
هاثعر-ءأو!

ولكننا..اوتاازاءشميثانماكلاباننلدائمالقولانتعودنا))

يمهبر.لاالذيالعدوانهعلىمرةكلفيبالموتنلتقيانا)ضإ.ومودنا

ي!ادافيوا،كررم،فرطمنبشاعتهافنأاننكادافياالبمو

4بومسلمبرداوءقبولجدامعقولشيأ1)ى4فكيقيولاللايمتحول

الحهاةتصنعالتيالقوانين.فيذاتحكمالتيالقوانينمنكجزء

انهاقي.احتىفيهاصتهيةوستبقىيرعةالبدامنفنفسها

.فىاراتسإبقودونبالموتفبئةنلتقياحياناانناغيير..

اًنكلثلااصد!،كي!ف..ا)تصديقلنرفضحتىالصدمةتزازلنا

(الانسإن)الجديدةمممرحيتهانتظركنتوؤدماتؤد(مثىءلمصطفى

.)1(((اله"بربفارعائقادمالحكيممسرحنمموكلفي

حي:مامشعل"صطفىعنا"مقااأنقاشوحتدبدااكلماتاابهذه..

وهـي..الشبابثرخفييزلا؟وهو6691عامفجأةالموتاختطفه

عانتيفقط..ا)نقاشوجدعن(مقاليليدايرةمنهااوفقارلمكلمات

ا)جملىةؤيمشعلمصطفىاسممكانالنقاشوحيداسماضعان

كنتوفدماتقدالنقالنروحيدانمثلااصدفىكي!:واقولالاخيرة

ب-د..اصبرابفارغالقادماهامابدايةمعباريسمناوبتها.ةكلو

المسرح)عنالسوربونجا!ةفيللدكتوراةرسادت"ناؤمثىقديكونان

.(ء!رفيم!الاجتماعلتطوروا

هـاممثهعلمصطفىعنيكتبوهويهدساخقاشاوحيدكانهل

خطرهلنجمشمعل"صطفىعمرؤفسفيا!خرهوسيقضياانه6691

واحدعنوحيدكتبهـاالتيالحارةالكلماتهذهانص:ونااكثرنابالعلى

؟إ..سنواتخصبصدعنها!حديثمفتنحاستصبحجبلناابناءمن

مقالاقراواناالاناحسسهت؟ننبممنبالرغم.لااصرخانبدلا

صورةتق!-صوقدوانه..رءزيموتعندائمايت!حدثانهوحيد

الولادةهـننوععنآخرصهيدعلىلهاحياةا4تم؟فييعلنصديقه

كماتماما..نفسهعنالموتخطربهـايدراولادة،أنف-4الجلإإدة

..كيتسصدي!4في!ايرثبمو!"الونيس))ؤءميد"4!ياشيليفعل

كلمنالمحنةفتطوقنانحناما،مزدهرفيعصريهيشىكانشيلمي)كن

جيلاءماقفيالرهيبةالصدوعملادعاصرجلابناءفنحن.جانب

المده-رالانقسامذلكمنصمتفيوعانى.سبقناالذيالاربعينات

ونحنامئناالاربعهئاتجيلكان...عايناالسمالقالجبللشخص-بئفي

في2الاهوام)مشعلمصطفىأعنءقال،اآنقاشوحيد-ا

.6691سبتمبر

ب!

ءأاأم!أضمرشمم..

بقيصيرسي!اض!أ/

الاءمللكن،ارحهباالمهوقةعا)معلىشابةوروىغض.ةب!وننطل

ثيراكمراكزاىااجبلاهذااتقالمعالصدعوانتقل،ثيدالىتحول

تفعانقيل1،زيمةاروحهـ(فيؤدبت.كلهامصرالىالمجتمعفي

ءبكروقتفيإنجصواص-!.الحروفقوفىنقطهايونيوولساة

وكأنهوي!ولء،لفاندءبم.نفسهفبىالا!(ملالاعاليهوبان،بالبةم!

وووعلا.قبلح!ى11،زيمةعارالمتواصلامكلابهذانف"عنيدفع

..جي!4اب:،ءءئواحدايختطفالموترآىحينملوحيدفجعلذلك

الصدقبا)فة.وبكةماتواههزيرم"إوتاعاروعنهم!هيدفعونممن

ا(كثير.دفقدانهخ!مرانهاحسوقدمتذمعلكصطفىعنكتبوالحرارة

مات..كااصاعقةافاصءاانبأاهوىعندماجميعافجعناايضاولذلك

وؤدماتبة.جرحوولدجهأن،مال7مناءلءات..النقاشوصيد

اناليسركطوحيدذهـبرد..ا)ضحقفمنودزتالاملالاصابملمست

ء-نالمقدسةا)عرفةبثملةكببرومتوسياتي005ا!لهـةمعبدمنالنار

واكنهوالفاؤةالقيمدعلىو.فلب..الصلمدةآقادميةاالنورمدينةؤلب

حهىكبدهرنج!مثىوظل،كبدهعنا،ءرا!بماانسادكع!هيتمكنلم

ال!"لكن..ا)كندءيىةط!والخرافيوحبنسكان..عليهاى

تجددانتظعأـم.الاوابآلهةمناعجزكانتالعصرهذافيالعلم

وقفترل.ببروميثيوسىا)قديمةا!أ!ةقطتكمااهترأك!اكبده

لهـؤلترىيافى،ل..وئاؤههرقليفكانؤبليموتوتركتهعاجزة

ي!صنانعليهاًنج!لمنلما!،ةبالاحرىاوم،سار:،...وجودهذا

!؟نستطيعتراتالكن..الوؤتذفسديوهرقلصيوسبرو!

فورد.السؤالهتاغلىدا*يإصوابايقدمالقاشوحيدهوها

..جمي!او":هاءنهأ(قوىكانالموتلكئمطبالدورينوحب!اضطلع

تتع،دهااً)تىلمالاثهء،ءعشراتهنإكوكانتالاغوارفيكامنةفيرتهكانت

كاتصت.النحهـليالرؤيقاكيانافياحياةاجذوةاطفاتحتىبالنمو

اتهب!االمراراتهناكوكانت..الكبيرالقوميمرضنا..البلهارسيا!:،ك

ويسرى..يرومكلتسةثمري/ا!اذيبيرىوهوال!فسفيتترسب

..بإكمئهعالما/ضوغواخذالا"-رالمرحلةنموذحاصبحوقدالانتهازي

المنصأمعاهونعقلهاتيابرإلاحرىاو،تعودهالذيا!العاكانفاذا

عالمهو44ملحقاآخرعالماثمةفان،والحر،*اخيرواوالعدالة

لآمجموععلىبداءةينهضء،لم،.تدادوالا!والشروا!لىورقولا!لا

لهسذهالمطمةالقوانينوحكمانيلبثماالصغيرةالالستثناءاتمن

الذيالعالممنواحكامارسوخااكثربرنماءمنهاويشيدالاسث:اءات

تنحيه.اواجهحةاعناطببهياالعالميبتعدهناومن.نعقله



فيم.ي!تجسدلا-ةىتطاردهوتظل،قواعداصحتالتيالاستثنلءات

احقيف-ياالعالمهذاويصبمح..وحدةلحلمؤكاالاالباهراكتماله

في-"الصشيفضلاوبهيؤمنالذيالانساناأىوينظر،فاهمهيا

وورهذاالاسث:اءاتعالملان.مجنونوربمااروابيلفخصانهعلى

ا-ىابسرعةيقود،؟صيرسلمو)كنه،القيممنشانهاساماخلف

.اغراءا)4و/يىكلس!م4ءنهيعرضمنيرىانيسوءهوالثراءالنفوذ

فيتعهـدالذيهواحلآيقةاصلابةفياصبحاذيااث،ئهالعالمهذا

اثا)ثاالحامل،يوفيوؤبماالمروعةالكارثةكانتثم.ا،وتبذورجيلنا

يفالموتبذورتعهدفياشائهاالاستثناءاتوعالما&لمهارسيابعد

الا.ت!ارثقلوكلة"حتثعلهاتفكلا&لورهذهواخذت.جينااعماق

ير!رسانيكادالذيالانتطار.اليوموحهىيونيومأساةمئذالمروع

جراحنا.ب!افئ"يدميارزيوا،اغوارنافيالهزيمة

اشائ-4اوحاضرنا،لقوميةاامراضنا..الكبصرةالجراحهذه

فعل!اتفصلاخذتيونيوومأهـاةاخيرةاالقيماغلبعنهنحىالذي

فع!تاًنهاصحببسح..جيلنالمكيالطويلالانتطار.هذامنفسهحةفي

-الاربعينلتجيما-الس،بقاًلجلابناءمنقليلة.نماذجفيايضافعلها

يصهـ!ابينماوروهجةالح!يقيالما"صورةاغوارهاولازالتماتماذج

الاستثنا،اتعالمتدبمبماوص!ياغةفيشاركتبانهاالمروعاحساس!ا

مالعا)اووررتالتيالصمتمؤامرةفيشاركتوحتىهذاالظنه

المرحلهةهذهثونالانتدفعالنادرةالقليلةجالنم*هذه..الحقيقي

رعقل!تردي.الثلائةالجراحتدميها..مصرتاريخمنالدا!لأ

الععبهذا..سىادريوسفاءصابواكل،المهدوياسماعيل

مستشفياتاحدفيالانيرلىاسوا،مصربحبيئبضالذيالعاري

-ذهـبوتكاد.الصخرةكاهلهعنيفكالذيهرقلؤىانتطارلندن

الموجصورةانفوبردف!ةافاقانبعدوعقلهجاهينصلاحباعصاب

دهه-ريوء،حلمالذي(نالافق-ء4انفيتفلحلماواهباالمت!دد

يرفدوهو.وبرالجمالوبالخيرلح!با7"نوالذيالسعيدةالحرة

الاقنعةعبءعنهيمس!حمنعلىيع!ثرعلهمو-كومصحاتاحدفيالان

تدفعالاربعيناتجل!مناقليلةااكماذجهذه..الجراحويداوي

ويدفع.ءصرتاريخمنالداجمبةالمرحلةتلكثمنوصديدادماالان

باكمله.جيلناالثمنهذامعها

البثور!تهادمته..وجرحهذاج!بلنامناءلالنقاشووصب

..روحهاونفوهتالحقيقيمصروجهكا)ضباعنهشفالتيالكبيرة

مدن"قيالاولتعلإمهوتلقىمصركرى!يصلهاابناءكاغلبولد

مئيسةبقرية3791عاممايو6فياكقاشوحيدولدفقد..ارصغيرة

ب!درسةالاوليتع!ببمهو"اقى.الدقهليةومحاف!ةآجامركرسمنود

بمدرسةالتحق4691عاموفي.بسمنودالاوله"حسينالقاضي

،9491عامالابتدائيةثهادةعلىمنهاحصلحتى.الابتدائيةسمنود

حتىبهاوظل.591عامبسمنودالثانويةالبلأراويمدرسةفدخل

يعصلادهواكان-القاهرةاىا-اسرتهمعانتقلحيث5291عام

ا)تحقلماالقاهرةالىنقللكنهالابتدائي!ةسمنودمنيةبمدرسةمدرسا

واك!ق-بالجامعةالنقاشرجاءالمعروفالناقدالبكرالالرةابن

الثانويةدراستهبهاواكمللعاماهميهـنفسالثانويةاكوفيقيةبمدرسة

..بالجاءصةالتحق5591عاموفي.ا519عامبتفو!انهاهاحننى

قدعيونهكانت..القاهرةجامعةالاداببكليةالفرنسفياللغةبقسم

مدينةمنالقبساقت!ناصالىوتنتوقالاولمبجبالالىترنوبدات

اللعة،اميريةثانويةمثرسةمنتخرجهمنبالرغمفانهلذلك.اكور

،ثاني!"اعةافر.سيةابينماالانجليزيةاللغةهيفيهاالاواىالاجنبية

القمموكان.القاهرةابآدابالفرنسيةاللغةبقسمالاكحاقعلىاصر

تعليمعلىالقادرةالارستوقراطيةا!بقةابناءعلىبالطبعةحكراوقتها

،التيارضدوسبحوحيدوجاهد-خاصةفرن!م!لآمدارسفيابنائها

الجامصةمنيتخرجفلمعمرهمنعا!نالتيارضدالسباحةوكلقنه

اتحادفي"وظفاوحيدعهلالجا"عةسنواتوخلال.6191عامالا

ح!مالتيالعديدةاصريةاالاسرمناسرةابنف!و.(العربالعمال

الابناء..!ؤلاءمتعليثمنوعرقهـمارئائهاوطموحقوتهامنتدفعانعليها

افراد!صااًغلبءمرفياعامةاالحياةعرفتا)قياكقاشاسةمنهو

ءوهورين.فى،دا-اء-ضةثموعطاء..يدةو!ر..صيدوو..رجاء-

ربر،ءو!ضح"،/4البكبرابنهاوجهـ،ر"روىان.سنحقا)نقاشاسرةوقه"كأ

اقمصةاهـرزه-لمجعىوسوف..تقصانقستح!واخويهاسرتهاجلمن

.المحفة/4المصرللاسرةاصبيلانموذجالناكقدمماوقتفيياكملها

لمم511!هءللارنالهايتاحىصةومجالدتهاومعاناتهاوتكاتفهاتضافرهافبما

نترواوزهااناعليف،اونيظوكمااخرىقصةتلكاكن،كأالمعرفو

ا"غةلهسهانسعلىحصلانفبعد.احياةامعوحيدقصةفيلنستمر

افنونمركزافيافترةع!لالقاهرةقىحامعا!دابكل!!منالفرنسية

فك!ي4ادكمحررللعملازةقلانا:تمالكئ6191.4عاماثعبية

-ةدراسهبضتةفياوفدحتىبهايعملوظل6291(ءامالاهرام)جريدة

وفل..العامهذامنإ-ومافياي!ااوس؟در6791عامباريسالى

هـنالمسزحيا)نقدفيعالدبلومعلىحصلحتىويكتبيدرسهناك

توراة3لاد4رسالتواعدالدراسةواصلثم96!اعامالسوربونجامعة

ؤ--داوتااكناعاماهـزرانهابةفييئاورهاانالمقررءصنوكان

توبر31"نا!نلاثهبئفيفقفىاحامات!بفمنمقربةعلىوهوعاجله

.و791ا

سافر.اًذكاملة.يويومأساةيتجرعانالنقاشلوحيدقيضولقد

.لفاء-لي/ثهدانلهفاتيح.وقوع"منواحدمشهدقبلباريسالى

يقرأوان.اسينمااصالاتوفيإونالتليفزشاشاتعلىكلهاالماساة

لهقصي..شيءكلو)ضخمشيءكلتقولوهياص!وني!ةاالصحف

يامناعمقواقهلبه"ورةالدا?كأللجراحات1!مااص؟راقي!انيان

عذابالىالمعرفةءنللإ،حث.دنقلبالمعرفىةهيكها..جيلمظاد:،ءمن

--"صديفيسآلكانفقد..الموتحتىيلاحقهظلعذاب.مروع

هـل،مصراخبارعناوتافراشعلىوهوالنقاشفريدةوشقيقته

لهتحكيهيوكانت،الدايمبةالمعرلمحةعذاباتمنيشفي4شيئاعندها

ء.د!"ا،تراه!هل،مشيش3قريةوعنتمتلمالتي"صرروحعن

؟اكمثشبقصةثمإقتهتفاولعلىايانس!ردابموتهوضعام

مفتالجادةا!كتابة-جيلناابناءكأغلب-ا!نقاشوحيدبدأ

يتنض!حتىبالشبلمطلعفيبيروتالىبكتاباتهوهاجرمبكرةفترة

ات!دث)ن..حياتهكبمالموبوءالكونهذاعنبعبداالحريةب!ضفيهـا

العبءكاهلهعلىيحملكانالتياثانويةاالتوفيقيةمدرسةمجلةعن

وصجدلقلما&كرالنفجعلىسادللولكني.تحريرهافياحبر

تعضدراسةكبحينما)ا!داب)بمجلةالمدهشكأببدايتها!نقاش

ليويوعددفي)عالميةقهعص1.)كتابهـنوالحساسيةبالنضع

هـانولكنهعمرهمنعشرةالسابعةفيوحيدكانساعتها.ا؟59

وطوال،بعد!اوجدتممرواس.والعشريناسابعةاابنبنضجيكتب

المجلاتمنوغيبرها"ا!داب))فييكتبالجامعيةرراستهسنوات

الاعمالبعضذلكجأنباىاويترجم-والدراساتالقصصالمصرية

الفنيةرلاءمالاتحمسشديدكان.تعجبهالتياقصصيةااوالمسرحية

عليهبانلجيلناكابناحسفقد.العملفيالرغبة1موفور،الناضجة

عالمعار..العارالجيلكاهلعنالمتواصلوبالعملبالعمليدفعان

استشراءعار..الحقيقةعالمالواقعمننفىوقدالمروعالاستثناءات

.هازيالاتالنمطوسيادةا!ئوبة

وطنالذيالاربعيناتجيلثخصيةؤل!!عالمدمرالانقسامعار..

العلىنفيوالمجاهرةبشيءالرفيالايمانعلىالتفسابنائهاغلب

ولث،جساواهئ!،محاذرامخافتاالايمانيكونماوبقدر..بنقيضه

4أيضابوت!ريالذيارضاعار..وجهيرةليةعازاعقةالمجاهرةتكون

بصدااًلمنيعةاكبداقلعةفيتحوصلواللىيدمقطرةكلمعاللعينة

ووحيدالجيلهذامنالقرىابناءعلى..((لبلهارسيا)دواءايعن
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البلهارسياصوفمملمعالماديةألبلهارسياهذهتكاتفتهنهمواحد

به.لتوديالفاجعةذروتهـ،يوبوهزيمةكان!التيا"عنوبقى

يثبتانيسننطيعول4كألبلملاويعمليعملظلكلههذارغملكنه

الذيالن!جاحمنابقىالجادالعهلوانا!نوبةمناقوىالح!قةان

الوداعةوانالنفعيةالمصالحوافبيةالثرثرةاوناتصاتصنعه

وكانبهاالزرايةوعلىوالاقيذالالفلاظةنفيعلىقلدرةوالجمال

الصحفاقوى-الاهرامميالكتابةامكا-ةولديهوحيدباستطاعة

والرفاهية،الكبيرالنجاحلنف"يصقان-توزيص،واكثرهـاالمصرية

والخسالرالارباخحسابابطررقة41المن!ا!4أحةالمسايديروان

السصوةخلالهامنويحققوناصءفيينااكظباهعطمارةبههـيجيدها

الرهاهيةلنفسهفيحققذل!يفعلانوحيدبناستطاعةكانوالثراء.

الدخولاثروحيدلكن..والسيارةا)فاخرالمنزل..الماديوالتنعم

اث!رةاليتقودانتيالواسهـقىالابوابركل..قضءيئاافيبامن

يست!نملم.والجديةا.اماطريقواختار.السريعوالصعودالسر!ة

ولكنه.الممريةالصحفاكبرفل!ا!كتابةامكافي،تمنلهاتيحماالى

فيجادةطافةكلبانيوقنكانلانه.للمعرفةشبقهاولايرضيانقرر

..الضحديالجيلهذابهيواجهأ"ل.كلهظجيلاملالبمهذا

خطوة-كلفيالثاكاجيالناينصبوهوابطريقعنالانحرافتصدي

..المعرمةوحدى..لسابقاالجيلمصيراىاالانزلاقوتحدى..

الىسافرفقدالهابقةاكحدياتعلىاذتصرقدوحيدتنولمام

ديوحيدرغبةاستمرتبئريسوفط..المعرفةتحدبم!ليقارعباريس

حصلالذيبالدبوميكتفام...خطاهتقودالضيقةالابروابولوج

،المدكضوراهعلىيحصلواندراسننهيكملانثر7و96916عامعإ4

وهـالب"الدكتوراهحتىالدرساكماللهردض((الاهرام))انورغم

فياستمرو!دافان،9691عاممنذمرت4عنهوقطع،اعودةيا

لاالتصالاعمالعشراتفسييعملواخذ.الضيقالبلبمصارء!ة

يسرقيوحتى.المعرفةالىعلشهيرويحتىاتمنيمجسدهيطيقها

منقدرأكبر،القاسبةوالطروفالزءنعنرغما،ولص-لمهلنفسه

ثمنكلوءمرهجسدهمنيدفعهـ،ن،اتهتلمريأندون.المقدسالقبس

.المنشوداقبساهذافيضوءقطرة

والعطاءاذذلعلىوبالقدرةالمعرفةالىبالتوقالمليءالكائنهذا

برهن.والتحدياتالاتهاماتعشراتجيلهعنيدفعحتىتفسهمن

و)كنى"ا)م!ريعةالن-،حاتصلليسصلهناانعلىكلهـاوموتهبحياته

يبذلوحيدكانفقد.لهطاءواافيلوحجل،لكبيرةاالجراحاتجيل

طوالعملانهومع.وتركيزونفاذبكعرةيكنبكان.بسخاءنف4من

الصحفي!لمهطيبعانهالاالصحامةفيالقصرةالادبيةحياته

طويدةوله؟رةالاهرامفي-بمضبكان.المتناريؤوصديتهاإكربنضجه

الالصبوعاحداث)مرةلصماه..ا(ثقامياحصاداعناسبوبابابا

البابهذاكانولو..)ال!ثقافىالاسبوع)اخرىو!ماه،الثقاؤية

طريقوالىسري!كأتعلإقاتالىلتحولوح!يدغجراخركاتببدمي

اهـاحةحول،!ا"!شيئاكانوحيدا9ءسن0السر/عللنجاحممهد

اهمفيهااحيعارفيعطرازمنؤقافيمنتدىالىلهالمظحةاصعجرةا

وؤراءاتهمطنجعتهزمرةاليهاو/جلب،ا(حليوافعناوظواهرفضالما

حلاوةبينيحمعاهـاوباافاكواسنحدث.العالمياوافعافييدورلما

س!الصحفالاسالوبوتركيز،اطرازاالرجسةالادبجةاليومجات

ى1ايعكفكانا)وفتمنؤممم!ةوجدوكلما.اخبريةا4بطبيعة

لنا.يترجمهااكبيرةاالادبيةالاعمالبعضعلىذاكالا!وهمه!بابهجانب

طهـو-"مندفع،حجإناابئ،ءمنلوواديناككل،وحيداانؤلت

!ثمراقصاصاوحيىدكان.ودء"جسدهمندفع"كماالثهش

،5591،57915891اعوامميلقصاب!ض)ا!داب)فينشر،بالكير

افناناعلىلان..لسببينم"كروقتفياقصةاكتابةتركلكنه

الواقعغزونفسهبهعنيفودمنالاذانيةبقدريتمتعاًنسهجتمعناؤكل!.-

الخلق.فياليوميالاسضشهاديواصلبالاحرىاوالخلقيواصلحتى

جذوةحولجينسانطعيسنفلم،حداقصىالىعجرياوحيدوكان

.هذاًالعوا!هفهبوبير!يو،الانافيةمنوعاءاعماقهفيالمتوقدةالخلق

ابنلانه.دعلممالثانياما،ماحدالىذاقيوهوالاولاسبباهو

.هذاالاشراًرلغبرفيةفه،اية.لاواقعفيلفصاليةاالىجيلناتوق

الىإوهوبهناجيلاابنلءمنا!كفريندفعايةالفعاالىارةوق

ا)كلمةاوالمباثسا)ف!لالىاماواللجوءالب!ءل!ثيرهاخواترك

وجهعنبسايدفع.ثمرةالمبا!كلمةالىوحيحد)جاوقد.المباشرة

يكتبوحيدواستمر.والضياعالصثباكملهاءصروجهوعنجيلنا

ذاكفطؤيصرعهالمرضيصارعهان،قبلحياتهاياماخرحتىويترجم

اولضي.اكتوبومنالحزيناليوم

يضافجرح،جرحووددجيلنامناملغأبالنقافىوحج:ومع

فييروطدجرح..جميعامص!انعانياتياالكبيرةالجراحاتالى

اخرىمرةتثبثالاكذوبةهيفها.الاملذبالاتويطفىءالبشالاءوار

لكن.احياةايغمالالموتهووها..واصلمبالحإفةمناقوىانها

مقالهفيالنقاث!وحجررمعنقولانعلهـضاام؟!نممتسلمأترانا

فيمةنعر!اوتا*واجهةفي))ا(كاماتهذهبدايةفيالمذكور

اللهكان..وحزنتعاسةهـنفيهلأءاايمضاتهرفولكظ.الصياة

ابموتهخسروينافاحجلمهابناءنحنءوتا!يوهـ،ن"الانسانفيعون

ابمن.بررح"بهواغوارءـموكطوولد،ا)جيلهذاآمالمنجمبرااملا

يدؤعوؤ.يرا!لا20وراخلفانبعدماتوحيدانهوجميعاعزاءنا

.الحياة!بمالموت..الاكبرالموتخطروعنانفسه"عنبه

الاناثدما،الاءمالهذهبمعطمبيمبليوجرافيةفلئمةيل؟وكي!ا

اوقت.امىفسرةميغبرياًب!،يعودآوايىهاأعودحهىوحدها

وحي!وجديتهاصم،ء،تعنلقبر1نستنتحانفتطجعات!ئمةهـذهومن

..غظكانانم!4كاهاءإىحمل!التيالمسؤولياتبواظةوعن..

عئدماالتريثاوالطئمةهذهتحلإلالانلييتيحلاالوقتسانواذا

هذهاناـدولانحبؤاتي،است!نتاجاتمنالباحثعلىتمليه

عمقوعلىوحيداهتماء،تات،ععلىشاهدخيروهط،القالمة

بوطففط3ءفيتال!ةب.ا!وعيةالتقسيماتمنا(ز"دتقبل،ثقافته

اكنثمو!يمااواحدةاالمادةفهـرسةلييتيحلاالوقتعامللان،!نااثبتته

برغمايى!االا/وابأفربفيبأثباتهـ،اكتة!فاننيهناو"ن.بابمن

.الاخرىالابوابمنبغيرهالصلة4وثفتكونفدانها

النقاشحميدوباعمالقائمة

1ر+لمةاالكةب-ولاا

المضرجكلةا)كتباولا

دا)"تورات"،افبا!وروهر11تأل!يف)دراسة)لثقافبةاماوثورة-ا

.6891تبرو،ابا!د

اطليعة!ادارثوراتءة،ؤهـرمور!يفظ(يةروا)البحرصمت-2

1691،بيروت

؟دهـ!ريأ.ء!نأ(ورسح-يئ)مالاف-ةااو،البصيرةتعميعندما-3

61!ا،القاهرة،العربياكا"بادار،"وتترلان

11د""ضورات،لم!ر-ربولجانتأليف("سرصيةأةروادةنساء-4

.7691،تبيرو،دابا!

مر؟لاول/تضست،اوركاه!،غار!فيديرخوتأليف)مسوحجة)يركلا-5

نشرهـاعب.ئم5791وربرأيرعددابيرو"يةا(ا!داب)مجلةفي

ككتابظ!رتثم؟6!استمبرعددلقاهريةا)المسرح)مجلةفي

.6791،بالقاهرة،العربيالكاتبدارهـن

8!



وا!وري!اتبألصحف!المئشورةالمواد:ثان!بما

لصحفا!يمنفورةاسالنفسوبدخلف!اتيالموادأغ!

..القلإ.ةالمترجماتبةضهناكواصمؤلفةمواد-والدوريات

المترجمةالمادةالىواتبرالمؤافةمعرجمةاةاالموادافهرسوسو!

مؤلفها.اثمذكر!ل)عننرجمةأبكلمةقوسينبين

لقصمي:ا-ا

28في)ألاهـ-رام،)كواباتايوسونارى(عنمترجمة)البحر-ا

.6891ديسمبر

.58!امايو)الا-داب)،اير!بهمارسيل)عنمترجمة)الثوبا-؟

)الاهرام)،كوابا.لايوسوناري)عنمترجمة)اقيوجهحكاية-3

..6891ديسمبر28

8)الاهـرام1،موراؤت1البر؟و(عنمترجمة)الذاهلتان-،

.6591مايو

.58!ا0)لاداب6)،الاؤقحافةعندانضوء-5

.91هـهيويى-و)ا!داب)،المنحدرعلى-6

سبممبرعددي)المشهر)،سارنربوقجان(عنترجمقى)افرفةا-7

5891واكتوبر

.5791نوفمبر،(-الآداب)،الاولىالموجةس8

المسرحيات-ب

مجما4،جيرودوجان)عنقربرمة)جميلأن!لكم،الرجلايها-ا

.6691نوف!ر،)المسرحا

(الاهـرام)ديرقيليهلرجابر)عنمتربرمة)للايجلرمفروشةؤيلا-2

.6691نوقمبر02،27في

)المسح)مجلة،واهإءزتي!-سى(عنرجمةكلة)عاملكللوردهس3

.6691نوقمبر

واليومياتالمقالات-ج

ؤخواطرواببقاتوالتعالنإدقيأتادرالىواواليومياتالمقالاتوهيا

اوضوعاتاحصهبمرتبة4ا!ثقآفيالاحداثعلىذ"ـلميقايكتبهاءانالتي

تاليومبقأفردتا&وهـ،تبكننابةواوعوح!يدانلاحطتولظرر..

دموءاتمايزها،الموضوعيالت!قسيمنهايةفيخاصاقسمايسبرار

اخركانتولانهاناح!بةمناوضوعياالت!قسيمتحتموادهابعضاجاندس

.اخرىناحيةمنالنقاشوحيدعطاء

المسرس!:-ا

42)الا!رام،)الجي!بصمرحءلمىدي!وقلبساًوسيف.أ.ب-ا

6791يرفبرا

6691ابريل1(الاهرامأ،يويسكونهايجيباسئلةاربعة-2

.6491اضتطس،)المسرح)مجلة،ا)شابةالارطة-3

(الاهرام)،الزوبعةقبماالخءرفوىمجرتافنبمالحوفازمة-،

6791برينا02

6891يونببو(ا!داب)،الانجونوعمنوارانببلوطاثءجار-5

.6691يوليو15(الاهرام)،اليونسعكي4ا)طريقةعلىالالتزام-6

يرؤبرا92)الاهرام)،القاهرةميدالحولثيإبترتمديأليكترا-7

6491

،(الاهرام)،ؤشع:ياللرقصالهو"-بئالفرقةفيالبريقانط"،ء-8

6591نوؤمبر

6691يواجو92(الاهرام،)المسحياببمالافامهرجانفييانعةدافة-9

66!اابريل9؟(الاهرام)،الحديثةالدراء-4للفنونبيان-اً.

ا(6!يناير21)الاهرام)،اء3ءماءممرحعلىالحلأيماجونببتما-11

6691مايو02آالاهرام)،ا)مساسيوالمسرحبي-كاتور-12

!691يونببو02)الاهرام)،الاممم!رحفيعربيةتجربة-13

.(691يناير9(الاهرام)،الجازانغامعلىعصريةؤراًجيدياس14

6691ابريلا(الاهرام،)العالمبمالم!رحيومفيالمسرحيةالنظافة-15

6891ديسمبو)*داب،-)الاحتقاروزمنبالولويجان-16

.6691&ويو1)الاهرام)المحنونةباريسفيسترندبرججحيم-17

6691(3؟ديسمبرالاهرام)،هناككانتالتيالاغنيةاو،آرزاجسر-18

.66!انوؤمبر7،)الاهرام("جنحةاهماللهابناءجميعس91

6691يونيو)الاهرام(21الم!رحعلىيوسينمائيسيناربلاديةحكا-02

6391اءارس)الاهرام)9،العرانسخصبافنمنبعليوميةالحياةا-21

.691،ءارس(المسرحأمجلة،لخببرا-؟2

)الاه-رام)،والممتمالمباشربين)وحراميةعسكر))دمياط-23

.6691مايو13

52(الاهرام)،زيورخفياجديدةامسرح!يتهيخرجدورينمات-،؟

.6691فبراير

1(الاهـرام،)الثقافةوزيرالىفرنسيمخرجمنطريفةرسالة-25

.6691بوما72

.6691إلىابر8الاهرام(،1الصحراءفيادرأماايزرعطليضتذبر-6؟

.6791مايو12)الاهراماحديث،)االمسرحفياًازنزانةس27

.66!ايونببو1.،)الاهرام(العجوزللسيدةالقصرةالزيارة-28

م!،الجءهىفياوروبا..اغريقبمشاعرلسانعلىيقولسارتر-92

.6591مايو11(الاهوامأ

.6691يونيو01،)الاهرام)الجامعيالمسرحعنسؤال-03

6691يونيو01()الاهرام،نسيزفراميديالكومسرحعلىلبنانيشاعر-31

.6691سبةمبر16،)الاهرام)،ايمالاؤافيالمسرحشتاءس؟3

6591.اغس!ى92)الاهرام(،المسرحعلىنساليةشخصات-33

96591؟اكتورر،)الاهرام)الماضيةالمواسمفيالم!مرحيةاكلواهرا-(3

66!ايونيوا.،)الاهرام(الحواجزمسرحيةفيالحقيقةمنعاصفة-35

(الاهرام)،ء*انوفيكلانسيتمئوفيالطيبالانسانعذاب-36

.6791فبرايراً.

الحدبد،عهدهفيالكو!ديالمسرحاًو..وحراميةعسكر-37

.6691ديسمبر9(الاهراملم

.24691يلبرا،)لمسرحا)مجلة،قىلطبيهاًعلماء-83

.71!امايو)ا!داب،)ياشنكاتبوءممرح..هوالعم-93

.ا6!4ليسويو))المسرحمجلة،انجهوتتر-04

،6!ا.ءايولممرح(،مجلة)اوا)ضجريدافضبابينلفراؤكلا-ا؟

501)الاهرام)،الجمهوريةمسرحعلىالعربهيالخليحفرقة-2(

.6691يوليو

6391.يئاير،)الاهرام(31بوا--ميةروايةتقدمالعالميالمسرحفرقة-43

.6491سبمتبر2))الاهراموالكهفالفنان-؟؟

احيم،امسرحعلمىاهلب(اارحمنعبداوارتفا/عصعودقصة-45

.6691نوؤمبر؟5!الاهرام).

21)الاهرام)،كوميدبقىمسرحيةاؤيالزوجيالحبقضية-46

.6591سبتمبر

.6191يوبوالمسرح)فجلة،الشالعةلقنبلةا-7(

31(الاهرام،)((الثامهةالسمافيالليالناس"الشيخكفر-48

.6691مايو

.66!ااغسطسى13)الاهرامأالزوبعةعنصفيرةكلمة-94

.6491مارس(المسرح)،مجلةالناموسىكوبريس.ع

6491دبمبر،)الاهرام)5الجيبمسرح!يبهوتعنيقصونكيف-51

.6591يوذيو2(الاهرام)بقيةللحديث-52

.67191إليابر21)الاهرام)،المراماوااسعربرينؤحلاجاماساة-53

.6691يواو15م(،)الاهراالجديدالمسرحبعدماذا-،5

11)الاهرام)((اخفمحبمااالسيف(("معرحعلىالذكاءءسحوق-55

.6791ديسمبر

،المصريالمسرحعلىىالجموحشديدتجربة..الحيبمسرح-56

.6391يناير2)الاهرام)
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اهـلموبب-ن"نبكوف))..انظلثةترربتهفيالجيبمسرح-57

.6391ابريل92)آلاهرام،)((المسرحيوالاسلوبالمحاضرة

.9691يوليو((الاهـرآم)،المهفىفيعرببممسرح-58

.6691فبراير25)الاهرام(،البد/لومشكلةاقو!ااسرحا-95

(6!ااكأوبر)المسرحأمجلة،شهرفيالمصريالمسرح-06

((،المعاعرةن!فتنافيايونانيةأالمعجزة((رجمةاتواالمسرح-61

.3691فطسأ71)امالاهر)

6691.اغسحالس91،)الاهرام(ا.ربي!ةابالإذةيونانيةتمسرصيا-62

.؟691يون!و)الم!مرح)،مجلةالشجرةظلعيامسرصقي-63

6591.آكتوبر8)آلاهرام،)المسرحيالموسمبد،علىهـلاحطآت-64
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