
!اثصا!طع!في!1صهدل!ت1
وطن"يخدموان،يخاء-يثيرقيمالىلهرادتاوالئياص.،1التيليماالحربدافعأ--ا..

ؤعلمرخدمدلقومواهبه.حيتففو،جم!سنهالنريحواةاعلىوطنهوادبا..---!./سا

ابسلوا،يةزا)فراللكةمن"تمكثبفض!لفمو،لةجلخدمةال*ردطالادب

لمعارو.نالعربيالادبافي؟-!؟ينبالغرثبصانا-غطاعقد،وصباتةداتيلمهااكرم"الادابا،!اسللمر

3"أ3191شةذمنلى!بارفيفنئر،15قدر15ثقدروولم،اليهايفطةواالك؟ففيا!كيملوفيق

(رلمنثوالدرا)و!رلازهااحدتقة)و(بالهركأدال!وةإصداةا)كما5ثةثلا

((.قامضمهاتاًنقلاًالعربيالفكرئلفضاالغر!لىاكاانقل!صشفيابامهاطإشغ!حنولم"لىغةاةه5وااتالربمن.!ري!نلم

.0001انءععلىيطلة"اميتةظالفاعن-ثالب

:انعروذفهمىاعزيناغبدوهـوالأول!سإةهىعالحكيمقىدثثم"..افيكأ!فيبخ!+؟؟؟ت3!؟3-..ولا!اسورينر؟!قيم!نولم،حيه

رجل!كارلهاتلىيدلالمازينفيغث.وهوبالتجدداي((ايماز"ـبا)ظور((؟!!--"!نرا!!3-"+!!!؟ك!5فيأفي!+

اله.يقلمعنىاعنيارلالخذا!لم"ىاعنىالاعفأيمنهاقولإوءةدما،حقاعظيما3!+*!؟فينج...خ++،+بل"اةدشاالعتق3جالمن-و؟

.031-...!+!بمخ!+00،الناسمللفن."ـبلغةا!الهيعالجكار

،ات!ددلاالا--إساياكفكيرشعاصالعطمةصفاتمنالىذلك،لاءوة:-!غ؟أ!()س+...
....؟ئر.:كانج!ننبخ..لمماردإ!.يدالىبهداوكار،أجميع

محددين،انوكا-نثناءاللاالمظماءص".المصسقاي،نرمامغالهةاي40!"،!د(ش!في؟!أ+"!-(ممه!بخ!وبر.-.-ا

...زز---كه!!؟!يسيمما؟!دولىالفنيلمعللمهلطبرجمةالهرغها

الانسانءظمةلأنلج!ودواوالهرمللز"نينلب.نا،له،ور!سابفيناي!فئنج:كل.عناء

شها!هو،منلراعلىرت!اللامظ"رخيرو،رمناعلىلاتخ!هارافيكما5؟!أ

..بر!بى!بفي؟؟!،+تهح-اقيوخارالقوملهتاءثم

هـ-ذافيلىلانهاايحاربلىمنا،ثمراالةةك!رو-طورثمالدهـاالفكتم!لمحديبئ؟بخبننم؟؟\"!،ئم!كالى.ةقد-ببةلادالقوا-ولاالفنية

تذنجوا)شعوبلا.موال-اسفا،.العادةرأوؤاو5ءصارمرنودقارالميد!..!!ثا-يرظ،!ئم-نالهابنووز،إباادمنه"اككرنأفنأ

عظيم31يمهعفلىالىا،لهرما13إعهبورمناكامنفيتهحندةالعاحعلىا+::الا.!-برذ،ة؟6حغششبر

".يدالت-دلاك-كرءإإديز-ب1511علىوظل،الجالدينبمعتدحل

.م.الهيكلسدنةلهاذنحتى،عامين

..0متطورةاغةا!اءهـم-وف-قىه.فياجديرنتفأادخللر

فوطراتخاذوابيةالعروفالحرلىبترفكمييزع:دالعزلاقتراحعرضثمكنولم،لهجهعيينيقد.هلم--وراالقهرفىورفيقهلاولاناقد.ووقف

دت:فضيلةبالحقافلاعترا0،اع!رفتايجب..:ًلوقا،تيضةاللإ..حق!نهقويرعرولىلاخراكارفقد،ين"ـللاخريقدملأنجةبحا

..عصاعةديماحكلفناااءا،الثجاعةسهـيىفمن-يفاحقاًكانال،زيز،ة!كليماسماا-م!ال"نءفتنتا.0.،ر:(1)!ينطهلقا

..ابد!زقطملاول!،!اصيانأز!كلم!صاوماننىمابينتفرقلاساذجاؤكعلىلل:اسوتظهرمداورمحاورفأت

حروفوهـي،الحلا--يرءاالعةد-صأوخصوللعقد-اذناعرضىالنإلاخ!تملازكاال-اًسروعفيالقبتوقدجدصاحبتكحءافينتوا،يصر

،ءادعدالاصم-"عدكللأمرالزمذااود!ني،فبةتيواللاةدالعربةالكتازشأتانبعدبارىسمنعدتزكا.0*:..قالثم"..بةوالدعابالبث

،والاغ"النحوعدقوانبر-يطالجاص،طالابرس،الآخريلرأاعنللمدفاعيحبرجلشضمية!نماوا،نونالقارجلشخصيةليممتحديثةة:خصلك

زعشلإكأيرءمالء-االقريىتطبعاإتكلماوىءالقاريلتيلذالحدالىاتركلاحتىطدور4الفنيىخرهوكآملأبانأطءته-ءاعلىالفنيطغىوالفن

،زجاكطرمنزوعانهاهـمما،حقألي"ةالعرلاغةامصبةنفا،زفكرولالءفلل410حم-رانر،:ص-ينطهوركر".الةتلغيريم!،حشيئامنه

اكطق،ق:لرةالعبامنلكالةلءوضعملتالىارىءالقااوالمتكلمةيهي-تاخولأول،منكإجة.شهط.خطيرةلمث!ةالمثيفيرةلأولعرض-قد

ق:-ا!الح!ارةموضعنجازبطرلاعبثتأملكاابالاعرر!ا):-و-ث.نولايتر!4لا"رارمرباللغةاليم-ا!فنءيأشن!وليحاتب؟بيننا-ظ"رةمر

الونااهذبرحتهللاعص..غةالرعصفيشكولانلاانحنو،كا)ةحرتب!اتجازفىا.ونلاخراالكتابتص-كاخهكالىءاصهجفيتةي"ـولاثةلد

زصةعانم-ناذنبدولا،والحرخالجدمواقفهطال:-وىا!عبمن"يلالفلبالثيءهـذاولإس.ةبالعراللغةفيالفنهذاأصلتنتوا..كأل

تطورن1.رةءتظوباقيةةحبالاة!حىردنااذاا،عداالقولط-يطشيا،اليفامكحمانةبابخاسرفتدقزتاد!:للحكيمالقول!اًموال!ورءدنتهىاو

فيا)تطوروهذا.فيهيبرلاات،ز،مىالعزيزىدلقاكا،يئالراللمة،الاذةظ-اراط،تانب+دإلالل!نأذنفلم،عاميخابناإدوقفناكادبعد

،!-امانجيرت-تةظالف!حىانوهي.عقولةلطفةبردايةس؟بدأرأبياكقا!!لكهـلىاجمعوقدنانجةنا؟تبصانتفأ،بكشرفناقدوتحن

م-عا)"هبياهذو5ميةالعافيءاوخير،زيماهـاخيرالءا.ية.نوس،تير،..اكقادتيرو

وءكتةىالك!اتخرواافى-الحركاتالف!حىلإدنلم،فيؤ"تمغلالعالحيةملقااىطق...واسلاد4اعلا!يم ا-!ء4ـ،واطهواليما-إالاتصادم.ط!،

..((للاحواااثهرفيزوفبالىوكان،سيهر3سلف."ـفيعنشيئاإسردأف"ـوليةلىمتجلحكاز.قأوونمض

ابخيالحسمغيمتركقدكآلىولش،لةالحرلجار.نرجل:ًفهوءالبواصفكأ!اآخ

اًمدفوعذلكفلفقدوادبهعوولىايكونمااحوجبرعاوا)كرسيهذا

اطألدينءعالححيمدخوللىعتعقيباًاككاويكاملنثراياموبعد

افرحهلادريل-تثر..(141512591الاخبار-ريدة):فقال.4591االمه7فيالقاهرةفياللغويالمجمعةجا(1)
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العتيلمحمىا!طفيفي!ما1فمهفماص!1

"..ءع.فآقرارافيهيتخذواانالىيضطرهممعينالىجمعافرحاني؟عإث-هاشفقاوالل!ويابرلمع-ولىبىا-يملتوفيق

ةر-5الحاوارراةالدا!لءةاحأساة،عصايفيلىلمد،ايفىجمعايبهيفكأرالحكيميقفتوشكولاالاغوي

-.---"ـمايصيبنعا."ـاخشى1،ءهعنامنلحكماتووقعلىخشىاول*كنني
رأليماإشرحساعةاخرزف-"ـمنا).-ددفيإرع!رشديرشهادانعلى.-

لا،فياادغير،ىلاخرإلآدابااكلفي2!فعراكاالقصةكاان..ة-ةولتمتازذاكاابمعبخرخ!نكافقد،ز!هـورءودالا-تاذهوآخرناؤضاصابا

تمتازتهراعباصارتبرهعادخل.لاا،يلاغوالخطأاليءضوبالفضزهعبارا

لةتكلفركطحبر!ااار)هىهاالقممهتدلممعله"جبمدالذضىا"سببهوهـليدالعلانوريرهاابرعفييرظلانالحكيم"قلتوفر-د!ر.للغوياالصوابوكلود4باله

لاإتصورلاف"كطناقصةاررهاةتعطيكالقصةهذ..ثللأن،بهامعترفاالخبرديربعالذيالووانة"يئنوفالى..يللشابىعاخارع!كانكاللغوىا

برعهفيتكونانتعدولاوللتيالبطلةاواليطل13يقوماتياالاؤ!الا،غةورءدهقدلذيااللغويتوؤيقمنا!رهـرعلىابفىاللغةروحعنالفن

،الاخرىالح.إةهناكلأنذا!"ـ،فيبميرةقيمةلهلبتأخارصآمظ،ر."الفنروحعن

،اةالهمعةيات!دروالقيالقصةاشخاصلىزفوب!اتختدجالقيخد"الداالحياةيةالمص"القصجاتعلىدماع

والخارتةخلالدااباةتعطيكالقيالةصة،أجواقيتر!ماالقصةوأنأكوازاخرلرمجلةفيالهرليماالقصةاصيعالجر!شديدرظوال!صورحينءة!

قزحقاوادراكف"مالىفعىوالتيكاملةاباةتصهورالتيالقصةهماوراجم1همقالاأاضرزشروقد،اخرىءرةوناقد،رةقصاصو3ف،،ساعة

((.05رلأهوامجردو5القصة"نالغرضانيعتقدونكاما..،!:لوقاالقصةكتاًبفثه

رءةلادايةلانداالىتماتمدبل(-اعةصرا)ارا.سوكأدلمهركةا)قفولمنعبصيى،يبغرشاذو5ماكلمنزص!ه،ميصوغونلذ)كوهم،لتسليةا

ح.لهاكتبماخران،وكا،برةتا3وجدلاواًحديثلادباءواا)ةقادهافيوثإركواخطااقد.عرفيالقعةكتإبناعلىيدلهذانوا،قعلواوارفلأا

يوسفإلاستاذرةلم(ا؟ديدةلرسالةاامنالاخيرالددفىحجةافتتامقالةءادةتصلمحلا!كألحياةاانيعتقدونلأنهم،زق"معاعلىالإقاةال!*ةة!3

الأدبيقرألاالذيةور3لداوينيةالمءالة!مةحيرةاعنوكانتعىادبا((.0إنالاحتاغابفىوإثوهمابل،12رفييزانتبجم!الم!مةوانللمصة

(..رءهقرالماواركاتبوهـى،ةىا.ل)ثببرأطيكفونلوازاماكتابناان*..يضأ11و!كر

علاثونوالثالحإديالةاهـرةصالونلأننااليوم15نح.االتياء.اةعنلىعيدةودكنا،ذا-فيصهاباسلااساليب

(4599نيويو-ليوما)نزووالثلاديطااةهرالفانلوصايتم!زلموهذه..قرونمنذدناجداايتكلمويفكركار؟نلاانتكلماوزفكرلا

الكاتببانإلاحساسعلىتحملكا.وماابناكةإستهملهاالتيالقدكلةايبالاسا
ضئيلة،ض+يفةلمحليةالاحداثاعاتانطبابدتنوا،العام5داردحدءفيء

-:قه.والذي.كطلمااالعوالونفيعليهكانتلامةيبالكائةاتكانهالكفتبدوالقصةشخص"اتتخفكطيضاًاوهطيقولفماجاداًليس

س"ئأ.يخااذااحم!نو.45911//215عةساآخر)!..ةطيااقعواعنلزفصالااتمام،"مم!لةليةحيا

التيثةار6ا)ثثيا!الحماهاعثةننصة

كا*لىالدينءىا2ـعرض:فقالالحادثةذاتالقصةقيل!نقدهفيقاولقدرشديالدكاتوروكان

في!-نرن!!ا"؟!لىطأ.و؟6لىثج؟3قي!بر!-شط!ا--؟.أ!*-اطظنخ!*لا!في*ال!!ء!!أيلي!فو)وهي،طاهرلألىالحديثةالقصمى!نصهاهـعترفأيدلمحادثةتروياليالق!ةاو.بة!

7نر!"!لمح!!؟!كا؟".؟!!!نم؟تي!3دبأ!إ!س7-00.!2ش.أ؟بم؟-ت!!لم-حث!!!قي(رةو4ال)و(بردالاح"ط،مصرفيلاانقضىوامضى،زقةىاومءىفد(يتدالحوا)ز"ن

تن؟؟سبه!+ش+!بيم؟!بم!!د!ج!ر،ط7+يوع!ح!حمد!ي6لم+!-3:د!00%إننبخننبهط!يم:جم!تفي؟حمد!!ريوادةوح)وفاجآتبالمملإئةمثعبةءثكرء!هاءيركتوق-ادرا)ةافيلاا-"أكتالاش

؟؟كأكح!كينيزقئ؟ةبم!كا.وء؟كاط!إيرير*--011"9بم!-!ه؟اس-+!:تن%،أ!هبز!بدلانة!فأ(اءا):ي01؟إ،الة،ياطهـ!ذامنلي:ىاوخبالروااوبالموت؟اداز"ت"ي،لاحداثوا
ر-5!ى!؟!كا*!!-انا!ظأ!؟؟زر-!3-!/!!/.!!-.ء جم!بجئى-7خ!،!-إ+بخ؟برآبخ.--نحبماكا؟7-!+لمحقابى+

-!؟بم!أ2لجف!ل!قئبز+!6!إ!!نمه؟-،خمع!؟آ"-+-بر"،

61!أ؟كلى!؟الا؟!كل؟!إفيلأكا؟؟7!-لا!؟حم!؟!!*.أ6!؟يهبي!ص،/إإطفداصدوا،ناع!لا"...جدتيتقمماتكاالتيكالحوادب

7.ظ!لأطؤ!!ص9-في-خط-شنرفي!*بأ+--+بم؟كأنخ-ننكاكائمؤللإنميخ؟حيتومماهقيا!في.

/!7خبمإ"أ!-دببط-3+.."-.شبخبخكبه!في+!لإ+ب!35"يةاليوا:لاحد!ىاب.الاصلهوالشعيالاءب
+.+!-زء%/بخ!+!لأ!ش++33-.6د!-!!

كاحز!لآمم!يخلأجمبم!؟3!برلي1-"ا"،قيؤ!إت؟نر.ءا!-س!3+ك!!

!ه!-سئجفي-!؟!!لم!ع!إأ!!ؤ!كون+!+ير؟-+الىكأح!!3+ئم-زأناشكولا.دا:ةا591؟اء/91عةس!خرافيفكتبهـت-كيغامدلاستااالنقداهدرل!ارقد

!؟+!اجبمخم!ء!ط*سم+

ك؟في،!؟!هىيهه؟!!!+!ام*-إ،!!!!لإلأ!قي!خهبم؟كاببرف+-أةخ-!!!ئئأتسثيءعلىدأ!نااهـلىلىا!:فقال،عليهجدتهزقص!كانتكاالتي(بدلحواا)عندفاعاًدمهيبذإ!

5!!!!!عحوة-!!.-"-ط!ةل-نج!ك!يغ-أ،.ك!كا2خغ!ين-!كهصيحبنئج1حم!بهيالح!ال-طحمطشالتاداتلىمنل)ةوعابمدامسلاعتراسسااعلىمتقا،اصعالعالمفيلادب4االحركآت

ض!!!ؤ!!أن!إ!-!ئن!،لن!بم"،ظ3!بن!%%؟لآ.+ا.-لابمدكا!د!م5%؟اليوميةبالاحداث،بهز-مىقداحرا!ماياوالحدوتةاوالا-طورةثطعورةيالشعالاداب

!!لى+دا+!9!كأ؟؟.س!د.ش!!1ءإكتمالمآ!ثاله!!*!زبخ!،ذلكر.قدصخذاقدمة"ـتذعالذي.ليالاصوالبعالادبيبنيازنااليهيىتجندالذيالاماسوهي

؟!حتبصفيجم!9!ثفئ!!-:1أ!في!ك!!!ف!؟!فيلكأغاوثالاقامةاررف،ماريخ:ىنهاغانمفل!يلوظ"باوانانين3طتاوعولاحأس"تا

بمأ.ك!!نحغ!باسملوحمةاورسمممليةمجردالممريةالقصةتكولىبالىيطالباله..*رشدير:ادنقدمن دك!ه!ذبموتل!+!ء3؟

!أ!،+ي!!!-؟!فئ!م3نجه!فيجم!م!شح!2!فيلأبركبما!!في+!خ!ب!ى..الوحدةاوا)ثورةشعوريةحالةوصفاو،القصةبطالافيهيعإثرالذيالماموالجولاب؟ئةوصت

نمذدكغيرالىاإ:يوضحلثيءلاالخةيفةففي،طظاتبضعالقصةبطالافيهايع؟شمه"ية

خلم:فةلكمالتمثال(التغب)اليالسياسبةلمسمياتاحادثالىيتعرضواانمثلالحاةمنوموةة"مهمواراهاةاسامثاغر-ةهتمة
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ا!ربلمحصا!طعفيفي!ماالننيثماصد1

وغالبأواحد،وفتفياطبروريشةوالاكواريلسلميلا؟ايىتخدممهسيتهفيمن!أ:؟ئاإدركقدا)منانإنعلىد)صلاتعدلااأداالا)-نبم،قيري

ؤخذومما،للوحاتهموضوعاتإمريةاوالتقاليدا)طقوسمنبتو-ىءامناولانةعنهيعرمسانرف:"ـفيعلىتدلما،قدر،الوحدةاوإ:ورةا

احيانأبدولىجم!عمماواووالحركةفياإبالغةئوإشيءامىبث:-وانهعايهعرضانالحاليالصالونفيحدثوقد.(التزم)مناولاوا-قجابا

اسلوبهعلىحافظوقدالسجيقجمالالمثاليضآامومنة.الترعةي!توريكاروفيالدلبلفيالاسمونشهـ5-ذا(اكعب)اكهجعلتمثالاخلإفة؟لالمثال

الص-!ةبرشافةحماموالاهالتمثالصياغةفيالقوةتوخيحيثمنالمعروفبدت-6شض!1؟ثلللتمثالوهـذا.الدليلراةقتالتيافىه"زوغرالفوالصورة

رشا-،ـفيبرعااللمذين%جاولمحتارلماليةخطوةيىتبرهذافيوهو،اطتماو!،ساقهاولءةدمعابهماتكأاثم،يدءعلىراسهفأسةدالتإء5هدمترهللا

لىوا،لهقىاتكوينرب-المةيقكا)ةةان-يراًهـصرينا)-جلزاوما.الخبىعلى.خصماا)ترخط"ـايرقاعإو،لمكا-حةابركتإةهؤمرال،15لي-ردونوهو

.ةةلحداالواقعيةنحو-فلجلاءال،(طاعالاف)ءا!!كةبحةلوقاعدتهلىااض"تأصالونافيعرضأ"ـعندماا

،ملحوظبفصالصالورفيا+54!أ!+4ا43اثيخصهإتاللوح!زت.وقد.ازحشلاوج،ددونعإيهاطلق،الاوللا!ه"غايرأاحماًاناي

،ةالشخ!بيرا2التي35"ولفهةباطلمنهاحمودةلديناعزضهعرمازمتاواافنا68مالمااهذالصالونفيلهممماااصوعرلذينالىينالة:اعددوي.لمغ

ورهولاسحاًرومنهفهيلمغنياترافقالتيالاوبرامو-*قيتشبهزكادوهيالمءروضةالصيةالقطحعدديبلغو،لينال!من-اقيوالبمصورا37ًهـنهم

ةفلمتراالاأفةتفارقولم،متهقواعلىبسطاسندفظحاو،وشكيبازفصلا/..تحتياصلآ62ولوحة051

اليهيعنشيرانيفبغ!.1انعلى.صوعه4ـادءونصءرماواططاللونفى..تس.ومس?مر

ينلأروادجينعيادل!اانبجالىفأ،المادقةليمالمهساوحلىاو5الصالونهذا

نضالاالطرثقيز!ور!الارصفةباغة)يىداع:دزيفيإلاربمواخلإلونلممراماا،ر؟4واشتأالذيننبوالاجايينالمصرمنيجمزنونوالفنا

نقل!فيز؟بلراواليودلمة-اباواطط،القمب-امعو،ناءة2وا،حافا3و،المتطلحالشابالف:-انوفي،م،لمعاءساالفنمننحتلفةحلاءريمثلونفهم

المعلمة!!فيالمشرقة!!اواسرى.ةجاذب!اقيئثم،ا"ديابخلود(القصبصادق"صهوروهو،ثلحداالفنمتحفص.يىعيادكراغبالقديموالفنان

يةءلممراةالج!فيمخيررشلالوفي2"ـ69جاب"ـوووفيقامسلةفعث-ت"امكما"ا!خ!ورتتالفكرعلامامنعلمةيالاا)ش"راواخرفيتوفي

عمم5+-:ءيناحمدالدكتوراحوملمراءـوصرملمالأدبا.ا

الثيابارزدى؟،والجبةمة4الشعالع،دذا5وفي-5.51555ء51ءاءا80000ءهءهه55ءه؟كانةلهتشكدالالمارمنعددأاميم!احمدغادروقد

كاهلإمالاستالي"ـٍؤ!ىر3مننت!ىا8291-نةآخروفي.المدنيةالذينالش.وخالادباءطليعةفييعدوهوحثواليالدراسةعالمفيبارزة

المهرحمبالقطرخارجع!!ةبرحلاتالقبامفرصةالجاءعةلههـهأتوقد.الشباباادباءمنالجديدابيللهذايقللطرشقوا

،0391سنةوةإ-عايننلبناورياوسو،8291سةةاسهط:هـولارفز:تهحثاعننبذةيليوفما

.7391ستةوالحجاز،6881سنةالاولتيرينا.لصباحا)قاهرةفياميناحمدولد

فياشش-،2391سنةوفي،اقلاهربنبارةقاما!13-:ةوفيكآنلذيالدهوايدعليم!زلهوفي،ساباتا)كسفيايةإلاودروسهصاوتلق

نةفرزيارةذلكلهفألماحبمولندهلدنفىعقدالذيالم-9:رزيخأمؤتمر.الاميريةلطبعةافيمعمححأيهمل

ء"8396!ةاخرىبرحلة.عهااثم،انءتر-،الازهـرودخل،والعمةةا؟ارتدىعمرهمنعشرةبرعلآالراوفي

سنةنتدبوا،الآداباقيصروأاخير9391أرنيولاوفيثرةا)-ادسةوفي،تطالحلقش.وخيدعلىببةوالمرالفقهغلومفدرس

مرفال!اربرزارءتةالقار-داإلمرمديرا491متاليعةلوحاثم.بطتطاةلإمالاسيةاطننةالمحعمدرسةفيمدرساعين

لىا(الثع-4معةالجا)وعممطرخرجالذياو55ناآزهمومن.يوفق!لمأارمدومدار،!فيستهدرا

لكنهاالا!الاصعلالمتجفماالركالة)اءشلةكانكالهااقاالثقاكافةن(،)مجلةأالوؤإثالاولبا!تاعباسوالدةبمدرتمدرسأعين6091سنةوفي

.991سنةسيسهازأمنذوالنشروالترجمةليفالتأللجنةأئ!ر.طلهرء4فيرحارفيهاقضىحيثممطالترا)لةضاءبمدرسةبرعذهادحقل،جدةاسنةفها

.العاشالىحبلاالوررمنادتينرلغلمانتقلوا،سزرينلمدةف!ا1مدرسعينينبثهرمنهاترجهوبعد.-وات

-.ومدرسااعيدبلل!طواافيمكثولم.رجةاظالواحاتفىقاضيأب!دئذ

.منحليماالفخرهكوراالدلاداباقيءاسمة!ه91لا8لا4ائزوفيفجا،.يالشرعالقضاءمدرسةالى

بةابراسفيثم،ئةالءراالفةبرعفيعضواانتخبقدتواتم!ذكاندراسةعلىؤانكباجظيئككأتعلمالىحاج-5لمسالرحلةهذهوفي

الكتب.ددارالاعلى!.كلابرعحتىيةيميزالافالا!ز

(الاسلامظهر،لإمالاسضحى،لاسلامافجر:تهلفامؤنومالخاصتهحبافي-ةظ،واشوجونوءشرسعوصت61614ظوفي

الادبي.الولد،اطاطرضىف.ذكوروسقةانييناولاد،ثمانيةنجباحيث

ادله.رحمهمساهمةفيماساع9191عامالكبرئالىطنيةالثورةناراشقعلت.لا
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أ9!ألص1!طع!أ!9-!مافم!ف!ص!ا

تؤكآولذلك،!الحقيقيا)ث،يكا"طاوءصزروحتكشفعلىةرالفواالع.ق(ارملمزا)نافخفينطلخانبيهوأسى(اشرفةايفتاة)و(لأما)و

خالىفيالعادياتقيارضهايعرالتييدالبربرطاقاتعنئلمفلالوحاكالمبمشاألىواسي!وخطوط

الىماحمةا):ظرةا-ارمنتظلقونلاانهأهذاوصد،،ث!وسلميمالىالخلليير؟*به!."ت**بن!نر!-".رر:*خ..+!.!ا-!+"ا؟+1

--...،ط.-د.-!!++د+ط.-س-.د+.إ:.!-دم"مإصهوا!وانهوالوا

فييجدونهممايبالغرتفوالحلرثا"كهص!53؟(أعص!.الهجبببالمدهشلاهماموا+ء!!بر.حكا6،!باط.---إ-?.ص.إح)فيالم،!رة

لأيلممراكللسبالاعجإبااىسوتمثلادكالاعلماررفل!حات،ةي"الثرةهسيا!1.ص/!"..م!ول:"لم..-ا+إ؟..3تحاوا)و(يبئا

.ركثةاز!ةلظاقواا-عةوالإلك-يلةالعين،غيرء"".،!-!0(ادكو

مفهـمقلة!ار،"أبمالاجالبالفنانينعلىقرزطل!أيلىاذا5انءير!بر*شا؟.-.-س؟"س--ر3نذلىاىويأة

ية(الثرباباحارة)نبريوو-ففلوحة،يةلمكرابالإئةا15ًشازاسجلتصف"ثاكأتأان

بدتو،الع-"خةالصوزهةآبتهاويلم!راكع!اللمحطادوء5الىذ.تؤفؤد-أربةالغررسبالدا

رةصو،كالموتاء!فرموحثة(الترعةعلىمخازل)نمرى51حةلونالوا-د+نينوبالفة-!ةثلحدا

بي.ا)عرالمنعأفيصهأكا3رزدجغاعهةالطاابذايينالعاينصرلمعاا

،ءاليةىلميةسماتا!جانبالففانيناممالض"ءلىرانتوقدذا5لمفيعرضمابر*بنو

جلوجوسمدجرجوحةلوو(فئاودلونوبو1)نياندبرايكو.افيةخرز3سم!االعل،لىنالصا

نعلشاوقد-حلدة"اابداوئياًف-يفسارأاسلوفيماكاجوقد(الندبا)لى!أا!،5ىلأمولا!

.كالبوكللياجانبهلىواوالنادباتا)غادبودبره-فوالصدتب-ا.-.سصلإحاتلوحفى

01-يثم-لىر5طا

؟..لأ.:.حداالوالوراسيطرة

..شائتيسلسهـ.،"ول.!1.؟..اةقالمدس-ةوالام

..-.-..//!9""بر!ص.....:!.-...-..حهصالوا

الحاص!بالأدلثرلمرا-لآ3.لم"ا.س..!عبدزالوما

زمرف،و!الشسهذانهايةفيالاخيرةازفاسهالدرإلصيا)ءقافىوالمولفظسريةجإذ!-ةللان(اكرفةفيداة)و!يرالجزارا"دي

15القاالتنالعامةضرةلمحااكاثتو.العإمةناتللا.تحاونت،-أوالطلإباتذةلاساالوحات.ص:13ءنجويى!و،لةلمصاصقيواولميافيغسمنيوذدامدوحافعرا

ليةالعاالمع!ينرداذاعةفىايةعاالملحةكايةفيلاستاذ!ميطضوميلاالا-صاذ،اربالا!رلمليءالها)كرالجدثدفدالوالابئا:اصخثدفربعطادات

:انبرمنونبسكأوقدبسلموااهرزفيا)قيتضرةمحإآخر..المفزعوالقط،رينلى-واو،والنابر،والتمائم

لهوول!!ية"ثسلةالمعر+.!-بإ-ءا-:-قي*لم!+-.

م---بيم-ا

ا)55توصاتماومدى،المعرفة"ـهذهلأوجالحدوديضعالىؤ:13وحاول-ألا،..بم

مدرسيباسلوباولكن..السامقلىالكوهذارإسراعنالكشففيلهالبشر.-س-6+-+.-!"."-!أ-.--سا!س*اط.!!-!

هلأوجطالمبيىعالسرعرصهفىإدلةالاغدالدراسةجوان!اءاًدناكاس!!ى.0/13ادإ.!لم++..في-.ا

احرزخمه!التيوالاكتثالاتاهسودغوينالبحثنهج"ـفيوكالى.0فةالمرهذم.ى-إىإ

الكورهذايضمهمااءامالاأسار،وتفاهةالخاقالطويلجهاد!ادبيةالبئر-!.----أإ

م-نوكان...كبءفبستارعنهمحجوبةشاللا،وءاهيلاسرارمن..س-س.بر!لم3+---ا-.

الروحعنءدثناوهوصوفيةشعةعنيعرباالمحاضراًدالانساراضحالى-ء-!ء؟%!ب9لأ-س----.---

الىالصوفيةالضظرةهذهمنوخلمى..لروحاامامالمادةوتفاهة،لادةوا-!..+!.-2ة.في-د!+..-

ماولأعسبةنهائيلاغاءضعالماعتابعلىتحبوشاللايةالبمثرفةالممران"!خ."؟

و.ى،وشردنسكلمتاتناذاخا!تماومتىهناباصرامامجفالساسدلتأ-..،.-."+،+--سس!.

رال!قة-دقعلىسمقف،ذلكعند،فاءوالص!لطهارةلدرجةلىابماار.فعناماءإإ"..3%"!.!إ.-.

ال!وفي"الترعةلهذه-ةوكنف0ادظيمالكونوهذاالذاتذم5نةكتوفي

نللمحاضراالاستاذيرى؟الذرلةالففلةتفبرنلأحالميشعربروحرةالمثص!ند!امد(!للرواةا!ز!)

تحللهـنالستريةا)يهستصل؟اموكولو5!لىوال-اسةالقادةمة8؟ثيتمكأالى،ءنلسرءال

الدمرةالقوةهذ.قي:باردناإذاانخايرعنيذللطانالط:.عيو.ن.وفسإد--

سدؤكلمنهالتطهير!دوالجكفةامنب!كحثيرلىهـتااخدزأانناعليكاناعاتءوضوء:هاتخذواوا؟صرشواذاالذينمنف"م،نبلاجاانذوالفناماا

.لطيارة01الصفاءدرجةالىبهدوالتساميوشرعلىيدلطمة،مابةالفاإلك!رةلدىي!نلمللتأشذا5إدريد،الةةيةاممالهم
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لا--ا!ن!رر-ك!!لمح!ى!.ثأ!---ا/!ى!طا

لمسرجا!انيتعلاىخراناحيةومنكأةداا.ةامتهىحفلإترلل-ءوتةلىملذيا...ليةالع!ابوالادبيالعرالأدبئ

حفلاكااءوعوزجازةلماتيولليثالخ!حلمصاوفرقةرةا)شعافرتةا!اتقدمالتيلادابازبجالىاوماليليقفانلحدتثافيا+راالادبامكانباهـلٍ

ممط-اليهـةاناو،عهـاقيا.صر-يا.انتااهناكاناحدةا)واديدعباصاوم!؟الآدابزإكء-توىلىاشءزفحاتياادحماذخمه14و!الماءسةالهالمية

.نه..ةلوالمطلتهرهمايؤدي:ق-احقحاء-راقاعرا01ء؟نةالمكا"ـهذهلبلوغا)-بلهي

ةبالاضاف-الاخرىضلميةالتمالفرقرأيز-5حانوزود-ئشوفنلاولا15عددفى،بيالمرتبا)كا*مجلةوج،تهالذيلىاالسؤو5ذا5

+االيشاراوا)جمما،يثحدقياعرم-رجودودونول2لتيلؤقاالعولىالصحاوصلإحنيلحااناءرلدكاشةالىوالبالتهرخمإدالا-باذلىايسهمالههر

-اكإدرفيالا-تناطبافعايرتميزالعراقفيحيالمصالتاجأنةلل!تب..الزهيريغ"اويوعود

بدونفكافراغدلساولةمحمجردالعراقفيحياهسرالفنهـنجرعا!"جدوقوفامكإنبعدمالا-ؤامنالاولالشفعلىباخممجاازةقتاوقد

الذي(رغداد1)قإهـرة)فيلمإعطىلقدو،كافةإداتاستعدنوبردو،ا-صنكاوإن..لحدير:ةالميةالعاأبلادامحج:بإ،اجت!هشطدابيالعرالادبا

الم-رحبذظرالذيالمصيرنعحق.قيةصورة،ةش،علم!ا)ةقادحاجم..طيببىتقبل-نبىءالءصصفيطبةمحاولاتوصوديرىالتكرلبالاستاذ

.ؤالعرافيءىاالقد)همثابلوادرا"يرديعلى،سي!الىفنلىالدعوةوا،اقيالهر،ز.اكامامكاون3يدرل+ربيئلالبلإدوفياقا)عرفيال!صصغينبعضليدافقد

ناما!نأو،بدادفيالفتيةصيةلمعراقبالفرا):قةشديدفل:اذا5عوالادبيالاؤتاخضالةق-ءولا،.يةودراف،معنير!3طرلآل!اونفيقوهم

اصب-حالذيافيالسءرحبالموضال:3الىاعضاكم-ا"و!إسهتإماخلإهريؤدىكم"تهفيخالهرصلاحةور3الديرىكاوالةوالىوا،-3-حيةالقصةفياهغربي

ريهمللأخهار.امةنإغاامينفيلماديةاناتالاعالهترصدانالدولةجبوامنز-5اإلا.ا!فنه-!4النامنيتما-ككادلاكش!فأ،وصاا،رءيتهفيل4

-ء!!!ايةوالرا)قصةح-العنتخملفرالهرالادبفيالشسحالالىيرى

ء-.!ةإشبر-.زت-اجل!امهبالاضا،هلاقيايمكنلاطأاثواالشسةطممقد،حيةلمهساو

---3لا..،عفيماالأدب،ناللونهذافيبهبرعتدادبينبكيايئىءلذيااددثينءاالشس

الخاص((كاالاداباسهللمرا.الصحيحةوجتههوجهلو

11،،بلمعالتءشكلة،يثةلخدرهـ4ـاالغربالأداامكاؤةبدنملي،بيالعربالأدبالنهوضال!)-،يللماا

تاك،السوريةفيصارفالمعوزارةفيا)بحثبساطعلىال.ومتظرحاىالهاهرلمطالىالضيقةنهدانهمنروج4وا،وهض!البائتهتمئيلهفيةاو

فيهاالاختصاصذويرهضىيبحثو،الناهـ!اصلإح"ش!دة،الدائمةالنكلةاةالخيفيهدعث01علطا)عهلالمجموعاسآيحاءالىد!اطانيالدكتوريرىكا

اص.خ!اقيكاعصةالاصالحباةوضروراتتآناسهبدةجدبممناهاداعلىاعس(ال!دق)فيال*ربيالادبيحباوان.."ز؟ماالتحقيقالسدللهويرهم

عتهرأسفيو-!رز"القولةاياقيالكفياصحابالىرة4مةمهقدةءةوعةهذ.فياز-انص!كفالأديبءوقة"ـ*!موفيالتكرليالا-تاذيرىكا

ئلسالىوا،نةفي.هئقوطرااتلفةعهنوابألىنياالتعليمشكلةم،المصكلةيىطتهلازصاناالقاءمن"""ثقالموقتاهذ،موقففييبمق،ايىاة

اله.الطلابجبتوفيزآبعانفهكماالتيالعلىي"وفي...غاع"4الاجوط.ورظبر)ويو."ـالفيزيموترالتأرفييةوفهوظرومجفعه

ا-صاذالداثمىداللهع.دالاستاذالسوريا)*جارةأديدعافقدولهذاإةعبراوطكزمز""ـوامكاني"ـوموقفأفسالىربي"ـالادثبفيفيسا،ىاليوم

التوج."ـالفيمشءلةلحوصرة!لإ)فاء،التربيةكايئفيالفسوعلمهيةا)!رلىاححماسدصلوماليذ)كةفى0ا.ةعاأيةز-اااهدافكانزف،ـومجتهصهعن

ايم.والنغ،جملةإةعلميمامناهـض!وضعفيهس-هدفانإنبعهالجممايةالعلىلاسسواعلى،.ذلكمنكثراش؟ثاعلونةةلاؤلاء5لأن،ليينالعاالادباءءصاف

ةينالمنقمنوجم!ورفالمعاررحالمنماعددةالدء،ل؟ىوقد.خاصةالمهنيوحدمكاالادباءعلىيقحلاةقالمرهذهالىبيالعربالأدباال،وضعبءان

.اكاديءءض!اواوفى،هازغ-يرعلىللإدباء"طالاوفظركفيالمىخاحصلالدكتورايرى

الىواشار،المهنيالتوجيهيخ،رزاموجعرضأالمحاةسعرضانوبعدوان?ع!بانلحرالاديبيكونانايالواسعومها3؟ةالخريةمقدمت!ا

اعةخعنايةعني،الناح:ةبمرزهالثاطيسكمرأوعلى،العهـبالكتابلهعنالىا.لاخرينامصاحة-وىجبارااوابةر3بامقيدغيريوررنوايفكر

شطر،مكأةواسةدرافيلراغبيناخاصالاشجيه-وضرورةعنيثبالحدليت!ىن!العرالادبثاشواسلميعابقوياجأاامتزبالحءاةجهاامكزنبجا

العلميةالطرقفىا).-ثوفصل..قيةالحقبلياخمهمقالهاتؤه!3التيالاممالكاتبطمصكاهذاكانكام.ووضوحوصقرقوةافءر.عنالاداءءن

الخا!روب*شأ.ا)فابلهاتهذمغنلل!فاليومالع!اءبمايتوسا!للقيمةالخدف!ماايةالغرالا.ممم!افالىئةالعرالأمةبارتفاعالىهكري-الدكتوريرى

توبضرورةوعن،لمهنواساتللدراطيةباالاع:ياًرالاخعنتنثأالتي0روالتطولحضارةوائيإفةال

وذكر،ضممبليالقاالعهيةالدراسةالىمسآنداوم!-!أسيدرروحيالاشخاصىا..؟تيمهرا5-مهحررجيرعنهـل

،مجنتافيمبدعيناناسليخلقأنعلىوحدهالقادرو5د!ىلجبإةواهـذاانا!ةن*مجلةفيإزمقاإةمثنا)شعبيةالفرقةتير-كرمديالسصعفركتب

نياتبملاايفتحن،.!لاقتصاديةوااع!ناعيةاالىوقجاتطزليقيل!ايقودنوانا))!4خصاقياعر"-رحوجودعنفيماءلتا،لنانيلالمدد((فيالحد

بي.ا)عرابيلإناءال!الم،ملةضما)برعابر-5هذالامآو،الإ،فيهي!شالذيعابرةامماقمنينتزع

بهوأدعيي"إيناظياملثكرةجاباولقدى../اريةمرالاتصفةزشوفهـلهوان،فياواعرضاكأبتهعلى

الاستاذالأديبدبىمص!قالمصريللىاًديفيانقاهاالتىالمحاةرةكأوانهذاالحديثالىرح،!ىخصاالراقيادرحقداناةوذلك،بالمفيثساؤلهعلى
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!!أ!ظ!اصع-معا!!ا!ي
اةابعكاظلي!ون،القادماثلولشهرفيظاقام-ورتالذي،لبمنان.بالتقديروجديرةقالوفيحدوددابالىزقةموكانتوالتي،!اضلالحقعبد

ئع"موار*ةاشدون،لدوريلوبمههملاقلام!!لمةو.إتقى،4ثالحدبيةا+را-نينماكةكروقةى،جماحهاًاماطممر،فاضلتإذالاسحبالقد

راددج"ـ،لوج"أووي"ءارفون،لها)إض.شح!كام،:دارسونو.الادر.4لان!!زقيواالةإرسيةلإللفاتعنهةب3ءاو،افيالايرالثاعرصةدرافيحياأه

.برلإتوا31ةبصةشاتعلىاعاًرفوواتههعاطأصيسالش5جوتمثلالىنصرفاوقدبةوالعربيةنسيةوال!ر

.تدةلا-إالاءاوالثعر،ار-و.تلدالاإءلادا،ةميللأو،ص"اشقىترجمةخيرءتف!الم""ال*رلىااً:هرباعياتراجمة)ترتقرغو.مفهروحه

ولم،!نوع،ما.3اانووءا؟!افشقو،إلادبا-هـ،ةصننهمادرالذينسيكقك!يئكطلأرعلاىبب-ث"افيامرةكاثوبهكتافيلهاوقدم؛إطدفيإدب:اعرفها

ؤلاء5يلنقي.اءت،3لاموام3لاميبموز"ـاقلمالاالاباليظلااتولهميكنقطعةبالادالاستاذمحاضرةاءتف-الرباىإتا!اقفيهتقصى،قيم

هـذهمقدمةوفي.الادباءوقضاياالادباثجملاتاا.رر-و،ضأببعض،مالا--اهصفيوالمهدقالقكرةفكماوالجدةالادإءفىاقنا.نف.12ادبية

عةكاتتحدث،حداهايراولابيعابهالي-معالتي3يةلحرا((ضاتضولمو!كبيرقلبذازآزسااةسلمحاات"ةجرهلذيااط-إمشخمه:ءعسبيننا01رياثوا

-قوقوسرلية"او)ض!مض،بةالرالبلإدفيلرؤ-اءا.خظبءلوزراار"انات.ىتازعلىكيوعقللعاوخلمق

وتحرمالاصواتتخ:ففالىقابةذللم!ع!و،المتحدةالاممهـ.شةفيالاأ-انزآبعهو!دق.المفكماامالخيباعطولممةعةساعةفىالمحاةسبينفقد

جلا.ن-،رضين05ئناادبارهفرلاينوما.ة)ال"رلإدالبض"فيءةاالقريره"برتعانيمحن3"فو،لحقامةصدف!ما!ا)!هواوقيردقهوتةاله

بى-أحرةاقلإميردجهمإممة8شاأ،تدوالنشلاضطمادوالل-جن،آزاكهم،1خلاصواوالاعراضالمظاهـرعنز!اوءذوجد-ت!افيتحتذىقدوةالخيام

.بة-.وا؟وهـرلا-قالكاي
تةعدب،شيهضماشعلىرهـوس.أميمأتنطولاا؟يمةمرةينعزنتكولىالاالربا،ياتافييلاسيماإمالخيشخ!هةمنلاسإ-يازبالجااهذلمحاةابطور

الذيئالارضفيالممذبين"-عزةألم،الغا!بنطش!الباطلسيطرةمناًةوالمرالحغرةاعت!راماطيإنثار-أالفيسومنالعالماهـرزمنصن-من

قيعرمصن!توهكل،1يث!ونو،ءدواولايمرضونو،طعامولايصوعون

!نصهافلاا3القي،لاش-إءاجوهراكصنإ.عنيشر8الال.قلعجهصعنياتتعزبة؟ثا،لمتعةاو

نحوو4زفستحرآهج.ارواتتصلخرا)بكاجاتيماليةحرر،لموضوعو.رلاموامنرغالفإا-ط-ك!افمااينفلمةصراهععرفكيالدثرخلاقاوصهف

على-اءاع"الح!رثزر-ا)جم!علىزادتالتياجباتالىهـ!ه،ام،وبصرادد4عصر.فيلى"الخياماشتإهاربلأسباصثقتفطرتعليلرةاداضوفى

ذبنبادتنئديةقاوادع:ةلاقطاعواعماريةلا-ة-."واالباإراتا)ةم4خؤ"ـفىاعباإتزظرا/اجزا)ش!فىداضرةاتخطالكما.ناءعهرفىتهبرباعهارهشت،1وا

.همصيرارص"ـوفىفيبيالعرطنلمواا9تصعلىيدلمه!ال!حيحةلاخلإقوا،رةوا)ثو(باةوالح،الادبعنقةصا

-.-.ء-لم-.4..1شؤوخهفىقدمهور-وغاةوالخيالوصودالىالحقعهدالاستاذنظرة

ليهمكاللاو-بهرالا)بلملإدهـهصلادبياإص."!.-كل:لىال"لموصوعوااض-ا.سملاورصلآراسلوا:لمعتادالحقاعبداسيوب،ضرةداااسلوبوكان

جمه.لر."رلادا!!يهافىةعلام.م92قوح،)فينللمؤيضممنمء!بيعربر-عتضراصدا

م!ا.ادب"ـا!إممننةحهعلميما-ضفلطلذياال!حهـح:قلدفاموضعافيه"للفظ

لالث.موصوع،بالأدباءوعلإقتمابيةالعرالاذاءات

س!لةواضحةحكاليماإسمعاز"ـا؟ااعانياوقربالف"ما-!ولةرصانمعالمت!!عل

.ر-جراموضوعمماوئنطيال"شربدور)فينالمؤوعلاقة.اك،ولقيقرار!م

،9-رموضوعاتالىاإ-خمعوان:عالاذا5فيلوصثتركينو-"باحللاذز-ةباسهـفيالوديال:اأثاط

.اغلفرلتوقااوفي،هصءيرصلقاتشصصرعلى،رةرلمةاىاتضولمواهذ.غير

صل--.4591-3591مسموفكيتاصرمحاإ-لةسذقىةالابا-يقيلمواديالنافىتلقها نعءثلبإ.،ممن،نان.ازهأكاثرستهلقلملل51جمعيهحتارتاوقد

وهما:)":-إنفيالصادرةالادبيةابرلااتا!حمابمنة"وار،للأثردور:خممحاضراوعناوينينالمحاضرا!إءيليوف؟لل:اديا)،قافيةةالل!ةمنبدعوة

لجةةجميهالاءؤ5"-نجعلتو،بالآداواةلمرأاوصوتيمةلحوالأديباليلةوللةافالصلامنبيالعربرتمحا-كإبرهصن-صااالايمه:اذ-9

لوفدااذ5و-مكون،الادبيلا-وعاوئإ-يلرالى:-انوفدةثالةازءةؤوا)بثابقىمو-ردشغاون.لوسجمقارا-2

.-.!-.الشسفىتثحد-مي-االخنذيرلاستاذا-3

بةالقلمل51جمعيةنةقةعلىلمدعويرتراوءاحمملا-ف!الشوسمقإء-4

علىصملثربيعرقطركل"نةءص!فرةيةوطنالجاايضاءعيةار-تصناواسنوبؤا-هينشهاصلإح*-5

.،ىبوعلاساد!فيكينلمشترارخشيااز-ىالفرلادباافىيهصلهةالفءيمز،ر،يهارود210حمداش-6

تتلم!فمنالادباءلأجتإعممتازةفرصةالاسبوعذا5سيكوروكاةمورسبنءإد-الهبراوينهـاد))-7

الادبيال"شاط.وجوابرزالىتركينلمشاس"هرصمفازه،ر.صةالهرال.لادالفنيالحإقأ--ينحا!أصهدش-8

محتابللض"عر!احرا:-!وعلاالاوطنمااثقضينعرمكماف،ن!.ليفي!ننلوايارفكماسوفيةصلمالص!لااويةد!الاتاةاطثا-يرهلازانندمارر-9

--اتلوم3ثهـنللض"رهخرلآوا،عيإالطببخ!نتلااحدثاررص!وني!للبتا؟((ز"ملنا:اعايذاكافابهكتاف!يي)-توتو-هـريلازارياض!كا-01

وا)تصوير.وا)نحتالرءممذارسصمخ:لمفة2س!!لأ

الاسهوعهـداثتطإبو.!الأدبيوعالا-5همالااقلمالأهـلهملا:ةإةا!؟،هكا-،/.--+--!نه،كا

نمراصمافيولعل.اتلمؤسواادبالأقرآصالوا،وإعدادوجهدبذلمن

البارياتفي.-ينا)ءاا.،ءاعلانتأصيرفيالعذر؟عضاعدادهالى--ةالج!الأدباههمع10

ده5نكتبو!ؤن،ان-زيرئلاوافيإعلان!!خالمةومنكانالتيةالاد!فيالأدبااس:وعالا،الادبيةاشا؟و!د"،القلماهللج!ع:ةهملا
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-.!الاال!ا!ط.ثمافي!ماادنمفا!لىا

.موةقةندومنر!ننتهجنواعددأانالىيضااي.ودجطالننيا*نخيرتأنإعالؤوا.منتصفهفيالكلمة

!بحقك!ومن،ولةافياذه5فييةالفكزلل-ياة،كراصد.ح؟كطمناناكدوقد.القلماهـلجم*يةالم!/يرهزةرليمديرسهللما)تححيمنلجاعضاءامن

نا،العردالعالمفيقارىءإي،ككلارىءح!ىمنبل،ا!علإيليللاسهاذ0؟وزمنلالاوا"صفافيتعلمنانئدلاالة"ائجانالج!عيةثههررلنا

ال!لأدلييحبونالىيناوفإق،قإقهطاعإننوا،الادبياطدثهذاالىاشيراتموجبم!الىء،ونسيتدزى،رجا)ةتااعلإنموعدالىلاناومن

اطظيمر،الفكرىلمشروعاهـذايبةشنامنة"ر811اغةايرتظو2"ونو،ئزلجواافنصاا:اعةا،لاياماهذ.فيروج!إالعا،عاتلاشاامنبعةمتتا

الأشربامور،حالاصعلىغيرهإثغلهحيناونق-"ـ،اعلا"ة"رشغلحينينبءزاا؟وةق-5لىا15قيااثمةانئيا...الحيولنصإفأيقةطرعلى

...مادياوعلمثرا،و-لو،الط.اعةتومشكللىقسا.إينإزاتبراذاالاا،يناطاسسشراقلماهلادلهاوكؤ،إة*ارينا

الجزءبعبظد"داشرولم،نشهرالاولاءالجزظ،ورعلىمةىلقد!ينخالرزة-!مائزةا؟امناءجزا

ؤهنىاشهرثةثلاجهخراواطبعها-تغرققدالاولا!زعكانواذا،اثإفياالذيولكن،احالاؤشهـذاس،!؟نىلقلملاهـلجم،يمةكانتاذاندريولا

:ينا)منكميىبف،ئينبرمنكر31حداا)ومالمافيإط"رلنزهاذلك)غةعلىترضبةأزجواو)؟-تين!زللزاجوا!زهطةرالمباائزجواانليماندلي

؟مكتهاخ!مرفوفينشلمعجمااتمجلمدلىاوايربئاالعرباءاللقر-تاح...ةزصبوا1اق-امتوزعحتىغة:ءةاوشكةكذلكتو)يى،نصإباثاا

لي.ظفيمارةدر،ثدهعلىلمعجماسيظ"رلذياا:رالناصنشيءت*ةإنيلايليالعلاءهمحبمم.2

ر-هـواالذينءالقراتطهشلإثمعالافقفيو)يسبةهزفسلمعجمإظ!ور،ليليادلإاللهعبىالا-تإذ3.ج"منلاولاالجذءا!إحعلىء%قاراعرفلا

.لاولا:هجزفي،دةالممإفماطرجدتوالتييليالعلايةبقر".مةهةليالتااءلاجزاظ،وريكرقبوبهويرحبلهيهللولم

يققدهـ!لاف،ليمالفكرلنهشيرعىنالىا،.ليالملا-تاًذنااعوند%را-الاإرىءناهعا،لامدا-لطوتدشدظ.أبهدلاولللجزعاظ،روفلى

.العا.لونرةجحانؤهمربوالذينض!"يديافياعإةتحينسأ"تنمةذااشكلةبالمرة-5ومنى،ا)-ةيناتع-رذمنال"ربي

خظر.في،ال"ءرذا5فيلاولائةال"رتاًب3وهـو،العلإ"لى.عءم

فيال.-إةلحان،ماتاطكا:لىاءلر-ط!.عنرخ.لازقإذهان..ليليالعلإ8-ممور2ظقرباعنفالص!

..:ووىسرءلىلىو-داءاوجةفوحى،؟لالب!دالالليترزبونولمعجمامني:!لوناءالقركادوما

.."رفالعلإالييد

لى.اادتلة"مؤيرليلعلاول،لمعجماناشرةوتبيررداإينقركهاتذررص!"ات

...7يقلفرللىالحبلاإلياعل!اإذلاسهتايلةهطفهللمشروعااهـذتوءفلىاتؤدين1،شديدبملع،ثىو،!رةكثءشباا

كاهع!مه،ء005يقالطراولفيالكبير

للعامبي"عرفيالة-!الاقيادمؤغرألمؤ)فاهـوكالتكااةا:هـ،او5يكونانعلىيليالعلالاسةاذاعزملقد

العاملىرالعئيلأ-التحادلااتمرمؤفي4رال*رةالمراسبوعا،كاملاسبوعط،حلمعها.ووضع،ةالكاممنال!هيخعشقلىا1.نءسفةليالعل!كاننابمدو

!ادالاقىوفودحيتهااسبوعبةيرانءز31-8.نبيروتفياكقداكديةوقاغدةالفرعزأصيلوقاعدةازيناواقاعدةووضع،الخترعء-لى

تضاعولرالتيوؤإ-طين،و)"أنقراوالعوسوريالاردلىوا"ءسفيفيال،ساولثص،لورقاعنومنفيه،ءضطربماوماليا)شاغلشغلهاسب-ح،واللزوم

.ب؟:ءايعمل.رقىفيالمساا15دقى.انفأمناصي!اراافيني!ووقد...التجارباوصحة،اطبرولون،الموروؤ!اس،لحهـفا

خلإلاإةلمراته5جءتن،إيةا)عرلمرأةاجلإبةنكله،كاملاسه"وع.شكار!منغهبريولىا-يضطرمالىاالاثباءذه5قرتاذاسايىارهضهذا

0اطيوللأيحر-اد-لملاهربالةمعابما-!اافيباح:"!رتهامشعارضةحةادصر.لمتيإتا3و،خالاسيخزونو،لمكتباجرةاحول

:منكلالقتوفد،الاعدادنمطويلةحلةمسلىعدالاالمعبممنالأولا؟زءظ"رلم

حيثمنةلاساية!اعنةءاًة(لأردنا)بديريطمةفاا-:دةا-1نمك!راود.راكاالعلايرليودايرحلااًصفالكانتلمرحلةا4ـذهولكن

.ال-كنشكلةوم15ادفراعلاقة:قعلوااءالملىا15نقلإناثروجليرلاه:يةالهذهخ!هانمالولا،هنةينعثر

ئلي0ال*الاستقلإلاعنةسةمحا(فل-!اين)طيلخريههودا)-"دة-2ليليوللعلابيةللعرمةخدإنعجمافىىرالذيابيضورمح-ندا)-ف!وصلراماا

استالعهوءم-نلحداعنةةسمحا(اقالعر)وهي!اسدةا)--3بال"هاونواس!هتوعلمشرازر:تالئيالىلايينا)ع!رداف!وال:اض.1وا،معل

.و-.4لى!ةطياافىيعةاكسالىاكاملافاازى-افي:صلكى،لف)!ؤالأصايسيرعلىض!ونرالصتيدمع

.صساةالاسسية!!عنةسةمحا(قالعرا)جمطلدءلوانامارة3"ولدا-4.كاملةص*خلإلليفوا)تألهضحا

.يفلىازعاشاعنضرةمحا(قالهرا)ريوخدزرورةلدبمةوا-5يلذالمعجمانمكيراخراجمآءعفيةليالتايليالعل!عزلةزت-:اوقد

رةبالاىوض):3لنعضرةمحا(رياسو)موصلين،1جالا-تإذة-6ممهزفقتواوتبيررداز:قدمت،رمظهاا"ع"ـعلىةينللاالعلمدارتعاقدت

لىفلحعكطوالسبيةالعرطةيةاواءت-اًتا/عوزرج"ال:ط-الةفءةبمواإ!اداريينل*العلمرداح!منالصغكرلمعجماأثرظلإ؟:ا،.زشرعلى

بية.العرلدولاس/ةءركاجزاالخورعد،بيروترداعنلتخلىانعلىالعلإيليالاستاذعزم،ء!ولأص

مإلمرأةإصيهنوعنمحاةرة(لينانالمغييننهرلورالاستاذة-7التيوفىللعربم.عيرفضوان،للءيرالمعبممنالاولءابزظهران

لمصاواةاك!ق:ق*يالسرستمراوا،ز.4لمدوالاجحماعيةواإسيةالسيجءإخمابوا،3لمعجانثرفيوتبيرردامحللتحللمؤسصماتواإأشرادوراليهقدمت!.-!

المربية.لاقظاراكافةفينقيلدواالسياسيةشدهرنامخإسهينجونر((لممجماردادزسماهاردانثماءا!هذ)كعلىشوا
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