
!!!!ال!هرواالا!و

ءيسىملاح5بهنم
تهضب!حهات،ظواهرل3:لةول.آما"خاطئااءسيافنراضا!يس

ولدته.لاز،4،1ءتادزو،ءخاخهفيزونثكل،اقييراثزاالظل"تت

.((ا!داب))ء-ن(ء،رسر)آذارء!دفراءةبدأتالا!ةراًضهذامن

31؟--برالافتراضهذاإ*ون،والفكراهنوا،الادبمسطئلفيوررما

بعءصامربيااثارعازأمل.؟غولا"ضه"مففيرأءههها*:كع.صحة

-ن.-.شئتاذاالا-صاءاتراصء.ا:أ!!اكلاما!.شبطن.واعية

عنجه!ا،ان،بىصزفيصدثءاصمهإد-اربعسنواتبمدو-ا!ن؟حنيا

ا!-كا،ادعالياوور.كماا-باا*ورمواالقوءهـ"المباهاةاقحامن!وإضا

؟صدثما"صفأنرمكن43مةأيواكناراأقولكدت،اواقعاأرض

ص5خا!"اني.،أأنؤءلءرفناه،ؤدرمظلا)-زيرانياظلا

زالف"ءت!4ززتكا"ولاهـةاا!ص،أحب،نا4نشهكنانحن،6791

الاجتمماء-"،فيعلافاثا،اقومياوجداننافيلتقكل.يهيفرغمن.العطر

اًذا،ومهيتؤاف--لخلأنا.إلأالفكروابنيتناالسياسيةن!ه:افي

حتىنسضخهرهأندونهكذاير.ضيوتركناهءارض"ظا!رةاءيزبرناه

ر:-صس،هـتانة*لؤد.ا*:وناوجو!ره،المطويسره،الاستنزاف

تةإؤك-،،كلوليرءم،بادب"نضأدب،((ا-اؤطقىاا،لسه))عصرنببش

.51-تاا!"حكا-دالىالثقلاءزناعنالقلبفيفتشوا

ء---ن.طلأناسهلامنليمس.ابىدايةفيالمههةاسضثنقات

من-اًاةلملأفعاصضاصب-ءشرأربعةعلىالاصكاماء"دارمضصقى

.اذنجه.هـهةالمصؤولهة؟ذاكلتةملأنتوهـن.تابه3وامصرامثقفي

اقراءةبعى-هـا.العدلأبنيةاخضلالالمستعارالقاضيثمعريخةبلن

!ي"--ا-اتوني!"،عثسالاربعة"ثو-نصالبا)).براصكأتن!دتلىالاو

آراء5!ردانطباءاتاوس/عةمةالاتامدداأبحاثءكلكلم،جداقليلة

صجمهي)ءلازملصءتملتحيزأنيمكنكهةطاذ،طبهعيهـفىا.سريعة

!.تعن!ضلا-أرحاثتس!ةكتبوا-باصثاعصراردعة(ا!داب(())

نفكىو3:ا0والاءلملاناتاصابتةاالادوابغيو،قصصسوخهصرقصائد

وردصادالمترتقاسرالابحاثانونقول،مفىلمحيه-االفارغةاثرثرةاءن

اث"-اء))ولرو5بحثا"كتبانلصم!تالمث"كلىتةوان،بالكيلمو"تر

فه،؟عر51،?بمصابرضناما.((إهـةجداًثصياء)ءقيوللكنو((صحهحة

نأبدلااصءداءافيؤبا!لملنعدواما(طبعةعرفنا."رةافاثراناه

بمه:سا!،اءلملأغةازمنكانذافي."حفظهاكيمرةافأا)مثيءردرر3

أها.رقر"نءلإءرفهـالاثكارس.مجو-كرار،ءولفاة3اةاظا.ادارجا

؟4فىاضئجنىاوءدمابىءثعلىمبر41اءدمن5نعفكوأنآنهل

عنصطه؟"في((اءصا"دني))اًءتذر.الباصثين4!بهث*اهما!ذا

دؤائقوءلاصور-كأ:قيجمبوالإابحثاعلىصبرهعدم))عن"ا--ابا))

هبرزليس،آخو4وباظنفيما511-طاقى0"الا"داثوتفصللأت

لاء!اكن.قد،مةصولاتوصاحبقددركلو!.اهـبهوابى،حثين

ندوةوزصر،ؤو/بىيصدرلد،وانمقدء"دالهدأبحاثبينمنانهـرر

لاوفص-"ا*ديثاا:قداأزءكأ"عناللبنانيسنالكتاباتحادعقدها

كتابرضهالمؤافأعاد((اسوداناق-ياك!عريةالا.لجاهات))كابمن

ونص،((الحد،!ثالبء.برؤضية"كأابه"نجديدةطبعةفيليدمجه

بصسساللأرصبا(سلس،كا

السه،دسة.راه3ذى9امصي،باعنةاءصاةجاء8ناديفياورءتأخ!

اكل.هـ*ررةا.،،أءضى.أصرى":مابرءنء-متعارةالهددأليء،ثنصف

فةدق-اهلس؟ا"-ؤولو"نز-ت?رفؤهاذا،!،جةبدووفه.طا!*4رونبر

.حزيرانءقبصهـثقد!تامنث.جئاانأظن؟زكنبأنؤبرء*ةضا

كصيراً.نحلىم.فيرانتلأأمانناا?نت"ةص!الهـاللا)سقوطضجةفي

كنابنا"مظمفانأعرفء9-5؟0فيابدأأؤمرلم،!لكن،.حنالاعيندمه-رو

هذهاتزاهـاهل.انكسةابعدعامر.ضأوءاء،الكضنابةءناتوؤ!ؤد

-"صساتاهاءددان((اب!دا"ءحرركاث.رء،ر؟دنا!*،و)ةاحاا

!!ئ--اهكددد-لمءصدرأنكناهب،الصصت*لأز"ير-ءضهملمنإجدام!

وهوصه-ه،)ءاود.،-ز،راًنداءهذا.4صءهة*ءففى-وممتاز

.الا"راضسبثمن.خوولا?تقىءرة!

((الاداب((ؤارىءتضءعننئرتكتابءقد"ةاوأ)قيتخطبةنقل

.ا،كررةأفكارها.الخاصر،1القاعالمخطبسة.قيوقعهلاعهلأمام

صزءمقدمقأوكتابمناًلفه.ل.اء(صساوصضءور!اوبهـاادطللندوة

مبت!مرعهلأء،مأوراًضافبخ"عهلهأماماذننحن.ءتماس.ككيانمن

؟لحد!!ثتحامرأئي،ثوةالاح!،ماصهـارءئصكأفياوأنتتء"ظبلعلا

((ارتزاق))عمليةهي:)حمز،!مثىيفولؤد.محاذبردونئه2

وكلئا.المحوماعجوزفياكبسأكبره.((اؤتراض((عمليئولصست

المق!وعاك!اراكلاماعالمنرىزك(مالاذنازقمترةىزحمن!حزلرانيون

حزيرانى.عرضؤلمتماذلك.كأؤدرهأفكارأنكرر.أ"،ءنااوريدا

اشه--راؤيابثاان،الاخرى4الحزيراوالاعراًضمنور،ما

-درويث!"ءه!ود)-"عةءنخ!سة.الابحاثلأاةلببيكه.ب

هوا?ركيووافد-طلح5مدفي-الرزالريمحمد-اًا:وو!بىد.

فغيفوالابة"شءواف.اخل-!امبها)شدبرداضهام.(اولاإكأر

هوالشمعرانببساطة4اامساا؟صدثءاالمثقةقىالعربيةاةفىاتواجه

احاص.اوانهيارالمؤلماصءقوطاصالاتفبىالنةسالىالاؤربالض?ير

ؤن!!الهربيخلق)م))ؤولهحصيفيليبءناو،،أريكفيقلوعخمدءا

واهـصدطريرقعنالفنمية2وفي؟!معنءلمبرواانها،بهمخاص!اع،يما

لشعرافاز.فمب!اوافهحاالأا!مصأتصبم."اثمروا..ال!لامهو

طبيعي.هذا.ا!ن!ةب!دافنيةاالتعبيروسا،لمنالاسدفيصهب

.ايحامبئوااثينااًلاا!مالمرترقرثاءعلىيرقعرلا

((ارريابلث-اكربدر"عنا-مص"ااشعربرةاالابحاثمنا،:ان

.حزيرانشرف"ء-صناوضايطلشيءهذا.ة*انننزارءناثاثاوا

العالفقاصلام!تحقهفيأخفق"اسياباانصالحمدنييئولعند"ا

وحاطه-اا)-.هإ!ياأحلامت!حقبقثيأخفقءضألمما،المندثعال!ور

-اد"للكتدفعه-واع4!ورر-واعغيردافععلىإدهإة.ع((لضطلعا

اممعياباء!ندراورت"فياءزالريا?هدينطلقءمله.الذمعيأبعن

والإمزقاوصدةواأعإذ،ةاوالمبرض))ءاثهااضيا((الايوو-ةالمرصلة))من

اقولأنأخثس؟المرحالمةهذهجميعا.*-ضى!ل."اصبرواالداخاب

شاعرؤفءكأ))ؤا)قض.-ةمدنيعند.انبان،رورزوالجزالريمدئبىا.نعم

اط"قي،اخه.لكورحدودعبرلى-،لهمبىوتذهبءباىا"طا*احاول

وتىا--ايتئزفونالاحه،ءلان((و.،شوجع.((ءنءراثقيقةافضان

منئاركةعنإنظعرةاباختهاخطبةؤيإمدتذر،((الامواتعلىاتونةبرقيو

انهمطشةأو":زافبالا!الت!ريماختلاط"فيةذكبراهتكريم!يأ

حز،راًنيةاجملةا0()جاهبلاهملاوراتفاعرجثةفيص،5"عنيبحث

ه



ؤ--ىألا(قيالنه،قيهـقهاةرسءلمتابة3عن،كى"لأعرؤ?ءهـرقيلم.ارازءقىا

ءادةولمك.اكاهـاتاءهـدت!"طربةمتافيليهـأ!ملمه،:لولم.ات:،ةا

ودرار?ياءاهالقامنءووحهبئعددل03الاذاعةمعاضعا"لاءنةهلمه؟!ا

ات*"-كأ،1قي3اعراءنكلاءاللاذاءقىإ*"ب-اا!ا!-ء"ف.إقيكبما.ا)ءقيود"ن

ارض،ا،19-وقبهـءرا"م!راءاؤبىالمدؤوناللرمزببعزحن.والنصن

كلملام3"،بو"حاربرينلىاسئ،ءنابرتفءطرو،كلناذوا/:،.)ثهطراحزيراذكطا

11،واكل.مهبفة،رفؤبا)تربعن

اح!-زنامنلانه"ه-ت،و*ونأنيرثكي،،ضمححكاًاىالاءريرت"،ج

،-ءلملىعلىلمطلا".ركيواؤد،((او!ايكأث))جاءكم.بوادا)ثقىل

هـن،ءساحةذ)كءقللموانزنهتضاوربرما،اصصن،رذ"نالعربري

اءرليىااث?،با4ون"ول"!!كمىؤ،ار..لىقيولء،"لتأ.زيؤ:،ارنزصلال

إنءنئرقرةؤنين!بؤبماوعلملاؤ،،هماءامةاتجوبت"مفيالجئسبنمن

نا))ؤوا،ميبن3الاء-رالابرضه--اععاهاءعن.لىتقل.((ا؟ضراوسنة

تههررىبرهـوانلاءعاءنرا3حباؤباثرا،)الصه،ء"ةا-ئءبئاالمث،كل

ت،الا/ءا!أووالاؤته.،دءةواد-ءاسهة--قىعء15ةالاصالئواحبىوب

ؤة+المثمنءثال.((اءتهعايونء--ذهااتكباالصءاور،بةاوالابرضماع.قى

ف--ياء:صءنابءنامياالهللاواتكانتاذا،ثلا)).او؟دكضوريا

أ-ر-ءود!،اب*ءعاهذا!طورمنمهبث"ؤترةؤبمو"!ي.قليسمجتمع

اتىااث!هوةاأواث"وقوااءيه"واا*:تامنا:أتهبئاالهء-بكأاءقدا

اتىاالا!نماءبةاوا-.-،ورهـكأااحركأتاآ*ونانبدؤلا،!امنفذلا

لان.ء،حدا)ىاور:فاثوبواأوعضفةالمجضمعهذاأؤرادبهايقوم

!إا!!ؤىوا)جمىهبصيالرواعطتشواالمرارةز!لؤهمالمسمعهذاا!راًد

ور.-با*حما!ح!ث)و!.ةءانستفاة-ةة513اص:يارمررداعلو.البءكأ

افي-!.لىأزصطىادلبلابهضهي،اعرببىاابهعاؤيابخنماعيأو

اضىاالازإوراة!سة!ثهوان.الهربيأماحاافيوالاصةهـاعور.4ا-تأاعلى

اقنهاضةؤول-،رتز*ء"،1ءنعوةعتؤدجنوع4اؤبحستتأتنيسرام

أبئردلاهئ،،((ؤا-لأومثبرالهضةءمنؤ3.11اصتماعءقىاوسياسية

"يرازبمبةإ)اطلملأاؤرطلاوير،اًاهـمة!ر.ا&،ةارتعدلأنقبلنكل"حك

ال!:--كطا*"تا-ءمووو"ازرى.المةضكمسويوتالمهاءربركباءالمناعلى

لاوسر..غيفارا.!فبإ:--ام.كاسترو؟اةلمسطى:ىااث.ءبا،دى

إغالضأر.امحليهءريهاااننة*يرمناائهوذجهذاليس.يدحربوبرمهبة

الانتهاظوةالملإلءاتوصراًتادجمنالهلاف"انببد.ؤهـيرماليولوصكط

المركرير!ةاخابراًتا)ء-لى.اديءة،وء-ة2.راثورةاوبسنالمحبط

ا!امااقورات4ؤ؟وابر-س،اوياتورال!3قيدرا!منتستفبالاميبركية

ا!رء"،ء!منر---!لاالا،ءرء/-،((الاحم))بأفىان،((انكي10ا))ضد

.لدساروا

ؤ-ىؤالحبنادق)!دإداىاو?لقدلوياادكصوراانأظن

"!ءنة،ؤئةعاىطرأؤظورا!!ساًاقباثي)ءانلبحثهالاخ!برةالسطور

صقيا.ءنت!ك!اث-!ا؟ونقد."اول!طىاالمقةءنانقفبناؤئةهي

اثء-وباأصلام./حلبلان"ونؤ،))يرى.ءلهةا-سىوعرةىله:"

فيمىا،صءض!ه-رة*واهـنانعنإكتفف،(مالمببور!)المسظعمرة

ت،-،ءانذي،ؤراث"-4ؤب4ءكازالاحلالاقيبهحاو(اببمدكممر)متعمره

،ا)عب:--ناًلزرؤاءالث"روراًءالمرأةالبرجالثض"ب"صسؤفي،زوج!نه

-،بربرطافيض،بطأيامرأةهياالاواى.الشعرا)-وداءاله-ةفإءاو

اة،-سماءدودويالال!مانايالاعظما)ص-درا"رأةهىوالثانبة

هـانوربرول.تعاطالاس.ض!عمارالوإالدكضورتجاهلالعامالاجتماعي

اوسصطى،االطهورةمنالصمغهرةاإرائمحواهو،اقي،زئياانا)صحي!ح

ءتئ--عءنهـوعربر-ةثورةايفياله:فواكن.حقااتضمكلةايماؤون

التىوداء!اعللتدووورواالفقر،-"قطحهث،لفلملاحبنواالعهال

جنسية.مشكا"تمخلق

?هء-قىىفيإآءحعاىبربهوة"ءقداوياورالدعإؤإنذاكبرغم

يس!باشاءران!-دا!العاهذا!ي.القبانيعالمجوانببعضلفهم
ا--لملأءحاو11،1)ماة"-قىوولثرضة5اءرأةء:!إثب!لا))سائباصهاارأةا

إ--ةأعاىاقةثر1ء!"?هـدائها،ء-جط?!4!دبانذ)كا"نوأترربرل

!زران013باثظأوااجمالاد-ممض1.1إ*ونانسسط،لمىلمنت3ا"رأ،!

ورل.لمطورت-يرقىعرامئضاابىءابةح15ء*ظم-الاواىا)ةترةفي.و-دث

ر!-صة151ا((.!رل!.قىاىا()اس!ائباا?ب))ءنصول!ا)قبازيإةرو

رأة5اأزءةلابعمادا*اءلاالادرادأىائ!((4وص:ءة)"ت"ووك!افها-4ا

اًكت-ريرهمو.صزفي،حدثؤ!اهـتانيرلماكلاوةورالدميرقيول؟اءررءبئا

.،(لانجنرواواتبا))ش(1وقهـرحنة--ئضطوخهز))!ء)ز-نبةءمهب

ف--ى،رلمما"اكلعهؤ%4ز!تلةط"ةطاقءنبر:طاقاولماادقىوراكاناذا

ابر--كما،التاربرغاوتفسىره،ا)ءرريةارأةاأذءقيو!"جممطذزاردور/فجر

ؤ،نوعندزلم.ار"،ا؟ي،ء"ورهةي4مهزهنفأناط:يذان05والى-ودن

صضب4أءضاءمهءه---وعةرأة)51الافطلمعيالمف!ومكرساثيانزار

كلعبى-"اهاا):رصوازيامهـوماالىتطورز!،"؟ء"لمةا--توء:فصلقى

"صبهرايبم/لنايباكاو-قبىحهثرؤ،مأياىا/هملان،كأو!يىفيةوز

،اكبوتا،اء،بناورير511الىرصوازيدربمنهـأة.4-يءممأصقيةتأ

وحنئصءنجت!خبزفياشعباير-ب.اءة*-رفيياؤ(ث!بالىاخ!للألوانتهى

-ؤ--ليرأهذا)ايينلصرءجمد()صهراء((ؤء"-دةفي4ةو/-.وؤهـر

بظ!،ب-ناط،اءقىااىا511رأةلي،فهـةسءخنن!ك!از4أظنم(اهصحميدةا

صدلدةاث*وبا/فرلخ"عملارأةالصصبح،ا-ورر*،نااخىلمقالاجن،سر

نااحقبنسكأا.((4اجماط"والننذليذبا((ولا()الجاها-ةمن((ليص-ت

ءعل:ون-اننامنودءلمث.اثء،باءرآةؤيلانسن"ضابره.ء،طرزأن(علمين

ا!لافاتعثسزحةفواؤ:ا،ؤوا---ةالحوروزفيفةبأؤمثمة"ورهطون

يئءلمهءاوهذا،الاءواتليبثينث،!"لوا!لمدودسههن.511ءطلءاتمن

.الهءفيرةاوسطىااط!فةاءناظأ"ضا

بةا?ء-،باالس!سقوطاءفءبرمهلرتهكلابرزا"رياءحمدلض"ع

داصيرلمت!فتام،"ث-عهنوولملااووحيسغريبااهـسياب!اتعهدءاوربما

فيفسىو،تقىلظننرجمبء،--"من:،ؤدوها.يال!قيقيز"موهرصواىا

منبا-.،1ان!نمه!عياًنظأرزععر،خهومه.طلطا(رض1"ندء!.الداع

على6591؟!ابر،تفيا!كث!برونرمز.زرثبهـاأوأنة-نا):*زياهناءا

،وربولاكاناًلحقىقيبالداعوا*ن.حى"،تهأن!الذياعصنويااوتا

ؤ،برهـ"تتركؤا!ن67910بهدح!ا"فيرنا.ءصرؤك!وثا?ةأياء!ا

امسهوةامنيكونقد،حزيرانمرآةفىأؤ!م!هضارأينالاز:،،ا!سىاب

كخمم((-ال!زاثريمرمدررصد15م-اساباا-!ض!ا!همانحقا

رهث-5معت!،ءلوءابهاحكما!ذاإمصمق!وان((العراؤيلاب!،رلدود

ا-مب-اباءوؤفءآلقييم?الويقماسرصهم!كذا.((الاس"،سهذاءلمى

اًلجزالري)دىا-.هـابا"وؤف-!سبرلكن.المتعددةوجوهـ4لهكفرد

النصنالؤي((امازرااراًهقا))بوعكطانخرطالذيؤالسبباب،ريب2

،احي!اةاقطرةف--،!أخرىعرباتالص-تقلقد،الئكلما!ماهيريا

اس:اباءستوىاىاؤه!ابهط-قي!ياور*ءذكراتكتابةالى((د"أدت

ؤ-،ذا((صفوؤهفيمئخرطاكانافىياءزبواا-،بقةا4ماءاؤازبخعلى

اءه--لاضواليط-ان))قلل؟ذاككانويرءؤ:الجزالبرياتورمأ"ا

الضوا!قتحهقلمالريالههلويي!ة"خاصالاكلوورزاجاتب!(6اك

اخصظالا"-"ءرةوببنوا(-!يكلوجيالفلأرييبه3ؤ!را"باباطء-عةببن

بعة!تفجبر))اصاا-!باباد!عماوهذا"ار-وء-كأوهقي"فمباؤ!ىا

اضنظيهىامزاص"ؤىائرتإةا-?رواكريةافواامثمخص.يةاانئاؤفه،تا

إسرى.((مل41اة.وابطءنللصدلداراؤضمةاءراًهقنهوجه-دت

أولإ-ةى.اطلمحبالمص"وظاهرةصوهر((قىكلبسحدةوامم.ءاباانا-زا؟ريا

وة"ه---ةز!حاكنها-.اسه،باترا!هـ!ياتفمص*ير2فىكااًلفهـرةتنجحؤد

م-لاتخذ!ااًذا.جدررمنعوومااثورياوالمثقفإهنا)ـثورالفنافين

!دااحةصاؤهبى،المرصلةقصناياءناقيافىا4"وقفلتماكهسلعلأذرءخا

وق-د.بالخ.،نةافجعاالاحس،س"قالعربالحزيرانيبنكلا:ظهير

ء؟لعاىلقوىلاالنفء"عر))اناحصامدنبىيرقولطأناغرإبامن.لكون

-82"اكماالصفحةاًلتتمةس
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حهإؤظ*ء*ابريبقا!

ناءت:،باء!دؤء،،ئدعدةءناحيهـيثاوا-!ةء!دمة.ر!"احلا

?-4.رتحولافيابالفدر1،مو"ء"اث"هـ.ذهتكونانالا،اتثهعراًءاءن

.فيبرهـ،دونص،زدالقيهذهعن(لمحدءثءدخلالاالىض?رءنمقد""الى

لطنو.فردةلتا"ماز-ء4واءاصنا4اا!ءتقلاا"صهـ-ر)معااقههبدة!ا

واكأةوءقى،ارر-ءظةوالمالةهـ-رزها-قمفابرمضء،"اء!ناحاؤجد

-لمحركت!متابمةوفيا"!ردةاتجسههبفكباالحتما*كةا::ا،-ةابمض،ووبرا

وا!ضيارهـ-لمالكلماتءمالال!ةفيوعةاض4اودطرؤ،1،!*ونهارء.داو

اطاخب4االموسه-مه"اابه!،ورور.رء:،!اض:،ؤرواالاافةءلملاذاتوخلق

دالعروةولموده.بقىاأكلماتاجرساأرو(ص!وا!ضغلال"!لخافه"اأو

ء4-ى.ؤه!ءدةافلالخاهبالمدصلىءاىء*رناء/ااذاو-ضنى.والقافه!ة

عكزخهرفوأناقه"جدةاهذهأءوارنسبرأنق-ةطب!انؤ،ت،،حدة

فىاقها.هـذهاهـرزهوضءشااذاالأ!-!االنة.*ريةا)ضحربرة"-تو؟ترو

،?--"آئ،فرهـاأوا!لاآآ"دىنعرؤطحإى.اثه،عراءالممنكانهـ،5

وكل-سى،"ء4تناقهت،!أوالنثمهريؤ،"وس4الىا?مرداا،،انتهومدى

.ر*لهف4اروياا*،امابرؤئب،تفيجهاونسبال!جرقيهذهمادةاندغام

!ملإ-،ا-؟!ىاًلاخبرىامفاعواؤصالدانفيهنضكلاقمما.الثمهإعر

..قصه،،ثهءنصديرهـةقص*ءدةكلعلىالضهوءمندؤقات-اير،باأو

حديف-اؤصجدةأيعنالزاوبربئهذهءنالحديثمعهاإصبحبصورة

.نكه"الشاعرءن

الماة-ىالهددقرات)اخقديااجماباهذافيالؤء!،ئدآناولاكن

هـ--ن"دإثايرصبحأنالقصهبىةعنالمحدلىثفحلا(ا،دابمن

نثهتنعطموء"ما.وحد!اةاًلقصيدحدود!يإئحطرلانه.افىاعر

"م:ء:-اان-ء"زوقى-آطتطيعلافان!،1قهمتهاارتفةتاوالهصيدة

.51وروساع-ةالا"جرد؟4وءناشاعراعا)معن"ءدبرثكافبةء،دة

بكأ،ءؤى،الا"بهرا)ثهري"ئهجهأقدقاعاىأيدإ:اتضهعأنطبعتمه!تولا

،اخاهـ،تا"عء41ا"عإالرههمةاتهاصههـلاعاىولا،الكههـلأا!تحرب"

مه،مة.16وربعا"--كأليصورةالاش-اءهذهزمنىناأناورهـضطاعتوان

ا!?رر-ةبتفرداواقصجدةالأباور.ضقلاا"كياترافعدمهذاويى!

القصبدةءلمىاءكماانءلىنقديآآهبو5وانما،اوا-دةااثحريةا

-دبرث،ر،لقطعلبسطء:!ااحديثاوان،الشاءرعلىاًاءكمغهرشهيء

لاللاستةوقطاءسط.جزئ!ياأومىدوداحدرثاكانوان،ء:4شاءللا

مف-رداتمنواصدة!ةردةا،وز،1أ،ف"اوا*ن،الشاءرعنالقه"هـدة

عايهـ!علأماتهءاحلاوقدالمفرداتبقهكأتمثلقدهؤدة.اشعرياء،لمه

ؤ-داثاك..ا"عافياةء-ءقىاالاطرافمني3اىاتتتمااذا

وأؤدرأصبهـم!اث.عراءليا)ضمصءقيؤا!باةصالدابهضعنحدب!بيببدو

."وهب!تهـ!

كااالاولاو!لقىزء!واةنياافرور.و4اا(كدمةب!هـهذه2بهـاوا..

نءاكثهراضه:ت!اؤةد،كذلك)يمصهتائهـامعاعتذاريأه"هسوكأنها

ائبدا،"فاص-لملاءنالقصائدآ-ليل!مي!فرارزئياا:قديةاالتحديدات

إثاءداا:أتتحر..((ا!داب((ءنالماضياءدداؤطهازدعنبرثاحد

((.الضيف))وووكب،اقه"ا!داهـفىهبرأول

ا*ئك!ندك!الضصف

وأ،قا؟ءزلأثةءنا--لائكةانازا.اوالدةااررإعرةؤصهدةذءكون

اقهمب--دةا!زرهفيا-!عرإبئاالتجربركألان..تحركازلاثبالاحرى

البفإءي!تطعاموان،از"انيوااكافيابنءديهااحركةاعلىآحتمد

.مكوناز،امنواحداأوركةال!!تهوصوهمنوص،،إ*ونأنؤ.،1

لننجربةبئا?حكموكأنهاقصيدةاهذهوب،الاولىللوهـلمةالتإءوير:دو

ليءهرعنلتايكشفسوفاةثدياا&حا-لاننجر.ونامبقيءضطورة

!.-بءاءت-"افياابناز!ااكرواءلوهذا.البجان!رزاؤىالخخا!ل

هذهةالملاز3انازك/جاوزتؤزد،الفةاو!قأواوزناي!ثراترء

واللغويالءروة.يا،لائكةز،زكإمكئانرلى.لعميدأمد"نذا*ثراًتا

هـثهفصيدتهـ-اعكي!ضفي(اطوياسةاالنتهعربرقىخبرتهااىابرالاضاؤقى

ءسه-برا..شيئاخلفهاخلخلا!ةاكضلمفوج!لاكباتما!كةااوابر!قىا

كائنو)كف"بر!صهـواكأا*جناالآوالمبناءزئباتاهذهؤكطكاء:،اجسلانه

سيطرةوفي.واطرادهاةالقصبميات،ءجةا3ةاءراون"اوقعدمفي

علىاقدرةاعدموفي.آه"بطرأنلا-ركةإجبان3صءت"*وزالس

"اًلتجربصلالمناخلاقةاا)ت-ربة"تجزئيبرهنالز"ةجم!اءا?لباالايرحاء

بب-صوالتوافقالانصسجامافهؤ(دوفي.المماشرهأوبالاقحاملاذالمها

.أخرىز،حهقيءنا!ففيااوبنللهازاص-قىم!ن"اوءادالننرربةنسببم

اًلجهرحصلملألمناكبرىاالىوبقى!ال:تربقىءن.رتحدثاقيص-!ةفا

اكأطابيةساعنالارتصادفيتىصهسبه.ورة،فلهطبنالداءكطأفياءرببىا

حسىطلحمكلفياقيوء-بئاالضجربةهذهء-دأنوأءاولك-،نترةوا

ا51!-ا2رتاالتياءتائصةااء-راتاانغبر.ناء-4أص!اثوؤئيا

بئوؤيقواؤهاع.اءاقيا!رزه.أوغعنأصزال!،ب!ضفيبالقهء-!ةق!دت

.4باوغءنؤءستوءاأذجزلمةماعلىنتعرفصتىاقه.-دةاولنه.ءب

اًلماضجةالافكلالاننصدا)قه"ء---دةءنالاواىالحركةءطدعف!ب

تههـىأن،ىاول..وقا:،..وصال..وكنا..طرق..المتعاقبة

الذيالحزينالذاهـل"تالهطاللياياواؤعالسهـونجةهريهاآلمخب"*ا

علىثعكصبالتيا*ركةبا4مهآتبااضبفاهذا4واص،بزاىاسي!فد

ضبهعءقرون!وءطفىءيلهىء-المضهإرعص-غةوفودوياللغويابىضاء

..افريبااههءفاهذاعنالبابانفتاحمعوالاءنياتثلأت8اتا

عاينااميمبامنيلقيعله

سنبنمنذسرقتديارءنوعدبرمض

احة-نازيرانيهفىءءلمه

عندرو-اتن!ممرأنأنبثماتمئيبالىالم!؟رنةاتركةاهذهاًنفير

.المرحل-ناوابالفهوءاصىوبالانالىفالأرحبأنهاة"يفايجي!

.المأض-كأالراسمةالاو!الءمه،-*تدعبجدبربمنارازحااسسكونااج!ود

..طردنا.بةاحزيناالصامتلميالمباارهواقع.أفاصيلكلا*ودة

بتكريسىةارقصبمنالاواىاءرمقىاوؤختهـثا..وءف+:،..لناوازطو

احركةبرا4!ءكونيتاختلجتأنبعداىز)ئاالصامتلواؤعا"أإط!-لي

جديد.مننفمى"علىانطوىزماحظةاوالاءل

جزئياتهبكلاثهدانفسيتكرراقصهدةامنالثانبةاحركةاوفي

نطا!الزمانفبمخطوةتىركتقد3ملهـاباجربةاضاكانتوانوزهاء+"ل"

اأدمىءث،ئرواطلت.شيءكلاصهتااغر!فقدبة.معانواول

والمكانب-لألزمانيةا43الحرترافقلاواقعنف.فحركةعنمهلنة

الهىاستحالحتىالشهديلتفاها)ن-لة--إبوغلف..قهـهـاآعم

نسبياالايعال-غيابفياًاـلمغويابى:،ءعلمى!ذاوا!.وصأوىكن

محلىالقادرةالارءاه-كأالجملوسيادة،الابياتذيولالىؤةهقرهااو

صيصصيببنازجاو،اضبقوااطههتواكونالس!ذارسوخ3-بىتا

واكتفتالصدارةمركزءنتراجعتاتيا،لالافهفىا"رعوالمفالماة-ي

اله!ء-دةوبدأت.الحالةسلمونب"أي-دآفي(!ا!موصةءبر!ور

ضيقفياصوتاوصرغ.4الخاصهونةورمه!ااداخلبقىاذاكرتهاآخاق

انت؟هـنض.جفهاإ!باكهتراابيناعلىبرد!!ءن51إباانطرقتتءا

هـنالكئير)حهلزة-،5"ا"4(؟من)فيالت*راًرليض!كبما..؟*ن

عن.شطشفاف-ةطااكن.ظارالافوكراهبةبةوالهآافءقاآفاصءل!

ناغموبر..ارقراقابشىهده1وىااًنه..الفرحءناخرىء"ورة

لحزن1بهايحدققضبةساءلأوكبماءأص،41وأكثرالفرحمناعمقا"وىا

درء--صلىوجهـ"فيالبابتصءفقةالقصبدانالا،ءهوبكلمن

.لا.ؤ،سخطابي
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نبرلدلا)):صحناابابافكل!فقنا

زخذوقان،ا"وىا!رء:انحن

دالشريالمشعبنثأرأنؤصل

80!زواميعصا-"ءذمن

الطعببنومأواهلولهىاالمسروؤةأرضه

الانينانض-هنايراانصر!ط

((وأشفقاروحاعاىأصنىوالا!ى

ل-كبويهءطدماقص--دةانمىوإ،تزا-صه-كأعاالابباتهذهفي

لمىهـ-المحب"-رما)تكب،أزاعقةاا(:ءرةذاتالكلاشبةاتأكيداتا

الارضاناصاتجرءضدء،ر-ت.نب"دن!ء*هاءعتتت،ؤءر:مانسطنهـا

ءـذا/سيتطيموءـل..سءررهاا)ذيبالانس*،نفكبفا!ىو4المسروؤ

ل-وشتعاندونبحقيحررهاأنالعاطةةالناضباجافاالاذ".،ن

ع-لمىأحهىا"وىواالا.جنركونيف3و؟..لتحابهاوحباا"اهـوى

ايقافيكأمتطاب،تافي،1أهول!لى.؟ا.وأثءفقالتحريرفياراءكبةااالروح

!؟(ءمزق..ص!فىأ..ةت4أ..قفوؤإ)رمةلهطاسس-ةا-جمترا

..؟!المفويةاارصانةاالتقليدياة!-ومامةازا"ؤكبمااالرفيةهم!أم

ألا.؟ا.رالاص!وافر/باوؤ-!اوقهالجدردةرصانت"للجدربىألبس

واه-رديزوالتاورائ!يةاباطةالم"حرهوجديدلغويسءرءاىينطوي

اًهضرورةءإىزةعرفصتىجاؤبااتاؤلاتاهذهو)ضترك.؟'.الحت"و

ا!ىاقصيهـةامنلثا؟-ةاباإحرهـةالاذتهـاءاىااث-،عرةاتدؤعالتي

فىاةهواؤه:طق.."ضهـلالاولىاحركةابهاذة،تاذياالمصيرنفس

ؤ-سفان!:اومن.ذاكغيرثسي!ئايستا--زمكانوا)تجردةالحدث

اثركةااغلقض،1الثىاهـاءرةانفس؟غلاقالاؤ؟،1ءءإىاثانهبئاالحركة

..وا(-لمودرايىةاركاكةاؤى!ايروقهاةصجدةامناًلاواى.

أصدقوا)حزنبابناوصفقنا

ابةزقااشعبات:دبوعدنط،دأغانينا

ءإصىاقلقةااص،غةوباالمرتةعاصوتوبا-مفبالتهنحسهت(

اءركةافىياتجبرقياورطقءناإنابعةأجمبلمةايةا)مشعر9:"المةاعكس

:اتالاببهذه"نتهيالتك!الاواى

ادطو/نجافل!طبننجوىوعل!

حنيسنادؤهإواضباركاااتزناضيفنا

متين.ط5مضيناو

اواهـ:ةاالحركةاخضلملابرةوتنحسرهنلتنفلقا)هـائرةانصحيح

إكاو!أملعلىيرنطويهناارحزناكن،جديدمنال!ؤنوجهعن

.الثاذء4اءركةامستهلءعجديدمناجاب)ألطرؤإتودكلهد،صس!ين

بأيحالتقودنالافانهلازاعقةابهبودراءيتهااخاؤ-لأااثركةانهاير4أما

هرزاءلىاءاباتوصدبل،القصببدةمنوالارويرةال!ثالمثةالحركةالى

أبجاتويازاعقها)تحريما"ها4منطقبنتيجةجاءالذيالهائسالثوب

النىدبهـذاالىيمفضيانبدلااحبافر!ض.ا-بعةاالجواب

اقصهـ--دةامن-رةالاصاحركةااىاطرينس،فى/عقبةوإقف،والياس

بقط.طراجاسا)ةطبعد"ا.دةالقصل!.جرءإىمقحهةوكأنهـ-ات!بدوالتبئا

لأاءدا،اسميةاقسيهـةامنلثالثةااحركةاب!الةرجماقلاهناءن

المجرط-ةمضطوران!واودورهاكافيتوافني،ا)ثافيكأة3لل!راجيدةا

ؤصجدتهـا،لثفأعرةابهااستهلتا)تيللحظةتكراراتأت!وا*:،1،الاولى

تمحدردوء".ولاتنتكلرلااذنعلىبقعوهوالعاصفالمفاجىءبطرؤها

ازناوصحيح..سرعلأمد8اوالاإقاعة3حبرأكثرهناالهدار4اًنصح!بح

اصباحاوهوة3للثلااامه.-بىةامقاطعليمرةلاولالطرؤاتتوؤجتنعرف

..اوقفانفسهواهـوقف)كن.ظلالمنالكلهلأبهلموحبىمابكل

اهـرةهذهاجوابوا؟..اأنتمنضب":(..الاولالردنفساردوا

لهفسفتح..الملت،با"ظىكؤوسكفهفياحاملاالفسباهو

:ويصرخون4ء!راعبعلىابى،بالمنتظرون

الحطبفشحنناراتكنان

حقب؟فياوارتجيغيظياانفجر

اإنتحبأهـسنات!،وىقد

المهينواليأسا!ه.:رس!-نعكاوء"مت

الجببناحرافطنا

وبلينس"يه-موروابينافيخشنمل

وصنيئيافاوس:سهد!جع

لهبيافانفجر

اعربانحنأنصإركزحن

ي!ت-بوالايقاعيرسرع..لي،امهلرصات5وهياسرخاتاهذهؤك!

م---رةلاا؟جبربةاأ!ففيالاامرؤعلوبطل.البا"رةالحدةمنؤدرا

صجف-قىزظ،رو.صء،:4بزهامالامسه،كؤىاانسمانهابدأوور!،)ىالاو

اقيصهدةاانت-انهـنتتهنرا!اا!اًلا"رؤعلبههـظ،وراةفلامنتقبلالمس

هذها"ءزاجلم"صرالرغمانهايت!يركأاشعرا"ات!رباو)جدغ.صتتيالمص

ت.،ؤلجديدمنبطلو.زاعقةصطابرهـبئد:"رة،اقتدرةاال!يةاصياغةا

سمطنقدرداىدالمااله،ؤلأواثورياافضبايرءطويألا:!احاح

للوافعمض،داواؤعاءبا،يرتء!مس"الذياللةبؤدرب:فساحبا

التهـرةيدعيأناخضبالهذايمكنفكبورط؟ثوروعلميهيفضبافيا

!؟ال!وىوجهقيقبل"ناباباء.فقوفدوبر:منبر،دااسترصاععلى

الترك-ب.والموردرةالصء،غةبرغمالبنلئيةإخلضلمةاءلملامحبعضتمبلحوهنإ

ارءهجن.االلةوي

خالدابوصالد-مؤال

هـ--رأتءاخرآهـيادخاابوادخااًافا-طءضي،عراننساؤء،يدة

.قصا؟هـهوحرارةصوتهبعذوقيمتهتال!ةءاكمثيرااثياالضا!لهـذا

!اسط-ىالقص.برةهذهفي-ربهاا،طبعه"-الاخطاءبعضوبرغم

بضاءفكبلوازاتكنبكلاستخداممحاواتهصدقاص-ىانالص.؟طعت

فراق..المرلفراقاتجربة..بر،نىجناثقلةاالاسبانةتجربرته

وباففع--لر،لفربةزجروهته:،ا)فراقلكن..اوطناوؤراقالحبيبة

قبلوالثاءالا)قاعاإنفسفييبصهارزيابا)تضعجنءثقيل..وبالامل

،إتطررةاالمتاع"ااطوطةاثداء5ابياءاتامشتبك.والصورالكلمات

ثنىا؟ءنمطل،اوقتانفرؤىاوالا-ا"صءهـةاوقبمالموالفي

درامىبتوؤجتاثائبواوالمخاطبالتكلمضمالراسىتحدامبيناراوحةا

افعالةاا)بنائيةالادواتهذهكلخلازمن.وبعمقهاالتجربةيثري

صلالىمنيقدءهاكماتجرت"هادةالثطءريقدممعاالمحسموسةوغير

تو!جااصوراهذهأكأرفيلثماعرابهمدو.)ئافجةا/ةاثعراالصور

اـمسححتىالطببعهبئوالجزئياتالاذ*اذيةاءزئياتابينالمزاوجةاىا

اهـء--صفا.ورسوخهاالطببءجةالظاهـرةء!لاركأ.ةاقهاةفيالموقف

اىواوطنهاىاا(شوقا:،رياوا!صفور.وانهمارهالمطرقوة41

وادسدن.النيرانوءعواعقل!يازكاواشهباانقضاضأ"حبببته

.وءنوب:"المرتجىالفردورر!؟ممااهايةالى"هاو

ارط-وال-اقصيدةاهذهفيخالدابوخالدتجربةفيماوأهم

اجرسيةامكتوناز"بكلالا،قاعيح*مذي1ال؟ريرثهـمنواذلكهو

الارآفاعفييستهرووسريعا-زرباعالايقاع.انجلإاحهت،اوس-قيةاو

نهاير----4عندوصصورةايقاعاؤوهجهدرجاتأعلىبر-لمغحتىواوخوهج

ارتفهةااكفمةهذهذصوةهـ-عالامللدلفهناومن.اقص!بدةا

اه.لابقى:واالتمالقمنكبيراؤدرابلبكتالمصوهجة

شراييثقوؤباعود

بعد-الغ"راًءعلىطرحتنخلةحكابربئ

ضحكتالا-ا-نواتانىقة

المعطراإنبيذيالبلحمنوأكواء،

نوادزى،حبيبتيعبونمن

الشتاليةالاخرىالرحلة!ي

يراؤة-س"لااثعربةالتجربةبناءفيالواضحالنضجهذالكئ

-(8-الصفحةعلىاًلتتمةس

فى



.لمحياضسلبمانبقلم

لاوقائل..نعمقالل:مسرحية

الدكتورلهاوقدمعربها،برشتلبرتولدالمممرحيةهـذه

-لاص،الاصواًلنلدرة،اثقفةاالقلةمنواحدوهو."كاويالغفارعبد

بحريةابمانهاكتشفت،اعما)4ضللالومن.العربالمثقفينبين

ودارس3*اءثانهواكتشفت،ديرمقراطيةحياةفيوبحقه،الانسان

يعالج!-االتيقضاياهيختار.الايمانهذاحدودفيؤضاياهيختار

وايعربهـ--ااتياصإهيختارو،والادبللفلسفةكدارسبالبحث

التىالتجاربويض:اربل.ا&ربلعةالىالغربلغاتءنيترجمها

الت-صللكتبسريووعابروتذكر.الخمسعيئاتمثذأدبرب3لعالجها

ليس،ترجمةاوتاليفانشرهاالتيوالقه.صواًلابحاث،اصدرها

و"جم!ا،وافنرجببحوالمفاضلمةالاذتقاءمجردحسب،عاماخت!يارمجرد

اختيارولكن،والمترجمهبئالمؤلفبنمنالكثيريفعلكماوالاهـمب"للقيمة

،وهمومقضايامننيا2يثعغلهلماته(عا،نحالباومقصودوموؤتآننلم

.والاجتماعوالسهاسهالفكرمجالاتفي،حولهمناعردياالمنلخيثيرها

ا!نيوالمقصوداختيارهعلىأدلوليس.موقفوءماحبرأيكاتب!هو

،المدارسلتلامذةكتبتاًلني،ا)تغإيمية"المسصلهذهترإبهمن

لا.:يقولومن،نعم:يقولمنالىن71أفهـالحاجةفيهوم!تمع!ى

ير،!من.لا؟يقولومتىوكبف،نهم؟لقولومتىكيفيعرفمن

الجتمىعان.والتجربةوالموقفللظرفتبعا،افتهمخاأوموافهته

العباراتنفس،((الكبيرالكورس)!اسانعلىيقول،كلهالانساني

قائل؟)):اسرحيتضناهاتينبل،المسرحيةهذهايصللتقدمةلمحي

((:لا:قائل))و"نعم

الموالقةهـوتهإمهينبعىماأهم

نعم:إقواونكثيرونهناك

الموافقة.علىدليلاهذا!ولهـمفليس،ذلكومع

رأيهمعنيس(اونلاكثيرون

الخطاعلىيوافقونوكثيرون

الموافقة.هوتعلمهلنبغيمافانلهذا

للصبي؟المعلميقول"ئعمءقائل"وفي

مواصلةعلىتقدروفى،مريضاكنتلما.اليأنصت:لمالمع

يسألالمرإض،أن،الصوابمنوتكن،هنانترككأنبرد*،الرحلة

بان،كذلكإقض"يوالعرف.بسببهنرجعأنالواجبمنكانان

.ترجعواأنيئبغيلا؟قائلاالمري!فىيجيب

!همت.:الصءي

بسببك؟نرجعانتريدل5؟اعا!ا.

.ترجعواأنيئبغبىلا:الصبي

هنا؟نترككانعلىتوافقهل:الم!لمم

موافق.نغم(تفكيربعدأقليلاا!ردعونن:الصبي

كان،قفكيرالىبحاجةممانه،"قليلاأفكردعوني))إ!هكذا

بلمطتهالاسطورية،المجتمع،العرفكان،خرآقراًرايتخذأنبوسعه3

.لقدرهيستلممأنالاعليهوما،مصيرهلهيقررلمم

المسرحي،لا،الواقع!ءالمجتمعضغطوتحت،"لا:قائل))في

المسرح!نةء"طقعلىاحتحالذيالمجتمع،الاسطورةلا،الحيالمجتمع

الذيالمجتمع.الفردوجوديلغيالذياًلقبلي،الاء.لالا-طوري

الخسوفباس!النقادالسنةعلى،نفسه"برشت))فكرعلىاحتح

كجربةويحدتا)ـبا)سلبى*المواؤفاخطارفيصديدءنالو!وعمن

اءمىايمانافيهـ(لان،برلينفيالمدارسئلاميذألسنةوءلى.النازلة

الامتثالءريضء،بيعلىيفرض،غبيلعرفوا"ةثالا،بالسلطة

المعلميسؤل.لمه3الموقفيئير..قتلهعلىاًلموافقة،والخضوع

:للص-ص

قبىبكالااقاءعلى-وافقام!تكبنرصءانتطلبهل؟لممالمع

/؟ا!-رالهرلىبذلك)ضيمهـا،ادياوا

.اوقأولا.لا(!لميملتفكيربهد)::ك!لصا

بواهـقلاجوابهان.تعالوا(إنالاخرعلىفيادي):م!المعل

؟العرفيوافقدما"جبلمذا011لا:كال.ا!رف

به2،رقضيماهـوهذالان،افوراعلىأرجعانأريد..:العبي

الىوتعبدوفط،ء!طترجعواأنأية"اأرجوكموانا.اجدلدااوقفا

بهفاصذأنيفغي،جدبد.عرف!لاالىحاجةفيا!ناًننى..بيىكبما(

،تفكبره/فيرأنالانسانعاىيحتمالذيالعرلىبهوأعئبم،اةوراعلى

كا.يواجههجدإدموقفكلازاء

لقفته،الاختيار.،!سن،"كاويالغفارعبدالد3:وداناقلألم

!؟لاثارتهـ!اًلوالتاختيمارويحسن

هـصلىتعليقا،)برث!ت،صيالمسرا:صاهـ-علو!فةوأعود

فيه؟قفيتين

نشرهليعداالقيعملمهك!تابةإعبان،المؤلفحقمنهل؟اسال

المجتمسعمن،الجمهورمن"لامعارةوجداذاوبخاصة،واذاعته

عملى4ءجتمءمنطقعلى،ا"ؤلفرؤبلاعلى:بمالمح،الحيلواقعىا

:اؤول،طاقتي(بكل؟رلأالاءمطوروالعادةاعرفاسلطةعلى،المسرحي

وخفسىسه،فإكتصحين،صائبهاكا.أباولاروتكونلاحين.نهما

تفداملانها،خا!عةكانت4وغادت،عامامانهدفهان،بعيرهاو

الالهزام،والقاتلالقالههـباخطااءنلانه،وا،والفوالظرفاث!رطبا

بةالواقعلمعطياتمراعاةدون،المبدابحرف-4

ا!وفيني،اىا"لاقىئل)1!باو"؟همقالل))يىفلتظر..ثم

هـال.اقرارواالهتاحظ4و،الاصتيارمو؟ف،الواحدالموقفبل

اجماعةارصلمةدم.ببلان-نعمقائل"فىساوافق.نعم:الصبم

فىساوافقلا:اله.بياالوؤ.اإوباءدواءعنبحعاكان،ءع"

ءجرد،الحصولكان،معهاجماءلأارحلةسببلان-((لاقائل))

موافقةنوع!تغير،ا--ب11-فير.الحكطءنص(ئحعلى،الحهعول

اواقع،اةمغطتحت،بررث*تمحاو،"بررغم،اقلولااًكثرلا،الصبى

القاسبى،الفكروالمبدالا،اةالحبضغطتحت،اًلنقدو،والجمهـور

ودؤيته.،وفكره،مسرحبتهنصفىتفيراأ!دثد9!أ!4يوهمثاان

4معرفعف-وبعد،"لاؤالل"في،?-هـ،كانواوحتى،غبيأي

الممف!لمةاكن.لا؟ل!جؤولكان،الرهإعلأرحبلدسببارربقة

بقي)و((لاقالل))فبىا،لا؟ببىالهيرقولانفبااساساهي،اكبرىا

الموابهةلحظةان."ن!قائل))فيالحماعةلرحيلالاولاررءبب

كائت،((لاةائل((في،للهءبياحراالاختياراءظة،الحقيقيكأ

قاللث))!يالاولا-جمبالبة!طان،برشتءلمى،ءعهـا،تفرض

ءحمنعماذانعرفطانبوسعشاكانعندولفى.((لا:ؤ،ثل:مع،((نعم

احيأااًلمتحركالانسانياواقعا"واجههفيالمبد(صنعماذا؟برثت

الاولى،وصورته،كلهالموقفمن!(رب،تقديرريؤكبماأ،درشتلكن

للتلاميذ.و،وللئقد،للواقع،نه!:ر4مصاء؟ثالا.الاولسبنهو"ع

احجم.(مسرحيةلعبة"جردكان.حرااذنالتغييراختيارهيكنلم

جرد2،الجذرإةالمواجهةهذهاقتضتهلوحتى،الجذربةالمواجهـ4عن

9لأ



،للوبلءدواءنهـسلمب!ثرحلت!الجماءكأتواصل:د-.يطتغهير

مهه"هي.اخرىانسانيقيبم!مة،مللقبانتن6أ،ءش!!واحداوتترك

11.4/لم!(اماًلتحيبر"صذاحتى،اكن.4؟ءتا)ىا!":جم!باالعودة

:بأن،برشتعن.إعتى-ذرء*اويالغفارعبدةور3الدانإ!برلفت

الاصهلبكأال!كا!سةعلىيئعمابقدر،زف"برفتعاىبرهعلاالذنب

كن01"ءسص-ضهحكايةبرء!تمنلأااسضمدالهني((..(ايىابر،نية)

اختءارأولا!و،اولىافا)ممل."رونما3فريراًي!فيلاضذارالاعهذا

"فةء،ارؤإة،ا؟.-ارالاصامأ"-ف!ي."ء-،درهكانت*،5،،"ولؤي

.عابرزةدالما

و/حرر،عصةورءنأكرمكاوياًاغةارلحبدادكتوراضربلقد

!إوا!-ت

اضوياحممش

،ءو!وبفةان،"اقكل.ساهذهكاتببأن،وأؤرسلفاأعضرؤء

لغ-قىوءن،لقصوساللمنلملمزمه"ابكلاقصاعلىقادروفنان

،وللآداب،*-فالمقصو،41أوؤ-تقداثبالهمأ!ترضلذاك.وخببرة

،4ومه،الكاباص،احفيورأ.لمي.للرأيابداءمنعابيئورتممابكل

كفسبم،اوص،،-ا،اسهءيةء:هـبض"ءةهناواووقف،الحدودهذهفيا

وماذا؟4ا!صتا.جوبةا!صذهاكاتبااحتارلماذا:للفهمهحاولةفى

،اصابةعناب!ثاا"ءحىاوؤ:ل؟شهافيهـبيره،ا+ظايوصلمهأنيريد

؟اقصصءةاال؟.ءربةهذه؟):،4ولإروماذا:السؤالا!ىعنأولافالنج!

:اذنموة-وع،1نحددأنفلمن!اول.تنرحه!طول(،رذاك

!ء!،اجو!قىااةالح!في،مفكلته،وءضلكهثلي،ماانسان

الايتوقفانيرمكىنلافالذءـن.الوقتتثفلفكرةعلىالعثور)ء

14الانهانهذا.((الزحامفيافكربدأتهـ-ذاوعلمى.بالموت

ذ-"بةوؤحقق،الزمنفبودتمعقق.وء"ةها!!هعبغبري!بةذاكرة))

،"حدثتأش.إءا-،!اتثباحبانا.4نفإ-ضهناا)يه،يرصللم

الانسانهذافي!اول،الىمانةباههإثبدأو،و!بىيستلمفتهوأحبانا

ونرهتى-حما،ءهاكبههلأو،4فصاناء،تركأو،تحبذاكرأؤهـح)):ان

هـ-تاانطويلعذاببرمداتذكرحتىالسرحانفيوأغرق،وطعا"ي

.الانسانهذاقض.لأهواضوياوصسن.((.وناجردهيعملالشخض

أ!مأفيرآهانه،بإافة"نئ!قةبهدتذكر.الاوتوبيصى"كب!ااسمهسهع

"الانم!،ن))رءوقفولا.يعزيهوءـوؤةسهلهؤروانه،خال!زوج

،اهدفايس"الضويحسن))!سنبمحثيملرو،احدااهـفىعند

"زعبلاوي))عنكالبحثهادفاب!ثهليمس.بعرفانلمجرد،واكن

صديقهفييصيحيعجزوحين.يهدايوفقوحين."حغوظنجيب

فيهبمامعقدةالحياة!)لكاافولانمنبمترإدوماذا)):غافبا

اننعقيد،"نمزبدفبمءالتههباىاتمهدلاءلميكفبالله،إةاركفا

تهـ-ونلاقدبل.قبةمنهابعهلحبة.ىثكبءلامنالمشاكلوخاق

وبربىهـوه.((مملكبرجلطتنلااطةالع:ث.نفسهاالحبةهنلك

يفصلك!ا،النفسولففل،الوقتؤطعاىا-با)ضلميح-ءرريقه

برجىليليقلا،!خرعبثاايسلمهيسفهءاكأن.الللنساءءع،هو

!إمثله

هذهاكا"بااصون،رلماذا:ا.نءؤاالمه!نالاجارة!لنحاول،ا!ن

فلنبدا؟عنهارهرضب،الي:،يوصلمهأنيريدو"،ذا؟لقصتهالتجربة

نا،بطلها-صانعاى،اًكاتبيف-ول.اثا.ىاا!مصوالءقبالاجارلأ

.وذاكرة،دهنفله.اد-وؤتتئفلف!رةعلىاولوراهيمشكفنه

4في-بمامهقدةةالخظ)):أ:طلاء+ديقرر"نعلىا)كا.ؤبويقول

والكاتب،،انةسنافلن?ألاكن.الخ((...ء!ايك4فبمااا،ا(كفاية

وورايردخلن،ذلكان؟ءغقدةالحباةتكونلماذا:اتطعنااذاوالضطل

اتجبربةاهذهالكاتباكأ-سارلماذا:الاولا)سهوالعلىالاجاوة!ي

:القارىءبرهـرفف*!بما.ءأزقفيالكاؤبمع،وفعناأيرضااق4؟لقصته

،وءى51اا"رباهذاويالبريرب!جدحتى؟معقدةاحياةاممونلماذا

ا)ض!ريرهذاليل،شيءأيع"-"،ضرنبلا"اراءوأجمطلا"نا:حتوا

ية-ومأن4بهـللا..اللبلنساء،عإض،ااهاربا،البمطلإءمديق

وبدون."قغينتاذيااواؤءاولىاقصكأااحالةهـي،دمص.ءطةليءماية

اخت،رفكبما،ء"ررةفير،ءمهـوءقىغيركلهـاالقصةته"هحا"الاصاهذه

ب!ذهاقارىءاجموماكيو.ا-نااتوء.لمهكلاقيىكأوزقلبل،ترربتها

ووا-جيا?ثلملأواو.اًلان،قرأهـا.الانحيما،بمونانبدلااله!لبقى

اهـروفاوتغيرت،اظناتي!ااذا،قرنروعدكلدالقارىء

وليحث،احائراقارىءاؤةط!و،بهالم!هـ!اؤعاووا،رجببةا-لا

ةااحبا:ابمنمسوبا،اة،فهباللانشغال،للربنجريربةءنبحثان

إتياا)*مرالىاذنيرجعأنءرط؟"*ةدة!ئيلماذا،حسءا؟معهدة

ؤ--دكانتاذا،ا)نقادو؟اى،التار،غالى،الآصةهذهفء"بت؟ة

اقارىقي،انةسفيا"اقكل،-ساهذهف!اة،اًذن.براهـتملم!محطيت

لى-،اوا*اقارىءالان:أولا؟ام.مقبدان،مرهونان،توصلمهو"ا

،ا:طلاأزء4عرف1،ا-ور،!،!لمتكما،القبراءة.رهيدبأنءطالب

؟وضحلااقهءةوا((ءعقدةالحباة))ان،الاسبابهذهببن.،1أسبابو

لان:ثانيا.لبعرؤ!اذنا"صوؤلميطةل.صزئية4ببا،التخقيدهذا

5--نرفاىابتاجة،عوق"ةئ/اللهكان،الممستقبلؤي،اقيارىءا

.وصدهاذا،لننادارايعنابحتوا،وجدهااذا،التابىبخكتب

عاى،معامبرضربةنظهـض)مالقصصةهذهانهبى،اذن،كلهـااث*اكأا

ل1،5احى-اة((:،روولا&لرووا،الفنيا*هلافي،اورريداالسر

،.هـ-اريغاىاحاصةدون،?لمبهمنتنبع.داخلهفي.)كمنالادببم،

كتتالذيللنرءن!ا-شةأو،،خارجواقعالى4ااحااو،نقدأو

واحد،استئن،ء،احديديامرهداذإالا!الكاتبليوليصمح."فيه

اصابحاجةكانتاكلصكأاان،هؤ،لتجربتهالقه"صيةمما)جهفي

التداءكالمسرفة.عمليةمن!احد،بالذات.اتركبز"نءزيد.تركيز

.."ما*اقىاخطاءفي،وغدا،ا!ناسقطؤداننيأعلموأنا،ذلكاقول

!إغزالا،لمجبني"فى!ماا،دالمايبدوفعملي

انجاةا

ء-دإدةتجربةعنالبحث!بمالحدربىيمغامرةمنالى*سعلى

حيمان---افيف.صاي!ولاندهاوءحاولته،لقصشة،جد)بىو"وة.وع

،"ةاًلنإ)ءبآصمةاوؤ(اسكف-درضاذالاسيغاءر،ا!قىاراالمةجعة

اءقاليديابالاسلوب.الموصوعفيلااشكلافيمفامرة،اخرىمغامرة

الاوجمراو.قص؟!هالحديديكتب،تجربرضهتقتض!يهالذي،البسبطى

لوفاكب،للقصقىالجديدالشكلفيالعربيةبالاقصوصةللدخول

تقريبميفيلشىالاقصوصكأهذهوتجربة."النجاة"قصة

لقصيدةتجربةتصلح،تزيدلاشوية-جربةانها،ثصصيةتجربة

الجديد،اآصصيابم!.كلهاحتى،لتوهاخارجةوتبدو.وخصبةغن!قى

تجرد-4ان!ا،معهااحربصورةابحريةااونيليوص.بئاجواءمن

،الحضارياونبلعا)ماىاانتمائ"كلكانالحقيقيعناها،لقصطة

المسرحى.و

يقوهـ"كلانسخوعبأنيمكنهل؟تحكيماذا.ا!جربر"اتحكي

والتركيب،،الكلماتبذاتنعيرها،نفسهاالشعربكلماتالااثمر

؟لتع!بربوا،.ضةهامالالهوعلملاءات،اصلولةوا،والنقاط،احروفاو

فمى،حسب،فأزعم،4الننجربءصالاقترابسأحاولذلكمع

ا.ئممانعنتتحدثا)تجربةان،وحدهالكاتبعلىتقعواوروواءلأ

،ابسراعلىإطلمنزلفي،"فاقةنافذةالىيجلس،امسفربايحلم

قلب4وتثقل،تجارب/نجوض،واقعالىوه!هفيالحلمويت!ول

اريهوحسرة،عليهاء4مناحة4ودؤرؤ،الوحولوقد"يمه،الغربة

الى،سنت-نبهد،بالهودة،احلماقلبفيفي!ام،لغيابهادالمةا

-85-الصفحةعلىالتتمة!
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يدابمنالعددالماضيقراتلا

س6-لصفحةاءلىالمئشورتتهة!

!مئبمحر

الابعاث

وروحالبيفءوتطماتوههومثقافةعليهاتعنهلم"ا،قضيتهاعباء

هـص!دهمثلاعباءلى؟خهلالملا"مةالبيئةهذها!راقفيولم.العصر

احضاريابمف!مها،والارداعالخلقمس!توىعلىقضيةايأوالقضية

ردورالجزائرينصورحولسوالعليئطرحوهذا.((الشإمل

:فسطل.تمسترعيهحت-وعيدايطلهل.الثورةفيعموماالمثقف

ي!ألتورمهذالاحط؟وحم!ماسةوءثقفةواعيةكطذعةالشاعرواين

كانتواوخطثنمتهبتبريربالفردالاهتطمفيباغراقناومظهره،الذات

نا"ئتلباطامختاراطائعاالواقعل4يتقدمأناىاودءو"نا،قاتلمة

.تشيبهبرهوكب!ايث!ارك

محور-ودكتبهاافنيالرسالةزلمك،المعقفبموقفيرةملربرما

درو!شمحمودانوالارجح.-لديوانهكمقممةسهإمىابي-الىدرويرش

احداعلىالواقف!لمىبي2عنيتحدث/ف!،هناكزالماوهوكتبها

هـنناوقريب،ا)عثببنعنالقلببعدعبابرعيد،اسهـينامنالثاني

افت))إحدثهوووو،((الاخرىارفهفةمنالواحدةاكهرضفةقرب

يكتص-للم"اناقهءاناؤسيديبقى.اكلهقإءفغهم!ونحنا!ودةتغني

كاتبهااصحوقد،هـئاك4كضوبةا،لةالرسنثرتوءـكذا.((تشبدنا

ككا01تالدارجبمهومها-البلاغةبأنمريراحسهأسولدي؟رأز!ا.هئا

زعطءفانالاقلوعلى.السياسىوبالذاتفكرنا!صوهرهرءا،مئوقة

كامل"صطفىاىاعرابيالىالازهرمنهـحسايخا(رإةالبرجوازقي

حاول..يبارونلاكلامفيدطنكانوا،انحاس!اومصطفىزغولو-عد

الفارغة.1رثرةامنركاموهـطتسجدمااقلفمافهـرةعلىترصلان

موقع4!يو!واحب!نه.ا)بلاغةشرفةمندرويضمحمودعلي.اطل

اةئامامعجؤةكليبحثا!ه))!ولاتهرلهطبدايرلةفى!.ءوقفهيمطرس

نأافريبا.((نصفينالىينالس!شقتهاالتيالصرتقالةوحدةتعيد

،لل!دةايغنيس"إمىأبو.عنهاابعب،الاسلاكخارجالبرتقالةتلت!ثم

.المبهاءيفئيانوعدلاقدوكان،المعودةايرضادرويثرءحمودسيغئيا

مرحاتهفيوهوا)-صيابمه*جميرافجعءا.-(ريالاختالنفينختارنحن

سلمىلابرىك!صطالتيلحبارسالة!،شدروم!هودصلمم.الايروبية

ؤ-لربما-ا"الرل!لا3تبعندماواةصحاامامهالإريقكان،يلتقباأن

!درووقينذبحمابودىصنلمتقكبما())حددهتفم!"وءـو!فقطش!ور

بف-درسهبأتقي.الان*كلارفيحقناذفقدالموتءبارزةلص-ىنتصإما

"!لمود!ءدل."ضفا!!و"وننلالاحت!اطعلىنمرماوبمدىنمبيما

3،كاما!+؟بارسن!يكفي.!(كمنتصىللن!ةغةيبقىأندرويشى

فعى.العيونتلص"ك!أنتتحاث،رايته،(القاهرةسه-راًميس)

.ا)باراسملمامل.الاحلامءجهضمعانظةاكره.؟.هـنحلمداخليا

:س!!ح!نإ-بةلمؤنكائواذ(نا--افالسطينثوارعنيحدثهاب!هكان

موق!ىننرت.(لسل!ىلابىا.دةاقهاكانت).اقصيدةواالبئدقي*

ئفي!ثىنظ!لىتى5الىلكن.اصدؤك.ثاله!ظ.قفىء9اغيرولم

ي!تبولا"يناضلوآخرا:ة!-الاعنيتحدثلشاعر؟لثا:-"أهـذه

.(با.لرونصةىو.اوركا.!اكمور.غوناار.ساربر.ناظم01اضرا

فسصقصاسن"قدكنااًذا.نذبحكلابمدىالاينتملنالقاءاكاناذا

!ا!+كر3!كااوفيح4الذ؟كونفكيف.الموتقطشب،كلما؟كلارالاق

نءدفاعهفيخثصلمةساءىإفطن؟الموتلتحاشميمثال!طمكانوهو

الدفاعلكن.هـ،مةإنقطةالىالقاهرةفيدروصشم!مودوجودمعئى

فيءنفلالكيالجرليإدقانالعق41.اجانبااحاديبرمإمله

اكبرالثورة.وثعبهاوثورتهاللسطينهودرويشمحموداعتبارخطا

حسءودفيلكن.جددافالثيينلسنا.كانايافردايمنواظم

.الالتئاماعادةالىيحت!اجدرويشمحمودقأن،غيرلاالؤديالموقف

المشقوؤمةالأالبرتقافوو.هوالتئامهتعيدمعجزةعنيبحثانعليه

لانهموقعكتفيرلا.واحدةوحدة((الموقع))و((الموقف)).نمصفين

منصفايفي.الاردنفيدرو!ثىمح!ودسارىيوما.موؤفكهو

هذهنحتاجنحن.الفاجعةايلولمذابحفيتخلخلتالتي19صفوف

.والخوفالضعف/لننفي.الاوجاعمنلنبرا،لنتط!.الصفوف

الثنائية.علىلنقعض!

الحزيرانية.اة-لل!اغريبنموذجطرابريشيجورجدراسة!ط

قوانينفهمكاللعجزبكريس:واللاع!لوالفناءالموتفيءزلاقالا

وما،الاطلاقعلىءفهومغيركانحزيرانفيحدثمالان.الوجودا

الدراس4.اساةاهمايصبحالموتعالماكتشااففان/،كذلكزال

رصداحاوللن.العجصليالسلاملعبدالقصصيةالمرموعاتعن

دستوالمجموعاتا!دابيومد.تدرلعهارزيابالموضوععلا!بزها

الفزلذلكولهن،النقد!ةقيمتهاليمسالدراسةفياًلمهـم..-جت-يدي

العلمي،!لقانونتخغ!علا"ههومةغبرحالةهوحيثالموتقيالحار

صديقنهياناًلضيب.يركتشفهاان:يقولالمقالوجماديكضش!الم

احدالصويحصنللعميخكتابعلىعثرالغيطانيجمالاةصاصا

فى،العرابكأالصلةممص4عقبكتبه(1882)ءصرفيالوابييناثوارا

المصرية.الصحوةواجهضتبالاحلامطوحتاتياالمرعبةالهزيمهمناخ

((،و(لنارالمجنةاحسوالالىالاعتباراهلتببيه))ا!مهلكتابوا

شيئاالعرابريينا!ثواراصابمنوهوالعدوياثيخيجدلموهكذا

.الوتسوىار:كشهمناخؤىء"يكتب

انفسنانحررن2يطالبنا،الموتبطلمطرابهشبمبرورجيطو؟ط

الرماديةالخلاياحولبنسجهاضرإتالءنيالصفقةالثاوة))من

نستبدل))أنيرطالبناجورج.-((ال!لياالفأئقدو-لأعنفاع!تها

عقولابالاحرىاوجديصةاعي!نحاالروتينبفعلا!وةابصارنالأ

ناهـوت))بانيفت!اطبمبمااالحقبقةلهياصوفياالفزلهذا((جديدة

يقررانيستطيعاًلعلم.الي4النفاذالعالمعلمكليستطيملاسرا

اتحدثلن((مات"ي!علمانيمه-ظيملاواكأ"الانسلنماتوماصبنا

ىا!العملاهانةاكبرهلكني.بهايتحدثا!مفرورج.العلممبلفة

نجاوزعلىالقدرةواهانةوالقدريةالصدفةعنوالدفاع،الحدهذا

هوهذا.اعجيلياي!رولاطرابيشبمجورج4!سراًلم!البةالمو!ف

استهء،لا-معروقاخبرانذكرانير،يدوربما.منهاخذتهاتياالجانب

مترج!ىانشطمنطرابرءثميفجورج،تناشخصيامانقسطظاهـر5"رصد

اصصر))كأابءناعلانمقالهذيلفي.العوبب4الىاًلمادياة*را

-"ترص.تمنكتابب!عناءنانالمددنفسوهما.((المارىءىالفهـر

اثانروا-؟متىصربهبح-((؟-رفبقياالفجريرطعء"ى"الاول

فرالفريبالانفامهذالماذا.ماركسكارل"نجاروديكتاب

،الىجزةتحدثفقنى.نصينءثمقوقةاةبرتقاصورج؟شخصياتنا

لا؟الالتثاممهجزة

اثء.وافي3الاشتزاالواقعية"اكويهيم!هدا!ك!نورادراسةفي

طر؟اطفال))اًلرحمنعبدلجيملي،واحد"ؤصبةيئف!((الحديت

تيارلتافيراًتالسريعالعرضاطارفيئاؤشهـاوؤد،((الربيعزهرة

تلك"وخاص.ال!ديثالعربيالشعسرعلىالاث!تبراكيةا)واقعية

الخطوطوصياغةاخطابةواالهتاففيتمثلتالتي7"المصءلمبيةاتائيرات

يخنوصى-لىالنويهيالدكنور.رديئةلشعريةمنظوماتفيادميإسية

ظهرتالذيالمناخلنابقدم.الظاهرةلهذهصحيحرصمداىابالفعل

يرفضها.51الصاانهبرغمهذا.!ضتهاالتيالفهـريةوالمبررات.فيه

لرهـثمفتوحاحرايكونانينيغى))الثقافةعالمانيدركوهو

الناسرمنهاويخظروتنناقشى!عارض،الفهـبريةوالاتجاهاتالمدارس

يقفانيعف!لاهذا.((لاحوالهمو(نسبلحاجات!ماصلمحيرونهما
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نفهص))الاعندهالمسالةواكن.المفنافنادعاةمعالدكأوهـالنويهـكيما

يتميزولا،ءبمشيعنهايةهيزفلالضموعةؤ!طتاءاف!تاءالةظنثمضءمبة

عساتكليفاىاكا4ان!ابر،لمفي-اتحميلالفنا.ءئ!"ئرانتاجعنفى:4

((.هرصوصلأم!ررة

غرية.ورانيةحزملاحطةعلىا!ديفاصفعال!ولهذاانوالواقع

ف!-!اسهاءةوايد)ءكانار!اتفالادبانطلا-فا)ئوإ،ديخور3ادوا

نفهاالا*تتراًك!"اواؤه-ةا))وان((آنذاكوداء!ا،اواؤميا"هذهب

فانهاو"فدرةموءـ-ةذوو،ه،رسها/ءمارس،ال!،نف"ه"ا/ء-ئحيئ

بىبد.تطماء*ح!حهذاو((بةطفيارء15اءرجمبماالادبر:اتثوبرانفيلهة3

منا!دابندوةفي((ا)ضهانىرجاء))رصدهماا)ه"ورةيك.ل"ماانه

كا!!ا:قديةاا:كلبرياتوا.ءندؤاواضحةرءاكقديةادارسا"ان

101"قى،اابىادىءعند،ا-اتالاوعشديقفئيالواؤماًلىنمال!ر.واةووةير4-

هـ-تإلةاذناكأالمسا.((افنبمثنيرء:هـحدوؤفوااوإقه*ةاا(در!-جةرواد

الق-ىاخاقااوانالول3.للثءعوبالتن.وث،04بهنؤمنلما"عايرنض"ة،

ؤ-ى!ونالواق.مثنكلت!ناهيءضكاء"وان،الذاتعئ-ءممب!راًالاكثر

فيهىاتصاغ،غلقةاجشهاعإتوس!النضء،ل"بربةعاشواا!نا

يرمارسواام.بربما3عيةالاج!15ا(عركةاودصاوام.اوواممةاثطرات

وغيرفبةاءه،لومأكطؤأأنطب!ءياكان.الحياةأصلمنطلارفضط،ارة

إف--،او.ابرهمن."الانفتطيعلادورالع:تانهابرغ!،فاةمرة

،احلاء"موأجهضتإوار3!ءورطواتدءاص!بعاانهمغريبافليسى

ء-نأكعرالحهإةغتوا.اغغريدا)بموناني!ب؟بةاءردوا،واؤؤموا

.حزيرانةبلاقئاحااهذهؤ-شكأااذننحن.مفسوقتاي

و،السىلاجفعلاونثة.،رك،نتجاوزهامما،طو/لملأبعدهوس:وربب!مها

.نهيى"هـبط

نا/!اارادبركاهـاتالادابندوة((ءتإساص-ان))الدكتوربدأ

ضى،5قدالمناظراًتزمناناظنكنت.م:إظرةالى19دوةو*ول

الاببض))هـقالانطلاقوان،ونضجارتقىفداعربياءقلناوان

.اكن0اوانهآنقدالاخرءن!ماللا3يئةكبءوح!بدينكوبر،ءن((والاسود

افت!علمرانهمندعك.؟قب،زالماهـرزابانذكرنناص-انالدكتور

يئت!ا4ادياالفوعلىا:لموةءزاجحمديرانهليثبتالبداًيةهـفىه

أزءقىهـناكانزا!بااندوةابدألؤد.انإفز/ونواالاذاعةبمبرام*قدءو

-ؤاكذ!4ملاصظقى-لاصفققداوؤور"انجبرا،ةابى!هذهبرغمأءملا.نقد

اإثؤ"أوهكذا،ا.ركةاعوير"الفءثث-بود؟د،بياعرانقدؤا))ان

الادو.ة.المعر!وبينانؤ!ابءنرو!ناقداولوإلا-،ريخاهذاخلالمن

ايبدو.(()4وبرودلاا:!داانوهـظ،اعركةاهذهء.وتخفتفاذا

رباءقار4م،اهرالىاضفتاذا.تطءااةإياار.ةلتفا!اننا

وات(علب،إبة؟افالمضراررع،ؤللميظنه"ا،همنحصنلاااتمنا!هاش

نختلفمننحيعانون!اولشخصءقى!روركةاىاابةمرياصراعانرول

بمضلأ.ناءصارحةاىا((نمبلىولا.(اعؤادامءهذاثتوقيلىلامعه

اأض!واذا.((إضناأافاتامهءارحةعاىالقدرةونفض"د،ابعرا

،اك،ؤدتقيد4.ةاث"خهاالعإدقاتانمنللرةالهورادنتكوىايضاا)يه

2ف-صااالضواءمناونرررزهنا.رأي4والءااذاصداقاق"يفقد

؟ويل(زمنافتقدنالقد-اله.ميرةا.رجوازيةاورثقفبنطن-داخك،

نكلمناوتكفلتوءمثروعاطبب.تإثمي!ئاالفكريالصراعيجلارزياالمناخ

اصب!اعاتا.الاءراؤعكس.حررأيايتة!ط/4"الاصقماعوال!؟دىية

نختلفومنظ:حنالاحوالكلوفي.اكوتحنىالمخالفالراينكره

وربط.لذلكنسىولا.عإيهنشنلمفالذيذلكجيدانؤ"ملامههم

خطانا-نكتشفعندماحتى-لمحنحن،المرضحتىذواتنانقدرلاننا

الدكأوربدا.ا)كلمةنستسهلايضاو.حن.عها!ء!ولعن!جبن

خمسيبعدواق!ننع،نقدازهـلأهناكاننافياا)صدوةعباسىاحسان

تح!لوءدمالرايابداءفيال!متسههالهذا.بوبرودهافقطصف!ات

المسؤوببة.

رواد))اليراهيماحميدامحبدالدكوردراس"فبما"المسانفس

يغرىاءروهوبذجمبمةلهاانوبرغم.((المصري،عالمجتوظواهرالقصة

فانلشكل،ا"لادونالجزء.هناؤسؤخطفينقعلاحبزى!!ابالانهراف

!راستهانا)حهيد!دتور3لدايذكر.الم!نورهذاعلى*صضل!بنائها

رواد4ءاثنالذيالتاريضيالاواقعمجهلهةصورةيضض،هنمهـ"باقدم

بانوء"د،الاصتماعياتركيباءنموؤفتيشناول)م.المصر/4القهمة

هذاحصبلمةاءريةااات-خصبةمنمموقف!لنحثبق!فىثييرقدم

اهيمالمف؟اضبطيحددامالكاتبانونلاص!.؟ماءىالاصالتركهب

الهصىكأفيالروادبجيلبا(ضبطيرت-4الذيفىما،إستخدمه،ا)تي

ف!وف!بقاك!اوو?لبهيهلبدأ؟ا)تاريرخبةحدودههيوما؟ا،صرية

لتركيىببير!فب4الذيوما.والهازنيوياباوءحمودال!ك!م

تبدولكنها"فبدةالاحصاءاتانبرغم.شبصاافهـكا!م؟الاجتماعي

صاولاكاتباانوالح!يقة.اكثرولا)ادراس!لأوزتةزخرفةءهجرد

الاجتم!اعي.المترك.بت!حايلهثياشتراكيةنطروجهةمنتطاقان

ونفن.مه،ههوربمااليهتوصلمهاكعيرفي"ء"نرةلمفواكنةا

هـفىهاىا5!وصلاقجه!اا!تياوالادواتاستخدء"الذيافى!جان

اطيبةافي!هءنجدابعجمدةتكنلمان،جداقاصرة،ا!اءلاااككلرة

وفيما.طبمىزحليمامنوالان!لروانئمتراكيةنظزوجهةتقديمفي

اوقعقددقيقاقحدإباالمفاهـبهبمتحديدعدمفان"البحثبادواتيتهلمق

لافترةتاليةاوسمابؤةلمرحلةتننهىاحصاءاًتاستخدامفيحثالبل

بويكلبداقداًلروادجهلانا.روفوا.الروادجيلالتكماعاشها

مرحاة!طاعاشقدلذلكو!و.دم!شوات9191ثورةب!ددورهومارس

لنحقبجقلضيةالبرجوازرقىمحاولاتاحدىظلفي،ؤوءبافيعلث

.-والاجتماءيةالفكريرةالحقائقمنالعديدبروزيعنيوهثا.ثور*ها

.الانسانحربلأ.المعروفةاباًللإبراالفكرلمقولاتوتاكيدردميخ

وهذا.اقوميةااًلفكرة.ارأةاحرية.اعقيدةاحزية.ا!طواة

اقص*-ةافبم/الرواد.درلسة?لأدصاحباثياالرهء-مبما11اخهو

نافصالذيالصميدمحبدادكهوراعنز.اما،اباتيوا،المصرية

ءبلمىءخالوهذا.زفننقدهاعلمسية!ايعطباًتاباحعالدراسةتزيرءن

الهاءة.افكزإةاازءتامنخزءوهـو.ؤ"مهيحسصئلاؤءطاله!سا!ج

احاول3:تاتجم،الاءجابيوجبمماالعدودغفلمتقدلعلني

اعدلابناءانواظن.العددابحاثمجملفيوا-دةظاءـوةأرءررأن

ء-نواحداننيؤهصذريحدثقد.كانواذا.كثبرايفل"

((!رب511الحزيرانبين))

عي!حماصلاحالقاهرة

،لا



القصائد
-8-الصفحةعلىالم!نشورتنمةس"

يصونجالتيالمأدةوهو،النمسيغمعهايبدوبصورة،نسيجهافيغنى

.الاماهـصبعضاليشاحبا،الفنيالبناءهذاتفاصلالث!طعرت!ا

الموالىبمرإزءاًتكعيراالاستعانةالىالععاعراثحوبهذادفعوقد

!ص!الذيالفلالموريوبالدمالشعبيبالحسعنهاالاستهاضأةدون

الاجزا!هذهكانت!اومن.التعبيرجازانهـوقصيدتهعروقفي

د.القص!اجزاءاكعر-الموالمنبمقنطفاتفههااستعانالتي-

سط!اىاي!وفيهااوالفا.ذلكغيرالاولىللوهلةبدتوانفقرا

يمكنهلافانهثمومن.مها2الاغوارفييسرياويتفلغلولاالقهبدة

سوا،الثم!عيالموالهذااحنعلىالخاءمةتنويعاتهاتجريانمن

الاجزا:وتطل.لخطاهمراققةاولهمفارقةالتنويعاتهذهاكانت

نصجىاالقصدة(جزاءاكعرنص4ثونالموالروحعلىتنطويالتي

لمجة.وشاعر

كىلى-فوزي-خننيالوصلزمالعا

،.الحديثالعرافيالحثمعرافقهـ!مااشمنابصوتكريمفوزي

الصوتقوي..الجرسشاب..معانمنالكلمةتعنيماركلثاب

!ثمنلاااًلاشياءتبداحيث)منينطلق.والرؤيةالفهمشاب/

احداظوا،؟لبقارةاجدةافيصويهامتز-تهناومن.تنص!طاوتاسن

الوءولخذنيزمانوا)4قصيدفيواضحايبدوماوهذا.بالاصالة

قص+دةءمنثيدانهيذكراًذ".ير-ميهانلهيحلوكمانشيدهاو

والتكامل،العضويالاستقلالمنكبليرةكدرجةاواقعافبمحظيوان

ا!ديىاًل!رببماثعرامنةقوي!بتياراتنعسالقصدةهذهوفي

ت!ةبلتقلإديعملالىتحيلهالاولكن!ااقص!ةاءروقفيتسري

!و.امةوالاصاالجدةءسنملمولهماقدراعليهاوتضفيحداثضهامن

4ففاافيءوذكابمهارةالمبثوثةاقديمةاالتضميناتتلكبرهذااعني

ي!سهالذيا!كمالتممثاوقذاكو5اقصدهماو)*ن،الظصدة

جوانبه!وببرز،ء"يئبرباطابعضاعض،41الىالقصدةجزئيات

ببقار!افطرياالاحساسوذلك،ووضوحئربتركهوا(وقفيةالبنائية

ز:تممالقصيدةتستعملهائةبىا،ميناتفالتف.الكلماتوطراجةائلمذة

11اة"ج!؟اطريرقةءوخاص،والتقيداحداثةافيائيشد/داسلوباىا

ءت-اكض!ن/مومحبث.هناكريمفوزياسحت!.لمهاالتيالموفقة

بب-خع!لآفنبةمفارقةبخلقوالثراءالايجانرشد-دةالة-اراتصللأل

موغ!آخروعالم،الشعريةئن!جربةااوالواؤعامعا..كاملينء!لين

احسصادهـ:ويرهفالشاعرزجربةبهايثريالتضمبنيستدعيهالقدمفي

ارزواالمغأداحديثاالاء"لموبهوو-دهالةضمهبئولشى.بتفاصيلها

ا)!تركبأ!-ذاايضاهناكولكن،4تجربتفيءفيالث!اءصاليهيلجا

ادركاذعنااسضقلاالموجودذاتالشعريةاةصوزةصياغةفياحادا

ايمستمجراا)صورةانانايؤكداسلوبوهو.":هاوالاتىالوا)عية

هىتتاهلناواًذا.يفكهراداةوا3:طاثاعرهذاعندتعبيراداة

اعنيه:مابكلسنحس،ا!ور-الصورة

ا)مشقحاضرةفتحت،وسهاء

إصدرافينازفاووفما

القبيلهأعراس!مص!ننصرخ

،لموتجنحت،وبولا

شنبقا،الموترحمفي،أزهبرتحتى

اخفر،ودما

جناحي"بنالذيللجرحيستسلم

طليقا.فيرتد

اصس--وامنمجموعةقتضهنكليةصورةالا؟ياتهذهكابفدم

ال!صورهذهوت*نجر.اشفيفةاالإهثعريةوالرموز،الموحبكأالجزئية

وتدف(الاغنية)التاليةالجزفيةالوحدةالىتسلمتاجزئيةوحدة

!فلتساهم،الوثتنفس!يللقصيدةالكليةالوح!ةاطارلي

اوحمفأوابالاغترابالقصدةاجزاءفيالساريالاحساسذلكبلورة

واووق.الانطلاقالىوالتوق

يوسفمحمد-تبدوكسميكس

محصهالشابالمصريئثاعرنااقراهاقصيدةاولهذهب!ت

لماقراتفقد..قصالدهمنعههااكتبقصيدةاولكانتوانيوسف

شبرك!أطا!لايوسفان/مءووباكدتالتيا)قصائدمنالعديد

بعضاث!هعراتاثيراتمنتتخلصلماكهـا،والعطماءالابداععلىقادرة

شخصي!تهـعلىا!عثورامنبعدتتهكنو)م،تهصههالم!الاحرىاو

وفء.والاصواتالررىالمتميزوعا!االخاصوقاموسمهاالفريدة

اماسى(االم!بة-النقديرلأالمقولةهذههنا(سجلانقبلكعيراترددت

اذاببمءكراسمن)قصائدهآخرقراءةمنتوافرغتلكنني-معا

قصيند!اما.هناتس!جيلهاالىودفعتنيالترددفعسمت(الغفاري

عنواًنهـطموحسفبرغم((العورةاحنعلىتنويعات:تيودوراكسء-كس))

علمالمختلفةالتنويعاتاسلوبهوناضجبئ،ئيباسئوب(وايحائه

،.اليهطمحتماتقديمفيضجح.انتستطع"فانها،الواحداللحن

موقف!من!اورتولا،كافيةبصورةتيودوراكسحياةاستبطنتلا

أ/القصيدةعنهصدرتالذيللواقعلمحنيةاجةمعايركونانيسشطيعما

يعنرولا.الثورةلحنعلىواحدتويعمناكثرتظديمصمنقمكنتولا

هىصذامنءجالكلفياتطاعتفقد،!لمةفالثقصيدةانهاهذا

القصبداسنخم!تواقد.الانجازاتبعضتقدمانالثلالةالمجالات

والمكرورةءا"بوفة-الطريقةبنفسبروميتيوسلقصةالاس!ريةالاشارات

المميدابكيةبطريقةوحاولت،فنياموظفةغيركراراتوكهاووقعت

أنيثر؟يستطيعكانم!وروهو-اصمتابينالمراكزتب!ادللع!بةتجري

ناض!افنو"الحرير4قضيئيبوروانالايحاءاتمنئكثيرباالقه-يدة

مماخرىمربةوعةوبين،كلعالجتهاحستتلوتيودوراكساجلهامن

!ك.والمنفىاكبتواوالخوفوالموتوالحزنا-.جنامثلبدائله

ا(وسيقاا!نوهيبالموسيأنىا!اعرمعرفةةءحالةعنبكثمعفانوا

شدهـدمعلؤمات!:هايعرفهمافكل..!4يكتباذيااليوناني

منمعرفتكثيراؤصيدتهلالم.تهادتذلكغيبرالحالكانوئو.ا"مومب"ا

11ءالفنوناقربوالموسيقى..وبنائهانسبنجهافيالموسيقببة

عذوبتاقصبدةعلىفممرلااًكللا!كلات!-سشأ.كلاكن.اررعر

اكببر.ا*!اطهوو،ضجة!نااهارءموبضو،اءبمبةيهالا

3!*يأديناصباح-الفاعرعبدالنجما

العاد/المرفيةحدود-اوز-فيان"وف!بقدوناقصببدةاهذهت!،ول

بةياربعدممصسجدههنيئهضوانهحيازالماالنا!رعبدانلتؤكد

ويقرالاخب،رنشراتالىيرست.عمكتبهالىويذهبإومكلاك"مس

ببععمويطوفمكتبى-4ي!نركثمالدولةقراًراتبض.ضوالصحف

-اتجووفيادعولمشاكلهمالنلسلاصواتتمعيرسئثءعبيةاالاحباء

ي!وثم،اًلخ..اجصحهةاعلىالجنودوبينالمصانعفيالممالبرين

هـذكلدةالقهبوتظدم..الفجرطاوععندق!برهالىجدإدمن

الئف.تركهز4فيليصقعصءميوبئاء؟ردةنشريةب!ةا&ثريةا)ررى

النى،صئ.بدالخاطىءأتصوراعناةنكلروبصرف..!هجهولا

ئ:ثر!-اءطراداتالاسغيرشيءا!*رقيالمعالجةفان،كأسطورة

دونالاخرىلتالجزفيمنجزليةاختيار!!ببعننتمثاءلتجعلتاالتي

أ!لا.الاختيارووذاطبيعةيحكماووخددفنيمههجوجودوعن

صمحفرراضيمحمد-ا!خرالاسم

علتنطوي((الاخرالا!م))جعفرراضي.محمدالشاعرقعبدة

.والتكواناكضجمرحلةفيإزللماولكنهاحقيقيةدفعريرلأموهبة

ات-ايةالعروضيالاخطاءمنا)كثيرهناكالم!عيةالاخطاءعنفضلملأ

اقاداايةالشصا!اقةءـفىهيملكلشاعربالنسبةكبي!رابباتعتبر
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عنباقتدارويتب.اوالمدهشةةالىلبمالصوربعضصجانفةعلى

بالايقاعاتواغناهمالموله*يقىمنتمكفاالمحدفنافىعراءاعذب

ف-،نجانباالاخط،ءهذهركناواذا.لرائدةاالصوضيةلتجعاربوإ

لمعنىفهمهبنض!حوتوحياب!ائيةاالنتماعرقمرةعنتفىءا!قصيدة

والمعا!ةا!نىومستوياتابىئائيةتعقداتهاب!كلالحد!ضةا!قإدة

استبدشانعلىواضحةدذرةا)قه*يدةففي.بهاالمتعددةالسعرية

اثعريةاليابفىس،ةلهاتناوخلالمنوقدرهاعوليكطااثعرمعاناة

اف!ةالحضاريةالمواضعلتمنكثبراىاالاإحاء"،على.نيهوالانط

تقطموهي.امعاوضدهاخلااهاءئيعولوالشاعررزا5!عينخ"هـ،ارني

،شعريورمنهحشهريباسلوبالمعنىمنالمددةياتيالمستهذهكل

واللغويةالموسيقهةباداتهالاهتماممن.آ!رقدرااض،عرامنيحتاجلا

.اكثبرااثمصم!،لفيإحقق--تى

امظحاصبريالقاهرة

،،

القصص

اً-.-الصفحةعلىالمئشوردتمة-

،اخا..والتجوالارحيلواالغربر"بلادفيالحلمواءلو.الدار

اذنيفي.؟)):الفربةكللصنةغر!نلمدىءجلمكانالهنكتفثم

ؤررت.اتهرأوامي.افربةابلادفيالكنيسهرا!يوص"تتردد

أيىومف!)):الابضدالين!ثم)ا!خرعنواتخطى،الاولىالازمان

وهـان.البحرعاىالمطلا)تتمنص،متةج!،زة"رجت،اداالتا

علىاناهواديا-القارىءويبقى.((وؤاء"ياشديدازالماالهواء

موامالذيالابام؟يحاماتياالابن؟منجنازة:حازر-الاوو

مع!ا،حرناالتيالامأم؟المةتوحةا)ضافذةازوقعلىا)يابسةيده

الفربةمنعود""بعدماتعتأم؟اكأتباذكركمارصيهقهلأتماهل

؟..أم؟..(م؟أ-ضاالكابذكركما،بعا"!ين

إضفتيتاعمليةفيدهي،اقصةأهذهفيبر!ميءكليىم!ىهذالهن

الواؤع*ع،أ-ضا.فتت،بي:هماوالتداخل،احلموالواكعابين

"بموبةال!جر،ةفنرى،أي!ازمنا،المنناوضاحدثوا،لحالموا

ء--نيتحدثا،افائباروضبةالراويصهوت:ينبض!ر،ب!*وبن

يتعدث،اتكلماوضميرالبطلوصوت.ولدهرحميلبرتالابتجربة

الوحولبينوضياء4،لدار1وافربةابينوت!زقه،تجرب!صصادعن

اضيروااراويا:والض"رانالصوتانويداخى--ل.والهواطف

الاسودبابىنطالمتكلممهيروةالبلطلثم،الابيضابنطباالغالب

)ء"ضننجة"فيدوايىكوهكذا،الابيضبالبنطالفالبوة"!راراوياثم

عجيبين.ونظام

ان!!ااعتقدلا،شعريةتجر؟ةوعلى،ءـ!االجديددائ-كلال!قى

كما،فاكجررة.ال!ىلاالثمعراطارفيالا"تفرضأوزقتض-4

كأؤصصهلتجربةحصاداتكونانيرمكن،مكثفة،شعريةتجربة،قملت

.يك!3انليحاولل"راءةاويإد،يكأرأأناقارىءاوعلى.اخرى

زالتقدا)حدودانمن،الادبفيالسكليينبطعاوىعيقتصأنوعليه

اواقعبنازالتكما،لوالتفيوالقصاثعوبن،اموناكلب-ن

ق!و،يقتنعأمواذا،كعإلىايرحهو!زالماعا)موفي،والحلم

بررو!يكبرولم،معاصروغير،متحغرغيروهو،الفنفييمرفلا

الىالمحتمالعجزبعديلجااًنالقارىءوعلى.الجديدالفنمبلغليبلغ

ومدى،التجربةورموز،"الموديلا))أصولليفهموه،انقاداأخواننا

اخربديل.با!لملهالشعريوت!لفها،برالواقعالضبابياننحامها

والبديعية،البيانيةالبلاغيةللحيل،الحديدالشمكلهذا،لهندي

!عليش،المثىوشالبلافيوالنمئراللفاًلىلجوء.معا،ازخرفيماا

شجبقبلوءن.كلهالع!ث-لهـ"!ىعلىوانما،العبارةمسرننوى

تبريربفيرالقصبوهـايلوالنلاعب،الادبيةالحيلهذههمينفواي

صيموقففياجدولا.قىمعيةتجربةفيالفميطبيعةتقتضص4،هض!

لصديقا2الناورا!األجماانسوى،عليهاحسدلاالذي،!ناالحرج

عددهافي،((68غاليري))مجلة!كايقولكبالذي،فافالب

والأنمابن:الثامنةاصالحةافي،الاخير

المعاشة.التجربة-الواؤنيهيللكاتبالامانمنطقةان))

تركيباتمجرداًماتصبحكتابالهفان،المنطقةهذهعنابتعدانوهو

نصراها.أنمن،!الفينقراهاانمرةأوفلضا!ر،محقيوةذهنية

الكاتب،.لفريوالطراهة.طرافةاعنبع!ءجرد.يصبحأو،!صةفي

غالب،ياصصجغير)القراءمنشديدينوالحجمابااورتجطبةتلاؤ!لانها

النقادمنيخافون.المعاصرةوعدمبر،لجهلالألهاميخاهونفقطانهم

بعضلالكأمناننا،غريباعتقادالانيسود.إل!إمعايالكناب

متيل.ر"يسمبقاكاونى5انوصل!سو،التكفكيةالألاعيب

التكني!ك،"نبنرعجديدكاتبكلاسميرتبطانالشالعمنوأبم

واصبح.جديدةروحاميهويبعث،الادبيجددلممو!بهانهيدعي

ع!يم،فنيبعملاو،فكريبموففعليهنتعرفانمنبردلالكاتب21

ويونسص!و،،بيثيتعرفناهثذا.مصنتكنيكخلالمنعليهنتهرف

،لأالمجهـالهذافيالمحدودةو!رأء!.وعيرهم،وساروت،وةريه

وأ،جديدبروستاماماهلسةالمزا!صمكلرغمانهأهنعتنبمور

معفم!يهدرون،اوهبةا"صوليعطيكطبأماموانما،اخرتولستوي

.قالما؟خوا!ا.."وراءهطالللاعبتفبمالموهبةهذه

الولهان

المفتصلمة((الحدوتة"ا!كايةحدودعئدوففت،القصةهذه

.يضحكلا،دمىشخوصها.والمواقف،النتىخوصالمفتملة،الئسع

النخف!وصر.ؤارىءمنتجافياولالعاططتثيرولا،احداتبثيولا

الوح!د:وبهدفه،هووبمطقه،وحدهالمؤافرأسداخلتتحاور

ضجناللوافىولفء،خان!نسكواا!ذين،ارجالاعلىالاحتجابخ

،الارهـ-الاحذ-ةمستميراتاو،كاشفاتسافرات،متبرجات

ومننكلفة:"صطنعةموا!فها.الرجال2ءموروقصات،الرجالوساويل

،لالديى-سبدوريقومارزياوالمرثد6يسألونالذيئارففوليون

له،فنانعنيه"رر،اساساالفنيالعملان.اولهاناوتفلسف

م،تزالفكريلمموقفهلكن،ففانحقاكتها،والولهان.مهريمو!ف

ثاالولمانوهذا،التجربةهذهمليختاركيف.وؤاصرتقدويفي

؟اوضوعاهذامثلؤ!القراءوعيون،عينيهوذورعر!ه!هحكيف

ووـما،جه-عاولنا،عاصيابراهيمالاخاضجاربواالفهزمنهناك

الاخبرةكلماته((الاعماقمن))!ضالتنبعث،الانللادبوأنجقىآصل

نالمة،ومروءات،فئضةرجاليةاصوات((:((الولهان))ل!صصانعلى

،الفدسفبما،((هضيمموحق،مةمةبزوذكورة،مصلوبةوعزائم

الهاص--قي،ايادىءاوطنيااصراعاهذاوفي،وسيناء،وا(جولان

والساءللرجالى،اخرىؤحديات!:،ك.ونعانيه،جميعانعيشهالذي

الصادسضةالكلهة،افعلامع،تنتظرتحديات!،كإ!اررواءعلى

شىتتح!ركوشخوصا،ورقعلىحبراكانتولوحتى،المؤثرة

افن.اوهم

-فياضسليمانالقاهرة
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