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وتعرض،الحبفيومريتعمرو!قعفينالكلبيناالاسبابو!صل!ل!ازمنامنافوى1
.اللفرعوفيةالفتاةعلىاللعافيالسدفيالمفتلةاالشعبمعدنابة

لمحالاختلاف،القناةعلىالامرتفسدالحديثةاللحضارةصورةوللكنالسباعييوسف:تاالميف

تفروهكذا.الخبل--ورثوالحاضرالقديمالامسبيناللهائلالحضادفيعى802-بالقاهرةاللخانجيمكتبة-

حبيبهار!هحبهرل،و-دهاالليهوالالصد،اخوىمرةعا!االىمريت*،"

بارعاللاعبابالاحدأثلسباعيإيتلاعبو!وصبحيامصطفىوص!يقيهعمرالش!ةالادارةحققتهااللغالمن!لمةالتوريةالانجازاتطلائعفي

هم3،ض!أمااءداثانعيمثياللفرعونيةاًلملكيمةال!،ةكأسرة،ءبتكرارازمابينالعاليوألسد.العاليالسدبناء،اًبجمهوريم!العهدفيبلادنافي

لاراضيهـم!،وانمرافهـمللبلادهمالشمالغزوعنتتحققنبوءةيستشرفونالكامنةالطالمحات،دريدهبصورةيبلودبانهيتميزالضحمةمشاريعنا

فاصحاب!النهوءة!ذهمصدا!االسدعنعمرحديثفيتجدومريت،بقوتهاويستهانفددتهافهييشككعندما.تفصيلبدقشعبنافي

سيعزن"لسهدبر،ني!رفونوهماللجضوبيةالارضلهذءغزاةالسدمنتاريخهاكاتبة..الاعاجيبصازمةن!نطلقثملتتجمعثالرةقننقض

علىوموفهابعدحىت-التفسيرهداعلىمريتوتعنمد!الارضظهرت،اللمملبهداالع!قانهـم!وايمالنضديدالادباءالفعالومن..جديد

،اونبوءةعنص!مالذينهـما!سداصحاببأناهلهاامناعفي-خطئه.(الرمنمنا!وى)الجديدةالسباعييوسفمسرحية

ولكن!اتنمالا*ـلكاميربعمرتقترناناستطاعتا!الاسلوبوبهذاتحملالتيالعربةبتوففاسوانمنطقةفيالمسرحيةونبدأ

وصاحبهعمرينهم،بهاللزواجا&ابقوالرشحمرءتشقيقحورللقطع،اكاليالسدفيالعاملين،مصطفىومساروءعمرالمهنسر

وف!وين!م.انقاذهمفي/نجح"ريتوهكن.ويحاكمونورسجنون،بالتأمروياخد.كبريدهامياهالىوحاجتهاالسيارةوسخونةالمروحةسير

كله!نيالفر!ا!اللممنيخرجونوهـكذاوصاحبهالمهندسوبينما،ماءليملأهاؤارغةصفيحةصبحيالسائق

ا-هـا!الي،امنلىالاوحورالرباومامافيلهـجرى!فللحويلقامواكأمثهورطانهمعاناالاجر!راذ،عودتهطخرتاونيألسائقانظارفي

المعجزةتتحققاًنآملا،افىضيةالاحداثتأثيرت!تواؤماعمرولازال.والس!نالازياء!ريبةا!ناسمن،جماعةاللفرعوليةالمعابداصرداخلفي

هذهفيهوو!تالذيرلمم!زيارةوفي!اخرىمرةبمريضفوياةقي!يخماب4دوايةلاحعداثمسرحاالمكانمن!يتخذونالفنانينمنانهميبدو

اللدينعزبمر،م!عمريفاجأ.الجبلقمةالىمكانهمننقلهبعد-الاحداثعلىىيدلالرايوجودمنتمامابخلوالمكانكانلماو.يمثلونهاجديدة

مريت!منالاصلطبقصورة..:!المعنقلفياتركتاليالائارموظفةوؤبل،المعبداخلداقيبعاهودكنهما،سمعاهماالرجلانازكرفقد،ذلك

القديمة،حهيمبص"وبيهنبينهامفرقغيرولهف!نحوهاينددعبهفاذاا!دهشةونكى-اد.عليهمتطلعبحسناءيف!اجان،كثيرافيهيوغلاان2

هنها!أزواجباام!ريعاعرضهن!لانهاالا،.مرفاتهسرلاتمفهمانهاورغمفيراقئىبازاءان!!بركونار!تتمحدثعندماجمعي!ااغصابهمتلمف

فد"ريتجهـتهاروحانووأ!ان!داقيرححيبهاادادلس!اعياولعل،السيارةاخضراعاوالمسبحا&مهداواللعاليبالسدتسمعللم،!ادية

جسم!ا!فيحلتاوءضل،ا!قدمافيالموغلةمالحدا،وا!قديرمةال!ديثةالاث!ياءآ-رالى

عن(الزمنمناؤوى)في!خرجلم!يعالسنط!و!فانرغمفؤكد،ذلكمنابعدالىالفتاةوتدهببل.اللفراعنةعصورباذات

انهالا،ءامةالاخيرات،جهفينئ!هدنه،السصابةإبهجواله!ل.ضاولوبهذا!اللفرعونيةايامهاازهراليومتعيئسمصروانفرعونهواباهاان

مممامسرحينةبموضوعوتعاطفااهتماهـااكثر!ؤلفناانالواضحمنكضلدالمجلارؤبلبرمااللحديثاتكاكعلىنافذةالمؤلفيفصحالللااء

و/صنعا،مباث!رةافلوونافهـو.منئلا(آخرلهليلارواياقهاًخوتضمنه!اللعاليالسدبناء..اللهائلالحدث!لمذاعظمةتبلورالت!الشرارة

ا!رابمنءلء4ر؟خذكانعمابحقابعدهمماوفنيةموضوعيةواك!ئر،اوجانيينبصنيقومبذس0هذهمفارفتهاليباعييوسفويدلعم

ول!ل.الفنانالقمامىلاالمؤرحاساوبمنالا-يرةالس.،سيةايافهرواخهللأكهادغموالانباءآلالفاظذاتعنالحديثفياشتراكهـمامنفيجم

قيصرحيمكان!بنماان،المستوىهـدا"كلوينفيال!تركتالت!الاثصيماءمنتمرد-الفرعو؟يةالاميرة-هريرتعندتعنيفالتورة!جانبكلعندتماما

واختمر!أفكرةانضجتحتىاتضظربل،فجةتزللماوهيالثمرةوي!فف!رهـاوعدمالسماويةبالجفةال!نم!عبحقمطاليةاثعبطبقاتبعض

افىقدءـاالتى-المبتكرةلمه،تهافيءروتوهكذا.باللقلمامسكتمجي!دا!يوليو3؟لورةتصنيوصاح!بهعمرعندهيبينما.الملكيةالاسرةعلى

والرشالمحةانحويةمنمزربااضفتوالتي-ؤصمروقتاغيرالقارىءلايعرفونواجانبغرباءال!اة!ءظنهم،اللجانبينبيئالامورتتعقدوهكذا

فياللحاضرتداخلوتجسيد،المسرحيةفكرةلمثلكأكت!شافه.عملهعلىوللكن!مخذوالةفتاةعاىعثرواانهمهميحسبونبمينما،شيئابلدهاعن

تفسىرااللكاتببهافسرقد!مةفرعونيةاس!رةعلىبالا?مادالماضيبهـ-اب!التيالح!قةتفهـم!عاىجاداءمرباؤبالين!سراًطنسوع

البعيد،والاصمىانيومبينالهتاخلوهثا!ا!اليارسدولروععصريابصودةوجد"هاحولهاال!-،ةنضارةيؤكد،صدقمنا!فتاةبهماتنطق

التيالضخمةالصورةخلفيةزحزحةفيالسباعياستخرمهالذي!احداثهاقمةمنالا!رابفيالمسرحيةتبدأوهكذا.لاقديمةحديثة
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تعكساوتشغلهاخاصةأفكارمنلاتنبع،!خرهتحال!قولعلى"ثنعقب،مفعمتئاالىبالديمهالحديثتاريخنايقرب!اللفراعينهياةفنناول

اعماقها.فييمودصراعا.قصيرةوقفةشكبلايسضأهل

وا(قلبيرد)فيا!داخليةاوضماعناالسناعيتناولعفدمااليومعالمبينالبرزخه!ايقيمانالسنماعييوسفحاولفعندما

واللعربية،(اللعودةطريق)فيبظم!عطينصلةالمنوالعربرلية،(1ناديمة)بخاتماو،باللحلمالاس!نعانةفياكق!ديالطر!!سلكلم،والامس

.(آحرله!ل)أو(الدموعجفتص)فيورياسمعباتحادناالمنصلةكالمعجزةبشيءجاءبل،انصارخةالمعجؤاتمنبغيرهأو،مثلاسليمان

هذهمنويصورءلهيعرضلماكبيرةد-ايةعنبيكانهألواضجمتكانهيالتي،بالروحي!نصللانه،وتفصيلاجملةيرفض4لاالعقلوركئحقا

اف!وى)فين!ءقدهاا!اهرةأوايزةاهذهو(لكن.وللاوضاعالاحوالليوسفبااضسبةفيهغرابةلا-امرالعنصرهذاواس!ت!مإل!ربيامرمن

فينفسهيجدانجةدرالى،الفرامنةعنينحدثوهو(الزمنمنا!قصصيةالمجموءةصاصب!يوالسباعي!ارسواءعلىلقارئهاوالس!ناس

استخدمتافنيالزوأجمحقدصيغةانالىالهاضمىفيالاشأرةالىحاجة:اللكلماتهذءمقدهتهافيتجىءالتي(المج!لا!ا!ممن)المعروفة

عامالىتاريخهيرجعزواجعقدنصمنماخوذة"بهريتعمر!رانفياحساس4تملكلني،بالحقيقةوالجهلالهمكيرفيالتخبطهذاكلمع"

يادةلرالسباعيويصب-وفاحترامحوت-نابرم...م.ق231اذهانناولكن..وجودهافيشكلااشمياء..خهليةآشياءهناكبان

ص)ة"بالفاهرةلصريأالمتحففيمحفوظوهو-طبعاالتاكصد.كيانهابحقيقةتحيطانمنواعيى،كنهها.لدرل!انمنامجزالبعشرية

هذافيكاتبناضصفعن!انترن!بصورةالهامساهـذاابانواذا0(122زالمادو..بنفس!هجهلهءبتنيالحياةفيماجهل..للان!طناضلة

غير5فيكمامباثرةغيربصورةذللكينعكلاخرىمواضعففي،المجال،يص!بوخم!عاعانهالانفسمهعنيطميكادلا..كنههادرالل!فييشخبط

بين،ماجنسيةغرا"يةعلا!ةوجودفيوشكهاممراختصعيةمنمريتلا!،،..ف!محكوبارقة

المعتظدهذاانسباعيصورفلقد-يينسالمهفدماء!صمداتصءب-المعابد"نواحداكأش!افهو،الزمنهنعالميبنالمعبره!اومظهر

عدىادلو!يمى.4بأصارةيقنعلاباهتبلونللج!ميعالمعرو!الفرعونياثخموصوبعبور،ا!ا!عاالسدارضفيتتناثراللتك!الكثيرةالفرعوليمة

،عنومالكثبريعرؤطاللذيباللفراعنةدلم!عموهو،مصطفىلص:عمنذللكوالحاضر،الاعماقالىالسطحيعيرون،الداخليةالىالخادجهردهنف

!ذاخلالمنالمؤدفنناليعرضودلك.ا"ولالامرل!ذاودهشتهعلىويهنقف!بأح!باءاحمياءللقاءالفراعنةبر!نميافيلقون،الماضيالى

وجودهالىيلتفتلااللذلىالغرعون!يةاللعقيدةمناللجانبهذا.التصنعوالحضارةالسهـالعادكطلبضاءبارء،"!يمم،!كصألنيالاخيرفيدهشة

طن!كمااحوأبعضتصو-سبان!(،ايضاءل!كرةه!هتفسرانيمكئكماةالعديثة

الصورةا!-ىمرةمناكثرباجميالسرةالظايضاذلكامئالومنوامجادهااالقديمةبعقليض،1،بالدنافيتعيتةىزالثلاأ!!المغلقةالمر!ن!ات

شيءهـلوكأنها-والقرفالسأمدرجةالىالمكرورةالباليةالهقليديمةللكرامهالاتسانحققهاالتيالباهرةالانتصاراتكلىرغم،الس،لفة

الاهراطتللشطءالاحجارحملعلسىالئنمعبلاجبار-صح!لو.وعبقريتهوحريته

.(161ص).والمعابد،المقارناتمن(اللكشرءلزمنمنفي)افوىيجدانا!ارىءويستصع

.لجسيدفيالاحايهبئمعظمفيفنانتاالنوفيقيحالفلموهكذا.اللفراعنةاجدادناوبينبتا،الخامسوخاصةؤصلمنهالايخلوالتي

را)ىالل!!-!قياانتقالاهناكب،نلمقىألمتيص-!ؤلمماللفرعونية،الحيعاةمعالم،يينالمصرورماءفميممنايكت!يومنيسحرا!سباعي!لسفانالواضحومن

الاجهـا!فيوخاصةا)قارىءا!رهماد!كمنومؤ!ب.اللقديمالمصربمامقايشيسحيرلاوهو.مليلةعراشياءفيمعهـم!يتفقءنيرفضفهـو

فيمائةاللفرعونيةاتفتماةمصرية!وكد!والسباع-المسرحيةمنالاولىاليهاينظرالاعلىويصربل،لمححسبعليهااللحكمفيالعديثالعصر

منذتتغيرلمؤضخص!يتنل،عنامخظفةاوغرينةليستوانها،المائةالتاريخعلي!ميسبفهلمااهلايجدهملاوكانه!ايضاعصرهمنظروجهةمن

ووجود.اومواالامسمصريةبينالصلاتتقطعمن-السنينلاف2ضفهـتحتيعملونكانوااللقدماءالمصربنانمثلافيرى!سوالأ

كمالا.واللحديثالقد!..ينالمواطبينهفقودةوحلقةضخمةفجوةالفرعونية"مريت"انطقانهالطريفمن-ظهـورهمتلهبوالسباطا!قوة

اعهمادافناننااعقمادذلكبوادثمن-ذللكبعكسالكاتبيوهمنا!نيريدلركناالثيالزمنت!دكي..يالتىبارادةف!ملنحناما-!بذلك

علىدلليلللاخروعمرمريتمنكلاس!نهواءانظانا،ا!حبعلىكليا"..هنااللهازئين..بناالمص-تخف!ناعدا؟ناوت!دى،يط-روالعالمؤففو

لاعاطعةخاصة-م4الفراموكأن.واتدةلر!نسيهمنهمأكلازونماءاللؤعوبةقولالىالمجالهذافبماهـباعييو!فوينتهي.(اهص)

ولهـل-..بلداوجنسطىت!!رولاجميعاسالجمة!!ل!هاانسانيةاللفراءنةاجدادكمإحن..!ناالاوانآنقدانه..ل!ايبدو:مر-ت

غيربصورةا!ىهداوا!ائناا!ينا-،سىالاصهـذانقلفبمتوفيقهيسمتحقشمبمءحمقااًنكم..بئحفادنانفاخردأن-اللزعمعلىتصرونكما-

إشدلللمنحنفنحن،(؟8ص)فيكماجهراًبهيجهـرجعله،مباشسة!الفخر

..حاجا)نا.م!اعبنا..الامنا..."شاعرناالآدميل!بن!لر..باطننا"ظلمنا!ر!ينقدماءمقايميسمنموقفهاتخذقدفناتاكانولما

."؟.4ضارفبا..امالنا..مطامعنا..اذواقنا-المشروعاًي-بنىالذي.ارص!داللعاليبمشروعيمدارتدايمانهحدود

مثلماعيا!لم!يوسفعملفيالرمكانتاللحبقصةاناظنلا،باثارناا"ساسىعدمرؤضوبالتالي،اللؤاعةنقديسمبدأرفضعلى

العالي-السدسالمنناولفالوضوع.(الزمنمناءوى)فيكانتفقد.السدمياهبتخز!الانتفاعفيالاحياءحقعلىالجورجةدرالى

مناكثرجادااو"جاووا"فنيةنظروجهةمنيبموان!مكناذيم!ما،لللفرامحنةكرلصههااكاللصورةملامحبعضفيي!جدانكاتبناحاول

مثللايبالوره،،لىحبةانس!انيةلمساتالىا!حاجةاشدفبميكون!اللازميصوروهوؤملكما!اتخذهاللذبم!الوقفصحةو*كد*وازرهيشد

ف-!الكاتبوفقوقد.المجودةاللخطوطعليهتغط!طلاح!ى،الحبمؤاجذاتلانقول-شمخص!يةعنجوابهابعضنتكث!فاذ،مريت

مملوقد!معقوليةاكثروصرمريتعالمياتصالليجعلاستخدامهالحياةيسودفبماتتن!ك-زصنهاوسابقةمتطورةبل.عصريةومف!هيم

نلمءولا،رهريتعمرارتبطلماونولاه،الاحداثعجلةدفعطىاللحبالدنياالحياةحصمابعلىالاكرىبا!حياةاه!نمامعنيمنالفرعونية

ا!فبر-،ة9ف-ارتمحندما،تبدأتكدلماوهيوتنتهيتضوقفانللمسرح!بةحقاجلمنثورق4منأولى..الحمياةحقاجلمناثمبنورة"

الاخانقوههافي/ورالدكماوظنت،عصراختصفيةمنقىالفرعونيثميرة2ساءاً..للجعثصالمقابرمناولى..للحياةدوالس..الاخرة

المهندسبالشابمحلاقتهاتنهىانعلىافصممت.برأحت4رقترنانيكراتخاذفيالوللفاسرفوقد.(93صل".تيقلقنيكانتحياتنافي

اخرىلقاءاتحثلماالحقعيقةاتكشفتانلاولو.ذلكبمدوالاتقابلهوعصرها،قومهاالىبالئسمبةمريتمفاهيملتحرريعرضا!ذيالموقفهذا

السباعييوسفيعنيهماوللعل!(ا!زمنمناقوى)فصولوتتابعتوانوخاصة،تتداخلوالمرئيات؟تهتزالءولىةجعل،فيهامباللغدرجةا!لى

المحىبهلا!مزفهو،الواضحةدلا!ت4لهالزمنمنباقوىمسسحيتهفيمذلكبواعثمنولعل.سطحي.ؤقريريبا!لوبذلكتناولالسباعي

.وحدهالحببهيعنيوانما،اللحضارةاواللعائياررداوالانسانالاحيانمعظمفيتجىء،الشئونهذءفيالفرعونيةللفهاةلآداءانايضا
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قصية2،ايضامرحيمهفيالسباعيتاقشهاالتياللقضاياومناكثر(الرمنمنأقوى)فيالسديكونانادادالسباعبماناللقارى

العصرالتقاءفيراماأعتماداالعئصرهذاعلىاغمدقدكالمؤللف.الرمنشخصياتهااهثممنشخصيهبل..اللحلفيةواجهتهااولاحداثها!رحمن

هن!ما.كلنظرتوجهابعرضتداخلهماخلالومن،باللقديمالحديثاثخوصفيووو؟راللحوادثتحرك،الاطلاقعلىاهمهاز*نلمان

بعضفيا!تجريدالىاقرببشكلسرمحةفييتناولهانحاولثمايضاشخصيعةفجعله،بددكالم؟للفيكتفوللم.ومنت!اعراحاسيسوتلون

اللهـ!ىيشثاكيانوعمرومر!ت(97-78ص)فعلكما،الواضعحت،البنائيةلانجلزاتهيعرض-الاخيرةالمرحلةفيوخماصة-تاريحذات

يته،زلان!همالواحدبدولا.زمنيهمالاختلافمخرجعنويبمحثانواحدةلحظةيغيبادوليجعلالامكآنبناامكنوووكذا.رس!ب!اافس،حه

الرم!ةالهوةوتع!بروافعهاتتركانمريتوتختار،لصا/حبهوافعهعنفهـسو!ايضايرهباتنروغمبانترلموبب!سىتناولهعنكلفلا،المتلقىءن

علىاللحاضرعلبةآلىبذلك-!مزالسناعيوكأن.تحببمنلتلتقيمن؟ضاءهلنشاهداًلسدموؤءالىبن،ولأذهبءكازاوانا!هاخت!آداذا

ب،للضبسعيدةأسرتهاتاركةعالمهاالفرعوبةوتغادر،القديرمالماضيالعاملينبينن"4شخصوصوانتقى،ال!هياحشأننجصيدمنلافريب

وتصدم،قلانلالاسطعاتيدوملاذللكولكن.صاحبهاعندنجدهالذبمركذلكفهو،،زقالسوصبحيهـ(عدهو"مصطفىدا،ن!لصعهرفتل!يه

دنياهابينالاختلاف!صورمن.لجدهلماباللبتذهبتكادصدماتمريتضورةالىجوهرهفييمستندألىسجةعايهنقومالذياعالصريج!ل

بصمماتهاتركتالىصةينالافا!طلمعلىمرتاللقد0عمرودنياالقديمةموضعالىاللقديمةآثاربر،ب!قلاكضحيةوبس!لاطةكأماللفالمشروع!ذا

اللفراعنةدنياا-ىاواللعودة2ال!ربونزمع/.اراتاالافط-،ءالاشعإى.آخر

كأنالينينظروأنهـم..هكذااستمرانمعقولغير"الكبيرحبهارغممميزاخرؤويملمحفهناك(الزمنمنىا!9)به/هتازماكلورغم

مالدي!مكل.السفنبالافوداءهماني..حقعلىوهم..خبلابياللتيالسباعييوسفاغوارمنجانبالنايرعرضلانه،تجاهلهيمكئلا

مجردحتىتستاني..بينهمغريبةانا..علىغريب..اعتادوهومافحماورأملانهالفناناشجانو!جي،كايصا!حالسعلىفظهرلا

اعرؤ".لابجديدساواجه..ساعةكلفيبل..يومكلوفي..طفلةا7؟ص)عمريطلقهاالتجمطالصر!هذهمثل.والكونوالبشراللحياة

ابدووان..اذهلالاوطكي..مذهـل!شيئاخطوةكلفياواجهانعلي!فرانفبم-ئجحاناللطويلتاريخةفيالان!مهإناستطاع!لى،(132-

العمريكونهزرا!لاعرؤطوحتى..بللجخونانهمتوالا.ه.اعرفه3تنبمفيشيئاان"بالضب!والجواب؟والامنأنينةواللطمالسعادةلنفسه

اكونانالا..العجائبهذهبين..هنامكانليلليس..ضاعقدينفبمانالقولبهـزرا-ديررلاوالسص،عي."احةالرعلينايأبىلركيبنا

.(اً.2ص)"اعجوبةمجرداناللقضماءالتدميروسائلكلبسكراًلذينف!سعه!!و4مسؤوللتالانسانعن

العصربمبادىءافقديمايعصرلكيفبتجربةللحققدا،فشلكانواذاسلبل!ف-د،ذلكمنثر3االىوغااذهبو.النهايةفيذاتهعلى

للماض!.الحاضرمعايتنمةوهو،آخروجهايعرضاندللزمن،الحديثنعمة..تعويضهايمكنلاهامةاتس،ءالمدمرةالمخترعاتبهذه،نالانس

الاندماجهيحاو!تكماعالمهافييتنفسانعمرعلىمريتعرضتفلقدمنا!خوف..اللخوؤ!منالامانإممة..الاكفاءنعمة..الراحة

فصوةمنبهاورحمةات!،ةفيحبا،الدعوةالمهندصوقبل،عالمهفي."حولناومما،حولناوممن..انفسنا

للتمجربةيضعلاارةاهذهالسباعيولكن..لهاتعرضتالتكيالتجربة

دلكفعلانهاظنولا.خطوطهاوصددابعادهارسمقدكانوان،نهاية/.!

.افاحيءالمتومعالحديدمناًو.ورثهءاشه..اللذجم!القديمالىاطمئصانا.الادابمممت!ولممعرمن

لامباكر-الس،لمهبالمحاولهبمعار!ها-لالهوالما،بهامعصعلاله

اثصؤهى-و،المسقبليجهلوالضييعرفطانالانسلانما4ر.ايىها

بالخيانة،وزميليهدمرحورمباتها،الثانيةالتجربةالمؤلفبضر"ذللكل.ق

..السجنمنبتهـريبهملهـ،مريتوانقاذعلمهموا!حكم35.اللقرويللنتماءرالاعاصير

وصبحي،،عمر،ا-مباعيابهااهضم!لتيااهـسحيةشخصاتومن03.طوهان!فدوىوجدإفها

حرص-4ينسميه،باد!دلالانفطشديدالم!ضدسعمرالمؤللفصوروللقد.3.".الالاياممعوحدي"

التبالمحاولاتفيؤءرى.صالماضامجادعلىالمحافظ4المس!نقبلبناءعلى025ة))1حبااعطئا

مالاضمائعا،!ا!"علميهاتج،زانقبلا!سد!نطقةائارانقاذفيتينل02.حجازي.علاحمدقل!بللامديئة!

السبيلهذامثلفياضاع!اجبالومنيكندم،اخرقيوجداغبياوعملا!..المعلوفلفةمفيقمهرجاقعيئاك

،ج-هاتببضعلاوضة"يكفيفهـأن،ماش!ءصنعمنبد؟ندمفان.3.الصوفيالباسطلعبدريفيةاييات.

صفةقبرفيامخضبألمرصوميرقدهنا..النهرةرالىيشيروسهم!0.2عيدلقوازدوارشمسيفي!

ص)ا!"للمملاييناللحي!اةمنحاللذيالعانيالسداغرقه..وكذاكذا..02-ناح!ووعراقيااتالفجر10

علىيحاسب"فيددق))لارزفياًلمسباجمييصورهكما.(17-216..الراويلعدفانوالسلامالمشاانق.

سحرءـا.يقاومانمتطيعيسلامريتمتنةازاءودكنه،جيداخطواته2..الشوافلخالدوغناءحداء

.الارضفوفىمنيحملهايكاد،اصحابهاصريقولكمامعهافهـو.2.اللفيتوريلمحمدافربقيامنعاشق.)

.المصرياللبددابنمزاج.صبح!شخصيةفيا!للفو!ور.!2اللصبورعبدلصلاحاللقديمالفارممطاحلام05

.والاشياءانسفياداًءهإكتمولانفسهفيمايخة،لامريحؤ،و.25الصمبورعبدللصلاحللكماقولهـلا

مفتلةانها،رقيقةثيابالرتديوهيا!بدايةفيطنهاعندمامريتيجابه02.!و!نالقلب!فيفلسطين."

كانتولوحتىالرقصقي(بأيحبلا،عمرهطولانهفيعلنها،راقصةاو.2."*الئجميلتم!نفلسطينيةكل!ات5-

ف!!و،ا!لاذدكتؤكدالجمالفيومقاييسه.(7ءعي)!حشمةالجوعب!بادر.

!"الحفني!لمؤوبدووأطريد!.ها"لانسىجةبالوصيفة!ب.3.حأويخليلىللدكتور

طب!غهمعرلمقدات(صبحيويحمل!هتزوجاتهرغمهنهاالزواجفيويفكرلثورةوااللفقرسدر

اللفرعونيالمعبديعلانيمكادمافهو.محندهاالعبادةمكانومفهوماللديفة25.الم!باليالوهالال!؟للعبد

الورعلىتت!جمعحتىا!ندساخبرهكما،اللهبيوتمنبيتاالاليس(جديدة.ظ)بللاديفيا!ئاس

!وخادمميضمة..البيتهـتاملامحاولذهنهفي.25الصبور.عبدلصلاح

فيلاحط.السمدلاتجريدتجسيد،المسرحيةفيالقويةالجوانبومن
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رواقي.القص!منتجعلالتيالغنيةالاسباباكثرتتوفرلمحيثاللحقةدوحفيهاخفتتقدالسباعيليوسفالاخيرةلاعمالكانتواذا

55!اعاممنذقصاصافرمانطعمهغائبالاستاذالقراءعرفوفدالسابقةمقالاتهحتىورواياتهقصصهتطبعكانتالتي،المعروفةمرحه

مجمو!ةوكانت"الر-ىحصيد"الاولىبمجموءتمهعليئطلععنمماالى(الزمنمناقوى)فيثانيةتعودالروحهذء؟(ن.المميزبطابعها

."صورة"ضتلتمامامووقةقصصاضمتوقد،كبدايةطيبةقصصية..الروحهذهنتاجكلهاالمسرحيةتعدانليمكنحتى.قوتهابكلاللظهـور

رواقيلحرفناهواخ!را."اخرمو"د"الثانيةمجمو?ةبعدهاونثرالموقفعلىاحياناالمؤلفويعتمد!ولمساتها..وخيالاقها..افكارهافي

قبل،هناكفليس..العراقفيقفرا؟ونيكادحقلفيبخطاه4؟قدم!يؤكلشيئاتظنهوهيللميكرفونمريتقضمفيكما.الكاريركاتيري

ادوصةوحتى..الا-!بهذاجديرةعراقي!ةرواية"والجيرانالنخلة"الفرائبمصلحةتصن!هلماتخيلهفيكما،النقديةاللمسةيست!خدماو

ج!هـصاشيئاتعتبرلا،المصرقيباختهاقورنتاذا،عندناالقصيرةلنامدينافرعونسيمنبحالجزافيةبتقديراتها"فرعونمعتعاملتلو

وجحانوالتكرييوغائبنوريالملكقهمص*عبداسهتثنيئاذا،بالمقارؤلأانعليهسيتحتم..الفرعنةمنالطويرلالعمرهذاكلب!،اللهباذن

جدبتفهل.صمتواقدسنواتثلاثمنذو!،م..لحباسونزار.(9اصل"!ياخذانبدليدفع

،جدوىنمادوولكنبلهفةاللعربيةالمجلاتانتهعكأتوقدقرائحهـ؟النظروجهاتيعرضوانموضوعيايكونانالسسبا!ييحاولواذ

نعرفها.لااسمباباص."هموراءانوببدوالعارضبالرأيالاستخفافالىقليلغيرميلمع-يتناوللماالمختلفة

***الطبيعيمنكانفقد-!وبلاهةسذاجةالصوراكثرفيوعرص4

ال!ارءةاكخلهع.الك!ذيريعرفهاالنربلعرأقيةابالنخلةهاصماللبءتالارضيغرقاثهبحجةالسدمشروعيرهـضكانفريقرأيقيجاهلالا

ءلىتمايلالضروعمثةلة،حسشاءجنوبيةامرأةكضفائرالسكفالمهدلةالمهئدسمسارو!مصطفى.بمديكنشف)لممانسانيوتاريخب!وزالغنية

بالةوبخربةدادصحنفيمنؤو/يئقميتةهاو!كت.اووراتاودجلةثط!شيء،جميعالناقيمةلهشيءانهابالا"لارا!ثريةالسدارصعنيقول

واللعقم،اللقبحا؟"سبتوقدحقيمقيةنخلةانها."خرقةصازةرزورءن..البدايةفي..وللكن":!طخراعمرفيرد.(ا؟ص)بهنفاخر

وهل.وسطهـاإمتالتياللحياةمنوحم!هـ،البشرط!الااللذ!نثظنهل..بهنفاخراناجلمنانمشءتظنههل..خلقهاولفي

المحووقوا!دهنالقماء4بروائحوبوء5?ربحيوسطرائعةؤخلةتكوناجلمن..الجهدهلىاكلانفسهم!فواقد..انشاوهاًلذيئاجدادك

ءلمىةفادرحياةوايةتخلةاية..واللرطوبةبالملحالمشهعةوالجدرانلابدحيثبا!متشغلكنتانظنك..بهظفاخرهيذالكيتركواان

باةمناؤضلا):خلمة-ياةليست؟اكس!يممصدوررقاقفيالازر!ار."،بهتفخرشيثالل!يئركواارلهم

،ا،واللفاقهـةالمرضطريح،ا!سهـيرالتوديحمادىاواروبازةلليمةالقارىءعريمس!يطر(الزمنمناقوى)فصولمنفصلغيرفي

السا!رومره!ون،ا-ألممماتاا!وسحاتهذه..التلاثالعواش3!.ا .ء.بنبسىحدي!روحمنبأحروبصمكليرفربيانهقويحساس

ييعليمصةصبتهافيحله!وصجظفلمةءن،م!لير!رثلما.ح!يب!هىولل!خايط،لل!نلقيالواعي*دراكرغم.الاحساسى!دامبعثهوفما.(هشام

رد.رههـ..!..ز.صرء.عنلانجمقدالشعورهذاانالييخبل؟العملينطبيعةباختلافط

الاث!اصكانباللقالع!دةالنخلةكانتوءثلما..همنعالىاتض!ا!يو!!وا،بببعثهالقد!الزمنائسانعلىالحاضروقععرض

قوة4مر!ة،نفسهاعتؤدباالخبازةسل-هـةان.با!كادئة!دديرنجميعاالمورلىدعطلا-وللكن.قبلاالقصةغيرعربيةفئونعر!نهؤريم

منلوماولفيدهاوغدرء&هاضحومحتالاقفىالى،رها
*ا!حيرا.للدىللغا.واسرااا-اطنهااتيمالإيازرريصمصررالوانمناللكثيرظ!همجيلالاصحعلىاو،المعلوماتمناللكثيراعطاءفي

.!.رلارلا(مماكلمسرح!ههتحبةلاناراداورباعيوكأن.حدثتالنيالتغيير

وباصواتالعرجاءاسوءةبنداءالضمسمعبببمعا،لرواقيتبدأاصحابهاتث!3ثيرةقص!ايامناًلمجلاتكافةفياليومح!اتئابهتنبض

ح!صجنبعالنارروخ!خلف4دعداًخبم!درق!قك.اًرر:مىطائت!حهم!"نجبمهيينلذف!كائالجيروالديمقراطي!ةالماليالسدمناللقطاىاعرضصاوهكذا،ومورفهم

..........،..السوفياتوالعمالالهنلمعسينالىالمسمتغلالمالورأسوالاشهتراكي"

ادفص!--ذاورإ-!ؤ!لىو!رمرف،بهتض!مهالفلوسفينقصانعن4ايموانفيالعاملين

فيه!عائاع)بخنالبهـطحتىوالللتحظةبهعمللمىللذفلآسمصاسمومزمناج"خذكعنيالمتال!عئشيءبكليلمانفيالقوير!ةرغبمتهالسبا!بماملكتولقد

الاوانفاتو!ر!الدارعنجاف!تقريريصديمثالىاًلاحيانبعضليانزلاقةحننى،العالبى

اتمثمعرحتى،61-06صفيكما.مثلابئائهوطريقةظصميمه

ويس.الداروسطشبح!باشكلاالنخلأةتاخذا!لامهيوطو"ع!اليهيثم!ميوماالمؤلفعليهايحددا؟ءعاحب!ةرسوموجودضو،رةالقارىء

ف!خودىقرنخبمامم!االخص،لمةسديمبماتبركوقرهاب!نحائطدليلسئطو!ةنن!عضدقم!ئةو!د؟لدينهلاء(.مع.ج.)المئصورة

القذوةايىاهكلتتحملصماءحرساءا!بيرالبيتهدافيم!اتعيثهدط

اوطععاعتحورلانندووالمش!تاءالصيفويمر،حوضهافي.للقىالتن

كاسها.الروايةسر؟*مناللغئميةاللكلمات/هذهفي".سعفةلهابةلخضر!*!ء

ايزمابطحما!دبهدف!ا4خلخ!بارشارنفس-هالرش!مدةالمخمبلموهدح!ا؟،اببغدتجممم!يوربرفئهواًلجيرإنالنغلة

ووءلر!غلىووا!نئي!ؤاءـتهىذلا!ظل!م!ث!يو،لروث!طبا!حكومةلاقلاءومهـحرماتفرمانطعمهغاثببفمرواية

.ا!تأواللجريمةاوائكارثة4للط..واخرىثببةبينكلهبيروت،اللعصريةالمكتبةمثورات

******

واً!مامهـه!اتباهومجليصروواانالروافيونالكهاباعتادماحعيرامحاولاتبعد،جادةعراكيةرواقياول،(وا!جيرانا!نخلة")عل

الف!.المملفيالع!و!ة!فه!اخذاننئمخصجناوواحدلث!إصالىالروايةو!الاولىالمحاولاتصاحب!قيعتبرالررىاهـ!محمود
طعمة.ءائبالاستاذاير"روورم!قتوقد.كذلكالقصيرةوالقص"اللعرادية

.الذالاخرينالاش!اصعلىنتعرلىت!رتكملةهماللفممخصمممةمالامنومكاونوا/"الرصفةتمافىهنلمول!ها"الروا؟ية"الاءمالدمض،هـدهنفرما
نس!طيعلااصورواياتوثمة.الرئيسية..

الاشخطصاحيري!ادحيث.اثنيناوواحدبطلعلى!يهايشانضعاز"المكتنةمنشوراتمن-!ر!انطهـعمةغائبلللاستهـاذعراقديةايةروا-ا

كارينينا"انا"روايئتعتبروثد..البناءفيمتشابهاحيزايمثلون.بيروت،،اللعصرية
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تقهروهل.السهلكالصيدمصطفىشباكفيسليمةوقعتوقدتجسيدانتلمسواللجيرانالنخلةوفي.اللروايةمنالنوعلهذانموذجا

فلسفةذاكانلقد،الرجلهذاالاعيبمقاومةعلىمثلهامتوحدةامرأةحتىالاولىالاجزاءفيخاصة،مويروالتهالبناءفياللطريقةللهذه

علىتقفالارض:المفضلضبيرهمناساسىعلىتقومالحياةفيخاصةشخصيةالىومنصرفامهماالكاتبيبدأحيثوالعشرينالسابعالفصل

يملك،والذي.بالماليتحددشيءؤكل.لورقرنعلىوليساللفلوسرانه..عجيباتطورا،الاخيرةاللفصوللاعبر،يئطورواللذجم!،وحدهحسين

اللشايمهرباالسوداءالسوقهمايعملكان.شيمايساويلافلساولا.الاخيرةالصفحةحتىهنامنفقريباالوحيدةالشخصببةيفدو

مفادرةاثرتجارتهوانهارت.المحتلالجيشمستودعاتمنوالويسكيالانقلاببهذا،ف!ة،نؤخذقنحن.البناءفيالانعطافلهذامبررااجد

سليمة.تنورالاامامهيجدفلمالانكليز.الاجزاءمعظمعبرالاولىالمكانةيحتلحسينيكنفلم.مقدماتدون

!تكل،ثانيةنممخصيةحسينجانبالىويطوريصورانالكاتببمقدوروكان

انتشلهااخرحيمنانها.النخلةجيرانمنتماضروليست.بستانيمعؤرتالتيتماضراعني،هذاحسين،انقلابفيسبباكانت

منفارة..تتسكعضائعةكانت.سينمابابامامامسيةذاتاحسمينالىصراًحةالكاتبيشيرانلونعمراًنالبستانيمعفوار!أنعرفنحن

دؤيته.لدىنفسهاقت!ززعطارمنالزواجعلىيرغمونهاالذيئاهالهاالمؤلفتركناللقد.الرائعالعملاسرادمناخرسرإكمنوووا.هذا

واستأج!رحسيناخذط.للقدرنفسهاو!طيشيءكلتركانفقررتيصدقلاؤد.ن!خيلهاالتيالتتيجةهذهبفئللللا!ناعنفسع!يامهيثين

منوهيطيبةغيرامراة،نشميةعندالمقامبهمااسهقرثم.غرفةلهالمكماالمذعورحسينوجهفينشم!يةل!لنهااتيواهذهالفرارفصةاحد

وقلقها.الفت!اةهذءسرفيعرفباللذكيحسينيكنلم.اللطفولةمعارف!انمنتظراالدارحولىيحومايامثلاثةظلاللذي4نفحسبنيه-دق

مجرداذنفهي..سينماامامعليهاعثر"لقيطة"لهبالنسبةكانتمهيادنللمحسينولكن.ابيهادربايتلمسأواللحبيبةطيفيلوح

الليلساعاتفيهيغرقجمس!لم!االامنهايريديكنللم.لليلىمتاع.فيصدفىكاكاركبءنفيأ

علىتتقلبفص،.لهتاركا،والمقاهبمالقميذةالنخلةالىويغادرهاالاولى***

.وحنجرهابيهاشبحتخالىوحميدةضائعةالسهدفراشاًلخبازةلسليمةاخرتجسيداالااللعاؤراللعجفاءالنخلةتكنلم

يكنوللم.اليانعةكالزهرةكلهاالروايةعبرتماضركانتلقدتقاطيعهاونتلمساليابسةالآدميةالنخلةهذهعلىنتعرفونحن.نصمها

معيبايبدواومعيببرشيءتصادف"رجلاولطحصئفيبنفسهاالقا؟هافهي.واحدةدفعةوليس،كث!يرةفصولعبرروحهااخاديمدواالنفسية

ابتاكنهاو.بالمخاطرمحفوفةمغامرؤهاكاثت.فيههبىالبالظرففيهذاطريقةاللىاوونردىمناول.ؤوأسىويولعل.اوتامةجاهزةترسمللم

اخر.طريقافاختارت.الجزاريدفيكالخرولىراضةثفسهاتقدمانفي،فثلا،نتعرفاننا.مراحلعلىالته"وير،التدريجياكصوير

هيوكانت،ئجاربالهيخدعهاخسم!ينكان.بئفمم!هامصيرهاقررتلقدالجسديةصفاتهااوانفسيةاناتاشااسرارمنجديدسرعلىفصلاكل

يكنولم.الهـداياويمنحهاالغرفةلهايوثثبانعليهتلحكاا--اذجة.واللسلامالحربفي

صاحب!دىنقودهمعينزضبانفبعد.ثريايكنولمحرفةذا!ببنابنو،حالسبتخبؤالة!سلإمةالانعرف!لاالاولالفصلفي

يفكريكئ!م.الداروبيعالخبازةبسرقةيفيراح،اللدراجاتمؤجوالتبيرعنخىعاجؤةوهي.اءشفههاالصىسر!"علىحسمينزوجها

ومحئدما.!!طعاملهبا!سبةكانت.تماضرمعتفظرهحبا!وايبالفتعابههاالتي"أساتهاتبدأاللإلومع.غيظمقدرهاصفييجيش!عما

ولكن،نثذ2احبها)لمقد..بشيء.لبخللموتمثعابروداجانبهامناحسوماطةاللطوااو-دةوهـذه.ا)عجفأءكاأضخلةوحهدةؤه!.يومكل

الايكنهـمالذك!فتاهاعنقاباتماضراؤهصلتاـقد.الاوانفىواتبعدجعلتا)تي!سي،مريز"رابيطعممناللصبمهعالانس!انؤمفيتتركه

ساعتيئ.اوساعةبع!وو!مضي،ءالمسهلحظة()باق!عليها.لطرقليليازائرا،خبازةتخدعاًنا!قولكلنفاليس.ءث-انفيطارفىلاولسهـللاء-بامنها

ءخدوراالرجالعيونوك!شمبابها-(ثيرجيداترىالتىوالشابةالحلوةوهبىواحتراقانوجهبعرقي!مبن4الل!يالواحدالةصقي!ةيعرفنوكلهن

اانهر.طريقالىالوحإةايامهامنسوإمةتسترقمىرعلىجمعننهقدكلاكلكالقرباناعطتفقدسليمةا"ا.الاصابع

زصييكونيكاد،احربرجلثثم"منودفعقي(كيرك!اضروططت!هيانعليهامقترحاب-ومذاتالبابعلصهاطرقرجلالىمالمنالسنين

.الاليمونوبريرا!رتقالبوعبمالمستقبلاهااونبس!6لي.البهاعمرفتتخلص..الانكليزالجنودمعسكرالىالخبزيبيعفرنفيفئويكاتصج

الخمشنصوته..مث!راوجدتهبل،داشهل!بباوالسنلفارقتفكروا!افاؤاالرجلهذاوكان.واللياليالاياموتعصولهيبهالتنورمنبهذا

باعالئ!الصفيرعثميقهاوكنر&.ثهابهملىءك!حال!ىالتبغورائحةفييئءغلوناللذينوالسماسرةاللخمممعوسريةمرفىبةعلاقاتلهكون

عمراناصررها!لئطريو!.البستائىمعولمضىاجاهامزاللدارالحرب"؟خرةفيبفدادتصورفالروايرلآ،المحتلالجيشمستودعات

القاريءتساكلقد.ورؤوجهايناًئهالظنوكبز..عصيكةامزوجةالاكأويغادربعدمايئروجهاصةى!ءايمةالاؤاقهداإتوكلنو.الثازقي

لمحىومرتميةهـ-عقهاتأركة..-مافروهاقامتالتيايخطوةهذءعنالتيموسليمة.يد؟هاوعرقدارهافيطامعا،"رزقه"ءوردوينقطع

هـنحولىامجديد-باءـو؟ي!يررهاشسءاي..احررجلىحصنللهاى"دريوهيبهالاقترانعلىواؤقتونفاقهالرجلهذاسراكتشفت

ما،زواًبمالىاشارةمئهتبدامالذى--.بنمءاًلمضمونأغمرا(س!نقبلمرتديايوميا4ريقابلهاالذيا)وجههذاغيربشعاوجها،اخروجها

عا--ىءعاعملتالم!لةا!واملهذهكللعل؟ئشدمم!ةىائ!لفىوقوعالطويلىةاللمياليو-دةوللكنها.اقرآنيةااًياتهومرتلاالر!انمسوح

وهى؟بايلاخلاقميةيرلحمغهااو؟احديلومهاوهلى.اابسه"انىالىد!عهاانها.ص!يقالى..رجلالىبحاجةسيمةان.وكواسسهاواشباحها

نااهله"ساءلااخلاكىزواجضىدبب!ااوجهلهـءثارتالتىالجوفيالذيلابنباحصينيكنولم.رجهـالهاتريدالاخرياتكالآدمحات

..معقدةغيرعمليةحسينمنارهأ!رلثحص-صاءاباًنا.ثيهبمبعوهـ،ته-ويرفيوذكببةءميقةلحظةاعطائهفياكاتباجادولقد.يرعاها

ولبن5ك!!ولاقدولكأ،اد،4ات؟والمخنوفىا!نشيجهلىاان.العيدفجربكائهالحظة..سليمة.زوحدمدى

**زرتبكيس)يمةكانت.انسانضمياععلىدلليلمناكثرعيرفجرظلمةوسط

لمحي،أـضا"عاأـفتىاهذا.حمى.ا!وه(سا،-"لاالث?صاتاًكضالحزنووامناروعحزنوأي.المسرؤةوسعادتها(خيصةالر)ايا!ا

طو*!ىالسابس!،مر!هوز،از!.اً)-مثمأ،ءما،تاشممسةأوضرادء!!.تراكمهطالالذيالسحابينفجركماعيدصباحي!نفجرالذيالانس!،ني

حرولاذامرهـونكان..!رهضا!ط،"..المي!"9ورطلةور"+ثا!ا!ضذلتنفيفرصش"فيهاحسينيترف!بالتياعةالسهي!رزهالبكاءوسماعة

ءسهفرور-ؤااما.الحصؤهمةع!4لدرءملكل.اوحثهف!،ءافره؟هـو!زنقلبهؤيعصرزجمكيبهاي!فاجاولكنه.اللخبازةسرقةفيمشروعه

ءمنة9نتظ،رد،ال!ربرطاذملأالملموضملأاهأ!اطوالاااً!طء؟ت4و95وود-ءفقالبهافيليئ..وتعزيتهابملاطفتهاويهمبالحسبانتكنلممرةوتعاسة

مرد(لهرزو،تمافروحمااًلعلاراحء،،1ىلف:نم!دن!اؤ!رحفئة..ها.الظلامجنحتحتلصهارادماخاطرطيبمنوتعطي4

عليعواثاتاللعما،،!لالتفكممحادالكي.ا3ه00خ!عا،لمانف9الم!ثبغدادتعرلىلا،تعرفهالاوللهـنهابغدادوسط!عيثمىوسليمة

وااحلوسءملدونما1ا&دو،محهوفءادقاعفي!مأسلاو"،لبست.*رص!!ولةمصطفىمعرحلتهامنترجعفهي.والقصوروالجسوراللحدائق

-61ايصفحةعلىاحسمة-.اخرعالممنعائدةكأنهامندهشه



الرعشةتلكواعلاهخلجانهادقير!.مانالكانباستطاعلقد..-ءهههههة3

للح!لمت!ودموفىلمويكنكاللعاشقالرزوءطاكصطر"فاتجملرمنوظلكينح!الىجمصطةأ!46الصفحةع!ىالمنشورتعتمة-

اًلجدددالنتأجر.

وخيالاتهدلويسكئلحرارةاستسلمعندماولكنه،برسدبةةءغرماى

افكاران،اخرواقعا..واللظلامالخمرةاثارتهالذيقالشص1.
-!!ه!!!م!ه!ص

مااللخبازةلافتراس/خطةمعهاألاول!قائهمنذدبنيالناطتيةمصطفى

.ارادمالهكانوقد،ينقطعلارزقمورددا!فيسباكانالذياضبياعا..اللضياعفيولللأنها،بغدادء"اهيفي

الخيلمرهون.!!ايسيرمطنكاناللنيزةللنيتالم!ورةا،طواةوفيامحماالهنيالضبع..مقهـىالى*فيهىمنمضشرداألحالهذهعلىبفا)4

هذايحتللا.فنينجاحاالشعخصياتاثترءرهونانليوي!خصلغيرواصبح.عجيبارطوراالروايةاخرفيحسب.ت/طولىللقد.الخاوية

اكصقفوترابواللعئاكبوالروثألخهولمعالع!مةفيلتةئأالسايس"نواب-امةفيا)هبرمقلسا.15منباكثريحلملمكنللماـذبملأاءىاللفذاك

لاازلييؤسالوشوموجههان."القصمقصغيراجزءاالا،هار"المنالازقةيجوبونالذينرخداداشقياءمنوشقياقاتلااصبح.تماضر

يمحى.لاانطياعايركولكنهمرتيناومرةألاالة،رىءعينامامير/جف.الفمعلىاللقذرةوالشتيمةالجيبفيوالسكينوالمواخووالحانات

لباقيافيذهوءزاقهاةمن!وزيةمايئامرووـونالمدقعفقرولليس،تماماالنغداديةالشخصيةهذهالىالرواقينهايرةفيحصينيصلللم

اكمردهذايحمليكن"..اللقدرعاىالعجيبتمرد.4ويكلالقارىء-وقشلنطضربهغدرتعندماالاخيرةاففصولطوالبهايحلمظلاكأ4و

من"!هالهالانمسانوجهميكن!نفوجوديتوهجو!كنه.اصماعياوصهافبه!حملاندياببومالىيرنوظل.صاحباهـلممهألاش!بءاحد

اول!نفيرظءهيبوريجهـماويم،يراهبماقانعامرهونيهنللم.نور-سين!ل،الصفحاتاخرفيصلممهتحققوؤد.ويفقماسكيت

ذكاءمنف!بهيت!اللقومااخرمرهونمع،معنفسهحوارهان.والتراب.اللطيفايدراجاتمؤجرصاحبعلىقفهىاللذيالشة!،محمودا

.وارقاهالفناجمللمنللفد.اللضياعول!4،السلوكهذاالىداقعلصاحبمقةليكنلم

اكثرفيتالتمعرقيقةبنتماعريةواللجيرانالنخلةروا.بةته*ازوجدبينهماآءطاانقطعولما،الحبباةالىحسينترتماضركات

يومذاتصالشصجربعاتبالاستاذانمرةليخيلح"ى.الصفحات.وبالارضبالاخرينيربطهمايبقولمالفراغفيمعلقانفسهح!-ءن

لاالانصانبيةالنفسفيخبيئةاورارالىاحب/1قي-لل9رو.واجادهخةبر-رطعنات.نحتصر/هـاصاحبوس"طالظلامفيإماضرذابتلقد

اللف!لفيان!آزةنجداننا.ثاعرهاصابعآلاتلممسهاأنتءظيم.حفرتوف-د..4مضوسخرالمقهىز!كلسيناهانايذبمما4الحولابن

ءقلأوب،جاونعلىووض!ء"،آلنفطيالفانوسلصوقدنهضت"قدالاولاخرفيدمات!جراحسينصدرفياللحقدمنبئراهذهالمقهىحادئة

نقي.فندا!روة.البراريحطب.الت!ورقرباللحطبتكسروجعلتؤيياغيبالتباللحظةفيحتىباثجاع!ينيكنلثم.اللرؤاية

مندفعةشبعالىةبغنارذكرهاجافاغنارامتشبر.ننجفووبلاء3وسامراءكان،قوةاوحولبلاامامهمعمودكانلقد0مح!ودظهرفي!*-نه

البابذاكاللغنيةاللكلمات.هذهفيان".اللبعيدالىقربطريقفيفيالمغسلةحوضفي-قيءوهوالليهظهرهومعطياوعبمبرلاسكرانا

نفسوفي.وفاتنةسريةعوالماًلىاللقمارىءمنهيلجالذياسحرياانالاحسه-نعلىليكنفلمبرجلوببسباليةخرقةكان..اللحانة

طافلائعاسمسونسامةاسترخت،ثانيةعينيهااغمفت.."الصفحةوقد.اتببناوبواحدةي!ففلم.اباللطعناتحسهينالتدلقد.يطعن

سامراءاهـىفبهعبرتالذيالزورقوتذكرت،مويجاتمثلرأسهافينجاينالى..الظلأمفيوذهب.اصدنراهاندوناللحانةمنخرج

الوناالحصىخلا!هرأترقراقماءعلىرفقفيصص!ا.مرةذات!ءيىلان.برالايجابنجيبانالان!صتطيعلا؟اخرمحمودايرفواتراه

".وتلتقطهالماءفيذراعهاتغمسانالايكلفهالاقريباللهابدااللذي!حلانالاسبابكليملكتائهامتبطلاكلهاالروايةخلالنعرقهالذبم!

حفناتهناكمنوتلتقطذاكرتهااعماقفيتغوصانسليمةتنرطيملاقد..حسصناكتن!تالتيالطلمةقيا"اعا/ظلاصورمنخ.طىهناكشقيا.

في،مرة،تحلموانبدلابسيطةكانسانةولكنها،المونال!ءىىذللكالضئعخصياتا؟ثرءماصبكانلةدلتمافر.4يوليس،لصابحبههو

،كافييلتعسماضمنوكم.خلتالتميبالايام..بالهاضيالظلاممن!ء:لمالحبءـذاي!نقذهلولكن..!اواقعو./ههماوطيبةنقاء

.مفقودةجنةانه،اللبسس!اعة،احياناجس4وتحول..صهاحبماتآقد؟باللظكيدا)ءهاينحدرالتئيمةالهاو

وهي.الروا!ةاقرأواناليلاحتالتيالملاحظاتبعضهده.ورمادانارا!نقلبفيتعجرح"دالى

رأيتوقد./الملاحظاتبعضقلتكماولكةهاالشاملةبال!لىاسةلليست.شمودةالمنض!-خهألحولةابنيكن،وللم.وحدهحبللمطيتءقملم

با!اميةالمكضولطيةالرواحوار.!هاهامةهـكلةحيالاصمتان!-.تالت!واله-ة*اتلهتماضرهجرانيئونةماانالىحسهئادفعلهد

ملالانىحتانيهوليممهطسئبالاصيشوراءوليس.العراقيةافطويلوالتشرد..يسمدهـاكانالذياللطو.إلوالرجلزثهب!ةوجلابها

و!قولهطببعا!تماكل.ا!وارقصقى،ال!صيةهذهامامحالراازل!عيناتقمكالل!د.امامهالمخيفينؤكبهاف!ورتاله!القاتمةوالوحم!

.قصحا.اواللحوارءاءيةالرضابنفساتقبلانيشلاسندبلاتائهامص4صعلمإ؟مع،بكاملهجصمع.مناللحواقىابنفي

!4فرا!خحسبموسكوصرماسرقوا.ي!مل!ماواعزاجمل"نهسرقوالقد.املولاصدجمط

سرقوا..دارءمنهو*سقواالصديقءماصباوسرؤوا،اللعوبالرقيقة

-+-بقفلمكا"لة!بباةمنهسرؤوا،القديمةبرواف"الهغداديايزقاق

*.كانوؤد.ي!نتقمانالاامامه

***

النخلمة"روايةتضما،دكرناهمالذينالاشخاصالىاضاؤة

تنمنر!مكتأبائاالنخلةزقافى،واحدزقاقبناءاوكلهماخريناشخاصا"والجبران

مصطغىباتثناء،اللقذرةوالمياهوانت!نوراالدراجاتوحانوتالقمصئة

ممةدوبىمحمدللمرحومهـفىكانللقد.غرؤةسيندديهااستأجرالتيونشميةالمهرب

(القاهرة-ال،رردارمنبتمورات)بهيحسالذيالطنيعيالحبهذاخىيملكلاكان.غشاشمن3ة!ا

3**جاثمةالانكايزالجنوداحذيةتجظلانير:منىكان.وطنهتجاءانسانكل

وألستيناتمنالخمسيخاتبدايةمنذظهرتأتيااًلادبيةالاجيالمنالانسلالعلىاقادرشنخصبياهـودامما،الابدالىبغدادصثرعلى

المرحلةابانمندورمعطياتتدارسعنللهامندوحةلاانارىالقرنهذا.السوداءاللسوقالىو،!ربهوالشايالويسكيمستودعالىماثقب

ؤبمالاوليةالبدوةليستالسالفةالمعطياتؤتلكم،بهاوافنفقهالسابقةان.والصلاحواللورعبالتديرنتظاهرمنالللؤماءاخلاقكليرملكوكان

انماالاعتباهـوحدههذاعلىتصرسانيننغيلاوهيالكييراللكاتبحياةاوسليمةمنهنيةحصويةاكثرتماماحيةولكنها..بغيضةشخصيته



فهيفنحصر،والةخاولالشموليبالمطئجةنختصهااك!!،و!ء-اياالمتع!دةونهنتيوالممقبالجد!لأكنيرحدالىاحتةالهاوباالاعتبنظ!يؤحذ

من-دوإلا!هطسةبوالسأزتةوسىوأفاتإءخمعواا!دعا!4اع:روتهءدالمعر"-شلقة"لولبة9رووالاصمعسجاز.لهاللذبمملأص"ما!يولالادبياليامع

نتعقطللكالمحكمستجمعة-(القأآتمبعث)ء"كانرلر-6"ماةكه-هاظأعهـ،.،،لمنادرل.مههاصجبحمو!ثأواريوغرلأ(راتهدحأيهجممال

،وهدالدقيقالىراببأأبحصهباوالهنيك!لادلييغإكؤأااهزميانغوخصانصالمبتمأر4ا"ءهرهغوابحالهثدياسآتهالراحثبالكاتبمقالأعتجمعمحاولك

ربمالش!بالمحصلكهب!"لببأدباللجدإديغتنياهأعتدوازهارجءب،ءهالااكسعتبرهاىبهكوا!،ر"ورءبتصي!لهاوالنترنأعحتربومجلاأتصحففي

وجداز"فيلرسختالتياالمسلماتمن.نر.رتهمحيحامفانفينعن!ءنلعبيراال!طبيراعه!اذلرىالى.لقدلممهيملانمااجلهوكتبفيهنها

احكاآأجملكتعتئقهآوصابقةقياءاتبلئألذهـعغمنءكانهللتواصجمإعكلرصيجد!لمكالهتمجآأنثعاتهرامهتاحتوالاكبايبالانتزانلالملمعذر

،اللكبارالادباءمنواصديرومذاتوموضوعيونهاص!تهاعلىدللواراءمنباللغحدعلىالادبيمبنةلىناوالاستواءناصعةومفووماترديعةفيم

المنفاوطيبمنالبجةعنمرة3دبعنودءارحونالمرصوملت،نو!ه!النقادفشببخاللدكتورآنواحسب.والنضجوالاخلأصوالوةءوعيةاللصدقالتماس

فياًلمنفلةلكربتعلبيعأؤب):نص4ماولمعهببياللغكرانرسالكفيجفسديعتمقالانهلجمجمنعري"ذتغرتاةنرينلباصدربمناوأتيانلأميصلنأكرآن

يربوعلكنبياولك!نفرجاكقعبطكمقراءهيآص:قيميكبعيمنعأاهي،"عيماكنآألاجتماعبيأأايافياللباحثكالليهلعيكابحلئهبينهافىمناكنوعكالقديمك

نءص"لوكلالاهابغد،فببةلياةعلفواحدتفك-رهسى،قاما،الاخطلغيرالزمنمنردحانصرامرغمواصلادهابجديرءهاء!ةألمحوالسيياسة

يرىويمارآيت:يبدأهار؟ياللو،المحلهالايمضيو!توكلالبعصرامتضتهاالت*والطرووطالملابساتمنكثيرخلاا4فعدلتعررهاقصير

ممحك!بة!اتيه!تأتييريدمادا/هـديفلاصفحات؟ةبوور.انائلماا!دلىاسات.للكمااعتناءدونيحلللمذلكانكير.عليهاوابتعثت

علعتمثأانقبيعيدآأهبالكأأنانوأعكيعب"ئالكاوالااز*يلهولاعيعأروةلفيانتمنهايعيفلا!،ههاعليهايبقيعيغريلكاةذيلهريحلعفلىك3"تاجهاوا

سخريى"فيمند!ماراحوكذا(15وبعروعجرءـاولحمهافي-5هاا)ناسظرو!مواجهـةفيعليهايعولوور.النفوسفيا؟رهارلجمنر،ون

ماازالهءلى?:آبرئاصمعلباعبالمستةأوازيائهالرولهـسعاللأكطههأتامفييعهدلاحاآكابم!علىالاإذعقعبتككاج،ءووأي،يةعومنثللهتوانبء1

اف!عبيعباعهمادعلىواستدثاثهـموالةالللأالاصلومأ6عة!يدب!دنثماا-هاهعسيبرتهدنيشربآيركادلاددآثءنعتأ:شىينبا/04اوصحأاتص?يلا

فياللصدقنشدانباسماءة!ي،(توحهمنالاديبدبهينفخص!بمااكقائن).مجمداير-ءادةها!"ى

عآأالناآلدلمطبوعوالادأءالمحببكالتلقأئيكالصياغةوالتماهبالىعبير!ةأهـكيجاثسمجفيدلانألىالمحاوةةهـو"نيهحلم3"لبأح"و

فاهـالالمنمحديهالتعويليحسنمااذةفاءوتخهـروطواعيةا)ءتاولعفوير"داراصدرنهاللذيآلكتابوهذا.وءان!بديداض!ياعامنوحفظها"ةر!ا

المنفاوطيآنالىوخلص،المضمونوف!جسبخىالمهعنللعبارةوالمفرداتالجديدةالنابت!ةالاا*"دايقصرلاورالشم!ريءطرهاورلسلأ4ضمن8للالال

المو؟وداتمح!بياعتبارههيو!وهـنهالمح"،لليبالا!رط:-*"افركا/باللذبمماالرائدالكفاحبمه"،قبةالسنكل-هـ4بحكممبلمنتعنلمارة،9

يعدانمنألجاهزةالفوابىمعةهديمنباللقدامىيسلكانو/اخ!قالاصلاحتحقىقورا،"منورغيا.ادينوالمالمجالاتشتىفي!دورخاضه

الخلميالرحالطو!وتحليقهفس!بماالروءلمروص4وص!،اجددينارعيلفيالاورادكراء"اماحتومن*تهناساسولىمجةهور4حياةتهقوولو،ر!طء

اللر؟جونلمسوالاشعبافيلمعباجدباالللاشبرةالشربغال!اكةكهبتىبهصمحيدهأىكاوجدقد،ارزحهآةالالةئزجمةبالعالنأببو"هكأعقبنبالجماولح

علمىودحمليانتروعطنيالاتالطموح.دعدسيالنيوألاجواءوالافاقالروحوفشردريسا،مناهجب!يللمحاودةاج،وووس!ىالجا"!عة

هذهكل،اللهوأنعلىوالصبروالاذعانلأكاوالاس!اللطسمنالازفلات؟لل!يدوالاءدلأعور"ال!مىوآسمحلاصباا:!/!ىتياالهـإمبة

!سجيلئأاعلىنلسهيعتأولمصكحاذألهاوءرئكالنقادإبيجمحنهاغةةلحيعيالثق!افيال?ميدءلىنأكاهج،الصامءلليتالانسليأحالىنبالارباهت

وانتعجلاللخطفمنالنفديرصهـهيخلمولاثقديذا،المم!ظوطكمادراسصةاخ!اعضر،رةعلىوحضز"توا!بزال-،5ا)جم!دحارب

كرصينكلشوسثفألأبيصئه،لمويسآعصنأالتعس؟المغالالاور.كريين،اللغنبهطجلمعاهتفي"ذآفررلةالجديد(لممت،هجالوريمالحنبببمالادظب

غاراءثابتةكحقائطتأللعقويبفيلتلبيتهاةء.نرنؤباإلاذهـغنفيلممللهمسالتههبىبىرويعت-كرلانأء*لمنبهأك!لىعكنبغهبئء"دبهالاورءصاربدلملي

بمءكثتكهاللكةيرالممآأوجاشقرؤأؤبالاداءالقوبغمبيرالللقديله،ناجء"كنثيفتقرآئني"الايقباللقيمي"كةئلالفألياادباا?:،يهحدالىبهالاسى

فيءبأكأإ"اًلتياللعبايناكوألللئأاإئصكمال!ؤباقهأالاًلعربلكا"كاهلمنبعميهأ؟كاكههالمثآلى.رضانت-،الحيكال-ف"فيالعكنبيكالهـلالاحالى

عليهاالترأعليحسعتوهدالهلملرلاك-ورراابةتمنعليهانةأغيريتعببهاول"ميحلنبما3اوالمث!فيناقأساهعفييهمثق"ىماالىحادنبهكتمجتكي!ك

وصلمبهـاء4اليةمنوك!لهاتببنبعبثتصيرههنمواة-عو!ويحلهاوانضكالةواينن!عورديألاصسأسجددطالمن،عل!بهمالصهكأهذهاطل!ق

وأديته.للما!ت!ه!الا-داتلوفممننألادراكفيطحببةوالس،والنءم!بلالمهـمفي

برف!ليقررولؤ"ءفوروومدارصوماءءسفيالىقيادشيخقاماالء-ءيحةا(وأقفد15اءةيح!-تونلاد!ت،لآنآن"نمع!م!وبم!ةبهم

خطو/"لمثمنأذايحديتالمر!ياكثرعلىالم!فلومه!دارةوؤاطعصريحا!فا؟ول؟شهصودمفعماارودوةاالرائد!رزأنكاوهد،حيالهااكوجة

والاحس!اسالىة*ربرءهثبلسمالمنابىاننرالةعه.رز-وبهالازعقالفي،نفسهيعمرابرهـأندث!ة،حولهمنالظروفونع:ص!ا!د!رك!وحةرغم

فيجديد!يار!ذأرائداامحتبارهالىأعفديراهذاور"نجاشزاللصادقينأسالم!وءندلم،4با-ءولوأانذرامنأ!حباةوجهيكدرمازوالب!س.في

و!ذخاصةمصرفيافهـالهربيرسوففالانبرمد،الادبيةالكمابهير-ءاورعالذيالايرولنعمقب!كمزمسهالىمنفذاووجداز4فيمحل

البلاغيةالعبارةوابتغاءوالشعوذةوالتدبيجالصنعةباغلالالممالينعهر.اذنةصاوءـالى.:-ل!!ويم!كلىءتهاتامحاتيأاللميقوقروج،هة

الكصاهك،غالمغالعي-ةالجئتدعألهنالمإأنبمال"!بعدعليهااو!ىالتتينونأبهأدلقاذث!بيعتالىبدعنئأبأنباليئسىالىيركننبلآممنثلست"

اجديدةانابءظء!الشبابمفلبودمارونحسبا!في،وللمنفلوطيمواطنيظجميمأرىصةى،ةبالحفيواءلا!بالنفسايرطزلمقابكلفيفصت

فبأبالطاقدعأةعأاعتقاطتهئدعأيثأكفينلكيهبيئالو؟عقاطتامثقملأنظغادألهتللهحآثلا"و"ككنناانآداههتصد"انآدتهاكلماالمكالةءئكال*هـات

أوالانتر.قلمحيةطاللهاللعربيةبالسلاسةمرتفظفاسلوبه،الاول!هدهمذ.تقةوشجاءة"فيالسيرلواصلانآلاعدئاوءاالاءامالىسا"رونفن!ن

ه-!البمئتالتبايعأههأامناست!خلاصهايمكعئالتكهبعبالعبرل،المعيسهنالمكيآأالك"ةءالحادئباللككاءاللنافكلقأالككغكاقيقأنأاالروجبر،ذا

ثتدارعبعتثآللبنانه!يالنقادإكيعتاطألأبتنحصرمديراهعباالرأنئويجابهالعكينبوولمئأا!تلمجكانآكلهاالعتارتبنبكء،الجاداهصميمنبا

وصاطقماضبيعلبالربهأمداليلمهتصجلاطئهجعقلعتلعبعباطتاصافقاآألاءالما،ةعخمصربربصنبلمندأأريكنآولنب،الك،.أثهمييلئلا،اخصامه!

ص،لةفدبرفيويهعنعليهالسابقةالفرةاًلا?نيردظو.لأخذلماذالبرهـودمنبهقالوالافالم،رياًلمجتمعاطو!رل،م!يروقير*نلمالذين

اتريتواالمرونةمندوريؤثربينما،عهودمنسبقفيماالمربيالنثرو!ءجالنهوضالىا!كلفومنالحربةاللىاللعبوديةومناننطورالى

الافقواسعاعاللجانبورحابةالنظربعل!منويغمواللدقيقوالتةرس.اللجديدةوالحياةاللجديدالفكرتيارارتللانبلانسالمغلقكالمنادك

نامنلهامحيصلاالتيالمجددةالريادةلىفضللمنفلوطيرسجلبحيثموضوعاتهافياةفاوتةا-تشرللمكصابات-مقالاتضمنفمن
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هاتهبعدهنلورالمرحومكتابفيوتظل،معا،والرالحاومنهاوذاقالمبانتواك.بيراء"هدثنوكل،انشطحاتلأواوالكبواتالعنتراتالى!شجر

مجموعة،النفوسواماتتمعوالمجالثقافةمقآلاتمنمةالقيالمجموعهومهءدجادخصبدا!قيودملأءبروشعورلجصصدقمباشر"4رطمالمج-د

است!اذزاكانايام،بالافتصادمعنية،اللسياسةفيباحثةاخردأمقالات.هذهالمنفلوطيلريادةمدرنء*وضح

ويسهور،الرينوالجالمفسدينويصاولاللظلموللجوروااكمحسفيناهض
م.ا!نا!د/يئ!دىللمحها!طروجهاتفيوالتناقضادفايرهذاوضتل

ميتماديهمعنالصفاقاللحجبتميطافعنىالكاشفةالاضواءعلببهمفيافىمتاصياتهيصدومارون.ايفابالريات""علقالكبيرالراصلم!بن

عدهداوعلى،كراء"واهتضامحريتهواغتصابالشعب-قاًنتهاب..

ومناخصالم!دةالعارمةيولليو22لورةروادمنهـحمهـ!رورارركأوركأص!"بمبرهاا!فياطعاما)ءكيلزمالخروبمبيلمنالرسصالفى

...إباـءداابيزلنصاحب5*:رهثنا،امه"وربابالنلهيتطلبنعهـكماذا!البت
الاؤهاموتهنسءلانبثامهاالميدمجالفيالجادواسهاعه،دعاها.2.

..!.الاذووا.ولمغش!االصياعهجمالاسهواهاوانحتىالعرببمالنثرفيمدرسةراس

جحدرلح!ممن،لىمرعدلااونلعرهإءحالطلافن!افجرهاونحأسلغمرالىوازكارابتعادهافيبعديطمنوش،وعها،الوضوعاصالةدبلبرهراكلا/هاذوو!ا

...001ء..اللعههودفيايعربيالنةرعلىطغتالتيالمفتعلةالجامدةالللفظهفيعن
الل!هـيتالمصريلى"اريحدراسةومراجعمصادرمنالخصوصهـا.بة.

تقببمعلىاعتزمصث،وبعدها،ا!لررةالما،-ةالحربؤشة-!لم!لالاعقادرهنانرمنامنددحاظللتاليافهد.الى،خرءالا-لؤءية

منوجعل،العاءقىالحياةكلالانخراطواثراللجامعةمن4المنتقالتوسدادهاصت*!اعلىواللطمينماروناكميخباصكاموالنسهلب!ا

اللاح!.الطريئالىلمعنالمفيهـى،يا!كرؤائدانفسمهوصةىكأابهمعطيافهوايلاءالرياتدراءةعنبيموومد!،وموضوع!ها

..............برقصىدع!ء4ا!مويلفيمرةمناكثرز!!تالعربيالادبرار/بمءن

لمحاده-والثفا!يهءطعيةالاجهـقاك4ضمنسطراللذيءخدورأ

حهدهراندحسانمنالكان!نؤسعلىانتقللشى41نهما-ىاللفكرالحوادثاخنارمنير!مماعلىوالتعروطالاستقاءواوالنحصصلارسةالم!

.....الرج!لوسير

وليد4لازاثرايخلفانيخول-ماكلوان،أنفاساأنفاساله.ينهنبدد.......بة

!افصان،(فيمتها34"،نيفنفقدنتعيرانتلبثلنيوميةمناسباتمريحةدءوة،وادابهاالمربيةاللاغةدرا-ةعننالصبئمفا)"رفي

والملالسات،ا!-مأت(المنوامدمن،ااعنيثوره!ااغأفةاًلادررةالاء!ل"لمري!ىمبئفيبالخجديدوالاخذلمربيلالادبءف،وموكيالتوورعالى

....ء.....:...والمسرصبئاللقصلآمنالعرب!مأتور،مئهاللهادكهاتحهائقواستخلم!ص

للرصاص!لحكفاوحمر"ل!لءثامرةفيمنكلشولتصعل!هووأؤ:،تقدسهلراقلودولبماز)محبهبصعةقىجمةالانقطاعوبرينبيى!محالثفةر،بعيدحدالىممعدهةالما!5و.

طفي"از،،شكفلا،التا!ينلسعادةوجهادءبسعيهمهـداللذي،الفا/نطششئلحوالمورءم!فيا!رحي؟الملحميالشعرمنا)-ونا!لراث

......منو"ألورهاالنتونازيةاللفلمسفةترجمةعلىعكفوابينا،"قيباينةودواثع

ما،المكروعموالاحلاصوفوءالشعورحرارةمن،الفنيرصدهء-..
..فيافتصربحت!،خرومتصنىعندناالادبمفهومضا!لذا،للامعلم

.اللعطاءعلىالىهـربفيمنهتفيدلغديمكنصالغزالنورسيرمدللمبينا،اللغظئيوالنةهمرأ"وؤ-محاتواتأقامااعلى
شاكرادرصا

.ـ.لرسلواممنوالرازيكسهيناوابن"-كويهوابنخه!ونوابنرتدوابن

!حرس......-.هـعم...-...*.ه.سم.هـحرمىواافىخرفالمبتذلوا)-ءجعالصناعةعلىبذواتهموتأبواالعبارةفي

4فرورةمنمورالرحومارتآىوور.الادبيالألورءلمىادفيالمهروء

يثا!ء!رويندرجالاصيلاكريقالأنور!ذاالادبمفهوميرشمملخى،اكو!!ع

ا!ك!يرالاديبكنهاروايةاخرهداءالالةظحوالاتمنال!ربفينتطنعهو.مااسوةالخلمقمعطياتضهـن

بما.هذايذكرناو!د،اقئمت!ةاكمنتةالمفظيةاولجاوزاثملباانطر

ويلسوركوئنا!مالم"لمعلىالنعبممن!!الممرزهرةفي-دللحكيملوفيقبهاطع

!مقوعمرشرورويوسفترحمةرتهـوابنواروزيخلأ!ونكابنوا!فلادءهةالمؤرض!ومعطياتلأنورإت

حينعلى،اللعربيالادبدراسةءوادمناءتبارهاواستهوانوا)غزائي

اوضوعاتاادقلاص"ضانتهاواهب)"عةلراثعلىادلتكونمد،ازها

واضرإبهما.واللحريرياللهمداني!اماتمنعنهااصمبيرباوالءكفل

!ص،43هـار!دعنهـلوريم!مصيئلاوالاصماعالاخلاقهجالفيوصةى
--االمزهووالغرورالطائنتىاكرقمنعاد"اثإصيالادرادطابععلىلغلب

وغظلاهبةءب!برةمنالمجءمعودئاتبينطوازورطويتهنمىالقبيح*فنحوالى

-رهـهـص5التحررمنالافرادزفوسيعرولماك!لكويتأسى،ؤظيعوحسدمالحت

!لاص-صص-----صءمنبالتفلتويرفريهمالاخلاق!بةباللقيموالالستهانةاًلرخيصوا!بذل

بالرصانةالادلالءمنالافرادعلىيشترطهوماالحياللضميرتب!اتا

مختلفحيال،المحددةالثابتةبالمواففنمساككلوالاللحقصافوالا!ت

فب...وبوليسية،وفلسفية،عاطفيةروايةالتهماوالمغا"زوالنقداتالرءراتهذهكلوفي.المستجدةالقضايا

..-.-والتفحصالدفيقةوالمعاللجةاًلمحكمبالتناول،مندورقام،يهلموللها

اليهوديبلاسالصصمحكدلكو!ي!واحد!حه
!إالمخدراتثيرلطتحا-لاميةاولاص7كمنوو!لمبهوررورصريعمرمايجتيانالقارىءيفوتلا،المممن

ر.واللرغبةالاخلاصوبالغواللأسيالاشة،قفرطمنووجدانهفؤادهفي

قشيرهوما،"الشك"روايةتىكانهنامن-ظلالهفيتعرسالتيوالمفاسدالادرانمنالمجتمعتطهيرفيالحانية

ذلكوليس...وفضولشوقمنالقاوىءلدىبالرضىالتسديمالاشيءاعلكليحمللأناطمحاوبسمةجأز4وطبع

...العصرووامفكرياكبرمنواحدعلىغريباجوهـرهـطمنو!سخبهاوثينوجههايك!رمابا!نفاءوالاقتظع

ل.ق5..الادا!لأدارمئشورات،رالقصالفصولتلك3نب-كاتبهاانملاحظةتسترق-لاكما،ونصاءنرها

واكتناهالاغوارسبرمنوالمقدرالنافدلملأءوالاجتاللذكيبالفهماللغني!ة

وتبعانها،اوقارهابحملوتمرسالحياةعر،نهرجل،اكفوسىحقائق
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