
-صءا!هرر-!الصا!مطفي!أ.---.(ا-مي31!ما!لى1-

الا"يرك-ةمعلآكاوالجاالوزقىوةالعرلا

ءلمؤ!تارأؤر4ا!.يركيبيروتجامء4-في!دارةامجاسصدرااكاعلآد1يخنظ-لا

سقةمنكثر-اكهازث!اعلىنقةىاءالي"يلج!عاو!،((نفىلوا0وةءرالجم*؟ٍ

والكأالا،لأدباءواينالمف!عرمن!"يريقفروخماعرعكومصؤ،ماءاينثثلاوتبيروفىاللإؤ!ةر!نل

كانرومر،أءيا،ةرابانت!الاإما*قيالجيابمم!،توقد.،)"ربوا)-با-يين!ضلملأانازكؤ-ةالااليدعةوا)شاعرةا!بميرةالهرإقيةالأديبةزارت

سرممأهااكفىصلاميركيةامعةلجااجعلفي،بيةغرنصفمدثتكأوتدبيرءلالقاميةالاسلاعدلمقلالجهيةبعةالتاإ*إمةااتةس12!يئة5منبدعوةوتبير

.إنوالحق.بيال،رالهالمتحاءانحتلفعلى5"اعهاواالع.روبةفيضز3اصمحاضرخهاكانتوزد.((ازضلعربيعالمص!ومحاضراتٍسلسلةمنحلقة

دندفىباسيةالسواطهـيةالف!رلةالح؟ةط!ديئاضكلماكانتالىثةىا!عرو*هـ-ذافيتزشرالتيو!،((الربيابرتعفيا)تجزيذةرراننو"

.تنا!وورقبيالةرالفكرركاشمنها"ةةكيبنسوزةاضلابرمفةالءرباكألمتف!فيابميرتماما5اجموةاداةهذهان!رتوقهد."لادابااررمنالعدد

.ءيفحريئ!اقلءهالأديه"ا((ؤ:ةلل:ء!اكاالندوةقدمتثم،نبلبنالاجحماعيةوايةلفكرلطلأوساا

زةبممم!العربيالغالمفيلنة-!االاميركيةكأالجامثيىكاااتمطنةيمالمانوشظايا))وىا"لميلعاشقةث!صاحبةفيه!الفت((ش.ريةاهـيةشفماالعراقية

الع!-"جةعلمومهية،قىانإ-تطيعبياعرا)طالبلةان،عقيءةكا31كر!يةترفييربموزةديرعظيمباعمح!ابابلتقو-"رهامنجديدةمفلتخهات"ورماد

ورينلحرالىا.ق!وليةا!رروكا!زالتلكهـكازتوف.4بىغرجاورةيةافيطويلةحاديثواضافى"مقالاتالص!تت8صةوقد.وإلادباءاءالثعراو-اط

اعنهزشأتللتينوابيال*رلبالاسا؟ثبمءكانا،تينيةكروالةياسبةالسفيقضتهلذياالا-.وعالطو؟ا!ةكراهـبها.مووقىهاارجمرةا)ثاعرةعن

ةرفاثقىالووةالهرحلوإن.يمةلاميرا"عةالجافي!ةالسيمةاقومالحركةا.والشعروابفكربالأدبأناشطفل!حاعأشواوكان،نيةللبنااالعاص

ينلمحاةساإلمؤ؟بىاءضاءوسإ"اقش،انلوضوحا"نكثيرفيلوحظ"

"زقلائوؤانع.الهالكلىملعرلا:ماي!دآ=ا&عسهبمصفسمنععنماإل-المحاةسإتولعفىالرغبةمن"وبئ
.."..-لملذينامنعدداًبتاصايةالفكر

.القادمعددنالي،؟رالمؤهذا-هذهمهـلفيشوهدواانور.ق

.(4591شبإط)تيا)ثاعددهاطبع،((بالاداامجلةٍدتعاا"كانتتياللو!لى:ا-قاوا!ااسيدبةناك"يرألفيفبتصااكا،لاسباتا

بادارةص!لان،الأولىطهتهمنإتبمةإءاقفتتطعلممنفعلى..المفضلارهنمضةةالأرالصالونات

.-الاقعةالطهمننسخةعلىلاءص!ول((الادابا*اضفتالتيالملا"كةنازكالآز-ةالى"ودذ)كفيالفف!لبعضولعل

نملةر-ادهشحأجورجذلاستاانقيالفرباللغةنيللب:ااعراكإزافى5.للا-بوعكام!طو"فوسالزشىايأدابغدف!هاوتبيرفيلاربيالوسطاعلى

تمثلصديدةيةرواوضعفي!اإ:"ايرغبباروإسلىجانا)فرزءياورلامنال4الادومبارياخهاأجزتإ.ملمكلنديةالهوارالطيرشركةاعكت"

ين.بارفي1)قانم3او!فياشساةشجاونال،((حمىل!ي-"ا،رعنجبرجمباىاذالاصالقضةجاشة

مثلت-د"إ.-،!.-.ول!:هش-اتاذلاايرةرواناومسلم*رامقوفييمءفسزجوأ،ستاداو،"نيروصال!08-متهعناطثنادفؤالاستاذ

نياسهباافيةث:،هاأير"دقهـ-بمما"،ثدووالساد)8وهـودإءازوالبرونافرفي.؟لوم!اا،!لةا)شعرنه-امأعن

إ-ساو-و-!هوالتزتاوالمىولة5ررمنأ!رازح!طلماكاعهـينبر؟تاقي-ءةاذه5اناقعوااًو

نيةلالماالىاتجمءرةدىلالا.ةاال!)تلازيةا)"اث-ادةلا-"اذا4يوار012أنا)تو،ؤينصوز"حماودا(نالشؤقيد،دكاينابينزشبالذياعال!زلطهر

ا)ءرز-.-ةارحالمءلىوهيد!فياحاحازتانلي!د،!والمافي)ءة.لءواحداصوذلأإثالوما

نمت:يناانمنبالرخما؟اشةزصف((لىمسليثاا-نا.كٍوهكذا

.باررسى

--!...فيول*رلنيزلىكاتبابالارفلةحاويةا)ثاعرنم2لية-خ!!ا:.قللالمكاينا

،-باريسفيادإيةمجلابر31و!-3ا؟دتدةالادابا((مجكع!د.ت5!فيهوسثكرك،ليا!ازالبرفي-كا:يرضمعرالق-إدمحزيرانفىيقام"

بمهمةماعا62الهمرمنلغاليا،ا-!"تةصلاحا)شابالل:ةاتيإباطاالىا

.الها)شهريا)!اقدلي"انحكومةخت:اراوقعفىدو..ةيةطلواصناعضهمنفةنحتلإكماذجا!:ان

.نلبنادراتصامنا3ًصةروضلمسافىا3ًترص2الكلبمنعةازةنخهةعلى

ةداشمنالأولالمجلدمنالأولالجزءيبأقرءئصدر"انلمنتظرامن"وتر!رجإ.عةفيالعر!ءةل!رإ-إتامؤ؟رقبان6.2فينعقسد"

تاقي.ال!مافرافؤادالاستاذ12جخرااعلىي-سمس1)تي،("ارمسا:الا-ازدة،اليوا)ةعذاياماربنعخلال،ةءهوسات!دث،الاىيركية

نو-لإوفئ"ـارةصة-8..الأولالمج!صفحاتوسهتكون-بةو.إهـيتهالأدباءنثة-زءئيل.يضا

نيئ.ابناليرة.ثةلحدا4الءررا)قصةعنتيعورءود

لقياذرازع"دتةدالل.ضان.ةالحكومةانالإ-تانيذظالاسوثقول.يثلحداالعربيالثعرعنيضالعربراهيما

ذللا.برا!اويئا)عرالحكومةتعهدتكا،الأولالمجدمنأ-شةبةالادبيا)"قدعنجبورقليجبرا
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.!المح!ا!ط.فيفي!ظ1!فعثما!لى1

الام!ركيةابا.عةتم!إبولك:أصا،اصاعداالجيلذا5!صيبكبيرة

الو"سعارفتمعرض!بالصعيمبضاًا

طبيخامافيه،ح!طور3جملكل!صهضامعرارىن):ة!في"رةللأإ-ةالعربةالكتاتهشير

3ا،صالة،نوه!تيراوةلمك!يندفمااقياايمثرما!ااولف)ةعة.يريديننر11ألوالكتابةيرلتي،!!%يرةالى:واتفىظهرتالتىاءاولاتوفرةدلت)ذا

رنا.ر)ولهذا،ح،قةو-!حزلح!يخضملاومدرسةهتحدلاالقنن!تعلمنكامنوبالىخم.ا)تإ-!را!ذلىاجتناحاشدةعلىتدل،اضكا(4ثطءعلى،بيةالعر

ز!راًبحيثلنزمجاأستطعتلمالمحاولا.روـذ"ناليمافانالملحةاطاجةهذ.

دحفىءةهاكلإشكللاالتي((رس!لمدال!-بيهاجزالخولازا01قدجهرش!افي.ببةالعرلمظبعةازقره!واستعما!!ففييحبيإءراطرفاعلىنة-13أفرف!

إ4ـع(إيمااشورةالا.صمانرانلاكىمنوكلـذلالغرينذدهبماضآرةعوداناحدرىانالارإثهلي!اللكية!ةشدافيالةغزبواديبارلدكثواسجل،قليلةببعساامنذ

ء!رمء-!"-لامع.دكادقبيةالهرحرفللاا!ردنالكيا))عنضأومشر،لبنالىفيلادل!ةا

واذا،واسلوباوسكتةحرارةفيه،!الااطلقسادةو"نمملالصنعةمن

كالشواكالاثا)سمماء"نفيهكانفقدحلشلأرضافي"ـمنكانبروضوحيظهربتاثامجردااأكيابيللحرفالعرانغزالةإواالدكتورلاحظ

...فيالذابمةيداتالمز"منوحذفنا،اد:،هـةا)ةإريخةالمؤشاتعنابعدناهاذا

ماا.يعهلالفنيصيرهوفى،إسالرعارفيعدسإف:"ةااللامدرسبةفي(ث)و()تفحرمعيتهخ!ايه.ث!4:ل!(ب)ففحربةالحروفبعنى

صلاماون"ـابحنيدالايداتمالاوإدفماذالمألايصبحفنهلاوينأنفناعاارفصوأرهلشماحرفلكللاساسيانالكيان11لذن.رر"ـعنه!بداونختلف،!)فو

--..!،ز-،ت،!!رتهرداهـوالذكورةوفاطرمن

قاعدةاوطىيخضعألا!اخيرتمقدن!سهحجمالأنالاناحبه:يءعلىحرفلكلالحقيقيال!انغزالةإ؟والد.كتوردرسالنحوهذا.على

ردسالةهول!كاقهحخاضرسالةولك!الااالاالىالفنوفنكأصلللقيضالكثم،فيءكاندسواوفعاتخماتع.ليسنا"آشكلالهواقترح،باءفالالحرول!من

ممء.م:ةرداكاناواخرمااووسملىاا.الكلمةاول

لجمالالأنلةلجيما-ؤقط)يسو،ضلةالفاتةنهاالل!!ونطلاقاًاطانبمساوااًتمددص!6."نالطباعيةلأة-اماعددير:قصنهاالةغزنجطاركاةولداوعمثر.ميزة

بيما"-ةظموالعالحيرجاتلىاوالثروافيثلحقدايضةا!رفوحد.تعودالتيلأحرفامنبهالقرالثمحللوفةمأخ!اول،قسمأ82لىاقسعأ

وصادفتنتوترتكضكا2م،بهإستحىاقيمكنماءندهاللمجمىاءلفيات.رؤيغ)القارىء

.الفةه"زفوسممفيكفإرمنيقماطرفىوالذي-والدرسخمامالاهمنأستحقهماالمحاولةهذ.ئلقىالىوئتوقع

إسالرعارف"هرضمناخترتماائارءةلاراالءورهذهلنةأ.للآنا0،باعيةالعلالاحرفصناديقنختمرانأستط.بعكط-قابل!ليسسنحقه

الاميركية.الجامعةفيالمإضير2ا)شفيمفيماالذيوج!داًوقتألناطفااعلىنوفرنوأ،تيفةاللاالاحرفصناديقمئل!صبح

وصاك،-ةواتعدةفىذباريسالىلبةإنسللرعارفتركلقدالاداباى.ًالأولى،متعليممراحلفيبةوصهر

و)كنه،!نفسهصقفيمجحفايكونانكادوهةاك؟ستضعنواستقوىادج-لةءرياوالى

بىرعه،زفسهعلىردا،يعيقدكافرنهكبافيل،ز.اءهايردهزدترلىامن!دلا

دبا،القماثهاعلىبهاودب،الثةي!طلىتتافياوض-البان"يثةلراواهـكمؤلمهساسيردمدثالت!لالاسىاةامماالتيبقالاديقيلت

-ئدتولن:لعارفقلناحينو.هـ!غيرمماوكالىلاواللوحةاذ.5فءنتالملاأحةكنارؤ-كألل!؟!تكرةيةا!ناللضدوة

.رصىهـذالهملفأقوموقفيا-وحراواذالقا؟تحيبفماذاع:كا91م4ن!الأ51لة51

؟--..-!،-+حع!!!...-لم:7؟هقطههـوذل5"رالكاأالجضإحنحصوبالشمسبلونش!اد!لىاءور-يخدى

!لم؟أجممط!ىفيخيال!ح!كا!غ+و،!++ع.احيالأفزأء،ت"ـتع:بكاعليهطلعتمذليضانارى

!بر-!!؟-...!!يرةم.د.ة.؟"صلا.؟و..-قات-اولهذا،تهذامدا-كمااكواهـرةزملدفقاابعذ.جه!لمنبىلراواقبك

--.،،--+!---/!ا؟+د!خبمر؟

--أأ-يه!نيلمحث!!!!آفي*!؟كؤ؟ك!!حبم،صفي.-اهألهووددهمالهعااسلواأرمنساح!لفي"ركابيحطبيعرملىمواكبفييلتما

!-وكا..؟خ-في..!الاج!ؤأ!؟دني.:.مم.مع3ابا؟رجتىوطنء-لىحصرىوهـنالفوسولكن

+ع+8/،!-ش+؟!،+3!!د؟؟!شبرظ..أ.واين:لولىلىقودلكخعوكالىت-ا!ال!ابرةفبررنزصيج!أيعلو!نشيدههـعن

،!؟ض-ة!كا.ا-بر:4حمم!يم!ممد.إ....:لفيالةنيةالرساله!احالةوغلىءيلابةمنومثلكمىتلولالةدجورقاءأيا

إب!ش"3صكفى+لإكأ....أ..:.إ:ء.؟اغلاطهلياهـادفالفطا،لةفيالىياحأدرا!الىفرات5رتمةياختياعىالماف

9!..-*.!ي/،حبم7.!..ول،-..بخد+لاأ*!بم!لا!بم!+ح!ص!قي!لم!عكلا!؟-.الا-نانتلكفي،يةاتج!"سذصاحاصصللعوص!-قنالفرب-ديالأسىكاربلر

+-..7001كااة.!بخ3(--!،.لا....!أ!وا!طروـذفي!ةلمادم!-احقويا!سعبادفيردعن-ايسدوترلاا

+*!تبر...؟د.،بكادلحدبهس!.ى؟س3+!!"..ط!ىم.!!كلفينهااد،،ةالةألا!فاحاًحميرفحناو"ا)سلإحثرمنلدمعا،ناتر

لأ؟.-!-+-9!خ."أ/!"."في-.ج-لصاحاشيرق!"-تصرعهبلأ1نرأدلس!نسكاءتنيو

فلخه.ماو--يذلك

من!ا،ال،.رةهذ.جيداولتأمل."الثانيةالمج!موعةإلىالابئولنلممقلحوريثر
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المحتريأ!إهمافصفيفي1ء!ماه!شماطى1

الريسعاش13زذاباري!في...انهاائوفيالممكنمنوحنلمإنشه؟!افي

!صدافيإكنلم.ولوءالى"بمإةنياوعثهلافيلىمنامنصيرةقءيرمدة

--.!،+9.-؟-؟،.!شننلى-ءيرريرا)يخومالر،دكالىلهاارلماحازتعا:جم!لابالا)نف"وازة!مقنمنقإس

خ!لاحود؟نج:،أضإإ+-!!/.؟بزقي""..+.لأ!.!!-ب-...ء

.+لم!..!ا12.؟3ب؟ول!+نم؟،س.ت"؟د!-زر*!نر!!+م!لمق3بال"وصوتلك،يهيبالرل15نهلاادلكي،يبال!را؟و!لك?ى.تعلمما

+....م؟.إ-.بئ.-.!؟:..،..0.ه+.+ؤلى.أس15وحر،ةيثالرعلىمثدودةبعباصافرعاقهصر،سإةلمأاةلحياامن%ةالعا

!-.ثم!كرم!..؟!إلى!--ط!رزبم-.بنم.،ول-،2لأ!!!م!!!/-++،..-.!.وش:؟،"،،طظلا-.بةء+.،+،رىاخ،موتنق،بسارةتنرلقف!نسن،حزاالعسافيالورقعلى
.ي!ير!9..ش-ل!.لا.-3.ش---يمز!+!.!-.؟.لإ-ي!+!%!.،9!لأ!!ط!ئجقي!

.لى-:ط!بمأنج!!ث!تجني+بم/7تجج!ط-!!لم*7"!!فيإ.!!ض!!في؟ثغض!"!!!!7؟ب!!لم؟!فيكبئ".!بمول".-؟خم!،!اقأكلعنمجردةصةلو،4حلاواد.5نثكاحى،جتتعرو،ناًحيااووةكص
7هـ!-..،!-!د-*65!سصطول(كاأ".إ\.-؟بمدء؟؟+!/71*+1.3+!أ؟.ط--؟.-*!ببم..-+كم:+.*لم./+

)6!.ع.!،ظاكأو؟ةث!7+؟ففيخ!أشم-ع؟س".لاءصطء..

أ*.،خؤ.؟بر!،؟!+؟دكضكظ..++بخ/ث-.؟د،أط،+-!البم؟نيفي--ؤ.!!غم..!:.:+!ق!ير*،3:*؟.،!!.!،،-.=!!ص.

!...-د:.ر..!ابم!ننفيووكا؟سا؟؟+ش!أ(!نر9؟5ا!نر!إ3فيإ!هنمفيكبرظ،*!فيت+!كا؟.إ+ب.!--ي.+،.."!-!ت!د،+:!*-!.س.*راعرةذاوله.امفىعة!يهرضتاولكغا،ومء"3واول!ر.4سه-!

+..؟فيأ/+.بفى!".نر!!ر؟!+.:...طأش"!ط.د.بهؤ؟+!ح!:قي+؟ا\.إ؟!تمبخ؟؟!....د؟؟ا!-.+الاب؟؟؟ض!!في"؟قي.+.بزلم*ول1لآت.3.د.ج)...د-..لقاء!دةللائصعلا.عقلاوصئعةاولترتا-تصعلايسراعار!رسوم

:،!و؟!4*..ب!*؟.-.-!ط!!ه-..:؟.كبم!يأ+!ط*-79.:،.+..!+بة...أ-.-+.-

.+.ا.-:ءئ!في3.!د.:لأيا3ح!..،ممفينهلاجبمآ---!!.عض!.!-.-.ء!ظ.،"؟..-.خورا

،دبمإهـ*،!د!ج!+،+،3-!-ص.....-*+.+-..!ا-فبز*!01+!ط!يم!--!غإ.بئ:...7!لأ7/م؟009/..-سج!بر.ت،؟في:2-+.م."كا-

+ليمند!!-ل!!!.؟طلر-!"++نهي.خ!.+-!كأك!بنن!يئ!ممح!!!!نيء؟..،.6.-.لا؟،.لغب!ج!؟.!*ط+.حت،ت+!..-.:في3؟.!؟يحثي.جم!-اجم!حمانر:؟دد.؟!!-+!-ا-!-؟،+.نر.ول-.--+قي---.*ش-*+--.،:.-..ة.-بص.-خ

!حكل!بج!يخح؟7..بخ!بمل!!ء.ط!!!ءس-هـكألما!ط.،....لا،9ش-،9+لم--!!!.:!!.اد7!10و!2."--؟.!د!!.لأ.2س؟..م!شد!لم،!

ح..".،.!+!-7!.ء.،--لم-.بر!.!!+.و2.-س.1كا./د !:..-لأون!!ل!كأ"7لبم!يمأاس.ء!-،ا!أ+لا-،+أ:...+،ح!3ء6ا،60!!*"+*+::-:ت!نرسبة.د"،بر!+!7؟..؟!د-..!!!لأ+!ش.فيطا*!!

+!...-!إلم!لافي!ح!تاض،...+1دلا!:أضبر،؟.-+*.4ا!+،-+ا+.؟+؟.-خ.؟"س!.+-ت.!.؟دس.؟،4!؟ى،؟إ*+،+أ!-!!ط!++هـلا

."...+..لا"إخ..:...:.و.ءأتلمب3!خ+13؟.!..."..+-"+د.إ..لا.-.!!ك!!أإيىجمى؟:-ا؟كبم!*!-فيقي!لا،!.ظلم:.،+*ىبخدألم.كبر!!ض؟!ما.!؟ك!1-.

.2.+...،-.!"؟-.7.+.!+نية6شأتمولإ؟شأط-ول/:!!حر..:.*-!؟س+في؟..!م+ع.!ب3.؟!1إ؟)..-:..سيمنج؟شدرزبمغجننفي%-+!نما!!ضبخ+-!ث.3ء!جمي،آ؟:؟+"أ+.لأ+!!يأ-ب+7لأبز؟في+نر؟طد1ب+..ت."+09+ءآء+،4

.داكوعيرو،:ولمااوش-رو?وماارعآءالقإرييرىال!حورةفدهل!ا!!4!!-ا"!ة+"بمغننقىا-!غ!إ،-!!9!!؟.-ء9"9؟مط.د!.:

-..-..لا*-*!ممي!!،!وجمه!طبم!يخعد؟بهبم!؟،7!

.ش.س+..--*إ::.(نر%ا!+*؟.-!أس!مذط+؟ب بما2!اواقعيا:"رولا،ا-!رمهان؟كىماصف-فيارىفلاانااما07*؟!2يببه!"ير-ك!لم130لملم!.لم!!لم

لا!.؟+.-!!3+؟إور!؟حركا.برتش..حما...--..-...!."د:

نةسه،الري!،ةالطبيصإلأظرذه5م:!فيارى.121،اف!مهالى-نم"3!!؟..!.كانر.++"كاة!*جمش!ثملمحلا9!120،1

التقيلحوهافءاًويتهئل،لالذاتيرةياافرلوت"ـحرارةفياعإشارا؟.د-":ؤعو-.ا!!"بزلي!

ه---01!!...!لا

بةحهنةدصبراخاثركا-!ي!1،!-*.آ،ء،د،

عوعةلرياسلناقد،فنهدلى"زفس.دا!هـن01ومسدل0جمماأبز؟بخبما،!!-ب!.كض+"؟؟!-1/،0،!!د*.!ء-

.سميوسء.-ح،وءحيرو-4،؟،،؟ا".../ط!-1-

!إ+حهظلم.+...!

إير-ينلم!.3.ءو!..-.س!:إء.،.+،فيص/3-أ--"!مم!ت..-:-+،،!+-اء-.-2

........+إ!بجغ!!+تبئكاعبما+2"ود-ت:!!ل!ا-جم!يه!.ءا.-

،..+فيأ.-،100دا،أ!+!بهمثخ

..إ.!ننء!4-عنإلامجردةأة،مهلانيجبوهكذا.الصرن"المنفعلةالةف!هبة(الار"وني)

-؟\!،.الأ..!..!-(!..2كل!-.وصصةهاالتياليد

..!يخ!.إ"!.0.7.يلا1+.-7*"ط!3؟.!قولوا،الظببعيةءوعتهعار!رسمحيثلمايفلرالىابىرعةلولشق

..!في!زآ!.كا.:!....:+فيمبه!!ثك!ننب!--،خط*/-..ء...اا!+

........،....!!لا.د،3.+!كأ!.!؟،ةغ،أ(--(+!01؟!"+بم%منديهءنناولس،سلولا،ديههوادةلارمنيالبوملانادرعة

في.،".....9!؟!.9ة.!.!!.ورة.!+ا"لب..قي!!!نج؟بخ!ص+%-ا!!إ:أ9قيإلا3-!إ.لإاولامرأةواحدآوج!-أفقطلنر!مالطويلةا)-مىلقفيانفييءاليلإهة

...".--.لأ-..بة-.!،!ش+-.زر؟-!لا،-9!-نرإإ!+لاس."فيب!!ة،؟ش؟بم7!ه؟؟.انمار!ماخ!رترولنتهتوارسالةكانتفتلك0إوراًاوشجرةاولرجلأرظ2

!د-+ط-كل!002إ.---س4س:.ثإ.

!!-،".+!لا+-!!ر!ف-.-.!ين....أ:جبلواامنلىابل،ترضيخالو-ةماقىاريهظينالىايكفيناليعدفلماءومااما

-..!"خ!؟!4!ج؟!".!!9!-!ير::لا1.د!!لا".!-لم-/.--.،لا.!إ.-71افيلوحة،منهافضلحسالى-سم!ينقلةامافبهالوحةيعطيالىعليه

،.ير/..*،+ئم؟--؟1:،.-+أ.؟-%ا-!ننءكي-؟.

4!---!*ب!-ض!،تىأنم،دطظ-ع...*ء-ا!-ول+!!..!!بماليشعلىالريشةسهحبيمفيةفياوماواقحاختيارفيفقطليسإت!را

ح!!كأ*ت-بخ5دأغبزفي".-و+يخ!-ول.*.كا--!+.!-نم--.ويكوارمطلقاًريالفرومنولهس.المولىوايم!اكخاق3.ة.،فيإنما

لذة،((كالشااللا*لذةفثناك،5افىعا-دأاو4زءرةممالثهلجئاال-جمكل

وج،مساالرفيهيعيسرلذيا!ولآهـ%بىنطلآ.هاقوو"ااوج"هرز"ها"إوحاتحانلم".بالعقلردركوباليديلاسلذيابالثيعيو!اًصكانماعسمالن00،المرنالنسم

واضحةتبرزالصورمناللونهـذامثلفى.عارفعندلالحا!؟تماما
يناىلم،بةوغراالانفعكلسن،صر.منثرفيوالعالسادسةفىكأللم

........م.-.-اءلاادىسطلكنو،.قوال-لانفلاتاعلىدربهوة،المتفشالافانأفعة

مموصلأيادلىتعجهوالا5،إسبارتم-كةمنب!بهلرا،له.!يبيلعلمس.-

ط!ورناوملى!لاوإلا،هفيوضخلإلمناليهندخلانيحببل،عنهلىصدرظر.علىادكافيئاودرةز!"ركونان"الأرضعلىا"اهرنحنبترص

للهوا3اععلانابماولنكلف،لخلقوايمررتللامهنىولا،نلأابعدرضلعإا.أذاتبال!"او،للفنتذوقنافيعنهفي-رمتأولواليه

حىهطكااللهعلاياع!فلانالااذنعإ-:-اوما،جمالمناثكالىفيالىيفاًاار،حذلكومع،زعهالازسانإقيمةعارتثعرلفيربرق-افي

ذلصك،دعدنسانالاكانولا،كبرىفةيةرصالةنسانللاقنااقدزكون

للتصويرفيظقكانولا،بالذاتالله"نالحدقلهحرلهاءطيتالذيهذا15هـداانيقدرز"ـلماحكامظاقوىزتكاعةالطإنما؛فيياالعيماش!يىةبدا

اصوات!ت-من،1سنكقفىكناطي"الأننا،المو-.قىفيحىخلقكانولاوكالما،هناكالارمىاقعلىبرليلىجدمنخذا.هكذا،ؤحدماليطنبففه

.الأرضعلىيىعمماهنالكماا-رالىوالطهوروالامواجالرياحمناوويالجديدذلكيصورعفف(ؤ-انااحصبول،كلهاعاف.تهاسردقد

الةةيهسقيىغبيه."لىًالفاعدةارفوغامنبشيءودكن،وبس"ـ!سد.ب-5.ايرلذيااقعلىا
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!ه!ان!ا!هطفي.عفي!أ1صدبعن!ما1

هـ!ثم3:يراط،!ةهذه-.!:!:.-...:أ...ء،.....+ اليتدميادةزلماروا،القيركتهد:ءات!"لم.ا0،

لمحاأكليهو،جحماعبلاااعيهرلىا!ادلهلاقتا4:حبالفمااك-!ايصاأهميهون!ا!فا"نج!!ا1.

مشكلةإناللجذ.5فيتثيراالتياسثاصامنو.لا-حماءيةاءإبةلىوالازتاخالط

فيةلراالصناعاتءزثاواعلئممبطالأرايرعزتووهما.تورفعوالبدوطينتوصطاا،،بالآداا*-االر

الييصارةدواكأوانثاءاعيالىرنث-اءوالاا-"لىاوزرشاكاوزبةوا"ع؟تالاجماىةاساتالدو"لمقة

قدموقد.يةالعساكأزيناالأواغاءوالالاتافيرتولاجماعيةاكز!لمروا

التيبيرالفداعن!ثأ-اثالهعرب.خد-الظاهرالجديا!عبدالدكتورتماعيالابنتاجهفىخصباًوكان،.الف!ريبالنثاطالإضيا)-!رحفل

ضيلاراايةتسوهمماوأوالبدوثاطالقباسكاناضلغراقيةالعرمةالحكونخذتهاالا!ولالأجتماعيةإصاتا،رلحلقةبعةلرااالدورةعقدثففبه.ملاديطوإ

لريا؟شروعاتوالؤاماتكطالىرالإفؤال،الصهغيرةالمدكية-نظاموتملإقبالذ.بةمثاركيناعضاءبصفةبةالعرالدولعنمندوبونوحةرهابيةالعر

التعليموثجيعالظاباتكاهةتتضمناصحماعيةز31ءروؤأسي!ىالكبرحصر؟.ىالأخرصةالعرالدول.منإةبونوصر:العربيةإىلجامعةلدول

وصوعالمهذافيعامةمحاضراتالؤت؟.ةو-يارثابتةصفاتم-توو-؟:دالاجتماعيةا(ؤساتعنبورومندو.،رقيةال!ةالدولبعض.عنمرافؤن

ا:حوثاذه5انفيشكمنوايمر.ت.2؟كاوالء.قالطرافةمنكانتأثيروقد.المتحذةالامميئة5ت.:ض!لاوعن،ببةالعرالبلإدفيوالاقتصادية

تخحلفبنبيالعرالمالعبهيرهتخ؟طماعلىوءالض!إعشالقتقداتوالمحاضس

شادهيكوندنرلةأفةخةالنااالدورصانهن"ـاًوهرزاعايالذ!إنالحضإجقيا!اهلبو!ىالحمياسا!ع
رإمطايضاسنملى

اجا-رسبيا!فيالاءفاءالدولقبا!منا!ابب"صطواتتتخذلماذاهةوقفيو5كاليفورأباولايةأصالمنتيريموفيالمعلبال.ردين!ثارع

.عاالىعالملىاوالتوصاتحاتالمقترهذم،وزغم،ا)ض!وءمنجةودر،يرصرذاتوضجة،نةنتاو،قص!يدةالحق

والوصاتيالزهاويذكرىماجماعز"إ..عاًآنفيالاحلاممنوحلم،طنلىإالىوحنين،وعادة

نوم،الموصللحمبواوالصدأليلىوالحرالصفيحمن!"رقوماالقى

العراقحهاةفياكألهماكآنثإعرينرى3بذاصلتفلر2اكهذاوفي.

،لمناسويارءابذكرى.4العرافالاذاعةدارةإح!ؤات.ية!سوالفالأدليةورقمنانفاياتاكوامواتا!ثوالارضوقطعالملمئ!ققةإلارصفة

ل!كتور.لمناسمةاهذ.فيكامةلقتلوقد،ئهوفاعلىعإماًكأزيةثما-ئحصفامن.الثأةدينالصز.ا.بهـصاز-ع،وزجاج.هادنوخرق

..--..رررزنومخا،ابغاءاتبيوو،لمطاعماو،ةص"صلراناتلحاوا،لمنغصنةايدطدا

لا!اهمماالى-ايىهتعرض،والادإبالعلومكلبهفيلاستادل،دطاولناصر3

ونسيان-حودمناقا!رافيهافةوالالفكراحرارمنوسواهالىهاويو-كان.اطضيرقالفنادق،اتوالىتر،الشيءاعفىالمزدحمةالينالبة

.!ميالسيدوءودشكروصالحوالصافياضميوالكايممااهروا؟وكالرصافي،نوءفا.ر،قوادون،برنايال!هم،يوملالىجلةال؟،الارعهذا

والادباءلسمراءللهؤلاءانر):لهرقو"ا!لىزر5ختتموإ.وغيرهمرلمدرابابزقب.نلىجلاأظرلههـقد،.صاأهااكلبذلكتعني،صبءإظوأ

الاخر((.المعضمعالهاملنفتفل!لهالعضمعاصاع!اة،اذاحقوقلاء!علىانيقولانالمكن.ن!-كاناذنخلإلامننظرالذيذلكغير

.ء...لو%ج!،وشهداء،ئكةوملا،قديىوندهمالشارعذلكسكان

هدجرواصدرت،الر!اووفاهعلىاعوامتعةبرورالص*إفهواح،إت.كثيراوقا؟!فيالمعئيتغيرلاثم((اطهاز

يةهذاعورفرحينوابعضعننيهتحدثتخاصاعدداالمنا-بةبهذهمم!دالحارس

:اتبةوهرىإالجوالحبيرعرلاثإكامةالعددهذاوضم.!راظا!اعر3ذاتجةوال!تةوالنظاقصيدةاهذهير!سوالىلسبيا!لف3لكنو

لاوالتيحولهةلداشاالمعركهلهذءصدىجاءتدوق"قينمناةغيركنلتلىع-يأأيرقيو،كاالححلمو،والمادة،والنفم،الضوءدرجة-يرالخر

فيالناسالسنةوعلىاليوميةالجرائدوبعفىالمجلا*تصفحاتعلىتدللت.مليعضعلىتقعال؟!ريةالحيواناتبضرتجمبعحينانك.7رقإل!

تكونانعنربيدةإنهايالمعرصلهذ.لمط!عوا.والعاءةوارلحامةمجبم!اكاملأخها،كاملحةالها!اغل.كثتذرب؟:ا!رقةالبالغةالىطحةاللىيدان

اتجاه-ينفيتتبلورمباسية.عرص-اعالىفيهطوانمال!زظاد!زمعرصأنالىمضطراًتجددذ)-كاجلمن.اللم!؟هبردوتضمزقتنقصف

المعاركاذاادله!قوسمو،وء:هالادلصثخ!عةلنخيمزاتحاه...شاقضينرفقفيبعدالنرفع،!س!ينشفرةفوقهواهاعلىضدبوءريتدع!ا

م.-"..اليحراء؟الملأىزجاجتكالى

تحا..وااصمئنةلماادعةآ)وامطيالاةنحطوىحراك.يمالهرالجايرذهـنيىبرآبالانمهاةحةالممتةت-حإنلكتابلهذاايفلتأالفضلىيمةالصر!هذهولعل وعنمالشبعن

بففسها.فيريالقصسطتدعو
بىيخمااذ،وذه-الانسان.تالبكللهكانسان-الفنانشخصبةسليفرق

فيساعرفالجواهري...الحياةفيدودخالدالفنفانفا!ةئدةزاالسخص!ية"-بالمعل"-سديئشهارع"كتابمن

ينضئيهس!آلكوالضيااح!اخلفالفرالحوقماثريوكمرثناآالمالعرعةللارللدديعةا-خبيكشص-لىلجو

،وثيعرلد-فماالبهعةلهههيةفيفيكمدعنفإها-لارإنفهههلأقيعرضردكبيرذدأقددلا-عحبالث"هدلىاور!لاييمنالعلماردعنرصد
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ا!رريورا!طع!طفي!ااصدلعفهث1

فيهلطرح،المرافيالفنفيمثكلة!عنواحهامقالة701عدد"الاهاليفيالرصافىذكرىباحياءمهزلتمتمثلونانمثالنافقونايهل*.لوكا

عرافي؟فنلآناحتىهناكها!:السؤالهذاوالفنانيناءوالشمرالادباءعلى.ا:خاصاً،2ادواركانتءابا!ليخر.معمأسازمتعدونالذيالوقت

هذاعلىننسههواجابانبعد،.يناقثو.،يتدار-وهانورهـالبهم،.المنافقونايها..وتمثيلا

فىيشزكواانبستطيعونفنانونلدتظاصبحدقدكانمبقودهالسؤال،الفكرحوية"

يمثلونلاآحادأزالوالاولكنهم،ا:ةالعاوالابقات،الاجفةرضىالمطالاتحادقاعةفيئقافيةندوةالعربيالبعثنادياةإمابضاًالثهرهذاوفي

الحديثالظنعاليةعلىاكدانوبعد،اقصدهالذي(ادرافيافئ)ا!ركثورمتحدث.(الف!كر)حرلهالندوةموضوعوكآنالوزيريةفيالنعار

شعبكلفنيميزمملاطاصةوالاوضاعالبيئةظروفاعتبر،ءا.ةبصورةبغفياتأرالضكرحريةعنلعلوم01الأدابكليةفياذالاتالعلياحمدصالح

وللفنالمريوالفنمثلآالهنديالفنف!اك،/الاخرىللثعوبابقيةعنلأنوللثر،بيروالفالتفكيرحريةو5الفكربةحرمنالمقصوربأننجين

الباالهاللةالمقباتالىمقالتهفيوألح...الخالازمميزيوالفننسيالفرادبتمعاتفيالفمحريةالحويةالىلثأةثطرقثمءرأ،ينالولاكآنالفكر

.شاكالامالانتاج.يثليحدإةطاعينظام!اك*الاجتماعيلولور!قرصسعةلاز!طالفرديةظهوروقوتالبونانفيظهوتو؟ت3بوثيةالبدا

لاضيةاالعصورفييعيثون(نونفنا)وهناكغاشماصعمارلىارسةرررجعيةويسماكماباوجودودعدمىالاخربالثعوبااليونانياثعبااجمش01الئب!رة

لهذ.ان.معءاخا0ه0ءالنقوعلىالعاميلرأاعلىويؤشون،رقولهمايىحيوكيفللفكرالروماناضطهادعنتحدثثم.يةاطرهذهمن!د

اضارال!دبانإلا،عنهافةرعمشكلةاصيدراسةفيبالضاهمة!قالعوارافقوم-االططةلهمداتعندماالاخرىالطوائفالسجبوناضطهد

الآنتهتبرالتيادخدةالولاباتفي(يكىالاميالفن)هوفنوجودالىمنار!يوماالتفتيثىكممحافكانتاضطهادمنالدينيالاملاح!ديهه

.("الالمفيالىجميةقاعة)كدفألإميالاسال:أريخفىيئالفكريةللحر.نعرش.ضطاد01فظ!ائع

بمقا،911عددا؟ريدةنةصفيمردانحسينالاستاذعليهردوفدية!راًبلحقد-الشريعةلهذهالأولالمصدر-انكماوالقرالاسلامالدينبان

بلنتهالذيالستوىبلغ)عرافيبةنالوندا.ياقتناععدمفيهااستغربا!ط-دلمالا-لإميالمجضانكا./!مناكثرفيعلي!اوحثالفكر

راللكاتباصبروقد(الخ..أ!ميوالفرالهنديكآلفنالاخرىالفنولىيحوتجونقدفيالفتاليال!ميرة.المؤلفاتبال!بذ"لىعذودللالفكر

والتمثيل،الموسيقىدونوالقصةلر-مواالثعرفىتققثقدافيالمرالفنعالمبةريىحات!أفيمئلالهنحدلالذيواالا!ب!ميلدينوابلالاسلإميةالحكومات

راخ!راىاوالحديثالراقيإفنباالمالماعترافءدمانءيرىوهولا"هبالون.ؤقتةعاسفةللاكاننمااضط!-ادمنكانفىلن،لأور!ا

العراقا!الىيهودبلالفنهذامبلوجودعدمالىيعودلاكالعراق.اوردافيحدث

حداروا"وا)فنللفكراداستيرحالةفيا6ًداهيلاقطارامنمبالهواةالفحريةلحراعنمالعارفلعاامديركاظملىيىاعبدلدكتوراوتحدث

عنيعرفلاليما(العا!فىثهمرارقىهوالصينيالئ!عران)يقولالةقاديؤديماكلهوالمدثهذافييئباطرالمفصودبأنفبيناطديثةالتربيةفي

يئيرانبذ)كواراد،ا)فليلللاالالمفكطالادليةالاوساطفيالصبنيالثعراتال*تءكقالىويخقهيالحديثةةبىالزة!وإن،،الشخصازدهارالى

اضتشهدانوبعد،..اطأر!ىوالعالماقيالعرالفنبينإلصلةأعداماإلىش.الفيراوالمجتمعوببنا:زوالفروا)بواع-الةردكآلدوافعفييةالفطر

،نالىطالتيرز.بالجوايوناءرننوؤةاةيهادششاالتي:ةلمالعاالفنيةبالمعارض!ئقالخقاتفمموا!اوالسؤفيالبحثث،-ر.نبلالطابهيتمتعانيجبلما!مرض

مناسئخلعى،الحيةا،غاتيخىبلىاترجمتالقيالعراقبةئدماوالقوبالق!صالعيىةزقالحقاعرضفياثضآرةحرهنإلا-تاذبه،ةهتعان!بوماالعلمية

اثب.العرالفنلمةبعايقوا!ياًأرذلدبمع.وعقا!ا!ه.1أبالطانضوجلدرجةوملا؟اًمة-جماًذلكيكونانعلى

طمالحديتالعرافي)فنفا،ص.ابعلىيقينالةركواننمتقدونحناطقوق4كايفياررافينوناقاااسضاذياسينمصطفيكامللدكتوواو!دث

صص!ثتتعلاالفردانالى!ثهمن.-افىنونااقافيالفكريةالحريةءن

حررمةثدوليهفى.عرض4ـ،فيع؟بىالمجتمالذيمجريةمفيدهووانمامطدقةبحرية

ةلىهص:انةالقانونفىأسأتكيفوبينوغيرهاوالىبكالقذفالجراثم

ء!!لي-لآ!حصى01للحدالقانونيضعع!ااقياالق!ودهذهبانونجين،الفردجماحود!دالاقراد

حدودفيذكونانيجبالانسانيادتععلىوللحفاظالفكريةاطريةمن

العالمفيالفصةادبلءمنالجديدالجهلاؤظجولثلن!وجاسمق.فأنوالتحديدالحمربل8سعلىعدها!مىانيجبكاضيقة

.ءيمكنءااقلبرفرشو5انماالامممنامةفيله0ولى-كاالديموقراطيالةظام

تري!ور،هيرالدرلريوريو"يدةجوص!-انرةءازتوءدطلمبىا-عدالد-دورالندوةواختتم.يئالفكريةالحرعلىالقيود"ذ.؟ن

ز-يئالفرعننفله-ا،!ممانبةالحربانوأئظرالادبيةوابنجاعةةالفكريةالحرعنفنحدث

يسادرورحميلالدعتورية!كريةلاءرمثلر.علهـأن.وذكريةالنكرلروحايةالجسدوحريةحر

.الاسلإمنيوسيرةشخصيةفىيتجلى"الاد،والشجاعة

ولااتير-اًاي!ذآالعلممدارالمالعراقيالنن-فيمثكالة

نن015ق01-صوتيدةًلجرالأدبيةالصتةفيالونداويابريدعبدتاذالاصكنب
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العديلصا!طفيفي!ما1فنمثماصد1

الدرامد!،للئعرالأولىالأد.يةحيأ-،د!الر!.ماجةدونحالتاصبابعإبةبعورةوالعن؟لميةالطالمبزةصتكبهاليالانايخةءويحبوأثز

مجنمعمناوتحفرأاراسنقرس3امجفر:صلب-جةالمر،باتهذاوعها-نداويمهأنانرالاستاذ!قول،المجتمعىوتأزيرمذاشمفيالبسادهبافر

هـنعواررراا-الأوالمهينذكهـان!"المضطربالهـاليالادرة-هراقيإلعر!ةئقخبيلهمعممعلىبذلكمسضدلأ.صدودونالعرافيالفنافراد

نرجمواانهم.عا!بناائج:ه!ب.تإداهنرجمدضهم"!م!ةالاغريقالمرحبةنيرادالاسبمإلاالا!تاذ.حسيهطارأيانكا،التعنالبعدب!ضنجهقراب

وركنلماخهممنع!الرءلى-اةالةبيبر،طالذياك"رعنارسطو!اباهذهئابقتضرالعالميالتتاربلأن،رأ؟كأالفإظروجهةيخاالقكري

لأنهاالاغريقبةحباتالرحمواترالعلمكاو)نما:!اةلمبادراتة؟يةصلمعورةلم!الىا)فكرشىمحلىائرقوفالىتبلاتؤديالياداتافيصتيرا

،سيهفيالمربتعفيئ!نلممتداحيةكهيرةاحداثالىلثر.عفدةكانت.خامةبمورة.الفنعا.ة

كا.محتلمةخية5!ودآتضا،رذضبرحية!اثحفلأناوخئيل!رزمنمنذبدأاطدبثالعراقيللفنانهوينكرلااكيان

المر-يةبانسلهنايعيملوكآنابافئهينعور:يائلعراتالظنواعلبالىواطنينواكمردال:ورةطاقيهو.يخلماًطابثا!5!ا،وهفمهابيئضه

انانعماننلبا!،-ومويمى!اييلو-!يدى.عرتاوريمماا،ثءثاوا!ت.اضلانافيعالم

اضانميوئدتالاضىثوللر.مرءدىا!اقو.نندنا..ا"لى-بةالمرالصصانإء

فه،صببن!اكنينرارسنقرالااوالخحفر-كناة،ضتحلم*ومجض-الزبئمضمتهاليلجواهرا0عيديممدال!بيررلمرلعرالااضطر.

بةالفطريمشالاهلثظون،لطقوسبلفثمرلمأآش!وإلالإ-ت-:ةا-رةوفد.،العاميرأا*جر.يدتهاعدازووض!ائر-:!رشفهموردتبم

احالى.:؟!ابلمتحقوتتامةارررولدت.المرئيةتضوالىروادبدد.لماوالأبالإسى؟نبيهثيراليخباهد!الأدببةالاوصا!تلقت

،اكعر،رصهاولإكتا!سالمرحمةقىعنعرال!ذطسالاهذكرماا.01جحودوتكر.نالجلهذا

انندرثنحعدناللبهذاالعهـ!ءد!نحمورا"بهفاماهـطيعة-سنأرقوتىب!غوا"لادلبة،ء-بوالا،مجلةاتبازافبةالمرا!داحدةاوزارالت.

؟ية.المرالنفىالىإداً.نفذأانحدلم،2ايموشفي-بناءها،4-4تالاغراساةءالوشيةطرنأوز!ليلااذياالتدبيرا5-زرسفت.سيةسيلامور!يتدخلا

احمالىعناباظهينعزر.3ذملهوصقهه،ثاكيئيرررياللر:يا"تاليوءس4تلاوهذا،لار!واالسباصةبيهبلاملافةالغاءافويرمىللفكر

عنهـسالعاعرانر.للمرفىضرقنافيصماولا،الحياةوواقعالمنطقمع

تقدم"ا!كثوفا).ءشفى-!لأتادر-بءهـيره-اورئإ-!"اصررانبل!ال!با-عادببةمجلةا؟نمبدنمدريئ

انودفعمد3برتعنايعحرو.المحا.ك!يفةحمناراعدالإستا*

اعن"عالم،و،ا.مل!ا،"ىبو.بةصصنبب:صافرارعدر"
لملمطاعناحثانتوع!-ل!

بم!ات.الىماعفرداثمن!ضمانل.لايمناولا.واحدضرلدةالموملية((،ـااخاتو

!،ؤأ!يبهراقةءكا51ل!العراثر.الدبساهنععك
فدرإ-اثصو.الا-تصت

قو.فاالمحتوحضجنعطنبفها0جلتثا.مدصه!

بعدهـعالا!!ريعو

صىفىجيلمنلشناتفاشثعرل!ا.يدافيكربما،لأدا!اةلبرابهاب

!.ححص!!ت،!امهر!صعظهبلأيزءزحق..سيمخيل!امنذ

"فدمةمنعإراتوبيئبنهوقعاًامر،ءتبهصتحلآوفد،فتاماءاصلخرر3ز

حبننماند!نور،ابمجويمنرفيضعرهمنثضد.مما.ة،نن*-لما!إ!،اليعراء.ننشيق

ح!!تدماغالي،ندداعلىاقرربرء"،كانوا،اشعر!ذااعب-ين.اثمينثفهـحمير5مجاويمءشا

منذا(-ربءلىعرالس.انفيالعراء!نعنهالتنهدث

...صممنابشوسهرشعرمعرالجديثعلىنلدريناصحوااليوءالئعراءاتعلى،

كا-3-لا-سممرر!!!للعرصحبوقد...*انفراطام،ضيالسعرا.غيراليوءاءمل-:ءرندريوك،لإخرينا

-.مء...!مسفولتهراءاليالتمثنش!فيإطمداي!نالفيالهما!ص.ابيرىحتىالضاهرهللدورابةتنفلم

*3.6لأ..-"ا+009(أإ،.:ا5أ!،.سإ:-،ال!الأيخففبهنيخمتئطيغص!با-،طولحدثدةملا-الممهذايئحذبراانتصبونةينالاخر،وانبالحه

،؟لأ*أ؟!لم+تأنمه.ءاأ،لمالشولأنآلتاء..ومنهاالتبربةتموزفهةفي.عد:كهولكنهضيرحدبنه:نالفنانامل
لىءأقوتهاستكلقديكن.كاملاقاتخبزج

-.التمت!نخففطل،بعدمقللا(24/4.91/لم)ىالمصجريدةفيإضهاعزينالاعرنئروقد

واحدهلير.المناالنزومرنالفناءمنمنيمتقدمدالىاو!فياشار،مصرفيالمرحي،ـالعربمنوانطري!
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ا!ث!لصا!طعثطفي!ماالعفهثماطى"ا

التشابههذاالصدفغريبومن:يخقولصائبسعدالاستاثيئتقلثم،مثيلالةاعحاباليهفانصرالقولقىونجمبعفير:ضرف.انواستظاع

اليعيدالتوافقوهذا،يلرأافييبالغرالانفاقوهذاالفكرةفيالكبير:لقولهالصميدرايعلىاباظعزيزويرو.((.الخاصةلفنونهالث!عروا3وتر

الثانية.والدعوة،الاولىالدع.ةيخةالاتجا.كطالراسخةمعتقداتنافيهوازتجتومثلهاصولهشعزعتعالمفيإنعإشاننا..*

فيللندؤةالقاهاالتيمحاضرزهمنادري!نسميلللاكتوووالبايبتش!دثمثىزعيشو!سنننال...الاشياءالهط!يةلمظاهراعنشضىلا!ا!حناحكأ

كاعؤلاه:قولهفىيررد"اطديثالعربيالأدبافيكو3م((بمنوإن-نيةاللبنا3.الخالدقيءئقالحقاا-سكايرسيمنالىفىةاجباككوكالمليءالجوهذا

عبرونالعربيوالمجتمعحاجاتويعكسون!رهمبرةتحرب؟شونالادباء!الذيئالىليصلالمفردةالظاهرةمنوسيلتهيتخذالذيالشاعررسالةوتللا-هي

ئلالوسابجبءالاوضاعلمعالجةحينالمطاماميقالطرإشفون،شواغلهعن...ىذلك!يقعلىالثعريةالىرحيئ"ناقدرولهش0المطاقةاطقائق

مجتض،منادبهم-يستوصوقالذينالادباءبةنهـ4الواعالفئةوهذ.،ابدله....جديدةرسالة

بدورميرت!-ونالقرإء"نواغياجيلا!واأتالايامعليآطيءونلىن-منادبربئمجلة(ابريل)الاضيافىرفيالتحريردارعنعدرت

،.الصاطين)يواطنيننواةوتكونونمجضممن!تحريرهـارراسةتولىوقد((الجديدةالرسالةتباءجديد

ثمةهلىل؟لمفافمالرمخآلينهنابفلسناامرةكهئبم!ممافيقل!ن:صاالالاتحاماهيناختلامفقساكهلصثمنالسباعىالاستاذبعطاابرلةفيبداو.كيالسباعفيومسإلاستاذ

...فيوالالوانالرسوماتعمالالىواليل،والتزويرقالتقديموبراغة4إلاناق

ورام!كواتجا.بوحدة-وكأطةفرحأاشدوفن-ا)تنو؟لجإفيو)!تااؤاقيالأولالد!النحريررئيىرصدوقد.والقالاتمىالقص"كأيخا

((...المر!وةالفايةا-لىنظرحغمووحدة،اككركالهدفحوللاب!يثيكتبوانلالادباءعلىواجبااضحىلقدء...فيياجاءافتتا-ية

و!!ا،وهـااو"جمهرةزادتلقدبل،يكتهورماقراءةالادباءغيرمنغيرهمعقعذري
يجبنإبلزكارهاليمكنلادلثقافةمحدودةجدتدةعناصرفيهاودخلتالقراء

طل!ءادلإتء-ذهن!ونلاءمث،الادسةالمجلاتفيصصابهايعملان

".ءالصحاقةفياجلاصرواالمحلباعةآطوردإضأاوهناك.كافح!اعلبممليصتحيل

دراسا!قراءةعلى!!الهاص!حىالعاملينحمهذهالثديدوتأكأهالقارىءوحساسية

-لمشيرينهالإشريالجمعمسس.أطالقاواخراجءرض!يرقةطرعلىاك"يريشفقدعنهاعراضهاو!!ال

عبدالنورجبورالدكتورالأطفالؤفحدااوجدالذيإ-المع:بلفرويدفعهوانالعرضيرقةطرعنيترفعانالأدباإوليحانالسخفومن

الفراممر-ترجمهبيف.برديانقولابقلموالقوةالروحم-إغدةالىللرواجيحتابخانمناًعلىالفكرانهانج!بانالاعتقادالىالغرور

بدورعلىالأد!ر-ا!زفياوضحصورةاعظاءالىادعىالفنونتعاونفار،خطاوصورةاورسم

النقاشرجاة((تينياللاالحيل!ثبونمإذخمسمصت"..لبالتناوأغرىوأجمل

بركآتلىث"باكيركجارد.

المجبدغبدالزينعبدالدحميورباالحد!مىصىباا1الدكرآءس.هـرلمج!ظ/ت

صفديمطاع

صقص
قياشسديمانيةاليض4الذإبوالالتزامصائب!مهعد

النصربوامصطفىت!كفىواحدة.وعبالاسىالمااًطلرء-فةفيزامشمقالاثصاسعدالاستاذعقد

ع.-فا..-"مذهببعنوإن(981عدد)91ءثنيممان5بتاريخدمشقفيالصادرة
حوربدرولىرسدبهىايىحر

غاضمفتحىزعجمهـقصةاوردهاكاآلتيتاجالفةبالات،أا-تهله،((-الحديالعرروالأدباالالتزام

نثأتبدرزسإنااطديثةالأدبيةالاتجاهاتمنالادبا((تفنكتابهفيإطكيمفيقنوالاستاد

ططيبليوسفالصيفمنئدةعاء0نسافرفي.نهاشاعماوخاصة(الحرالعالم)ا)هومفودالقي

شنبابوعادلاكستنلءاداجدليسالملتزمالأدبإنلناريدووالذيرر:القولالىانتقلثم

علفهساهىراك".الجددالدعاةسبقوادءاةلهكانفلقد،اطديثللعربيالفبهرفى

موقصللوعيا*يقزرمسطنطينلدحمموواكتابامنمقل.طعذللابعدوأورد

السيابشاكربدوالمطرانشودةالىالجميعسبقواالذينمنكانزرإهقالدكتورانعلىبهاليدل"الفومي

جوادكافيللمامدونواجبهبل-المفكرجباتوااًولد!:المقاطعهذهومن.الدعوةهذه

طويخل!المطهرفيعنهاينثفللأ،ويحياهابهايحسا!هو،الازماتاوقاتفي-الاساسي
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