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ءرطهإبرب

9"!!!س!الصاالا

ع!س!صلاح:ب،لمم

بواووءلخم!،،يلإنطوبفن،ابلآداءنلمران-زعددنيخضه

اثفا!"ا).ااملالمحاتواالعمرواوررالادبحولىءربطحوارسولمحيهقي((ا-

و،ةا!نت!--قىنتضهة"لمالهرضافرصةايتبحءما!لميلةاذنالأبحاث

تحتوير".لما

الىيىء"ليطولفى،،واحدافانالادحاث،عدددطةمنارغموبا

ءحمدالاست،ذبحتهـوذةك.ا:تهـالصفيرامنصفحةعهر!احدى

الابحاثاكثرهـوالبصت!ذاورعل.((الادبيةالتصربة!فهـوم((شكري

مرة،ءنادئرلقراءتهبرضطركووو-و.والمراصمةللط"لمدعاةالثلالة

وكئرةولفقدهلتتئهابركهواكن-ل"مةامنيخل-ولاانهولو-لمت!تهلا

ا!لموبوهىو،كا!:لمهاخارهائذياخاء!االاسصاوبو.ولر21من4دما

.ر،ل.رضءمروكنه،،د،لممقيروحي،كثيف

لاواء-ضنت!هاداتكلر!ةالىخطواداتأ!نبر"عمالمبعيدا-والبحت

ن!لادة411((هي،د،لمه،وثةجديرةهامةاور*رةيوض-لهاداعكط

الغي-رخلالمنوذاك.()اتراثاءن))المووفاو((الادبيةالاجيال

إخلف"))ا()واروإف((بنا،دب"التجربةمف،ومفيوالصتم!الم!شمر

س-وءمن((مانهثىكريت،ذالاسوعن!.(وا)فديماجديدابهن)او

الاطفاليحافظدهاةافكراا!ااءماعلىتحافظانهاالانسانيةحظ

تقدم!!ا)ءنيالتسلإفيزوعكل)ىبمدانرءورواحتى/لعب!محطلمعلى

ن"تحرسهلفظيهصغاكه"اخرعناالفكريا،!فناءهذالتبرير.لهم

((.الخ..المقدسات،لفكريةايةالحر.ايتراث:لمفوالىا/لهمهيان

هذارميميفاجعيزالمارعضهم))انذئك،للالزعاجيدعوماوهو

((.الوافعو!يال!طلفيالتراث

نموذبا،برفاءهااوالاعمالبعضشهرةنصتبرانيمكنولا

كا؟:صهلانيةهـ!ضفدء-ا!يلااًن.والكاملةالحقةايةالجماللمقايشى

كانبلانه))او((لقنيامناالمحضممااكترلأالفكرقي!ورانهادهشنا))

((.الابداعوصةونةقىوالمبا)حيةاطغات!!ه!المخنصونالاموسوءكهمالايفهيه

هيا-تاثنه+*لمةمانوالف:،ز.بئالادباءمنالجديدةللاجه،لوبالنسبة

وا*-ؤ((اذهاذ،مفي51،"-اجاهزا-*-ونكدألذي))الؤضوعامشعكلة

)أهـاماالموضوعلوفاالملازمالئنئإ.كللايجا!))هيا!صموبةاواإسكلة

.الفنن"اوالادبرجمطالموضوعتقيماككطهيالعتقنصة))انقلك

رفىذ،-و..ا:قيدءبئاالممفا?-!4الخاصروي!نهون*ريوللاسوناذ

كثهبىا.المحاذيرمندا؟ههايسلمملا((الادببمالتقيهم))ءاىالاعت!لمادان

به"احكا"اةقدا-صت!أودد.!البدا"فيالأدببمإءقي"ءمايخطىءما

رهبةا-ء!إكأاء:قرا)تديدان.لشيءابرعضا?أخروا!ن،لأذلك

.وء-3اواقه-ةواالذهض-ةالتراربةبهمازاة))وانما.الادبر!مابالتة%-م

ا)ضجربر-س-وء!اناة.((جديدةكالانتهنعالبح!وءفامرةالتقيع

افه،راء!ؤ*لمه،،و!!الاز"ءافيةر،أعدإمومةالارته،ط))ته:دط،اوا!ع-كأا

از"-ازاطء8د،ففي"،--بماالذي))ؤ!-وارصلياامناناامآ()ال!لملاق

اكا-،ذابتوازنلملألالاصورم))ب-دائر.لا:ا.ءطا()"طع!رفياحض،ري.ا

ادفوذبلم))اوافه-هـنانولم!.()الادبيعمة"مبماجمزفيتوا

ملى-كاواضحةصورةلانتقاطنكإبلا"اننالى:م!هون()بالتفاصيل

الشيبينتطابقهناكليس)ءانهاذ.((العالملىالراالاص*لطبق

يلأ*كل!!،!ه5007

ءمتوىطلىده!وانههانيةقى4تجرلخلقدقهـسببهياذرحهو!ت"!ا

((."تةالمها8!ةالطبلوحاتكاحدىاضسجيلىا

واءهر.اولاؤنان!-وصيتذانه3!ويؤنفمه"يثهتوالفنان

اؤيحفدوربدعهلانلايعهتىافنما.كبرىلقضية.داعيةانهلجرد

!امةف،هرةمحتوىاو،"حددتار"ءجمطظأرف،ؤكب!ف!،ث!اةخظله

امقولاذويلمدىالانهت،!لااعهقر.إ-قىااًن)ءذللظ.؟هافارر"ظللج،..ء

اخاو،ةاال!الوليلهملا،/حرروور؟ةوءوة!الذياوطقوا،((اخاور"ا

هذا))تخلقلا))((المعركة))،ءلالاصالفن،نل"ميلكنه،بالذانتهيئا

((..دكهثمهمه)ءلكنههاالفنان

امبكاعا)واالجيدعلمىالركما:افشة))"فايهمصاجماصثءاانتاقذاً

((الطموكطيحدثكماالقمياسيرحددهـالاالادببلآالاءمال))انافر

والقارىءالهاؤراذوقخاضصةته"ىالهقديةالاحكام))فانوازرلك

دصاقارىءا"لفعببماستفتاء))ل!ه*ريضاذالا!تهـبةالمسطو((هعا

القارىءرأيفانذلكبرغمو."النافدضداكالمبا"صعاوالكانب

ثسيالكبرىمتعتهم،ء!ونيئكااف)ءؤنء4فيرعوا"لفه"تتحصهفد

.وكذلك))المؤلمةالحقيقهمنا!روبااحلاما!مت!ةفاةبطااكأباؤراءة

هالالاعكلتخفعايكهرونيةاالةاكاايترولهـدالزري))ا!ناقدرأي

يم!ص!ىا،ضاهـوثم(("!نةيديولوبرءةوا،احدل:!اجوالادبية

-.جهودهلكسب

.؟هذاكلول!*-اجد،باالادبيقدمهانيستطيماذياما

اكثر3)0المعصرالملالمالادبزوعهـوءا)).محيرة"غهاكلهناك

!اقهلواحدوؤتفيادبب!اص،سعدةيرمارسوناجددالأاف،ب

ر-5-تتحت((وءختلفطعصرؤ!بمابالفعليعتإئ!ونوهم.يهشقروا

يتجاوذالآيىةالحضارةغزوبهيهددهمالذياًلهدم)ءوالمقبلةالازمفة

الغريبةالادبيةاظواهروا.((المطلقاىاالخلودديمومةفياالقاقدعث

اكزوالروصانية((الكلاسيكيةللحضارةرثممة))هيا&ومنعيش!اات!يا

التيالراهقة(الفتراتاحدى4امو!وراهذهيمتبرونالتراثحراس"

((،المنسي!ةاحضاراتاعودةعبرهاتمنتدجديدةحضارةلطهورتممسد

فيهبصانف"يطهماماالقديمالهراثان))وحكماحقيقةافيوهي

ؤساوفتانضوفي.((اتجديدالفكرياوبراءاغزوضدالكفاية

إيمي!البسايكادعمرناتنطرالكارنةنض"لانللحذرأنادعوة

((.الاا-ء"رونننالانسا

ولهط1(فردة،اوطناؤ!المنفىافة))واضحةاًلحمروهلامح

اخت!-،ف،الجدرانعلىازبالببروب"المكلاًأرؤساءاسواء،ازحاما

ا،يب!ا،"حروق-اتركاتا*يتالمكهوبةابالثإبأثمهء،ر،الطائرات

امحصوا.((اض!ه!اءمرزا.طادعهي..-ه،ربذ،لالمر!ءو"فىإرسىوموا

اءوففهنءتهءزبهاسةاةافياهناكانبمىد.منهددةبته،راتصهـوج

ءوؤول))وا!خر((الرو"،؟-!طموفف))اًوا!ه-ا.لمحهيدررماكل"ن

يث!وا))ا!أعآا?وريكونلان8حيطا!يااروءازسياان((اثوريا

ثه""فببهـحدواحلمنايهروا!ن،بنتريكمث"قي،ء،كفكرةالموتضد

ه--3يموتلاادياا:،فلا"انالافء-ن!نىايلأضف))الثورياكىن

برعفمروحفييتخرا)ود،ءهـذازال،ء،()المذبحفيالحهواناتتهوت

شها!صا"مت!رجاًاووءانسبم.ليءدزن!/8ام4-4ادوءأزرااق.ا*!اب

!---را4ئهباب4مه"تملريلثوا"لكىن((الاستشهادءمرعلىفقط

فياوآ!فاالى،سلامصركماموتهيعانقالاول0()وءملافلآرا:المعركة

الرومانممأساة)).زورياحبهحتىيجعلان،ستطيعلالانهآسف

الثور،اما.هملىبلامابشكلاليهيسعىلكنهالموتيخافانه

بمها



؟هذاكلمن؟لجلإبدالجيلموعطهوما

للتخلعرالمجاهرةيخهضمن،ا)ضراثمنالجيلهطداموقفان"

،الحسيةالجماليةالعساسيةفيمفرط"لانه،ا)ةراثهذاآثارمن

لناتعاالافكارمساوىءكل((الجديداجيلااورث"ما"والاخلاقية

تأثيريفهمانالجيلهذاءنيتطلبوهذا.((بسهولةمئ!ايشفى

واصحتىبداهاتياالانسصلاخ))فييهةمروانفيهالعضاريالدروث

."العدمالىسيقودهكان

ول!ن!حسبوالمضهونالشكليغيرانلاالجملعلىالمحتمومن

اطاؤ!-ةااحدلدىيعدلماذهذايفرضامصرالان.احجماايف،

اصلاشيواالتضاولاىاتجرفناالتطورطبيعةان((.اطولاتالقراءة

ايضإلجيلاوهذا.((مصيرنا،لغتنا،البشريةطيطضضاشيءكلفي

((.عليهااحكمبا))ايفصاانماو((وتسميتهاالاشياءبكشف((لا!الب

فهمط.دون41اتصديايمكنلاماوهو

بوضوحموضوعهلثمهريءحمديبمارحبحثهمنالاخيرالجزءفي

ابءـطاانههياليومالعرببىا)كاتبمحنة"انفيؤكد.اكثر

منالكتابمزاءمانهإ.سابقوقتايروصكثروموضوء"تقنيتهبتطوير

الاقتبىإسءرحماةاتهت!خطتاالترجمةوفيالاصلفيالفريدين

ماةدباضدالمراعشنيتف!نهذاقناطبعوبا.((والتشويه

اهـتينفسههواقدماءااث"مراءواالكنابعلمىئارالذيالجيل))

الاشتراكيةا"ركسيةجلمواهبازاءالمحافطيناشدمناليومصار

الذيال!!لاؤارادبهضفيحتىيحدثاحياناالانفهمالهذاانبلى

يهء-وغهذابعدشكريوالاستاذ.((الادبي8+داراسنبرمدحذوام

/ءطفان:ضديا؟:قياكون((دأنطلميهمحكومبانهالعامالاديبموقف

البور!دواذ.إةالىبرطبقتهيسمووانبرجوازياكاناذاالبووليتارياعلى

ناينبغبمالتيالرفاهية!باطاوبطا((ان..اًذ((برو)يتارياكانان

اء*ر((.اوجمطواب!ارفاههةافياضممماوبم!اهواًلمط!ب.طبىع-نم!ته-ون

ياغةاكصاةءحاوانه،شكريالاستاذبحثعلىالعامةاللاحرطةاو

غيرفاص:حت،ورسببل!اتن!تمحاواة..لكنهلأدبيمانغشو

ددءاحصواو،.ءهراضالا!فيإرةبر2رفيةسادتهااذ.مفهومة

،ركونؤ!،اؤكار،أهـدعلىر،مث،داسهاوذكرهمالذبطنالاعلام

يبعخظء15،جداكث!راًعددهماوجدنا-فيها-ديدلااكنصحيحة

اًلا!هم!اءذم-رعلىالمأ!لاءرصالهذا،الشديدةاده!ءقىاعلى

لاؤ-داش!اءك،بهبد!:اءنهـةوكااه!منبرهـ!ةواقتطاف،والاءمال

"أكبهـهـايرءونف!او،بز!ها3لضأالاءللأقعلىحاب"هنادتكثون

وروس،الظراءثكري.تاذالالهأرهق)قد.اخرىبوساللممكنا

ءنايضمةوث!،ت!شللم،أفكارهبعضصاتثمص،و)شانواظن،ث!مه

"-ءأرطقىاهلىو،العميقالبحثهذاف!متانئك!ازعماناسةطيعلااذ

ثقالمحتي.فيقصور

اهـثيا*رضاءرنالاخهبرا!زءاعنداقفاناوداتببيد

ءوغطيأخذانالاديبفيهيدعواذياذاك،أكا-بالافكارؤدءته

طهقت4/ء"هووإنبرجوازياكاناذا/1ل!نمتارالبروعلمىي،طفان))ضديا

ا"*ل،بلءفحهةدعوةوءـي.()ايضأر،،بروان3انابىرجواذ،جةاكاا

ودي!الاس"،ذوانخاصةبةءعلب،تتحققان،بريدهاكيفادريلا

.هل"الف"روئياهسوايرواهية!بر،و!اتطاهـوالمطلود!))انفيوكد

ةنهـإ.و.*ونانحقافا(و"نإ.؟ا)فقرفياويباكتاحدابطا

ناا!نلابراؤ*ارالاء"طدامهـو،البرثمت!ابعةفيالارهاقهذا

اسءقياو?ووء"ابرالاتمف"،د)ثظاف"من"،ابز!واءو!ولفكريالاور.تأذ

لايفآؤدةوانهاالاطلاقعلىواردةءيراؤ!،يج!ل،(الاعلام!ؤلاءبكل

.!حظنرة-مماهعنى

ثروةإوله"*طءبدالم!يح-ا)-مقي،ونيسكوانسإن

.!و؟ءمدءورويرةرستعرةرانثروة*حا!حمىعب/وسفالاسمتاذو/جاول

فهرى.حبلأا-سا4ااعماءنء!هـوعةق!لآبدؤذاكمتاوما.للانهلان

((4ءلمهاعذ/-طهاالؤ-ماكلاؤ*كاده))!والانصانهذاجو!ران

9!ايى"ت"صميموفيصاو8اذلانوجدان!ي"1،قداناهذاوانعكاس

او-!ده!..،ةاسسصا!تها-08ءحاقهد.!!!،.ة؟اة*5---*ا.ةا

الأنالحالةهذهعلىلابتانسانهو،آخرولالهاوللاالرعبمن

نا-مهوفعالهمنطةهحسبعلى-يستطيعولنيسشطيعلايونيسكو

وتحيىتن!شى،الارضهذهمثلعلىحيةجاذليةبوجودمايومايؤمن

الثبثيشحقمالللانسان،اي!ونالوجودهذافيالحبركةوتبعث

لىاءحثمحاولةايبانينتهيماوهذا.((ومثل..وقيممعانمنبه

نا))ذالم!سي!صلالذيلانفاشلةمحاواةهيالعالمفيخللعن

اسىاسفيالكامنالخلل((انذلك)حتهاعبثهوماالىالاينتهي

..اكيانانجبر-هذاالكيانكانالا)).ومنهءفرلاابديخللالكيان

.)؟خرعالماالعالموكان

عديوسف))الاستاذعرضهكمايوبسكواانسانجوهرهـوهذا

..يونيسكواعمالبهضفيالجوهرهذايطبقوهو.((ثروةالمسيئط

عاىذلكؤ!ويعهد.يونيسمكولعالمفلسفيرتصوتقديمالىليصل

ينطاقى،باللاانتماءءالمهيضجاتيافيونيصءكو،ايسلنلمارتناشارات

الاشيإء!أهـ-لاالمدميةبيداءمنينتقلف!و.!لسفيةخللإلأمن

وصعولةنفمه"وجود))فييفكرانالحدةمنبهيبلغمعكوساتاملا

هذههـاواكن..موجودانا((مثلايقولانه)اوجوداهذاتعديد

ب-ابالاسكل)،يرفضو!و."تحديدهيصعبشيءهذاان..الانا

للىكوويدء.مطلقةبصورةا)مايةينبذاف"اي()والمس!ببات

ناهذاعلىاءتمادايوسفالاسهء،ذويفترض.وءضامشتهلف!ه!ءكلفي

ماوهو،()س،رروفلم!!فةيونيسكوفلسفةبينماصلة))هناك

جهي!4وهذا.((إوفي-"ومسرحفبمالشعورحالاتتحلإل((يرؤيده

وجوديسكأمفاهيمالمفاهيمهـذه))اًنالقولالىالباحثالاست!اذيدفع

((.4التسميهذهأرونيسهولسإيخترلمواو،صرفة

هـ!-داء!ريجبانلا،اباحثإايهاوءررارزيوالاؤة!اض

اعءهـدا)رويالمنهجمئاؤش!"ول،ن!اقنضممىة"مجالهنا.ولشىبسهـولة

كأربطرلقةعرة.تقدالغكبرةانا(ؤكدومن.لنالتقديمهعليه

عرطى،كفكرةرتأصيا،1كأءرايهتميعداموانه.الاطلاقعليملىعة

فالوجودب-ون،يديهفيءظحةكانتذلثوسائلانمنارغ!ا

ويروفي-كطو،وود.ردبارةوسرجءة،ادبيةأءمالفيفلس!غتهمير:ثبرون

المقارنةخلالالكرتهمنءمرضبرانيع!نلمابىاحثلكطن،مسرحيكا؟ب

..ءخلا،سارتروانسان،اثقياسكويوفياف،نبصاطبمبةا

.وهضطوجوهـئافي-ت،1اهإرغم-لىامكرةباالقىبانواكتفى

3-..سوفييتيسعربرب-حوار

نءا*ددااًرحاثابعد!و،اموفييتنااعرببماالحوارولعل

الاسة(ذو؟جئ"4،?كريالاستاذبحثدي،تهذروبل!اذيا،التعق!

مقه"ودةسفيرقياجلاءوا!وقتنفسفىوهو.اخةبابصهوبةاوولءف

ء.الاخرينالبحثبنفيوردمماللا:جر

هضاتتاعلىبطاةحدرةداب7اقدمتهاذياالعرضو؟تميز

ارفيميةلافف،/11نهوذبراا!هلبراؤدمبانهاورولاير!ملأنخطبئحثر،3ءزوا)ضر

فىه!-!-وبهض.ا!اماءاظااذا!ءثلءاجمه-اإلمورانره!ناك!بما

:ظي-!مرلإ"،لمقاجراليةء--،؟لوبءض!ا،اقهءوىاا!هي4ا"ا،قضايا

.ط!-اقءن؟خرجوهذهصوؤيبهنجظوال!ا"ريطاالكتابببنالعطة

.4المناقشى

ءاتربس.مو!وثلاثةالىةاءدهاهذهةئييرثاءداانقسصموؤد

ابورهاؤروزوؤطازاتوةجمه.ا-دثوف!دا-موؤييتياالادبعنءلملأ!ح:لهااو

مب!هالقيهاو!ثدث.ابئانؤباوا)ث!،ؤةالادبءنءلملامعوئان!ب!ا

ا!"*-ال!-ولى:اثهاوثا.عاصيومبث!الإزفيالبستوادوار"-مان

.ادر/!رسهي!--لادكءورافي،-ا"حدثوؤدالثقاف!ه!قىالةلاؤ،ت

اقهمة.واالث.مرعص؟،ورادع!

اعرباالادبراءبرء-ناد!ماا!واراهذافيا:ظرايلقتوءها

:ارروف!ييتو

ا)!هـ-(?كأفيا)*إكلقىالاتجا!اتبهضصولياة*ا:االااتقاءذان!

ء:!"!رماهوو.الادع،سيةئبافكرااكطافاتبمض!و،يىفالدو

بأنا(جتهه-نا/5!ان))تأء*دهفي،ار:دوةءنا?ادراالبيان

واذاك((أ"ومتطلباوبراء"نيهاك"حبرحياةالصلمةوبر-قىا-قمصياالاددط

،
،



الا!رياليةضدالعربيةالشعوبتخوضهالذيالعادلالكفاحد!م

تاكيدهفيعاصبم"ميشالالدكتورعنهوعبر.((!هيوني!ةوالها!المية

واا&هـاريةاليدوليدحضماليسليئنؤ!بماالعقافيالابداع))ان

مابرمقداراليمينبةاليدعلىمشحيلهوولا،فحسبالتقدمية

هسذاقيأكانتتبدع،التيا-دااصالةفيالثميءكلقبلهو

((.ذاكامالاتجاه

علىالمسوفبءبتالادباءتبرفان،فيهالئلطر؟هتكذاكأ!

دستدروبصللألمنيتماو،كا"لغبرانهيربل!العربيالادب

الفان))،معلاياش!ينكا"لقولجداازعجنيوقد.تمامامشقيمة

نءالرغموعلى.((ا!ربيةالمث!ءوبآدابمففرة)).((ليلةولطلى

الوؤييتي،الالحادفي!روفةانهايال!بنكاملذكرالتيالاسماءان

بالذ!نالتصاقهافن،هناكلهمالمعروقةالقائمةكلهييى-تط

والا!اء.ا-وفتاالادىاءي!وفهااةك!االاسماءانهاعلىيدل

الاسماءاللامعلأهنتخلوانهاثم.تماماالعرببىللادبوومثلةليست

الاجتهاسححوالفكبر،الادبيوالنقد.المسرحالكتابةمجالفي

.اسيلسيااو

فى/!لروايةااتجاهاتلبعضعرضهفيسافروتوفاشارو!د51

وفييتيةالس!المقاومةالواة*نأبننجربةالاهتمامالىذاكاسوفييتيا4حادالا

امامتراجعناوصه!وافدالنقادل!ان))وقال.انازياولخزو

بعدافهم!هحلهناكيفاما،الاحتلالخلاللفعبنلوءوراناةالالمان

يرقى،لنازايةكرلعساا!لةأحطمناو،اضبظاراسش!دناو،يببنلنازادناطرو

ا!لام))؟ن،لكدعافرونوفوفسر((.لفغيهـا3بعدنصورهالمقهذا

الارمكنلاانهدرجةاىاوؤاجعةأع!فقىكانتثمبنطءاناهااتكبماا

اثبصهوبطولات،"ؤثرةتراجبدياءنفيهالماعنهاالتعبير

."بالمعجزات

انناالرغموعاى،كذلكستكونلنلبالنسبةالمسال4انويربدو

افاجه!ةاحزيرانهزإمةفأن،ارةوادتحوبرمعرهـلأب!دنخضلم

سنتلهـ-مممااكأر،انبنوالفنالادباءءنابربىربةاالاجيالصلمهمسهضطل

ادرائن!ءعظميقؤ"المتفربمالذي"وقفانبلنقق!هذاليس.المعركة

فقط.4فيشار!واءاعلىاطبعباسي!نعكمىا.برهـةامنوفنانينا

انافرونوف))4سقال.اكمرفىينفساركوان،1،ز/مةا9يبمشاركنانحن

ء--نيستطيعمن.((ا)مفقاسء،اركؤجمبماواشتركت..ص:دياكأت

فياشةركتانا.))بعدقيماا:*س!ذلكيزعمانوشعرائناادبائنا

هـلهـوهذاانيبمو!((ا!راءهنعيماكني..اهزيو"ااحداث

.اطس"يزع!اناجبا:يصشطيعما

حرسطصةؤضبلأطرحاعادةالىاًلوفبببتالادبراءاضطروقد5

يض-بفواو)مالمهروقةالتمليدقيلبا"ورواخلالمنوالتزاء4الاديب

والاذجبنالمفترينبعض))اناكااساورونوفارأثوقد.لذاكجديدا

كذاكالادبفانءهومج،تدكغالا!ت!صادانطا(سايرورولون،افربافي

اندامحترؤطءقد(نوفطليهاًما."تفاءـلأهذهم.ايةء،مبرمج

ئصر،لأوا)5الحوبورءاة))"ل!ة3يةحر))قيههاتدطالسوؤبص!الاتحاد

4نحاربولألورراء-نارنوعهذا،يةلطبوعاعداءوابويطكأاصوا

وض-دحزفيضدبقفءصكلوان.عدلانراهاالمحاربةوهذه

فىحن.الكت!اباتحادألىالا.%ماءلهيحتىفلاا)ث-،وبمعصداقتنا

فيهذاسليمانوفاش،روقد.((اطفالناارواحهـءبمبتس!ابداًنسمحلا

ا)سوفيصتاكتابابرعضا&الميعاىالبرجوازيا:اخاؤأثببرالىالمدد

،الخارجقىبسرهـلأبن9ءعرويصبحواالطا))فلم!الرفيقىالىيدق!هماذ

،والمكاتباحهالمصاتممننخد!ماقياالغربربةبةلولاشباكفيفيقعون

ى1ايتحوللانهسمعت4منالثمنيدفعاثطاكاهذهفييقعالذي

((.الاعداءب!بدرخبصسلاح

العاءلا-خطوطهءمحةرغم-لثمهكلابهذاعءلأالقضطرحانببط

،اكنصحي!ا)!اماكلارهـ"،س!لمهلادولرالاس!ةمملامءص.وعايتضمن

"فف-ودةحافلأو!اك.يئب!كماعميقةليمصتتفصيلاتها

وبرغم،جدامعرولمحةاصحتا"ةثاالن!ر/"هذه3طوعندارلاستص
..جوةلمرا

السوفيي!نياً!ربياللقاءيطرحهاال!نيالعامة(لقضايايعضهذه

اللبنانيالجانب)هاعرضالتيالقضايامنمجموعةالىبالاضافة..

وفهماطعديد.)ممقاهناكانيؤكدعرضهلماالعاموالخط،النموةفي

..مانيوناللبالكتابعرضهاالىنيالقضايامن

***
منطلاقد،ا،دابمصحزيرانعددانهذابعدشي؟اغرب

لاثيءعنطهالنهافياءتذرانوينبفي!((-زيران))الىالشارة

عن.كتبوانالادابمنحزيرانعددتقرأان..بالضبط!هوماادري

انماذلك.يكونهااًصعب.ثكبما?*مبذلك.قاهريوانتابحاثه

كأاب!بلانضحكاسعبهـ.االضءطكزمننعيثطنال!اهريبنحن

لمحيعيوننا.اهخلابارتبكت.أرأساانسجةتفكت.راب!ولا

احيمانا.نفجلكنناذتكلملا.جباهنافيالجنسيةاعضاؤنا.اقفينتنا

..اخراصيانقياربععلىنمشبيوقد.نموء

ي!صمسينبكي.الذيذامن.نكمتبواناننقرأمناطلباذا

الههثؤشياكلبنالموتىيسض!رخذاهن.الجيوبيفق.الخدود

اثالابهحط-لقراءة/نخنتبزغنطاذاذلكسيصلذامن؟.والجنون

.عنها؟والكتابة

أليسع.اصفرغلافهانقلت.يدي"بينالعددقلبت

الموتهوانه.؟اح!االلحماكلتالتجم!الرءالههبىاتلك؟.حزيران

نءالهددخلا.ذاكولاهذا.لا؟الغطاعمارناعلىبشه-وبهيزحف

يرن"تحسر-اؤوادون(ذاكر.الفجيقىفف.ب!هكذا.يرانحؤعنبحث

اذء-ن.ذاكريتذكرهماندونومضموا.الصحراءفياعهارهمفقموا

لةميء.دوليعيث.الطرويئفيشجار.تافهةلهجممةفيموتىيذكر

السعب!الضحكزمنفيحدث

حزيحرانمناراًبعاعددفي()ا!داب))منحزيرانعددطويت

مرخت.اشمهيراالارواحنحض-برمحفرفيه.القاهرية"الاهرام))من

مىنالفا،صعشرإرواححضرصالحمةانا-إ:!بماطا.الداخلبةخلإباي!

توءوداق.ذكر؟ءعهمايااء.دؤاءفبهم.سبلناءرم!لملاكلتهـم!اقنلىا

وذكر/1"ظءوداءخااغتالمن؟.قتلكممن.المطويبالسبوحوا.تهالوا

وسهرو؟شيء"ءلمبلعلىاقيدرةايفلكذاهـنقورطوا؟.وصطكاتنما

يرست!داولوفويئ.السلطة!ييمصاريجناح.41اوماكليةءق

وبرظحطائرةوبرظح.اءمجراءافيملقىطائروج!نلح.الهؤيمةلمحو

ك!لءنالمهربهوا)ـجنونادسى..ال!قليةالاورراضممششفىفىكط

ارزةديره-وقراطية.3".ءقيور-ار.ايدإولوجب(0"كأولوحب1.هذا

يب.تعذ.سجون.معتقلات."كنوقراًطية.بيروقراطبكأبةوملوخبقى

.اًيىكرون.ارواح.رولبلأراقصةاكلوباتيةاعببة.برجوازية

((.حزيرانمنا)خاءمس

اجمعة!ااهرامقراءياالخببرصباح

)*).'ا!داب!ةحاتعلىص؟ى..ذاكردونحزيرانمضى

عيسىرطالقاهرة

لهـزهطاكاتب؟9فبناصوخةنفهماننا:التحريرتعببق)*(

هـنالاسود-بوعالا!ذلمكيافطعاكاواوعتهيهزثهوزشاركهحزيران

"ا!داب))جمهعاعداداننطيسرانن!ودل*::او.احديثايخناتار

هذهعنالت!بيماهـف!،تاءكرهـلأكانتالهز)مةبر!دصدرتاتبا

ا*"هطامانغير.وبحثاوقصةشعراارن"وسىفيوآئارهطأا"هـاة

يقممانيحاولحينبلايجابي!ةيتسمكاناص!داوواعلىالمرلمة

الياسمرحلةويخلطا4،مودواالمقاومةعنبرءبرا)ذيالادبيالانظج

..والبقاءالتحريرمعركةؤيلهالمرصوددوره"افيكونوالعويل

في-ان)الرابعالعددفىللنقديهمقالت4تسلملكبريماالئاقدوول

"الاداب))ابحاثفي،يرصداخذحهصالصامهذامن(ابريل-

تكنلما!ةكط"الحزيران!بةاظاهرةا))4،اتناواتياكا!رد!المنثورة

رل!التنامناننؤء!نوالتيوحدهال!ددذلك،ءلىلواقعافى!اصرة

بلورعلىويقضيالمقاومةروحويعمقالمزائمثددمطاالىتجاوزها

صا



نطشوفيبذ
الذيالانسانيحدثبما4شببالانالقمصيادبنافييحدثما

والقيىماقابن!اوالنهاذجاتحد-دامرحلة،الطفولةمرحالةلم.خطى

4وءت،ا،عاصرادبنافيالجبدالجديدعلىنلاحطهفما.المقد*.4

عنرحثاوانياحولايقدملا44ا،((ا!داب))من1اضيااهدداقصص

ولايربفيلا،الضاركةالىدعوةواًنمايجسد.تفسسسلا،الحلول

وغبىار،؟لبناءا)حلمبحملجمتعيوانما،يصفولايمردولايهدم

والطهوح،ق!ستعادلاااتيإلامسبر:راًءةالمنشبثاحنينوا،التهدم

قوضىى!بىاذوبانوااضارادائم!وبماالتعريفلاسراجامحا

هـوالاشياء1الحياة

م!نكانان-الانالنا!بمالقصاصدؤمنيعد)م،ببم!ماطة

الفنرقمرة!ؤمنيعدام-اءمثراببناًاحواربجلأوىاصلا!ؤمضون

فيخصوصاالعرضالانسانهذا.انوالانسالحياةواقع"ثميرعلى

القدبسمالاى.طوريافكرا"نابيساء.تناقشساالمؤثراًتلاشدبرللادنا

تاصكحتى،خفياوبتننخ!وعلىءادا!"هـدطالكعبر.لصبغالذي

..ايلميفز.لمونواالرادبروفىيالابملاناتاءاني"شعبء!اال!يياماسىدةااقيما

ا-تيااءهرااًنسانتغيبرع؟كااولنابقدرةالفنانيؤمن.،مدا!.اغا

المى*---كأفيطاباج!وداأؤلألقماؤ-ونالاشيى،ععلىا4اقبا!يايتحك!

واف-ن*لاًاضيقشىدبرلدصيرييقيهـالاولاا-فاككاباقلوالمعرفة

اله"ءوب،تهذهؤطاق4حاوؤ.المتلإسنمنص!داا!*تي!ابهينتطلبادب

اف!+ىاحاهـلمهولبءمناهناناززل!ال!صاو!ودانسببم)طلانياا

صء،ا،أءم!رررها،آخرحاه-،اءا"4وتمثل"اطاوتة---ب!!سير

آوس-.عددابساؤ:4ءضالو!ءار،وؤاءاءكأزحديدااكثرء-دباقيولكنه

إث"ركا)تأ!ااصهءراتالاحداثا(لملأأما)!وورواقالانسافيقىالىة!ربقىنطاق.

،-اخباوصاؤ،طاص!،ؤ،فيااًاخ..!.ادالا!ةواسياورلمهكأوايثالحدالعلم

لتةيق،ساها"*وقاوا(لملأئم

صد.ددةطرقممأبتثاناجدإدةاالهء!قىكا"بعلمىاءمبحواقد

ا*فدااواقعاهذاطلفر؟الانحهءانوجداناىاالحدلدبصوز!المنفاذ

ى-عاا؟غا،،قدرعهـماةء"ةاءنالتهإءد،ةالافى*كالاثمت!تانب!!

يرتحههـنالللاتياإر!يصةالمة!!"ر؟تضءاوءيىاظوم!لآالمح!الهءود

ا*رضاووابر،اتال!--درانا!-لمانودراء"!واالاذسانذوقؤى

كت،دطبر"ضاجا.ا'ءلمرتواءاوولآالاث!برهوال!--رةا!-هـيرةا،(تاثاثوا

يز3اتراعاكاوؤدر-4ا-ا?ةا"اـةإير-ةمحى!كلونافممعو!اـىااد!الجداقيصكأا

اذاضفاسب-ل)ـه-م!لماورولا!؟شءكامنا-و!-وىاال!:ءك!ا!رللأصمواس

3.1الفرابة!هو؟ثإ-سهـكأا4؟-تلمافصااالمنهجلالانسانوصهـانالمحا

،وا!."حبكانار-لحذير:قياعضء4))ؤ!!تهؤث،صببدررحيسفهلط

المض:اؤةلطله،فىاءوا!هت!--!ف!ا-5ءر،قىبااث-ووراءؤجاكطاآفرون

اوفأااالاورعىاءث.*ل!!دمء""القصها!مورةااجد"بئاءفخاقيواالممزق

قهءته!كط((عبدا)41فءار((و!لءه-اا"لاافيةهماًلنالىر)سداقيءولوا

!ء!ووةاس--"دو؟.!ثحباحما3111"الادادط))هـددؤتالمنمثمورة

ءه--قىت!وءا،!اارتب!تواننما)?عها،-ةاءفيةءور؟4((الا-وبرجم!دط((

!وءانة!وى-:افىفيا"خلةاؤيىلط*دبراجفريحو!صاوب"تثءعجررها

وؤد.اءروارياسروبر2وءطثنوعريب!دوء4ان!!بايئسووهطءماير-اوعر

الانصانر9لمشاا"ء.وىااأوردوداىا"وادزآو؟جق))ءخلالقصاصيا!(

ذاكخلالى!-نا:-اا"ك!!فابرتين1يض""برممانضغلهـالرقاؤقحيث

اللاانساذ؟،ابر:ودطانت!يهانر،دالاءباقىا"س-طةاالانسمانصاجات

صواراىوا.ا-!إهـماالابصارءاىؤدر-،!،ففقدتا.مهساأعهناطغ!جمانوا

اف4،-ةاكتا:4لمح!ار*قىإجدبم!ةد!!41اض*لا،-روهطاجد/دةاالط/ر!هذه

قدر،4،ةقدلماله)ؤهـدواخرحيأبينفئيةاذضء"(راقاةصيرةا

ع!ذ-ا&ظريالمستوىعلىذلكيعبت،والعطاءااضاثيرعلىنهاليا

فنيةذءوللىااضسطادى11،قليديينالكتابعظهساءكصصمنالعديد

لي،.ملاءسطاهنافبما.اريخيةوثالق"بوصف!وليستومؤثرةماط

ا!ردا-بئاقص،صااءممالمنأكثيراتثبتكما،المتخمصصنسوىبه

ةفالم!تحطىالافى!كالجواراىاالتواجدعلىاتهليدياالشكلامكانيسة

ث*ء1.1رغمتتمهزاايي"ة-(ضسلإمان((فصةفيترىسوفهـ!ا3

.11،ئاولرقىواءطالموصوعبردةا!قدرم

عضقرارالالهمرحطةمنالمبد?نبا)*تابوصمناهالذيا!ضجخبرج

برصواةءعةالحبمواص!هفياتتارهـ"واالبحثمرحلةالىاطفوليا

ااسة.بموهذا.الراهثةاذهبصةاواحلامهما)صلغاربغرورلاالحهماء

هزل!بات،ؤف،والاعا!ة"الادبكطالنقدفيموازيانضجايتطلبالابداعؤ!

يتمصورونن!قطدبين-الانصتىالغالبفييحسثماوهذا-عقيما

ان،مدم،يم!ضطيعولبرطيرالادباءيطابىونوالحقيةةيمتلكونانهمبطفولة

وهـو-"د/هـ4وهكنماكلبتواشتع-ونيقدهجماديرنابة3وب!ينالادب

فالننطر.افرورةبا"نسبي،تخيلهيمكن!اووستقبلاياىوا،الانخى

بمعبارلزنهالماذااكأيراءمدمولسن!دهاالماضيالعددثصصفي

وخلودهاطلاقه!ضهنالذيمننعلأملاونحناخالدوااولقا!ةص

حإرا-يطر((حياكان!رجلحزيئةات-قى((

اكله-اتواالاصداثصظللا،الاخ!فركرحلةخراف!يةرحلةف!ه!

وءمقما.از-اعااكأ)ربرياةاهـءه،"راءزابرحداإ*"س،بوازها،نفسها

اهـكاتول!و،ثهروالطالاخهارفيا*ادإكأاوظ!يفمهعلىالصدويهلمو

.2ال!(زب.،ءكي)ثعريا((لوجاوؤوا))يشبهما

انرا؟ق)مكذاك،ا*دوا،راًالاخفرياقلماظهـراحتي،..

اراًعيءانا.ء*متءإء!،إرين..افار،تواالبراريكانت.للثوار

إ-دزدنتان..بندف!ةلحمل،كنلم...صخرةفوق!مث:ايجذر

د-لا-االههم..احطارونوا-وا)حزنبر،لحبعامرةشعببةاغنسة

!اراءامؤ،بةمصابلادماه!ذالح:،لواسهـمعناراعيااًلاخفرلسأ-بنادق

(.ءربر!:الاصفرؤ،لنجالاخ!اءاءلملاداايمن:ا"وورمايخبرهو!و

زرهر،نط"-4ءتذعا(4عئالاصفرابواءإة"أسازضفجر؟لىبغر

اصتفا!بةدر،ب!ث-"لا4!ازا،"مدهنثاالاعداعاختظءكاناؤم!5الكل!ة

ما.وةنهفيإ:،ءرء*ءرهارزياارثءطء!-وذاك.الو!ءنالثموار

مه*ءإ-نزار!م،رخادؤ"مصارو(هـنئواراالثوارءظلانالاالاخصريتصور

عاىيررينأزريااءمهتوايهبئىواوااخبإعةاشدكالن!ورممتوئببن

اثمعبءكأاالاعس-ةزاكعلىالراعيحظيثصراذيااجوراشسد.ال!براري

ف"نجضفبأء*-!ا،ءسثانالاصفريهلهمورلم.)حزنوابالحبالعا"رة

ابى-للأدصريةاجلءنة)ردوااتإناا(حارليهـنمنهـ،ن!اطرا)ئوار

ين!ارهءزود!قبرهاوصئدقةمنير:هضانه.اضحررابنعمىوحاهوا

رث*-بثانفىنوالالمالالط-.تالمدبرتةفي"رب2اءقف-!دالمضإورلوحل!ه

إءرع،نعلىو،نجرا!ونبالا?إلاةاة،سىايتهرجبينماوث-ةمعركة

او؟نا-ءررل!د-الاعداءاجهودآا!ريرنتم!د)مانهاد!ث"واك!الاخر

ا-!داء؟وا4ءارروناواقواراوا،-اصاماقيااالمديثةهياهذهو)*ن-اذن

!ولو!ال!سا"قىا"ءكه"!ا-في"ء!؟وا)ةء"رإصواةواا!ياالمهمببنة

ائب-راًنوااجبالااازادانطواءصووالمخازن:-قىالابوتحص!طارقيويالفت!

مروحيىدطوصيدالملأ8ت،ثهازه-اؤيؤااز-مانبىهـوماكلويربقى

ير"قى"ف؟المديرتة3!تاجلمرحهاوتاوأ*ةاحوا)،ة،ءال3هـان.الاخضس

هـفال3الاصفريرفضهـوء9بر؟!ا!ورةاوا)ر!حوار"ءأءاروحب!الانسان

الانو؟لأهـاصبح!ت-ء:،؟ل!!ضالة،؟ااحفوةاؤ!وير:زلؤ-5!مودا)زإف

ءاا-"اإءآءلىرهظ!-عاىوو؟ههـد-خض!قا"،!ولمف!*بحفرة

ؤ!.ةلمتت!ثو.تاموءضهبكطةلءهـ:*"رةمضث!!ثاكاةحهخةاا:توموا

اثورةاعندؤإع،بر،رلضهـريهرتولوجبالاثلأ.-4الرائعةحيدوصيدر

.اداخاا،،1وص،شوهمىالكلكأادازو

اتنث"ابهاشد3ءاف-اضا-لمهه-ان"الاافبعدالواحدةالنىوة))

ي!اموطلاؤءصد!تطهما.ةياةدطنطوسلمهحيحوح!ءبركصتكبمابيحمط

!ا



مهزوماوحيداالختامفيويمودعالمهعنغريببصبر،مابحرية

يواجهه.الذيالاخ!لالصورةوهزيمتهغربتهلناتكشف

فيغربتهصورة((حيدرحيدر))بطل((الاخفر))يدركوكما

حسن"))يدرك((العالمهذا!يوحيدةتوه-االتي-الروح))تلىك

عليه))انويقررالاحتمالمناًلمزيدجدوىءدمفياضسليمان))بطل

((.احديراهانقطاهـ،قبلاولعلى،الصباحفييرحلان

والنموذجانتختلفالبدايةلمحانالنهايتانتشابهتاذاولكن

الرجالمنآلافشوق((الاخفر))فييتجسدوبينصا.يشلمفان

تبد(هكذا.منفرداخطاهحسنيبدا،معاواستثصهدوامعاحاربوا

هـوخطاهالذيالحلمكانلمحاذا-منفردااقطارامننزل:القصة

تعزلهالتيتفردهعواملانالااخرينصدورقيالمنبثالحلمنفس

تحفقاجلمنلمحيهيحاربالذيالوقتطوالوتموتت!كد،عنهـم

لح!ميزاتالىاحياناارواءلتلمكتتحولوقد.المشتركاهدفا

مقراعونلانتصلمحالتيللدارماونحعلىامتحهمثلكفاحه

علىقادرةالقريةفيشانذاتاسرةالىانتميابهومثل.للمشروع

بطلافرديامنهتجةلا!تىالعواملنفسوهي.الاءداءانتقاممنحما/.ة

قريته.!ي!احياةافىالطوالالسهينا"انعزاالىبالاضاو-ة

مهأكأببرااعنفؤحوعلى"))حسننفسفيالصراعويتء"،عد

حبن!ماغالبايرهقهاـرزيا511"فيرالبرجوازيشانالخارجفيبهيتم

الاجتماءبلاوعلاقاتهوضه4دجنالحاداضئاقض!اذلكثوريلموقفيتهرضى

المحوريابىطلذلك"حسن((وللمكن.المجمبع؟لعدلصإمهوبين

ىفيخضعصفيربرجوازي"جردليسى((فياضسليصان"ف،

يرجوازيبطلهوواؤماالاجت!اعكب4وضعلضروراتورطقيللاماهـتمى

وةءهـ--4برزوربيىناثاقحماتاحادنحوعلىيعيحالم?مرد

يرز"عهـ،هواـوعىاوهذا.43ت!رالتجم!اا"9ولى.ااا"اتومثاالاجنماعي

،وهوالت!ردمشوىاىااواقعأءتلملأمالا!مستوىمن.برطانابقبمة

البوبروافيبةابىطواقى-مجمدمستوىمناإفجإااقصؤبا/رت!فعما

لرطرهصالر،1تتعرضعئداالمضاكلوةهـن،ةوقفم!اسرعادأالتر!ا

وأى.الانسانانسانيغمنيحدمإلكلىا:قدامشوىالىجدي

،يما((الالفبعداواصدةاافزوةا))قصةعنهتتكشفءابفحم!هذا

الذياوص-نغؤاهالذيا)!المذاك،ائصرلااوج4اخصوبةاش-د

داخلهيموجب:ماظاهرهثيال!.كنامالعاذلك،غزوهفيينجح)م

و-بتفرالتبئوا،قوىوال!لالمؤحكم؟أتىاقوىاب--ن!هد!لابصراع

بهتفيات!اواإوىصباحلاعنالظلامفى"بحمظاالتياوروىواالظلام

!ل.اولعضدتياساقىىاكوىاوبالحام

انتصبارا((ح!هءن"يحققأ!،الاافبعداواحدةاالغزوةتننن!صوا!

كضوءاًأحمق-قةضوءو)كن.يعودانيجبكم-،ص(:اوع،دوهمبا

يهةاكهوانمااتاجرة،اتههـنولاالت.،جا-!4اادخا.رمكئلاالنجوم

اشعلاندبع((ص-ن"عادواقدالابدالىرؤإتهبمحرد(نالاؤس

.الضوءذاكمنقوبةثهـ*للأ"أساتهعالم!ى

زيادلت!!يق((الميتةابىةارةءجموا،((

نعرقهاناولهما."زياد!بقتو))قصلأءقارى-سءدان!اصأتان

طبيهت"نيهمطثاو.اممتازاعر:ا5ءر!،ان!بهامبزء+ضحاؤاءمااقص

ءلبيهالاقبال؟لىلوؤاوالنيمنللقلوباقيريبمااالساخرةاقمصيةا

بامت!ئام11لما!طذجيهلكردافرال!االارةطمرافيتفشتانبحد

الاشفاقلتوازعالض(عردزيا،وفبق"يت-املموكما.كوارثمن

منالمزيديمحدهادراياثوالض"عرصوتهوظلالذاتعلىابكإ.وئيا

علىساخراالقصاصزياد-وفيق؟ءليهي!خرج،أـ"إدهـووالنفال

احلامناكلمنساخرابرالارض،اء"مبهـالمتثمسبثاافلاحابطلهأسان

واصتم!الهوصونهافلاحاذ)ك،عذابيضععندماوالصغيرةالكبيرة

مثلطاءالبسهالكادحون!وؤلاء،االطبيعكإمكانهفي،الكونمركزفي

يتحهلوالذيوعدالسماءيتحققا!عندماكفرالذي)سعدهابو)

الكادحونهؤلاء،؟لنهايةفيعقالهيفقدو!شيءكلرقم'لكارلة

امامنفسهرمىالذي)القبلاويسعيد)الشيخمثلالبسطاء

تهاشبرايملكلاالتيالارضعنمدافعاالغاصبين(تركتورات)

لناكأف،الكوارثاتحديوسائلهملهمالمجسطاءالناسهؤلاء-

اك!،السخريةنبع،القديمالنبعذلكعنمنهازيام!توفيققصة

يدركقعندما.الانسانعذابالاشيءبكلالهازنة(لمتحديةالحلوة

معاوؤت"فيوياخذيصمت(سعدهابو)عذابحقيقةالقبلاويالشيخ

ورقه.هدومفي

قصةمنعبداللهلنصار"يوميحادثحولعاديةتاملات"

،فبينماالذهنمننابعالسخري!مناخربنوعنلتقبم!((عبداللهنصار"

الانسلنبهايتحدىوسيلة((زيادتوفيق))قصةفيالسخريةكانت

اختلالعنللكشففنيةوسيلةهذهقصتنافيتصبحويعذبهيقهرهما

.التعودبحكمالانسانيقهرالذيالواقع

بنالهاواعادةللواقعالمرئيةالصورةهدمالىلماعبداللهنصاريعمد

!يه.التفدراءاًدة(لىويد!صنااهناهامازيفيكشفنحوعلى

يتخطىرمزياطابرعايكت!بقصتهلهتتاوالذي((الاتوبيس))فحادث

،احادثواالاتوبيرعالمءصاكبرعا"علىوينفتحالخاصةدلالةبه

قبلمالحظاتواص!فاالسردف!القصامريبداانمنذذلكويتم

انخاع)مثلالسردفبماتردالتياصوراتفسمبريمكنلاحيثالحادث

تجسبدابوصفهاالا(الارضعلىبهلقواظ.ايديهمبينالراكبذراع

الذب-نوا!ايرينالركبذلكبينللعلاقةالخاصةالكاتبلرؤبة

.الارضعلىوالقوهذراعهزء!ااؤة

المعهدةالاجراءاتت!فينضجهقمةالىويصلالرمزويئمو

اجى-لمةلعاالمتعددةالممىئويىن!ثاتبهاتقوماتياوالمضحكةوالمؤلمة.

ذاك.الضجيجفيلقهوراالاتسطنصوتيختفيي!ادبين!االحادث

غي!رصضيرخ!عا4يقضيىاانيرهكن"برا"وب!بس))الشبيهالانسان
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025هنداويخليلالغفرانرسالةنجديد

065جانسونفرانسمسلوبوفوارسيمون

006هوتشز.ا.1همنغوايبابا

..؟خوريرئيفالمسؤولالا؟ب

035ءالنقاشرجاءوالمقدالادبفيغاضبةاصوات

025عبداًلصبورصلاح(نقديةثراسات)الكلمةوتيقى

025مباركزبر.دوحواءآدمبمن
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