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وحدهالفنتوة.واللعنوالسبسفعبالهواكن،بارركولا،فؤةفيها(

فوقوانناظر،احبرالفتوةهذاوفوق،ورفاهيةبحبوحةف!هي!يعيش

جدهمالحارةاهلوينادي16(ة.((الاقداملمحهص!تالاها!اما،الجميع

ابناول.آلامالىيلتفتلا،الكبيرال!ءتفيمعمكفلكظ.الجبلاوي

جوادفيقول،بهاحياكافيفكرون،بىلاقهلاوتعذبهم،صقههمثؤ4

ويقول(231ص)"نفسهبنمايشفللافانه،مثلهلمنف!"ةمثلا

اعنافىعلىمحمولاولوالحارةالىفثيخربمأجدناهواين"ةعويس

زكريا:ويقول(036ص)،يشاءكماوق!شروطلي!!ثمخدمه

كايكترتاوساكناسيحرلرلذبحناالفحواتوثباداهووهل"

036(ص)؟يصيبنا

الجبلاويالىويلتفتونمعجزةينتكلو!الحارةفأهلذلكومع

منوخلاصاالسعا-ةتحقيقالىطريقاالانبياءفيويرون.لتحقيقها

موسى(النبيأجبلويأتي.صدورهمفوقالرابضالاءشماءكطالظلم

التاليةالاياموابفت":حبنالىعليهشصروبالظوةالظلمويحاربه

وترامى"(102ص)"يدعونابلا!كماجبلاتاوص!دانآليافراح

حيهم"فيالافراحانوارواشرفت،صمدانوتدمنوالضاءالطبل

ارتدتاذ،قصيرحلمسوىلإممنام!السعادةهدهلكن(202عر)

مبشرا!المسيح)رفاعةوجاء.عليهكانت18.1سوااا)ى،الحارةامور

:فقال(.26ص)،"الحقيعيةالسمعاثه"كفبئو!معيماقيبالمصه

الحارةاهلويهيش(281ص)"حارتنااهلسادةالاليغايةلا"

عليه.كانتمماا-واالاموروتعوديزولانيلبثلاسصباصلما

الصافية"عادةالس!لريق"الىفشم!ى!محمدالنبي)قاسموي!بماء

القوة"لى2يهـرعوحينورفاعةجبمرساننيبي!نو،صهع(،34ص)

ؤإسمويعي(لأ؟6عي).("الاحوالصء!يعفيوالرباخرورةاعند

الايامتلقيماسرعانثم4عببرالسادةيحلمون)ءالحارةاولادان

يلبثلاوهكذا(345ص)"الزبالةاكوامفيالنفاياتمعياحلاكل!م

بمصيريعبثالظلمويوديرولانقاسمحققهالذيالسعيدالحلم

.الحارةابناء

بيروت)،الضانيهالطبمة،حارتناولادا،محفوظنجيب،16(

.171:ص(7291

هـ2

ؤردوستحقيقفيجميعااخفقتالتيالنبواررع"وانت!

لا،مكتوبالمكضوب"الحارةاهلوهال.الارضعلىالمهـفقودالانسان

خرة71ومنالذبابالدنيامنح!،،قاسمولارفاعةولااجدىيل

اسماء،الاوفاسمورفاعةجبليعدلم"و(9(1-18(ص)((التراب

وحاول(418ص)،(المسطولونأف(هبماثمراءينثم!هاازوانيو

وهو،عرفةفكاناسعادةالتحقيقجديدطريقعنليبح!انالانسان

جبلورداعةعثرهايحزلم"بقوةوجاء6الحمد*تالعصرنبوءة،العلم

:فيقولالجبلاويمتحدياعرفةويقف(71(ص)"مجتمعينوؤاسم

السحر،عندي،نفسمهلجبلاوياولا،اصدع!دلببسماعنديانا"

ص)"مجتمعينوؤلماسمورؤإعةجبلعنهعجزمات?!انبضطيعوهو

عنالجبلاويةتحدثهحين"بضجر"دواطفلزوجهمرفةويقول(894

:ابوكالمرصومص،حكمايصيما"رءعاىهفلوبكل!الواقفجدنا"

وهمءك!ميرونلاءضاظاحفادعنسمعتهلولكن!"جيلاوييا"

بوقفهالعابثونيصثواقفعنسمعتوهل؟المغلقبيتهحوليعثون

.(483-؟8،ص)((؟ساكنايحركلاوهوالنحوهذاعلأى

الجبلاو!.فييفكريراللاعملهمنالاولىالمرحلةفيكانعرفةلكن

ادهمطردالذيالكتابعلىليطلعالكبيرالبيتاقتحامعلىويص!جرأ

لاالفللاءءيالجبلاويواعمالسحركتاب"انهيعتقدلانه،بسيببه

ويقتلال!ءيىالبيتالىعرفةو!وو(86؟ص1((اهـسالادفسرها

رحلض"منعرفةويعود.عليهحزناالاكبرلجد11فيع!وتالجب!لاويخاخم

يمبعيلاانهعلمتنيلكنها"ويقول،علإ،!افدملانهولم:دم،خائبا

غاموتات!ترىالا!ايدفي!بينالذياً!سمحر!ىض!ءعلىنعضه!ان

ص)أاظنيءنيكونماابعدكانتربمافكرةوراءجرياجنو.يةبرحلة

والدين،ال!إمبينالتوفيقامكانرومهنامحفوظنجيب؟ؤكد

فييصملا!ورهماكلعلىيتحتمانهويرى.نقيضطرفيءلهىلانهط

حاجةفيالانسانلان،الاخروجوداحدهمايلغيفلا،؟الخاصمجاله

بقوةالا""نعلىنطويروحانيةالىحاجة!!انهكماالماديالعلمالى

النبؤاتهـنالقوةل!هتعويفهفياخصلمفوار،اللهيسىهاعليا

اليه.ال!اةباعادةويحلمالجبلاويلموتعرفةيئدماذلك.الثلاث

وهوماتالابررالجدانتطثنهالجبلاويخادملاوعيهلهويصور

كما،تمثلوهيعواطفمنعرف!ةيتزوجنفسهوللسبب.عئهراض

عنيتخليوحين.الروحانيةوطاقتهالانسانعاطفة،اسمهايدل

اليهايعودعبوديتهعلىيثوروعهـندما،لكبيراللناظرعبدايصبحزوجه

!ثرسهاواعالة،ا)بشريةسعاثةلننح!قعامهاستخداموبقرر

الناظرويحاول.الان!بيماءماتكمالدعواهشهشهـاعرفةويموت.المفقود

الناسلكن.عرفةقتثهالذيالجبلاويعن؟لحدثالناسيخدران

اكياذيبالناستلقىانعجباومن:"الوء!منجديدةمرحلةبلغوا

ضي،باوللناثإنلا:ااوافاانا!إدبهموبثغ،وسخريةبفتورالرباب

لاخترناوالسحرا،جبلاويبينخيرنأ،ولوعرفةسحوفيالالنااعلولا

.(551ص)."السحر

الىطريقابالعلمالايمان:اجديدامحةوظكليبدؤياهيهذه

التداتكانتانبهدالمفقود"فردوسهوبناءنالانساس!(دةتحقيق

الايمانورحفوظيرفضولا.الاتحنيقالابالسعارة(يهاماالدينية

النهضةب!ريسمىأمامطلعمنذحاولا!ياالفكلخطيوكدبلالديني

الدينعنالملمفصالىمحفوظويدممو.والدينالملمبينيوفقان

بالعلمالاخذالىيدممولفه.الخا!مجالهفييعملمنه!اكلالان

محفوظيدس!وولا.بشهماالاختيارالىالانساناضطراذاالدينواهمال

لاحتى،والعاطفةالعلمبينفيوحد،انسانيننهعن،للتخليالانسان

الح!املمطامععبداويولهالانسان!سشنل:للشروسيلهـهيفمو

انسانية.سعادةتحقيقوسيلةيكونانبديلالظالمين



السعادةتتمثل!محالوظنجيبيراهاكماالانسائيةالسعادةهيما

وتزدادغينىفئيةاقليةتزدادلاحتىالوففلريعالعادلالتوزيع1كل

اللىلال!يرةالجماهببروسيقالاقليةفشسستبد،فقراالمطمةاح!رية

محفوظسماهاكماالابديةالثورةاوالاشتراىيئهوفالحل.والهوان

مسؤولاأثعمالجبلاويل!مىحينالبشريةقصةتبدأ.السكريةة!

الانهانقضيةيدرهالذيالربحوتوزيعالوقفويظل.الو!فدق

لآبقو!مطالباجئت":لهويقولالناظرالىجبلفيذهب.الاولى

يستردوعندهـا(18عص)"!يممنةالحياةو!االوقففبمحمدان

يعترضبالتساويبتو!بعهاويقومالوقفف!حمدانبنيحقو!جثل

الواحدةالاسرةمنتجعلانتريد":معارض"جبلفيرد،دعبس

نلسهالحصةا،القومسيد،هوياخذو،502ص)"!وخدماسادة

الاجتماعيللظلمرؤاعةويتنهـبه.الصشيرةافرادمنكلاخذهاالنني

التيالرفاهيةعنامهتحدثهعنععاويقول،للوثفيهتملاانهمع

جبلآلاموالمنالخمروهذاكل":خنفسالفتوةفيهاي!بش

:الفقيرةالجماهيرمساعدةعلىرفاعةويعمل(235صأ"المفتصبة

لال!همالشفاءانهـيقدرون،يشفيهممنالفقراءوجدمالولاي"

(267ص)"عرفننهمحه!الاصدقا،عرفتماوانا،ثمنهيملكون

قومهنصيبوتءأخذالاجتماعيةالعدالةتحقبيقعلىليعلقاسموياتي

يحيىمعلمهيلومهوعمدوو!ا.اءال!راعلىبالتساويويوزعهالوقفمن

علىوبالقضاءبالوقف،مغلميابلى":يقولبالوقفالاهتمامعلى

والحب،حيهالىجبلاهداهاالتيالكرامةتتحققهناك،الفتونة

،364عي)"ادهمبهاحلمالتيوالسعادةب!6ر!عةال!يهلماالذي

وانالاولينالانب!باءهدر،عنعرفةالمهبمىالذيإالهدفيختلفولا

لقضاءامنيومايتمكن"كياله"يست!دمفهو.اس،ل!ببهاختلفت

اولادلكافةهـالررقوتوفي،الم!بازيوتشييد.انفسهما)فتواتعلى

.(483ص)؟"حارتنا

جوهرهافيابرننماعيةقضيةتنعالححامرننااولادانيتهـاكدهنامن

ربطاحارقئااولادفيمحفوظويربط.ميتافيزيقيةابعادااتخذتوان

يغلباف"معا"هنجااليزيقيةوالقضيةالاجصملقيالقضميةبينوثيقا

سبباالميت!افيزيقيمالتطلعفيعد،الاهميةحيثمنالثعانيلآعلىالاولى

ابناءمخاطبا!للاحجازييةول.الاجتماعىاا!خلفاسبابمن

س-طرلذلك،تصخيووااكثرالموتتخافونانكمعيبكم":الحارة1

.(لأ؟2ص)"ادزاقكمايهابوصادر،بيوميوتسلطن،حنشعليكم

الظلامالاثمةؤلميس":حننفهالىمسوقوهوعرفةخلدفيويدور

جناحتعتانطوىالموتهذامنوخوكا.ا،وتالااكللاماوراءوليس

بالخوفا)حمياةأيقتلالذيالموت،اًووتوجاءث!ءكلفخسرالناظر

الخوف.تخفلارحلبكللصاحالحياةالىردلو.يجط*انقبل

احياء!حارتاهلياول!مستم.الحياةمنيرمنعلكنهالموتمنيمحعلا

اولادلكن(546ص)"الموتتخافوندضنمماالحياةلكمتتاحولن

باررساةيفهـرونلا،الاجتماعيةمأسلالهمفيغارقونوهم،الحارة

.جلغاوالالمالياسبهميبلعوقد،ا(وتيخاكونلافهم:لألوءودية

باعةنبويةامفتصرح،الاجتماعيللظلمحل!بما4فيالموتيتم!نون

الموتكانمنبختوياالعيشةقطعت":صو-هابأءلمىبرت4اك

الحارةابنلءاكثرفدريالناظركانهنامن.(517ص)."نصيبه

لذلك،اجتماعياظلمايعانيلالانهالميتاهزيرقيةبالقضايااهتماما

لأايرؤكطيص!أءا(وتادائما.الموت...اًلموت.8.":غي!بيايلتفت

اًمواتككا...الا،ثوعلىسبب!لااوالاسبابولاتفه،ل!ة

القضيهةاهميةؤيغلبعرؤلأاما(533ص)"اءواتوابناء

:فيقولالوجوديةالمأس؟ةسببخماعيالاصالظلمويعدبل،الاجتماعية

حسنهتواذا...الحالوسوءوالتعاسةالفقريكرحيثيكرالموت"

سببدصوشعرقيمةا!ياةفازدادت،شرهؤلالناساحوال

سيجمع...التاحةالسمعيرةالحياةعلىحرص!مكافحتهبفرورة

مملبار!ءس!!لبرل،المودت(ولومةليتوفووااثىحرةاالناس

ي!كدورفلك(535!534عى)"الموتالموتيهدده!:الك،قادر

حدةهـنيحمف،الابرء!ايلأالقضيةي!لحينالعلمانمحفوظ

الانسانماساةسزالىالعلميصلوثد،الانسانوجودمماساة

.الوت:الاولىالوجودية

امكانبشدةونفى.وتعبهرحدعىيانهالفنكروتشيعرف

!ها.اننعبيريمه!لارؤيابوجودالاترالىهر؟ض،بينه!اال!ل

!غاومشوشةرؤياهتكورزالتعبير5ءالفنانيففقىحينانهولمحال

مكتملة،

لجيبعبركيف:السؤالنطرحكروششيقاا4هاالىاست!ادا

اقصةاهذهفيمحفوظاعتمدأحارقنااولادفيرؤياهعنمحفوظ

اماثك!ةهااوبالتشخيصيدىماوهو،الالصجورياث!كل

الاثخاساًوللاثياءالطاهريبلاستقلالضمفاكوحبملألايىجموري"و

وجودهافيمعتهدة،الحقيقة"!،تكونحين،صورةاوؤصةفي

التي،الخصائصبعضاو،اخلاقيةومبادو*،عامةافكارعلى

17(4قارن!لأعلىالأالمعادلةعلىتئطويفالاليجوري.ل!امعا،دلةتوصع

،والصورةالحركةعلىالفكرةبسيالرةالاليجوريتخقصهنأمن

ينكلرانالقارىءإعلىيتوجبالتبمبالطريقةالمننحكمي!رضالذيالامد

ويفقمد،محدوداال!بإاًلمملفيصبح)18(.مماؤفي،عملالىبها

.يالرك!ا!ملب!4تمببزادنيالاحتمالاتتعم!عنالنات!الغنى

افنيةاإا،يىجوريقيمةمنكواريدجيصال!يقةهذهمنانطلاقا

بأشباحكيفياالتوهميربطهلأاتياالجوفاءبالمحاكاة"يصفهاصبئ

التوهمعنالصادرا!ليالتاذفب!ينكولريدجويفرق)16(."الاشياء

بور"ويوانجبالاءنالصادر11ضويوالتاليفبالاليجوريويربطه

اعظيماافنايءملبينما،يدالتص1الىالاليجوريوتمببل.بالرمز

العينيةاممليةاالصورةليخلق،المجردقالكليةالحقا!ىتجسيدعلى

يرفولكماافنياالابداعئروةوهو:للرمز3عريفاهيجلعدهاالت!!ه

واكثروديماالرمزكانكلما"انهيونغقالكذلك.يلادبيونالبقاد

اكثركان،وكلياجماعياوكان،فسيولوجباوبالتا!ي،عمقا

طبي!لتهوكا،ت،ومحدداومميزام!رداكانوكلأهـ(."ت!جدا"

اذاحشنى.اكلإفياطببعتهنف!"عنسلبئ،والفرديةالوعىمنؤبريبة

شهكلمجوداىااًلت!وللخطرلىرض،التامالوعياخيرابلغ

لساوترض،الواءىالادراكإحدوديتخطىانيمكنلااليحوري

اثكلايقصرهناث5).2(."الوا!ماغمبرافىطقىجالتفيرمحاولات

ويقصر،ا!مائه"بعيرالاشياءسميوان،الرمزبلوغعرزالاليجوري

لاحظو،!د.الاواـبر-خءاساطيرحاكىواناًلاسطولىيالبناء4بلوعن

نا"قالىرو!نوالاسهطورةالاليجوريببن"حععالتىلعلا!24فلتشر

)17(

+!كا!"ا*115!!ا؟7!ي؟أ!همحهـ+8!+م(5،40*ه1و57)

.لم.؟،

)18(

؟لا!+!حأءاحي9'ماول59!اأـلاعي!7!8ء،7لاعمأه،15*لا؟-ا

؟ءبرلم140ي!*ء35'كاماكاو5).ح3.كو

9(1)

ول.ول.؟ول!3+5اـي!7!3307هم،4+91!!ط+ح:جه!كاول-

أأحث!7معلاع،+4أيا9ح؟أ؟!،ح1،!43؟أأ+ه5("هـلأ35كام'8،51ل'

م.285.

ح..ح!لالول9'3هـثل!مت3هـ"+هـ19ءي!أح1ا9ء)7.أخلاول-

ح5+ء3؟35+93،0ح5ال!!أء!ه*،م3،هح.ح!.لال+؟'5!1لا*!

"'لا51!ا0130".آ.ح!.ل!الااا"هـلأه3إع'اكاو18'.م731



نموذجروايةعمليةمنمخنلفتانمرتبننانهماوالاليجوريالاسطورة

بالحلم،عامةتتطق،لييبلوكما،فالاصطورة.واحداصلي

نبشاسماالغرقكانلذلك.)21!"وايننف!يربالمنطقوالاليصري

والحقيقةالوجوديكتشففالاول.الال!يجوريوالبناءالاسطوريالبناء

الجماعياللأوعطفطالمفروسكألاصصليةاالنم!اذجالىبال!عودةالانسانية

لب"تعسي"لالانها"تفسر"انيم!نلاصور!وتجسيدها

عنيبحثعقليبتفبمالا-أطيرالاليجوريتحاكيب:ما.(،كون"

والمعدودية.بالن!جريدنفسهاعلىبذاكفتحكم،مهورةلكلمعالل

بال!تزامكبيرةمعاناةحا؟ت!نالاولادالفئطالشكلعا؟ىهنامن

القصصالى؟دءوانفهو.الاايجوريبافكلمحفوظنجيب

المشخصيةيولدالذيالاسطوريالبناءيخلقانيستطعلمالاسطوري

فجاءتطوريةالاسالرموزحاكىبل،اًلرمزسوالحدثالرمر-

لكن!الاسطوريةالشخصيةسماتقحملفوتوعرافببةص!وراشخصيا""

نامببةءبمبةحارتذااولادشخعي!-كنؤلم.الحياةالىتغنقدجامهه

هنا،من.تمثلهاالتطأالفكرةئثبتكطتتحركثابتةافماطاكانتبل

فكرةانلقلنا،اليوميةةالإفياليجورياشخصانقابلكنافلو)ة

نااو،مدىابهدالىمحدودعقلهاناو،عليهفش!وذواح!ة

برالانحيارلنفسهيىهحلاالعاداتمنصارمنمودجو!مكيفةحيماته

صراكل!يبمريهالالالقصةالطالشخصيةتعانيلالذا)22(."عنه

واحكامالنفسرغباتبيناو،والعاطفةالعقلبنكالمراع:داخليا

انسهانية،لاشخعب"تفتكون.والشرال!خيربيناو،الم!حتمع

فجبل.لهاتشخيصاالشخصياتوورهكانتفكرةتحوكهادمىوتفلأو

لذلك.العدالةتح!!4(لىسبيلابالقوةجاءاذياموسهىالنبيهو

قوتهابرازعلىمحفوظيعملبلحارتنااولادي9ء/ليضعفلا

اهـياالقصصويههلموسىقوةيبرزالذيالدينيا!قعصفيختاء

وموسى.الدينيالقصصريفثلهلمالذيالامر،الانسا+جممضعفهيبرز

لافيء،فكرةوليس1،-؟!،مبلا،التوراةصورقهكماالاسطورة

قومهيكاحانمنهطلبحيناللمهويهمسىالانسانطالضعفيعاني

بضعفهويعترف،القوممواجهةع!ىهـقدرتهوعدمتعبيرهبضعفمتطلا

اولادجبلوكانوانسسانارمزاالاسطورةمولحم!كانهشامن.وعجزه

الذياوديعاالنبي،رفاعةعلىذلكويصح.ودميةفيةحارلى،

مائعةرفاءلأثخصبةفكانت.الصالةتحقيقالىطريقابالحبجاء

الاسطورية،المسيحشخصيةكانتبرينما.النفسوجمطائراتؤكلا

فقد.والتانسالالوهةبينللصراعرمزاروع،الانجيلفيظوتكما

يرفعاناللهمنطلبجنرهيباانى،نياضعفا!عانيالمسيحكان

منالفريسبنطودحينيعاوديكنولم.وا"وتالعكابكاسعنه

كذلك.الافاعيباولادووصفهماليهودلعنوحين،بالسوطالهيكل

وتعافينيةالا.مطالحيويةتؤنقدجميعاحارتنااولادلشخصياتكالت

.ا"جردةالفرةبرود

حارتذا.اولادؤطالقصصبر!الحدثالىالاليجوريالبناءواساء

القصصبمالبناءصلبءنليستاحداثحشو؟لىمحؤظافعطرقد

موسىالئبطهوبرلان!بؤكدالدينيالقصمصمنامهـلالباستمدها

عبرمبنكلوفوعينملمهمناءن.محمدالنبيهوكاسماومثلا

اليهيسعىم!كرهدفالىبهاننالورعلىصورببعاتساعداحداث

الشخصيةبينليربطالاحداثمنكبيرقسمجاءبل،المؤدف

ا،ل!ي!وريكاتبيسى"بيئما.القصصيةواثحصيةالتاريحمية

)21(

)22(
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تكثيفاهـىليصل،!وايتهمنالعرمب"الاحطثاهمالالىالمجيد

وس!لمورهاالشخههيةأوا)حدثمطابقةوليروكد،اكبررمزي

تهودولا،كيفيةالمطابقةتبدراكتشفتاذاالحيلةلكن.القصة

مقنعغيرحارتنااولادمنكبمررجزءجاءهنامن)23(."م!قنعةالقصة

،داخلإ-؟طبيعيانماءتنموولامترابطةغيرالاحداثلان،نفسييا

لأ-طوروةقصةالىعودتهاسوىبينهايربطلااحداثمجموعةوتشكل

!ا.فهـرةتاكيدالىسيهااو،هـ-ة

وجودها،وعلةقيمتهافتفقدمعينةاحداثسردمحفوظيبررولا

الفيالنفسيالاقناعا!وبافناالداخليانسجامهاالقصةوتخسر

معبالتبه!للناظراًبئاجبلايجعلمحفوظفذجيب.اًلقارىءيننوء

بالتبنيابئ،كانمو-ىانسوىمقنعسببمونحمطانت!منانه

!لةفيطةلمهاوضكتموسىاملكن.الاسطورةفونفرعونلابنة

فنلفررفرعونلان،تاخذهحتىفرعونابئةوانتطرتا-لانهرزرب

اء-،.م!نىالحادثةيكسبا)فىيالامر،الذكورمناـ*هوكلااطفال

دونللغروعفارغةمحاكاةمجردفانهحارتنااولادفينفسهالحدث

محفوظوضعكذلك.فيهجباةلاشكلمجردالنبتةفكانتالقور

عينيفقاالاولخلى9وكعبلهاعترشبينوقعالذياالخلافحادثة

((اظلمابادىءوابعيخءين":يقولاناجهـبلاًلمجاليفسحكيالثافط

فى،،يثت4انمحفوظواراد.وسىبهقالمبدأوهذا(8.2ص)

ليتيحوالسكراللوومنمشهداواؤتعل.احادئةاهذهفاؤتعلالقصة

اظهوراتج!بوا...!وزمانهااخمرةايلعنالله":يقولانلقاسم

محمدوبينب!ئهاءطابقهلي!كد(371ص،"سكارىوانتمالناسىبن

عدداحارتنااولادوتضم.الاسلا!بماالدينفياخبرةاحرما)ذي

.!!الخصباا:اءعضوياترتبطلاالتيافته!ةاالاحداثمنبررا

فيجديدةرؤياصاحبكانمحفوظؤجيبانتق!مممايتبين

ؤررلت.تلأالتعبيرفيا!فقلكنهالادبيةحياقهمنالمرحلةهذه

بلسورتواتضحتقدكنلمالرؤياهذهانفستنتحاننس!تطيع

نارايطوم!.بعدينضجلممشوشاتعبييرهفجاء،اليهبالنسبة

الرؤب(عنالاولالفهـنطالتعبي!هيحارتنافاولاد:طبيعيالامرهذا

ررياهالفنانيحسىانالعسيرومن.الصمتسنواتبعدالجديمة

الروياعلىيقبضاناستطاعمحفوظلكن.البدايةمنذمشرفةكاملة

رمزيةذرىوبلغتعبيرهفطورحارتنااولادتلتالتيقصصهفيكاملة

والمماثلةاذهيالكدمرحلةفت!ىمتكاملااسطورياوبنارائعة

الرؤيامن-!ىانيستطعلمصيئحارتنااولادفيمنهاعافيانني

ظلالها.سوى
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