
ا"!تررب"ا!ط.بص.فيقيا!ماللفمفماطىا0

ثعاتلهةانءنساوهـ:!ة،ت401نجاابطةوراجينلمتضراتوجمعيا،ةةسمحا..---.كا؟-/ا+.،---لم

التيفهاليأهداتتصا!اتومحاةس،-اتدةمجبراتفقد؟،ىااليىهـيألألآ!ت

فيباضرزرىققسطنطيئالدكتورالىالمثقفالمجهورا--5عإقي-د

هـ-ذاوتهةمحابالآداانشهرتوقد،فيةاثقااباالعرلحياةاةصلء-تقبلكأءسةاح!ا"دبا

ج!يبالاسبقةال!ربوزيرحيدرههـلميمالدكتورالىواستع،اعدداهـذاأن،الأيامهـ-ذةخلإل،لب-انفيا)ثقافيالنشاطبهيتميزءابرزالعل

الدكتورالىواسةع،ىخطرفيلميمالتعانٍالىالأميتصء.4منبحهر!وندوات!بكيروتزاعاتياتءاةسمنيدقى!افييه-ءريمدالأدب

واصغى،إختلإفهاعلى""دالترزضايا*فييهحدثبى"الترمديرصدقهبفيالذينمن-ترقال؟سءدداًانقلتاذاةالحكليقعنلى*داولا،وجامعاتها

مفراافؤادالاستاذلىوا،ضةالنمع"اصريحدلوفصرفؤادإلاستاذلىاكاتبفيماوقعالتي+اطيرةفياوؤعوقد،لدعوةابطإؤاتالبريدال"هميرمم!

ينواليحريتفيا)كوهراوماالفارتياطايح،عنلمحاضراتإمنعددفيتانيا)بىكل5-إعة"المتتااتضسلمحااعهلىمواليينيوفقانراداحين،الىطورهـذ.

الا-لإع!،فيالعالماتعضىؤعهصيروياطنيبمرنواالاستاذلىوا،وقطسوحرصاتالمحاضسدءضفأ!ل...راااصهظرلاختياراالىفاضظر،يوم

ن"شتىؤضاياير،1؟ونالمحاضرينمنخراعددالىالييروتيالمجةمعاصغىكاالأصيلساعاتمنلأليطووقتاؤ!ىفقدذلكوةع...الاخر13بعضعلى

ا)عقلية.صصا.!انشؤويقبلوناؤوكالذيناتهعين!لما"ئاتنشأ4نثأ،ةرينءالىامصهياًءلمصاوا

كرك!ز،الاموت!يرجاءعةفيالهقييتاءاضرلمان،اتادإضسهـذهرينومن.المتضص!عهيننمبولةخإصةنماايطنكارتموضوعاعلىملحوظاإهـبالا

واإع!ابمن!يهذلكفيبما،لمنإقشةوإلملإحظةوااكعليقبعضثارلماوأالجاءعةوقاعات،امحاةر،يبازقريوم!دكلتشبةبالكروزارةقاعةنل

رضة.مماوايىدوتأنكارللىااسوعكلفيت-تم-ع،نيللورءإالمع،دوانيةللب؟ااعةوالجا،الاميركية

لمتكحثرالالمفح!ط!والكشواليرثآتمار!مه&اقما!ثقاا-لهن.ماعلىاظلون4الوطفالتربية
وزافيالم-ؤولىرماكاد"

الاستاذالحلقةهذهعلىورثرفمىع-عنالماضيددالعفي"الادابار)

.الباروديواصفخه-يرة((نجهغرا))الاف!ة

الادابا((إنٍالىإلادبيةحهافيصف((الحياةر،قراءاحداشار"الىالامورلاعادةالللأزمةالاجراءاتذواتخاحى...الاونسكو

ةرءاسمن!ضقاةاخهاقالت،القلماهلواشجعنانباءهاذرتحيناراءالىالوزارةتحتاجحبندةاممص،شارم،.ت!افجعيوا،الط-عيةإضمهاءو

القلم.إهلأ0أ-كولاواءاخكبر

إ،ضي،العددفيالثقافيءالةثإطورااقرأمنكلة"تسلذياوالواقععلىنيةللتااةةملجاائ!سر،البستانيفرامافؤادالاسهتاذيرعكفم

واقورا.زقرروانمانباعاتقكيلاانناالىوقوةبصراحةيدلوالاجماعه!ةالفكريةالحياةشؤونلختلفشاملةءإمةموسوعةوضع

الفارىءاهذرفمماناضطررناذااءالقراوتت!نفسلاناجوو!رالقادمةيبةالقربيعاالاصخلإلوسهيقدم...:ةوالتاريخيةرضياوالحهـاسيةوالى

الكتبامماءذكرناحيهت.اسخاصالااًلماراونرشحشجحص!اوراالىغنرجلموسوعياحدث-اًتةمصف!ةةءشريمهتفىمصفراغوذجا

القلم.اهـلمبارباتفيالنجاح!انقدرالقي(وشغرا)-قيبلا)وب!د(اللحومكلااانوصيى(لمراراكلا)

مملإخهاءومشهتركيماتليطلإاتانفتطعلمالأشمبالاداامجلةتعتذر05الخ...(آبا)

لثنلآدا9ا4منلطب!طعليهياالثننا"خنادتجدرلد-نسحااطلبيرتينالة%لجدنةد"مةلحكواعنلبمعزونيالرتاذلاستافااباثرالبميرال*هـلاهذسيتمو

..-."الىباءاالاهـوختلإفوالروتيناعلي"فييقانمنحذرا

.إلاسهواقمنا)نافدالثانيالعددطبعاعاد-فرمةاقربفيوستحاول.الم-ت!دثةالجديدةل!وادع!يمعرضالاو!كوقمرفياقيم"

حناجورجالدكثورتب3طيعإعادةللملايينالعلمدارقررت"

ناالغريبومن0قهلمنالعربيالكتابايعرفهلمجارواتروجاقياساشفىتعرصالىاإنتظرومن،مهسفياولاالموادهـذهعرضتوقد

بعضلىامذوع!ادخولهانمنبالرغمالاسواقمنيعا!ستنفدتبه03نسكوالاوصئةفباشراإيةالعرالبلإد

العربية.البلإدتحنلمالع!يةالمصطلحإتترجمةارلمشاهدينامنعددلاحظوقد

ءارفالفنانلى-ومممرضأعاليهفيىاثقاف!ةإبظةلراااؤامت05ٍدؤ!قةاو"وؤقة

ذار021منإستهرفوسهوية3يرالامبالجامعةهوليوسهتفيإسرا،بيةالتررةزأوقاعةفيا.لحرةجا-إخهاعقدالفكريةالحلقة!لزوا"

الحإلي.نيماسان3الى،كازتويمف"الأناحولًالاخيرةالجلساتفيال"اقثةدارتوزد
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اوو!ماأ!الص.في،قيلثم!ا1للنمهثاطى1

ألىالهودةفيلابخأعاانالمحاضريرىكحؤهـووا..لهعلاصام"،ماكليةتر!لأشسقفيا):-"ةءثع!ة

الحذروفي،جديدةلىهقا!ةصالحةنواة13منا"ج،ل،ااننشمنالمزيئا)بمةوزعنفيم-!تحدث.عقلسه"يدلئرستاذمحاغنتالمحاءرزينتينهاوأولى

ناويرىفريحه"ـالدصوريخالف،الة!بلفىتيوا)"أالغبرمنالأخذمن.1وهرة!مهيعىءاهـأج-ماجمىةبالةارادوقد0،قا)شرفيالنخهبةمثكاةش

همتةيمرالهرباهـةعاعلىهدتازقدديمالقبيا"راثاترلاالىالدعوةضروريةوه-!.لحكماإجل.نعالحرطلمبأس.يإس1حزرلا،حوله

مالأمامالىجمممتدفعانمنبدلا،راالوالىودفقمملأذ"ـتحونر-تفران؟عنلا!نيةدونورالحصكم،الحكمارلاشقر

؟جهالو4لمالشاتحدثةلمابيةا)هرالثهإفة"علىفإرسطتور3الدشلوقد.لىعكطواالادراك0المءرزهبأ-!ابتمدمالقيريناالشرمنمحر.ما

.لأدبوا7حلمصاولتصويروالرؤصاو"قىلموساو"ءا)هةافنفيؤش،هـهزنهو،ابرشمعفيقليإزياصلإ"ن،عقلذلاستااعند!.كااكخهةلفتتاو

زقلآلغربيلالهنعنازقلوم!ندسديناانلمحاضاؤإلؤقدابناءافنفيا"اإ:غيإو،!هبالموثاؤس3وا،لذاتاتعرمسيقطرعتلىمنامعوزفكاش

خانوؤد.العينامن-رقرشوارعإارعة:واءتف-لمفهذوقلاليماكأم!ز.حرفيتحقيقهافيفتنطلوادبيةيةوفكر-يةروبرامجلهار!ونان

:ؤقال،الغربيالهيتعنيدافحانارادحينا)ةوفيقيحهفرتورالد!ءس!ءيدالاستاذهايرا،ا)ةصةهذهجياتواانينبغىثجملاتثمةانغير

اخاكاواوتا!"ونيقطةولوناينولا/ازوكاير!اوحديماقدبا)سايين.لمرنا،):بليفماعفل

ولم.يدعآة12فا،،...الناسدوتاالىمنمائبالزراالىزرباو-يامأ.اككأةينزبؤععضلة-1

ءانالىدعاهموا!أ،امالخيالىل)عودةالىم،:دس!ايدعوانيرفكر.الررريفلبالعالنقةإءادة-2

وما،منازلمنمونإص5فيماثمماشووشخصيتهمم3ومناخم3بريمئتاإ-تإ،.و.ال:رقكيتضإءلتالىالبشريةامةالنراستعادة-كا

نفسهادمشقدثقفييرىانيريدوهو،وجادإتشوارعمني!ندسون.الهءصكلخكرعلىلحفاظاصبوواايخرلىين؟يماكو-4

دمشق.ليماسنتتخلىءة-"ـ،انلايدنميالذيال،رفيىوطاور،1إخما4؟قو.والةيءراللهئنال!زاعءعض!لة-5

...((ن!ماربوارررعشهاءايصوركاليةطاالالياوية3لامكرااوزسيةالفر.العالمطفبةاومولأمةاطن!ةموابينفيلىاكو-6

تدنااوسبقىافييناشتغلاانعلىالمحاضرفريحة3تورالدواففوقد.تصححتىدبىجم!."كلفيالثلمثاي،ل"لعامالحسمحلالعلماحلإل-7

فارسىورلدكةالأن،ياالقضاخجمفيختلرااكا،ختلقاوا،-،لةنيوم1.لمظورةاةلحه!اباغةلأخذا-8

ناحينفي،.وبيننانفوسناوثناترالمطابا)عودةالفنهةتناحيااصلإحيرتد.عابرةفيوالعامةاصة41بينالفروقزقل!،السهه.."لمعرفةاد2تع-9

الهربي.والفن"رالغر4ا)ثقاؤعلىالاقبالفياص!ا!انيرىيحةفرتورالدكيلبغكيالتيالكبرىلمعضلةاوهـى.فيهوالتفكير،الدةلىاالهودة-01

نماوا،الصفراءال!بالىبالرجوعتاطانعندهبيةالعرىلموسيقازقضية.132زواجاناككأبةعلى

لميةءانيةز-ااشقىموبر."الصرلمو-يقىفا،الغربعنلأخذاقطرعنتحلإصمهتقدوالفحرتمجيدلىااًعيدا،لمع!لإتاهـذ.منفىكللمحاةراوف!ل

التيلغةالمبا"ـبررزهج!فرورالدكطولكن.يخأتازانكونانبناويح-ن.أرخدوا-عدح:اةكأوابتعليىير

،بالعربشإتص-ارةاعظمكاان:وليقحينا)عايةالدقةممزتةقلالهصديثفيا-داضرةكأه5علىالح-هـك!موسىا-حقالدكاتورعلقوقد

9-رحواا)غرد"ىللأو-يق32انشلإؤى5الءر!ةالروحفىالأشاسوا!اوكانالتي-ادكدخالدالا-اذمقيالاتعمف-ءع؟ا،الأدنىال:سمطءعاةمن

فقدإن!اومن...كثيرةالهربخافىإنحأاهفاىلءهاباافيرزصوابيالغر،يمخوقارن،مصفيتصد/ر.ا)قي!الجمموريةرر"ريدةصفحإتعلىز:ر!ا

وراءمنالقادمدلجدا!اسةفكماوعكطدونؤدؤإع؟موامث!فيي-اشخصيةحرةالمزاقوةا!نم!تسلانيأبصكيالذيجالنمتصويرفيسواداغتباليمقيإما

..ءال.-ر.سهعيدراقغدبرلا"نالأمةفي

نال!:إ"قولهءاأقراؤ:حاواثمهحلةا-ا!ؤررز"ابةؤرر3*للدفييا!والست-دثةبرءة"عرالت"افةبةبدد

نافيلباف--و.إثةاًإوعيقاىااملىمنصمو3كادا11ؤالىاهمء:او-إاهجااارروال4ض!إرولدكاتا-ض"اهـى،علفةءا!داحولهاثارتاالىىلأجرا-ضطاو

رجانءلىاًجوابالمعاقيرمشذهز-حيفلما(كىسفهـذايرةحرنمااادأضذههـمنوفف"نالي*لىاغالى،،4الرواديرقافةفينظراتررةإرسإثر

بة..!؟ضالمحاز:سلذيمهءا20فرزيرهراةور3الدهـو،.خرألاالطرفاؤتىفيضنلمحاا

يفيل"ةهان،دقايفتروريكقياالمخلقوض12ا؟نالن!واهذعلىو...حدةوامرةتيةوب!رصحفعدةفيزهملإحظا

رةطاقلذياءقلم"الا-م!*فلي!ترفإنو،لحدير:4اؤ*!-"إمنالشاذالوصمالعربثقافةاند!فيفىارسبشرالدكهورففيوا"فريحورزالدكث

القيدةالحطهـع-ةمنءالدواوصفيديرصد!اأة،":،ممامن"ـزفكيرصإلمتقوماذااوصزيلييةالغرللثقافة.*"بء-خفاخها،!الونلاالخديثة

متورداءدوا.يردير-رلآوا،يركفىلاءد.وذ)كنايربءرولا،ختإهـاو!بةرال*رفةالماأيرتصلولمءلأ-:اال*ربزا،ديمةاةاإيةالعراثقافةابروخ

س*ةتةو!فةهـذهراليصآاتبرولا،صر6لحاوءنماالثيمةف،ا)غربمن؟خايظاتثةلحدام3فتثقاقييءنامحمالىيمف،إيزالعراكةافةهرجولىااينفذو

ال:!!حلاحدالىءعقدةواسعةثةاطداةالحاءوران...مت!ينةةا):قافذه5انوءنده،با)غربيهـوولاباشسرفيهـولالأثقآ5-"مزعجا

م..ةمجزأو!لت:االحيرومن،صدةواو!فةوفيحدةوادهعةز!عا؟ء(1نبا/"!ةنفوسامماقعنزحثفولااروحةعن!رلاتعالم-تحدثة

ا)ةادحا)ظلمومن،اتوس،ئاس؟ئاتزي،اولحن،--ةاتبريةالغرةرالحصإوفهيس!لإمسينقإح!الىانيلإثلاوالمعاقإلمحاكأربينلا-فاقاذ!5إنعر

"..حدةواليكاهةف*13رألي:ا!هلانو-ين،إ!يناا):قإفيالوصعاهـفىاسبابفي6،متكليب-ثحين،وإس!
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ا!رريا!طلصفيفي!ما1!ماط!ا
موبمصأسرداًالكهفاهل!رحيةحوادثالكاتبيسردانوبعد.الجامعةفيقارسب!ثرورالدكةأن!رت.محاضرةفقد،أصمنفينومهما

تجداننا0ه0انتضوكيفالأهاةنثاثكيف*يتساءلنراه...اًبارع،الاتساعفياخذتدواشحولهاوخلمقت،اطيويةمنتيارات،الاميركية

الحيلةفقدواداننتهتوا...بمعجزةبطالهااإلىاباًةعادتبانبدأتانها.ئتالفاالشهرخلالعقدتالتيل!بالىموضوعأوتكونوترد!اقب!

المحضترعىوغنمقديمةحياةمديخالي.كان..اطياةمعالتكيفءنلعجزهمباقامةفارسبشرالدصوراقتراحفريحةانيىالدكتورقبللووحبذا

ففقدها،عشيقةلمصليذاوكان،فف،دهمابئوازوجةسنولمروكان،ففقدها.ل):فافيوفتاءوقة"ـمنفيامنهماكلفيرحبهماعلمنيةمناظرة

ممثئدينياعر%بالرولهذا،كالمد!.املاحساسحسانسأطلأ1،باهما1طوكآانتلادلعغ"القلماهـل"إيى

استعادعندماباليثاحساسهاستةادثم،برإ-بمققدانساعةإلاالىمن.بيتلينانفىا)قلملأهلأ!-

الفاهيم)ذنهيوالضيعةوالوحدةواء.!مانالفقد!ان.3ةاكببولمج!كا"الدباسطتقرباتفةابايةادوارمندورفيارويئاستأجرتلقد

.لهذا.لعدمواللموترمزاكانولهذا،الحكيمقتوفءةدللزمنالا-ا-قيغرفجموعةلاخروا،استقبالقاعةحدهماا.جعلت،ثمينأاثاثأفيههماففتو

لوجوداوهوالدائمالبعثو5خرارمؤاًلهاوالحياةواللقياال-مادةكانت..الجمعيةولادارةوالقراءةللاجماعتببمو

((...المطلقفيالوجود...الأبدفيجودالر...الىمننجارخ)بنانادباءفاحقث!د،البيتهذالاهـياحموعدآالماضيذارآولاوكان

الا.لى،ايىحيةء"ركةفيفالكمل6عاشوااهلال!هفابطالان*بة..برءشيرحبالجعيةرئيماسلبكيصلاحالا-تاذالىواستمعوا،نهباوأدت

نموخرجوااستيقظواعندماولكن!م،وثرهازء!13معركافيكات!ا.ث!،الط-ات"ـكهاشكامةيلقيشتونيا!كمئإسلىالىوا،الجيورية

ير،الكلالازنساتيبواقعهمةالحيارتباطاتهمكلا!كيمتوفيقيا!دهما!صفلهذهءدضامطإواصلةالدولةاستعدادمبدثاً،اةكرار!الدائعلى!ا

فعة!الثقالمؤ--ةا
كا(للربيقاًطر)تكنلم،.شاركةجهدأوعمليةكأدهمارراةتم!

لمقلما...وعثيقةوابنأ.زوقيالكلإيرعىياءدلكآين،روصنالم!فيالقلماهلجمعيةتبدليمانشاعل،البيتافتتاحيعقبانا؟ىعورةوقع

!دواسؤاليثرلم....بالكف،بالعدم...بالىمناا--وعايهمبكرواشعين".ةيماسةهملبانهاوعدتالتيلميادينافمحتل

،طرسوسفيالسيريةفياءمعركاحولفالكممنخروبممبمدبر:هم

تنكألجدا0وقولح!ةجادكعلاقاحةكبنابنمشتركل.إقعقمتمملل،تكو3لعمليبما1-ض!

.زوصكطانا0ه.فقطغنميانا...واحدطرفذاتعلإقةعندهمةاطباانيالميداكرم((لآداباشلمراسل

فمالهانعوخنمسالااقة..والعالمالمبحيةتا.0كةوققطأ.ثاناهمناا00و"لابنيىفقمر""!عكفأهـل"رويرةجديدتقييم

هبةبة((...ا!أ-اةالفاباإدبحولالماةيالعامفيدارتالتيالمعرك!ش!دواالذينإن

م!رمأساةنهاول!3بحقمصريةمأساةالكىاهلم-رحيةنإ7ء...ويسوقالتهمليكبهوالشباباراء!مقدمصرفيالثيوخوادبا

حركهلاأسود،عد،اًالزمنترىالتيمصر...الذايىالمهزومأ،اج4.ميترفىاندور،وادبمماث"وخاعلىواكوتالصفاتولمجعثرالنظربات

إخلإقاًدافقأتيلراًلاوقيداًملأالىمنترىالئممر،الةض!ج0وللموإتطورخمدتعند"ا:الترليماالع!يبالنقدصةالاد؟اوالفنيةاعمالهممنمعينلممل

لا--ناءحسينوطهلعقادوللمازنيابهقامم!)رونيذلمثقفينابعنرخذاالممرصنار

اليممرلا،الحياةحركةمنيإطالبعث.تؤ.ناليم!رمب،ـ.وص،.5كانلذياذلكالنقد،إفعيوالريوطيوالفوحافظشوفينقدمنالماضيفي

بفمالرحعرصل،اانهبةلامىلارلأإالاالممرفيهذالحمكا0اركمااحاظ%عكلمحطسواالذيهؤلاءجعلماوهـ-دا،بذاخ!احيةمءاوبعهنهمفالأاوقصيدةيتناول

كا...المهزومةئرةاطاوقواهاعلاةاضماعنديقمعرلالصاعدةلربةااوالجدمنالنقاشلحورليدف؟الأميخرالات"قونالففين

.....مجدرثصالأدبايرزطوفى

بمنعجز-قةفنيإةممبمالأاحيةالحقالواقعالقوتعدالعألمإلىو*لمتهيسمغالاان-الشباباإدباءطليعةمنوهو-العالمءودقاذالاسزشررين3شو.ةرز

ناودون...فيهتستركانود.ن...معهزتحركاندونعالوا-ماسالزبتوان،(42111499)"المصري!دءجرفيم!الا

وحوارهاالمتماسكةيةالفكروحدخهاله-رحيةولكن..اليهزضيفالحيميةحلمصجدليدزق.يمفيفيهضىعر،،...الحكيمفيقنوعندالى"ن

.((ننمرشاحبجمالولكنه...جمالمنييهامامصدرو5وهذا،الفإ-ل....كاالكهفل51ش

ناادباؤلمارها،بداًامتبددلكنهو.قديمقديم"وضوعهـوئ!..

41لياة"نا"ربو..بةرفيالجإدةرصم-غأداكامشأ-مظابعيواندون3399تةصدمىالقدا

خرج،التحقيقوجهعلى9391سنةوفي،سنةينعسر"ناككرءةرزفةالمثةهصةوالهةلرهيفاةباللماتةو31بلالثقافيةتنامقوءإعنت!ثف

5ذاكاانالمازنيماحيهلةاوقال،كتابادفتيبينمن-بال!سبراهـيماافيال51ة5-رحهـوٍاككلحيثمنإوضوعا...ارتإباوالا-يوب

هيمبابرالىتتيا،يتيروافيإلالحياةاعلى.عينيهفتحولاقطكارمااكلوقأساةلماجوهر*لموضوعا-بنمن9لكةكارلحكيما:قفلتوالكهف

زمنابعضهموظا!القولبهذايقنعوالمللنقادان!لىكاالهـوايةتموكهالذىء..مم!الممرية
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المحههربلمح!مىا/!ظ.جمأا-!ماث!1ء!ماصد
..(...فلوبيرلجوستاف...بوةارياحميمافياوصةا؟صدييرةهاتكوفييتهرواوبظلالمازني.بينالصلةياتمس

يآسمبانهالمازنيلأدبألنقادو!فزهمحاضرفينعمانالدكتورتناولالا!يللش،ركارحى...حباخهماجزثاب"ـوقا؟فياو...اخرىصة

تنبعثانالاتينوالس!بيةيةالقدركانإلمإزنيطابعبانهذاعلىورد،باللمشاؤمذراذ-الحياةقهدعلىاكاتباابراهيمظلبينماالمازنيابراهيمت01وقد-

كا...هذاكلفيهامأاشاًالاسلاميةينيةالدلتربيتهنواالشرفيةنفسهمن71214599"كاالمصرييدةجرلطقالا؟أنيس.العطيمغبدورالد!ة

الكتابالأدبيةحيانهمطإعفيا-توحىقدالمازنيانالىالمحاضرا:ار(جتبالابرإه.يمإازفي1لبمتابنقد...الحياة.نالهارب):رشوان

ابداعلىةففيفةسهالقدراك"شناثغيرانهلميلبما،نالانج!س!-وموإبراووـها"ازتيابراهـيممنكللدى.الا-كاعكطالموقفغاثلإلىفيهاشار

الدنياصندوقكتابهفيالأمرأولفيكانهذاولعلا،خالصيمءإدبالموقفوهذا-يهرافي-يتفقكآنالذيالمازنيلأدبا،وعرضالكاتب

ا!ر!اص،المازنيادببينر4ت!صلةيع!رانالمحاضرو!اول..9291شةوإحدةلفلسفةحياتهطولمخل!اًالمازني*كان...تطورهاحلضلبكل

عورهفياكردز.هلافيالىزفي0انوةإل،ارالكبز-!ينالفرما!نا)ةوادبهـيسفةالكلل5-ذه00.وقصةومقالةشهرمنالأدبيانتاجهكلفيمايتكاما!

يشبهولكنه،واقميتهفيزولاولاكامتهوصياخةجملتهتكوينفيفلوبيرولامنيعترضانليت!لإعجدينقد.نكاماء..،،...الحياةمنالهرب

..المهرلةللحباة/صادقة!ور"نيريههكانفماموباسانشخمى"اي-القصةخلالمن.سيكوباتيةشخصيةدراسةعلىاليداناحية

م!الاتاعتارهايمكنبفموولز!صهيملأالمازنيإنالمحاضروذكرفةاوانما،!ابطلاالبثريالنموذجهذامثليكونانولا-ابراهيم

إعطاعلىيئبالاجتماعهطالسحههطحطالانذلك،مهقص!زاجآعبتدراسةانماأعني،خلالدا)منكانتانه!لمازنياحاولهاالىسةالدراهذه

...الأدبةلمازنيانفسىفيإعىالقصود!اوشرالتة-يةو-فاباخهاخليالداصراعهافي4ورلانسماافمم!الةذه5ز.رض

...لم-مملبات15باءت.ارخلهاداعلىاحهانطوو!الحياةمنوفزعهاوقلقم!الفكري
كاالاد!يورء8وار.الصو"

الحالة.ءـذهنكأ،ةجماعالاالب"،ةفكماحماعيةلاجابالأحداثلهاصلةلاداخلية

،صيظفةبالعفمإخطيرجديدجدلالمافياك!رلخلا?سفيثارذاولهبر"ـ،متأشةولابالمجتمحرءيةالخاعلإقإخهأمن"-ةمدةلي!تالتة-."

العرهداوموتاوءدهصلااكتدحباناعنهماأالاالأشئودطيلالففناليصرلصا؟رو!وابخلدذ"ـلبرةخ!وولاللصباةفهمناعنجديدأسداًتضبفلانكادوممطةالق!جاءت

الفنيالعملفيالركنينهذينلم!.تماسحوليدورالجدلوكان.والشبالمبى."بماظا-افيجدتدء

ضن.أ-لفد.!ا؟ة"ـ.شص!!علىالهملفكرةثنتأ-ثمن!ولتداوهـيمبراإلقصةنيسأالعظيمدعبلدكتورازقدبا!لي!اماجدألاولعلي

(41215599الجهوريةجر!دة)فيلامق!ط"ـص-ينال!حرورالقاهامحاضرةمنالفقراتهذهسهويالاجماغيالمازنيوءوقفإلكاتب

الوودماءا!واد"ناًكثير))..انفبذفي.(.الأدبصورة)فيوان،4491سنةمن(الأولكانور)كردي-4ر3شفىبغدادفيالمازفي

وانالشابثههالالفاظوانالاجسامنهبهلمعانياانزصورواخاصةمنفرعالأدبانلاعرفهماكاكل...(الأدباغالة)برتوان.وكانت

؟قى!يظ،رالذيثقالراالزيلهيخءارإنبباءبيكابىمارولالمعىفطعمناو،الختاةخارجأش!يتصورانالمرءورطيعفما،الحياةشجرة

الاجسامنهرففنحن..شهيئاًوراءمنيدلمتحقيقهحاولتاانكوموهذابدلايخميغالةل!دباكانتفاذا،سلمتهاعلىمجراهاجارعراو،جم!!الصلة

خعونستط،-امالاجعلىت-بغانقبلاباالثإوتعرف،الثيابتا؟سانإرد...الةكوصاوالوقوفبىتأاطياةسعةإن.!.."...يتمالغاتكونان

نمثهإجهاتتخذالتيالمجردةتيالملانعرفلاول!:ا،مماب!2الفصلنحققانعوق"ـمعوقفاذاشيءيصدهلاجارياقاره!يظ!!بانيقةىللم!ارمزون!اوقا

نعرف!اوا:لتابس!المعانياتنتطرالتيالفارغةلالفاظازمرفولا؟،الالفاظاوهـكزر...خراىمجرفكطيئ-دروذهبحوهروداعة"ـ،مالموضفي

وما،زةترقانولاتنفكلإنءحقتطيلامت!دةء!زجهوادانيالاوراظعنلبزيعيث!انإ-لمتط-لاالأديبان.ٍ..((...الآبدالى

والففامنعا3كايدلمادونمجردةإلمعاتين"بادا!انز-تطبعاذ!اعلمولن...الحياةعنالمعبرإلل-إنهـو!ونانإلاولىو!تفتهوانز.ة

التيا؟وفالا)فإظادلزأبانعن-تطي!اااعلموءا،رمزاوصورةالواقعفيبؤالأدلي،وبقابهقلهبالحياةهذ.ب"اكانإذاإلاذلكلهيتأتى

للمحهومثنيعرضقدش!طءو5نماواالعقلإءشاًنمنفلهي!ذلكشكطءعلىلاتدلإذاعا؟جناحولا،زمنهيرىفهو،الحباةصورةصقا،1فينتعكساةص

حدواشيءهمااولايفترقانشبشانومادتهالأدباز!ورةولذن..هنينلمجاوا/،.ء.الاجماعواالىياسةبابافيكلاأمذ!بذهـبهو

ضع،اواهـذافيمثلالعدد!تملاقصحنالثال!اغنصراليهماضفواشثتان،،

تورالدكوءتم((...ا!الءنصروهوءنهلاذكالبومالىيلزمهاالعنصروهذازعممانانزطو!رهوالال!اهاداضرة"وضوءاق"لنهمرةلمازنياكان

لهمامالنحوهذاعلىالأدباتا5الشبابادباءيفهمادرياوما...د!:مقالىه441212يروماقاهـرةبا(نهيةدلةرفةا.كلااا!دقاء)ناديفيز-ي"ا)فرإغةبا

3ليقوكاىاصاالقوميحمدالصباحفعةدإلاولىزكنفالى..خرامدهـبفب-الأولىالمرةي5هـذهولي-ت،(القصاص...19ازفيبراهـيما)9شأابعنو

عغموافمملهماقهـأانالىحاجتن!إشدفماالثانيةتكنوانالقديملمملاانلهسهبقففد،ا)لقصالأصالمازنيولي!ينبذنان"ماق3ءورالدجمم!يربطالتي

"..0يكلتجونبماتمهخوسأنتفعسأفيافيشكاومارفس"ـ،إلمحاضرةكأوانبهـا!2599سنةفيبيةالعرباللغةاصغكركتيبا(ا!لى

الىوج،1انالعالمامينوعودنيساالعظيمعبداًذانالاسيلبثولم،4الفرنسباللغ-ةالأضلفيالكتإبهـذاكنبقذنمانالدكتوروعا!ا

نهايةفيتمناههـاالىفيهاستجابا،ا.5ايم"مايحمل.ورالا--ينطهالدكتور-ةةي!بارجامعةمنالدكتوراهةدرجلنياصاةيةكرسالةقدمه-.ب

نا.0،!..!الةالمشهـرزه.نباباالشمإدباءموقفءعرفةفيالرغءةمنمةالهمدامفيالوصف!قاطر!الأصليةازسالةموضوعو؟ن،1591
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ا!تربنصا!طث!ع!افيادنيئاصلىا

وهـو.ويحددهـالهالحيورؤاهإستفرغلك!مامحاصراً،علحوالساإونويضعهـوبل،وءعانيلغةليسنها،صورؤ،ـومادته،الادبيالمملمن"وقفنا

،شعالموضخ،لليمابوامقيمي!:إقث!لصكي(ابظاله)لاشكافيربومهماجمل!تلادةواالصورةفيهاتكاملةئيةوءاصلمياتمنلفيتأعضويكبس

..؟-ادازفسه!بردزعد.ننافا،لبالجالأدبااصيدلي-هـيهاذيالثا)ث(الهةع!راما،-!يأعضو

تم!!ذ!حوطء!أط-!؟تئر"يرلم+!!!؟ا؟د؟.7(ش!تاتر!.-بز؟؟حم!في!"خجيإ،-س،متشكيلدةباعاملزمالىاخناجحاو،الادبيال"مل"قوءاتعنللكثفحيطلا،"ضاًعامف؟و"اً

1؟؟غبن!ك!ا،+:.به!؟!لم--لىثج؟شاإحصحم!.!؟+"؟!تجلئن+إآألا؟ع!كلتى6!!شير.!ول!عهه!

-!مالم-إ-5ءأ1إ!ا*ني"اة-.-.ذ!ف؟-!-لافي!7،بر؟-+طبرفيئم!!لأ6.ىلاخراالقيملخلإلىاجفاًحامنشد!لأدبياا!العم"امنلفيتاالتيررةكلماالهمإسةبهذهاتب!را

جثهثي!++لأئح!؟طن7.أ0

س3!ث!*7-ث!3لا..و-..ع..د.،خءلأ.!،!!بممنس-ميزوهكذاوظ.فةالىدلالتهتةفيلملاالذيالمطاقضلهامل،ومالمفذا5عتدالوقوف

؟+عد!؟،؟كأ،!!.؟"د+.ت.-ة+؟-:+ء+م-+./.+!غ.،يةالظ-اهرالحباةالصورةليين)تآزرولالازعاقتحةقالىأطدقوارلااجازوإن،واضحم

-.-.+س34.9.!ب!ت-+!رط.فى3؟-،ط...د:.بط؟؟!-منوصقه-اليهادلىاعلى.الادييلبالج!ايىمطلىا؟كلىءاهـوالأدفيالعما!وتكا"!!لمادةوا

،+.*7تي-!ز!آ.-.لم-.-!..دا+.ط-5،!لابم"زر+و.-!د،ا+ر..ء.سع-يخلإليردجدزقفارلاالنا"يةفاعلةالةبالعهل-اتوز-بءما!أوزةندراوإنهوينالدم2لما

7ت-+لى:طظخبهقئط-!؟د".؟+.ع.ةأرر،ئ؟!يرد؟،!..إح!حبمخ\+بر-1ثر؟7!!إ+-ير!...-دلا

!.-طادؤ-؟ا+!؟!!2،ا،لاح!+--+نرص-ب!-3ايرذ!؟!--نج.!ل!+لمفث!خ/.ةريلاسيواالقيم(000لمط!اقةاالحكامماتحدودعخد

لأ+!.!-.،!كاإذينملأكأأ؟+!!لمف!بئ--5اد.+!ت!-.سقيبر3!!يلاز--إناذافهبقيةحميث!!)نهلوا)عقادلىاهـذا.قالهمافيثاراازداهالمواليماثراوكار

؟--يم!.!!س،-؟ثكا!!لح!-ح!كل؟بز--بوبء!.في!أ!؟غ!،كأاءالاعالمفككإ"ما!لأءحإملةاالعضهولةلوحدةافي:ةالأدببالظاهـرةير?رلاالةداءىئناادبا

يخلمح!أأ!إلم%6-!3تر،0ر!ال!ك!لمتغددةراالط"ووزللى(..دةلمفراةالعمارفي،للطيفةاالنادرةفي،لمعكماافي،البتمط15واالادبي

.+!خبفي!سكا

.-اأش-؟؟+.س،فيح!!بن؟!يمبهمابخإ،...ثم!!تكة-بلا،لاجةحةاا!ليطواً!مقافيةقرلفاهـذمدالعقاأ!وتناوقلى

او++(.:س-دو3،!؟،+كا-بخ!م3+-؟!وبز!-نجدزكدالمهـالمدوإء2(412127591وم1ارا%با)مجلةفيألبرص--س-

فيو!؟قيثن-.؟ظ-ط"حمتي*لى،!-كملايخس!؟!!و.غبخنن6ئجتجزخليةدالعوالم-ةداوهـو-ةةليعيناروز.فمةرز)ز"ـا5فيذكركاء

؟-.-+-!ب!كيأ؟-لالم-+!نرق.+.-وبز!لمد"/

.!+تجنر،+.إل،،لأ/نر.:+نر.*أطبم-.!!و.-كا.-/7لاسش-أد/-با!ء،+ثو-!+د*؟:ع-لىدناوتة،ءعاًإتةداراومثزلأدبا.واشعرلا--..-

كاخ!،+-3،+.!.!+ىأ!--ز-ل.!+،ئم----+سومفالكةمخظظةنةملولاعءاً!اناولةمبمو:مة-دالتصنليهتدو-كتب

!.+-3+يم+ط!حمبمة-!لأنجهيق!ه!3بز*-!!؟ا!3*جم!7-إ-.9نيفيذلك.غائندفينعالمعنإ:أيواالقوليخالة-و-11مامدمنا-"اأ!2قاثمايرعرش إكب.لا!+إفي+

غ!كايمحم!ح!؟-!3-/ء؟إ!اصاقالىمناالىغمفي-ا!ولم.ء(.غلي"ـ.ور"فىنحطمه

!ئجورش3حؤ"،.!!،!يهدح!-ءيخ!++..

+بةآ"ثلأ+إبهديهإحمه!!ح--؟به!!!،ض2ط(.،--!*.-+!.!!تحطيم.بداارهطلمض!مولىواال!ور.وهوالا-ا!يالموضوع

ديزفي6في!ع!بنإ"!لميضيرش"بر!!وأ"م/!+-،!ص"قئ!.فئ+قينج-؟؟!أ+!ظوبز-لم،!ا؟!اوالطبيميالفل!وربالجدأ!لازتصلوحججشخءيدفاعالىالأدبا

7،.عبمول!!طفي!،بةط!.ق:يخ!-ب

.و،خ!س!ي!ني!ه!+5!يرخ!7--.،،"-.؟-تس+2:في؟ألأ،لمج!صيطاراليماالظو..صلةأمسدبرأئديلرا

فوحوزال!حهـو،.عاخليالدوالجدلالزاوما..لافصهوتتملميةلرواوا..بعدجم!بط!تارالسانعلى

دي5ةايحررالذي..إاش-كاةذه5ح.لا!ئهد.غلى

الانسانكبانفيالمؤمرةللملاقإتمن-اسلةوضعفىوليطإفم!االفهان

و(ضوذاطمالتحطحا:ظ)مبهلواسال!ءنلما.للا-بىهلةفىلفناالتجرالف!هتسي!الثا!كلىاوولا،لمجثبهـا

(عقلية)يةنظرعنللإنصاح-يلةلىاو)يبط،يةيىوالمشء4اعناًءمبرسيظا!

اله:اننثأو5كا(يةشعور)يةزطراو،ا)تك"ييءا)ءتإننشأهـوكاسعيدء-نوراكوضمعو

-ية(رو)و1،رياليالىونلفتاانتلو5كا(جيةلويكو-ا)واا)تهـيريرل!اينشهرمنذزهحاللىءمرضا-عيدصسنر3شاذلاستاانالفنامقاأ

الشكلي-لحطمفا.اللاءوكأوعى-يديالتجرالف:!اننشاو5كاتزتقاداالعرضاذا5لىاوبمتقدو.قالعرافيالفنيةالاوساطضاما

،للجاةسليءبناهو،صا-والتضلإ-ليطىوالحلحجميوانيللووااهعديوا.ديةااليفداليوميةالص-ففيزرتةكثير

نممحلهافيهىهـفاكالحصاقاوهنااشا-االانقيمةكانتإذامامناقثةهو(الاهالي)يدةجرفيما15ًمفالاسع!د--نشاكرالاستاذكتبوقد

(مضمون)عنللكثفالشعوريبرالانها؛؟ار-ومةااكصويريةالحادثةيقولوالمعاصرالفنانموقفعنيتحدثوالاورقاداتهذ.ةب"ـعلم!يردببغداد

مم!.الر-إم،ايعيشالتياطهـاةلاسيوبهاًاولي!يظاينثم،اطياةعنللتعبيرمومف"ـهوانذلكبصدد

ث-لي:ما(وحماءتانجثة)نيةال-االاوحةعن-.يدالاستاذوقالالفني.عرضهلوحاتمنلوحتينعنخاصةبصمورة(وزوجتهالفلاح)هما

بةنءقاحمااوعلميهيةلاضرلالجمةك!نا،-بويوضوعمذاتاللوحةهذ.رر.(وحمامتانجثة)ووئحدث،اهنالى

يذوبافأءامى.الابطالملامحظ،ورعلىالمحافطةضرورةوااالتزمولم:-ليما(وروجتهالفلاح!الاولىالوحةعلىتعليقاًللفنانفالوقد

حمامتاناتتفظحينفي؛لىيلمنايرو،اوصالهوتتفكك:انيالازالجسمبين!اقمالفتؤقيمبروعة"نمعي:زقيمة-وىيح!تلنا(وصوعالى*

رغبةاوعاطفةاوفكرةيةا؟امآادريولا.ينالامنوج-ديممانيهمابلوالفيمفان،العالمعلىالدلالةوهـ-لةلأولكانإنوهو.الفنيالا-ا.رس

معنىعنريخساءلمنالومولىت.يبالغرالشكلهذاتا!4ليشينكارتا!طيرسمحبنمانةسهالة!انيردولسوف.ونموهدعبير.!قءن-*ةصح
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ا!رربتصا!طفيعفي!ا1!اطى1
دا5كاناذالالللبفاا:هيئاوضويي-ةخالوائقاطفاهسمءيطتجاهلمنللوحةامعالمفينالبمافرجثةفازبعماء"اثتلاسىبمافر.في!اهمدااوالالتهابم

عا!فيثتخبطا.شمف،الأدرجماالنقعنمعىمنشجأيدركلاالناثعنواإبماوغفالألوارهاش،التيالأوعالتافيعنرافىولكنيبةالاجبرى

ءحم.فقداهريما؟وباسمهللاءمفبالبمضف!فزإنأالدونإميشوتيات)حهاوسمتالتيالفترقفيوالإ،ااع"ثهاصتالتيالحباةمعنىفمى.بفمشيماا

تصرينإإةبينىشانحكالمصومن((:-ةوأ!انالى(،.بة.الأدبيالاز-انباجظعتوصف،ةا5الخارجيالعالمتاافصانني.وبامكااللوحة

ورهمبداكانو-ادلة3حف!ه-لاءدم5عسيخراغاًزو1يمحاهرزقاللجورصتيامدتتعنجاوركتلاسسل5وليىن.(اطةجر)حةرلجاالالةواوالعل!

قبتقه91ء2ءاملانهفاموتهباإمتاعلىحتفااههـيثللجوباا)-باخايسايثيفجاء،خوسهبااوصىع-زىاذليئ.ءعبنةيةنظرلتفببيإهتبجاقمضوعلموا

بةىمتفرينومالانفا-واوفجأةتريناصةانتفاللوحةفيإطارجيللمالمالبناءذافهحالايةوعلى.النظريةلتلكملا؟أ

شغفيلكفاهلتياًتداواليالدا)يةالقصردةتاكءنالكاتب!إضفتملهالحرعديمبالذات4اللوصهـذ.فيفكو.وحريتهناإلازصافيمةبئدةثناقئى

ويرفوإن.العلوبب!رصاليعءدا)ساغرنعاو.سيانها"شتتوالتياهريحا؟وا)تعرف!و،الجارحةالالةاواطقجراما0البةلهقيعةولا؛مبتةجثةلانه

."كطيع-يموهوال!لومبحرلىافورأوهرعت)):!وغباوااعي5فىزبالكل!4ساب)ءاازصميقلدببماهوو.ةاللوحفيلوحيدواا!الفهاجعويا

!عتمهلاسباذ:اللدؤعلي"ـهذاحتطروقدذلكصحةلأرىا)--نفيغير.إرلازا،وتالىادىلذيا!!العامهوءامتينواالانسانموتمف

الة-وم،لدالعفارالي!تىفثةت.نعم:ا!ثا؟.الجواهريثصد،فيمالموباءلب،ثمةمنوقتمة،يفديدا"عىاللىحة-افعلىفيتجخرااًعتصرهنابيان

أتزقر؟ش؟؟ا13ً.ةتفظا!5و،هذ.دةقم!وأي،د،ء-تغرزةال؟لكم؟لانارطاكأاثفكأا.اار-وم-ةاطإة.عنىإلاخرينالتمرينمعتقنمم

لا.لا.دركا)مهفيبادصوالتأشكارقالالخ...ر!ياصهلزادإخهارهفىله.افحلاعلىافيوالرعبالسلإمءالميحتلإنوهما.العيوياللوحةن!ف

ناتحيلإتلمامن-لقا،يةقوعةلاشااولكنقلت،مطلقاليليماص!تنماافالاحمر.(ة"ـتوش)زؤ-يةلةلحارف!05"ةءامةربصيانلألووا

اصايهءواسزئا؟وإدث...؟-تيءابم!علىوأإم.-"ـوالجواهريلاهـاجم

ءا!طلثلأ*م"ـقانمثثم،الآد!-إهفييتلألأفيمهلاينلاوافش!؟.!...+!+-ش"فى..،!و!!-طء*د+د-.."

-؟+!.،.ى!).-؟!أ5غفيكغأب!+يدثطأفي"..نج//-.!!

.ىبةامالعإحإتاباةكتةوم4صمغريهربوااصدلحهلإتواالاثأءاتهذه،فئ!بخ،،.كنىفي!!لأ.د+"؟إ:-4./بر..؟-.،...؟/:فيك!+

لجن!ؤ!طكبم!+نر1؟ئخئئج!لأ7!آ،ا0س!،-،..+أح!طم،ط!ال!كث!!

ةريخ!ط)!ليم؟!19!؟كملأ،جمئي!!!د.،:؟بز3رو.+ب؟"إز+.-+.-لأي-!؟.؟"-ةءأع-أ،"نر3أكمإ!الظ!،،،يمر!

+.،-لا-ك!ح!3-تظإ!برء

091؟!.؟ة!*رز\.لأ*"ط"د-!إ،!+كم،...أكع-جممول.لىنهذ-!،ول!-.-.*!ه!؟!؟؟!فىش+

والفناعلماإين+!نر!دد3؟.مأد،د!برر"!+"ر؟!نج+!؟بخا!(:7..بخ-.د!!ث،*-..!..أ-،!2.!-فيبلإك!س+أ-.و7ظط

*!،بهم،.-.-ء.احم!+..كا

ح!-!-*لبنغ!\،4لم!لا01غ.

لةمجإث(والفنالصلمبين)ارر.:ومقالاءصطفىر3:االا-خاذعقد..ى!.الماإ2-/كاإ(+-إ؟%فيء

.:بةء.،.+.ا5-..+.ع0.2ء1ا+.--!ا

لعلماإنل!:أ!ثقوو؟:!ماةههرزاثو(612ددلعا)شفةلدما(دلفاا)..*!..-!-02،/.ص..-..++*9!ك!.!.1..لماس/؟.و+/وطأ

ء،-د+سهـ+،بد.9.لا".!

ولابةا!4تاوموصوةا،ملةمت!تذالىالىجوداة-دلي:لورثهوكاجضوعموقي!د"!،.(تنم!!ه01س!..إ-أش

-."حمهم!4؟-!+.

واالمقيادبسوسناسمر،كا!ينصل"راسب!وما.فيهالثنا:يةهزاممبنبد09-.-!:ت!1*!،/،:في.،ط

تر-مالتيي5اص:اهبةالاديةابحدودوراوالط..بة.لختبرواالبضحاوالىالمير"غ!؟ال!ذا.!.إقيإ"إ.ولإ؟بزأفي"إ!؟!بئ!!:أ.!ا

وراءوماوالقيماط!لعوبراالثطالىوالى؛ذشهووهدىللعلميطبواإدىاكاتخ/!"7!0لا.د،1في+03!-لأ؟دج--...:/،؟.فىب"ةأ7*لأ+-

-عزف!اليمهكأه5بهمتاو-اجفة

كين؛وص،-"ـالبراهت:ومد15ب3و3.نش3اس)1لقمرفارر،نواطزءدوارةباإث،اللموحةتا،با3جم:ع.لأسودواوال،نة-جك!والأخة

كي!وا.1.الآفاقفيتكويرطإ-ية3كاءوجات.نش31لإسوالمغ-بملتهبةقطعة..!الأمن)و(الهدوء!الىالابيفراللونبمايخا!م!اما

اهنةيبةسه-عنحها-لام!واالهدوهخلإلهايلويمحينفي،التمرداباوالاضعلربالصخب

(.ين.تعماصىمم!ا

ك!العرالحالمىؤ!ولايمر!اهويالجو-ول

.زصحار.وااهرسحا؟رخصوءشالعرادافيمحتدمةءةالمعردبللتما

"تا"لر!بماورلم.!ص!-الةلىا)مجلةفيالموضوعهذافيمقالاالظوسبوام!ديسعباكفوقد

اسلاصملاكاإبلشحاحتا2ـاالبيعاصارعتعيسنرفف-ء4ا).عسهدهسمظادلحقأالمده-فمفيدت:ة."مدوفع(لخامساالعدد)(الجديدة

كلهلىالعرلمالعافنيهلا-وفىءسهلأخااضفسهزنلألا)فمكا!اتتعملم!ف؟،جتهوالتودالنففيوالاصودحلواقإروالمنثعديئاحدود

-.--س.ياهرنجواصد!ا:رةبصورةوالأباطيا!اءتالافترويركبلىلرخيصةاالبذيئة

لاللايينالعلممداروؤ!هـ!رةالث!ناطقدش=اتولافهـاغيعل!جرمايروءايركنلما)ةقدانمتجاهل!اونا-.ا

أ-هـةااناعةقدسلاشاعراواديبايكرامةمنللحطولاواطصو.ة
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.صححححححر.،ع
ة!!برء.لرقي!اضهئدؤووملاق!ئابراوء!ىإي

فيا!الاتمنعدداصدورهاقل!"الآداب"تلقتدـراسات

ادريس.سههللدك!تور"اللاتعتياطي))روالةررنقلمجاتالنافععبدالمقاماتلابطالالاجماعيلىالاسد

-اراويطهءارثالهجراربفيالال!كريةالنورة

دبي!نفم،يةالوواثفيعلىلاتالمقلءـدهانجمهجواتفقعبداكورالدصورجبورالاطفالفتحدااوجدالذيلمما:فر.بل

"كاؤبرأينفثريليوفيما.يختاران"نالتصريرافمز2احمدكالالادبافيالالردلة

ؤفد!هـ-عنونهوتد،زص؟لأحمرذالاستلالم!سيووورعليالاربلةرطفي

-االفر!رترجمة-يفبرديانقولابقلموالقوةروحا

7:"واعايقموسىسليمانترجمة-ئتش.ي.هبرفلممومسوصستوليم

كذلك؟ليسأ،بنييالذرلانانهناالقد-قصص

...امىيانبدأالانبل:اليهايفظرانغيرمنفأجابماالامينهاتمالطرقان

افاغحينبعداليهعادثمالارادةمسلوباو05.طهودعقدوكانعنايتراجمطرصصلم

لتهقولأمهيقولاننعجبولسنابة((ولءا*ي!ونانويريدالحياةقيمقفيافىسلمانللبشريةالذبابة

وعرفزنفسهفكمانبعدقبودهامنيتفلتنااستطاعفقد،لةلرواانهالهفيتملكا!رربىا!فىتكفيواحدة

.غايظلىلليصليكافعكيف-ورفيفلروقرشدافيحهـيق

اريدترانيام،وتذوقهفكهمتع"عات"فافسدبتفسيرلاقاريءاتقدمأترانيغانمفتحيزعيمض

اننيالحق؟وغابفاصتخفىالاضواءعلميهتسلطلمثىءعناكشفاننثأتبدرانسان

الهسعفمععائدة
اولهامن...كا!اكاتترداللإتينيالحى،بأنأومنو!ئ!ادريلااططيبيوسعس-!

بل،ذلك3تل!!لأنمعقدةوا-ميها.الءفدةهذ.ظلفيخرهااالىشنبلواعادلالكستناء

نفسهالاوديبعقدةانهاازعمبة..الخعطفه-اميالأش

قصائد

ول!ني،هسهاديسشلخورالدكبعجبوقدالقاريءيعجبومد

فيه؟ثسيرالذيالنفىاططالمتنبهاي!ونانالةفاناستطاع:متىاسألالسيدمرانكلدالطةولةكتابمن

يدفعمملبل،ذلكفيشلثلاضخمفنيكاكلالرتينياطي*انصنبر-ميراقسلأون

لماتاتاة8تبدوشىنواحد.ن.هط.لامامااذخطواتبيةالعربالقصةعبدالصبورلديناملإح91ع4لعاملميلاداعيد

نمشظهصايكونوقد-كونماالوعىمنفييكونقدناضجة4قفالعيىسليمانالنظارةفيلاجه

عقله.الىمنهاالكاتبزضىاذاقربذلك.حانهاالا،كبيراًالارادةالىا.يعدنانايهودا13ينرالتيارضنا

وفيحرهاورلءة،1كانانطرقاتطألدةلالعقدةيطرقانهزعمتهناومنبرادكافيالصامدون

ونتمقها.سهافنحئالحليعليا؟زرلا

فيالمتطوردهـاسبالذاتالرواية.ذهفيالاهتماميثيرماانالواقعبلاسماغيلالدينعزحسللنبعانشودة

!!ةالعرواةو"هة!وريا.،اهـامنبعةالمغيباضسوكيف،وحبيبشاعركل!يرالقمرأضى

والفنار،احيانلتيةالذافىومفرطذاقيالعلمبعكسفالفن،الفنفلنسأل

الناديشفيمحاضرة،الا-بقالث!رفيالعجلإنيمنيرالدكتورالؤ

.عئبتةسيراكتةىوقد.،الههـر."القو.."م:ادىء)و،"وضوع،1،،العربي"ار!وعداخلبرتسونقالكازقيالوجداالثاركهمنفيعنفسهيضع

نملةسالا)فاءواغدا،"رثةالعرث!و"بيكاالعرمعقلمتفسثم،القوميةالعمسجنالذيبكونلن.قزحقوسالوانعليهيضفيوبهيغنىويحياه

.-.الىمضاتاصانالانهوالفنكاان:القائلهوالهامدالطبيعةاطارفي

.بالذاتالموضوعهذاحولاتالمحلةاليونارعصرفييعةبدقيمةمن!ايكنلمالتيفالجبالوهكذا".الطبيعة

ا)شاممنقومباالعرانعلى5--ورممحاضرتهفييبرهنانحا.لوقد،الابداعيونبماهاممنذجميلةاضحت،القديمثطالعرالادبافياو

-وريافيم.ةالازاالفكرةودحض.باسممز-صيت،يرةالجزالىهاجرواثقافيباعدادتسبق!إنالضيقعلىتبعث(كاسيك)الاتباعيةوالمو-يفى

البلإدغازجلكنهاو،3والمنللحجازادامتداةبيالمراليوىةلبتث!:لوقاةزهرلىابرعمفمن،الزهرنوعطفطو-يلةصلمياتظللىهرة!و،معين

،امتدادكامةذكرمن!دلاكانوان.ببةالعرالبلادرعدفما-!يتالتيقبىزدخل-تىالمفرغةاطلقةفيكاء..جديدنباتالىحبةالىغرةالى

كانيازا-وريامنا؟فىءالهرزاو،لىورياامتدادهيبيةالعرفالقومي"روللط2وللحبلدراحةآرمزثبوتضحىالداال"ملمفىعنهافيزولالانسان

.،،والعربيبةعسررى((!فيلةشفةفيالاغراءولر!صةالمجول
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