
لمحهرريأتص1!طعفيفينحصتا1!ىللفمث1

بم،إ:3!يطابها،ضحةواعات.وصوكلها،فيشوحياتو.-س،لتنيا:ءر-.ا.-.....-...-إ..-..كا

ض!وبعظواكاعالوصعارىيرحيثلزرلا-اااعللىىترف!1اقدسلم!دلمدرهـاعررا!ا-أ-الأء.+لأ:.!بئبن!طصلاد.ت"لم

!حكماعلىقيمصانتقع،ريالولليمث-يلمراوراؤاتقرأ،ذدكوءاإبناؤ.قييالور؟للقيبيالعرالادب

...يبكيو،أيةةابللالورياجمماانات.تشااشلزفعترالتىالضجةقوة،عامؤكل،دشدا

يقولهنايدير،1،العهـيرعنضحداوعجز،يروعكءالوا،روعوير

التيلجلوا،المةحكةيب3والترا،ةلمتناشاظب"ـالالفاز:،ـضلاإبالظاءاًعا!اؤلبالى!-ينالناعددخذاانلى"،الثقافيلم-توىاتدهـوشناعية

نالىامضمارتاواذا..شقيموتلتما-كلوصلادواتلنمكثير:قص،اوسيعينءةينت"-اوزلا،الاخيرلامتحانافي،عددهما-ىح!!،عامبعد

...ر!ديرأتقدرمناوارأتحزلمعقانتحزر،لمئةبان!فوكأرثةتلا؟عدليا،لى"تحالل!اتقدموالفين"ن،):\طا

يلجأ(استط-اعمافيما-ترها،العاهـةهذ.علىلبالطاتال2وي!كاي؟.ورةالص4لم"الجالىاتدعووءبوالعالتساؤلزةيرفبةوهى

الكةتمؤلفيمليعضكاملةمفاطعمنحفظهاممنماإ-"ةدرزه3ذالىاومنبالطيروساطاسىتةان،ضجةكللش،اكوفذإتال"ديمومن

الذينريالىبمللالمرشحينعددن!فمنفواًانزع!انو--"ةا.:ةلمدرسافيأالسقوط)-ةفدا،اطتاصةرسالملىااربابامنفلكهمفييدور

العالبة،القمعلىاثرفعفيئثراد!ش؟وهبد،اةنياعمو!ءفياكتو.اخرىلمارةالمجممححينف-وةوالى،لمارةالإ-ئلة4!ءوبالىالامخانات

زقضقاز"ـ،مجاراترتدمة.دوط:ورلهفلاحث،اوبمراًص."ـزهوجناأباسطإبارق.-امنءددعلىلاطلإعالءازه-حاانبعد،تعلبع.ننااغ!ر

لاكاصو،لمحاجو-فتأف،اوذعررىأوسعهاةأ،بهالىيصبحالاكاسا3عا(السقوط)تعل"!!فيزذهبن1،لاددكطاوالعلايالفرعينفيالعربيلادبا

ساشعناكهـسحبم-إباخوقد،زبوصولادمهقيويخفقالن.روراح.عالواالىاقرباا%رىمذأهب

ستصبحنهاايدري!-كنولم،مدر!ميمؤلف12دإججملةرهي.((الاطإروالصهدق،ربال4عيدئيالغ:اةإلشس،صء!ةاو.ع!دةالاسئلةنكنلم

بةالتنيوليتناسؤال؟!فيلبالطايرددها،ـمملةكافيفيآليةوال!القوةواجحماع،الاندإ-ىالادباتوءيز،الثرفىوالكذب

هـادالافؤلاء5جههديوالئالمهةي5هذهر؟صدورء-لىزءقةكطقا"لةاش!رتكدلم

ليثةميكزحملة؟ةانؤشسوسرن...لناثء"اا8600ااءههااهههااهاها0008010000001610ء610001100ءاعنهعبرئهأرانصراًس-لتح!!لاداباا*

.".!--.-ء.ء"ا!فىلآل!يرك!وثعأع!نقةااذاحتى..عدورهاوغدوشقى ،!د..بلمامحارليعليهاممادوالاعالممهد.05تلمص12مط!علىالمراءمىالسدريىالا!الهدا

إ:"رثلاثةمنذالمعر!ةهذهطلائعلدأت+

لذياالبذيءباوا)صمباالشتممنبحملةر.اتقراء"اء55515اء5هاهءهاه600061ءهاه0ء،5151ء601161/هها"ه16-ز3لمرااحتلتقدنت،كآورها2ظعلىحدوا

،طيرةلالانسانخلاقإذواخ!مفييحترءونلارها!حاانعنةنممنعدداًوراءوراوخافت،بيالسالعالمفي!ةالادالصحفرينالاول

-ونيكللمتلبهاالقيغايتهمالىللوصولدزه!ةوسيلة!لويمتخدمونانذلك.اتوس:وسنوات!دورهاعلىمضتقدكانتالتيابرلإت

.وضغينتهمحسدهمانلىاقديم"ةلادر.ااطركاتيان13زقعاعلىا-ذت"باالآدا*

حينبين،ب"ـيطدعورالذيدا5انمنا):قيناتمعلىوفىنالمثاليالتروحر!مالىويتباوز.،واقصناعنرريرخيريىبرالذيللتاخ

،لهمالرئاءالىيدءووبل،الف!-كيثثراقلالنهشامنليس،واخر.مسابقدرو.ال!برىالاز:عاثهـةو)تهامحافيريةالعرالامةتأسدهالذى

ايخدعونايستطيعونباخم-43:ونيؤلوازاما،يبدو.اًعلى،لأنهمم2و!.ظم،الكةإبامنعيئلوااا:-:ةااخ"إرالىفقزو((باالآدا،!تكا

اءاك+روالكتاباهـممنيعلمواًثةرماظ!زلذياع!مالواابياساالقاريءعددكبراابج!ذالىا.وفقكانت،ريةالعربالقضيةلمؤ.:ينابااكبامن

.مصدرهكانياًا،الاستعماريخدءونالذينصادقواقعيادبافيكامذواعناهـ!ةونكازواازيناءالقرا"نمم!ن

علىالءر!تيءالقارتوعيةفيف!3كاانالاداباد!بهزفءرىأإن-"نذاكآابرللأتفيبدونهايكونولم

نملجيلاهذاقيادةفيستمةكيوهـي،والنة-يةلاجماعيةواالقوميةيا.فصا-سلى،الفتيةلمجلةاذه5ز.تر،حالنجااهذيئيرانطص"ء!وكان

تع:؟شيءكا"فييلاافيا!عر!ال!االطناللاوةانونونشه:ءولذيناءالقرا:ونلاهمفاذا،همبئخلفونوهمسوايةةدمانيؤذج!مالاس.نقرادا

لامةابفيمةيثدكونو،4بىالرلقوميةبايؤمنونلالذيئاؤلاء5بهرمحا،ئفالىاالهفد:وبالأصولاتليستجمةمهاكلايرقىرئ!سوربرلةايهاءون

لهبرامنهم،و!اوا)ةهـلازة-3!بالطهارةايص!وانمنيئجلونلا،ثمببةإمراوقذارةحعاةن5اصحابم!انةوسفيصاصيراًاكشف%مممااذاثم

خطثماان:نف!كاعنتداقعلىالىاجةب!افلهـبت((لادابااشماااصدارفيااخفقووالذين،الحسد33كاي!أالذينؤلاء5فان.0.وصغار

ضى"لماضيلفيبين!ماندسانهيصكرهملاالذين)اكا!وكص12و"-احفيالمشارصفياوةالادابل!اشز!فياناًكيرحاوات،مجلات

لانتابخواع!طلوااوالسرالنبنلالهاة!باعنهاة"ونايد(يفينازالحادعينابيةا)ث"ولنزءات!امال،افا!ينباالعرءالقرامنةىلراتلقىلامجلإت

نمثقهاولأخ!ا،لصمحعكيناادلافرالاءهـؤلىاةت-،تلنهىو،لمثمراقخل!لايئازاءلاؤ5إن-لهاعوتدوتحملهالةرساءزتفالاو1،مةالىا

.حالصوعلىالعربيةلا،مة،ايدانافيتدتلمن،الامساخرالصاناناعءادواب!مة"الآدابال!او4يرتهانللالأمياخرايح!دو!لم،لهم

"ابالآ،"...الا-تعمارخدمةوهي،لرأيافيم2ةيخالمنيم!مادلم!قو
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!لمالفه!!مطاثأم!كقا1صد!ما1

إعطىو،لهجافيضع!يو،بالدرسجديراًأعر:افيشونيكوانهـ!!أوتث-فامفاشةالزو(منلا-كثكوألادببقةم-اتجدالنحوهذ!.على

.لالعاالنقدصعيدعلىعإ؟.1ولهما-:ينو،يرالت!دمنحق".لباالعاش-،يةيخهاتضيحو،لاسلوبااف.ها

.ة"ـوتخفالمضبمءنزو!ره"ى::أ،اللةببمذ!أجدرركاونلاان18وليبتمعدارالى"تده،الاءتحالىورقةفيمحفوظهالقاءفيلبالطاورغبة

ءات!زااعن؟".دا،العينير،قرذلكد"جللى!ا:نمو.0لبالطاع:ءعنعنوجطرااغتبرانفيتردداولا،اليهجهالموالالىؤ!يمعنثإئأةأش

.نمتحااكلفياليهمح،توفاًذا،بيال"رالادبفىالطلإبسقوطفيؤيىلراب1)-8،الال-ؤءوض.ع

إ:-وااخطاءالعرمطالادبافي.-ابقةمن!اتخلركاد.لاالتنالاخطاء.منمفهمل!ء!رضاًالجوابا4-.يمونالمت،ي:+رفيخاهمةممةعنالا-ؤاكأن

.لاملاءواللغةوالاقادةارون،ءتمي.اًتف"اذكرمع،د"وفاالىولادته.ةذا(-منىاةلحي

والمجرورارالجد"(إن)وا-م(كان)اسهميمد،وا)تفي5نعالا)-ؤكانواذا.الظلوباوضوعادراسةفىذلك"نص!ءمق

ناهؤلاهءلىالصعبنو.،"ـطالبمني:-ؤلاالذيلقالمزيكونانعنواقوالاخبارمنعةدهماكلفيرغعالطالبانبرلىفلاشهوليحيات"-ر

!!*خح...صاًظباًاسواشوفيوإن،جمالاة:جمطالشسكانلواثقوم..قليلاالالم-رح"ازهيتةرضاددون-وقي

نمكثيراؤت!عيضيالتياباالاعر.ظاهرنحتلفذ)كالىاضفبدتخاصةنزعةالىشيراانمنليبدلا،شوفيعنثالحدوفيإسبه

ابمهم!الالىافإجأوالة-وعلىاحتالوامضمالاذكياءر"ضانحتى،الطلإبعلىاتصثلامهلاءظتفثد،الثاءرذا5ءنإوج،ةاالاسئلةفيواضحة

نايةوأجةباودعةوبرالةعرشالواافق،ذلكامكنمما،أئةلمؤاإتالمه!فجم!اًتيرمماًدال20اتكاشوقيعنئلةالاسص.غةان،نحتلفةاتهمفرفيلاقلا

واصتة.لاتالمحاذم5تبدوو....سحر-لوبواوجمالث.رمنردلاهنان0و،العربيلادباافييةا)ش!رحبةالىرخالققيمةمنوحطاًواخهامأ

كتاربئواءإد،"احيةأطخطوع!!االةلموضعالتيالمتتابعةال!!ات!ءضفيالذيشوفىعلىقدمناكحملةيجردالىايهاالظلوبالىللطالبوهمفىيدخل

ا!فم،ما،تغيرالى7اقاقيتخضعلااليالمؤنبةالالفاظمنغ!رهاالىضفلموالذيٍ،"الانسازيئادالابمسرصاتهشخصياتس4تة*

بي.الاعراضء13مو-!يلذاو((ايدجداًتروبيالعرلشعرارةقيما

بيهه.ستركحظاللغويةوالاخطاء7راءةن"وفئ"كما،((؟:ا!ولمروى

عي-كروالفافييةاباا.سالرواالمرشناكثرقاا=&!المحماشتاا=موضوعلتتنااليا!دإبفإتمنكثير
..ء5مم.م-عممم-مة-"ـمهعتشاعرمعبلمثفاذا،شوثب

العررلميةفيبةقادليايدرونلااجنبية؟اتمسانتاءجلنتعانز:ل((كاالآدابامنا!ددذ!5همدر5.!..الاأمانيةومهات،الشاعرلةصفات

تهمرفلاوصبغ،ؤ-يةبالفرنهافيك"وسةل!راوايةوالرافي91ه3ملغ!نتاجاح-نفي(القلماهـل-)جمعيئانهمالطلأبلىبغضالطرفبإغلقدرل

ا!غيرفيم-:"لةتاولو،لنمرريئاا"أاعنالقادمالعددكاهمماكاا!داباوهم"تحدثبةوالشمرةوالممرحوأكميرةور3الذيمتل((ولمكاروى؟صىيقبلوالم

دةكمإفيكثرل!الااخصلاوهغتا.ئجالتاذه5لمشوفيانفرأوا،السؤالصلبفي

..ؤشء..خدمةفيكلبالع"لاداباكاامجلةا":إتياب15الوعبدالاستاذخما"رثسغلظلعنيروي.ن،لأنيمثلولميرو

نمال!لااتض"تخيو،رلبمانمماخطا.اقهةالهركما2الذىوذامقدخدعوىعلميهلادابا((د!ا.مهتقيم.مارالامهعوهـذا،صحبحةيتهارنتكوانثنبغي

1005شوفييبلنهلميضل
عليثانفسير!وادوكاظماكمبابابدرالاتاذينالساعرينإنوعو:ا،لهسينالم+-5هموفيا،صارمنلست

فيإنم!يكادلالبالطاانيبالغرومن.ثلة!إدعوى

5!ذد:فىثاولا،ةكلمهروإؤو!،فطاءلاوخطااناننوياكفع!اباذخلالالين!ثرفاصداللالستايهرهأ"رور-مخزءإجمفدد،باًوقيريحاًورشهدموايئلذاشاطل!فلاما .م-مممنانصفهإلىالىجهحلفي)لايى.وهو

.ءعالم،يرمععنيميرهع%طاعنذلك.!،*لهاالى:قلهواكاايراالىالقارىءيدتي-ةإولاتقعمن!لى:لسأاإناود.لكني

رأياو،ا)ت!،يا!فىخاصاده!انمماقيهلصيللهكلح!بااسبوعيعددا!داروتيةالبير(اط:اة)يدةجرقوي5قياقفيوفي؟فيمايببر:"الغرالواهذتبعة

علىلذلكتعكرؤ،لا،

.-هخزايرددون.ا.ات.ءامهالمالعةمه!إياوثمالجإيةالعرالاقلإم!لةمنغدديرهتحرفييثتركاحدايراًاقلش-صعطتالبكااورياخ12.ةى.4

عا""رم،،،ءديةمهالاقتواعجةجتمالاوالةرالفكثطالعرطليالمةفلوثا!4،0لاد"ااط.إةفيشوفينم

والىيا!تعدوناليومذا5لم:ا!كامذاكرخراجالىا،العهجم!فصا!خلإل،يينلاللاالعلمدارتنهرف55ايمانووابازجىيكنالدينليوء

..زغ!رة-لى،المهإدمفيهمفيكننم،اقراءالىزءودانعلىالمدر-يةكا!"ما.وعاؤلاء5منكليحظىذلكعو،انيالب

تدني!نولإمؤامن،نلاوا.نم!ةومؤترجمةد،لادالآل!رانكأارمةكبارالخترعينمنزهكألاكباووابالتمجيد

البكاا،ربا؟طلابا.ستوىةالهربربالدرا-اتمعمدئيماسر!هالخءصاطلمعالاسثاذزعاقد"لقةصامناوالفاعينعظماءم-ناو

تذكزلاإ"2اخا؟الم:!اخول5منسل-لة!اءلإلقخوريرءمبورليالمل!عبدادلهالاستاذينمعالعاليةشوقب"نثالحدثذنااذاحتى"ا)؟كر

ة-درا-مهلببوك!اءاشهعرءسماا-وىاذلاتااًولومهيمن.رلمذكواالمكادفيالمهادمالعاملخلاتضراهم-إا،نبجاكلمندبهاعلىاتا)معبعتتتا

...3دا

ىلم!وا؟الدالك،باهو01حورير!.فالاستاذاوليذو،صةالعراجم10امشك!تاعلايلياعةب"ـعلىازالىماطلإبمن؟وعن

رجلمادباامر-5مدافيتغالوه،1يحفظولىالبكالوريا

يقفولادحوابكتابثكتفيلا..وعيدون
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ا!ماورالختزيع!في!ا1لعفمثساصد1

.رةر21بل01)قنا،المدرةاداوا؟أ"ـمنكأببةالعرالبلادبعضفىالكنابا...ثصحهعند

!ينيقاموفرضاًةرفىالذيالحديديالستارهذااإكا!حوانموعاء3واالذفيكان0اساتذكاكفيرلمالمدارسمتوكئير؟الدرسهوام

لمارهماومحولازالتهالقااأربابامعيةءاونواوان،والقراءالكتابا...الطاطواكواتفيمتفو!ينناجحينط،بأرقدمون

اتالسنوفيزغيرلذياوحدهنهاوالوافع،نفهاطالبا،اذن،لعله

س!كل،-.:....لدرسةوالدرسواتاباوال!اخالمنهبيمن،الاخيرة

ء.،زهحإمني!درهاللتيالىاغاتهذهعنء-ؤولالطالباصاالمايبدو

الدالياكرم((الآدابااسلًللملاامووفيايفضيمالتيالايامعنومسؤول،الميماابواباعلىمقسكعأ

البءلوريا،!مادةئقديرهسوءعنوهـؤول...والمطالعةبالدرسزتدق

إهسعلراصمعر
سريع،واستعداددجبيربدرساوواست.داد،دوندرسفيالهاانبدير3و

زعمولقد،قيينءعرصينويو)يويوقوضريفيالقاهرة!دتفيالرا-بينعددكانفاذام..تهحيامنعامعابخويرص،التقديردهفجضو

لدىالقيمل!برهالفنعةفيا3القنمةالعرضينفقعلظبهيغا،نفهمادنلحتصداكتالذاضاعتقدعا،ويبظئةالفاًانذلكفعنى،طالبوسمائةالفاًو!دهااليكالوريا

"--.!..نتاجواواموالبمود"نالاعوامذ.5فيما.عهاوضاع،وطنناعلى

لو/الغرضىهذايتيرهقدمااتفادونفهمولهذا.اممالطمنة"،عرض!ما،الخاعةالمدارسوفي،الع!ارتوزارةفياليتربيةرجالعلى)ن

.الشتاءفيايالمعتاد.ويمهمهفياعد،.امتهنة-"ـ.1،رتهئوتهفيماوو!ع"ـتجاه،للطالبئقالحقاهذهايضاح

استثنيولا،اطقمنيرالكلفي"ـائىءارعمطـذاانارىكادأواناشبابالىمدةحاجةفيوطنناومستقبل،تهاودأاودلالاينتظرلافاومن

لواف-الماةكطالعددفيعنهتحدثتماوهو-المقاهرةصالاتمنالقلإلإلاوطيةخبانة،عالحأاعداداًالث!بابإعدادفيآكصيروكل.مثقفواع

برلميع.الرمعرفىفيالقلبلإناءامنكام!للج.لإفسادااكفم!يرهذافىلأن،التبسخبانةدونها

...لوطنا

لا*4!!4ـمعظهيئطق،لتالىطلإبفي"ـعنوحدثالذيالكلمهذاولعل

نف"ـوالدو،حدا0بلكقواحدواءالدفا،بيالعرلمالعاطلاباشساءلى

....::...!ببةعربقعةكلفيوصادهنا

منجغ9!!+تجلم3ئمفيس!خا!.."سنن!""ني:!بر!++!كا،-+-..لآ-ب؟.:انج+إ.:2.أ..../*!.لأ!*-+1ن..ع!..!خ.لأإ.!"برإ

بزأ-أ!بئخ+شأبز؟ا!!حس!+!بما.!!.!سمبر!ف.أ..-!؟9؟أل!لئللى""ثسؤئظيم

نج!وؤ؟:."7+.:!!في!!،!.نر.+!!:؟..!-!ا/:.3-وما،لوصىمنالنهـثر؟ثةع!!مارلي،1ليالتاءرورادركحيراوا

++.+نر..+..نم.."س-...!-!7.".لهبحرلتتصعقياتمنتلقا.ا0و،نمامكايئوهوردخلإءمنعلميهايطرأ

ط..لا:/..+لأ.لا..!.!..**!.ننولي!!ي9.14!ء-وانتخبوا،النثردوركأ،فتفمجمعيةفألفوا،ترويخهوطرقال!تاب

لم..طدبر-..!...!"!"..".!!لا!د!.!.د!:!.؟"ةا.د!+!!"7"-":1!!..أ...زر"،عحمانبم!جدلاستاوا،ئ؟-أرلمكأومسارداحبصاحبيثىاد،ؤدلاستاا

؟+ا؟ش!*..لأفينر..!.:لم.+.21+.!....:!..!حبصا،!فيرجورجلسيدوا،للسرمينأا،ثجمهللملاالعلمدارص-إباحدا

لاد...+ء:،.كل3ء.وقلاصندمينأا،ير!فمكتة

.؟..!-.2.!-د!-":-++م"م!مجازبفالى.يومغن-ومأاكل"ةشداد،مة2م2يئسا!اثعليلىا

!.2!.:.."مع!.ءم--لأ/.+لا7--ط."01نئرفيبقبعاخهملاضوف!متعديننوايكوا!بيليا،ىلمدر!االكنابفي

!""د:)"إ"..خميصس+(،زت،أوأماالترجمةورةة،ي!لالتأمستوىرفععلىفاطرص،الادبيللكتاب

و.اجي!-.+ر-

.؟.:...:..3،الجميعس:اولفيالكتاباوحط!،عمارالاتتخدمالتيالكتبواسكبعاد

.،-إؤلم!بم-بعونحينلهماهدافاًءتخذوهاارالىشريئانندعوامضيات!لككل

ولأ،؟!+؟!090!!إ...الكتابصناعةتنظيمالى

::نر؟؟"101؟!+.!!!+فى!فىوا):ا:ريلبنا!فيالناشريبيىوثيعةصلاتتنشأالاأطننومن

لأ!.!....:"...-!...ذس،!؟.الترجمةوتبيقالكتبوبرادلالنشر)ة"ظيم،ا)عردالعالمسائر

3-.؟-00-..آبر""!إ؟لأ..قيأضاربدلا،اؤل!لميناحقوقالةلماهلجم!ه"!يهددرسالذيالوقتوفي

لم*كأ.س.""!تقئت!أكاح!!نم*علاو،ـول!اضالمؤلفبرين-لإقةاصا)ةظل،ارررسهدافيالنا:رولىلشرك

.،+قي+دلمس!.،.!تضيعولا،لاحراجلامن،منهحدواحقوقفبمايخلاتكل،ءةبادلةئدةة(

/...!ا/..!معأجلطماامنرىءالقاحقوق

حافعرلنببلة-الكبيرةالأخت"وجفيايوماتو!حاتياا-دودامث-كاةينا)فاثصائإدعلىورءقى
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-!-11!6+1!ال!أمت
وعلى،الأخريالاقوامآدابعليرفال"فكطزبالكابمايمتديالأدبالاتيرالمعرضعناكتباراستطيعننياجدألاننيفاهذاوعلى

،3؟ديماريخهولىرانا!أدايناعلى"غإليأ.تيةو-تظلةقدكا،تهذائعةراااكحصيةللوحةانباًجاوضعنااذا،مجديراً-كرءأ91ء4يوليو-

واقيالفرالادبعنبر-ونلاجوستافلكتابادقةصاصمةتر،م-اًيوباسم،3،،1!ل!ل11!13ز:-ةذاصورةوهي-حافظزنبيلة،اعرضهالق

صإباو،اكزيالافيالأدبءنانكازامولويلوجويا.!لكتاباالبعدفيزيم!صغير،الصضيرلمانالاختاناف.أ.بدوكاكرةالبمكاالأحث

.اخا...وليلرالأدباعنتخبارتسمورفيبدتالئلاستاذليمااواللىسإت.انالالى-وعمقينال"نظرةنكساروا

حتىليعدلزا"ابيةالعربالاغةع!إ-!ذمنصدرابير3بأتا3انعلىبال!بةزليلهقلةج."مأوهم،ليابوكدفوزيلح-ينواخليلنظيرلوحات

ذ)ك،لمىا)ءاالادبنبجوامنأبجادراسةفيجعلمرااهمامنإيوما.وقئالاصةلو42.لمعرضافيءرضواالذينناًفناإج-عين

ل!-!سقك!رايرلفىالأدبخلمارلراوبمالفار/اكطالأدبابخلمارل!هـوالاهمام!اززعلىما"دراسية*!اولاتالالاصهذ.مةفامكآلتوقد

باحتاال"جسبترقاًموقد،ونبرايلزةلجررددوااالح"يرءليزيلاا.الفخيةربالهج!كاسلوباقلقألاسيوبااابذو،العصقكما41با،و!وع

،-يوالفاربيالسلأدباةب3فىمظانهاقيجعت،اومراشواهدهطوكأبلاضيإالشمركاضلإلا)يوسفروزد!فيالدينبهاءحمداكتبلقد-و

:سايليو15"وجامعةقى"ئةا)ضالم!إتا-تاذاكواربيميناهـيمبرااورةلدكافي.نيبدأكازواانممالفاهرةصالىنفيغرضواالؤنينالة!اعلى!أخذ

الحبير،القطحمنص7ء"قييقعوالكتاب،شيرازغانياحبوصا.4بيغر-ليساامنصأامزيكونء!اًثير3وهو،لوباالاس"نا!الهم

،نيرالفكطلادب-اتغلمارعنالضخمةونبراهـوسوعةنمالأ.للجزءاوهـو4ـتلافلذياالا-يوبالىالموضوعقادهمثم،لموضوعامنبدأوالوبينا

.لىيعالسلىاالفردوسيمنالفترةنا.ل-8.هو.الفنفيالصدتا!اةربذا5)كان

بيالعرالثعرخيرتلمن-ز-5اعلىضوعالمو!وزيننالةبايدفعف،و.اغةافيت"ـالبايلرأاولهذا

--!لالىر،كبربصائفصحابمهإإططالالةازطويلاياماذه5خلإلنطورحيصبئذوءندو.ضهوز"ـ،4ووحمنأمستمدلوباالاسبعلثمعدةالقا

كاايهـ!ثقا-ربياا)ثهر-،ر"-خلركاةابهـو،ادماقار3اشاإعم!اعةد.!-بيدهمنلاال!انسرأمنهـءبةلمأالةنيالعمل

لا-:اذاهـ!-القالتيلاتكهرلمحااعةكلووهو،ةولينالوكارحبيرالليلايطاا،ةهـرالفارلىصاءارةيمننلفنالامماائ!لرا-ضعرمفيشمهدتوقد

الةحرلرجامنثير3كانوحين،بم!استاذاكانحين،لمصساالجا.عةفيبدتواد،لونال!افيعرضص-اتماف"فيتقلبمازاذاهرطاصلإحو5

وشكتاالىاتالمحاةكاحمإ-هـذ..وؤدقاءاخمافيالعلمظا.ونمصرفيالحددثعنالب-ثواخلإط"ـدونالا!راللونتنجطفيولاتمحامجردذ5لوحانه

3"ورالدرنفكلا"الادرلدراسةافيجديرداً.ن،جا،مط.وعةالصدورعلىز"ـبذاتطورعنوريناللوحات5-ذهاليه؟ثميراق؟كن!ءوضواي

.مناس"-كلالي"ـفيفيكر،للكءيرق"شرلماذز!،-ينصط".لمعرضينارينلىب"ـالفناصاا

لذينوا...رر:ز!2-اءجاال"،:درلرر!و؟قدمةالسةراهذوس!صدركارءاعنت12

نابمميحسنالم"أدبينءالقراالىالبوماقدمهالذيال!تابهـذايرقراونكا!افو)قس،القلقالحاش؟ركماالداالاميركحلة،ءسوداحلةفى

ابىسةإومدهدنا"عافيدباامنة-لواذ)كفيبةا)شبايدرسكانءاواأيقربريةلل"رباللغاتلاتلمقاامنصيوع-ةيامامةذةالفاهرفيدرت!،لداكةةا

فيعإية!يإقىنافيوالا--إذكالىمابينؤلاهـإقالفردرواا.ة3ااختلازعلىوتد.((كافكاعنداتل!لىابع،وحدوامجلد!!ايةوالانجليزلىشيةوالفر

فيالفرقهذاواش،والمدارسلمعاهدافيعلإنايلقى؟نماوبينا؟ا.عةيردزدواواءدوهبهومجديزهيريكآمل:القالاتذ.5كتابةفيشارك

.-!ؤتاواآفهموءةاقربيال،را!لأدب.رناتصوتطوروفي،العقايةزةاحياتطورلتوذءإو،!ةجزج.و.فويةم-دلداوجرجيل.4ز:فوح:ينوجورج

روعةىفىأ)ق.ةضاماًوأدرصديم511العربيبإلاد!لسدرةءرلةفلأوش،يررسالةوورـبهعلىمجديوعدق،ز"وعلإقامحكلالهوا.و?كافكاحياة

وه-اءووضفاورثاءاةقإ.ديةمدحأانه"توفختلابافية،!لايىالعراإيعرن!النيةال"لإقاة،يثتمةقارةصوزت،1ضعردربيهالىاكافكاشافربماثب

04ـووظرز.يهاقيأ!ز"ـالتيعاوصوبباحتلافيخ"إف؟اواق--ترشورآووت"،ألحلقاوعنفوجكبروتها-"الشخصبقوة(الأبا)فيىالطرحدافيهاث؟هـكز

-إ.سهوفىئإيهق!فيشتااليدةلفةاتالمريواققي4ـحينباطتاحالىدوق.!اءا)-وعلىوشءصيةجسنماالض"يف(الابئ)ا)ثانيالطرغسءازا

ؤثاةفيعم"قةةد-يق،رامنسةلل-باكانمااروعةفيلةىاةمرولأولرصأاصا!فيشرعاكةتوحين..ا.رر:باهاطيأنحالرسالةاهذ.فيكآفك!ذكر

شدينرااإءلحلفايامالاءيالاسالعصفيبربالعرالشسة"ـمننحتلة:ونحسيث-القوةمنوز.وءتكيكلرأديريزةكان،ليفشلهبأفنتنرضاكبوزلاما

ا.ية0بنيياموأالىالامربياز."ىحتى،اجل!اوجل!عل"نهمفرلااءرأالفشلذلكيصبع

اساسعلىال-ربيالادبندرسانكنلمهامنانءرف.اةمرولاول"..ءىرأعلىا-رلامتردداًواص"ءت،عمليوفك!لفكطفكطالقةاففدان

"تثإبنيةالاز-ا41!اةوانالكبرىالقد؟ةلادابا8:"ـواينبنةإزإوامنحإرس))إة!يرةا!كاف!حيةلمستر-ءةضاًاابىوعةهـذ.تض!سوقد

،(...خطوبنمعاهـ3!ختافاماير،"وعكماومفهاوظركأتلتمما3مرباةبرو.يزهيرمللمكاليقلم"لمقبرةا

-إهة"عرالاغةتيرا.ودكتيرانافيالادبيخرتل

تور3المنالمةد.ةلر-الةاالكلاهرة"عةبفيةي1(1ر3الثخ!لنوثت،اليوملأدبياعاكفىج!درالذيالترجمةالوانمنالخضمهذافي

شعةل!ءننتوكاطوملحراعة4-افيبيالعرالادباا-تاذع.اسص-انايخطهـللةقادماأوكئير،15يجدف!ا"قلباجديرةرال!آ"ة"قداًحثالبايتافت

شطاعتقالقيالاممعدهـداكةيم!وأ!قا،صبلا"واالادبفكيشهـاوألىهدافياساسيةكتبوجودعدم!أس"لح!لياادبنافيت15الاقيافوضىار

376073-!01)



ا!رريلصا!ط.في!ع5.-.العنععمماطى1

اوحداالعامايلىامظهرهاومنالقوميةلروحوا،وصيلرالاشعببالنبةالبعثوف!رة،هدةراااةالحبمنإثوالحرنالقراءوقفثمالم-حية

حولهاتجمعالتيالحازمةالاداريةاممفايةاخيراولوالكوارثالاحداثتجاهاططيثةصإ"ـ؟ثكلةهذاعلإقةوبحث،ربإانةبةفيرهـاوااةارواوالجنة

ثمبةالحارجبةالسباسةوفيالداخليالاداريالتظيممجالاتفيالعامأيالىيلالطوبالبحثالادبفيالىهدعلإفةبرلزظثم،دالج5ودوالالسان

نتتعمامدىبر!نولييةالعراكعوبزياتمكااعلىوطبقهاصرالص!هذمزةاولللجنةااعلنتاًنصفوعاتسابرعرللةلرساا"ةافثة-ةغرتاوقد..ضثفيلما

اعيةالىرنياتجوالاالنفطرأسهاوعلىمبةيالطهكالثروةمر،قوغنىمنبهجدأج:دبتقديربةالدكتورادرجةلمتق".ما..حاشهاعلا

رولدائنو"أوحدث؟أقدفىالجغرا.وقع!ا!يةالىارثاواهاوغيرنيةالخ"واو

،نياتبموالاالقوىذه5توهـينفيوالمبرقعافرا)"عمارالاصلعبهالذي1..ء017،!ت!ا!--بز!ا.

ةالف!ةءرالمنايم!ال-ةوايةرفوضرورة!!ارشاوا..ردكلااو4استغلإلوفي

ستغلال!و،اطدتثةبيةلحراليببالاسالاخسواالس!ن،عدديادةورلتص::عكا!اصاىبلاداكاا-لالر

ماعر؟يطلقاناسارينالعدلشاعةواعلأيأاستفلالاالعلإ..يةلموارداالصحفوخلمت،كدارااصمراهذاليمابدافيوا):ةافيالادبطا؟و!داً

وامت؟زقوةمنذ)كفيلماالممكانبزيادةالاهماما!يةعلىوأسمموحدالاز-كأاباتاءبازوال!-اف!زهعابرةشغلةقد،الادةيةالاحادتثءنكادتوا

ا!4الىاشاركاءالاخرىالمناصرتوفرتاذاالدوليلياسبرافيت501لقوب!ندادفصلركوداذا5علىوساعد،!ىءكلعلىا)-با-ةوطغت،النيابية

ادليماالاق"صابرطلرازيادةلهةاعراالثهوبابينةسقة4.صن.ييةسياسةوضعذه5فىإفينيةاواط:اة..والكسللحولانهنوامععإش"الذي،لملاتابا

هـ-ذ.لةتقوعلىا".لامنالاسلاميلديناغلبهحثءامدىبينلثقافهـةولافدع.هالشهريةخهافيالثإطلىاعادتإنهاًلاإ..ثةهـلةفاترةتمةىالفترة

ا:اًفيدراتحإداارلى.لآاللوحد-الىالدعو-الىاز"ـمحا!رمنزت"ىوا.الصا!لألةاءالخ،وقكايئدعمبيالعراللهع.دعدورالد!ة(بيالعرالبعثنادي)ء

بمظطنظام،شعصاىاحويثهاآجواالداإرلهاإاادظولةركللىخثىالذتع:انرعةويةانرزيرفىائيال!إدالاتححدتهةفىءإمةءلماضرة

."إيةالعرمءةالةوتماومة"
فياسلإمكمااساسعلىالوحدةهـذهزقومانوعلىوشاسنة4اقتصاديوحدة

نملهماعلى-وناباااتفلهالذيالهاماله"صرهذا"ـ،طقوسفيلاتعالبهوقدم.اوسمالهذاافىةالثقاليادياتمحاةرمنالاخيرةال-إ-لةهـى

هـعىحيةفىرومقوماتعلىا.ء-لمنحدة!لولابرداذ..ءوخطرا!زضىوعر،الاسلاميالدينفيثةا!ةومصولاعنموجزة-!"داضامأد

-ا-اساًن)تكوليمالتعاهـذممنجلاًوقوىاكهنا.ليس،الشموبلتحقيقهامادي:ق-مينلىااب:ة-ي3هىنوا،لخدثثا؟فيوم!ا"-ةالقو!اتمفولىا

ةدلمإع!ةح!للويأقليماوالكفا،العلإع"4وةوالثر،اميا؟غرلمو،عايضملماديالفمؤا،ومعنوي

وويلمةواوا)قسم.ء!ي"لحراويةال"-كرليبلاسااو،ا-كاناوعدد،صمنأعيةال

ف:ياتمعرضانابهيغ!فالتياتلم.كزواال!فإتهـكيوالجمماميةالقولاخلاقاعلىإشتملو

الصمرخراوافيلاولاإ-:.يارصها05دلاقتصاوارةالجاكايةمتفاا؟دواوالعهبر،بيالعرللشعب)اتبةبارمحوالجاعةوالثءكالوفاشعبكل

كىصصء--?يرص-برصص"ص-ءصصصصصص--صصص!"?صصبههصص-ءصصصصصص?ص!كك!برءصصصصصصكأءكهءصصص?عرءصصص-%بههصصصء-?صصءصء-صصصص!-ءصصصصصصء"صصصصصص--صصصصء-صبرصص--صصصصصص--صص!صصصء-صصصصصص-ءصصصصص!ء-صصصصصص--!صصص!برءصصصصصص?صصيهر?صصص

9%

المثفتهة((ووأتأألم!ا!ة9ا
ء!0

!9

ثينثلاعنزقلولابيتمئةتتجاوزلااءدةبالقصير-ن-2فيكاركةالىااقطإرهمتنحتلفيويةالعرءشعهـا((لأداباررعصد

!!علمإسئاء-تعارا-3لوضعضرورةلا-3:ليةا)خالموضوعاتاوا!زرر:ايةس"رلىقة.-ا

ارلاجثين-عودة-لاا
.91ع4القادمولالاينتضاخرفي4رقالمساز:ت!ي-4

بيةالسحدةلىا-زهـ-اثا

ربي8الاح!ءمعفيالمرأة--تأ):-آ9ا

.!لالحصهلا-تعماراعلىهـب-برعار-ا

0اعلاقطاعلى!حر-مسأ(.

ا!((((((0((-21-سهاتاا
دلهايعأماواتيةاهـناةلس0.3-لاولى!طا)شسوا!ا

."-
؟،"((57-لةةالثاحدوامو!وعمن3!رافي-شتركناللشاعريحف-1

ىص?حمر-ءس!"-ءكرصص"ء-صصصصممر?صصكرصء-صصء!كلصءبرصمحرص?كاص?برى?-يرصصءبرء!يرص!ء-!"?ءكم!بر?%!ء-ص!ىء!-ءىعسج!جمه-%ص!صصء-عه!جصصء!-ءصءير--!"ص"ءصص--ءس!صسصء
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أ!كبثتصا!تطفينححمافياطىللأنهمظ1

وجء..دهالىامعبقق،كاربالم.تهوقها،ءهينلامراالةتاسقفقه"قىهنمنوثعينسبعاًلعرضااههبوقيم.0اس.وعالؤاورللن4توصأمثثتوبفيولأإةيا

ا:سحاث-تدعفيالذياطدث،بكيالا.رللا-"ةمارندخهاو"-ا،مكارفيجحمماعبة0.01مختافةعاضثاواليإسقينبالواوذبةومايلمهةزبينقيةقطعة

.اءا)قرلؤمافةوالرفتلابانةوامةنجموعؤلفثلكنبجاالىوبنم.طوةيررللازهاودراساتفنب"ةومناظر

"ندادفي-الجدعدةا)ةوافةدارا!درتهكفب((كارليةالمايحثرشو..الء،ةطا)بات"نلقصمالاط!اللملاإسوا)فصالوالخياطةالابرةاشغال

قغؤثر)عسنيرتفغياحدهغا،ق-مينلىعقيوفتوهو،الغرفمتلهذاالتننعيمهعوبنهكاةثبراآصعةياالاستانتعليهاخبآهنمابسالهرانالا

اقوءةوين.-ردوب"ـاعرلمالاخوا)!-م،(اقالءرفيإفةقالثعلىريئالمكارالصورم-نصيوهالم،رضعلىاخذكما،المشاهدجتذابواالمرضفى

ركاشمانالقجزيويكاد،!--ةواوب!طوط."قةص!رلماايحز:ر*ب!ورةلمعحارضازف"قدملذياال+:مرذلكيعةالسروا)ةخمايطات،4ا)ة!ط!اه

الهما!)فية!بأغراائ!13وطر،12ونة-بت،الجةوزيةل!!هاواساثيةكآرالماغلىعاقوقد..لرسمافييالقوالهةءسهذاإهية"نوغماعلى،ةءام

)ص!ءة4ؤيلاز-اام"االكر.ة"اناودلاضصله!وا.والتافبقالحذبعلىلمه-بدا(ليلامااصوت)يدةجرفىنشر؟ةالصبريكلطالاستاذالمعرضااهذ

ناأو-الاولالق-آ.بصفحة-اواطارجيالداخليالمدومقاومةعايهتغلبعنو،عيننوإلىالم.رو!ةالص!ورتقسيممكانبالاانررفيهجاء

ةاعاثاءفيبهادضفلاو":ودوهباجزه!هبمناميزةافيصحائصهالمكارذ"اإثكأصد"ستقلةيمدنل!وزوع،لرسمات-ذةوأسالمدر!ييشالتاعالطإ،

كلتح!رساندش،غاعكيلاصاالتطورسلمفي4صشهالوئلالق"ااسفلالاعليلفاسم-ةودرااخو3وأإلىب-حوفينيالةبالأءدالابيفىالبيتكصورة

وكل.!تظ!يوراش"ب:ةفكرةوكلومحاقير!ةممإ.كل"ادرواتجاجافيالدراهـةمنيدلمزااصذوااذافيمابطبمسصةبليبشربما،الخ-ون

.-الثاليالة-م2ص-(ساياسكاخلافاذيؤةهموطرانموبألىالثخصىبحء-اخمإلا-تفاظمعواكمرينالر-م

فيهؤئاناثرهلثاناسثاالمفاذا5مبااثثحأويبدوقكارثلمإهاات!كا:بفا)وت"مشخصصوؤثمفرسملراومهثرسوالشنهص."بهنقمظلاحتفااتا!السمن)مهغ

مقالؤعبتاهدرؤتالظلمشلارهابااووههيا"!ا،قفهوالتلالكثاتمبيرالصغالنغفببؤيقفةاشقرسهؤثإوءاسوالبتلاباعلىةشقمبايرغاو:رقمبارقبصوالفنية

ت؟لمحالارهاباوااسوبان:أهـىل!دةرالمكا)و(ويروالتزمالتموتإةتقنهةلاز-اال)-2لبالأمىلرسماإستدرفل"يىصةطأات"ميقطرعفىجكا!موداوالصور

ني.الناالة-نت6بغ،عثولااالق-مأبغ(.ةالسفروالس!علثاههءتبااسلوفه1،يؤتلمثآا".ا)بعرجررت!وما3

مونفقكارقء"لمإابةمحارالىالثنتبعمبثلاوعتا8-ةالحتوقكافبمولفدبىرر)للر-امء:ق!بالملحاصقاابر.وعقرسهلمانها5فيالتبغرملتتنتاو

.مارتالاسو-يدها4يجعلرالااتدملا-ترةلمتهاالشاذةايم!ااسلان،ب!قبرهضىتمثل(ينسكر.+سكر)ر--،ةوالمه3قمةلمرائيةلماانهفصور(يارا

اتاثتشكأصيةوله،دبماوزوحا.رةز،1الىوأرلاشجااوللجبااولاليوخإفهاوطياما

الرأي)دةجرا!داراهـريا؟رم،ديعد-اثالاسؤفاس!أ5ءداالىواطظوطض"ا-:هءاوررةدلاخريناز"لإئ"عنم!ز!يةبالماخاصة

.ك!البرعبدالقادرلاتاذاها)ركأرعلىفثثس"تياسيةمهيويدةجر!و(أعاالتض(اجتنا(لالشمافي)زيةاءااز"رصو،توكايةلل"اجحنايم!إشاوهناهـنا

الةمل-يم)وعموضنعماخاغددا(ليدلجدالمعلما)مجلةصدرتا05له،هـوو!باط"اةءةبلوذتلجةجعيالطب؟ناظرهلاشخاصاض"وضعول-اولو

ص.لم:وسطااقطعامنصفت869فىقالعرافكي11،فيلع:د(يةهـرمز)رةصوفىالم*رهـ-ذ!ةكماضتعرالتيلجيدةاال!ورومن

عتهثالصاحنتلا!مهتاؤئالصاح.18(قئللما)مجلقمنهةالاواالعمتدحمهر5/.لجارابت):!(اببث!ما)ودجوالما-ا(ءثنا)ولغالع.يهالفادر

.مئنقتانث3الثفحثتينءنتتصدرباتإداوالائقاج-بوص"امجآهيوئمحةلملاا..4خنيإلعهنقافيف:اًعتاًء"رلا-ةاققاسسبووال!يمهلةالبيبكايةتمقاوأ

الا-"اذلصإحبمالالهميدةصرلةةالثال!رةخلإةالدارةزاوعطإت"حض!المووالهاسأيليةالحطوءتةلماواير"سةلى!رال!ومن"ع!موضلمعراذا5وضم

ثؤاالاث-ءةاولا.ثثنهؤقاصحئتثلإثنسالتكا.ءيلمحااوعقاالرعمثزإقنمبثافنه..-توععفكماإ*وقناهـنهاكاقاوقدهـاومهيرجحممابهوايةرمةاوةنبيهية

.اقالعرفكيلالقولهحرخ:قعلىءدداتحتو-ودعدملىاخصيرا)-؟بو)ما!،!ادلارولاكجارةج-4لبقاالسالم*رض-

.خلأاذ5فىزتلإ4ص!يالصادةفإعاطكاتةااكي.مرسمجودوعدمو،-مالمرشدمر
لؤغوراج!نقدمالتيلةالبغساوهوىحهإ"ا)-ثساالعبتباكانميامكتاصمهر"

ةورال!كوفام،اأبفنهن:إيهموبنامعةمبث(ثهرواؤاهاقرور)!ل.بإنينينصورةبغيمناسه-عنتاهعةيتنيءاليالصورومن..القادمقال:قفيالتقص

اء-س!بديرتهاووصليللغانموغروبالصفوتإلازهارومقبرة!ولورتقبل
اقال"ر:قبهاتناولوقدلممار!وزاره؟-اعدةا3ًوطبعئةال"رالى13تبرجم

لحركةوا8191-4191حربقباطاقالهرفيوالحالةوولعدهلإمالاسلفى..ئيةالماامال!ا

امكويكسساتفاقواةرالعررةوالواقالمرفىنيةيطالسالعلمصااورعةالعرزية؟ا"!تم
بة-.-..-بغخنءةآ

والا؟فاقإتتإهداعلموااسؤالمرعلىلاز!دابيواافاللهبهؤتفيلازاأطنهوا،أ"قافنهوابا،اً-،1،للفنثربتمامحارفيالثاباةكارزهةلماا)ءبالاسالي-ت

*-0فهلنغلىهمن؟تالإه،الامنهاباعنا"هنة"،ريةالت*رلخبثكاتا-"بقاضهاعتروا،للبنماةئواءتبالها

لدووفااينا)هعسسخنرلدكتوااطالقثوةالومبياكوةنإءعةو"بغ5ئخمهالنثبنعا-بم،وما-ةنيمابنولىج"ـالبيابيالغرعمارلا-ةاإستءمةذنماابا!لا

لىالا-ض!وراهثرلىا"كاثعييدرسؤعازطتالا-تاذوايوموالعبانيالآاكايةبنيدبن-*صابنمنتادالىاسناةالى!تبررليماالغاأمبد،بجبنهعكماالىاً-عديستةلاشإنا

؟فيماورعر؟:ا-بةحتفالاضهاافيللىثاركهالاولقريننماليمافكماركيوقورالتطوء-لةيىلهنراوصعكلعلىلاإفاءوإلىجعيةاوتحص؟قإلا-:هممار

زاس؟-130علىءاملأ.ابفراءالىبالتاريخريعود

طاثلياجعفرلا-تاذال!اصه!ا(-تفلهاا)زلميةاالعريلةمازاتدخل5!احضظوا،ءسكاالىاثيةالفاطسصفولى*دلىبلاسااهذ.لورفااكانولةد
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ا!هرريلصا!ط.ثأفي!ما1!شاطى1

مناًوفنوندها3يعلمالفكرمننأالواعرفانلغربايلبثفلمةال،امرالتيبيةالس"الادرالضهاقدم"نفتكون،ذاكوعلى.ثرين111ءام

دصلةالادبوخثيراهائما3ءارباالي!ايتطلعالئقفبل)ثباكانالأدبا.بيا*راللادباجلىخدماتوزقدمصدورهـازواليزالتءا

/.لها)ةن!رل!بويالفكرثهمتراعلىمالحبمنصف!ةثينثلإفيعه!ازااعددسبةإ"اابمذه"لةلىمارت!داوقد

تلكولكن...قافيةالةاتلجعا،لادبيةادياانوايعرفبلمغراخذواركشا،لمترجمةاية8لاجةوا،ية)سللأؤاصيصاجملامنئفةطااحتوىال!ير

كآنتواحدةظمةمندا-ل.التكتلتحاوللمالتيالج!عياتوهذهللنوادي.بيا)ساعالمافيالمعروفينالق!طكا"إبمنعددكةاو:هافي

كرق!!اكبرىنمضةفىمحدوداًاكأآلااتحدثلا15جهودقوزفرلكثرخها0والةوة:قالةجاحدواءلهاوذة"نىى1)حبر4ةياالسارم"اةنيء3فة

تجيعادورةمجلإتالىاسة5بحاجةالسخ!-اتهر"ث*رتولذلك.لمغرباب001--..س

حدماركدخهتم(1)ادبيةصف!ةكا!علو(.لمغر!ا)دة.حرعدرفأ..ع"لع!فيلك!نئيا---بزأى13
بل!(حجىدعيس).حوملمرا3ءامرافىكاردياالوده5هه،ا!ولهاح

!لأعلىبثورجرحلدهاصد?ت-دواموقدجىلمررحوانيئكاباوالعشريخةالثاإورادجافما؟اك!برمرفيء،!ةالعرص"الة

ةبداانهضةتح.قدمابالسيراعإلاسهرفىاكجمدةغ:ة."لمأاضالاا-مؤخرفيرة-،1اةجدلاولىاةايالعإلحرباد"!شا"راست"ةظت

فيبيالمةرللأدبحافلانهيهكا"طادبيأيدز"ـمإحقأورلولجرلكع.كبيرةمنكشمراشخصيئمحوالىكادفتىعملعوااى-اءقىتزحقيالقافلة

ممد)لاستاذاصدرارقلبللوقتاذاكض-دبو،يخرالتامنةالفكرتلمكلكبذولامحاءوالتج!يليرالتةق-ة:اسلاستعماراسلكذدك)تبرير.جودلوا

بالمغراففهر(فةا):فا)ءلةرتصدكا(بالمغرادرسا)مجلة(يزغاروجذلهلهـتتفمزجودولىالدطأاقيقىادماجوودابلإباتتخطىز.ا

ابرلإتقكانتاكوقفىالقائمةضةا)"3ب3واطيباًادببارا15ًازدبذلك.قديملمار-يخالىتمةد

فتهإرتالحديتةونمضت"ـ.اكرفبادبالمءاربةلتعرفهدةجا.عءلمليةلغرامنشتيئفاطوشءهت"ايةزولةفكرظةيق4ال-يالمههظةقالبهـذ.زبعتو

الأدباانلىاكافةلجتعادفي:ةمواهبجودليووظهرتمة"جةالكناباقلإمنهصةعناخ:ارابلادهملىا-ملوقزعادوارباافىتخرجواالذينبالشبا

ثينءالقركايةطلبة"ودجمحهـؤلاءود2صثةتتكاولةا)فكر!قتيووورباا
لقصة.ا!نهامنو

-،ـاثثاًفونء"ريىخالتارهـذاقبلانوبءولمربةلمغااد!ةةيقلحوا

سيفلمدفياو!صبيةاثاالقصصفونتعرمة101اكانفأذا،يئلادباالقصة!تئزواللطاعة-..ديرنر!فىوا

مصات.قا.:الانفوتعرينلم*ةفاطساواو...الخلةلبوليلةوالفةء:شو،لا-7ى.+--لا7.-.--:-.

ولاالقصةيعرفوالمفانمم-!!ىإضاعلىأوضهاريقونيوالهمذارريلحرا0لممانس.ديزووربر،ستفونزاريةاللعل-نجاية-..ء.-."-.

ينسررنانياحمدالا-ةادخذاوعندهـا.ثالىالاطلاقبحسصوصةإالا

ة!ةاو(ءضليءلاالتيبيةاطإ)ةصةا.فال(لمغرباارسالة)مجلةفي-ء"د"ث،ررص

نمناًلوفي!ايرونوفيغفءخمااقرعلىنفتوتهاةونصكركان(نصهـقا)

رغموالتسجيعجاباالاعئلرساابرلةعلىوزوالت..منمض!يةةهرالادب3ركبخومك-يمايفتأإ-فردونهتوماس-1

.ارفينحلإلاوفلسةيةفكرةعلىتحء.يتكنلمالق،هرهذهامثألانصل!إفنهوردستو.كينلم-اا-2

.نقعلوااثها!وفيرد"كنزاليلاجا(نتتهباكهالااح!مهدالضكم)علتنجالىفماترعصيروهـوكيف!سريهاغوسيمكملواغيفلرااءرو-3

يقينصلىحياةتمئلشبقإسلوبفيالوغظمنلونةهى(بئقياصد)قضةمااءنيثاء-4

القيا)ق!مرمنفىي(المإضيلىاحةين)قصةما1،درةالوفاءاغيرفابعرلم!لفمهمه.جصللمااكهبرهف-5

تحديلها.لمجاذا5لإساركاملةةبيلمفرأالقصةة!؟وب!قتعدءنيشيخاسيرترجمةؤيةاسكندي:اصقص-6

علىوذللا(لىرحا)احمه:أشلمغربافعربالذاتالوقتا5ييوفي

اللذين(الشاوي-دالوا*عبد)تاذوالاص(لمإغ:عيالم،ديا)حومالمرءدعالطبتت

إلادبيةصةبالةالاساعتناءمنادتبالةثااوبنراللةفيربي111ماالم؟رركلارصغوكهليفتاًا)ثاتي!فديخورتؤماس-1

لىافدفهتهم؟أشهبامغاربةادباءني%را-!دالاستاذ.ات.خطوألهءتنماوكأياوهـ:دخلهرإتربمةةالقولرسوش"نيت)-2

إ-!ففةأوطاالقصهذاالحويحتانيةيدوو،ل!ابافاااليوحمماءوةدزودفثبرالمن!ا1ااذلوض!اجمني:مى"كتبده5تطلب

ففتحت..لادباءامنوغيره(سيالفالرءناعبد)ذلاتاازلمهت!اش3اهسأستو-خوجه"ددا)برة.!فرامصوفيلذرا1!وكي

الاد!.بىؤونتعدالمولهنا%رىؤدجراهنالتكانت(1)داد"-ح!ى"ود)-يدلقاالسصومفيلداراوكيل
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سه!

3ء//?!سى*لمفومء!-أ!هيف! \"
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ثر"،!5بى

...خالوامنصكوقد-.400صرخمإء4دا"سز

-ولاذاترانيامةءفيتعدادوجو.البهقة؟

فيإلاا8حرحرفازقا""وكاهدادءرث!ء-خت((هبراإم-بحةثرتلم.-"ش"تيةاروفرات،يمهتعذلميءأالإستاذىءردادكا.يةوارقرات

:و-دتمااوهـ!0نسووسف.للإ-:اذ((اهـبلىا

ل"اهـإمتهأ"!ارلىااًلم:ايرعرطي9انكأ1،ة-يقا2لحط4اماعلها!دطل:ايةانااالر.هنى؟زيصوفي،اهـبلرالءجدالقهـ-ةالىيصعدز"ءم"نرىى-دادءرثؤمقدمةفي

11ل!اتي-4ر!هو:-حو!حقزيروإلط3ةرو.ا2سون.تح.لثق"ـثمز%ةف.اواديالىيةكلدرالمؤلفنرى"راهـبام-بحةش

لاحاغوتسو-الاآشفىثم،اتس:وءثربرعلىو)كن،لةء"وسإملرااةمراديرمفكفيفاماعء"ـقلوا)ةا،يدورينلاآسعةالفإكفيضعزبة"م"

الأسهاصايرمفيكا.زعيءهلفىكا،خادمو2ززادومن،،دانينلاثةينائنقنو

ةامرامنوعهإرق"ـجعل،نةعرياةأمراإلقمةلىاصعود.فياقهطزعثول

وكم.ةالغأ؟في)هـ..تال-نيناتءشريىبالج:وب"ارءمجكط-فلأسوا.عهـيانةا:الا

وص-ب.13اةصن!تاصب8!!ا3:يرةصفحاتز-ةغرقفنيةمنم"اةضاتهـتاكعااصراقإمكوذا،ومردادشنماتمرينلم"رفةاحولاًعاصرا!إمهنهيم

أ-كينازعيمهعلى"نةاواررانليدرك((ددا!ركا4"لىلعيطاناالقارىء.حباقزديروناءبيتهروا!عالريناءرفةالحو

:ا):ه"د-هـهـ!بإغت4ـمنت-لىوذاك،"يدهانعلى،شنمادمالراهبمنالكتابز-لميمه"

!دهـدافىقولمدي!اائلدافعهلفيو5ت"ابر*"وخجرتا-اير؟هـرثلذيابره!وط،ه.دهثناعلىئنقةوديواناسك

.دمردافيلحجلةزموراحبو5-ب-ةلمافيلىساماأةلامر!وطوحبحجرمنلغثأعلىاكلهءدوزا:اقلحايةوروا،ص-رمنلا؟ءاباتشمادم

(خالكوخلرا)وقعمةتلمزو(ءاالح!ربةادر).!ه".:الا4،لاجاإغاتاعلىعدسامهالاد.بامن؟ديداايونابمذالىحبةصضهاصفحابجةلادابرلإتا

نم15يرغويرجميازشكماالى(-.قىاواعإءة)و-صنسهكاو-يلااوازدالو:رفىهرسطوحولهميركتبا)ت-ماندكانصوفع!اظهراوهـنكذ؛ر.15زدا

.بلمغرافيالادبيالةض!جاتفش"نل"!رةيةورةسكاؤتاليمماء،الىاالفص!هى18غيرمه(1)(.0(تهـ"12)كاةصةق!صأ(يهيرلى-اقاسم)الاستاذ.ثلا

ام:اليرونكثوجلىجلونفيا-تاذالاربب-اح12لاكقأمواالذينومنوهط(صةايما)ك"صةحيةقمصاً(الهاسيلر!ناع.ذ)الاستاذذسبريخما

فىةاش؟ره!زإر!ةق!صأكشباذيا(ا!قدعبنيزالعزع.د)لا-تاذاا)؟الاسلامدصرللرلمغربازلما:تعابربريةب!ة.غربطلة-باةتمهورق!ة

زو؟-1يئبلمغرااإح!اتفيللببعروصةو.وعةم!لبو!(اصيلاغادة)في)إو"ةإ3اغربياابر!4ح!يممنصورةو!!2)(اقروشةصى)وةصة

ءةم-اا)لمهحرروريرلاالتيالةالجزتاكالاسلوبازالة!جإدثهع:دبنالا-تاذو.ةهـرفالغنيصدزهاغربياالق!اصاهـرزميزاتصر.1.(الشارعهـهـوء

..:لوقل؛عتعةكلهصهوقةرشيقرهةارافىذاكو.حارطواءاجراحينحقبالمغرانوا..ميرالت-وعلىوقدرةرثتةةجةبدي"اظهاحمهاثمال!ويرءلى

خادمتي()رها3اشيرةكثوهـي(براهيماالثهعب)الا-!اذضصمىفيهـذاوجبالحرالاديبهذاا!اطإبالأملمإبةةبرهيورالم-تقبلالىي:ظرالذي

هبة(الرا)ا3ـةمء!هىعدةفي(غلإبايمكرلل?د)لا-تاذاوكذلك.و-دتهعن

.(خإيلربى1)و(ا)ش"اجة3كافا)في(،دتبنايمالءرعبد)والا-تاذ.لاقولذيافيعوال"صمجؤلاء5يدعلىيةالسالقص!4ثبتهاوالتيثبةلىاهـذ.

".ءفةالطاذم5وشءهماترجمتماوالقصةووالجةلىاينآخرادباءحفرءاا)لقر.ن
بهإغرافي"يالقصص4،ضهاةاير-خزإرعن.جرموبرةعاةزظرذء3ز،درعو

طويلاوقتأرةطلبذإكلانوا)تفصيلالدزيفلىا2!فعبرالممجم!زنظرةمقدرةعنبره:ت-ض!-أفح"ب(جلونفياابيعبد)الا-تاذا):ازءة

هز-01زصة:برتعويلةإعاوأالقمةكة-لذيالاولابيلغرالاديباوهوط-ة
.ةكثيرتاحةوص

ظإتتاملارعضزوص-5من5.+.للاالم"اررةللقصاعيناءنااطرانعلىوأروعالاز-انيالادبمن؟وءاً(الطةولةفي):ه?وانفت303االجما-

..-..،\!ع3سءةالى9491صةمن(ا)غربردمهالة)مجلةفيا5قص!"ـنشر

"الكفوحهبترإفيوسيأهةاس!رةاعولىللالوفيا!إطاهثرا"قنههأفنى!إ-حءلهلى%دحكرفيلىلاإدد؟تالىالحج)و!،ديداانقضبخإف)و(ةاطباموكب!م!ة3

05بة.غتإزكاهـايرت!وبراعة،حهارهـافاإ-.وقئازةصمىوهـهطالخ(لحراماادله

يضاًواءاديالم"اعلىا"إتوانلايمااحور،ا)ثعبفيوالكفاحا)تضحيةا)-ةةبعدرغمجيوقا.بئذلاساا"يقتولم.ةكليهاي:ة؟راالقصة:روطفراتجو

بلملأدتوجدلازهاولاانطيعواس.،ودموع4آ،لامإالمرم2واؤعيرتم!وكاتتا)غرباربانعوطة"ـروا%ءلادترجمان(3)بلإد.،-و!ين4

رفاألمداكةلحاالاكاراك!ئ!أءاهاا،لخ!بريهإود!لجدمالى،المجرلموا%دالع3ايجملونمنليمايردعلىاًءراوءـكلىالم*ربفييالة!4للمذوق.:تجةزغذله؟"ابة

!!ادمومحراثنيوإ"اهـفيينابين/اهـمجرع.ةالضشالهإراتامقدا34910المةربار-الهمنلىلااا-ء"ا(1)

.6491)ث"االثا)-ةةيا1)كر(2)

لاجلموإمهمهلهكايراءر--سة!هـرةلقابابلمغرا!ي-فيجلونبناير!داعبدافيلاسهتايميق(13
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