالحاج.والاريافاللقرىل51طبيمة،المضي!افةاللكريمة

لىتلجفو،158.بلأ.ص،وتبير،اً*!تموفداراءـللن!نتبادركماالخمرفبمتقطرالتقيلماض!تكرو،4حجة

2؟،0.77يةقرلا

لأ،اقصصياالتكنيكحيثمنعاليامستوىاللقصةبلغتوكما

!يا-.الوحاتا-الصورمعاللمتحديدحيثمنرفيعامستوىايضابلغت
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.هـلىأالراوأينسانعووفيهاسثبااالكانبيرسمهاالتيالحسية
بينوالتعاطفاللصداقةاواعرتشدالتيهيوتجاربهلامه3واحاسيسه

ذقدمالادا!ادارمنظرأمامبالامبالاةالمروراللسهلمنفليس.القصةوابطالالقاريء
بةطفلينترىوانتباللوعةتحسوالا،الراحلابيهمبلوعةيبكونايتام

،الامشخصةفيكووثركما.عملعنبحثاالمدينةيطوفانصغ!مرين

الممورايةامهنبةتم،المشت!نينابنأئهامنالفائبينعودةالمتوبصةثم،اللاجئةثم،الادملة

بهافادسا،عرسهحفلةفياللغائسطاينهاتعانقانتنتطرالتيالثكلى

/السمأنغأدة.جثمانهتعانق

لخلمقودسمةذزيرةكانتا!كاتبيدجم!بينالت!المادةانوالواقع

كازتلقد.الكفايةفيهبمايشغلهاانيستطعللمولكذه.نأجحفذياثر

*!ا!-كاالاخراجصتمنضصفةولكنالمضمونحيثمنمؤترةالقصة

حمدأالىمدتدةالزهنيةوالرؤعةمسطحةوالاحداثبدائيهالسردفطريقة

*،اس-،./*ض!إد..؟هـعاجزةما3،اسمتبعاوهاعنعاجزةهذ.القصيرةالقصةبانيشعرنا

.ا!أولالتأثرشدةمنكانالكاتبوللعل،الاحداىمنالحشدهداكحملعن

لم.م؟،ضروركطهوماالاصداثمنويستصفييختارانيستطعلماانهبحيث

،.!!يغ؟.-ل!مفاذا،واصدةدفعةيمممت!يدها،انفحاول،توقفتقدؤظرهفيماحياةان

لا!!"لىو.انك.والمفاجأةالصسسويقعئصرالىفف"قرولكهها،حارةالملازمشخصبة

./عسدهـاخاصمسن،ومهوفعةمعروفةاللت"يجةان.أج،زفلاولولتك،تتعابعها

لاا.بحلمهالقصهسمنتصففيأ*زميكشفها

...ا"السلطانمولانا"قصةبقيت

؟+س/ا.ي!نابعهاو!وتت!ددوباعصإبهنتراخىبانفاسهيشعروفادئها

اد.أ!ول؟ن!،،والظرفوالفكاهةالدكلابةبروحزاخرهادىء،هنافاللجو

مة!.!!لأ"!سور!الفرقرساتظهر،صورةففيها.الللادعةالسخريةمن.لفعالتكاللفكاهة

-!.؟.-د./س+!!.+الممثلهوالمسرحمديركان2يوم:اليومومسرحالامسءسرعبيناللشالع

/ةأ!ا،ا!/2*!.،وجذابرفيطريفةفهيالراويشخصيةاًما.واللداعيوالمهرجوالمؤلف

،،-:!-ى"!/4!ضس؟!2-دب،،ثور)4بجدوىهويق"نعلاكما،بمأ!"ا.لهيقتمنعلاا.لقارىءانعسير

*..!يصي!؟ك!."!+خكاا!!!!؟ذ"-+:سهأنجح.وهل؟يريدماذا.اختارءمصير،عاماعشرينبمصببرهرضيان ا+3!1-2/ولأئيفلا،ير-مخضونا(ذيرنلبعضصورةانه؟طموحهيتوقفافقايوعند
..2001!؟،؟ي!محو؟ا!عاىيصحونالذ.بناللثس!ؤلاءبنماذجزاخرو*ورتمعنا.دأرا(!يلدون

اربم!يدةارو!صببةمجموع!افيهذهمناخرشببعئايسنشر!طالكاتبكانوولولكن.الحياةمسرح

القصةأ

اسبر!!نسااسورأمطسفيسنييييحي*.ء.-!هخهحني
حديثاصدر

((قدريعينالث))ء؟لفةتفجأوزوفههالىؤمملار!و،!

الىلمرأةاممتم!لمة(!ببرون!فيب!رلاا)وول!

يعيشمهااًلننيالانسان!بةاًلغربة!رؤةبريوهعينللقناعر

اور!0الحمبلالانسانيموتكذلك،اواقفةالاشجارتموتكما

...متراسهخلف

ؤ،روقالفنانبريشمةفنيةلوحاتالكتابيتضمنلأ

ا!ليومن،بالشمس!وجههالشاعرفيهالصقديوان

..الصواعققبلاتمنتولدجديدةاشجاركانتحوله

حدلفاصدرل.ق.02الثمن

..لو...2الثمنالادابدارمنشورات

.سر!.سسير-!رء
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