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علىانهالت،بمسممياتها*شياءيسميان"5291عاممنذمصرفي

امورباثارةيلاساسيةالقضيةعنتبعشاتعليقاتالمترجمةضرةالمحلنص

انيونافعالى-السابقمقالنافي-دغعتناالتعميةبقصدربمأفرعية

يحنلم"الرجل"مع!سابنا"الربرل)،عنلا"الموقف"عن

انحقيقة.-هبااليهالعابرةالاشارةحاولناوربما،بعداوانه

وجهلشوهقدمحفوظنمجيمببانكادعائهبلاخطاءغصتفد41حاضرة

الاصيلالوؤدديسنعلمكما-وهو"القصربنبين"في9191ثورة

الوفدمنمواقفهمخلكلمنلناساطلىالحكمحدالىوفديتهفيالموغل

الىالمنبهيناوائلمنكانبالهوكادكلائه،"مراياه"ذلكتعكركما

الىحاجةفيالوقتذلكؤكباكانانهحينفي،محفوظنجيبادب

اًنها..ث!؟لا":،(المرايا"بانوكاثمائه،اليهالناسينبهمن

رايهمناكثرليستانها..الشخصياترسمؤلىجدارديثةمحاولة

والسياسةوالثقاةةالادبعالمشغلتالتيالشخصياتمنعددفي

اًلالثمخاص6هولاءعلىتتعرفان.ويمكنكالاخيرةينالعشرالسهبواتفي

هـمووهذا،حسنعبدالرازولدكتوراهوهذا:تقولانيمكنك

"..جدارديءوادب،جداسطحيةانها...وهكذامندورالدكتور

المحاورات"كتابهالىيوجههانالاولىمنكانالذيالام!كلاءوهذا

..(!وليسووالتقدميةالرجعيةالىالذكيالرجلد؟يلاو،الجديدة

متابعكلفبمكنهة،القسهليستالاخطاءهذهلكن.(،المرايا))الى

سهولةف!الصوابجادةالى-سدهاانمصرفيالهـثقاف!يةللحركة

منتعودناهاالننيالمتعاليةال!نبرةعنمجموعهافي./خرجلالانها،ويسر

لأالغريبوا!راء،الاحكامعناو،طبيعتهوتكل،لويسالدكتور

العريضة،نقافتهتخدعهحينماالاحيانبعضفيطلقهاانتعودناالتي

حبنطهبعديتوجلملانهبالاضطهادوشعوره،بنفسهاتنرازهاو

زينبر؟الالهذلكامثلةومن..للنقد!يدامنيورب!داو،للادبعميدا

تكنلمانهارغم،)1،النسائيةالحركةرائداتمصافالىالبكرية

وتاريح"مصرالىنابذونجاءحينعمرهامنعشرةالس!ا!سة!جاوز

كأحي4راحتمدللةطائشةغرةفتاةكانتانهااىايشيممأساتها

يعقوبالمعلمورقعه.*شرافنقيبالبكريخليلالشيخابيهاخيان!ت

الىالؤنسيالاستعمارمعلمتعاونيناا(خونةاحديصوبالجشاداو

ةالاساسساًلقضية.)2(الاسننقلالاجلمنالمنماضلإنالروادمصاؤ!

فيالكامنالحق!لالىمؤخرادف!عهالذيالباعثوراءالسبمهي

المصريالسياسيالواقععنسالنكسةبعدوخاصة-لشاعاالتصور

"الهلاملا(كتابمن217رقمالهمم!د،الحدلثالممريالفرتاريخ)1،

.44صاًلثانيالجزء9691ابريلفيالصالز

"الهلالما(كتابمن215العدد،الهـممابقالمرحممنالاولاجزءا)2(

مشروع"بعنوانالرابعلباباوخاصة96!افبرا-!فيالصادر

."الاولالأستقلال
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انبااظن":مثلعباراتاخيراينطقان"*هرام"لجريردهاثقاثيا

غدواالمثقفينوان،للامورمعالجتناه!التعفنمنمرحلةبلغناقد

مهاجممةقييرعبونكانواثاذا.البلادفيالعل!أللسطسةتب!،

قولهمؤييمضواالاعليهمولون،ذلكفليف!لوا،البسي!الشعب

منعداهومنكاملر*لالسلطةصاحبوانكاملانسانفرعونبان

يمثللاانهعهـنفضلملأالبلدمعنوياتيحطمذلكلان،رديء!والناس

..".احقيقةا

لبواعث"ا!داب"غيعوضلو؟مسمحاضرةعلىالمعلقونتعرض

الحقدهو!لنافهـالباعث.نقطةالىنقطةمنانتقاالممععديد"خاصة

لكنهم،الأء!مىالتعصبهوهناكوالباعث،محغوظنجيبعلى

سامياو،هوامشه!طنجمالدكتورمنهمسواء-حالكلعلىاتفقوا

لواءداالظصاو،قبلهوم!االماصبمالعددابحاثعلىتعليقهفيخشبة

ناعلى"-؟المصريةللثقافةالتشويههذا!اذا"ثىمستجابم!حمد

عالسايقهقهكانالذي"الاجنبيالجمهورمداعبةهولعاماالباعث

!قولكما"ع!عربىبزءيماوكبيرعربيبكاتبتعريضاسمعكلمأ

نوعاصحكياناراد"انه:خشبةسامييقولكور"او،نبمالدكتور

نادون"اءجابهيبتزلكيجمهورهبهايسليالمكاهيةاأحواديتمن

كلمع*سبابيرعددوهوجديتهمعيتعارضالعبثهذاانيلحظ

بعدايب!عدالمو؟فبهذاءوفرلويسالدكتوران:"مثلافيقولمقطع

يقفانهامنيقولالتي"العلمانيةو")،الليبرالية،ارضعنشاسعا

فييرىلاحيناخطيراالفكريالتصبارضرالىدصللكي،عليها

التمفسيراهـ"رفينف"يحبسح!ينالتع!مسب*(،ا!خرين"اعمال

منبرمتهامرحلةعنتعبريبرىئقالمحيةلكلواهرالسطحىالسيأسي

هذاقىعملهيحبسوحين.ليهااينتسبالتىالامةتطورمراحل

هىانما:"مستجابيقولكمااًو."الدينىانتمائهاطارثىالمجال

ءضلالهلاستعراضإ-عىمهـرمحماحمقىتهريج-ئحرا9-عمومهافي

اليهيثسدجمهوواًيحداندكنميثالمحمةحلعهعيرؤي

لودياًلذىسقسهأتياراوهو،بالبطولةاحساسهفقدانهويعوصه

كلادبهاحم..الملا!ا؟لى،ثهـئواق)الىيت!لواانالىبالمحمين

داخلالسلوكاثذبمارسالذيوبطربمقةوعىدونماومفكرلمهامصر

تلكمنخبروص4بمجردسلتنتهىالمساء،انمعتقدا،الخاصةح!رته

وفد."*هـر!لاالمتحلمةاتاًلولااص.دةالعهاو،لاالخاصةالحجى

الذيالسعبعنيتساءلوااناأـىالعامللباعثالتصورهذاد!هم

ساميانثهىلقدبل،مصرفىالاحكامهذها!مو8لويسالدكتورء:3

لحقاثقالمستمرتزوح!هوعوضلويمسالدكتورمغالطاتان"الىخشبة

...السخصبةهواقفهلمواوالادليةالاعمالىلوثائماوالاد-ءا!ار-

كانعوضاسو5الدكتورانظن2لاورد؟راتواحكامتقدل!اتكلها

الرحلتهمننشرماضمنلنشرهاو*،طلقهاوهوصحوهكاملفبى

الثمر!والفبربه(الرحلةكتاله!ىثم"*هرام"فى"واًلفربالشر!؟ء،

ومحاضرة"حاضرةهذه:همارفمسيينموضوبمبنالىف!يهاشارالذي

ئصنشرئم".."الحديثةممرثيالمثقفيندور"ب!عنواناخرى

المشم!عفيلحواراامكانيات"وهـواخرموضوعحولمحاضرته

خرولثوفشجبهالذيالتساؤلقبيلمناًلتساولاتوهذه."المصري

علىفظخذالاوضاعنقلبانيصحولا.السافرةلمساتهمنللمسة



غيرهما.نشرهثملمحاضربنوكتابهصلبهفياشمارتهعوضيثويس

قبيلمنلانهاعلص"نؤخذولالهتحمدداتهاحدفيالاشارةفهذه

فيها،الفاعللارادةدظلالال!مباباثرهغاباواوففالذيالشروع

فيوانخاصة.للشروعا!عقوباتقانونمن45المأدةتعريفوؤو

المعاضرة!نشرانصرفتقدنيتهانالىتشيرعدةارهاصاتهذاكتابه

الذيثد*ب(1العمنتعنحديثهالارهاصاتهذهمن.منهساالتبر،لا

اناىرفني"عاهـطعثريصافتدادءلمىبلادهبروفبمبلادهفيلاقاه

فيشهذامناخطرهوومابل،وامنيحريتيوآ/ناعيشلقمة

سبنسر"اطلال،)بيسنيعيشا-ضاذمنوحوكدالحياةفيطريقي

زمزمةاهـىلفييمعويستمهـعالمفقودميلتون"فردولس"فيويتجول

شالوتوةحةكيتصرفرسانمعالابراجعاجييسكنولغربيةاالرياج

اكثرهااناللهاشيا?لممعلىقرائهووقتوقته!ضيع!حفياديبالى

الى.وضعاشاراتهالأرهاصاتهذهومن)3(."جفاءيذهبوزبدهبا،

فيالمسرحيةالرقابةعنكحديثهزارهاالتيالبلدانبعضفبمالرقابة

ص!ثمناللعانةالمسارحبمراقبةالمنوطةالجه-4اًما)ه:يوغوسلافيا

عرضلايقاف!تتدخلانللبلديةوإمكن،بلدية21فهييلانفاقسلامة

علىصيوغوسلاؤدياقومياتاحدىالمسرحيسةالتبتاذاصسحية

هذاعداوفيم-!.ص!يقةدولةهـ"جمتاذااو،الاخرىقوعيالهيسا

بحكمالايونلاالمسرحياتوايقاف!المسرءعلىرقابةهناكفليس

2(.ا)ص."مامسرحيةالمححمصاثرتانابدايعم!ولم.محكمة

نعرفاننرصدقديملموقفمراجص"تحملشابههاوماالعباراتوهذه

مقالهفيعوفابوءبدالرحمنانيبدولكن.لهالحقيقيالباطث

الداؤعخرولثوؤ!شجبءلىيوافق،"الصعبةعوضلويسمشكلة"

اثرهعلىيطلقثماسؤالايطدقنراهلاننا،بممؤالهشبيه"شوال

كثيرامنهتعودضاهابفهـالسذاجةتسمكلاات!يللرقابةالبخور

:يقحولفهو".اليوسفروز"بدارمابطريقةعينانبعدخاصة

تعصدبل؟مصرفيالمقالةهذهعوضلويسينثرلمكاذا"

يتعللاني!ن،ولأ"والغربالشرقرحلة\)ك!تابمهمناستبعادها

نرىكما-منطقانه."حساسشيءفليس،هناالرقابةبطروف

.المعريالواقعقهمعنالغفلةغيعرعيبيشوبهفريب-

التهريج،هوعوضلويسلمحاضرةآحقيقياالباعتاننعنتقسدلأ

الجمهورالاجنبي.مداعبةاو،خاصةحجرةداخلالشذوذممارسةاو

بعدالباعثهذاعنللكشفمستقلاءقا!نخصصرانذودكف،وق!

ءواقفه4نافةمدخلناليكون"موقفعندفاع"التمهيديمقالنا

القضيةلكن،وغايتها!هاتعرضهالتيوالحملاتالنقدي!ةونم!رته

ذلىلمثقبلالادبيةالمجلاتحجبتكماتماما"قرار"بحجبت

اضعفو!ذا-تمنعنالا"الاداريةالقراراتهذهانبيد.بقرار

..ني!تهمخلصتمنوخاصة-اًلمطقينلهؤلاءنقولانمن-الايمان

وق!-يعتببرونهوقمحدبل،عوضيلويسمعايختلفونقدانهم

يدفع!ماني!وزلاالتصورهذامن.لهاخلاقلامهـتدصبا-عتبروها

ؤجم!سقطواوالا.شيءعندافععوض!لويسلانشيءكلتحطيمالى

ء-نعوضلويرمسقالماذابه.غيرهميصمونالذيالتعهـصبحضيض

اًنه؟!..الاساءاتهذهكلالعطيمالرانددستحقحتىموسىسلامة

حسينطه:المعريالادباعلاميحصيوهوعابرةالظرةالاليهايشرلم

الذيموسىسلامةح!اا*ءهورالمعرياكاتبثم"وهيكلوالعقاد

مكاناموسىسلامة.إحتل*.،(الممريالفكرفيمرموفامكانايحتل

ليسكاتباانهاما100جدامشهورااًلشى..؟المعريالفرفيمرموقا

كانموسىسلاممةانعلىمعييتفقونمعلقينااناًع!تف!د؟..ممريا

كما،احداابوتهمنحرمقدانهاحسبلالائراورائدافذام!فكرا

لصارر-ا"اقرأ"سلمسلةمن3ع4رقملعددا،لغربواالشر!)3،

.م.ص7291يونيوفي

وهومحفوظمعنجيبمواقة"بهوتشهد،محفوظنجيببذلكيشهد

الىا-،ءةادبوالاساءة،الممر/"الروايةطريقعلىيحبورالما

والاب،عييدومكرم،زغلوللممعد.الى.كلهالمعاصوتاريخنا

والعقاد6حسببن،وكلهعبدالرازفىوءلمي،زيدانوجورجي،سربيوس

،1)مقبات4كاؤتخطيعلىوبقدرتهبوطنهمؤمناهـ،رموسىسلامةلار

سادتيانواظن.التخلفخلقهااأصىوالفرقة،التخلفعقبات

مس!يحيانا:"الثلا!ديناتمنذالمأئورفوأ4يذكرونزاهـواماالمعلقين

!محةقفسعنالايصهـرلاالذيالقولهذا.."وطناومسلم،دينا

.عامالافخمسةعمهـهاحضارةظهرتها

***
خشبةلساميق!الفقد!تسويةالىبعاجةعائليةمممالعألةوقيحه

العا*ضاللمزذلكهوءيبدالرازقكلمةفيالغريبولكن:تعليقهفي

،لوؤف!لابةنماذجلمقوأمحل.."ا!داب))اجلةكل!ته!كمقدمة

اتاحةبهـبدأوالتزا!ااوربق!لاحكامامنشتحررهـ""الادا!،"

لعل،اليهالاحباجاثدفينحنالتزاماالحرللحوارالفرصة

مىنفيهءطكاملاءبالرازق!!لحقتنقنوانكلههذانماذجمن

اعتقدولا."تحرإرهاجانبمنتعذقلون،ف!فسلا،(للاداب"لمز

هـ-نمو!!ر!دمبهمغمزاوغامضىلمؤالىبحاجةكنتاؤضبم

في-واحتاجه-احتجونلمهالذي،الغمروذاك،الالوهذا،(لاداب"

موقفياكلا.الق!هرسلطةتمهـكاخرىمؤسممماترونمواقفيتحديد

وارجو،احضهاداؤى،تاجلاايص،حااوضحته!-ر((مجلنيم"من

يىصعالمجرمنعودتهب!لمىمضأنهبئقراءةالمق!القراءةالكات!بيعيداى

غمضاوعناخؤالذي((الفامضاللمز"هذا!موا،علىايدينا

في!س"اً!داب)ءامرانعو-واخيرااولا-اللهونحمد.عليئ

"الذيمناقشات"بابفيلىكاملانشرتعليقف"انعلأيناصه!لاحتىيده

وانها،بقلمناالهجرةقررناانبعدالنورالىوررة،،لىخرجنامنه

"ال!ددلفهريات"في!الالذيادريسلىهيلالدكتوريدفيرالتما

ضمميرالامةالاديببانالتك!داأىبعد.حتاجلا"انن!)ء:المأضعي

الوسيلةلخنقاو"صؤلقمعاولارهابهمحاورةوكل،لصمادفي،1وصوتهط

الاي!ادا!،لاالامةبحقجريمةهي،الصوتهذابهايبثالتي

.يهـ(بطلفداك!قتلاومخهلصرعه!اغتيال

لملأ**

محفوظنجيب.كلمتهمحة؟!نج!بفال..هالن!!ةبعد

روايةروننبلاولذا:سائليرساله.ربنمقهىرصيفعلىيجلس

وجدفاهاكلماستقرارالىبحاجةلرواب"اان:نجيبيجيب؟.العام

.القصيرةالقصةلي9عبممالانوفرة:يضيفابتمممامةومع.فقدفاه

رق!يقةت!ونانيحاول..رقيقةاًبتسامة.صإخبةضحكاتوتجلجل

مرإديه.علىيخفىلااتياالدائمالقلقىلتخفيالرقهاغةبا..

ماكأة..راقصةتكونانيحاول..صةقصرامنطلقةضحكةكعقبها

ناويكفي-وحواريو"ـوحدهم.والاستخفافباللاممبالاةلتوهمالرقصة

يباليم.لابمنيرلعرؤونالذينهم-احدهملت!ونمرةمعهتجذر

المتقطعة،القلإلةالكلماتومن.يسضخفوبضيباليلااصبحب!

تحرجاوصال!اوتربطاكلماتاتكملا!تيوالقهقهاتوالابتسامات

ويخرج،اأحدصثاليهتطرقمهـالكلواضحوم!فهوم،وافيةبمحصلة

هامشية.وظيفةالىوينقل،ماالسمتمؤس-ةمنبأيامبعدهاهو

الش!لهيلقصيرةاالقصةاناخلاصةا:وحمكتسيروانتوتردد

القلقه.لضبابيةاالمرحللآهذهفيطاو؟ء.الان4مهيتجاوبالذي

كيفكل!ة!ا.وظفنه.سريعة.النار-كأكالقذير!ةا!رةفالقصة

الدويتحدثفلسهو؟!،ماهرا؟قناصكنتفان.هدقكالىوقتاي

علىصطلقهاوقد،تحصيناتاواستحكامات-الىتحتاجلا،المطلوب

القسىطرفىمنطريق!تسيروانتوالتحصيناتالاستمحكام!إت

وارفهـسةغيرسويسيةشجرةتحتالقلقتجتروانت..القديمة

-81-الصفحةعلىافن!نمة-



هميكلاصممدالدكتوربرقلم

النظر،تلفتدرجةالىالحظسعيمدالعددهذاؤىالشعركان

اًوسبمثلهنطفرقلماعددوهو6ؤهـصيدةعشرةاثنضامنهنشرتفقد

علىاورمريالنتاجوثراء..اخرىعربيةمجلةفي-يقاربهبما

ثانيا،الصو-ةهدهعلىبهءربي!ةمجلةترحيبلم،اولاا!نحوهدا

زالمواماورعاتهحماتهوان،بحضرزالشأالشصرانيؤكدمما

أكبيراالعددهذابتحيمةكلمشابدأاناربوولذا..ايضابخير

!الاحتفاءهذاكلبالشعرتحتفيالتيادجلةوتحيحه،12ءالنمعرمن

عشرةالاتنتيالقصائدمنقصيدةكلءضداهفانأودكنتوؤد

فاهاالقصاندربطاحاولثم،دقيقةمضهجيةثراهـصةوادرسهـها

تلسلباعتبار6امكننءسامتشابكةمتازرةصورةفيلتقديمها

اتجاه1منوكتبتواحهزمنووىوآحدمنطخكيصعدوتمدالفصاتد

يتسعلاكهدا.دناولاانغير..واحدعدد!ىكذلكونننرتواحد

استغلالا-بل-اتالالا-كونسوفلاله،أزتلبطب!ةآلمفامهداله

مناكبيراالعمدله!اصدرهاأفسحهـت،سمح!ةمجلةلصفحات

..جمحعاعنهاالموسعبالحديثنرههن"انيمكندلا،،لدالقص

افمراىفي-للشعرا،واعتدو-القراءاستآدى!صاومن

اسىصاذنالتي1والقصالد.به!دونالقصاندبعض!لىحديثي

"لفموىالمعتقالحزنمع:"هي6وحدهماع!نهاالحديثفي-واعتذر-

احتفال،و"سنةابوابراه!يملمحيد،(تمهلالبسيهاآ"و،كلوفان

فا!ية"اوصولاوليلةو"،ج!يبال!أ!رؤسوا"دمهبمسفكاتحببد

..فهمكسند)حمد"افصامتةالحروفطاحلام"ثم،الناعملعبدالكريم

ربطأسبابلعدةالخمسهذهـالهصاتدعنالحدلثترتوقد

انهـااحض!مابين!امنولكن،ال!صطيدأجودانهابينهعامني!ونلا

غهربر،آسلوبسو.ل!بر،الحايىالعربيبمض،خشاواضحبشكل-ترتبط

المفعمةالرماديةالسنواتتلكفىامتنااوجاعمنجوانبعن-مقنع

.بالاحزان

الامةلصرخةوالرنينالاءلمجاعمخنلفهاصداءالرمسؤالقصائد

لجوانبمختلفةزوايامنلهـقطاتكذلكوهي،اص!بهامصاالعربيمة

رصدهيواخ!را،لامةاتلكقلب!كطمتحالؤيالنلرفالهـجرحهـ!

تلكتباءخنعلى،السنوات؟نكؤكطآرضتاعلىالاحداثخطالوقع

الانكساروبين،والعدوالوثوبوبين،والكبوالتعثربينالخطا

والزهو.

فيا!نناتحتاجهالذيالفناناعتقد-شخصيةبنظرة-وأنا

،والذيبمعاخهاسواضحشكلفي-المرتبطالفنهوالمرحد"هذه

الخلاعىعنيبحثوآلذي،اوجا!اعنم!قه-غيرباسلوبيعبر

هذافييسيرالذيالادبيالنتاجعندأكنراففهناومن..لازمتها

..المصصرلمعركةعتادنامنجزءأ؟أراهلاصب!،الاتجاه

مكتملتذمعريتعبيرطوقاىلفدوى"ضقالم!اءزنامع"فق!كة

ن9مناكبرهوالذي،اكقدسارمبيلالعزيزالحزنتجربةعن

الحؤنانهكلفبماعهـلىويغلب..حديثبايعنه/جاباو،عنهيسأل

حرنمنماعيوراءهداتخفىوار،اورلميبةوالارضالمضاعالوفنعلى

جعرانهي!ارات"ود،التض!يالبعادمعذبةوعاطفةمحرومحبعلى

."التواصل

هـنللتهجميرالن!وىشكلعلىالاعتمادفياشاعرةابرعتوقد

به،تصرحلمحبل!بالىموجهةالن!وىتلكوجعلت،المرالعذابهذا

ال!يهذاالىالخطابوءهتوانها.حبيبكلمةحتىتذكرلمبل

عاىفأضفت،المغنقالحزنهذاكلفرافهعاىوحزنتاجلهمنتعذبت

حضى،رائعةفنيةخدمةالتجربةخدم،حاراعاعفياجواأسياقا

تا!ابزفيوهو-الحلاعىاوإكصراو،الموطننحساصبحنا

العذاببعدهيسبب،معشوفاحقيقياحبجا-الحقيقةعلىالشاعرة
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11(،المفنقال!فىن"والمضني

الجديدةالتكويناتذاتباتمصورةالتعبرالىالشاعوةوردقتوقد

وابداعاجم!ألهـفميمةمنحمما،اثوافهـفمنكتير!يالمتو!عهوغير

..براوجوا

لثمسك"بسرانالم!،ءاشتعالوطند"

،حاو)تكهفيجموأن.!سملتت،ممت

،(حزنيمأمطر،وهجاأ!طف

عميقة،دلالةذاتشعريةجطةال!زالنسامحرهـديو!الهـتكذلك

بت!ويعات-انجملة!!هوجمل!،بمصمونهاعضويا.لصطلوزأت

الجملةوتلك..ا!صيدةدصراتسيشدانديأو-ثمي-هح!الة

،الفصيدةوجميالرنيسيةايثالمهميألتي(!حزفيا،بدلأهـ"دالطلختم

حزصا(طمطر"،مرةاكلشاعرةتفولأولم!..كد!التجربةءـ!التياو

.."حزنيأنادم":ذلكبعدوتمولى،"حز!ي!رهر"أ:احرىولدول

.."حرمينتلمس""تالولىواحيرا

مهـي"احزني"بكلمةتم،بتنويعالهاالجملةهرهجاءتوهد

بهايحتمونسميونالألدالوساحورىنأقكا؟ثوشمحاتثا!طلىخظمها

يتبطوزهظالا-ضحدامأنءلمى..لهمموس!اطصنمنمحصنش

مبلغصااشمسيالالمهيدةبرجوويبئ،الوتحوناورلم!صدكاىما

..والتعميقالوحدهـوالتكئيفمنرانط

حتى،!لكشىنجسيممنعرةالنفاد!وكفتمايخفىولشى

.وينادمويرهريمطرنراه

زهي،لسنةأبوارر"ث!يمئكهـمدأ(نمهل!!،سايها"مصيد!اما

4مسوط.دمنثنيرو:ودرعم،وركضهأ،ياسمصارعةتجربهعنتعبير

بالتفاؤقينترق،قومينضاليءضكلونذاتكالثصيدة..كع!1ودو

والقصاك!جوىبينيجمعتلخلات!تلوالقصيدة..ءدوأعيالايرأبركا

يرلىماووحاتلذيأ،المتالرس!وررأعلىثتيراأتعمدو!..والحوأر

إهوراهدهومن..نلفصيدةا!ثيئا!صورةداخلم!تترابطجزئية

صهورة،ال!ليةالصورةداخلعضوقيتوابطاتترابطاليالجزئية

ادقصيدةمنالجزءل!أدي،ا،رضصورةتم،ا،يف

وحدهيمشيالسصلفورأيت)،

ادنالمينبينالغربةيشتكل

وطنكهذاألراحلألها

الدماءنهرعنالباحثايها

دمانانعطيكلحن

الملكةأوأيخاا&ميفيسأل

تعانيالسيفيايهاانها

.الحرسوخيانات.الرعيةخذلانبين

يصةمرلقصراؤك!ترقدقهاا

يحرسها"والاسى

التجربةيخمماتضاحاالموسيقىباتضاجهـةالقصاتسمتوفد

بالحسمبلآجميريةالنهبعضالمواقفالسوتكما..بهاالاحساسوي!مق

موقفف!و،ذلكيتطلبربسماالموففلانوذلك،والجهارةأضيراوعلو

الهزيمة:دعاةوجهفيوصرأخوتمردرفض

ذفولوااثيذيبتصديقأرمحضانني"

.اخرىقصة

...ايأسانارفضاننبم

انتهتويقولون

الدموعفلتساعدنا

و)ضقولوات!وحوالا

الحناجرفلتساعدنا

الش!!طلتساعدنا

***

هـكانكلمنالغربانتقبل

تتصايح

سيفايسونلمنالجنديههـفيلم



الرجالبينيعدلم

عناألعاريردمن

للقالرجاءفينايعدلم

حية"تنبصانها..وااخد

باسيلي،دالرنسوا((دمهبسعثالحبسيدأحتفال"فصيدةواما

وا،اكرمي-،ةاجلمنالكريمفيلموتالايمأنتجربة5!تعبيرمهي

المضمونوهذأ..ادوعنراحهاجلمنالمواكلنمعاناةوجوباستشعار

ثهريةوسانلعفىتع!تمدحارةشعري!نجوىؤللأالقصدةرفرقتهقد

..التاريخيالرمزواخيرا،لصورةانم،الاسطورةأهمهاعديدة

طفلةمصرتولددميمناليوم"

الجروخمنالرمهحويخرج

وردهمثلوتقطفينجميلتيياتينعينا!يوم

المذبوحالطائرمشلونرجفين

وتصحبينني

للجنوبالنيشمالمنالفرانمركب!

المحبوبذوجكلحمتج!معين

المعلوبشعبكلحم

عينهصرمعةكلتمسحين

"المثقوبثوبهوترتقين

***
والصاموالخروجالحريقلانني"

والا!اج..الابراجوآخر

الخناملأشي

بدايتيموتياناعلنت

"احمامتفتح...موتي

،"اًوزورلس)ءاسصطورةعلىاتكاءمنالاولالجزءفيمال!افع

لوحاتمنحيالثريطارولفانذيالمتتابعالتصوررهذاايضماوواضح

ختاميحتمهالذيالتركيزهذاففيهالثانيافجزءاما..نابضةشعرية

والافضاء،كلهاالمسيرةتلخيصيكونحيث"آلسسيمفونية"كختام

..تفاصلمنقدمطكلمنعرالتنطهد!هيالتيالاخيرةبالكلمة

!هي6الناعمال!يملعبد،(قاسيةالوصولليلة"قصيمةواما

وتسهـجيل،"!ونخ"حادثفيمشادكفدائيمعاناةتجربةعنتعبير

..ثمنمنكلفمهى!غايتهالىبهوالوصولالكبمروالعملتحقيقللصة

مضيعةعنالاثل،ئلائةمقاطعفيتجربتهاثساعرق!موفد

وحدهبالع!لالتشبثبوجوبيوحيمما،/الخيالاتوءفاباتالاحلام

والتمني:الحلمح!اةوتوديع

سرابكنص،الاحلام،الرؤىمطرأيا"

وأظطنا"،أغرقناالدموي

وهو.بالهممثقلبالمعاكأةمشحوىعاطفيلقاءعنالثانيوالمقطع

الفدانيويجعل،عميقةانسات!ةبجذورالفدائيالعملووب!مقطع

ومهمته،همتهتضاعفهعذبةبأوتارقلبهحباتمنمثمدوداانسانا

الله،عناد!ملانسانهوبل،دلببلاصماءحربيةآل!ةليسفهو

إ'اكبرمهمتهكانتهناومن،ويعشغ!يحب

،"!ونخ"الطالبطوليةللمجربةمباشرةمعاز!جةيلاخيروالمقطع

..واجودهااهمهاوهو،القصيدةمنالا-اسيالجزءهوالمقطعوهذا

وعلى،حيناالمباشرةالمفاجاةعلىقصيدتهفىالشاعراعتمدوقد

النبصوىبينمزجكما،اخرصببناأحياالنابضالشويالتصو-س

..مناجياتصو-!ااو،مصورةنجوىالمو:!فبعضف!جاءت،والتصوير

والحديد،والقصديرالاسفلتمدائنيا"

،اللمادسفائنيا

..قاسيةالوصولليلة

،رصاصعرسناالوصولليلةيا

خطامه،منالموتجذبناافاعرسنا

له:فلنا
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المص،أيهالعال

،الرجاليعبرسو!

فانفرد

،الوصولامعاكن

بابنا

بالقارمشبع"عيونخ"ثرىانهمناما

،والردى

،الرجالفليعهـبر

المقدةوالمدائن

أجسادلا،فيالنارفوهاتمن

المضللةالاصابعدمائنامنيراقبماوتنغسل

انتظرنانخلياواقه

أرضناسؤحعلى

"عائدونفمنحن

الصامتة"الحروفأحعلام"وهي،الخامسعةالقصببدظواما

يحتمحينما،أصمتابمرارةالشعورتجربةعنفتصر،سندلمحمد

الشريفةالكلمةوظيفةتضيعغاشمةقوىتخرسهلكن،الكلامالشرفد

شكلفيالشاعريقدمهالمضمون1وهذ..العامالصاعطو!ان!

المشحونةالحيةالشعريةبالصورةويثرى،والنجوىالقصبينيجمع

لهبضوءالضوءلان،م!عهـينونمنوظلخاصنوعمنباضواء

..مس!حوقحطامظلوالظل،متفجر

وعن"ضاعارزيحبهعنابن!تستلامبحكايةنبدافالقصيدة

اللدخيلوهعذاً.حولهاشباحهتلوحالذيألموتوعنانكسارهسر

يقصحيث،بهيبوحاناعرالشىيريدانذيدلار!ماءناجحمدخل

..فضعفمههاغلقحتىضغوكلهتحتوفعالذيالقهرمعحكايته

حلقاتبينآللتخن!الضياعهذامنجوانبعناتحديثانىوينيتقل

التناقضتجسبفيامعاتاوذلك،حيناخمراوحاناتح!الذكر

..آلتعييرحريةصنالحرمانسنبهالذيغوالتفوا!تممزق

الىساةتمتوفدالجوشالوديانفيالشاءهـمطوحآنجدواخيرا

نجدوهكذا..ايضاذروتلآهذامعالقصيدهوبلغت،ذروتهاوبلغت

ودقةالشاعربمهارةصاعداألدراميوالمخ!والتثاملالنمو

لفنه:نناوله

الجوفللوديانصهتيطوحني"

ءرقياتهـجع

نفسيواحدث

يومييرفضني

امسييحقرني

شا"محةاسحابدربيالصمتغصونتمتد

حسيتتجن

استهزاءفيوتهمسالشمسعيونتحتتكويني

الصمت..ادصمت

الموتوديانفينبتتالاحرف

تسلم.فاصممت

:لشجاراورايهمست

مرةتنفسالصحراءفيصدئهاحرفايا

الوجاءبأياميغصتلكني

المحنيةا!تا!وهززت

خافتبصوتالوكومضيت

"الانغاممطفاةاغنهـة

كما،اوضحتهلسبببالحديثالقصائدبعضآررلرتلقدوبعد

منهحوهذا.التقويمبرانبتاركاالتفسيرجانبالحديثفيآثرت

كلمنالقصائدتلكآحببتوقد..اعمالمنأحبهماحيالارتضيه

املني.قد)هاحبييكونالاوارجو.قلبي

هيكلاحمدالقاهرة



عطيهمحمداح!دبقلم

فان،ب!قبلنسكيكتبكضصورفيالتفدرهوالفنكاناذا

وهـن.انع!بارةهذهصحهعلىدتيلخروهيتامرزكرياآلفنانقصص

اعمالالىجديمةؤب4اضافة"الاسودآلشمعرموت"قصتهقتيثم

أدواتهاستخداممنوتمكنات!ق!رةالقصةبفنتمرسعنيفنان

كلماتهوايقاعاتالشعريواسلوبهالصافيبصوتهوتميز،بمهارةالفنية

المبدعخلقهؤليالواقعيةلصورهاختيارهو!فة،ا!سيقيةوصوره

قصتهفيومركروأردكلهوهذا.والمعبرالصادقالجميلالفنيلعالمه

تصدرتالتي(الكبيربالبنطصفحةمنآفل)القصرالبالذةالبديعة

ا،مهحيسح.مكانها!،وضعت،"ألآدأب"منالمأضيال!ددقصص

حققالذياوووريالعربينالفظذدك،تامرزكريآ،ودةسررتوكم

حيث،(الاد-ب)ةمجلةالى،القصيرةالعربيةالقصةلفنهامةافافة

داحفصلواعتكاف!انقطاعضولبعد،الكبرانعربيوجم!رهجمهورها

داحلفيوالمحصورةالمننعددة:تنرهومجالاتآلسوريادعربيالعطر

اثهريصةاللوحةتلك"آلأسودادننعرموت"فصتهوفي.سوريا

تذثديم!لمن،المتخلفالعربيألوامعقبحتعريتهابرعمالجميلة

لون،الا!نالو'دعذلكصورمنلديقةجزنيةوصورةوامعيةشهادة

لحطةتامرزكرياأختارنقد.هتارسيةو7مباترةواحدةكلمةاستخدام

الواسمحننين،الفنانبحمقتيالتقطهاولكنه،انيوميةحياتنافيمتكررة

كرانكوصفهاانننيكتلكلحظة،آداسحياةتلمخصل!حطهب!!اذا

ا!نعببصبراعهةانظر.والمستقبلحافرواألمأضيتسعبآنلآأوكولور

وتتتالىالامكنةتختلفحهـيثللواقعالبالوراميةالفنانولؤبةاصوربا

عذىبيضاءتسطعالظهيرةشوسكانت"ةواحمظجملةفيالصور

الذيهوانلهاننلمصلينيقولاللسجدشيخبينمااورمحديحارة

،والغيهـوموألاسماكمططواوالطيوروالاطفالواكساءالرجالخلق

دؤوسهمالرفيلثهيهز،ترابمنالفقراءطبادهايضاخلقألذيوهو

هـنوبيوتهم،مطر!رةدوفهتهفللمتراباتشبهموجوههم،موا!قين

الترابيونالناسهؤلاء."الترابفييدفهـنونيموتونويوم،تراب

الذيالاسودالشعرذات!طمةللجميلةحبلحظةص،تهمفيبرفت

قزوجتمااذاحتى،"كنز"كنز))6ا،اخاذب!مالهال!معبص

ذلسكبمصطفى،العربيمجتمعنافىللزواجالتقليديبالطريقفاطمة

زوصس"اذلالىحلمعليهسيطروالذييبتسملاالذيالكئيبالرجل

كفتعلة،آكذوبةطريقعنيقتلاذحبنجد،كالعصفورالالليقةالمرحة

.كالترابهامديناالترابييناناسهأيديبينا*سودالشعرفيقنتل

ءير.الخانعينالمشفرصيئالناسندىوحقي!ك!جميلهوماكليقتل

الاوفثصقمنكانتقريريةبجملةالجميلةقصتهاختتملامرزكرياان

،كيقررلانداعيوللا،الموحعهالقصةبدلا/لةأكتفاء،عنهاالاستغناء

ع!لمىمنغلقونالناسلان،قائمازالماالمرفوضالواقعذلكبأن

د،الاصث*راماتوهكذا".مس!ننمرةالجريمةبينماالخاصةحيواتص

بيوتهاأبوابوتطرق،الس!ديحارةفيتركضتزالمافاطمةولكن

فضبم."با)ررأآلصبهبنوتتلطخ،الابوابمنبابيفتيحفلامستمحجدظ

نا،نبالفصجد-"اًلالسودانشعرموت"كقصةمكثفةهامسةقصة

،تقرريختامدونالفنىالع!ملصنعؤبيليشاركلقارلهالفرصةيترك

اًلراضخىصةاللامبال!ية.الاتكاليةأراًكدظاالناسحياةيلخصعملفي

فيالفنؤجمال.هامسوصوتدقتقفنيونمسحبمهارةوالمستسلمة

.المقررةبالعبارةبالتصريجلابالصورةا،يماء

،"الاداب"منالماضيال!ددقصصاولى،تامرزكريافصة!ي

والاحتج!جتعريتهبهدفالواقعمنجزئيةوصؤرةلحطةالفنانتناول

الصوربتركواكننفى،وافعهمعالقاصاتحدوقد6ورفضهفده

الدكتورقصةزيياًما.سالتقرءريالقصةختامعدآفيما-تتحمث

الادابها()1مناثاضيالعددفصصثاني-"ألنعش"ثمكاويالغفارطبد

الواف-لةلأيحكيوهواءوائععلىومننفرجمثقففالقاص-ترتينا

الفلسفيةبحوثهيكتبمثقفربرلفصهامامفنحن.وبالعرضبالطول

وهسي،الارواحوتقتىغالر!حوخلوداثلاطونم!حاو/-اتبينوي!عيش

در؟سةم!ل،!نفسهالدمهلافب؟ول!ضبيهمنمريبهفنخصية

مكاويالغفارعبداتدكتورمصقىبنلدرك!،نشودل!ننا،المفلسفة

كشفحمثمن،لامرز7رياكص"!يالمضمونخي!عنبعهـمهليست

الغسيط،اوالمحدثا؟جزفي""!ورخلالمنولعريتهانعربيالوالمحع

الدكت!عورقصةالياما."لامرزكرياكصةهيمت!ملاوج!طه!وهو

ابتعداآذااوعمقهماوالفلسفهانثفالمحةخواءلعريالتيم!ويالغفارعبد

نموذجتفديمخدلىمننوقي،معهوادتعاملالوامعملامسةعن

الصلمه.لمألواقعبرضيةالبورجوازيأمثق!ان!قصكأبطللاصطدام

البورجوازيانتقفرر!كربىالمقابلة(سلوبادقاصراستخدملالد

يدهييمدذياالف!ر'لمدينةلرجلالبائسالوافع1منال!ربءلاكاديمي

ذدجعلسبلوفي.وظلامهعفونتهبكلالواهعوبمن،للعوئطلبا

المدينسةفيالبائسالواقعصورةمطاردظمنيهربالمثقفبطلهكاتبنا

عليوايعكفالروحخدودعنبحتلكتابةمصيرةاجازةفيالريفالى

الميتاميزيمييديالتجرعالمهفهـيوليح!قالفلسفةوكنباولملأصونمحاورأت

معايشةعلىيجبربه!دا،والظلمبالبؤسالمنعجرالواهععنالبعيد

لعظ!ةتصوير!يفص"انجحتوور.الريفهيانسيىءالوامع

الهادمحموالميناديزيقيالاكاديميحلمهبينالهثمفشحصب!ةدلمخلالمراع

عسنمينظتةبكلماتآثعممالفلاحجانبالىست".الوامع!صحب

مماوغير!ا،مصرفيوالعببشةالسنةخمحصولوألأحوالالصحة

اوراتم!احدىكانت..الخلود1فيالتالكيرعنالانسانيعطللا

مسكيناليبداالنيآحماراإركبانأفأولم،يديفيافلاطون

الحوادءشصورخماليآلىكفزتعنعماسي!الأ،مخيفحدادىوهزيلا

الرسواكبالغامعلىادعاوياننوركلواجفييخطرانأللذ-لىاالمجمحين

فضيتهااننيالآنآشكلا..ا!حاللفيساضاتوقضيت..الخالدة

موكبفيا.جنحةبعربتهامرةتنطبئكانتاتتيبروحيلابجسديوحده

بيتحقير،مي،كترمراشعلىممددطفلجثةعنداخرىوترورألآلهة

استطردتقصةاانغير."...فثئاعن!أعلملاوأمكريهننأمام

ومحاوراتالروحكخلودفلسفيةواعمالملسعهنطرياتشرح!كثيرا

الابحساثبلغةمصاغةوتقر-!يهمجردةنطريةمساللوهيافلاطون

هـسنوالبعيدالرقيقةالقيمالقصةنسيجيتحملهلامماودثروحها

بالحياةالظمرخبرةانيبدواذ،والروحيةالفلسفيةالمناقشاتتشاول

السردفييندهعجعلتهالنلسفةدارسالمثقفلشخصيةالداخلية

الفلسفيةالاحاديثلطف-،ننطراالعتمالىبانقارىءيمفعمضوالتالويل

الذي1"النعش"اما.وحدئهاانقصةوافععلىالفكريةوالصور

،ابورجوازيالمثقفمهالهاربالوالمحعفلهوعنواناالقصةمنهجطت

تمامامنفصاكاديه!حلمفيويعيىالصفراءالاوراقيقتاتالذي

البسائشالوا،قعذلك،المدين!ةوفيالقريةفيارريىءالوافععن

البورجوا!ييننقودليجمعافي"وتقصةاختلاقيالىرجلايضطرالذي

الشعرقتلالذينلانسانيةوالمه!ينالسيىعالواقعذلك.للنعشثمنا

قصةؤىوالبراءةصلأقاوقتلتامرزكرياقصةفيآلجميلالاسود

علىكلنا"الواقعرجلكلماتتلخصهاالتيمكاويالغفارعبدالدكتور

يعرض..نجوعا!حققلظاوسعادتكوترفطيب..بيهيااللهباب

."؟نج!عولانكنبسوضيك

سنكتشف،الريماويلعمفان"القديم!الالبوماللهب"قصةفي

للتعبيرصورخمسالقاصخمتارافقد،باأصورالتعهـبرؤقيجيدفنانا

عبدالغفاروالدكتورتامرزكرياقصتاكانتواذا،الفلسطينيقضيةعن



!حبمحا،طر!،منعكلالهوطرخانرببمأ!عأبريبتكر""اكتفنناففمكاوي

افنلأو!حالمحىادانتهأوانوافعتعريةتتعدىالريماويوونانفصةفان

ؤ:طن-لىاضوحب"أ!ننمضصيةيسكمر"!ضنوالطريق،الأكمل؟لحل

-!لس!-ن-يافأ،وىقىلمطربرررشارويالفل!سطيئيالهلا*للاكلقا،مة

،!(زمرررإلوأشءوخلقى"ا!ف!!م!ألانصوم!آلنهـيمالوأق!ع1رؤضخلالىمن

صى-وريلأثالريمار!!!دفىألمفىزر!.والئهببئلط-غثمألاوافع

وأزع،اثوكونسانواقىع،ألندءم!الوأتع!ن،،(نرفدي!ننالأئبوم"من

،-شا!جدافواكنعومنبررواق!أف!زيمة.ش"ل!أي؟تهقمع!!الاسننسصلأم

برء-لمهخلالومن.صور.ينالقصنن!كثموات!،ىافصا!واكع

انوؤ-مه،برحدآلاللسطيضينحيطهأؤرلمها،يصور!أئموصالثريها!فصمررة

يننفاتلون2،لفالسطينيون.واحدك!ميو،لطح!انكا!ىوينيجمعتصويرا

ب!!حقهميسنتقعورالوكألةموظالوييع!ط،اتلأحبنغوثوىلةمؤنعلى

الرجالغيبه؟!اجسحاد!نيرلبثن،1!ه!أء.ك!ص!ئاش!ركلالىتحت

،حتفه!يلافونصءتأتعربجةا!بلادأنىالمممك!حراءروللى!نالهارب!ن

اإخضر.النعناعبالعة"صالعآمأرصورةلمحيكما،مدولط،،كحطوحسي

حب،تويهربون"صالم!(م/لممعدبهالمىالحبسي!ضرسونكالنسبان

!لملىالىاتفلسطبفير!محوقع!دلثأ.الأمحانمتعةمئزنيلم!-لأنهالفتإت1

ا!غاضمليهـوزوعمدماوبق!كو!تهـوحنىوضيويت!!كص!آلالميتيبهـر!له

ا)فدص!ال!النس!ئيآما،نجلآلىضىركل*ءهـويتننمبثيرحمصيبفلايموت،فمانه

!صىزرثآنوبسالمء!منة."الدبيحكألديكا)9،الص!رك!يهوت!نه

ادفةصيدلعوللموفيبخكيأ،ريماويلثدلأن"أدالد!ملالب!ومولماللهب،)

"لمداهـ-"؟لالصورباختمياره،41!ممياسيدعةالموي!مناولىعن!مالناضحا

حيمات!نا،!يواتطمالخاصا!زاجءنلكلبرأفنيوالننعخصبنفالموحية

بالل؟4قاومةشخصقىؤلم!عهافمينرجبةيلمةأالب!والشخصيهالحلوتجسد

للميمط.!تفى".المحس!وحضبمللفردوسطريشاضار!ر!الذيالقانل

الىاث!حيرمحوثتىآسنسأملن.كا!س!!ينحطد!صحرةضمنىاسال!

زمساللائبم.يجيمالدفىنحفالرصا!ىصوال!(05أبهيرممهةر-فرثوس

.وكتلادجرحاهيذقلادعفوآرىاراستفيع،و!ر!غكتلىبينحولي

معامبمتزدأدان!ظل!"..(آ!،رمنلعمفودأنفبهافي!لتهأباالزدادكتةء

وبالجى!نبيركضو!مهاعلى.سره!كيامي..اثبرالله..عشي

وحهـىنواح!دءجصوآبووسىيرةيصاءألمكاكلرآبغه..بطنهاكيالذكو

اللد..وحنونوويزكرد"ن-رلفونكم!..'دحسمنومعيرالعمد

يو!!،تصفهاكلك!كانتكماتطمااته..يأئأدىأثطو!قاج!لاما

!لصورثده3لهنموا!أ."بيضأةألبحر!وسمدلميتهاعنتحدثنا

أدبهـكبماواردةكل!ازجدهافبلائمفدسطينيهدقصمه2ظىجديدةكلها

؟لاونةهذه!!نالذدممطتجاورها2ثلأؤلألهآ،كنفمانيغساناته!د

القتشلءذنىمؤكدةوالذضالاترفضص!رجامباىاالهزيمهصور

وكرامث6ختن!انسالملت!*يئولكنفحسبئلنمرل!يس!امل!ريق

.5نانونتبكما"وبا(منفالعغفضيي!تررالمسصتعمولمحالانسان"

ا/حرشو!حاأ،قدم!عشضيةصلرةأختطافس!ت"مصرحيمةونمثل

فه"صإنبى،هدازمانناؤكيالمأزومالهور!يإثواقعرلمحضلحنعلى

ا!ررصالو!دعارمهءن!طقتصبيرممهـموأ،الأد!دط"منالماضيالمدد

نىأافىفضطرمقا،!لمعفاراضبدفذثتيراو.لم،!ريازكرففصعتا،المهزوم

،هى!،"ورفضضدهوالاحتجاجوزءوي!مهنغنن!فهالاج!نماءكطالواقع

واللاانسانميىصة،واوصوخبرأؤ!خلف،*!همهواق!ضاتدينانماهذاكل

والمممرحيمةالر،مآويلعدنان((قفدءما(كب!وآواةالل!ب"الثالث!القصهاما

كانهـمعا،(ؤلهـصمطي!نيةطائرةأحتطيا،1.حاد!ف"الواحدغصلاذات

ىا!ط!!والتالفلسط!حيهالقضية3طرخلالمنمنتصتركالحطيعزؤان

ورؤ!االمسلأحافىفالعىلمىالأمراركاف!أاأويرديقالكلحي!الحل

عاىالظدسأىاوالمرحيةا!قص"فتعود.المؤومللوا?.الاستسلام

وصوال!والخاؤلالالممضسملامتكرارمنالتحذيروالىىالقتال!رورة

عنيعبرما،اللحنلهراوالمسرحيةالقصتكراروؤما.الس!لامةعلى

والتحذيررالتضبولمى2وطرصهمالاوافعالحيدةورؤيتهماالفنانينضدق

وف-ر،ال!طبقةالرضوخلمآسي-ئكراراكونهيعدوننوءنهيقعقدمما

وان!وادوامعازمهعنللتعبكلانصورفنيةالريرماويقمةاسنحدمت

فيزرءركالفلس!ءفمالىالمضاضبحاضرألالهيما"صيمقارنهخلالىمئمعا

مسرحب-كأامآ.التنارلاتورفضالفتالكرفي،اورض!لطرحشعلى

أالر!صىكبماانعمل!بقيلىألجأتففدالقصهرةألحسينيالعابدينن!ين

(مى-!مفىحن.حلنمر!فد،بعرضيبدالحدثبختيارهاالتقلمدت"

فلصط+يو!،ركالمحها،طيراى!،ديطالرةداصا!رار!ا.!عمسر!ء

ء--كأمنأددفير؟بينسنج!حرضأوفي،وموايمهماعطرهملعتل!

!!هبر!لصهـكبسومعهـح،!!يهداخلمتقوقعاسحاصهفينهعلىمحاكف

الننافى.!حكمدرسوخرتطنهأثفسقهيئقضيمةح!قةال!رريدانبم*لقيناىأ

ش*س!!ا"ال!رابيصالريهأنص!وواك!ضجددهاالفلىطينيهفر!ضهلمت؟زالذي

النىلحذجبعضبذ!كا،مموحية،شنل!،اتطئرةعغ!ميفهلمغارولنثرعمن

،يف!يقعالمذهلبالحدثواذا.المهزانمبعدللفلسطينيينوالانما!

الىط!لآى،9الحربنشجتفعقد6ا!سرحيةراحلوا!ركة؟لصرأع

فتكتاف-لفلىووقرمراسالفلسطي!نيهئرةالكلتهدل!العدووكائرة

!بر!دوصنكرالمعاديهاال!لرةيتجاهلمنف!ك،ال!ثصب!يةالفعللىدور

أعؤنمافاذأكائدهاتونعلىيختلفمنوهناك،!لمسلامةكلبأعداء

"ضار!،مو!فاتخاذآلمركابعلىشانمعادلةكائرةيآنهـاات!نرةفائد

أ-سكا!اريلوصولىقىالمقوضا!ىانوامعللامرالأسشسلاممقاث!عاأ؟وا!ف

دلحلعد؟واذا.والقعالالمغا،مةعلىالاصرارألىمرحلهيةاوجزليهطلول

بكسلواذا،والمناضلوالمشاغبألمتخاذلتهددوألكارلةالجميعيدين

والمحج!ريافلسطيف"ااتالص!كأتوكءننغجتا!تيافخمصيعهالمكاسب

خلأ!،*ن.ءوالفظبالزوالتت!ددوالاستقرآرانتروةعنبحتماالعادمكي

وجثات،رمتطورنامذكيحوارخلالمن،ذرحيةنذاقتقكلمهدلك

ء-لأىوالحرعيارواكعبلارورواترضاوالتفاوضألاستلملأملماةن!

هـد!الحولعنوالباحهين6اتؤديةوالطسمطأ.شخصيةالسلامة

علىطرلم؟!والاصراروالمقاومةرفضافيالمعاضلالمقانلورؤية،الغير

خارجمناكساعدةانتظا!اورضوخثون،أثسنرحوا!نضالانتض!"

فكر!هالوصيلفيادمرهارعمالمسرطيهنجحتلفد.،إنمقاثا!ينصةود!

اكأ،"ىو!دثهاالتقرمديالم!مرح!بنائ!ضرء!عنادصحم!حةالنضا!،

وحى-هـت11ش!"اليدراميةأوظيقنهألىاتدبميأرزكيو'لحوارالمتطور

اي!تعطصء!ال!وار!ايطولالضءالمواقفبعض!ليالأ،وتطويره

ى؟ة--،-الصئيرالبنطذات،(اًلاداب)ءصفحأتامنصفحةنصف

!9--والاستطرآدالاسترسالجراءمنالملل1ويدبالحدثيتراخى

ء-نالستر!،نهثطعاوتركيزهالاصوبلاهنكانالذيالمسرحي!ةحوار

بر!كأ.واذنقرالخطابيشهاليياناتايأسلوبوليسالمتبادلىالحوارطريق

ال!ء:بالعابدينز-ن!ا!بمسرحيةاستفناعيايمنعلمكلههذاانغير

يجمع!صا-انتلاثألماضياالعددقصصالىبالاضافهـة-تقد!اتي

الفكر.وتقدميةالاداء!ارةبين

عطيمةمخمداح!ل!القاهرة

%-أيمدابدارمنشورات

..فىتطلب

منالشرلجمهبملم!ولىنس!يةاللتئيدعع

بتونسقرطاجشلأرع5بم2

إ

!1



الادابمنالماضيالعددقرات

بحأثلاا.

21-الصفضلآعلىالمئشورتالبم-
مححخققي!يي.ء.

ث!هـ.مقط.."الشجرةر،قابي))محيلمتن!هدوانت..الظلال

صونسمالى-لمجوللها((أندء،لروبكل،كف!في.لاءلمل))جام!لأص-،ة

.ء-موظنجيبيعيتى3(5!،و،سبرس

!"،ة.اي؟نةءشهازياذلكعالماي:تساعلالماجعةبصد

فصءانها"الاجابةوجاءت..!!دصغهاما..؟!زءيىهاا؟تيلا-ك

حهسلااخظرا؟خابةوى)).."زونجةفييلتةيان"..((وأروراةرحى&

على"أوىجدآنو)).."يجيهمإماوىعن،:حثانر،!،لمة-ا

"..عدولا!احمرلااهوالضديحصشته".."الأماندرحب"

لحغلاتمن)محظةومي"..إاحارعنا!ؤ!يالرا!كأاوقاتانامص.))

.".؟أثوتاسبابمأ"..إ"!مدتينجثتينيسقطيانال!ارالعناقا

القصى"داتاز،!ا)1(!نفسهالعناقاز4تنقل،تفترضهسبباي)ء

اصل""الفلذوقثرثرة"!يمانحوعلىوأجههاانء:قافط

يديه"ؤحررفدميهءإىيسيركي!تعلم))..":فردمهـارةارزعب

.."ألعابةارفيال!ىجارالالففوقالقرودجنةمنوهبط))..

ق!نبض".."لوحوشاعليكاطبقتوالاالاشجاردىارر4لهوقالموا"

بمرهيمدوهـوحذرقيوتقممبيدحجروعلىبيدنسجرةغصنعلى

."هـ"نهايةل!ق!ر"الى

،هدهايسوأن،الطج!كأتحدثانيستعربلاحقيقتههده!الم!ي

خمبةو،1الباصانهظارؤكما"41ظلةلحت))ودو!وهمبأعيه!م!اوشاس

وكاظنوههـا،ليهمضتامتعمدة!واجعحلقاها،مستمرةماجعة.المطر

هشاكرعددك!،الخدممةحدود!ت!حنهاشنيائيةخدعسةالامربادىء

لكن.الظريخوسجله!اتم!اتما.تلاؤجم!فرصةآو،صد!وىامل

هـجؤيبناحاكتالتيالكارلةهذهالىجماباًما..؟أالاسبابهيما

اءورءدة؟حدثدصكل!،انتفكب!مجردمنحتىنضمكنانودون،البمر

ناعلتافىرضالذيالضوفاثرسهات،الهزيمةلالحاقنكالفت

خاء!عالمفيم!كليعيشالظلاموبسبب))ظلامؤكي!،ت!طزءينن!

!ؤنالايتكنتمالذياؤفىمنةكطيعيشون".."ءبلهالابوابمغنقبه

ويعرؤ!ممالظلاملمحييرىالذيهووحدهالمعلم."بعدؤيهخالقت

اص-*ينا!تف"انيومايتودعلم)ايتكامالذيوحدهوهو.صه-،،

نها!كألفق.((ا!ظلامكفن!ممناخرلدى4صويفضحهانخشية

طرلمجدلمعلمميادهمتركوافلانهم،وص.مةنهايةالمرتجفهةكأالعزل!ذه

"-نبخلط!كأمجونلحف"!بماحذاتهم،قيهـةبآ"صةيباليلاءمج!ون

شأنمناقنقاب!وعلب!!الشخصهقىبطافاتهـمسرقانب!دابتكاره

عنزلفصلملأنفسهالشخعىإمرففلاآرتهمداتفقدهمانالخلطهةهده

بندىمبللةؤنجبةآجساد"اءلملاءالمحيكاآسائ!4ل!تن!ون.الاصرين

.(ال!للام)((الحفول

هـدهفيع!لمنبالثرزحظىخ!نايكبلا!ذيالخوؤء4هضبان

((نظرةاتحت))مجكلوعةحوارياتاحدى((للشاقشةمشروع)))،(

اىالمجموءقىكىاؤلفااشاروانالنشرتار)حيثبتلم-ممرمكتبةننتر

.6791وديسمبراكتودوربنالقنرة!يكتبت

يبةورشصكقطاقظل"4"هصةا"إ(ولشجاةا))يرتطأارحومى.المجموعة

لحطاتي،تنااء!عيئفافا،وتيفاجئف،حتىلىيرالاخرؤ!رقتجاه

مد((الاخر"ب"الانا"ءلمرفةانشكولا.بالاهتمامواجداها

"النجاة"و((اظلاما":ا)ثلاثةالاعمالهذهركبماواصص،بروزابرزت

اس،مثلاتة))يغلمواف-،يذتك،كأ!يلاالمؤافانش-ر((.اهـكأ"و

ؤك!الآخريقوحيواتص-،تنابيىنالر!*بالانفصامل!ؤكد"ايمنافي

صه!ره،"هـ""راولاو-!لاىاتحعتاجلا.لقل!!يركأوافه-ق!،ؤصه

.ءوات!،تملأالتك!المفافةانمخاص"حب،تهفيهؤرد،كللمجمعكأءسادو

كناوادا.معهـاواكلرحم،ركةوالمنتأ!ننعاطفهـنوف!لاالاخربن

الواتلامت!لاكزمصءى.راحدةبسه،!ز-يرز،ن!-ا،مونء!دةبوصوهز!بنتى

2--مةالساب!فىهوحى.(الأصرأيجها)افودمم!،ولدرناو!بنماء

بالتواب.ج:ث!غل،و،الترابفيمنةرؤها.لاألآرضلحىن!ءنجتيلاالواحدة

المص.واحادءثالارواحتحضيرفيالليلونقضيالمواقع"!نز!رب

منقىس!اءلطخدزاطةالم!مقو!علىالعطلةميوصىجماحغبنجلمستم

العبث!ء،،،))..؟اقننإهاادياومن.حبيبشن،تقتلاتنلل!اؤي،اكوم

.."كومابج!ارارنطهتافيئسةاله"ضغاثنها)).."الهيالوجن!ون

.(اننوم).مفزلاالف،تعةالالشغاثةء-نالمس!عولونادشا

طء-لنخببت،ي!آتيالفاجعلألالسبابترتيببدونسردختامفي

علتسسابررافذيألزا؟لبرلمفير!قوآ!س!كشا،حقبقتنآعن.."ترات

ثم!لأ..نااوء،نخسرناكدو..م!اضهو..برق!جمر(عةط.انلخسرا

ض-لألابن(1ة3التر))ذ!،اخمارةاكص،خب.زمصلبهتجريمفاوضات

من"(ءماصلصر!الاوصيض-4!ضست.احيناالصااللهاولياءمنلولي

منالصفراعالكتبوغوجقكمه.الاضباؤيمااستيعابقالبلالنفود

تعتهاالراكدةالندشودالىصلحتىبها،.يرأردولىالحائطصراًزة

.و،!خل(1دىيءاضةقرهع".،ص،أ!فسلافيغار!سا))عليهآميستوا!ي

ىعاولطويستبال!لبالثصاص*!هيروثغهمخبرانها):دءفي"كريدرصل

"،!هدسهبئةعإىالامنآسهفىصري9ا!!.ريصود8،بر-لاةاءصو!!ما،.ودالن!

ترء4ؤ-!صاصب"انالأهـنرحبئلىظنالذيا!-يقالبيترشتري

زة-9ألاصءعه"*،مكانهفيماثروبة41-4با):قيورإ"يرنغ،ءر.وريرتلو!

احد!!ايرخ!ةيزالمازور:ءممإث..""ء.شسهاءل..!الالكقرونية

اص-براءاتؤضت!طلللوريثالاء-نسىاط!!لكأتنما!ؤي/إتء"لوالار!،ن

تتوارىالنننالامالهذه.رو!نالمطاة-ئي،"ربالتسهقب!تأج!-نالبيع

.؟.اًن!ائلاالىىا-?ءلاأءاقصةءناكفرخلالبلآفي

اهـىادتاو*نجماالحقيقي!ةبا!الأل!!4!عايردير-،وضء!صواوربيل

الكارثةألأثأرقييلهلكن.راءل!"ط3ص!وقعلىال*زموعقد،الكارثهـة

خطفالطوي"بطللمجهماوفعحبرمحة.؟غيرناعلىزمتمداموحدنا

وؤلت"ز،فط!حىونكبفعلمقهلم!عدبتجاربرورانبعد"الطبق

برولبم،ا)نطراصفف!فد،"رددودونبسعةاكلرياحزمانعلهيان

اغيصاءلمى*!ماد3-انولما.((مجاهلهمنالظلامسيهـجمطقليلوعما

امامي!-!فلم،ولىكدن"ءزات?هـاهـلآنو(،،عوافبهتؤمنلا

"تو/5ي!*!ه!"حواريةؤكما"الق!ى))اصبحالذي.".الحاوي"طفل

/و(جهاىلا:((الفتاة))و"الةملا!)انوا،ب،حقصقةعرؤ-ى11بر*!د

احصإت(الض-رويحب،الشروخبالذيالسيد1اً/،)ء:وحدها(وقر

احياناا!تروتحب،الخرتسلبأت!االممى،يةاًيرتما.اتذرالحساب

".اوتاحتىكرامنيسأ!ور.ال"!ائحطرألمياًلبكها.الخيرلحمساب

**!

اككسة.ب!دالكمص.-ةمجدوعانهاولىو!محفوظنجي!بموهذا



)كنعأ((أء-.لىأور"/؟رو))(!إفيتهـ(لاشةبداللاليلم-ةكا3أ):برهرروواصد-

ومد.اءت-!ةا4ار:،حصكأءنوخاص2،داكا!"ه-،مموة*عاللارءةىظلت

لمورؤء،!ر.!،تصوارس،صهوءعيرة!رف!كلست،دف!"!ببنجهب

لأءأ،،-آهـ،كأصلء-ىب،-را"،دزاحطزر-لآزوؤف،لص*طى"رصإ،!بم

فياؤ"سص،ءرو؟مص!دز-،!ت،ا،!يرربهبئ."مرهوءفيألاخرعلىاحده!ا

اءول،رافاامسحواببن،بر!ا،نراءلماءوآرهلألصردهحلالسن،"ععكانت

؟،ؤصاى،):ال!؟مز"هظوثيل،ءإشبديانايئءاديرحبطهووها.(اةلع!"ة/جمة

!اءألى*لمءس،كىآء-وبرءض.،وضعانإ(تلملابوالاس2انا)ءءإكل،اص!ة!ي

اة*:ءر:ء،كالم18(لاعا*ءضاها-ءووياآلمفه!!نات،ءكأراءآىاطرإقي"ؤايوووو

كأء-إريرء،ذ!ارصوشفصهطص!ممىال**يى.إفوجهءلماقأت!كبن.النلأصكأبعد

ء-زرهوي)):اًديرببركول."أظاكأاررحت\)ء-"م!ءيمنمهظمها

'ولأد\)!كب،لى'زوصلأهـيأا!!ءاد4ادءلودنح-ب!تجاوزاهـصلىةا

3-لمزةا،ر*بىرةاس!لمىيرفوموالدصد،أنملأور-"وء،9591تصة((حارور!

الص-ث"-ءبئ!ا(،!-يرت،وبير،-،3ررء--،ل!اتياالداًخل*-!ةوإإصاجاة

..الحاضؤ-يا،هـا"يىصةاا!سأره-الصن-محكمنتكرصدبتثيف

يذالالجاوءالهقطبى،-واراعاى،فيسو!آ.كأراىاالاساوبهـد(،يخجاور

ؤ"---"وت!موارى-*روالثا،ء،برس،!ءنالاحب؟طم!ظمؤ،ييضإوير!ار

15ء،!يرصن!سنكآدر-لا؟"بط-براالكوارظ-ررؤجم!أ*"ءكأسب،تأاملامج

إبزلمء،ربصطاز،-،..وااكأىارر،-لألى!ؤي3ااتةأ05!فد!اخا!ه-"ا

إت،هـلاندءشناذ،خب"الى-اء-رءلى-و*كط،الانس!انلمتصكلاتوؤمالئى

!---يتمريعء،ونادرا،ةءيئا،-الصآلااخازوموابر،-ةالنظوواعادة

اكاؤباىاإ*لمولكن((.ا!،رورلمة!لمفمهؤءلتهس،3تعاط!1اجتداب

ا!فهزولاء،ار!-رز.يرضهااأكلاخصبرة4!رو*ءورعلىهذا4حلاهاثريسحب

اصافصهابعج!عوان،ل!األتعرضالسابقالقصصملان،عليه

،،!وص،))((لياحساصصات)ا.ءوصجممااًمزهر.،!اوة9غ،،بر؟صصلغهوضا

رء(ىا(.الظلامو))((آلمظلةنرت))ذي(وص،س--!ةآ.:ةء،ض!-اد*:ق(1زظ،ر

/لمجه.-هـآطالحوارياتإأىاو*4-"!ةصو"وءما.كأزمطؤ-،نحالابلأ

نء-4ا!روارعلىدازه-،!ك!هـ!طكىاوضه*ود.(2لانالأولىرشناثنهجة

اسر!52-،!ااشكالىلمءث!وءكط.إفة!لىأاريرإ-لأآأءه،قاهـ-،)):.وكؤ!ل

تجمتة-هـءص!ت4المتوسمطهص'ةءا!!كهميرةالمفهءوو!وا(رانطآ"ءلمآراو)

،جةصكا))مثل،ورلا،"ل-!9عددويالا-،"الض"ت!هال!ء*؟!طاىارر"كللوب

ال*ما--ياءوارأء،ىلض!وم-?ت-سزء!يلى4و"نهـالميئ،ث،بدايةرلا

أ)ءادإكألأالاءزرهأ"-إتئرءىوال!ا!قيولاء،،4أ-وخهـنيرخاوار!قيال!ص*ق

ي!ءمه.،ا)تتءخمصبختك!!ه.سصرإء*لماووو-تا:ا!2،ديالم!تء-،ن

ادبكأ4ا،وصحهـرهؤءمه!شض!ارك2-!و)،و/!رولأ(-،نالأصاكل!ءض-ر

.!كأ*مهرووحتلىمشاجدواغل!!ى،اناهي:رو*-:ةصهوني((اللارو*ورول))

و،دتفي-واخرصدحص-،مرفي"و،دصر،زا)ءبفطوا)*ت"،ؤمالءآبة

ا!تا،)فوصكماواكألهصمة،الانمه"؟زهـفىاخبرةاء-نف-!لانج!ط!اشعقل

كأ-ا?الملاوأالرغائبؤك!،اواوعا/شالصلمؤكبما؟4!ةبالجى4زصادؤلمد9

.اـكن.العقلحؤ)قكا!،5اىايرتوقا!يلأاالإواؤع،و،ئي،لانتحخصجمانا

دا،"اللملاءعورولزبب!-ار"ح-ىب!-ا!آىا!صهىاه!!ذ،يهاأرار-و

واتف!ء!ىف!لميهل!راىاقصءبومنعفويازر،وفأاتيرلمءول-زراه

هـتهمن،ا،ؤلاءوفبةالمر؟وراتمنقو.،جمةا)قيء.ءط!ؤهيرعلمما

المر"شراتعنتضتلة!اخرصدناح!ب!ةءش،!نهـ-،.إلاؤلملعاىالناح!بلآ

."حادقف*لصيت!ولاوحدثاشدعلكلنتخلولابت!طآالخا!ه!"نمةالفل!*ووقي

احمارة،لاخهبرةاهـ5ؤجم!.إدهشءمعف!اركات!اىير،!:يوهـكبما3

انفء-!لاالىمحموظنجىبالج،تتالمياارؤ--ءبئلاررباب1احدءلمى

!ىأتقدما!ثابدارأص!هههح!هح!هه!هح!ه3

ا!فرارواهـااسمممصأيرنجص!ريرس!

!!،.!ررلى!مئيأ

45
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ذيمماالمجدالواثنال!!نماوراءفيئ
هربرتايىهايحملالتبمالالمصاسيةالمسالةهيصم؟ا!نسانثحررالىالسبيلكيف،الواحدالبعدذصداً!تسانوراءفيما

.القراءيدصدبينالموضوعةالراهنةالدراسة!يا!جابةعنامرماركوز

الدائمين.وا!حتجاجبالاعتراضتمر.اليومالمتاحةالجديم!الطريقانيرصدوهو

وارضاءهاأالبمئرحاجاتتجديدوحدهالاحتجاجيتيع،راسماليةامابصتراكيةكانتسواء،تكنولوجياالمتقممةالمجتهعاتقلبففي
..القمعية،(اللعبة"قواعدبرفض

البعدنوالانسان"لكتادمهتتمةيعتبرافياالهامالكتا!هذافييضع،الحاليةالاحتماعمةا!نظمةماركوزلنتقدانول!د

..بنناءسياسيعملمبادصدء(،النفيفلسفةو))"الواحد

حديثاصمو

!م!955

8!



المحاورات:)1ادنل"كأ-،تمنلا!سفلطلرصخصهـكتخهفى!اوءوا!وارهطل

ألدرألهل!لمت!-مد-كؤخرجهـحاز"ذأكسهلبوليس."يلاطونية9الا

لسنةاهـى43291سهلهـن:،بعده،طلر-4قبلانهاو،الفلسفية

اص-دلاد!بمسس!ني!رللمحعهل،اةجادأزلفللمهلفي؟،دهلحهطلعلىهـدل3691

عاهـ-؟ءلدىالجمالهفهـوم))كناالفلسفةفيالمابر-شيرلنىلرسالصة

لكأ-"،محهلدالرارلقهصطؤ*بمالمتلاستارلهاثرأدط.لعت((الممهللهلين

ارهـ-سالاتهتل،بةء!نبهنل!يه-،انصرؤطكه-،ان!مامهـ،هـنانصرطل

"هلهل"ى:سهللمومة4مجأور!!ءزلالقى،بنعنترمقاكثرنتلراطلبطلدالفلسلإطل

مو،4ء!وت-"أىلعب!ما4"طوينتلمثرذرئآزصهاو0((الجديدةالمرلمه))

(؟،أوجوداايفكمفةوخاصهلم!!-م!لمالمكر"تبمعطهط-رالوص-،-اهم

.ووراؤختهـم!"بو.،ف"ةيومه،ورةهه!"م!رتا،لىجمابهذه!نلوا!ما

يضطعامأ*ة"((المحاورة))اىآ-نهضنى!لمجمما-ط9الظروهذههرته

لؤورأتيصه4بطرإفلتخرجفىالعريفقراءانهيتمتلان(،حوارياته"دبم

وائسنب*4لفصاصأ11.5اءه!ك!وكا"ولص،رض!علتى،الفنرحابلىا

اخحاروابنفا"كفلالمعفة"-ق-مو!كلبلىهمومارسبلى؟وكا!وسا-.لراى

ر"اهلابه،-4االخاصةزلمسفتهم،لمجممونكاد-واا!ىرهلم!تجسهءيىالفق

ا!!-ل!لممك!-ا-ع-بأضسثانظ.لر.فيرهملواتمنلانوات!ام

لعيبآرولن-،زود،رللصاء8-ألمهضومةاوءالمخرمنمجهلوعةا،الاسد

حمف!ومة.فير3ءخراهبضةفيالاسدق-وىاقا

نلور+ودا،وا*هدلروائنمحفوكأد-"بليإنذ*،باديبويعترف

نهكمرحلكط9المكبرثا/:،ا!هـيا،جمحثبه!ءاغراهالذيانلمألا

لممليهل"ديزالمينلاولعلسديةا"اةرء؟))بهل!،بيسههي!ا"يلاالجد،لمة

اف"منذالثءإىادلولا،االملامحواضحةلثمحص!-،تكايمد!لا

!ما-8-!بدكرمكتفشاا"ا!مامنقي!رفي1،أثكص"ب،ت!"يغفل

4ءزهـسس)ىأ"*ا"معبآلتلطلولألوحي-،ءالهلهينحيماوعمومية

ادهل-،رره4أدالابعذأتاداود-"ةاتحيوإالمواوورطهـناأنسخصيلات

واالا؟ءادكل!عاهلا-ىتتعالىء،"3ورواكةطويليصعل!اوالاجهماعية

آبضف،ءأةفيوالطارأ+فصا!ضض!إىبحثهذليىذ/،!يغممدولا.تلغيها

ز،-،ذجضب!لهلاورمواطلالترايللمةمطات!إاىلت،،احااوقفلسيرهلا

-لم!س"دلأؤاىاهلءصل-،اهلقصون4مفأىاآلمبئوانرو،،النهجهذا

مر"-صوظتهـجمحجهببء4المسحاظالافاىا)ى/ت،!حتىالفد!يىقى

----!،روفيح!،/"تللأ"-،ءالا!ته-لحممليثه!،اتص6!آتديانسان

4أف((الأداة!نمساراء)أف*.ءهس،تبركىنم!(3-،ء-و!-4ااحتطجاله

((.ازمهلانلفير،هل))ونل-رلأأكإء"ا،او((وسهل-ول))حزلجمنلهوافعؤكبما

4"ار.اهلحهلكأ"،هلتهمنآومح"هلعهكلناهل،ذالهءنهلاربانساناله

..اضنحدآلمتوصهافيالمهلارأةء-ن2،جزسو8ؤ-"اددابقدرلهلمهلءهللا

والخأقل.اتلء"هلرءللىبزلدرلهو؟وو-هـ،الايرطلآن"حر/ءطنلفخلىلكدلانه
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الا.-انآن.واحدلربعلىاتخاربريةالظوو!طوضغطافسرامع
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انلهلدةظرودءد،ي!لنلارل4!-،و"كألءرضةاووالنسيانللاهلضزار

قص4ؤ-هلاع"هـالواحد""الصكمهـدلامنذليابويلستنلنني.والاتلحان

يتطل-لملأطلؤ،هلا"وي!ي!تإلهل-كب"!ص-!فيأ(اللفتىو""لولوعمبر"

.انسانألاسرزلابإلحسطوةءنا)!رلرللارر"انمحفوظنجيبمفهومعنده

ء-نرغضلىولاد"دا"*جمهأتياالار-،،ر4اف"لفهلىآووالارادة)حقي!ءا

نا-خاربريفحموفيرءئ!ررى،ه"!يرس!دهوو،مسثولببته

ؤ-ب4ؤ؟فاالا"--نفوخيمنبهاجدروالال!زامبالحريةالتمسك

ءنىلاونقدهاأعزللىمحاءمةضهوءعلىلنلنيلخنللاراًنه.الخوفطظل

إوابر-"واذهـ،:ثوالعلرلسدلر-تءلملا،الأهـواءبهتوصيمااساهدل

""ممجذ-"الم-اناًنه.والج!م!ماتعقل!وةء-نفببهمابكلالتعدي

كةصلو4ومسئوليهكفرهلحقيهتههل4ي!هيءرإديل4يجد،النناريحؤهلر

انمهلانانه.واتجاهـ،مهنىضاريحاءإىيضهفيبهذاوهو.مجتمعفى

يننازللالكنه(فياتهاواقعامعطياتخلالمنواقعايجابهاهل)واقعي

ولابعادهمنواحدفيرومانيف!-و،الخالدةالقلباشواق)عن

نوأ،فهلهص.*نلا)ءفيأ*ء/رروأآلممهلنلابلط،نولالأننل"(إءجكليمده
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نباجطل!إفس4%نرفهـلاي2التكامليالارجاهانصاريرممرلمهوفللادب

ا-نلسلاع"ى،!4ملاحظاطلكروا.محفوظلجيباآلصببدلجوانبمن

ا!اهلرءهلدالهاءه*دانتل،،هلتيءح.وقنلا)ضىاالامةاثهاهلاتمنتعد

هـني!هـرد"،رب9؟كايلااههـر،هـ-أ.!!،1.سل-مى،ى!هـبربئوالف!ل

الجاها"اهـببةاكحبليرل،محدزظلهلجيبءميقل!حبواطلف!م

الغلا؟لهه.الودإحةالوملانأو
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تهرد"ء-ننوهـ-اطو؟لمةدوالى-فىلئ!ن!ابهال-فرعأىارو(تطا،لم

بلءلمبمتالحولمحهنلل!-،،عندنطكلراصل!طلا."ؤهلنيرنزعطلدا"راة

بيتذ!اهلهـ،قيراالمتنابه!لآاهلس،ة؟حداثلكن،رلالى،وتطاردزي

هامةوتيفكأصلموربقرب-!اسعدتفىقدوا!ذاً.اًلاملهداًعن

سيىرة-النتهل-رمعفصضممبما)1دظبكب5،ا!هءث!ذاتفب-هجديدة

ميا!عدرهمنهنفصيىسبمنةالأدآب.؟!ه.لمتأتتبووبانيلنزار"دازية

الاول1ؤي.إ(!المرأةلماذلاو"((اهلشهر.إرزا،هلثبهلقىسقوص)):المدضي

؟(ائرنتصورر!قىءكأابروت))ءنالبدإفةال!ء"!ىةتخلصملامحنراريو!ح
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