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أجرىالذيبالاربعين!ياتكتاجيلمنكاتبالشاروننفيوسو-ا-

طربكلثمبكلطوحهنأررض،مايةحر"بملاووىممب!3اورصآدتلمم!أكلاتكولااها!ل.)*(ا)ث،1!وني!ورفقصصفيالاءظماللبطلهوالانسان

...؟لانساناحترام.انالافازمة.الانسانيةياالرؤ.العامالانسان

وكلن.كأالمه4ء"معتاـىااهـتمامه4يروجوبدأ،الصحةؤقعلىدخيل

اواقعاألىأهااهضمامال3صوجيهعلمىلقهمة9حملفهدالمضمونحيث4وتطلعى،"ظلملواقعالانسحاىرة!ث.الافسالىمسهخقبل.الانساىقدرة

.أفضلغدالىلتطماعلملمأولنقهـهسواءالمصرىماسالاحت"ىاثارونييمل!اكيائعةالراغرو!ةهيتلك.جدبةآفىفىالى

......واتاعر)بئ؟ارؤىالمننمحولةال!صيرهال!صصيهمالطوعاتهطوالعزمها

،ءرةالفصللقصةمبدعككاتب"حروفاث،رونيا!هـفانومع

تئرهء--نواضجهذاللعل.4انتاجعلىغلبتالادببةالدهـاسكأفان..والتأمل

اخمسة"االعتفكل--اق"،صةالق!ال!صمنفث!لمحهوغ!نأءمالواؤعمن-القعصبيرةا!ريةالقصةءنهامةدراسةومي

......هـ.....قمهص-4احدىالعالماًمينهحمودوصف-مصرير(قاصاعشرحمسة

)*((اًلنننرأىاير!الطرفيحام")!الروافمالتة)((امراةالى"ررر"،لكأودلااة،اروءهاوء-ن،عن!صرهابينوترابطازمالصكاالقصصاكثرمنيانهـا

فيدرا*،ت"،"ادبية؟ساتدر))الدرأسهأتمنكتباربحةذشربي:هـا

ائروايةفيودراء-،ت،"احبالمحيحاتدرا!"،"اد!اصرا!،ر!يالادب0)1(واهـعقىالآيةور!ا؟تماسكبهذاتبلغولكنها

ارو،ء))دالوحي2"ديوا4قبزؤلهالمنشوراك!ءراء،."القصيوة!القصة"ؤص!-تممبمالىالكاتبملمنأيضالوارةؤؤادوحتر

."الاخ!رهـنأما.وحرارتهالانفعالصدقىيفقل!ا،بارعا!دسياتصميما

ثكتعنانها-اللعاللمؤعلكما-دوارةفراىقصصه.موضوعات

3هـتلدىالق.تمفسخعنكث!فوانهاالمدينةفيالمنوسطةالطبقة

وانبدلالدا،قصصهمزقدواالدينالقلائلامنواحداثمارونياو.)؟(الطمقة

لقصصه.دراستناديبه،ست!!نرأيهن!رفأشاد-العالملدراسةمماثلةدراسةفي-شكرينحاليانغير

ىا،((591)((اللخصهـ"الصاق"!ىحاولالهكاته:،يرقولالعاللمعليهاأجمعالتيالهند،سبةقصهصهفييروللمقكلصصحهبأصالة

العشرين.اقرنمنننصفانسان،العاصرالانسانأزمةعنير*بربابفيكتبمااروعمنقمصهاعتبارحدالىذهببل.وروالىه

المعاصر.انالافأزمةعنتعببره!انستطلعتعدالبحتةالتاريح!ةالناحيةمنهيابل،الاطلم!علىالمصريةاللقصة

وء"فوووواللخمسعيني،تفياللشبلمبللحجاةء،موصفخلالمنب!أنهواضافالقصيرةقصتناتا-يخفيتحولونقطةجديدةصغحة

،قالعنت"بقكلمتها)ثاهـونييوس!اينايدلي،الاغلبعلىخادجيالتعببريللانجاهة"خاكانتقصصهوان،مبدعطليعيتجريبيكاتب

اللجامصكأشبابحياةصوراخادجميلتنعل!ك!وبأسلوب."اللخمس!حر!-قيأوتيارالىتحولهفرصةالحضاريمناخنالهيتحللمالذي

تطلحيث.واللفنا!رفةوبن-ربالاءلىاًلموشحايفقرظلامفيالغارقة0)3(جماعية

الآلهةصور"عجعبالىجنبالرسماوأدواتوالادباللفلسفةتب3علينا4قصصوصورطؤقد-النقدفيخطواتكتابهفي-حقييحيىأما

بصورةمختلمطةالعذراءصهورةالىالفراعنةأمجادمنوحوريمسايزيس."اللبعديندات"بانها

معالموحيجمالالبالحاضرالمريدالماضيقيضتلط-.الواقعيةاللحبيبةاللقصةبئئونمهتماعباسا!ج!بارعبدالعرافياثفدوعده

لمصرالاملصنععلىالتشبابهاؤلاءعكفحيثب،هربى*تقي"لألمهكلىرو"،نس!ةاللذاكرةالىق!دأدبيةمقالةوكا"ب،وناقدامؤللفاايقصيرة

لسردوفي.فضلىحيلةفياملالهاللهءهـضعواعلمب!مرولمصرأءمتوص.ث.)((نعيمةوصوقيةجبران

الصعبالمخاضلحطةفيممرالنتأوونيصوررلمديعةونقلاتمياشراللقصةعاهـمفيمراًنهان"زاقالرعبدمحمودم!مدكبكما

ابيي-واؤ،قهاللعاللم!ونالىالمتطل!هوالاققالجمبلبالميلادالمبشرده!كانتولما.العملفيبتضخصهالزجوعممالحيرةاليهحبب

الان!ارمنايوقايةوأدويةالذريةلمةالقفء"نععلىعاكفالعاللمءجدانفيتوغلهبانالاعتقادالىنميلفانناسالدا!لااللفناننسيمة

نااستطاعمايحاولاللجيلشباببعضكانءصرفي)).السصبي)5(."والعرف،!الدراسةمنهجيبينالمز؟وجةعليهسيفرضالدراسات

عجيجةاليهيصلوان،أمالمافيئواللفكرالةنزعماءءلىيتعرف!واًلضقداللقسةكتابةبينيجمعالذيالشارونييول!ءفكاتبنااما

لمةالقففيهكانتالديالوقتنفس!فيوذلك.تنهارال*ني،للحضسارةما-انني":نف!مهعنق!الفقد-المنئوروالشعرالادبيةوالدراسة

واللبشرية،انتشرتقدالملأءص،بالمهدئةوالالوية،اخترءتقداللذرية-العربيةبلادنافي!لهـاليومقيطورالذينالقصاصونيبداكماابدا

ورعبواحدجبليجومهماذ!مي!ونكانوا..المخاضتعانيكلرمابداتمباشرةلقدبل،معاصرةاكثرمرحلةالىلانتقلالتقليد،يئبالطريقة

التيالمرأةتلكهو..واحدشخصكذلثويضمهموإحدوأعلواص!لانيذللك.القصيوةالقصةفي،المعاصغلالىاليببا-اعتقدماعلى-

فياللططنثطلآبعصتشيعالليلمنالهزيعهدافيء*ور*هااقبلتهذاعايفرضوقد،،صرالمعالانهلمنأزمةفىبافنعبيرمشعولاكنت

.")7(الاسيانظالقلقةاح!ارو(مرأنمنوبول...يبدوفصماالمعاصرالغنيالشكلالمعاصرالمضمون

والتمعبير،وقعتكلهاوالوقائعالقه-كأبناءءلىطريرسيالسردمناكثرأجربأنحاولث،تاريحيدتسلسفيالفنيالتطوربمراحل

ع!احى(واحدةفتماةيحبونشباناخمسعةحبقصةخلاليدور-لمعمىفيأناىئمااحسكأتفقد...واحدوقتفيفنيشكل

نفسها.الحبيبةولالاحدعنهيرفسحاندش،!منه!كلفؤادعلميهانطوى.)ول"..ا)فنيالتعبيرطرقمختلفأجربأنوعلي

.ببيروتالآدابدارعنالشهرهذاتصدر*.المقالنهايرةفيمجمعةايهوامش،
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زيطةلبىولقد."العاهاتصهـانع..زبطة"قصتهفيالشارونيلناوبينما.الشعرفمالهةهيأءا،والفكرواللفنالادبيمثلونوالشبان

بدقلال14باوالت!برعطاءوالهلاهـشحيفرزتمبردالىالمدينةحاجةالكاتبأضاقدم،الخمسةللشبانقىالناصعالء"ورةهيهذهكانت

يكونحونى،عاهةم!ارلانهمنيرخدكمواانالمالدمنحونعئدمالاهلهااحسماسبينهمربطالذين"صرلشبابتعيسةؤالمةصودةالمقابلفي

المدينةحاجةزيطةل!ىفق!ثمومن.محلهفيبالحسناتظهرهمأرواحهمفيوسرتأفواهه!فييخوخةالشهودبت.واللفزعبالشقاء

ذويالىمحلهطفي.نذهبال!ماتانمنالتع!دوالىالتطهـرالىتقدبمعلىاللقاصوسيعكف-الشبابشرخفييزالونلاهمبينما

رهيبا،اللعالمزيطةوجدفلقد.ا!عاهاتأصحاب-اللشحاذيةالمؤهلاتزمنفيهصروضعالىلينبهناضنعمدمى،لثوبتمكلاقضقىالمتاله.ءور

بلاتصنعالحربوأسلعةواللقنابلعليهيسيطرهنوالكراهةفالحقدلمطربديوالفنواللفكراللحبوللفهم،اخمسينياتاأولفيالقصة

بلافووو-ئلىمواليعنيرضرى(والانباءهائل.بقص،فيتنفجرثمتوانبمرضبوفاتهسطورهاأولمننعرفالذيالقصةبطلحامدأما.عمبزقى

:محصرهفيفمألوعكلعلىزيطهقدم5فقد،ائمومن.أقدابموبلادذرعحبهعنافصحاللذيلوحيداوالحبيب،الجماعةشاعركانفقد،السل

ناذلك،انتمويهعصريتطلههاضوورةعلىأقدم،للقد.التشويهولكن.الذاتنكرانمنشاملةموجةفياعلانهعلىالباقونؤصسجعهلسلوى

يتطلبونبلالاجسصاموكمالالصح!لنويالحست،تيمنحونلاالناسحامدالذي!.فمرةلهااستاذالىزفتحتىبقلبهعماالايفصحللمحامدا

والفراغالبطالة،لان.والعطاءللمنحكمبرراتوالتثصمويهاتلاالةاهاتالموتبهالىافضىالذيالداميلسعالبااصيبح!وحزنهسلبيتهءلبته

جاتهمبالعتابيفتدونالمعذبونالناسوفدققدالمرينةتعمواللجوعيىلرحقا.ا!جباةتموتلاحامديموتوعندمهـا.ثلاثسنواتبعد

يئ-لآالم!تهضحؤ!كذا.،وفيواوردمادائمالمحملافيضمنون،اللبائسمةالعهـالمأما.جديدحبالىتجتذبهـحالحياةولكنالشبانقلوبالرب

.والعاهاتيهبالتو،قوتهالجائعانسانها.العظيمةالانسانيةاكتشافا،ةبفضلضياءهأليهيعيدفالعلمالقاقم

لسبيلفيءثرةتقفصحتهم5وكات،ء!حاحايألونهكانوا)أزهـلآلخمسةاعشماقهأزمةفيالتض(رولىيوسفلئاصوروهكذا

لهمفيرده!اايديهميمدونكانوا،يافعشصابأخلاؤياتتقفكماحيا!همليصنعيعملاللذيالمصرياللشبابوأزمة،واقداماخفاقبينالانسمان

الآخرون،عليهمؤفيباهاالحه،ةفيبحظعهميطالبونوكالوا،فارغةالناسهندسيبعقلمرسومةفمهيالقصةخرلطهأما.ويحبويحلمالمستقبل

وكسعانساوأحداباوك!سحات،عميانا،يغادرونهثمزيطةعلىلونفيقبفقراتبينالمسشفيةمةالمنطقيةالنقلاتفيجلياذللكويبدو،صقامدبر

للهميبرروما،الحياةفيحقالميهه!موبذلكالارجلأوالاذرغومبتوريبه-ختتمالذيالحكيمالعقليالختاموفي4المتقاباأوالمتوازيةالقصة

."صناغتهماصطناعالحياةشكلبدافحقا،واقعيةمنهااكثرفكريةهناوالازمة.اللقصة

فلقيد"انساليبحقدوانمااذمانيبدافعذلكزيطةيفعلولممؤلمالئايبدللمدللكولكنالقصةابظاليحياهااضيالصعبةا4اللبائس

قسى!جتمعفيالقسصوةاللىدفينهحاجةذاكباختيارهيرضىكانعندماوحسى.الافضلباللغدويحلأمونيعملونكانوالانهمالقصةلابطال

"..اننراًبلتذوقحتىعليهعامبوجهمصرشبابيحياهاافنيئالصعبةالحياةا)ش،هونيلناقم

فصلها،ا،"طلاإساصرالانسافيلازمةرهيبةقاخمةصودةمنولشرقاطعةعامببةولغةتقريريةجملخلالمنذلككهـانهـقد

شخصياتهـصشخصيةعنانطباعمنالملتقطةقصض"فيالشاروني.الفضانبئسلوبأوإقصةاأحداثخلال

هذافيلهحظلاوالقوةحةالصذوالرجلة.الغنيةمحفوظنجيباللقصصيالبناءيتغير"اللعببد"المجموعةءنالتاليةالقصةفي

ولهمخ"وعقليأسودحظب"أزءتهوهصدرحنقهمثارصحتهانبلالعصر.والتداعيباكوالفلاشاللداخليجا،ونولوالىالمباتنرالسردمن

تكونقدالعاهةبأن"زيطةمعآمنفقدالمجتمعهذافيضائعولاذ4القصةهذهفيواقعيةبصولىةالمعاصرالانسانأحزانلناكتضراءى

."المجمعفيوجودهعلىيح!ملأنلشخصايسننطيعبهوقاراالفقرفئرى،المدينةفيخادء،يعملريفيطفلقصةتحكيالتي

الثويهمملىفردب!اعاملاالايكنريمزيط!انالثارونضرأيوفيالطفلغربة،اللغربةهوالقصةهذهفيزراهءاأشدولكن،واللجوع

صناعةكانت.جماعيبثويهتتكفلكانتفقدالقنابلصئاعةاها،الفقيرةبأسرتها!سريحبلهيرقطعحيثالمدير:ةبهاءفيالمسيىنالريفي

يلقلملذا.الار.عاسيزيطةعملهيهذهاللعصرلروجالملبيةلمارتشويه.أهلها!4ويسخرالمدينةبخدمحيثليذهب

مناللذهبيةالالت،نسرقةفيالاضافيعملهأما.العقابجرائهمن.ا!ربة.جنونلحظةلناكلنا.ظاللماًلعاللم.كاذبايعالم

عليها.عوقبفقدالموتىافواهوهي."حارتشافيقديس"فهمةتعزقهالذياللحزيناللنغم.الوحدة

التبر3الىالناسيدفعالمدينةفيالمنتشرةبعاهاتهزيطةكانفىتصنعالموتحتىزوجتهضربالىالغضببهافضىعاديرجلقصة

عامادراك"نفوسمفيكانلانهاللهالىبةطمأنينتهمبهلليشترواابالمالفيويقوقعهيط!اردهالجنوناتهامظلثم.العقابمنمرحتىالجنون

فيفالانسملن".لهاوجودلاالتيوللمطمأنتكة،المتقلبالزمنلمعنى،الحارةاهـلنظرفىقبرساوصار-ءموفصاوةاًلىتطورحتىغررته

الشتمويه.أوالمرصأوالعجزبماساةمهددالشارونيقصة4سذاجفيلإقولوالقصة.حديثةصحمةعمارةءكانهقامتماتوعندما

المعجزاتصانعالمسيجكانفبينما،مقارناتهالىالشارونيويعودالان!شيئاتقولوانبدلاالشهـادوننوقصص.للعلمالمستقبلبأن

رهكذا.العاهاتصانعزيطةعصرجاء،العاهاتمنينممفياللذيفيواللقصص.اللحدثمنأهمفالفكرة،بارعاعقلياتصميماممهممة

اللىتفع!بأنلزيطةقيتبأحيثدركأسوأالىتتطوهـالاذصمانيةكموتركيزوالسرداللحكايةعلىتعتمداللبناءتقليديةالاولىالمجموءقيهده

الكعشسافى"مجموولوقصمياللقصةهدهو/ضهوي.العظماءءصافرومانسيحبللديهوالحب.القصةمنالاخيرةطورادفيالمفارقة

.والاديانالآللهـكألعصرميتافيزيقيحضينعلى"الخمسةوالبخونالرضنلصاحبهيجلبفاشلحبداًئماوهـو.متصوف

اسمتأثرتقد"المدقيزقافى))محفوظنجيبروايةانويبدو"،حارتنافيقديس"،"الخمسةاللعشاقى"قصهعهفيكما،واللهوس

الرواية.ل!خصياتمنلشخ!!ينقصتيناثمرتحتىالشارونيبلبغربرةفيابطالهيعيشذئكجراءومن."السادسالطهـابقفيسرقة"و

ناوبما.محفوظنجببانشهىحيثمنالمقصئنفيالشارونيويبدأتلفهاوكثيرا.وحدهموتفرزهمالناسءنبهموتنأىبهمتهصفرهيبة

منبدأفقد."المدقيزققي"روايةفيكل!رعهلقيقدالحلوعباس.قصهسهشخهسياتوالاسطورةابيتافيزيقا

ء--ئالشاروني"خلىالالص"ينهاتينوفي.الحلوعب!اسموتلحظةزقاق"محفوظنجيبدوايةطالعةلهـىالاشمئزازمالؤناوبينما

بالتحليل.واكتفىالحكاية،الوحشيةوجرائمهالعاهاتصانع"ررطة))"محصيةبسببالمدق

الهقتلاتهامبتوبرء4"الحلوءباس"ؤصتهرونبىالشطبدأو!دتجعلئهـااًسماليةأبعاداًليعطيهاالشخهميةهذهاثسارونييوسفالتقط

مىنابتداء3ثيرونالجريمةصنعواالذينلان،"كلهالعمر"الىيواجهانوحدهاستطاع"لالهبطلفزيطة.عليهونعطفلهنأسى

لارأهـ4فيقاتلةاء01!اتبالرجاجاتاءسابوهاللذينالجنودهؤلاء"."ضروريةملحةحاجةاخلاصفيلهايلبيوانضاجةصاخبةمدينة

اللواتيوهولاء،الرجاجاتهذهصنعفياشتركواالذيسنوهؤلاء،ومحنقه،فيفصلهااللصاخبةللمدينةالقذرزرطةكضحهاالتيالملحةالحاجةاما
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.خيا!،-اومنكذب،1هنهـرةء*اناة-ةانيباسمهاالمهـونةالقهمةفي4،ءرؤوكانواينال!الاؤرر--ن!ؤلاءمحهاشأهلونون،اء:-ودا(ئكاوادرو

ؤ--5"وا()?جبباد،هاخزضط،!الءمغهربخيرعةاز"لبورجوةالاسرنكسوا15*وووةالءربد،11ؤون)ذانإء.ا*،ااءاؤءهآ!ؤلإءصتى،اؤفيثنهيرر!

أقصكنتلقد)ا./بمذرواانالاورزه،طفال.رم*رزلالانهباا؟ذبصدهرمصرعانالء--،دةأ/هاير!لممرنهل..الءادثفئ.4ااحى،ن!ةأفيدالبرنو

كلذايدمحلىيحالم!اصيرتأثرتقداللطالبةهذهانيبدوو،لأيهوداقه.4يف--صللأؤ،يعملوكانوالءشرينتمةالثالفيثمابوهوالحلوعبلس

"..ابىكاءمنالنوبة5هـذ2ت،بتهالمحا،الخائن"..ءصراؤكأرفهاجريمةالاهوان،قاهرة19رهدبرن"ا،هـقىرقافق

قبزيقية.ميضلممألهأةخلالمنطبقيةءحاناة"م!!فالقصةنرىما3والادبيا!جمحتجزارةؤ"هاع--،لين!ءهاو!يةشءباترىعه،4إأفيهع

باا-هـض4!ددفو3.أبدامطاردالشارونيقصصفي،نوالافأحلواعباسمققلمأ!اةإتالو!و.لمشرةالمبطراداتوالاتوالمقالال

معدبروليالضللدىفالازعهمان.لاعدامباولموتباييمةبالجرووبالخيانةمات-واقدا(-لو?هـءجا!!ينكبران))ذلثا"3ا*!راضمح"ةفهو

حدثمايأندائمليرددف!ولذا.ا،دةاوالفكربنتترأوحوعداباة"،العصر،ر"-ازدحماكيالحربروبمؤةلت،م،العهسليممه:بلىف"اأ

،حجوبوتدكر)).انسانلكلبرءدثأنيمكناقه-"افيمانالافلهذا-اراتاللفصءقية،كموبعف*،م،ا،رر"،(كوأك!خهما)"ءوفيءرقبعض-!م

،الهومعصاوىفي!يهمعموءده(((الةامنالمعدم"قصتهبطل)"..الازوراةى.ضختودةةكهم

النضءخصهـ-ويكونانيمكنأما؟أبوهاعليههمادخللويحدثووراداةوجد!االجريمةبردايةتاع،اخذقد9أم"ر.)خدإدوراءجريا،لكن

محى-لمىررام3الاحكموبممعالمقبلةالرةللقفصلفي!"جقفاللذياثامنادفحادفعاهاللمذين"حميدة"فا""وفي!كلديقها(رثكأ3!ءجن))في

".القاضيفممننف"الحا،عباسممانفقد.الأزجيىزلفودطلباقاقالفي)ءئ-لالرصالى

حهولكف،اجتما!ياءحروماإبمونوقدمحرومالشما!ونيانسانحتم41المدقزقاقىفيرالح!دكانهدهخلالرضماعيبورةفيمستغرؤ،

!لب-!من،ا)طمأنب"من،نالامااكلنحرءأن،ف!ريحرمانالاغلبفيذاوهك.انجةاللصالمدينةعنالمعز،لين(مالة.منقىجماعوورو

الحرمانعلىالجوع"ا(ضامنا"اكدم))4قصتبطلمحجوبلهفضلحتىؤ!ينهاالىيرضطلمعللمدلكو"عخاناكةرتيبةبطيئة!ءلولحياةعاذت

لحومانلمنرواهماعاىيطغي"سياللجمحجوبوحر"أن.نساللجمنكان.أ!زقاقخ؟رخالمدإنجةفيالءطخبةالحيواتءن?ر!،يررفىملانه

".يتطورولاير"مدمرلاويدوريدور"بأنهلليتشءرانهحتىوالكن،حميدةتهلفيتلالكبيروبااحبيطاً!ور،إدخلر،ازؤ،ققانعا

برهـ-لمهأحسؤلمقداشارونياانسانبرورهراطارداا!"اسولان"بتطلعاتالدعةهذهمنجانباحركالذيهوالمتمردكرننمةصسبن

لحظةكلىفيييةالجوفيالوقوعوامكانياتالمطاردباحسماساتمحجوبحهدةورود.له،5وجةردبورلقهؤأءداهأرظفحبةأثةرأومالفيالطا?"

ف-يان)).س:--ةحبيبتهمعحبموعدعلىمقدموهوحتىوهكذا.بالحب،حيماتهعلىلاتمرداللعظيمبا)دافعالثانيكأالمتمردة

بالانفهئزهزالاحم!،سوعاوده..حسنيةمعؤاجأهأنهاو!لمهالامكانحسينتمردبربىصيالهـ!المالءاللمالىانرقاقاعاللمايحاوب!نمحبا!ىرحل

إخيفاا)ضحمالحرء،ن،الحرءهنثم،والكراهيةواللضعةرةوالحقلا)!اء44يروجاننه-،روزكبيوسففكالمنجناوو:،ومن.حمبدةوطهوحكرشكأ

"..جعوىكلوالىجريمةكلالىإبفعاللذيرقوزوالتانيةبصمداقتمهالا،ل،وحمجدةكرنشةءببنصمعاالاثبئإلى

أرادالذي-القيظقصقيفي-"لمثقفكبطلهللعادانهعبدوألان!،ن.فمهدفعتهااتيالحب

لانذهـك.نفسه؟حريرمنيشمكن!لمالتدخينعادةمنيتحررانلاتحليليرحثاوأدربءقالمجردوىدهاالقصةتيروهكذا

-"الخص!ةقالعضط))لللشارونيالاولىالمجموعةفصصفي-الانسا!.آقلولااكثر

ء-،نسرعااراد.نهاختبارأرادفاذا،نفسهمعمواعكلفيضعيفألىأدتافنيألحلوعباسلازمةتحلإلهفياك"ارونيوير-تطرد

هزيمته.تثبتهت-لرأعلمنبعدماالثانيةالعالميةإلحربا!داثفيص%ترص،مصرء4

قىاو!الاس؟ربئ"لريحملالقاهرةفيفألوااالمفق!ظو-لإىاللحرأ،بوتجاراماشييبئاألىديفيألعورقيالناسصاسببف3والحرب

أصبحكلهاللعالمانمؤداهاالمدينةفياشاعةوراًبرت".للقاهرة.الموتالىوبالحلوالعهرالىبحهيدةهذاأدضىوكيف

حمالجحءالىاخادىانقل!ليانفسهعلىيروةراناللهؤرأى،نتراورر"يطرتهاالحربء،ئىاة-خفيبن!معور-الحلوعباسأدركو)قد

أحالتديدةالنم!فالح!-صارة"..ماج-نفسها،لارصمنجعلىر:نا)محالم!مةالحرببنهايةاتهىالاونباطدلكانعير،اللخاصةحياسفهعلى

واهمارر-،ءمساحببقوأفسدتارجالاغرائزوايقظتجهنمالىالمدينةا)نارإسحمرةاالحليفةجمود4وجحتىاللحوبانتهتانوما.التانجة

/5،ن!طندإ"سدبزانفس!منيتخلمصلانالانساندفعتهذاكلمن.حمجمدةص:يبتهنرفوا)ىالحلوصهدرالى

."التةرائحته"*زعلولاحتىشاركتيطانياللبرالاحتلالوجمودؤرحوالقواددةوصمحسينومع

انضهـتفحفاالشارونيقصصفيدائمااًلانسانتهددوالحربرآسومز!؟وسىالرألهبتالتبالهرز-يمةالخمرمصانعا!جريمةفي

الثا)ض!اللحربءنزتحدثالصحفهيهاولكنا)"انيةالعالميةا)ءربعنالمسئواينوجميدةكرش!ةحسينجانبوالى.وجسهـهالءلوعباس

منالآمن"محمود))العاملالحربتهددماوبقدرالاجباريوالتجنيد*نوهـربدفيعملالذياقواداورحآؤيإألتصارونيرأىكماالءلومقزر

يف--اأود8ءحىللليثقفتمثلنجدها،حيدةالوعينهمنبجمبالترخيدبدورهاقادتالتج!حيبدة"م!فيفأسهمالاحتلالللشوداةنرياتا

الداخلية.وعفويتهحياتهرتادةتحطهبمفيأملااللا،5-ةالحءاةالىصميدةطموحفرجأيق!قلقد.حت!هالىالرلو

قه"ة))بالفرفا!،سيغمرهأيضااللشارونيعندوالانسانرفاقاحي،ةءلى!تهردها-حؤقىلتكبوآاله!افةالمدينة،خيا!االتي

المثقف.بالانساناًل!كاديالرجلدللكفييتسهـاوى"الطريق-،قوادوومنللانننقامحه-هـةدفعض"واخبرا.وؤوءهاتمختط؟لمانهاية

بهـصا"كنعماتوالعهرلقذارةامنيرتحررانالانسانحاولوادابررددهمحلى؟نارفىالباقيصب:صهيحتضنورالاحتلالءنودرأىجينولكنه

هر.التطمنيمنعهوجههفيجبانقدريرقفممافسرعان"باءالو))تهقهح!بدةهـزق.حياز-4ؤأن!تحي،نهرتابةعلىزورةأولعلىواقدم

باعالوداهـمهابالححالا-نمةحياؤهاتنهيانالعاهرةنعماتأرادتؤ!ندلمحاوصخبهـ--محه،تهم(-مدوااحاضروناؤتحركاؤ!ارغةالبيرةبزجاجات

السغر.منالحجاحؤمنع.والحلسءبابحياة

وبالمذابحالذريةبالحربكلهددفاؤمجوعليهايجنبمكلهاودللقصصادانةالىالحلوعباسمصرعلرادثاثلمرونيرؤياتفضءيرهكذا

يىتعداله،للمكانالوفتدللكففي))حقارهيبءاقمانه.وبالاوبئةولكنيصصحيحفكريتحليل،هو.سالناكلادالةو-لىبئسرهالعصر

ان3و،الاخيرةالحربآثارمنالشخلمىيحاولانبغيرجديدةللحربلمقتحدثينمللمانهذلك.بقصةولجسىتحل!مجردبأتأء*قد

راءالففوكان،لها"غزىلااللحه،ةبأناقتنعواقدالمفكرينءنكثيوعدى،حروفة41القصةلواقعتحليلههـئاكثر.بفعلولم-المعروفاللحلو

وتاهـ-فيشرويزحفالوباءانتشربي:ما،العالمبزحمونوالبغايا.الانسانءأساةايضاانه

"...مكانكلفيالجماهيربينوالرعب"أنيس))الطفلةفحتىمولدهمنذنالانساءلىالازمممة*يطروون
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-حسالم!ىعا-الابر-نيردد،كذلك.الل!سدنمصت"ا)ىبفخرجارهالاولصاننارونياقصصفيكظلهالافسانيلازمالمطاردواحساس

ف!-ل،جئتقدهئنذاأبيإالعم"بحيا.أ"لارتب!اطهاالموحيةجملتهأوالمطارداحساسأعبهاللنير"الليلمنتصفدقاع))تهقهطلع

ت!عرض2"رماعليماآلنه!دبدةيرلمهفتهالابردالهـ(!بويرنرجم"؟.نريدنيودالوجىمجردأصبحالقصةهدهفي"الشارونييروسفكتبكما

عناءبدونمضتفقدالاسرةحياةأروا،قىمسرع!ء،رةءنالمخطرالابن".وجودهبتهمةادينوالاعنهايدافعانصاحبهاءلىز!مةالانساني

بخيراللدنباانلن!قولركأزهال3التفاأر!دءتفائلةة"ءةزهيثعديدداخلهفيتهطما!بة/جدوانالقلقءئدء-دا-نزويأن،1)*طلأرادةلمما

طرولىخلقعاىوبمقدلىتهبللافلانلؤأؤلفىهو،خو!طدونؤانجبوا..زماوراذلكعلء4تعذر

ال"-ل،!حديردالظت-هـوءدمالان!(بألىد!ةانهاأعتقدولا،"ميشت"-3-

المجموعة.هذهفصصكيواضحنحيرالسصيا!يمالخط

،اليروؤراظفءلىالانا!ةلغا:ت.4فد((ارزبةا"-و!و!مااماحى-!لاورها"وقالكما)8("امرأةالىرسالة"ف!بههنوندور

!لىبالؤرجةأور"متاء!م.،وظإنعلىأفسدالذيإور*لمفايرلداالحتى.والواقعءؤالربجنيجهحاقحمي!وبئل!-لوبأوومت"والانهاناصنرام

الفردأنبعدبهانعالت!مننفءيمعانيستطعو!لم،جميلةلعبةالمزارعا!ريبدويحياةتخنلط"إزرعةواجلالر))ؤعصفى!في

.!ءر،فيبرهاءقمفييفكرفعندماتا"ااهثلملاطا،بمل4،عق!بمزودحمنيعانيارذي

ووكالص!ةووذه،حقييرحيى!الما3صقا،ا:مديناذات4ا!لقهعفحطيفكروءفءا،الارضفيأماللبذرةجمماالعيبهلي!فكرزوجخه

ف!-قي!.((ا"رأةالىلةر!دصل))الضانيةاابرهوعةلؤصصالملازءكأافلاحباورسيفكر،الالىضيعالملأزقامنهلأيهطيفكرالمطلاق

لع!41"هـ"ىلحراسةأورسلفناكمماحازموللهايةوم"!ىلرصار!!"أرص"خنأ".قلاحهامنبأسلاوالذيأرضهءلىإيقىالذيا،مري

.....ح..ا-.أدنديبدويظلكذيك؟المزراءةصل!تحتىفلحوهاأهلهولكنلورا

صمهة.ايغامحم!منالري!يهبحماإضااويهوم.نههروبحرال!4اشسلامالمصيرا-لىهت!،،رات!با!خمرافاتتار..لالءامي!لمول

معزوارفيندظرطسرهـ،حياق"ؤآناللعبفيبالكر!ا!مطلىيرلع!وعنهـها5

مأتتاندىأ.اللعصور"رعلىالمصريلملاءاللفتسلامسكائسايااتكالبا
لكرةء)ـمنيفالهجومرورءاهـمن.بحم!رحينوهو.ل!41فيالىكرة-ركة

غزو"نأم!ينةالر/ميةله!انهسء"ن!"ءلوقتفيجما6يح،الماص.كأب!دورتحوييفاقةطرإقعندلكوكان،:لمرتقببالحملاللخرافة

-فى.التنبهالءاصمةبنتالاوضءلاحافيالجدودمحاولاتبأنؤأيقن.الادلمجبةوبعضالبرسيم

حاولاءرأةالىحقاأرسمالألحنعبادة"امرأةالى،اةرور))وؤ!ةس:عدام!قمعلىالنلبفيزوجتهألمحلحتوهكذاع:ثا.ل!قهبلمال:ور

حر:صةلهاو"!قفةوكفاءندا.جرإداانىءاناهمضهايجهلانالرجلزوجةأمموتل!يلةحدثاللحملبانأيضاينبئناالكاتبواكن.لصهنوات

منص"ضكةحياةال"هاتسهللت،عهيقةحصقصةفياخةلمط،صةىالاخ!نبالىفيأصانهطيدفناأللم.اوتامنالضياةقوهبكازماأة*!يبدشي

..."..-.......،جسدهوامتلأ،الاحزانبهـهـامحصفتأنبعد،عنيفجص-ناقأحفان

للمالرأةانعير،"ن!عتركه4يهوئمالمحني!ءاتوأهتما"-مرم"،سات
حديدرحص"*امرة.تورفةاتهونراصر،ث!اطوة!اىاعادتانوللعثديا،هـروفةالريفبروائحلمطةالمشالارضوروائحبررالول؟--ءه،ت

.......والح!يوأناتوالررعالارض

بانزواجاللحبلثوتلمصر.رك!-،رالضتجديرهـ،أءطسعلىوزواج

فيص*،ء4ا!ل؟ؤةرر،رلمءهاانمنؤ:هـ،جلالر،1.الآمنالتءقيل-ري،نالافعملبينديرأاخلاطفيهاوافعيةقصةلرىما3و!با

.ؤتدةأنانجة/ءربةمجردحدثاوءرورقىالازءمانظلولقلى،،نيالانس"راثمهوبينروجتهمعةالحماصوحيا.د4

1(أةالرالىرلصءالكأو))((أءلخمةالغت!،ق"ءجموء*""ءة،وينأءاصش4محاولالمفياللجدنجحكماأرادماتح!يقفينجحصضىيحاول

فصةوحودضك!رةءنالتقليد!كأاصريةااكأصةالانحاهءسا!ةة!لهاوبرمقدرتهلاف-(نباثقة.خضراءبهخصأرء!الىالجرراءاًلارةقحول

.كاا"روبدأالذيبطبيبهافنديبدرثبازارعاكىقةلهادحداةلاا)تي
نفس!منيرخلو،ا!قديركأاكتيهأحدالطحتى،الفصةمحايهايرفكزحب..

.((اللح!فيدراسات))،ىالمعن.ا!حياةرجح"*لمبر-!

...موعةالمحفصصالمط!ونلم!الغرالمطادداصمساسطمربب-ماوه!ا

يرحانيالافم!نكهـان"الخ،س!ةامحت-اقاالالاواىالمحموعة؟ء،مي!!..ء
،قدرأ"الانسه،ىواسترد((ا!خمسةالعشطق))اضاررليار-و-فالاولى

الداخل،ءنمالمعاز(ة"اءرآ!الىرسا)ة))ؤفيلماء(.خارصكك.زهد؟ى".

اهـ-دوابرهؤانما،ذكرتهديديواجلا!طارداليهىوالانهان."امرآةالىرسالقى))الثانميةمجءوءتهمنواص.راء4وثقته

.فىإءطولبةدائنج"حويه4صالة4و،لقدراؤ؟ءمرانألدميه!طته،ء،محايدكاتبالمجموء*ينقصعىل3خلالمنوا!؟ازب

دلىجةاىوأفول،.زريرت"،فهزوليردعهاوكلت،يرداعرضادجهزماإإ*رص.لأن

لمن-محيانس!محاود(ا63!ءلا!نخنوتاءىا)((ايزحا!))مصكأفي.يرة!كرعفافيحيدةاعضبطرهاحدالى"رتةعبىةا)ت.

أ)رشى.4عل!بى."ءلغلتاص.نقةكاهصاءت.وغربرء4!ددهوقلمقهاثارونيأحداثمعالثهخصءياتاق!ارتتطابقح!بت"ا)ء:كأودصرآ"!!بما

.ا!-دير،إ-"،ا!واكع!و!وماأللموث"ءور،لغة،اءلممااتةا!"خخدمؤ!ء4فيالاسلوبز!سالكاتبانيعوقد)وافايرارواروزة.؟ازىالقصة

الت!رفيال!عوال!!م!م!!أهـ""لقبلكاحفأعظ!بمةةقهحامالرةمرو"صا(أيف-،أسرز4ويحوسالملعبمرءىيحرد!ال!بم!المر"ىحارد!

إت،رأوأللاقيمعورال-إمأسءلوبصللأل"ئ.ايهأدومنء*هكن4بفون"ضوسالىبزوجتهأفضىالذيالكأيرالانجاب"أررءاةفيجودالوعبدإمكر

9،دائمأ*!الرخ(-ضلا!"رأ!."بر*هـلمرؤعلمالرزيوسا!فيا!رير-ةاب!انألموجودءجمديرنتصاهدهاللذي)اصرحاءلىالظللا!ير-،ودالخطرضالاجها

إ-.!اإخزلا!يأواكخعضا،!ءالسذى/يبر--!الاوفيالانحث،ءدائم(ء.خلاألمدوس!قي1رحاالافيبزهـختءجمةاب""ي!ةلمجماتحيوالىس/"أؤ-!!

ا)،ووولي-مص.!"مفمنور-!د"رمتمدتظبى!إء!ل،محندما.ج!كمبةاضواءوشت:مثنة-دير!ء-بمضورص*هء

كالقولىأزحي*بانءيىسدا!ورلماروه؟وراأور"يرخص7ب!!ومنمنذ"روجضه!شبهوباهرضوءاسوحاإروموالسريعالط!ائجللطالىيانهدكر

ج،هـن!سي،ؤوووءإىشهركلوتا،4ءددأخلاوىونر-ء،تو!،أ!ولى4داحل!!ضف-بب!تلأ؟رف"يرو-ىا،بناور-مةحتى"ر؟دةء)ا؟خهظ،ووقؤبالى

بحه-تباءناءير-هم)9(.((الدروااًا"ءورالمكان!ى،ووجدت!كطهـذابصقماالاءتدالفحيالانسانيةا!حياةف!وةهـىفمدلناروجخهتذكرياأما.اللح!،ة

أت،كأ-ذ!انرحامفي!وعان("!."-ءونا*لى*داوب.!ةجم!انلمحاهاءصنلمن!هال!جفةهحاولا!اكلبرءمالمرر!غىصوو؟هـء4دلولوفرص!ما

فياء،ساترابىا).؟،اذب،ئحجهط4الاو،روخمنه:عةهبمءعلقاأظوأوء!كانكلمح!الرالروجةفيالحوالمحةتأ.ليرقوةوءاى.الدفي،الىاللخروج

مذ؟ورينالءشمراتدحوهفيءهـاؤءءكانورء4عند"ارأبرت،يم،الرحمةالخروحمنلمنعههحماولهفيابنهارؤهقى!قطعبآنهاكامبنهلهافسرهفطيع

كفل،لى.هط?،بى.الأفىء4عير!مءنأؤررء،اشخاانرء،ءضحةز/بئ.ال!+يحعالمهالى

?،ما)واحدولم*ءاءىالم!ءهـ،اؤءهـوؤمصةطبايةوزونوحدهمووم،اللح!المسرحختنمبةعلىأخءراً-ا"هنوعالابن-ظ!روورئد"اذلثومع

.لم*!"دورءعذقمحاكه!ء-*"ربرءل!و15آ،داب-مىلم!4نض:4ففحهوءلىينبهلانأضطوصىديداننى!رص(إلموج!دءجمدالاب!رح،4،كلاء-اةوا
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هـبظاهر!ا،لى-ء!ييانعهمنيلاانت،للكتهديداالمعقمةالرشحةيبطئونويئردثونوالذين.انجا"دبونألذينأءا،والءواءلالرضعأما

"..،قربنفيوقعمامثلاخذ.عينيككأنهم،السيارةأعلىفيبقضيبفتازمؤتتتتبط،واقفتشفيظلون

إتضاروني،اقصصفيلجديدأ1ئللانساؤموذجفهوالقصةبطلأما"..مرارة.نقطر،"قدش!ةمعلقةبنص-ريةذبائح

نموذج.برذأكهذاويطعمالطببهيةاللعاوموفيالاربفيكثيرأيرحقرأالتيارءهبفييقفومن،للحواملولاالمرضعلا،للرحمةمحلىلا

يرتبادوكماالنصفمنالعصايمسكلاوهو.واعيةقنيةعلمي!ةلعقليةانسانوجدهرهيبومصيررهيبةحياة.كالذبيحةطقالمزدحم

بينمظهرهوخهى.التجريبيلممبالعالنظرياتيقرنولكنهالذصالىقويورفض،اللحياةانسانهةلاعلىءظمواحمجاج.ال!روني

".المدينةأبنوجرأةارقرويبساطةبه.بالمدنيولابالقرويلا"بين،النبوءةبمثابهةالقصحةهذه!أءسأظل.داسكئيبغريبلواقع

للتخمفطمباشرةصوراقيعرضالبطليمضيالتاقبة؟بالرؤيا"قصتبطلرأى.النكسمةالىأدتأوضاعءلىالاحتجاجوبفثابة

والمدارسالمستشفه،تأبنيئنقيمانيكفيفلا.الببروقراطيةيا(فكري.اووياةهذهفيبمتمرأنفرفض،اوزحاموسطعاللضب"الزحام"

كالكهربا،أو.الاستعمالد-"ئةتركهاثموالمدر!-ينبالاطباءونخمغلهاجئئاهاانناواضحاكان.))المدينةفيالحياةهامنتىعلىرلمجيشانرفض

أفسدهاالطبقيوالاسرافممالالاشسوءولكنالقريةدخلتكبالت".ا!اسمنلمزيدهاؤكانوكالامطخرين

الاالاصلاحرتمفلا،غيارقطعأو!!ءامللىلتحتاج.سدوحينوالاوتوبيسات،الاولوبيساتتزحمالن،س،"فىدحماثحمبماءكلرأى

تضاعوهكذا".المركزفيالغياروقطعالفبمالعاعلعالا!اسابيعبعددلكمعاف،ىوكل،مكانكلمنإملوالالموصراخ،الشوارع"زجم

".اسابيعلتظلمالمبومر؟طربقفيتتدافعالاغنامكقطيع))يصولانفرقض.طريقهفي!ظد

ا!،ءالىوايىاهكالكهربءالحضاريةالهكماسبكلتتحولوهكذا..طريقهيشقمندفعمنهمكل،الفروبساءةؤرر"ظالىعودتهـ!

الىتسعىدعائيةعقليةقدمتهاارتيالعقليةلانمنهاجهـوىلاجردةأعمق،ءميقةكابةنوبةفاجتاحتني.ازحمةاو!ط!ووحيدامعرولا

دواعيالىتنظرللممتخلفةعقليةولانها،الافعالالىويىالاسماءولمجتضاصتلو.المولدفية!تبروماجخاحتنى،التيتلكمن

تصرؤأتتطبعتزاللاالطبقيى-قىالعقليةولان،ولوازمهالاسنعمال."يعرفكولاأحد.لعرفأحدالاهنا.ياولد*اللك:لييقولمناجدلن

.الظسيعرفأحدمنءا،زالعزلةواللغربةوالانحءاءوالتكورافضيماع

اتهفبرلحدهـم!القصةاللديمضيندبطللهاكت!رفىخلالفضةسبطرشلولطسخطهكل،كاملضياعفيمعمولىورالناسكلاح!،يهههأحدمنما،احدا

....لحصا.الجوم!بةالعذآبرصلةفي

ياسرته؟مرتبطلانهالريفيةوحدتهالىيحضرلافالطب!يب.رية.ا

اللدائمشطللظلاملسكناه.نصلجلاالقرقيكولانالقريةعنالمعيدةانبدفلاقامهةيعدلارالافسماىيستطيعلاالنوملحظةوحةى

.........،انحناءبلااللجياةيرمكنهماًلذإنالاطفالغيرلبرللدفءطلبايتقوس

وداةبرمدالاالاءرينصلحلمي.الراحهوسائلوالعدامالحشراتونررهعئدماالاطفالهؤلاءيدعلىالمستقبلفيالا"لانالى3يةذاشارةوهي

.باللعلاجس-عفهمنوجودوعدمسامحيوانللدغةنتيجةالعمدة10

متواجدطبيبمنالوحدةبخلوالمسئولونشعرالطبقيةالميتولىهمية.دلانحناءيرفضون

نفحدةالوالىالمخلصاً!بيبجاءأذاحتىولكن.حقيقة!هاوآخرانسانكلبينتثصلبعيدةمهافاتؤهناكالزحامغموبر

مس؟هترطبيبوجاء.اوقريةءنيطردحتىتطاددهالصماذجةالننتأئعاتالرجلبينبعيدةمسمافاتهناككأنما"وزوجتهاللزوجبينفصللتنح!

الزحمة))و".وجارتهاالسيدةوبين،وأببهيهالابنوبين،وزوجته

..".علإهمأشفقتأطفانيالىنظرتكلما..حرب

وللنومللطعام،شيءللكلشهيتهالحياةهدهأفقدتهاللقصةوبطل

ناأريد".للنضارةالتطلعمنيمللمولكنه.ولللابداع،لمل!ل!اطف

نسدمالآدارطرارغطتهاحقولعلىينتشراللقمرضوءاتنفسان،اللخضرةرأئحةاشم

الليلافي.والانفاسالعر!ر7عةالاأشمأرولم.الاذرةعيدان

كا".المدينةمناللقمرطرروا،البيوزحمةتحتالقمرضوءيختنق

ور(؟د!لي،تلس..نظرية"المنشورةالشارونييودسفقصصخر7الىفلنقفز

ص/سابقةر؟ياتعكسانهاحقييحيبمعئهاقالالتي"الفاسدةالجلدةفي

ووئج3ؤبكأفدللاد!اللصحمحالمفلاممنتنطاققصةوانها."،.المماشرةالىنقم!ا

العكسه.مبلروليا&طيوس!ألالم!مادس:هاممدمهالكلعلى

بفؤصتكادوانها.الوافعيةالىءودةال!صةبأنو!"أفول

كتبتبأنهاوكدحقييحيىانومع.أفضلبمستقبلوحلم!.للواقع

النقدصيحةلافيذلك،النكسةأدبمنبأنهاا؟كدانيالاالنهسهقبل

واضحة-النكسةبعدظهرتالتي-ا!"عبيرالىوالدءوةوجريئةعالية

للشاعرقصتهنهايةفيللقصةكتابتهتاريخصراحةذكرالمؤافانكما.وصريحة

انهافدكراللقاهربةالمجلةمجلةمناقصيرةاباللقصةخاصبرمددالمنفمورة

مطرعاليدىمعمد1()..6791ودص6691ديمبربصصرت
..صريسحنقدهيانما"اللفاسدةالجلدةفينظرية))وق!ممه

الروبيئيةالقيودبسببوتتلفها/اثلافت!فقوهيالمصريةللبيروؤراًطبية

.لق002الثمنحديثاصدرأ!هزةر!امانهياللفاسدةالجلةنظرية"المتحجرةالمنخدفةوالعقلة
ومدو؟عقيمهاولرشيحهاوترسيبهاالمياهلسحبالجنبيهاتالافتكلف

صعيرةجادةولمكنمنزلكالىاخيرالتصلالانابيبمنالامتارالاف

المياهتلكمنوتجعلطمأنينتكعليكتعكربيتكصهبورفيفاسدة
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".اعاررلىةااللجلدةقىنظرية")فىللتغييرللد!وةلالى"الرحام))فياجانيةاالطبيةاللخدماتو.قمنلهعملؤكل.نبورأهـلم4ازميلإئيئتقم

اباشراواغندا)ننقايديةالحكايةمنالؤصبةأساللببب""ننوعتكما.وهكذاعاليةبرأثمانإؤدى

دلكثفةالروياومن،،.النداعيباكوالفلائسالداخليالمنواوجالىوالمدرور!ماتوالمدرسونفالناظراقرقياامدرسةحالذالمثوكان

الوأؤعية.الىةلوأرر/سيافلاء،لهـمأحفرووادامحملمهمءنكثيراينعيبونللذللكفهمالكأرربئعنءرباء

اقريرةا"شقفوفح"ى-المدر-كأفيالنعليم"سوىساءوهكذا.الخاصة

عطببةممحمدلحمدالقاهـ-رةالت!واأوالمدنمداهـد!الىبآبنةئهمللاهالليوهرب-المدنالىيفرون

المقادلجدقيالىنظردونعملهفيتمقالىخاصمدرس3القصةبطلالى

:الأاواكلضلجلىالمدرسةطلابلفوقللذلثوكنتيجة.التدررشفيحبالهالمادي

د!الفدوس،حسانقهعصمحيوعكأمىصرةالفيا!قصةمنلوانأ(1)ب!دهالصاخ:ةالاحتفالاتوأفيمت.-الاخرىالمدارسطلابمنءراهـمما

ء....دخولمن?-فقدأءقبفيأااة،علأما،المدرسةلاسرةتكريماالمناسمبقي

ااصالمأمينم!.وددلىاسة-حسينطها!كوراتقدشم-آنجرينو.بالم!رسةمدر!هوظيفةشفلومنالمدرلة

167ص)91ع6يريناالاولىالطمصة،؟اقياهر!النديمدار02-
،تنرسالمبلاسلوبهانت!يجةأيضامبانترةنهايةالىالقصةوتصل

.(18و168و"!لوروكات،تلقيئمجردليسساغءلهيمانكورألااببم،الننهـجة)):فغقول

نشر-627كسنلبالالف-دوارةفؤاد-انقصصرةالقصىةفي(2)-ذا!-.أؤواولمنيرغعلمءمااكثرأتلمذه.مرؤاتلعنيتعلمالطمل

6691الاولىالطبعسة-بالقاهرةالاوسطالشرق3*بمركرفا!---دةاللجلدة3انتةادا.جميعل!جملمننعرفهاننابدلاما

.(61-57ص)أسوأ،ألىالامورسارتبل،ال!(لليةالاجيالالرنسحأصابإلمدرسةفي

نشر،شكريغاليدرالرمة-إندآخرفرجا!ةرب-قصيرةقهعص(3)نور-انقرضكماننقرض.ةررنارل"ظافيكيأياالرمنيصبجللنو

.6891دي!سمبرألاولىالمطبعةاللقاووهـة-ء*اءسةكت،باتيرمكناق4تصدقلا)او"..وثمودعادؤ:لهناومنةاللحمراللهنودقبلنا

.691ع،لمرينء!د-الاداب(1)ءف-ذنفيلمحاسدة،الففه،ءلارحماثلء*8فيجههـةالجادةتكولها!

.6791يريرظ!دد-بالاد(5)الرهرةالىأوالقمرالىرو)قىعلمأعيصلدلكي.والجراللللمكانس

نشر-اشارونيا.لوسعف-انقصيرةوالقصةا!وابركلةافيدراورسات(6)بحدظلىالمخازنأحدفيقابمونموظةون!ضاكيكونانبدلا.بخالرأو

.(928-392ص)6791الاولىالطبعة-ألمصريةالانجلومكنبة-سرفةأواهمالهـن-عهدتهمتئقصلاالعاصممةمنالاميال(مئات

الكناب-اتثابلةالطبعة-اشارونيايوسف-كأالخمسهاعننضاقا(7)((0وابناؤهم!همباآ،ائكأواخوةف،ؤلاء،جردلأومك-صة

.(6ص)بالقاهرةالقوميةاللدارزثر-11ااعددالماسييعلمهيأندونآدآهةتخزرانرمكنلا،يغجزالاكلالدولةان"و

-78اللذوو!بيالكتاب-ا)شارولبم.بو!.مف-امرأةالىأةرسىا(8)((.الاداراتبقيةاختلالذلك

بة.691لىألاشالطب!*،*

.914ص-قصمبرةفصص(9)"اخمسة9اللث،ق"فيالارءقىمناروليانن!اانسانلمورضىوهكذا

.6891ؤبرايرمحدد-"المجلة"مجلة)01(الآسناللواقعرفضو"ن،"اءرأةالىررر-،لة"فيبقدرالم""الثقالى

ممسسم3عي.عهىعيي-هسعخسسسم.مو،لميمعم.ء.."!..هـ.

أ،فاييهرنجخنؤأا!كلا

بقأسم

نأغنخاميررنم

مليورنصفمامنيقربمااميركامعالمباشرةالمواجهةحربفيدخلانمنذ"الفيتكونغادفقد"

ذهـلمث،ورغم..اليألمرعليهموانهالاعصابهـمتلفتالذينسيماولاوالاسرىالجرحىخلاف،مقاتل

المتتاليةضرباتهاتوجهأناستطاعتحتىأقوىدؤ،بةوبقدرة،أكبربعزمالكفاحوواصلت،الجبهةصمدت

...عليهاكاسحاهجوماالانتنتظرالتيسايغونالعاصمةقلبفي

فيدولةواقوىأكبرامامببطودةتصمدوانالشعبيةالحماهيركفاحتقودانالجبهةاستطاعتلقد"

الولاياتجانبومن،رلسميابهاالاعترافسوىن7ايبقولمبشرعيتهماكلهالعالماقتنعوقد..العالم

."الفيتكونغانتصروهكذا..اولاالمضحدة

..المس!لوبةأ-ضنادءرلالتوكفاحنانضالنافيكثيرةسادر!لنليحمللانه،الآناليهنحتاجكتلب

حديدثاصدئنرأ.قى25.

-مسسصسسس!سي.".عميء-!ع!سسىسسحر
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