
أ،!ريا!مالص.في!هقا!!لدفهفها!ىا

فرأىمنصوذهءنليرةلاثازلإثةألالذيالدينزةيلىسعي

لافآوالجىب،يتابسكوالفميملألادباأتمرةللأو

حاؤ،نجلتيحلاوءونولملذينابعخم!انإب.أحمونرامناومنال"لماهل!واوئزونالظ

ي!تونخ!ملياً-سااخاوزذكيرا،ازةإصراس!يرعوااكم-ماذأهـلجمعصةألجسرأ"كيعولم!حلا!مصحاذاأعلن،اأص!يرو

يرطإعونماكادواءلاءـفىانإبا!ضرمن،...!كاتأؤونإؤوعنماا-4التالجواشامنحؤررت*يةالجمانص!فيمؤتمرفي،أقما

بما!شصونبرقجاتارس!احىالجإفئدورناصز"مض!و؟ملجما:!591عاماز-اج

!..ملىكابالجائزةنأسويطاو"حةالصثاشأقسمها"علىفىينلذالقيهاسكل-دلا--اذاجاكفغ-النا:أححرححة!(ا

لمملقياءـل!اذرح3نورلواكض!"لمضبوذا"كلسرحع"""

لجوافئ،اف.صاأ!أا-كا!جلاا!؟ت-&!ها!ما!تاا=الجإفئةقسمت:إسيرةا(2

نرىانزتوؤ-عزءنلملازخا-!م..-ءن)عب!ىدمارونالالصءاذبين

وؤ!د!ااازلم!ث4زلم!ثةمحشاء.اأت،ا)عربألادلياءام-ن/لبناتفياؤيمتإ-!أاليعمتاؤشطى!لالصتاذوإ(يىلربااميناكءأبه

.05و.ع!هـا\ت،لي.!أ"رأارالأر!أاء-ا،مبفي!اوعافرا)ة!هـا!أةبمع8ءىءز

،أ:يه!وااهـرزءلىأخدءجى"اصاءتط-ءعاو.تبمعجةءاجمةإوامةز!ارإدلياءكالىلىيةواتألىء:-سفا،قياه1كلجما:"كتاليءن)جىير!ج!-ل

لىل!دأفيم.!رىل!الاال:افلملس.ىالأ-رت01ا؟ع.(ليةإضطراحى-اغافي

لذيمطاكي!!ألمحاقءلىىاف!،ثنادا،!إا!مصاعر63د.لآليليلىأبناااصإخوذيمماافدعو-غأراجبئو)-باتكها!اثزل!لجاؤس!ت:14)ةص3(

نءعسزواؤد*جمةالجها-ءارء،ك!-هـرخأألاصه-اذأاكأ-ارءلىراص!ةؤدالىأيوكان،إؤ؟رافي%نإع!)ع:ودمارونالاسهـتراذبين

ناف!ى"؟مالمل-!جفلم،أ-هـ-يمراءهـالياش.!هـثيدخ6!ا%ذألاصوا،أية.رالأ،خةلياأءضا.تثاءرشص-إدةالدكشورء.و(الأحورافيرلاا4ؤتص

ةاروشتوا،توداءعلىآياماةرالمؤأؤ"ةاحعد،

،ذاكحمااص-لىهـذا:لواوإةأكادأليعءوأ؟س،أ!فلىااهـرززمةار6ااتالهـترز!بىلىلي،ءبخزا"تلما!أكرلىجماالحىوصء"ءن)ادردس3"للص

ر-!ح!!،لؤثااكادليار....،را(ءفي1تأ:اأثااثشةارز11أ!أهما!اغييولسليرسفلا!صرصاذوا(للإآ-نيا

ةوبخااو.لائ!ذايكللمضوناخمم،مأحىرتاذالاصا،،ءعبممر!نمنيا)!اءاصزرلىليعمتأإ-وفحامنهـ.(!بالرا4روسبير4ـؤصتءن)

.أ!لييواورنأ!ألاوا-هـعالالهفيليلمبأعلاإاللهء:لى.لجافئةاحست:الشعر(4

أتفض-لاصحكل"2وراىزء11كاؤا*بر"أءلاقيرؤأ-رح

،ا)!-سة!است!*أمينألاس*آذتكأدر!كا.لجإشةا!حمبم!ت:سةلدراا(5

صمهى!ذا:الوي!وناوراا.ءـد،رسئح!اهـ.أونا!أرتت،إيوأثاكا*اب،أ!أغزادفتر:"ب

رو-نل"سذا3ؤ،!ىكوذا!واصلىةدةعةىخرأكاءبار،-رل!أليضااالمةةغاروونأجإ:تإا!ذهزعلنزكدوأ

ن..ا.لذا0لمح!اكلاودبعصهـملمراورلم"ليينولي"افىلمهم"اطحوليينقزفااءقي.لى!

رريويهـي!م*دكربماتىأهـ!:طةوإةاما.جمه؟رإةالهةر4الححهـمز!*-ح811--إفيزفعوار،لاعراضواتاثارتحىقأ

.ويرءهـونإرنرنرقيوأ!4رمنأةاتمؤس،"فيأ؟--ااحودليم-لمراورمشوقد.811--إفيصى،-ا.بكلكمااج!ص!سا

أ:إهـطايد-اوىانمأؤء11.7،!راز"سوىورء،!لي!ا-علم،اله!لىي2بالادأةلمااءـلبمعحةالرهمضاشأصاب

..ير:!ورجمة8أ:ااإحةباح!زحا؟أتا!ةر.-"هـيعالححتويخد؟وث!إقوف!-وجم!ايىتفف!دازف-3

تضجىاوزلااذضحافيور-و!وع!لاأخىةار-"اذيأإكأكأ!عاءلى--ين4طر3"شالديرهـا؟قهـلمالامص-إذصيودلولا...اركا!ا

ور!ردد،!.كلاراوزلمر-از"!"حىاتليحوألافدررنهاىرأفةلى،الأدبا"وعاسلبا/ة-"10أقيااهـا!أبمعجة

ء--لىواحدزفي!-ليفيلمدرحااوز-لى.ألادباءاءنوا-لىخيرليغضسبلاؤ"ـؤدالأولالد6-خماعورر*،اين.الشإؤوج"!مالجمماصلاح

اضءرلا!و!ا?بم!1،صرالىكةإط"4ا،دو1ؤ"ا!ؤناأ!اقرانلىا-طهرشو3أد!اأ!ليةو-اصتم!ار...همولمينإ-واولمضدصإ؟ناو

-.أةى-ةفإ،لميةال"ا9بالاداالىأةياسلياأطةولةاىاهـرفيأتزأما9ا/،1كااوروز"ديئلذابم-عبينورنو
إفيحرةاعه!فىمماديتحدكصىمس!!ولىازكاداا!ءثءلتو!.هـاباامزنمكثرا.17وءفي8!ناثأتزاءاناء*د

ا)،-ل!،ؤ"وأنا،يةالكلاز:لوارالاو-إاءنء*،يروازم"ورانيوالشعر،ا)ةص"منأقيا!رةاا)ىماةو)غى?راصء!يكنلملامبراراة

ةعانصو،بصلمولااإ-كاموء.،ملى،أ*راصتاذلاا!وحىدوادفرلاإحس"8الض
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ح!!1-5مىهةيرمممم:ء!91

غيرءلمجماىور-وووننلايرم!اعصحاءابرفيطنليحونالنيضوقصوىحةوالقي،ا)ثرثرةروشأدبلأايميزانؤدالناءلىسيوا)8ف!ذما،الافة

:ؤالا)قلماهـ-لاو-ونالوا!ذيناإصدانصى...مح"هـل!النظممنوالشعر،إ:"لا"نلدراسةوا،يةاطكامن

!بالجافىةيااص!ءهـوالذين.-كناطاذكرحينليذلةإشكلرلجانانغير،ذلكيرفوولإنالكا!دكلمص!ر8الكلن:ؤلمت

لاسونطاءإهـذهخبم!منوبا!هـغم،رورارونرحنوححثاتئثحىانز--ط-عزحنل!،القلمما!لاصحارهاالقي،أ"صىحيما

أ"ولصصايملأاسثعورلىشعرزنافا،إتماإءـلءنماجصعحةر7زظ،هـاوغ!رلمءحابلجافئ?ناصشبزةحصرفىص"فلااو،ؤدالكابممصة

اغزحىووان،اعإيمنح!افظانيرحىكريرةوةفىابوعية5ححرزاني.ول4ـدرجهلينالىح-اصهانحينفي،ورنافسلهيصبحن

حصلمناوا.ار!اتهـروالصتجا-ثالسوؤهمينلذاالروابش!نيرلىيارونظم؟رقىحةتجاحتعالوك-ف.-ةميركلااليثروتصصةجامن

المقرلمة،اتلاكأطوكل-اتورقيوطاءلاصا!زرهزحونانفىعب!ربردسرايعلىألاص-رإوان،ل!نانياديبمن!روقةأكها

مثهحمروءاغ-منلىحىءوىححمفإ:إء-4اعحىإءاورنهلي"هلمودروحص!الادبيإسطواهـذاص!برالا-دبجةابرلاتنثحستإن

.ورةذونجماوكيف،الصاراةفىالاشتراكؤ:ولهمفي،اإترارفيانصمح!بح

علىزق*كأحلجواشايرث.حىدءلى11-!ارزسدلنماأانوؤ:ل!!-ولوالمأحن!مو،!التسكيملجال!لحكميذعنواان3ـمعلى

ورته0الووررؤطالااا.ت،1اـه515515اـ4ـاـهءههاـه"ااـ!اههههههههاههههههءههاـ5515ةههاـاـاـ،ـاهههههاهااهههههتاهلأكل-جبرناالةلممهلأجمعجةءتااذ

ءلىلمعإقاعلى":روظ3-لىاا!=لمبنانفىالادد!أسبوعسيعقديلذا-بلاداالص"و!اتمحىإضس

(ؤحمحص"منا)0روساةصىسمحا=هـ.-لي؟تفونلىففيلحاليااىيحفا62و81بين

15ز"ت!دن!يربأنيأ4ا!*هـلمسعلص!لوا---يارم!صوتلمااـ3كامة"ه!اـههههههاهاـا55555سصبوعلافتضاحه!أإىيافا81فيلسبتا:يلي؟الىح-يريمر

لتض!حة:حةطلواأتموليحةاووزارإتليحةالعرالصلمدان!نيإنصىح-ةاالةلمماهلحووجمةئدسر:للاسبوع-مقلىالبن:لاوا

زبيروصوال?"-إبأ:!توالرصملدءإوةوالادبياالذوقةمعىالجافيافحةالثقلادرةائلسر:كلأات:ثانص!

أحة.ا؟اعرلم-ااءنلىعتاغير.دفولواءسصاؤورليحمةالكلر

(ش!"ؤرونا)مساةةسمحاعلىلمكلإقاكا"4:منه2،هةالجمنيةلإكاايةرلجمهوائيسرمةفخاكلة:لماثا

لةلدواتصبااو-الهإلشحة.حةلاردالم!لم!4امظ4كلى.حصتجمالينهرلالصخاذايعدهور-بمبرنا:منه9فيصدلاا

و"-ايةالانتاجوسصا!لل-3-ليس!؟ثصن9الادلإنحىوفؤإدالالصحاذلبنانكضل4كد:منه02فىالاثكين

أع؟شامينتأولوالؤوأتةحيرايةصرطلأقوإلادليحةا"ححةاتاغاامثكلةولمعاءسابيالعردبلأا.نيتاال!مفراإ

لهم.شما)حر.الشعيلادبياوالانلمتاجالعامية

(ؤ-4مشا)مسأةءإةسعلىإ*إقاك"ة:كل:ه52الحرت(ثةةمنا)مسأضرةمحاعلىلمعاقاكلأةمنه13الضلملاثاء

المؤديةالولصا؟ل:إسوديةالي-4العرحء"الم!ل3-لكامةقئالماالتيالعربيةالادبيةالفنون0مصحرحل3كالة

ؤإدةوإ،4إووربساؤطإرلإافيلادباءاليينالعا،بمقتوزصقالىنض!ى!اكيف،لميةالمالادابااسلىلذسصةباالطفولةطورفي

كلنيؤصخاليخ!صسضعوو،م7زأة!مؤنثصسوليهضمنك!3ليعحتقيةالراروملااعندعايههيلمايةومساز!حصجبحيثبمانسموو

لمما.بلدعركلفيادبحةطةراليمةقاوا،رلحىقتقالالااءآبألم!مسأمحاضرءعلىلمعاقاكلة:منه22فيلاربعاءا

مساةةسءالىءلمرولمىقا4كلم:وركه2!في!دأ،1(ؤشةمنا)

(ورناؤ-4)الىتؤديالتيالفعالةلصبالاسا!:العراقممحلكالة

.تص"العرورعةا!إافي4الص-افءرءداءن4كلىالأهـلمفياطديثالمجتدعحىاحاتعننعيرإتروةردايراد

.العربادباءمهررات،القلماهـلجصع-4رء،سكا"4جميعفيطلم!اتالمصهـزرهلتوحيدثموالأدبوال"إسفة
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!المح!ا!ط!عقي!ما1ص!!هث1

ها(5!هههههاـاهاههها!هاهاا515،ـاها"515اها15،!اءهاـاـها"5511115551555511151555155515هاـه515ه!اهاـه515اـاـه155555(5555555يرعنايعلمنوناقمبل،لقلمماهلأ

:"الجديد!ةالمرأة"صاحبة،(5491)الحاليةالسنةجوافئ

بصائسعد،،الآدابررلمراسلر3الثفيغ!ابسمو!وعاتعلىالجمعيةتدخلأن

يارل!وتيليفالتأأزمةعواملوجوهمن4وجشيإا1ءلإبر؟،؟-لاسورمنحبلالتعدليعضهاجواش

..-.ءلمضاضلةائية"ـالن-اال:3!كاكألافي!فينركأ-!؟.33ت!كتابأ!ن!مابوا!ا
م!ر،يهرسو!يماماا"...--3-:

أرمة،مزمئةأرمةيعالمماالتأليفتورىفتر.ةالامحةكاح*زر!بن!زرت:التاليةالموصوعات

زعليلغاردناوإدا،ككرةلاؤلمة-بفشةوالجهالة،رمالى:!ضفيكأع+-لا:-بركأ-3-،،ت.ؤصيرةقصصمج!وعة(ا

رددناهاالأزمةءـدهعو،املتصوارعثم،رمالىكما!3؟؟3:نرفي.ع!--؟بر*ت.أ!إحةلغةعنأشممقول(2

علىكافةالسجماسة.غلبة:صإي!عاإلىت5-و،عهره4ليفلملأا3د."شبخ..-لا*كأ-:.:ترلامنلبجا!دراسة(3

جتماعية/لاوايةالف!رلححاةانواحي-باصوا)س-دةوجهد/"**3-"كا:لات0بيالعرلادبانبجوا

8:-دزالسياسةللمرءألماير-ل6قص-اإرو!4،فة!ص!ع!ة--؟نر.؟.لا.؟"كالا.شعريةملحمة(4

لروحية.واالعؤإجمةي!نالسورقوىتةحةوال!حس،-ةلحالصا7د-تلفمؤينث!سهأدبيكتاب(3

إلىا!لجيلذلاأنون%اتلرتالتي،ا):-ا-ةلا.سنةثلاثينميرهيتجاوزأ

.ـ"--الخورسالةالناسفىبأنتعنىنةسهالوقتفيونتمنى

البلادثماكمطىااوضاعر-حمر-"-ت!ا.صةكالمحالاحانلاختحارممةالجم

ترتاحالتيىفةالعضالهزاتوخهدأسءلمتمافيبوالحىواطقت..".-

العربياوالعا،خاصةسوريةتالمرأةقيريرابل!منجاهـدتوالتي،الجديدةأةاإر))-دورلمجولالذيح!الاءـو

..."(1)عامةت.مساومةءـوادة.ولافيهزعرفأج!ادات:التحكيمفيهـؤلاءاسعتراك

ورحينريخبتساءللاوانيالمجلةادأعلىغيرمطصوعةثارآ4لأدوراإلففدة!لموا!ا،حيفيليمب،نعيمةئيلميخا

ااست!هل،ترى:نفصصي-في!ضكمنفإيرحمماحاهوروحقل:ثاعصارةفجهاسبمتالتي-،ماجمماابويلياا،لكمالضارل

تنابلحقالذي-صالكلءـذاانتزاعتمماتلاامنالضعمالجيى!)كفيصال!ةا!حرىثار!اآانت"عوادتوفق،معيوفشهيق

."تي.ءس-..ءمقىطنطن،الديتقيخللغ

حمسازقضتو!د،يةالقممرتالجيلدلد،ال"ساليةا):3!رهحةل!ماللاتوالعاوالمربيات-

المصريةالمجلىنظرةعلىسنواتتدم!قيةطممةجولياأصر-خهاالتيلمةال!عيرفعيةتأماالذى-يرولالذينعالوما؟زريق

وهل.عندنا؟التأ)يفالىاتجاهت.ءاف-ونوالمارءفاحف!عرزرونفيتأالعلادباءبمضاصثراكدولى

:ء!.نا-!-؟لاجاقاليعضفىالضءص!ينالعربي

صحيهحفيهحطمنافأر-مآيتكلب.نؤاجمهاواجزلاللهرح!ثاتالذي-الماز!عهومىالي-ل

تعشترتغدحئ،يرتهالواءركزناوهئمهاهعادهافمناأاا،هعحةاوفةثةا55555515هههال!تصبهازة!ديرافىهلميينالعا5هقاي!لمستثرابعضكلم!ترااندوليحو

.؟؟ميالضانادجووهاويحيا،لححةاغصخنا.بماتنطقو،سنازفوبما؟سيةرالداالصبغةتذا

ية،ف!رثاراا(نخلقأنعنليعصزنانعيزفأنالعارمنألصاحبثاني!وو،كبيرمعئللجاؤةيكونئذع:د

برع!مالذيصحقفقازنابعضمسضوىعندانةسنازصعوان.0لاعتزازواالفكأرحق

كافةعلىالسياسةغلصةمنبالرغم،لخصبانتاجلااإلىيلساليقالءخمانسباسةهـنإلجمعيةتعدلغأنأنىيراكأوزتم

نأالغلومنالاس7.فيهلاجماعصةوايةالفكراطياةنواصيلجرأةا؟لمكأنعءوكل-فعلى،الاجاناختيارفيوالغموض

العاشرالجزء-ادة-بةيةالمص(ألكلاب)مجلةفيمةالمن(1)زشربقيالجمتإبحأن،؟نتهئزقديرهعنلاروسؤوي!ونانفي

.،،(9491))يفكأأهقياا"ناخو"(9،9)للاوالنزوكاا"بمي".خالضتاعلان!بعد،نلل-ا!ءعضاأريرتقا
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ا!ور!لص!!طعفي!!مااللأنهثماطىا

ءاالقفيإنن!ا8ليف؟-ازساليةحهفيوزإ،إء،إحص؟اأندلمافنبرلىهأ--جاصةا4غلىإلى،بلادنافيإحألىحفايعانحهاا)قيالقلىأنىمةنرجع

الفنجمة،ارشلمعامةإؤايخااو،فجةاكقاواحةلأدليااتضسإععإاقىلم!ضماز":اعاينلذاونح!ن؟ية"هساابرلمةثاإرجعتكما،عندنا

ز"أجلال!زتصهكأو،الذكناطواطركهبااءىفلبمالااعلىزتفيم."قحهىأوئ!ارو7لمضدازإ:اعاليل،لمسحعهـرا!نزفيهة-!الىهـذهمضل

4ـبوصحىال!حمفليقرلانفمااءا!-وءلىلاص*خاءيواوالبزنيلأدبيا-اروألثلى4ء:-في-لص!ةلص-الص"ا)!اليقةسيالصتضاكانتل"د

لحر!.اتلكوزس!صن،لىتاجلااو!ف*فنما)"تإطفيهـلىصى،اغمحلسقينور"بإورنإدفرلأافح!اا!عترك،العنفني!و

فيدكلضمقبهتىحيرلذيادي111مهاطا)8ه!داإلىنىطلعع:دها،درجا-هءتلمفورد!لىلأااشصباغوارهاسىحوضفيوزعاون

اليىومفيص-ةختحالذيدكلشقوورضلوولو،نةلاواءزره،خارورفحىاليداعدونإتمح!ولا)سإبجةالسحا-ةهذهكانتماو

13وحماصتحمااء!اءلى--يإ-لد549لإوإار-9ىحمافيالشا،العةلىيعاناؤولذستض+لىؤطنتكاوءا.!خاشعرائحاقروحىذ

كيرحدر4ؤتىحادا!رةتظانصيكوخم!لمروران!وف-ب،لون"البا،ساإرايليدلثدصة-حاال3ءـذمعكنةاكأااو،وصيةلراوأ

صم،إفاافيلاتبدثلص-يرد)و،ؤ:لءنكلتقدتثصمدهـا!يالفءرز-اطخاو،صىح.:ةفىحارناأ،يمةالعزءياؤواالنظريليعيد

ينإةكراؤلامأوإفنجيناتصالوعلىز-"ءعام!وتاذصصروءسويةأز--شعرلملكنذ،خىصبحىخانخااو،فذةهصناكلواو،جم

.ليارلصوصفيتاكزتكا.قداذوا،ؤطبوجودهـ-!زفكروأبل،مةأز

،بالادركأالحتييبالمثاا!ؤؤالاسه-إ!وأ!زغحص-!واشسلاوبركااننرلاا-يريغالمةءرلنسص"باالسياسة

لحركااعنليبا)مثاإدفؤصتاذلااالكبيرليبدلأالخاسأصين.لابىاولا

،اطرىح!ذهعن-!اعتنكلطافيأ:اؤويدا،سوريافي4لأدبىالىحنو،ليء!اوبالمواهـببالمضة"!نننىخرال-ومواقعناان

فيالشامحوانتيوإلىالدوليدروشقرووررضابنجةإلىواسشارقي-اهأ""بمبمسؤولموهولي!نولاإصلةف!نسرعورهـواليهنةخةرما

وعن،!وجنوبشالا،وغسبالضسقاا3واجخ!ت"رحىانةابي"اتمءلىامنهللأفادةص!ودهمتصظيمايضحوهو،الفكر

اءيح"يدلحدا":وقالحصاعةبصلىلصإجمةالمتىحاعدةلأبذ-ةا.كملىو--"ـوأ

واحدمنعطففيلاغرريالصووان.بارد(رفلوا)ل!نوءلمص-ةنليأ؟لمينالةايرأخطأعلىلصليالمدإلىجةبحالسناو

-شاصمالاوا!ءرا!فيءوءـا!ل!رامنمونعطفياتةعلىفىبلءردنلأ،رياسوفييالةءرال"تاظرضوءلىلصلد،سةالسيا

اسحاسي.واؤص!حاديلاوا4ا)-قظارد)بترجمتهاروت!االتيالكتبعلىطفةصانظرةءالقا

يةالدعا!طيبوءاتالدوليقث!0!عوضتيجتاحكل-ةفيمنءتارةصفوةتضمليإجنةمستعينة(مشقبدبيةاعرا

باشرافلدوليادمثسقمعرضفيتاصج:احسس"امالكتبءلىخاطفةنظرةالقاءمجرداننةول،سورياوأدباء

العرلييةاإطصوعاتلعرشز:اعوالأيةللمدعامةالعالمديريةا،ا)فكريالمجالفيصصورياروساهمةعلىليللداتعطيناالمترجط

يجدبح-ث،بيةالعروالقضرايالصورياعنزخحدثإتياوالأجنبحةتتعدهـطولم،وحدهاالترجمةعلىلمساهمةاذه!اقتصرتوان

العهـبية.والبلادسورياعنضاؤيةماتمعيواشالزالناشرلي""إلى-رأينافي-تحتاجالتياإوضوعةال!تبإلى

المتر!بمة8-ةتالاجالكضببعلى،نيةثاج!كما8ايقارى:قةوإلى،مةقودةوهمماجهةمن

:لميالورالأدباءلمبونلصإسلمةاعنهـؤلةيناعجزإلىاوأخير،لمترجمةاال!ضباعورتهل!ا

العربية""دارالي!ظةتهالييربمحىتؤاالتيلأجنبماحةاالءتبرونعلحهلهمقدرةلاماو"و"ىوحاصلىحمامالهحىثارهمآعلىق.فالاا

أ-تويلإوتهـو"وا)-لممبالحر05"أكتاباضيين1اينر7الثفىا)-ومليلإدناافيزعالتي،الخازقةالاقتمىاديةالازمةهذهفي

وصاب-2.لدارالجنةليربمةبامتوؤدقا(2وااليلمد)..فض!اعلى!ارةؤلىلاو،افىهاءر

روقفاجلإلترحط"اصلإتصرفغشص-ىحوتورصصوبين"ب"الأنىحطنصحا

يحواررضايزج!لصتناولجين"طفةعاوحقيل"-3.يفالخىرمثقدفيلأدلمماااللشاطعنزبحتال-خاءفىحلفيكنا
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،.-عصاأ!ثص.!أ1!ه!فيا!ما!ى

يمقلجرا"-61بيلدرواوريساؤح!4لمصفيإبو".طال!!.خةا".اطلموهـيمابرا4بمقى،نبالمصاءوديلجي"تكاطويؤو"-!أ

ة-ولاا"-71فيال--ا"لجزا"ف-ص!ضصولد"لتلصقيااونونطابم"قى"لصو-وسلاوا:-3"بم4ول!اس!موال"

.(نيالشاءلجزا)فحسيملصءوولد"فوزما!عر.-رغون!!راإلميالا"لىسرباىصصمصةو2-06.ءاكصفليوو!حيهـي

لمجمأ:اسعااخ!رالتان?و9-لمةسو--2((ج.ليذروت-نرع!ورر"-08ريهاححصوإحسجم"سأ:اابرين"-7

ع-ون4تربمعلى((إ*رلي"ةا4ال-ةظدإر"!ودحبم-زةتءسولم"!ب-01"افي1الأالأدبئعروا"-!..تيبروور-ليلا-

،يض!اايالعاإتار!خاعصون4وبمإلىزتلىء؟الأليل!لميأ!االأدبا"ورلمةكاا)ات2لالمؤ"011لانروماندرو"بوس!ر

لحة:التاال!تب13مضلىالكلرءىلىقار-تؤاىصر.إ-خ!فانصنأ-""ةا"ياممهتوتهـو"--21ءفتسثمجصحونزطولا

ميفرنمودلا"ىالىصبوزحةاإلاار؟الضووحر8كل"-ا-41.بيو!صحمءل!حئقى"ف-يمماإسوابدلأاح!ارو"31

لخرباعنصىنلىيضحىف-جمتا)سودةا)ق!"-2يرفجفتخىيرترح!ؤ51جءرجصونتا.نسرالحصو"نوأووثراوص-4لحااعةإ-اا"

ا،مصقريرصفسج!ءقىفأحنوكاده(كمالماانر1لا-إ"4زصلحاالمحةأعاا

لإر0فو.ت.ف.تلالح!،نرا"ليك!أصارافيأقي-إجااصر"3،-

الطبعقيمف!تر"*كخى//

:لأز-"المترصؤ4اا!!تبيباؤرأرلدا!!ذهمس!قلى؟الملأيابةمحظفي

رغنصوهرا"يى-ا-لا"سعةلتاا4جإوا"2"4فيصلكلاا"ا

ز-كاياهـبكاوسيو!إ-وبوف"ولضورارويا4قهمم"3

شغبيةنقافيةشل!لة
"-وموعن...ارص-د"5إفا!-قو.أ:ا؟"د"صاا"4يدلجدالخ!قادا!تصذ!عن

لاأن-قو"ذلاإفوا!اقس:!صصحيف"6ير-فحى-ااسصلمالفاد.

-..ا:يضاحدرصد

ءوحصلى"8ييفدفارلىلىحصسنل!"ةالةصوسىصر"7فمىىصولمصيرو

"ملادر!رب!از)ا!ا((ررنلمماررإدا)فيلاأربييأسرنتوأحك!المنيمو!أا0!

"!3"الةسليؤ"31-"ل111سرأ"21فتواإرجويسلسورباتلعصااتخكصثالةدو

إ-دل"ر"الململيةإبير:جوهردإسحدا"41مارصحسإىرلصحاصيركاجهةواإ،ورماإلىالةارىءذليأحشىصحضاب

دوكاسلجوربم"يةوجودمأكى-حةءإرا"51افيإزيكرإءوراءلىبكلهـرهإةيإانلهيتسعواء!ةلخدا

...لا-نين"لىيالشقماذهـباويةد11ا"61((مساال!م"يةدءافىف-3!التي4أ"حتصعا

الترجمةانجاهتيرأيصحمررووروياأءتجاكرويرحمحينالاإححصة-يناأحفتأ

زشسوهالذيالخاكىالم:ءكأءـذاذا11كل"سإءل!ساءللةقدفيولي""يىترجهـ!ة

وضورفرءـووهـل؟دوافحههيوما؟الترح!فيالدار!ذهليرةإحمنا

ا!لذىا1هـ"عذكأالىاجةاز!ذبرواؤو!نبكلدا!وحابلذا!ديماب؟اهلا!يواًالهل!وا

ؤطاعية؟لااوضد،لا-ت!لملألاوحتلىلإلصتكلمماراحفلىليخاضل!برح.هـيريأوا)ح:يرميرصلااإلىكازبقصرصرونمض"ةإةمجصوء4

الواقىحصامالاجماعيالشظاحصام+الاؤحنمراديامالكضأوأحداهـواميركافيالح:اةئعواعنصىإدةةيمة-صور

بمحعلجتصاالءتبءـذهفصداءت،القإقبورطراايىا-يعبودفييلل"ترجم

اذفياالاجماعيالاع!لإحالىوغدف،نعازحمهاا)قيالمسضحصلإتأيرةنال-5
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ه!اا!طلمح!.!!-ه:11!لأنهقماصلى

عقدوةلىتمرإثاالهذاوتمهيد.يامازلاثةوس"ستمرليلوا9فيفسحسررءهنصيتمحتىبادبضازيرالتآلىوا،احهاجةلحااباشدفىن

الىاقظاتعشنمندوبونحضرهكأ!يرياجتماعآب9فيفيانغرليء!نوتةليد،جم!مالصلموفىقدمينلأاآقيل"لىلصيطرةكما

فيهدرست،اقوا)عرانلارداتيلضرولبنانوءنالىوريةاسيىاذا5عن"4الرمظدار"صاحتلت!مصألقلىو؟مذا!ب!م

صلال!لدرا-خهاالعامالؤتمرعلىعرضصيالرابطةاقىىالتيياالقضااحةلي!رفاًجابني،لخاصاالطابعتذاال!ربماتمنلجمارفا

:مفسااثلإث"الىالقضاياتلكفسمتوؤدانعقاده"قوالعرايالصور"ويئارىءالقيحاجةيليزها:اتوقعمااكنلم

لادلممااالقسماذين5فيلادبامنالاونذا5علىالضظيراإ:قطعلاتمالاوان

السياسيالقسم-2ليسو0لةاتالمؤهـذهمنيدلمزاعطبالىليهاحدينالقطر

1)تشظ-جمما3الق-3لاقصااإ!قصماولملأدنا0فيرواحايلقىنلاواهـ-اانونيسصكنهما

ديلجدابالأدبآتعلقزقاظ+ز-علأدبياالق!مفيبرحتوؤد..اصطرنر!وكادي

التراثءاصجماياإليقصو،بطةالراءعضاااخسيرحدءلىةعيا)وادبلاا)؟سهه-اإعخلضامانفا،"رامنرونممحماو

بةحةؤسصبر!تكماا3بانوايةالفيسرهتا)تحاراعلىطلاعلأاوبيالور((يف-لمج!س-ودو"!دعن"ىوصا،نجلىزن!بكل-ن"ـلأسيولرا

فيأ:ظروا،4التربمؤضيةو،مص-ةإهاا4لىغاوال"ىصسىاغةاءـجمبراا"يرزصلىءلىح،هاؤ"مناىسى:اأتياةز:لوا((فتشءيصو"و

مية(التف)لادبيةواحةالعلمالكلبلترجمةانتتت!يىهـذامنير-؟نارواكلنتق:لزخاايعنيلاءـذالكد!و"ناصي

:ماؤ-اءدهالىزسى-صهـ4ليعلىبانواعهال:قدؤضجمةبر*صسكما.خاىصةثيرا)ءأ4قيررنوا،لرو!صء4اا)حورةادبسصةوصا،لادبا

وإبرلإتئدإالجرفيالأدبيالضقد-افيوررالاوصذأك،دهوحهطريةعنالاتتميجببادبنا

ءاالقرةدعولكذمتازإ-)دبصةلاارثاللم!ءاالقرزقد-2اخترناصااذالح.ةان.ن!ي!،4جكماعصلااإثحلازخاجمتن!امو

-ءإ-3ملردوااك-تبافيالقراءلم-13التياطالك!اترضر5لمؤو-خظ"هـنا4كىطلواا"دناتقيا4ءت"ملادمأع،لاقياهاهذا

.(باليصتاؤباىمن4حضزقولتاليوبا،أط-ج،":ا4ؤسصتمناو.جكماءيلاواؤتصصادىدلاا

وعلاقضثايةلحراقضمةبر"ت:إس-ا!جمأاممبالةإت"لقوف؟إتوتمص5دعء-لىطركمصاااسدفرك!لذياؤومص"نا0-انلي

،الءلملأميةوحر،جماعلاايةوحريلرأايةكرر،صةحضاأةحربا.اركاز-ه

نعاعلدفاؤءجةبح-تكما"ينط،لى!ضا8لادباا"حنفاعلدواأ-ىصيجمطابااليى"ابطىنراغرمؤ

.وتطويرهـاطنيةالوالضقافةبرحا"سوريافيالادلم!الضتاجانفيشكرونس8ل

ليطةالرمعاروؤءرالىبالدعوةفتعلقالتنظسميالقصحمماا.لذينا"!!نإحصوراالممتابطةليرا"ا?اءزشاطءلىيتوكاً

.بعدموعدهيحددأيدالجدهممؤقىيعةبالعربكىتابتربمةلادباصنصاصلي:و!الت!شلميرفيخاصامنسىيخسون

،الملاحظةدقةهـوإخارأفيءعظسىمينقصوما0وكتابة

،والظا!ري!ص:ونف؟كلاىكاالوا)تكاسقالقصءيإءخاءانةمتاو

فييجهدونلاوانهم،ضثجملةسىت3إزء-!اكاثر!مترربةان

اطا!ىلآدابااسللمرلاعمالاغلبافيز:ق!اءتاباغيمانكلرلاافيماوكل،روعاناغا

لاخري!قاو...الخقدمحةة..

ملهو!7زخصسىبهمالاعاوةليىخا-ادءنإلخقطوزهصاىصدى

فىتياليجمابالوهاعبدلأل!تاذاماكتالتيال!لمةأثارت.ابر-هـمياؤ!اكماذواخهمبرهور!تضداو،لح-إةاقياربرون

لت"لآداا"ءلةفينشرماعلىتعل"قا-لملغاةا-ىصدالوايدةجرضزعرحىينبمازعءبؤلىطة"حضارسى4لهسىفلاصا!تسص4ؤءسىممبئا

هءـ،علميهتنطواماو،ممتصةيقربابأملصولموانهديوادليصلى.جوإرازيرالحأفصكزؤثرقامال!نو،لك

لدكتورواإب-"الآذ"مجلةعلىءواف!راوغ-ءمرونتجريحا)مميلمةدم!قفىسيعةدالعرباءتا/بعامهؤ!ءرالىدعواوقد
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!!رريتصا!طمي!ط!!ما1!فأص!أ

0001الخ"ال!إ-3(ناالديناكلـذناقدينءتبواالذينوالأدباء،+ادريىأسكيل

(،ماليوبيالعوعوال!ثهالمهرل!ا"،إ":طاواتجاهاحم!اقىعإخ!اصءا!فءلىيةلأدلياوسا-طلأاءاستص!

اء)و"ةلىصرفيكالةالدينءزيولصفحاذالاسىس"بكاز!كاسحيفء-نا)قيخإعصح-فمتهافتترريحمنفيكالا

نأف!ابين"هـءاالالعهـلىال-اعرالةرلصا"في"لةر1لاصال!هـيةالصوليبلأسااهـنالمىيوجم!!افيترقىلاعزلجمةءنوأبان

والنقدالضوجيهفيزشرءسعامةليعحورةاطى-اغفيالادبرسالةاطىءاعوزغاما12اذ2!هوا"اتوألاأصلمماالصاقفي،الع!قة

هـ%اوعلى،إتقلىمواطسحارة!قليطرفي4ملأابصدلأصذوااىحلحقوا.4صلووص"،اوا-لىصور-دفيقصقةلحواإتقتوا

منيءهـىسنالذيالأد:با!وا+ليومنرودهالذىأؤالأدريىحاساءتماليقدرقىر!هاصىأور!8""الأدابإلىءزبىألمال-ي!

بالرصالازسانيةقافا!!دافقيهوالحزوجالم،صةهـدهأىحاءنعبوضووحأبحزتؤدذللىأصازبإلىوهـي.0كاور+اإلى

زغحمه4هويلمثس!ربلمإذالهأكذتعأيتالاو،4الواسصلا،خ!كاومجااثت!رخ!كلااذالإدباعارونوالضقادالضقديرلم!ؤحهائذيالعنتصدى

اذدعالأديبصة3فم"ف-4يحشلىشالذيالوسطلاموآامافيوحتلملألز!!كمازتاج!مفيمايمزةوتلمصىينوحاولوا!م

الفورةءـذهتحصقسقءلىالعهلنماوافةطرةوالحهوىفل!ستلي*خ!لكذ!لعلو.مينلأاؤلىالخالمإمااوبخاف،علميبروح

وؤ-ق!"لأارعبات.بغقلكوليذالمممالفوب!ماىولوالورء-لىبيإعرالأدبافي.إنفافيلمف4صقحهعلىالءوءياقيما

اىمحةلواإشاركافا...أتمدنوالحنىأرةاسق،طىحا!اتطور.يضةالح!دلأدور4اسحةإ:2وإيإنرءرامالتقحركيبعنتإخه

طفاولكلبانحصافحابادالناتنتجصملأاةصحافيربللأد4الىمحح!حىصمح!لأاءلىوزةمموطغخجابادالنةاءآراايتةصلونادإءللملأدآنفقد

ال!عر3-وممةالىضعرثم."كل-4الى!بالأحىاس!ساوإحشر.ئدةوا)فاا)توص-"لااإءوحشكألاعحاضوكلوا):ء!دكانااذ

والمعانييدةلجدالفياظلأاعلىليقت!رلنذ)لمكلياًنفريمنإطيدال!لىا!زرفيكا"4اورانيايمإكراعبلىالأديبكشبوؤد

خلواامن!صلهماارورةدفيليقيوةيرءهـ-لليلؤير-سبز"إ-خرلى!النظرتليلقمماان":ف-13جاء"لألص"ة،لا!لوا"يرلى!ةجرفي

الفناليهفيمدمااهمفان.أ،يمحىماةرزخيا4ارورقيدفيوقأ!ردوالياًنلنةس"تيإ:حااجم!احمحالقيإسثمولةاتلك"ا)كاكل4هذهفي"

نيةاارهـنفيهاماارروةلىو(،بةال!سر"فيإ"!!لر-لحلىاوا!ءعماريوننصورومأباخ!ع!حرارلأااءا)تعرمنبملمة!يير

بعيداج!اعيلإاالىناعرنرءوانحسذاي!نيلاو،رولمةلمثا4ص-قوا):اؤددجواكاظموالتاعرأ-"اباليدرألمتأاالىناعرانأي

مل!عومى-ن!!حماوالسركالح!حاغ"ةوؤ!ىإوسصةكأ!ألاحماعن((!لأجنجااالىضحإشهمباءواؤلىالباء-ليلدفيامحجم!

رال-اععلىفكملاإننا".يةأش!رااخنجسربةإخو"يرياا؟إلصنىط-"ليما،ونل!العرثتالوطفياإ-ةةيمنح!عانكماهذا

ليدهنرماكللءنولجاصظوازيرالأافيواا؟رجافيباصكاءالم!العرافةخافيرت3ظانمضذانى!135وووطالي"لادابا))مجلى

في9*حاوإ-بالترصىسحرؤ-قالضجمعرىم4نيإذساأشاعرايرءونانوحشإقلىأل*سرأ-!باخواعنالتسحيراولانةس!إاءلىاخذت

"..وثا!"حشءالهلي:"ـ-ربالححس!ذ!فيوؤظالذيال-وريالضسنحاىألأدباذلك

"ىيالخةلمىبلأ!ىا"رجىرأتاوذصد)وا!ط4ؤا!.دا!ماالي"إء.سودو،أ!ةلعا!لةيمبانهيمااو

هيماو،مهصةهو!وماسح.؟روجماىندادبهناىحهـلى"."اا)وف2اخىصاعلىإيأ*ااا:حاتباال"رور*.فز"!وثا.زحةىحإلأوا

فيجمماا)ءةلىلأدبا؟-لمونالذينال!ضابهمور-ن4ـوخ!افنءأبيرحثاالنءاجذاء3!دى"لىال-ربللى"-ؤينليت،-رك؟

"؟؟.بجةالعوروالبا*دلمالعا.-.؟،!اطإحرلم!الورر؟إمادقوحشحز-اصىيممكاا

لمبالعر1)كإزب))مجلىإخهوصلذي331"اءالأ-تاو5!ذاللزال!و"ابلأدا"سإرتاطةءقيت؟نزإن!ا!حتووعلى

كليةع!-ديراهـواأورزيراعبدلدءصوراإلىأحىأ-ااءددهافي"لييصىبمادرأصر)دكصتورا.ذ-.4ـ؟-امأ:!جا!ذاوءلى،ز-ير

لاستاذوالجوارياعصدالصتاراح!دلدكاتورواموالعىلموي!داءباوارزايةدصوأ!اإحسأ-دءوأكذسليرؤلم،وف"ا)قيذرةيإدلأا"

علىبجاإوؤد.ا)-ابكارسثارليلىلاستاذوإ!ماال-ىسرخم!ادرو-ناللمون!ذا-علىاى!خ!لأ!أاأ!ا!براجةبالعرق"؟ىأالمشلأن
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الع!الهصعثطفيكم!ا1لعنمفما!ىا

ترليطالتيالرواليطحقيقةوزؤثمجمموعوحميك!ردواحترامه،ا"قدجممااالأدبان))ليقولهالجواريالدكتورالسؤالهـذا

ودالمحىلىعالمه!يزمنوخروجهافصهتساعلجازبالىالآفراد:ال!برى-ت!ةالحءـذهعينيهنمىبيج+لالذيالخرالأدبووو

جانبالىمجتمعهباحداثالأديبباهتمامأي(،العالمجة"ا،!منالحلمةهـذهفىماليءلعلإ!زطوراالمجتمعزطورصقيقة

اعتكلدالذينالأإدباءعناما":قالاتم.أالعاباحداثأ!امهيرونالذيميالتقدبالأدبالناسبعضيعنيهمااما،مرم3كل

وصعتفءفىالعربيةإ:لإدواالعالمفيمي3ولالشلأدبا؟شلونبانهم؟زاهيمصيا.ور"مكوبحدود!اتسددو،خاصةبةلمسفةي!قبنل

رونرعرفانصس"ء4بصورةيطبقهءنعلىووو-سلاءة!اساوأجاب"0واضىحاافشةارالدة4اإلىيةتقرتهااظنفأءر

عدمرلييرىالت!الأستاذكانوإن.."ا)ءقدهـونالأدباءهممبهمةتزاللا-مى-ةتة"-كلمةبأنالدوريالدكتور

لادالبفي"يتبلىأديباورمعلههنطاقانيمكنمنوبردحديتةلأخ!-ا،العربية4الاغفيالمعالمواضحةغيراطدود

...المراقفيأ؟ص!طاوعلىبيةرالخاصامدلولاال!لمةلهذهيعط-بالبعضكاد!وانالاسخعمال

تاهاإاـاههههههههاهااههه5111115اا"ه5515ءهاهااهاا"ا"هه"ا"هاءهاا.اا"هاها!ا15ا"أها15"اا"هههاهأا1511151"ا"أ"اـهتقةلداعنليورءدنهالااعةصاتهاتجااوهيممةامناخمدروسم

ال!وا!ئهل!!نبعر!ليورءونانا!دبفي8!.وضالملأنذلك00والوضوح

عنتتيرنوإافىتل+4واراحم!ثابمةاهي!12الحجماةاثاحدتعكس

الشعصليةالثالثةطبعتهفىتصجمويةهـقفحهامامدىويصينوابرخيعاتالأفراداماني

الصهـيونيةتح!فصاعئالانحتىظلأر-كتاباجرأتإلىاواس!بهإلىالأدبيل-بوؤلى":قالثم.وركود

.لم!ازس،-ا6وحماعةإلياوإقيعن!،ودالحفىواض!4صرصىاويةفحرمدرسة

خوسةسمناؤ-لفىلحةالثاللىرة.سصطالذيال!كتاب--4بالدسيذكرم!ثموما-قدميهةفايمسهذاوعلىالشكليدبح!لأ

.ا!كلرلييةبااغز5ورىفىهـذكاراتحاشةوالىلأجه!اعةوايةرحالفياهبالملىبينلدسوبليللأسا

.ليلإفي"الالةردالوديؤباو!افلتأ-."ورطفىبالةيصىىءذهب

ابت!يرحاكصيرصرفلاباز""ا)-كرليالأل!!اذورأى

رةتنءكثر!-مالهإغا-!نلص!-وزاحاوللذياصلكلتا
-""..تفد-حممىمعهتادبورهيو!فا)عالميةالادابفيص!مخ!ر

.الكتابءـذانشرلأزهتالشقدجمماالأدباىارةاطلاقاإمكنومنرويالتةلىبالأدب

.هواريوياله!رفيوليءجيبترجةبم،"ةالأكأ:اربخظرا"3-ذنااذاالر!يالأدبعلى

.5.فادفلء-يث.حيرزالى!مصار!سليتيريالبروبالأدبز-!مصحهيهصلكانوان...(1)-يز!دم)

.محدودةالكمية-ضهيةطريازفلىش"لى-تقييلذا...ورلةالعا4قالفيأدباو

.وا"دذلبتانيةليرةالثىنببا!واعص"ا)واقعجمةومننفسصياالطصيعؤةا)!زعةمنالق:جمة

!ا!ءا!!!اءفيقىز!الى،-!لمههـ!سمننؤمنادما":لهدقوالسيابلأستاذاوأجاب."4.0افىتلز

بواسط--"بزطورفيالبدء!نذالقئمالاخم!مامجاصنمجالكاطفيالح"اةبان

فيصليحونانذاعكليهدإليدجممبيءنفانالأمامإلىوز"لىم

رالث!لر!مازث!-متدامالألباءاماضالث"ثما4سياوزغدروجمأأدبزمان

والفمنوشالخورفيعةللصماإ-دبلأاهـو!بال--دلأدبوا..لمفلاوماهـذافمل-ممةالقي

.بئ!!اماصضا..مابخمعفيالناميةالق!وىافكارعنيكليرالذي

266؟ب.صةت،إد!الأبال!يمالااوسضءبلبالمواثقي"لؤالضفا..:فهيلأدبااهذ

55(111551(ء.ا5)5اـ،هاهاـاـه5(هه"ا55111111155511555555115511هاهاها"ا55أهااااأهاهاه"هاه"ا55اهاا"هاهةـهة"ا555!373



ا!هرريتصا!ع!عفيفي!ا1!ما!لى1

،وتاءلوالضسليةوالنوجبصطرفيالنقدمنلهماوحيازنافيالمر-يوالأدبباؤناافى

ا)منايةعظمفيهنرىالذيالوزتفي،الضكألمف"ذاأسبابعنفيتختصرالمسرحوظيفةانالىارصصطوذهـبيمالورد!ذ

ل!سرحباءلأداثارزدالتي3ـولجنافا،بالغرلأدباءفىاإياه!ليهاالتي،فحموواحمةلراعاطفتيباثارةلكرهاوذشرورونإن+سمازحاهثر

التوفيقهـنقليلاحىظ!لقحتمحاولاتالازكنألماالعرلالمك،ف!اور،ةءـذهرونجازبعنالا0ليع!رارسطوي!نلمو

وسلامهوالةرداحيا):كلامغم!رفيأ"ارلىمحاولات"والننماح!اجانبإلىاجماعيةقوميةاحملاقيةمه!ةلالسرحا%ن،نيه

باكضيروءلياطكيمؤحقتووتيصووعيدعزيزءحباثمزيحجادركناالحةجمهقةاهذهادركنااذفإ..لتما!يرباطورل!اءلمص"طلقا

.ن،ضمواووإا)!لمافيا"ضع-فةياغملروتكاكماجيرهموااذفليس0لمخعةواوا)نقىدجيها)"وفيرودءن-سحللىهـا

تاصرااكثرؤقدكانتال!راقفيلالهرحاحأليفاحر!أمانحجةإيديعلىت!!وهـ-سحيانتعاشبوادرتجلىانببصر

قسيطرافيدجم!وليطي،بليمنهعنايصطداالع!سفغجما،وخغغ،المحذةينمنيدا.أيزاملاظاذاهـمور*فينوا،بال!بإد.ن

ت"لمفلاقليلىياتروااالةو،نيالعاولوسفممطفىوىفىاءف:4مجاةوزز-اًلاتا!أثالىفيتفيرد،الح!له،ذافيكلإينوالعا

كضيرفيض!ف!اكثرت!نلماد!مريةالمهإياتالووعنءلنمفيننمرتورفالةلاتالمما!ذهومن،4وم!اكاوز"سؤزهالج

إلىذلكمنوازلمقهى".0.لينانفىءاللوكذاالأحيانمنمن--نوريأ!حدعجدرويسا"اسيدالأهاليى"!لىيدةصرني

إليلأدبا"ادعوةإلىويةال-و-يليةالتمإلىتيالعرالمسرحافضةارا،"لمسرحيالأدبواادلإؤنا"انبعضو-رثلحلىالمسرحافرقة

لملائمةاسص-إتالم!هشمر-ةدلكوذبالىصحنه!الخرفيتنار!المالأخرىلاذنونبا)فيسجةالم-رحيلأدباتلمفإلىفيرثاءركأط

..نجتإز!االتيوالظروفتشخاسبوالتيلهاللونءـذاأههجمةويةجوءد!لرغماعلىوغير!ا4أ*!رواكاة)تررر

ؤ-"فرتيررلصح!-يرولىاافيالعايوسفذصتالأاعحبوههههه"اها"ـاـهاها"ها"(5151551أهااـاها"اههههه"ههههه"4ـهاههاـاها55555ااههاهاهههه)"ههاـهها")155511(ءهاهاء-"6ـ!

ا)تيالعءسإتءنيثلحدام!رضفيكا!ة-إثلحدالمسرحا-ءديثاصدرس

ليلىجرقملمسفىتثس-ادرحنشؤوعلىئمونالؤإيلأقيما

صحةلمصسر*ااشصحافيوضوحفيزبرزوالتي--ييدلأايا!الأاىح!د:!ؤو!أ!!!ا

تنال3انمن-لا"-سصحة.دلااذص*ابممماذلكيرء:فوما-سث!ء

نمعددازملاانيربكمااإعسر---اتؤراءةلجنةلؤب-

للرص!-ار!اءن4مضمحعلةزالتلاالمرأةلأناءيةالنالعكاءس*اشهبرةاالعا،يةا،سرءية

ءلص4تالتمالةرقز-"!!زاصيعفزبحاالى.المسرحيال!هـلفيتترسابولجانتأ!ف

"-نكضيرفىفرإتولاوالذيورلائممسرحوجودوعدم

.إطلموباؤتلوواكلالتفىحيانلأا-ليجمةالور،المطزقيلمها

لأج!زةواتكالأدواالفنسةزحاتمكالأاعقىةناكفهاواخيرتشويرييرلوافيإسادرسيءل

داإيرعقبةاقبالأضافةالأحفرىالشممن-كحةالوسائلوكافةت

ءلىشالعلفي*خادلاعانامكللودمإ*هلالهذااهـفرغينمررلمينسواءـلم!ياءـا

كانتلمحمامنهالحقاوفيملحإضساقتلوافيالمسحر!يالعىل!-العرلىالعالمتيوقا!غما!اؤ؟تينالى

لرغماءلى،يىال!ذافيليبذلالذيلج!دافانالجةباتءـذهب-لةوالولهأا،بدهبرجمأءساعممفي

،ش!"اأنهـوواماشنشالأإلىالمسرحسمدفعال!حقةدا!تهمن.

كلنالكض!ر!ص"حلهفيالماما!نرون!يحطذلكانا!فإصاتل!-ينالملمدارسإ-لمنالاولىاطة"
.-لميأعاإإ-سخ!احاشو

ءاة.والح!عالمجونير-الحهيؤديوثوهليفكارو!!واكضسجمةلج!داس

55555،5151547اـهاا55555اـها55551115555اـه(ـه5515"5551555155ه"،5555ااـها555115(15ه،ـه11(15ءاهاهء515ا!ا5555ةاه!ثء515هاـه"



عت--!أ.!نا،!!!.-ا!ل!1
لي*صن"عهـل!بالدرمرلا-زتناوصأثمومن،،الضةدفيمعحض!مذهه!

--!ن.اطه-.

إصأ!رينارونال:اش-ينخحىيرددها4قصرهـ:اكانذلك.الميدانياكرم،لحالآدابررإيمهللمر

بة.ور!سفيالمءسيةوالقموة!س!نوووالمث،لمر!

ازقيإاوؤام.الرافءيجم!ا-مص-يمنطهقامسنواتفم:ذطهءناءادأليمرأهـذاإن

اتلصنولىبكلو...إ:فلصطصأوايوصثهصرقيمحونحصماحصاإلعقادو..الق-حإفىءثجمأفلا...ص-يمن

لاتصاباوليد..وإل!قافىوالمازفيحصينط"اسمدعأخرىطهأدبحوهأإلعوصهوى

:ءوابرلىشحغرةلىقالطرس3أؤهـوهـذاانفيغانمفميمنثرفؤد..

بر!اغ!تروىو!مءذوبةخراؤحةوالقصةلمحثريصلاهأ"ساعةآصرمجلة3.أفأ

!ن-4طلهلىذيلذا.ا،والعإطدءنمفهوتهسالثصا!غرورثلملاصأ،491ط-أغلإ!/،!!.

.ص."..س-ي!تويوقاام!!م
نإفيسشكلاو.وابرلىرة3التاليإخوصصأ..إعقادوالمازنيواكانت،ص-!نط"عن

س!اؤ-عضف!ماهـ-!ىوص-ينط")):بعنوانعقرجمعماءحم/./

ورإموكا.نإ)ةدإروىالادلاءطما2لاهؤ5"

لالمصكلذيالهصرأو..إ.ننحلوطجماوايومحهصرفىودمصوفوصأللرا..القصةيرقطرفيص!!ةمم!

أصالاقد!وا-اناإلمص"ولم-المحدزونأي-انمماأيضف"ه.!س!نط-5لالصلموبانقلىالمقالاتهـذهأو!ا،جم!نت

أدبأج-لمنمهص"ا-3صهـقعلىدلصلاكانتيةجلىجمةأدليزةداا)-اإهةوكازت.ححهينطهلىلنقزتمداا)ءازء"وكانت

..ير-لىجداتيزعمغانموفتصحجما...أخرىرورةص-!نط"لاسلصب

س!اهـتالقيمهصرمش3سصبلأدبحةالأصصاصأاهذهوكانتلا،بتحتانينحنألاكماالقعةريم*بنهوا،قاصصأصس!ن4ط

..احصدطريقفيباء.؟امهم،4ؤصل!هصأيء-5ءاانإلىالرجلؤجمهيتيربم-ليرأتيو!و

"ط!:االمصإذازفيلىوألمحإصىالبزلىبيناعالهرؤ!ةهـيتاك..الة!ةلهعفي!لمافي!عهأنلايود!ذ!وأنه

.حقصةحماعلىيرحهـاروإنويذكرةادالنو،قاص!ل!حممابانهيعيرفص-!نفطه

قويما:ي!درأني!!دولاإقصةإعأنهيصدووهي!مصماإنءرةمان!ظر!/

.بمازأثرأوف!اعرأولهمعماإثلأحديةرواير!ون

صسلسلةعتوزالة!هصالاؤ!مهافيالعالمي
لىز"ـع!احباءلىلرءلاينقدانإلايابر،."فإغانمف"ءجماصاا

ءشرالحاديالجىزع،!-ينطهبا-لمولحوالكلمرصليةاىكير4/صوةبريملأو،ؤصة

الموروأفوللا.حسينطهوؤص"

*-!فوصالااوهـذهحصلتيما.."..غإنمليذصهراأصكرو

شه-ايافبيك-ونالعظيمالاهيرصللكاتب.هـوأملاهاالتيالاوصافزضهـيانماحسينلط"13اك-إالقي

هزلامبالا!رإ!صا-بماىلىيرنزإظاحمحصارخةنيةإز-اق!4ابم!3ور"إسصاس-ةا"يدةجرفي!اوثسماعازلإثينرونذف"ر

زيوروناشمح!إس.وجرجماايراال!نن!-عةاحفجمغ-ارصو.ة...فروجمأالراقدصاىة!ص!طاع!4ؤتلوالكذفيعظ-صاز:اكابما

.لأصيرةالمطا)حابلحرافي،إنلأااةالةزوطد-ىنتيورعوإءاريوامحض3كوريفيءرثامايثحاءصنليقلو

لأ!تاذا.حةالشرإلى.قالما"...صين4هصطعظيمأديبعلىوتعلاولي

ابعالبيماهـ!رالذيالهدفإلىخإضوبشحلغانمفت!يليتيروءـنا

للىلملايينلممالكلدارلضفشهالملأ-ءخذتيال،لمقالاتا5هـذمشلزشسعل-5يضطوي
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أ!ث!لصا!ط-!فيأ!ماالعفمثماص!
،261715491"لصفأليرزرو!بلمةفىلحوليالطةي-نثصصعلأىءيرنقد

فيه:جاء/بمالنبهرقيترازنا"نبعنول!!ال!القدماءالمحدؤونحمهاها!مالتيوالبحوثالمقالأتانعالط

هـدمكلتوجبجديدأدبلمإلىالدعوة-تل.0.20..اوقئ-ط،زكنولمسليىةنقديةلاصولوفماتسيركانت

ثسقانءلىتمع!لالعكسءلىي5ليل،ش!الةلىالأدبةيم.ء!-جمدلاحولهبدوربمالهاعلىلالمججةتوسلأ

تلصجمعياادهـداواتطويراكونهبك!الناسعلىيدالجلىلأدبا.ـم0.غ-انمفشعينثمرهاالتيالثانيةامإقالةفيجا،لةدو

رقعةمعيكونالذيإ)ةحريالتراثذلك،القديملا،د.بال!حابةمحاولةكل-كمناقد-يحطمحسينطه"ضىبة.ي!

سلامجموعإمتنتر!اوالضفسيةالمغةوايةقتصخادلاالحلمصاواقليملااهـنعاجزنهانة-35ارؤر!استشعرو!د،مهصفىالقصة

زةدسانلكذكلعئلاسنهإعلى.هـينالةومحيةالنفيالعناصر.يص!!حلييةالعرلافةسخصفمدرسالى4طن!إباؤ..كتابتها

علىرل،النقلىعنبكفههتقدلياي!ا)قيلىوالفنيالآدبينتاجناقحطان4لغىاجادةعلىليقلىردهيتباهىوالكتاباخطاء

فيول!نيةالضقدزنازظر4عليمنساطانجتناواهن،العكس0001يهوسيصو

،إلىالناسفيماصرجالتىوالاجتماعجةالاقضصاديةالظروفضوءحسينطهتحطيممنإلجهذهبلمامثلينغانميضربثم

اكةدممىلعوامنملاءلما-حيشذاك-كانإذامالنرى...القصةل!حابةمحاولة-كلكناؤد-

؟-كاسنضلااأوفيقأتو"فال!3أهـاى"فييةلغولاخطاءزقدهأولهما

اعخبار،؟!كنلامشل!يلحيلالوه!ا!بنعإ-ىيثحدإن"الأدبثورة"في!شأيةلغولاخطاء5نقدنيوالثا،اطكيم

شكرلا1ولكنه،الكا!ة!ذهم!ئبءلميازقلىأدبامأصوا..هيحلطسين

وعودةحسيندطهلايامايض!وا،صدورهعضدلككزركان...مصرفي4بالقصلهمالاصلىال!تاليينانإلىغانمثسولم

الحكيم.لحوفيقالأرياففىنائبويومياتالروحءقالاتجوعة.0الأدبوثورة،هـسحية..الكهففأهل

نحو؟جضمعاغخادفعتالتي-الأدبيةلأممالاءـرزهمنو.هوالنلمقدالأدبفي

روالتأصالقجو3ءلىالتمردارادةاعنتعريروكاز-افانيةغاياتا)حومحتىزالواماالنقادانإلىايء!غانميشروأ

".....للأمةالةءريالتراثيت!ون-لرجصهةوالاستعممارواوافىهالكهفلاهلحسينطهنمدرونلم!إملنبالجاونيذكر

"..أل!أمقأنؤ..بالمبالغة4ـب!صهما!محتى،الحكيمتوفسيئوزءديمتقييمفي

مناللوحاتال!مجصوعةكمانفناو!وطلثعوالم!اعل!عرضونلاخروا..ةالثمر

.ا)قاهـرةفى(5491لىيى).يوالؤلم!طيمتءاللاجىمعرضفيمرةوحسينطهنؤلىمرةيذكر!ل!هفيغانمفخحيومضي

ملتزمة،غيراللوحاتهـذهمنواحدةحةلوهناكتحنو!..لأدبياتاريخهوحجمناالسياصهيتاريخهحيناوليتناو،اسلوبه

مكانهناكيعدلمو،أعبمالهونالفناحياةلماساةاقتاسحغرفةد،حسينطه!ناردالقاءـرةفىصحيفةيةأتنشرلاوهذاكل

.0اصرلثصيءغانمماكتبهإلىأشارعندما!يدةالجدالرسالة)محررانبل

إلى"..."..سخعود"..الاوحاتهذهأروعوكازت.اابداصيذكرلم

،..ماءقطرة".."..المأساةرةليدا"..م"..أينإيى!ابسقلوالجعرونلآصرايحي!هااهـقيتاكمؤامرةأية

..الىياسةفيزا+!لاتاتدونإر!ايسعىإتياا)ش!رة.0الث!رةالىغانمفخكلي

الححآيقفلتوجديدبكتلالشهرهذامطلععنديصدريلعوسوى..قصةأوم!صحجةأودراسةأوبحض!يكضب

.!السياسةفىملاتتأ"انليعنو..ذا!االصحففيمصىورةوقصص،لمصورةاالصرففي

لحربخلالالهمعظك!فصونشر،يمقد..يدجدوالكتابيالفكرالتراثيةحما

..لدينا!اءأحمدالكتابطمقدمةكتبوؤد،المانيةالعا!ليةفقد،متزنهادىءرأيطهرهذه(حملض")صلالانهغ!ير
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