
1فممخاصداكقاقيعفيالع!ماتضالع!ر!ما
الاحتف-اظالىببمةا)عرالدرا-اتيئة5دفع-اًنانبا-رصاىكونلاان!--.،ء+،--

ال!بتربمااإ--ولاارإينالمحاةسعلىالالحاحوالى،تمرالمؤ0احااتورأثآ.!!ف

خاصةء"فيلتحفظاو4الجا"عةتلمافلبةنهلمفصهلتبقى.

)خدةواواإت-ة...تذةبالا!سا

الدرا-اتقيلىالمشر،؟خاعذانآفى!ااهمم!اناحب،اخرىوكالةإحالوابيقالعرالدراساتمؤغر

لي"ـالمستتركونالاعضاءيكونانالمؤتمرنجاحاسبابامنان:بيةالمرءامكلمنمالربيمعفيقدياسموتقليمادأبيةإلعرإتالدرا!مهتمر.ؤاحعبح

يلإحعريكنالمشيءوهذا،لمالجةاتعااوضوباو"دقةصلإتلهمالذينمن،برعة!ارلهرةفيعقد،الطمهذا،و5وها.3يمةالايربيروتجاتفي

ومن،المناقشاتإثهدونكآنواالذينمنقلإاغيرعددالى:"بالةداك!اً.-مناتسللإثانمقدانبعد)

فيئلىنف"ـالساو5كانل!ءغددمن!قصالا-،لةكافذ)كاجل،سءواتاربم،.نذثهزملامنوتحبةقارسدا.هالدكتورغرص!فكرة

.،ثةمصسلعلىعا!ياوقضاالفمحرمس*تةيهاتدرس،-يةعقلميةبيئةمنهاليكون

هـ-نممتازةنخبماتلتقواانلميذغكط،إعإقينواينادإءستختارونكاالحضارةمنالعرباكاموقففكان،الحروارروريهرادرداللممنا!اس

.إي!أعفو!يحركونبل،"قطفيا!ممايىء"ملونلاالذينالاعصاءموضوع"الءريطالمالعمتقبل*وكآنالاولتمرالمؤموصوع؟الفربية

.داء.م....ملثاتثاتمرلمؤامرضوع((العربيكاالمجنءوكآنالنانيالمؤتمر
راعلى.وصوحزدل،الماقثهوحصوراصرة21-صهورالىواحدةومإرة

/يتاحكاالمناقثةفيالاشراكلهايتاحشزةهى!رةكةالاولى!وربينالادببهالفنوني!ناولانالدرا-اتيئة5ثاءتفقد،بعلرااالمؤتمراما

..اهـتسينلبعضقىالمؤارعادفىركأةمنيخلولالمىاط.الفكرياإوضوعهذااص:يار.ول

طب-قققدر5المؤانالقول.ن:اتمنهلابرةالعإاووةذه5انعلى،دفااباتدفعالسا*ةاترزرالمؤءوضوعاتكانتالذيالصاخبالجوعن

إشاتونب،.تهجلماءجواافيلعتاليالفكريةثاراا):رللمارةفيبورداعنء-ؤولةاتذهدوزت!،عوراتفتنكثف،بفزق.القناعكانء.

اطفلإتمنبعةمن:سإسلةوفي،ئهاءضاعلىظلهرثرالذيالرو-!الصفاء!أعرباور!قبلواكف!راراإعردابرممعلامإا"

بةا،قفبنا:باالىالادباءضوفابعض!فتعهـ3وتإء،.عزفانامأبدبلم،اختلاة!اعلىبفنونه،الادبانغير

ساتالدراهاءعةنقديريرصححتى"الاديبإنهايحرفمايغرقوصوفيه،بردد

بهي""،الأ.4-جاةفيمالاةاسهاماًتسممةأداهونماوا،وادكبنةلهدوءافيووغبتها

وم؟!"الأدبمما!ءةءروحاالانقاضع!!وتهفي،امالاصوءطم،السبيلوتنير،العوجلتقوم

...*.نوالظغباالعبثوجهفيلقفسوامخ

إلي:ف؟يا-ضالىيمكنبماالاولىادإةسةيلعيمهئجلميضاالامصئادعدث

-ل!وارلأف.الح؟ةفيوالاهمالاولىالحاشةو5)كفسعنالتمبيراتعلمناقافيثارالذىاطلافك!ابميرجانبخادفولانونستعلإع

لذاخها.ذاخهاعناطاةتصيرسوىليستمنظور.غسمنظو.منفعهاماالذيإبرتمعالىبالأسبةضعهوء،ومهمتهالادبفهمفيخلافالىعرد.كآت
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ا!رريلص!!مطع!أ!أ-ت1للأفهع!!1

الجتسية.العاطفةعنا)ت!هورثفيإلادباهم؟ءرانيخحاول.ظهرهغيرةيهأفنونواوالفا-فةالدينوكذلك.سجلفالعلم.وجههفيقاغةشالماالى.

اقتماديةوحدة-ثهومنالانسانفيالادباء!مةيحصرانيديرمنو.ةهمكلهاوهذم.الغ.الخوالتارتصخوالاقتصادوالاجكاعوالسياسة،3انوااءلى

اإوين.اوالؤطناوال!.لةو5ئلها-هازفيديريخةاواجماء!4ا.سياسيةاوالمحيطاما..ايىطليست.لكنها.محيطالىقيريوانهارجداولبمثابر"

القالادباطاقةت-توغبكلانتستطيعبص:"احالةاوحاجةمنولكنما.فالأدبافيهتلتقيالذي

نية.االازالطا!ة!البماثرل!الطاقة.ولأنشفدهالتيالبشريةالطاقةحدودحدودهالمحيطوهذا

عندهمو25.الخامية!يتهغاعنبالأدبية"رفالادباءمنالكثيرانالاحد.دلافالأدب،لهاحدودلالاالموواةتحامواطدقوالتمييزالضفكيرعلى

لإ"رصةاو،وللث!هرةالالل!-باو-نف"ـ،عنفهوصرىءالقالمسليةجميلا"يرأتعوحالاتهزهحاجاوكلالانسانعنيرالتع!الادلب!وههمة.له

بةولادةيوإران!فالأديب.وعبادةولادةيكونإت.نبدلا،ليماإغوا،وصودهمنيةالغأوتفهمنفسهتف،معلىالا؟-إنيساعداننهشأمنصادقأ

تمشياليللصاةعبادةتكونانيجبو.لادته:يكتبماًصفيجديدةزكرامنوكل.-ا،يةرسالةوللأدباواذن.يتهعاالىيقالطرلهيمهدوان

الىالاديىنظرومى:الحريةالىالعهوديةومنفةالسالىا!ا!منبه.الادبمقاًمارقرمالتهكانإلادبعلى

اد؟يوجهالحياةنواحي.نناحبةايالىفرقفلاالجديةاكظرةتلكادر"الذيبالاسلاديبلى-إركلا-اليبهنتعددانللأدبااطننلنللهوا

ناا"مقا.ا!رىاحزوالىادبهميوجهونبالذيئعدرهيص.قلاانعلىعلىدللالانتاجوكثرةالاساليبتعددوفيموميولهوطهعتهذوقهيوائم

لموضوعهحماسةتهكهاتتوهجوأن،وبقارئهولفسهلأدبهالأديبفيالص.صدرهورحابةوهرونتهالادبصيرية

لفة:ثلإثةامورلهاقروزةحتىاشدهيبدغلنللعربىوالأدب.بحقهوإيماناًيقصرانيحاولهـولذلكبطنهإلاالاز-انمنورصرلامنالادباءمن

.ء..الكلمةوحرية.الخق!رمصكبتعانيلاأم"و.اد!ا-لصةيرىلامنومه"مهالىع-!الىسهانافي-وععنالتحدثعلىالاد!9معة

!..ء-دو؟لسارعن!ادراو!علهالدولجإم"-ةاءانةمنحته

لأفي!صعهوقرأماكادالن!وهذالم!و=1&!شتاتا=الادر"ـفيت1الاتجاهكتابالعرببة9!
شباباأحدا!يمة((الأكارالأ!يرث!--م-.زيساللاستاذ،لحديثاالعربيال"الم9

لأدينيلعن-ٍممهب!ايشتماك،ايينصةعييةدرلاحسناشة-،المقدسي؟

!ه3.0العايهااللهلحاك:ء:"ابدلاوكتبشعلإهاحتى((ممىط"عالكتابا.اعادةفيسبىليالجاكأةذه5ز:ةقانعلى91ه2عامصدرتا

ا*المهذبا،التعديا!علىتقععينهكآدتفما،عبودمارونالأستاذاماالدراساتمؤتمرفيالقاهاالتينبةئيا!ميضاالاستافيمحاضرةدي"

0001نصابهاالىالثفمةلاعادةيصاحرإلىتوجهو)ءهعافيمقرهغادرحتىكآدوما"...وتدجيلهلازتصهادواطتهاوسةايىاسة*الىاشارالعربية9

أثرةالعلإيليعبداللهالأستلذمنحاللبنانيةالحكو."قررت"القاعةمنحمادبةسهيدالأستاذازنسحب-تىالجلةذم5يذكرالمحاضر19

.النفإس.عجمهخراجامواصلةغلىلهل!يعالبنانيةليرةلافا.الاميركية4بالجاءعدالافتصااستافي!وصفه..ءاحقجاجا99ً

الأعداءاطيب،النربيةوزارة؟نب.ناليادرةلهذهكانوقدادربيئالدرا!اتمؤوررمحاضريبينالنزاعالحاضريناحدطم!"

!وزارة!هجهجديد!جعلىدي!اعتبرضالذ،الفكريةالأو-اطفىاعارمر!:وإحدةب!هةاخرىنا-.ةمنوالناقشيه!والمعلقينناحيةمن9

!-بةنهميدافيوال+اهلمينالصحهجالعلميرفوالتر!...ستس!(()؟كاالقديمويناقثىتعاقيد،د!الجدق-كان.لجديدولالقديمبين1أ
9%:زهجاحولالسابئسالعددكاقكاا!دابتهنشرساعليابقأتع"

1(الثالوم!مأساةانالحكيملجنةمنءفوينوقول،اكعرفي.ماط.كيوتبيرشهدخهاللتيوالاد!ية4العلمهاتساداة.وسمصر-في"

الففةحفلإزهسدلةليطالالياالثقافيلمع،دال!صيوا،لأخيرةاالأشهر9

عاحب،فييمجوزيفالاستاذلطقا،وةىالهرالوزنطاث.لارتباحإفلة

9أء-يرعجزأاوصدراًترزكرانالنحكيملجنةثتحدىزها(افياوم)ءجوااالىالساءعيني:ق-ل،،إيةالعالموسيقىالذ-اةفوسافيفيثبعا

لأا.صص.ئهتانولتايفيزنالفيفمارسطو.آراه21-اضروناتخ،"مإنرمدإوشوبانوليىتبيتهوفنأ
-اهـام.-يم.سس!ئاا.

؟ردوحدىلفيحوىالق!لم!10جمعء4الىصدفينجاتيالاستاذتقدم0005وسارتر-ىو9

؟)تابمن"إلثا.اال!ابعةعتاليهل)كرجمةحقوقدفععناءة:عتلأخهاالةضتجع-لانبيةللعرالدرا-اتهبةعلىالباباهذامحرريفترح"

،ةءالهرلىانقلا.ثكدلكوبد،الجديردةاق"ةالا-ت-شاساتبالرخاصااطا"سمؤتمرهاا

يملاالالأتالقضصاءالىا.بشكوعدقينجاتيالاستاذيشقدمولم.3حدث!وغاعنثوزةاىالعالمء-ثرفىمنكبارإعةارالقادمالعامفى9

!9لا!لم5ابمعمةالىطلبنهاغير،السكوىحق،ـفيت!بتخطبةم-ت:هـات-ء.ال"ربيالتراثفىالعلإةا

!.الناث!رينظلم.نالؤ)فينمنثاله41وانصافانصافهجلا.نتتدخلانتنتهلمم!ادةإصاحرعةمطومصححعبودمارونضاذالاسبينم

القلم.اهلجمعيةالىتصلنوعالامنشحوىاولوهذ.قلمهيأخذحتىعامياًلهتبدوحوارعلىيطلعالمصححيمدفما..مبعدلأ

9ا
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ا!سرريلصا!طفيفي!ااص!لهعنيثا

!تبلهنحةو،عكركلفىواضحالعربيدباالا!طالقصةفنانمالشرفي-اوى!ل-لوعليق

ه"؟رالاخ*نههه!ااقااالفصعنحهذهيتمثلوهو،بيها)عرالتقافةمىبالىفأ!ثار،ز+.يهالاستاذمحاةسةعلىويحاخلبلالاستاذوعلق

القديمادتاعلىببةالعرالامةاقبلتعصر-عالفالقرناستهلإلومنذالفنيالابداعردهـ!علأههاوانءرالحاربخمنالادبعلىلفروضةاالضظريات

منهاتقى-الحضارةبردنياثصلتوا،منهدرسماوتجددبهتتزودلموروثاليجعحىالىعةفيبرعيدايذهبانيريدلانهاغير،القدمنعفدةالى

فياوالنأضةهذهمنللقصصوكانوتركأ.،وزلفيناتلي"أ،،اثقافاتاانإلىحدعلى-و5كارل.ارةالحضلمف!ومادفأءر،المحاضرجعله،كاالادبا

خاصةهي.لوضوحاكلواكأحةيخاصةالعربيالادبافيالإصةيزوزرة.نصإب،حقولهايخصبواقةذهايرفدوينبوعالاسا-يهقي.!امنقيمة-لمعلقاقول

فيصلالمتألروحاذل-ك،الغالبالبرفيوللطار-ع،الساريالعربيالروح.ىمتدفقطبوعو5بل،ءباهوجمع،محبطاًالادبليسلا

كاالق!اءهو...بخرالنارعصو!صدامنذوثرإوا1إ-حلطاوا،التف!ق!ااا-فةلفواالعلموليتناماءند.صفاعهطإعتهعلىلادباافظباكبفماا

.حداثوافتصارمنالكونفي!ريءاسالطاز"ـبريعنكاهوالقدرتركهمي،أالأدباوغايةتتنافىوغاياتلاحفاثقتقريرمنف.هل15ووالدين

،الابهالوجهعلىالعامةقصصوفي،اكيالق!مىفيهـذايتبلىماظهرواشريفالىجوهراطشنةالادةتلكالادبابولكفيخبرنالمإنه،المحاضر

نمئيةوايىنما-"دراياتوالراوث"دفي!.الفنيةياغةبال!جدير

واضحة.اء"لةذلد

الةلم،هـللاا!05حأهسيالمحاضراختصرالوقئاوكنت

ن.كثيرفيآس*بينظاهرةوهيا)ك-محترفبناوولبمالكونفىالانسان"م

الىالاقيامظاهرة!الحديثةة!صناالملحوضاالةشاطابئ(طالىلتانفي((ال!!اهـلشجم":4عادتالخاضألموحيثوالمعاناةحيثالكدللفنار

نطاقلىع"القصاصءعفيدة:تطبافإبةتوقد.ر.5منإكىإعلاختاذالاسرءلجسهارجوعبعداككرلقالخاثوةغيرت"ادلهلاالذي

نمدتتالقيالعقيدةتلك،واسع"ور"-:دذينالإسظيمت-رصةلهلماةىااكهر-راوافي-وياً.حبآاشاالعنماءالمادةمنولدوقد

العميق.يتبوعه!لدياناتاوهاتفراجلىةلىايئومالعم؟عيةادعتثم،رمىالعرهيمبراواءرزهـبحبوصااديبلعيمهلاستاذرااءير

.ءعيةالجهاصالبرنا.جعلىووا!قتالداحليوالنظام91ه:مواززةالذهبانواعتقدوالوجودالحياةفي
تلكمطال،ربه"صتنامطحصلةوكلة

الفصةمنؤشونالكتابمناًكثيران.ليلىاا)ةقهـيروعلىالصاملهذاندءين.الادبعلىطنى!م"ـقدفي

برءةوالع،الح-"4اوغطةاعلىقطويإنتيا،بئا،ح"إبور!رضىاقامةالامهذااورع.4رر-عمظاهمومنر3والظالبظنادباعلىكومهمنذلك

بعضالىتدسستخدعةةو؟.النامغةالادإقيابر!توتعزيزوالاح؟ءإينلرااالادباءورضيموتكر...لهوتسفيهه

الح!فيمى3إةصاادفياجواتتدعولبنانوادبي-بوعلاقامةمخاريعهااهم.لعل.لينانفىفى-ك"ـالمحاضرعلىالمعلقن!روا-

نلالنقادتناقلفقد،القصةلرسالةفهمناالا-بوعهذا-كونولن،العربيةالبلاداذباءمنتحبةاليهلادبالفيلرسالةاانقائلاًالادببرسالة

بية-وترقالاخصلاتهذيبلتهارساالمهصديق،اوا،والتعليميةيةروالترصتالمشفيهتدرسثقافياًتمرامؤنهكاافقاللمعلقاعاًدثم.0خلودهقتمو

.الحياةفيالعلبابالمثلوالضصير،النفوس01العربادباءبينالتعارفالىمنهرسالاصاحبالاديبيكونانخيرلا

هذ.وراءالقصة!لتابامنقريقفانساقالاددالىتاجالوانلأ-نالجرءيةخمصتإهاالتيالجواشامااو-عادبهفييكورالىعلىمذهباو

تتغنىقصص!ميخرجواانولونيحالرسالةافيا3وزوزرعباعلإنهائيسلراوعدفقد"3591!ام!درلذياتذاحقيقةالىمعأ.أرحبفيتخطاهمامنههما

ذااو.ثاملااورلشرواتنعكطو،ئللفضابا*.(رايرزح)الثمراهذخراوكاالكبرىا

اطيرنناثخدفلشاوآاذااكاهرؤلمز!امأالنيلنحيىو!لمرينجخلمفاماكأالاولالىئمةلالةو!لر"السير-معدوماءارلط41دلثبيالهرالاذبيل!فصة

فيخا.غيرب!مىالفخازننهاالادلاءعندفرالتحكيملجنةاراءكانتوان((اريحانياميندركتابهفيدىوفىتيمور!ودالاستاذقالهوعما

وام...مج،ولون!مارفسالاعضاءلأن،الكمانطيفيشاللا:4االئاالمحاضرة

يةتءرلاالذيو5الفنيصىصوالق((الأءرالأمير*:كتباربعةغليهافيتنافس،لروايةائزةجا.بالطبعقضصيةامةبيةالهرالامةان

ا)"ومية،تناحيامنالواعينبالجاعلىمسبحةءوحاجور!ل!كتور((لاجئةءوعبودلاروقينافهالا4بيالعرالامةانازعمكادوأ

بل.هرالظاته":ا"نديلياانواللو.إسدرارسه"لتو3للمد،تانيللاالحيا))ونسيوسفليو((ب51لرالقصصاغنهبيرةلللبقوامنءتمافماهاغير

نباطالىينفذ،الوع!طءرافماقيغلغليتهوارعلىخيةالم-ئزة!اسعيدتقيالدينفوزاجحالىومنلميراثاذدكوصالك،بهوالاشار

القيالطوايالهتتبمحى،!تعوااطياةبهع.اعلىةالدراسئزة!اال!ينزقيم:يروفوز((وذالنبد!منخرالتارمدارعلىالمعدودالحاشد

ج."ـ.التر!مرجهـيكاا!لإلاكالادة،وا"مماءمحاوراتومن،حاديثواقصمى

ج:وخالقصصيةلنااصامنثير3وفيثدكاقصماهـوحدوااندثوغيرلهاير:قدم،فلما)شمرئزةجإاماجهو!ا"تتجلىطيرمماوأخرافاتومن.

تحن.والتمويللبالغةواالاغراقالىةئزةا؟اذه5ئبسانإ.تطروا،-مدرواكالأ!دا!مةدا،سنماتهفيهاوزتوضح،العربيالمجتصم

لا،عنهتنفوولأحدةوا!فةالرءنكمهـ-ذ.أهمدراسةقادمةاعدادكانيلادابااشوسدولىلءىءتبحوا.وحيويتهروحهفيما.تختلج

دهركذ!ماكذ!وأ.اثالؤكاعنمايملك.-
..ء..مجرد..وضوغيهدراسةالكنبكتابفييجت!عاناليراث"نهذايسير

.ن!اوصفاكلأإرثلزمنهشخصباعلىالقاصالادبامف-رة((ايلةوليلةالف*ف!كار

01568



ا!هرربلصا!عطمثطفي!ماا!اطى1
((ينال:سعءررفياليازجيناصيفؤلاء5منر3نذوفن.له-يمةلاالمهـءليكونفلا...ابإةفىحقاًالاز-اتوحدةفلإست،تهـدو.لالماقياً

ن.!نهبماابميرأخفاقاوا-فقتالمقا..1المنوعلىال!جفيهالتزملذيل.إر*لى-اتولاتللاؤشر-ت!يبنمو،محص!نراًولا،مح!ضمأخيرا

يالادبااز!لوا؟ناهصواما.ض21إللغويةناغةوالص!كياللفظا)لمتحىيناسالهبفي،بهادارولكنه.الحبعاطفةلحديثاالهربيالقع!عىقاولولقد

فماا!احمنوفراحظ!بواصاا!ةد،با)-فراماد4طبالمءسوابيا!ضرال:ة:ياظابعفا.ضحضاحاًةةاًمة!اجعل،ءدودضيئمصطربافي،لبالفا

علىللصاقلدفيكا)!دياقالمةاماتلمنواعلىفياولهـفجوحتى،قيوهفيوأوضاع،الخرقحياةلمؤشاتخاضعلبرحماا)ق!صمناللونلهذا

كاا.المطفيابراهيموحافظ((هشامبئع؟-ىحديثدفيلحىتكاوالموإ:الساكرقحياةفيممايعبر،إرافو،مضطرمااطب12فييبدو،ءة،ع"ـاطناص!

اطديثبيالعرلأدناأخيركانبانهالقولالىبناي"ت!ىوهذا...!-!ليحلرجلابيخهوبالمةروالحجاب،ا)غالبءالحيااسا-5وحرمانك.ت"ن

وكان،الحطلرءيكونكانولعله.منهويقبسالغربابادبيتأشاناوإنم.عيندباشاًهذااصب-حفقدالوجهحجاباعنيلا...والمرأة

.وح!ر.العربيادبنامماد،4ـمنا-تقىلوجداًءت-ل!ايكونبيناتالعلملاقعلىالثرقيالمجتمعير-داهالذيالكثيفالحجابذلكإعني

يدفروعدالحكيمفوتوفي!ينطهامثالدثيخأ21ادبا!نافى"إنإما.والنساءلالرب

في،القديمالعر!القصصتراثااستالموقدرةسهتيهوروكوديدحدرواالاجمماعيئاطياةمشكلات!يمالجوانارادوامنينصالقصكتابناومن

الدتةىتنهصه،فرأاد-اضرلايقوعلىم،الاخيرنفالقرزص،لابوالترورـ!الترببم!محاولين،لراهـ:ةاواوتاضاةةالمألىصورهافي

نماوالادبيالتاريخمنذه5لمارهمآااس!ل+وانماالادباءهؤلاءانفالواقع.زيةالاناالنةسخفاياتت!بدونولا،يا)بمةصمعابرةاغوارحمهاونإ-كر

ناثم.والقصةالتاريخبينواضحوال!رق،.القديمالقصةأدبامنلاالسيرافىززراننا،الاضيالقرننصفخلالفي،ىالقص4ادبر:ااثبنلقد

القصعيى.الغربابادبوميقأتصالاااتصلواقدبرعاًؤلإء5دو.الاممكأافعندالحيةبالاداابلغتهاالتيالماذجمنيداًوراًرويد

قوله:إسادريرلرا!دشوإضافيم!ةالترعتينلهاص!حثصلعنالحدفيلمارقيامنالماضيئالحقبةتلا؟خضت

هـوالحديثةبيةالهرالقمة4"الجةفيالبحثبهيتىالذيالطابعان.:"ـ-والللالغربيالادبعلىوإلافال،القديمالربيالادبا-ثاءاي-

1،نهاترص،زكادواقط،تتعهقولازفصلولاتدققلاالتيالعهوم.اترعطا0القصممىادبنافيما3بينجةلازااو

.تحلليةاو4ائاستقصمنهجبةاسةثرعلىلازقوم!!رادله،!هلتعإيق

اللإحظهووهذا،الدقةالىتفتقرانهااجمالاالههومياتطبعومنتيمورالا-خاذمحاةرةلىعتعا.ثهفيإسادريل3الدكتورواعترض

ئمىخصاعنزكلمفقد.الحديثز!صناعلىالمحاةراصدرهاالقيالاحكامفي"الحديثقيبىالعرالقصةلانللقديمالق!هءيللادب!ئامناك!رتخء.صعز

.والقدرالقضاءءةخا،لساريلالعربيلروحاخاصةولهااانفقالجنازتاا:قالثم.لماماانفصالاا)قديمادبناعنمنفم!لة

كانتاجللقرنهذامنالاولالىبعفيالانتاجربضعلىيصحهـذاكاننركانتلو:ةالحدانهض!ةكاانفبهافترضرأياًرتيمورتاذالاسوردالقد!

ولا.الكتاباساشقضصىعلىيعحهتراغل،فىإلرواريداوزالمنفلوطىتحلقادالجديدبيالمرز"انبعاافيناعجزلما،برثةالفرا)ق!ةعنصرهنخلت

كاالقصاصى*قضيةفيواردالسؤالهـذاومثل؟الجدب-دارر!!كتابا-يما،والاساطيرفيم.دانالقص!عىثهترا،ومنوحدهالعزبيالادبو-يمنالقصة

--".الموعظةوالهبرةعلىالقصصءلنطووامجرى)ةارثقباناًخليقالقصصيةزه"ور!ماةوفرعلىالادبهذاو!كان

---.-----03----------------------".زالطروابحعالظايدجدةرعرلقصة

.ولاة..ة..،.....-.،.ةآس،..ة.ء"..."ا.......بة،...--م....ة.إ".:..،؟،-..ءةة...بة-....ة..!،.ة!انتأشلملو،ازن-افيريبولا

نرأ.تصبمالئمااممع!رصألملح!ف،،)تحمثناو!صيهتص%!"ادباخإقعنعجزأددربا،دإدبا
:تي"-..!11.ج،القديموالعرادبنإوحيمنقصءي

15هـلهـلألماماصى5لرسلخالحد!!ص!ىحما!ادضهزء!ى1001111ضاتهاضممنن!ضعةيةافيامةلأليمابدقلا

!-ا31761س!-.!س!4لم!وصخاالمكصسةمحتعة".:امنكألمقب،جديداًادباًتخللىان

.::..هافي:،اللضةوهذ.تتلاءمجديدةء،را

لببثات-صيروت)!.ج.لادبال5-"ـهذاكا،ـفىالشكولكن

ا.":ررلطلعفوصصاهـ(اكها!صا!اورصىصطو!اص!وا.:االذيالتاخهذامنلديناانالواقع9
-.!ء:في!قلإلةغيرنماهدجالغرببادبايتاًشلم

يرس.دلأ!يهلهمرو5ا.تنايديعلىالل!ةمطلعفيظرت

الإءحا!لهـمرلعفرهمسا5أ:أايتلة-وولمبالغربيت!دوالمكتابا

من3.يرنبجاعلىجهمنتلفاذابادإه

-ألهبرء15يز،لس"بإسبطوذلك،والفقرالهزال

يرساجعةا!ا!لكا!!2حماله!!ا5ممصسر!:تحركهيتابهواانشاءواانهمو5

01،،----------.---.--.حلهامرخر!فييمالقدالقمميلادباا

ا!-...؟.ء.؟.ء:ة،---.".،!--؟..ة".----.م:؟?فيءكأ..."،.إ*؟------خمى-،..م.م...،...؟ة،--".!....*ء.......؟..ة-!.":إ؟،.ء.ء.!..؟".ء."ا!:.إدباعنهنتجسشفأتقليدأفق!وه
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ا!هريلصا!طعفيفي!ااصدلعفيث1
((انتهطٍالتيازاتاانكا.ا)ءالنةولاائانلبةاولاالاولىحة.ةت،1،موالال!الشروروننعىضاء!بالف:ةقالنيصىالقصالمحاةهـبأنقولاما

ولاخماصحوارالي!اإوجطمفردةذاتاًتكونقدم00دا؟اًلهاالمقابلةمثلهفأزند،وإلاحياءاطياةعلىشويرهي،حجر.نمنحونةتماثليفتكون

ئذينمنذاتمناثهرالى!عدداو،وس2إلااطديثئذعديكونمادقيخهيكونواانفياصحابهاا-فافولكن،وززأ!الميمولاننكرها

واولاءاوود"بطرابمالمفءهةالذاتبطتر،له-ءرلا.االىفصاعداالحق.رسالةللقصةبانفقادالاعالىميدءليى،يفينمزولامزورفءير

تختلفجماعةداخلفياططابااسلوبلذلك،فطنوعجواراوزمالةاوءثرةفيحاملوهاخفقااذا-اءثةرسالة،الأدتيالوانلسائر،؟للقصةان

الىالامةالىالشعبالىالفلةالىالثيرةالىالاسرةمنوامقدادأسعةانهحقيقتها.علىعلىالر-الةهذهيفهمونلارديثونقصاصورفلإنهمأديتها1

برمتها.الانسانيةيث!دهلولاالواعيعرفهالامتاليةقوامهاي!.نانالقصةيضيرلإس

.دفوعأكانحباتهلهاتنعرضالتيأ،ـاطامةثعنتحدثاذاوالثاعر-لناثقلمانالقم!"غايةقايةءلافصةرس!لةكللانحريماوالا،الناس

صدفهاويكون،تهلذايخالهاالقبال!ورةماسلهمافىكلالواقعيبالعاملهـلىا!رتاذا!اقيمةواية؟التاليةالىطرثقأ-الواقع.نابتداء

كللللعامهذاتحتتنشأاذ،الحياةخلواءطابقتهاقدرعلىالعاطقةميزانفيتراناوهل؟صويرالةمناكثرالىيقصدلاليأاتصويرأحالواقكصوير

وذوله.الثاعرستنصأاليالنرو،للعلإقاتشعةايثنايا.فييحهللاخامأتصويراًنمىورهحتىواقمنلعنراضين

الشاعريحفزالذيو5ميقلوااالعاملمعبالاندماجالمثإلي(العاملولكن؟ممردةلابر.

عنلا..الاجماعبةالناسباةيتصا!وماالعامةالثؤونعنالمحدثالىفيهرم،ا!صادبئبهالمج!مالئئبالشواغنيعور2الاستاذصماما

ءالكلفي،!هقراغأيملأحابرةفياًءضموباع:بار...و5اتهح:ثونفهل،لمالعلادابامنادبايفيرديءصهكي.لتاجيلعلىينطبقعام

نووخ،.الناسئنبماالظهوريودالىتهذامنالصوورةبتلكمساس؟رديئأكلهاطديثالقصصيادبنايكون

!ل.منققسالا(رمطابقتهالاقواطاعلمعلىقددالةللعنال!دفهافيميناطياكلـذغن!اصةرةد!وتيمووالاستاذيحدثنااننهنتظركناولقد

.الامماب!نأخذالتيالاصاطيرصعالماملهذاتحتتنثأاذ،وهامواابلهذا،4ا).ربىوالاقطار.صرفمقينوالرواالقصاعينمنالجديد

الهمليتعاورانصااذ،والفنوناك.رعالمفيبعيدافىإذنللاملينفدكل4ـوف!رمادابهلغلالذيانويةءت،يومبعديومأ3هـذانهيؤالذي

فني.اشكلخلقعلىعأهونماوا،والعقاباالقصاص"ش!ةولا،اقدرواللقضاء4قضههولي!وفنه

.منازلهمالثعراءنترلانز-تطيعوحدمهذاضوءقعلىصلةالمرذهعفيب"المرالاترءةوسب!فالذيالطاغيللقلق)معوير

بئ،!ااغرارعلىتبلوركلاا.لكفنعندناتبلورفقدالعربياكهراما-5-ات!ميميشون.قيلروااالابطال.ننماذجوخلق،تاريخهامناططيرة

مظارؤدى-15ويخرعكاظ!وق-اقوالامموالمحافلفيبه؟ة!كانةاوأآ،اب-اةحممامظكأففيوتجاربم3؟حت3ويثقون،وزخمبكثافة

قكلالا.يئعلىوازطاقوامرينمنهدبىلاهذاكانوقد،قياجماعحدمةوروا-""ـوعلىالباليةتقاليد.مقرالتحرعلىتعفيالعر!اطنل!وجديدة

،السلاح.فوةئلالقبانسببيناصرةيئجاوزلالأ!ماطباةفي!أساعتما:هما!اق5-ذامعالجةت-اوز"نابا!هذافيواق0و.ضاياهثهمشكلحل

ن.السذ"متتناقلهو.ااذاكرةاعما!ت!دىلام-قضصحةفياعتماد!وكل3دا!هبمارداني،ا-.اناًميتافيزيكلةبإسكبرىنيةائسافاياةالى،العرد

م-ايرددؤنبواودأمت"33وااكطانطب!اء41عنإ.السعر!أخ!،الاضار.ا)-.ادةاجلمنواوراعليماالحركقضية،العاليونالقصةكتاببلغهالذي

،..أذاتباكينونته.ماهيةمجت!عهظر.فمنالانسانووضع

جاءادايتهواورالصمحفظلسهولةومقام4-بم.كلمطالاسماععلىو-ه2

ال!حافةصلعنيختلفلاار.وت!رشجيعهفيالكلعملجم!نف،سظومأ.وقضيتهاطديثبي"عر"شعو

تحتصارواأمة3المربكامةبالاسلاماجتمعتفلماماحديثعصرنافيببةالحز:رو،لالموكأوعهذايفىالحرابراهيمالاستاذءالجوقد

فآمنت.ظالاتفيطبقاتها.ن-"يثىاممالىسالتهسيؤدوننالقرآيةراوراكصهـوتعرتعرفلطشىمذاهبالقديممنذالارضاممذكلتلقد

لتظاهرهمبالطاعةنفس!اعلىوأمنت!بيةالعرسرقه4زتكادلاوهيا5ًكرازواىالىا!ر!ممناوقاليونانيونف!ن،منهله-اتأنىماحمب

والدين.باللغةافقهافى،لصورةلتلكعلىء:د!مظهرهكانفهمو.كاالثرلأنالمءروقةثةاكالا

الثاطكماءتة:ىللياجكالأ.وولتلمتهمبالعرباصهورا)5لم*لختمرنجاربا.اخرونفيهايرخمم"عنوعجزقومالارضفييمالتقسعلىفسايرهم

حالاليادليماولسالالامواج-لأيبعد-تنو.مدالىمد.نبمديرها01مقديفترضا.،ـوفحموقاليعنالنظربغنى-امةايةادبا-فالأدب

-فيبعد-الجديدهذاكانحتى؟داًجدالعرباا-تحدثهل:دإممأساًلاليهـايةوجهالتيلذاتولالحديثفوقالتيالذات0.ه،كاأنتكاركاأنا

،الجديدةفةبالثقالس.رلقحالذيتمامابيفممروفي،الم!اسىالهسائيإتاخالقاالفصيةبااعلاقاتقيةا!ا؟امذاهبهوتثايئصورهتعدرعلىفهو،الحدفي

رةناكهرجودالذيالروميوابئ،بالمرسيةدطالعرطنالذقيوالبحتري-اقاسولااكهرلا-سدأموصوعايمخخذاً،ذيخاالذاتينهابينتفوم

تجاربمنبالاغةعرماجماعشعرميجعا!انقحاولالمتنىجاءثم.التصوير.واحددمرحعلىبينههماللجمع

.وجديدةقديمةايرث000((انا((ممطالتيلذاتة.4للبساطبهذهلإست4للقص.لكن

ادردالعقلناحبةمنذروغهاالفرديةفيهبلغتفذأفكانميالممرجاءءالىيمتلاقد،ن:ى،اخالهاوهكطكا،شيءحقيقتهافيف،كط،واحدقتاًذا

8!د.روخيم.والادباناذوحودبفلسفة:اءمافتحدث،التامانطلاقهفيبةاذاولاهذالااثشطمئالناسبينالظ،ورلهاقدرهيكاثم،رصلةحفيقتها

.لاولامسنااالىالادباذا5ءلىاليلاعنرا!ءلاقدءاشمااوخراشيءكلبب:،ـ--النلسهايراكاهياًوأخير
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ا!ربا!طتصفي!مافيالطفهئاطىا

اسبقلم+ادياارئتلإفهاوذكرافيلج"ـالجماوواعبارةافيلمعئوااللفظوحدة:القوللىاراداة-تطردوا

لدياذااحتى.خاصفنيفقفيت؟بياشفيو5للجاا!مرنوا.للفظامنكانتءاشسريىي!علىز"زبعا!بوادربدرتلقد؟نهشأءاا)بومناوعصر

ا)!ضةكآنتالىالىللنفدوزضا،ل5نفعلىالا-بنطوىاال*رباسطوةمنعصورهالعفيالعربيبا)شءرالع،دقيديدالماضيالقرنواخرافيوجمت!م

.بالغربكةايماحتوكار.لأخيرةايةغاشبرتعتكآا)تيللفظيهاالصةعةئبشوامنوتخايص-ة،اتقليدوكاةءا

لىصولاقدا)ةإومهمة،كاهاوعهرفرلادباافهولاد؟!الىقيدلموضوعمااره-ينم:،متاا)تفا!اكفكان،لانحطاطارعصورزمنخ"م:يرعندياتال"ا

صايةوادراكالاد-.ةبةالت!روز!م!يمهالىوالولىخالادبذا5هةطءالىجاءحتى،يكونانيجبالحاةركااس،ي!هابمممناككرالماةيالىةالحص

ذلكاشقدالنايةفلثم.خإقماليعسد؟اكا.روبردقدالنا-يجلوهاالتيلحلقافيتثابىيخما.ثلحداالشعرادرو-قاًواة-كاننومطراوحافظثوفي

01يمتوحمفيسإنا،)يةالثسراعلىتامبطةانرأتدصهاةجديدللثعرمدرسةالفترة.هذهفيلمجرا

والطبعةإنالاق:ئررينلراع:ءريهافيالحباةعناًز!يرالأدباكآنولمارالشمنواز!-واا:،ضت،مئمدعا!ةالغرالة:ونمنو!اتخذ،انجكبرم!ا

فيد،التعمننيكوسماغاليماعلىوهـوأ-انالاء%ينال!ةرزين5صداناوبمااليالبالن،بما(،جراءش.رجد-وكذ)ك،اطاال!ةأساز.4الاظربهبيالإغر

.والحللالىفدلدىعفداكمننكويمايةغاعلىت:"وءبرص.ظالادبكانلمثم.يثلحدار8الشكبلموإشاشبة؟ثازتكاةة:ةاةولتضا)قرفيرببتجا

.خممبإظو2؟يئمزاحتلافباومةإهج،مقمم--إة-طرواالنقا.ث-تلفأ!ةأمنوهشدارلغحتىتءهـوبضيعف"هوش+ورقوةيندادببالغربيالعرالءالمز!هالالين

إ"ةادب"بحرتيندأ"ـالتهبيزايزعممنلنةسلعلااء!نالخهدضغرماافييرثلحدالابارقيبلاادرليوارت3فظ،هاتلمرقنيةا):اا"زالهابالحراخلإل

لىاالادباء"جلتوداًخ!ذالةةدغرض!يجعا!منموء"2،اهـهوزقي-رىوابالتقصيرم.دانغىفياتهه"ملذيناخه:يوعلىثورتهبااثبااباعلإنا)شس

لامنومةهم،ابئمعدتظاءهااجماااثا!الىاواال!حتحةلادركما!الفنقطر.هاار.زابلحراوضعتاند"،وذ)كاربالاجترخاصةلشعرلوفيوالج!ود

ستتاع!هـو،نهذاعلىمةعك-اًلادبااهو:ل!ةخاتهةرس!الة-غللة"ديرىتخةلفلاي3ةاًظا"رخفإفتاإناليومالش"رق!يةاناطنلاصةوخلاصة

بةالت!ربهـذ.الثخهيلا-ةهتاعاو5ةدللغرضاراقعلىوا.الي؟فعاشخ!يناأظرلوبا)شسآلميردةجد!قض!يةليممتكط3ز،قضايا.بقسصاكلعنطناباافي

.عا:هوالحكمالاشتقييمثماولالم2وتذوةالف:.بة-كمهـوامةفيذالهاع+ةريان.وقانعلىزدلواطواره،لميعافيظارالي،إ

ددا5القدواغراضعنهماتعبرادتيوالحياةرفس!اا/لادبط:عةهت"واسلأنه،نآفيالتربةهذهخ!صعلىادتموبالموتلىور-!اادتيإز!ةافيصوبة

اوصاتعبيرلاسىيالعمرااي!لىالنا"زاذهةيهذنآإوكإكيكوخلولما-رىبخةدوء:أالجنياالاشا0نثافذيعبقرلة.وغ-دجد4بللكربخصيتاحنالىا،13كات"نيامكااذإ-"ة"

لاصولاعلىيرمارضهوألادبفيهالناقدفاولصوليا-جومنم،ةس11عنرىالحو":حقيق

اشفيمنللذوقو.1نظممنلالجطلعلمءاعلىر.بهدذوقيومنىج،دعأوالقوريخوءةحالاستاذأ!؟بمنالع"-يضالاستاذمحدةرةعلىإ:قالتعوكان

بم3و.ة،بمإهاالتىلةلرساالىالأسبةباالادبيرقيسمثاليو"ة،ج،الضطمذه5مقهءق-قاافيلافيموالق،الىيمعنزعبير-دىءنقافي-اشعرا:،قعاوكان

لا!.ا-آتهايجمعلذيا"ة!بمخيروان.زة-ها!دليكياالاشالىإلاسنسلاماهـتمامذافيضماكلفيكاتلمواالىمإنعبرعرالظربتي.ادة"ن!اع!.ةا

.لاصولوااكلهلمةاهـجاهـىوباطلةاةإفداهـولمن؟جا:ااالنقدفىج3مةهناك)ليس.يكهـهو"ايحبماذلكفيءسوا،ميمال!م15جو!رفما

لماعالههـ"ـيسشفتذوقبالمولااوتظسبغرضهمتصلانقدااشانمتددة(زوات1)ا؟-ت،ا)فنيلابداعالمجافي-؟لا،الشاعر(اًنا)و

فيالنةداشزكرالافيامعو.الفنياح-ا-هيرهـفوقهذمويرقياجديد!نماإ.بأدوار(الأنت)،ععلإقتمافيحالمءصعلىزقوم(!)ولا.-ةقلة

يتأشع!!ا!يربالأدبايةأشالادبااناقررانيدارةانيالادبكىل):وجيه.ارالا-تقرالىاطاجةئ!بداالح،فالىمدفوغةأميةديةوحق:ةةدا"ص

لأشامنالي-!نيكوانيمحنلاارةقدنفا،ص!"نبكنماومنم.لىقدبا.ياثعرالاكأارطاإرال:ة-ي

اكقدر.فادلع*لاامحكأاأ-3توهزقرلكونارإةاؤداعلى.تهان.)كدوننف"ق!اان4ا-رعيئ.شيءالشاعراما)!زانلي!زيلهـكداو

-صرداو0لاجخماعىاملالتيملمجافي(ا)ةحن)جةبالحافي)كلىا.-وقايكونتا

لااخقأداكاتاذا.العامالادباركبإ-إيرالعهـبيالىفدخذاق!ن!--ةز؟منممكالىنلو،الناسليذ"ملا،هـو،مليفتةظما)-اعران

-وادراكذ!قلها)ش:اب.ن.ديداصءلاينثونخذوااؤاخممقلةلونين-اسسانولح:هتهذادخيلةفيهـناكا!-منكانالفنىالاشنماوكاحاهـاة

ناؤملأفيدا"ديالجبا!ثدعلىبيالعر)خهدل؟-تفلمناؤني،أهـءاوءن.معاًنآفيودجلواجبواو!ة-ءامحتوطة-كانلأزهيك،ثفياانمإرءـا

بيئا)عوالحإةربيالبباوالشبياعراالادبا؟تق"ابفيإ.او95!ا.قيالشعرقةالحقوحدبمو5ولادزهتكمانرءدالفنيشوالا

كرمانو،عاءبنيجدروهل؟إمألاقيهذامنناشعرينفأ.:"ـ،حيلم.صاحتىالغربفيالشءر

نعزع!ركرمنازظواذلا-تا!،رصوءياطاجبررتو3لداةءسمحالةعوعإق؟.قيالاااهـذزتج"نابر.!

،وباطلةالناقدهوالمة،بمنمااال"ةد،فيم"ئمجهـ:اكلإسلاررضرادإبقولبهاع-االادبيا)تةد

وش-ةةالاصتتإعهـونظريفيليلأسااا)ة"دغرضار..بةكاهااةا،بماهماوعارالادبيالنفدعن،رالمؤات3ءأفىص:ورقلجبراادكةوراو-تم

كا.ثانيةعسةلق،1خا.ع13وع؟شا)ف:يةبةال:جرفيلمثاركةاا-طةرولذوقا:فاله!ملخصم

علىصهـاحرقين"شرلماناا"لإحظفيا)تارج3اةا-طاراعناق10اتحداثووا)ة!سظرا)علىىسزقبمة-الع!ال:قحد-ىنوامنءيةنالادفياإءقدا

.*ار-ونالدلي-ا01و،ياتهااررء-افرينبلواإ-قالجةالأولم-ادرالىادواليءو.تاارءاو!أال"ربتة-دلادبياال"-عي)قدو.الادبفيلحص!عواقابذاوا

الادبيالذوق؟،5،شاىياتللا-:ارمجإ-أالادريةالدرا-ةا--حا)ت-تى-!رؤهمالىىإعوااللفظعلى-."ءنااك!ردارتءإ"أؤيااربىصهااولفكانةثء3

الادبايدرسواار؟!بدو،لدرا-ت،مإسا-أبخاتارااجعيور):لصإط!اشه-ةل-طوةا)قد-ط!4،ةفيواسلامفياصاءذالحى؟تالبفىا؟زر

علىتعاقبوابالصميمجلانتاابلغوااذاحى،-خالتارريدرسووازبراكفنالنقدخذوا.أ!اءازإ-فةفىخإطفةاتزظروالقدروجمنومضاتعلى

الكتبفيندرجتاالئالعامةالاراهالىحعولور،فيها!الطنمواز،"نلنلىاوجهالذيجانيالجرهرالقاعبدباغحتىالادبيةاط-يإةبتطوريتطور
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ا!ت!يلصا!ط.!في!ما1صدلعفيثا
.09/.+؟!أد..،؟+-.-.94::!((كابةكاةاد!و.3-كاملاالهدهاً:لاغلمباعلى5.1فىلملءجاو،ةمعاطفةخاماًحكااداو؟*وة5الفد

+.؟ك!!قي+..لأ-++.،+...؟أ:...:دعةتدمسء.تما.ب:انمكاوفي-!اةةأصالاتز-5ط8زة--لأ،لمءاقايرقول،عرمس%وما

ت؟....3.؟..خا"دفييةا)نارةس!،راداتبرتعلكبدو.هرفسلانياجا.نبيناوخاصا

!!...جمالا"!ورغلا

+!.نر.9-"أ.00مفعهز،تقالذىوا(وعداله-ثءوروحلىهالادبيوال:ص،الادبيال:صالى

(.!د--!ال!فيأ+ب*أ.:-د2!!ة.+،إ:شهـ-ذامع15ن"شر-كما

..009!++لأء.((تغلااوركألمش!انغوعرالشاحرو

-ت؟.!.ا.ت-.!.س+.!ي!إ"00،.ةلى.مء6الخهال.لمعلقايرافى،كاهاقدالايةعز-؟نركألمثااهذععنالحشفوفى

....+-جا-!!بم!.+إ!ذ!اكأ-رباوصديرالاب!اعمم!لىةكانت.وللىباذاتبيا!،ا)ءصمنالةءليرفوتتم-سمباقي05

لآ!فيد.-لإفى...+أ!؟إ+!ا)9*..قي9:؟.ا-دلأ؟ءع!ءكرشهالاسه-ادار4ع!إيفاءلح!بم"لطفنيصلفي.وو:-/آةطدقار-،دصا(يالذاتةرلمخروبرا

.لأإ.ولت+لأ!ج!س؟-6!..-."..ء،..:"/،.*؟دا)ش،ر،ذلفي-.قومذقطةهـلالجهالفنيالهملتخذتوقهـا،!لبدعةاااًذاتلىالرجوعا5!الةةد

*تج!!!!-ففي!*!:...د.بيفي؟!..-..إءمال"وبمه-عبزيارةالبءإءمندعووا).قد،لي:اءلاد!ا.أيةلو-داااعلابرداد.ر:إميةلت+اغلهامسير

..-:.....!..س..*..ء+يرضاإعرةب"والاورالهـءاء.فيهداتحوكاكاتمأإةينلمال:وءتحا)ح.ةءةوالىشءقاني!يرلة-"ـإلى

:،ءإ..إ!(إ.د(1+!!57*.3!....س!.زه-الوة:،ا01ًس!ورلمج!1-

......؟.!بئ؟"ع!به!*!فلإ:،

+طكى....سفيافي3شك!!-!3؟في

+ح!انهي2لأتجأ-دب..،!*:-!....!..ء

يفىبزإ،3*!.!كعيم:.-+....+.م:..7*..أ...."ة!اعينا-نبلمودااعةلاداامبمابريد؟دايرلمدا

"أ!"":.،يةرا)-وعةللإذاالهإمةيةلمديرافيمجاللبرأمدير!إحفهإنيقيورلداعين

...ج:،آزولمالمذاع.جالبرازوبر"-5منليأءيونلماوالادباءننوالةتافتف-اءل

ء.لأ،...........نمتيوتإنلمال-ابفةاءجا)برالىواض-اوقهـكان.ف.؟اًبرهآعرقوه؟

هـبخ؟:في+"!.+س+!..0009.؟++.،إ.!:إقيش..،حمب!قيفيةا)ثاخرت،لاواءلملكمحا،ةيكنلمفاذاال*ةاء.دة.1فيخاصةوليةائلمر

أ؟.!+09آ!.؟يمبر!+!!*ت".!7+..:بزفي9::..إ..!!أ!!؟،ةغرالشاتقاولااهذهلخ!رةلكود،فيعلىاعوالتالموسهـقىبائلاداامجابر

!.*!.2لأ!.:-في*:.-.؟*؟.:!!!د:17.!00.،"لأ.؟إتب::ك!!!لىةلمارالنوخير.ئعةالىاالقلةهـد.دلكمنز--بها،زلحالراالهلىوقلة

.!غ!دد!ا!؟.افي!!؟!إ،.ش*أ:أ".!!..!.!!2.3؟....!+!بخبرع!2+نحههىاىو،ذفاحيحدز،مو11تةلميمزنال!!زصغطامىاكثيرلجدليدالأديرا

،ي!.سكاخ:.؟.!.*ئج!+

بر!*ط!أ!-،.(:لأ.نمأ"2".!"2"+،...*..يدجدرمخلى:اشبتارمخدلىافرضاداعلىءالتاو-ةىسلمواتيدءامنلقليلالقليلبا

+!؟.:!!..في!33في....،يةلىغااآ-عىروار-الةمج!ابراءورامنؤستهدمسارؤ:اعالأداالقد

!!-(د،".أ؟...كأ؟.!؟-ءنهةنسالاانا.ةاوكر:ةلقومافيهةا؟جد
!،...--...كخ!!.4!!في"..2

..م!لا..د!ظقي!!فبمنجبئ!!*!م.2+نج!أ.براع!-.كرث"8يثهـلمءعرص

س،+لا.-.مكأحننم*-!(جيع!خؤ،يرإنر.؟!نجقي-قي!،؟أ+.--ا"حفافيماهاؤ:"اضامعرلماةىار2الشفيشهر3مإشيىالا-تاذاقام

.."-ءطنه!.سخغ!+.ش..:اينلم،../لا!!ط*فيك!!لإاللأ+/؟.....:....نكاردد.شقالوطي

.؟؟-.-..2غ:ا!.ئهدب!...39.سل!.!.:لأ!!!.2..؟+لا...:خم!-!:3وقدململموارض.عافيحا

01+*-...9جمص"إدبة9!-3..؟لاة+ولطب!+؟؟ث!909د.لأدب!7."ء..3لىاتعضرفب"ضتعر

؟،،ك!ا:.!!(!9لم،،

إفيعبهيثب!؟3غ!3!.04.،".:ع+.!2"ةميدجمبمااةلمعيراتش!للوا

الغروباعةدئدمص!ملكبةكاة!،-،ض+،إء9*؟ء"!قي.خ-أ؟.-!(ففيها،المناظركأإفالى

م!!ت-..*؟!ط،!."؟.!*!طف!بمم-ابرلااو5جواكراوبيعةلطا

.،-!.فيا..؟ول،؟+.:...+1!...!-.إظ*ز..نمينوكا؟ا،لج!-وعاو

.:2،*7،لألح.،دا."*؟؟.أ-؟:في3.!بر"طصاة!يروتصي4غببالر

.:.كأ!ما!!نج؟.ت:مم!بئإ.!*لا/ا.004-ع.!+"3،؟!ءنوابجمص-عيةا-ورا

.،؟..ء.،*دد..،/....لأ+-.اط"عةافىقياجمما.يروالته

.،أ..؟!!ل!901+.4.*)،.أنج!دبخبما-.-و!ا،وارهارحماتأبةلا

بخ،./ولدقي؟!+بز!!نمالةاسباءزفيجممجحا

..إ..!،.9!!بم+.؟/+/.وا-لامامال

...د**.إ؟.،

..؟.+!ى-،..،!؟ة..لمعن!-درترقد

39:(0لأا"../..أ/.!-..(..+-7،...،.!عنكئمجميلةنشرةالمعرص

...!*2ءس!؟!!!جم!!ه!ي!!*نخم!:بم.!!7*،7،!!1،!.ط2.+ة!غ.....0.3.-ج.-.ومىالحه-لةنال!وهـإزلا
.-.بةلالاا.0001س..5002إير+مهالع!لمارلاا؟يرمدحمام51

...،+/.إ*3.!؟د+!د"شررظالاافتتللءطاتحاولاا

هشر3دا،ثم3دعينا-نادبدلهاًبجما
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--*----5صى-3ء-3--عفي-ا!لمحه!-ا-.!م!--..-.ا-!ى

لدىالةنيال"ءاى.ضمورتوجيهفيبورهرإعبضصاديالاؤوم3ةبالمىالطلمبدد

ش!نلمقيعا0ناعلى.صىدرولأليداوايرا)15إظمر!.وفيصا!يا3"المط؟ف!.لج!اا00ا-
...مظ،ريخأرال!:إ.تعلىرالج!،وثيرتاليهدوورر"

اؤ"محادلي!الم-ي!رةلاطبقةكان؟اوا،"2اكوهـذافيئدثيلىاالد%ركا"يىعب

الاديباوالةةانعلىا)5،ليةاتشاإؤاهمومن.فيهالطولياليدياوفكرطاهسكاالإداباار،سا!لمرا

زطاور.ناجرب؟اوادي:تهالقديملادبانهدمإندعكمالاوهذاا)ةديماثالكهر8بئسةهعلىيرلىينا0:سدإذيوا،العراقروعالذيناالفيضالمأسهاةكان

ا!ررةو5الففيا)عملغايةد%نالةولانجم!.وثاءرالعصوصاصات)ي*ءم،الدنانيرمنينلملاتااتإعثرؤدرماالمإديةافاس.نلحقوا،أسمةالف

الفحىهـيءعهذرايمكنمافصكل...4ئقلحقاا"ح!وار-:د.لالقوف--بؤةاكإرذءا5حةفداغمور.قاالعرفييالفحرإأهـشاطا3ودرفيضح!واش

وافكريةاوةنة-ق!حقعنيركشفماوكل...ومةيدعنافإبوالقبة.رؤرة؟الماوإب!برإفيالعرالثعب13إسهق:لففديةهنووالملماديةاال:إحيةمن

،.ة-لىفاةمءسنتكونايمحنلاقةلحقتالأنءدمفءدطفيةعأثتوعا.لمدءراالفثضانهـذاادبغدعنفميرلهوصادهجنووب-لمرميذهفمب

ابوالآداعلموماكاء"أثإطمبالطوقانتحلمعةمرلثاليداد"

أطأثا،لماةهطاسالشيةخمافيإبلآدواالعدوم4كايفىاتسةالمحاؤاعةث،!دتابء!اًروءهوالمريالعه

نااًذهزشغا!اليالا-ا-يةا)قضايا!زةاولووالطلاب4في:إرك.إحوظاءددحولمخ!،ةقات!وتعمةاؤشإتورء)3دون؟امابللمذلكانعلى

لى.ا)عرا!ا)شةء"تور3لدابر-ينثارا)ذيإ-دأطكانءاذ)كمن.الادبشؤونمن

.0هونضهومار!أا4"يالقود!المار!هطعنىز-ةالاةمحاض.وضوعوكانة1الصود!-ولا)"المميناوءوذلىز؟اا)عظجممعبدالا-:أذينليينو،حسين

ىادصول،4الجامعوحبالىتلى،صاادزقاشمثار"نظريةوفإرةعاجمه!!إق،اقادسفىجمةلادبالاوساطافيصدىمى(،الادبفيضحهونلمول

نتراهـلاندرعلمىمحا/فىست!افياكدتلاز-ةاو)كن،4ةالقومملمفزلمادياة"-5ا(قالاتالو.نبةا*الموازيىاالامص"اذيئلوج،ة.ةت!فا،كازبمناء!ر

ة!لحاتاالميزاإلاةامماازضمعولايةيدالترررجلافاخو؟ي،يفرالتعاجميعصوت)يدةجرفيزثرره!ئرءدذتاللالمقادالصلىهذءافيكةبتالقي

نمصةةايوجودءرتنوا،ز-ةلاااسآبعدتا-رىة2جومنى"!قلوايةدالبفي-5هرعر(أ-ةياغارةثشنجههطإرلأدبا)اربه"و(الاهـالي

إديرلذياالتضال:ٍالققدميةهـ-القومال"!رةفيالاتجاءيئدنةالم،1صةإتهـذ.وناقش،لحياةاربواالابراجاأدبإين-أرتداتماولا-المسكة

ةاصلإح"جرافكلبىيعاوالذي،ريالثوواءلي/الجذريا)تف!يرثيءاا!رزفيوليم،إ-طورةلل!نالفننكهـةر)ارالىوخإصإلةكرة

."ونحدرةاميةواهسلىازأاحيافي-قاطثاةفي-إسالاصانالا.رفيماوكل،لافنافقاالرو

نعفي!اعكرالكماليشفيقلل-يد"ورةلثولناتحلر4نيال"اةرةلمحاانتكاويت-ع،للةنلفنباإ-مىم-!وهـو(لأناا)ني.*اضيقافيشلانحااحد

حولرابتدلىلقرر:%ةلمض!الل*:اصتهزظرو،هاوء"و.ليالقوردا"وام!مومبمذهفهو0،ة!-:انالةىي-5مااهـذو(لمل"ابا)يةة،كطو(-ن")افجبدزأاحا

--*الآمةأءلأجزتةكبكمنابة:هراصل،!-وممل،بيالعرابرقهعفيق!ازلهلانا.غيريوادبنافياادبب"المثا

إفحر-.-كلىاوأدت.4ئةطاامؤ:إيةيةنتهارهاليطبروابطهاورحدةالىا!الجديردةالقافة)مجلةفىضافبافيالهرخإصلاحتور3اإرتب3و

،ا)ع،"4ا).ظرةاهيةعلىالشاباةس121كدأقدو(،يةرا):ووحللمروتعطهأءلأدباافكطلمضعوناى4م؟!ولذاالادبي.الالفنياعاءع:افي-لم،غاةا-

درحار"دو،فهااد51هقيقفيلىيةرا)عالقضهيئشللةا)عهطا)!-دل!تةاوعرلمثماواسإسلاحااؤلاةحكإرا4بروع"عنء.-ارةو5والذي،والفن.

رات)ة!وولالاوهـامإطاا-،ةدةا3:ةأداا)ةيد"با)ةظرةل!إ)!لذأكا-"اب.،"ـالحواستدركاًمظر!الشفيلاً-ذكااقااتءلاباراوالانطباءإت

ال-ءا-ةفيمالىوا،الىيايحا(-سفيا)ثه:."الج!اهـيراكاثسوعدم!الس-ر."هداخلةتام"وحدةفىلةاًنتأو!و!ااشيه!،ادونثن4ل!ضوجودلااذ

"...القوميةلاهـدافامنءجزعىيومبرمدمأ-ويةالممأزلااليماال:ظرحيةا):امنع!حنوا)ةنالادبفينلمصمواءسءنافيالهحثةانلذلك.

،ىالوراريئقيالىج*منزإ-ط!ينلزاموضو!3وكان،ا-ا):ةاةسة121امااولها...ع:اصرث!ثةمنلفي-اًا!ساسذاهـعلىوالمضم.ن،ؤ--ب

فا-طيئ،بخلمارعنوهثالحلىفيا-3ءتالتي،صجاويممانحس4سلإففدلاز-ةالج-مىالاذانزكوينمعهدرهالذيالهرايد!بواوبرهطالبااوالحهوي

نطلىا"نمىالداءلجزاذلكعلىلاصهتيلأءافيطلةالبا!؟ارمزاا"،وديةاوعناد!!ةةاعذولااعلىمثلأا!إش-اذيا،راطفيىاللمضموناثم."-كيصكاق

ال!.ير.بيا.راياتلذكرامقسةلحياامن.لأبةالامن،بةالكامن...اطتالعومن

جد"دةوص-فبكت((ا)عمايةتهحءأ((ب"الهءإنينودلذياوفها)ثالثارةءسماا....الخ

لةإعهللديناصلإحالمدكةور،وا)"ء"-"ا)شخص."الةأمي"اتفيجيهفلواهـر)ان)).0.ةةء"!جاتوح!خلةامتدوءلإ-إتءعقدةاتمؤشمنةءيمامابهكل

ح،ةاتمنق"الاالحإقةوهـوةاؤإعرالحقوقاةكافيريا)!-ازونالقااس-!!صدلىاتهدفالتي)ياتالورعاولاجحماعي"ـاجاتلحااز-ضمنءـذهيةالءطةلحتاا

اءا."ايةإلنظرفيلوجيزاالاوإطالحاةةوكاأت.اشااساالمدييؤونالةاح:صلااجحماعه"حاجة)-دءإولةلاازة-13الة"جةاتالفعاليوما.اطاجاتهذه

.ادرءدفياعاا!ءط.عة،!فحة0771ءاتا6زاللار؟3--واإ،ـصةطزقكلدو،،،لاجخماءهطالطلبكاؤالكلذ.جودهـاوفيشك

الثاءرفيم-الظعا،دريلحا"صفاءللثاعرليماصءر!ريتوا؟،باباونر!مالادبامن+عينروعتلىآظافووج"ـالف:انالذي،!راباايرغأوالم؟ثس

)يداوالتقدالةرليينثمالقااعوالءخةهواالاخلييندرماالحبموضوعذا5نازقيول،"عينإثجمهرةمعيةاتعضو.ومعا؟ة!حهواي،والفن
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ا!هرربلمحصا!ط!!!ا1فشاصد1
متح13زيلةالطولي؟خما،الترك!زوعلىاكخصة-ظةلملااعلىز"-مدةلق!يمؤا.ادد"فيتصدرالتيا؟ديدة-الةلراتم"ثورامن

والتفصيل.2:دلحواواتهسضصجاثبدلااليرسمنلمحكلاوقتاه1منسعبااذللا-ت(ا)-ادكماء؟زا))-شاحتملااينباقالهرريختأ"

جاباا(هـدف)وا(ثيء/)جلامنلادبااعنا"دوبا!لساحينو.ميلمحااوياالغر

واالحياةاجا!مناوشةالمبجلامنبالأدبادههمىبمايؤمنلانهاإدالعقةكافي،ذالاسالطائيفاضل!ادههر،،ا)شعوباكاضةفىاليومكااش"

لادبوا...يكورلااوا-باًنيحوانمازإ...لخسااتالسةوادبارهـابا!دازقومالتيالع!ية4هافالسإ-لةمنلاولىالحلقةاوهووالعلوملآدابا

...!و"كانن01زفيكل،نيةالاتاالنفسادباو5ةيوموالعالادابكاا-كايةلمويبر،"ـلالتوجمءيةش

هللتهمهساهللىهمعهمسلوإ-ؤاومديرهاح"13لصا((يطالعرتبكاال*مجاةالغمرذا5صدرتم

ئإسوركااصاص"هاتالحدالفن*ومجلة،المحاميناوفالى!نعبدالا-تاذ

لا،قا(91سه214131)لةلجمورادةجرفيحس!ن4طرلدكتواتب3ليل.ذلاهتااحبها)صا((لفجرلءو،يدفرنص-وويممابدذلاستاايرهاتحر

اعراض"ننش؟دهمافيارلةانءفىقال".ءرفيواكمث"لحالصحالىعن.!لصالخاطارقالايمهتاذيرهاتحرئيماسورل!اص:،1ىالوس!لةد!و،العباسي

لىهـام،الممتلنامنتيتأ؟اواال:طإرة"منتيتألا،ربا)!رال:هإطعنا)ةظإرةدامياويالىاعدنانالاههتاذ1)شإعرل!اح.،1"كاالههـليدةجرعادت5

نفه،مااجفوانا3رءـووازهتقوايدهكأوفيوفسواأمفىفيزهـدو!دفهمبدلااس.وءي:ةلاناتم!درا2واحة،ر2شمدةطيلهاتععدالصدورالى

هصيىبرأا)أثاطمنوقنعو!.وال"هاء-قةلمواإعبما،دمنا)!-خالفنيةت!جهمابةميةيومن

"ال*اصاللغةانفيشكمنوما،اححمالانهباهوالءةإءومنبافلهالجكدومن

الىباًاا)"فى.ذواالذهنرالل-ضوكأيةذم!التهاناييماعدب!؟دإهلسدكاو!ما،ا0يع.+
الحركةفيد3الجإ-سا"ـيكافمم

!وديض!ظرحبسس-،!على"مزفا.يرسلورزهم،ارطوادقيوفيلجهدايىروا

.!ا)ة!ارعاتساًمناولالليساعاتمنساعةايفيالعادبئ-ياخهمفياطإصبا((لاداا((ا-للمر

.ءلصا!اللأدبجسلةاتوغرافيالفوالأدب

فى!ارغنوالةولأدبادرااربع:ولهلمقافيزسيولىلحصاعبدرلدصواتحدث

الانية4دارهفيمكتهؤةغرعىحينط-5اعميداالدك!ورمع!لقاءفيبم-"ـاصدقامنعددرينوب؟:هتملقاءعن-(هلما4511الجهورية)-

ز-دتحنولم-ىدةلجدالرسالةاررمجلةحوليثلحداىجر،ؤةدلهاا.خإصيرأ33اجمرووكان،والط:!.ةالةن4ـزضيةفياقىاثو،نينالفنا

فقيطريفةجديدةستكونان!االظناغاب:ا)ءصءدلنقا-ر!د!درتانلأدباإ-تط.-عل5*:الؤإلسبمذامفالهنشيولدكتورالهىوقد

،ذ)كجلانب"ـمعنى-9لذياالعرضاسيوباوفي.الادبانلواامنيهتوررافي؟غرزوفوادبهناكهـا!،ىصراة1بمهااو؟لأ.ةحكايةالط-عةهذ.يحكي

،لصاظابالأدبتعى-بميرءلةلىاجةحافيلتزلمالاهبااط"ا.انغير؟ىواللمسبملةقالدءرعلىزقوماًكثيرب"اع!ااع!12يئحدثالقياقعيةلىاوهل

.اكةوهـالقادءش!ر"نبصداءاتصدرابرلةهذ.ارىاناط.عا-ولعلي:رةولهؤالالعلىاركاقيباأب

ناذاافأرإارررلاحعادمالنامعضالياعمهالوكإشاإهةدسايخهطداكاتبفياكامجلةك-ةءاآءرنيكونا؟حنلا،فههتا"ن.كغيرلأديرباإند!

...اله:ةفياتعيعبار!الحشابررمجلةرصدااالىلل+ودةالج،ـداو،أطبعةاوبين8:ةاًبفيقع:دماو)كنه،ف--ب-اطلل،زا.،1أ،فقط

هزاف،حممالحوااعل!تقع؟جيةرطااهرالمضأاعالمبينو%بذ،ع!خرابه:ارة

اةالرةورارديرلحةهو،4ـزقطيصفيولالملعاااذ5يزتكأ"ـملىمابككطلا

لملاحظةاتلتقياوهـعذ،حيطأرالمظهرااهذطةروساهزفسعن.1ش-ا

!اء!ول-ء،مها.رجيةلح،اهـرإظ!المعافيالمبحثة""نفيلما4كشةعو!-،بالثعورعنده

واق"أرءونانلرنة-4ـ،واقحهـويرءرضهالذيالواقعكاننا5ومن

ى-.نكااًثاجيااو.

ر!ثيرلاميرارعلثاقرعيرةصالةو"ةصةدالعقا

سعء!ذستالاا(ه14ه411)ةهـرلقابا((رلاخباا*ةيردجروبمةدلسآ

و"ة"عراةاتالو"دث1ؤ-،1ربردوواموقفل-وركاؤدوغاابجا،أ،كرةللقصالق!ةفي؟راعنالعقادعود

حالةفيشخ!واواحاثثا)نازعهورف،ي،خ:إملىاتةتهيلاقدخهاوا،مسلك

أ::ارتياكثشردومحظفعى"صادرة-ولتدورزةد،(زف!ياألا(تخطيط)!ةالقصوالمصة.ء"ينة

وقد..للعةدةورةصرولا..وص-ب2!تصفو،د!ة.ألىا)-ينجاشضصين

بيا!مرلماعاا!ساو"ءجزاوعااصرقااللخيانكايامال!ورصرنجوالنتالمقدءإتانتكا

يلة،الطوالقصةاوليمالرواامنعباءالقصيرةالقصةانل!قادلويرى

692!


