
.!ما!فما!-أ.!ء)ال!!ماأءإكني

بنترافيلت!ر!س
وبمذ..لمشاراالغاباإ-نقطبكا،11يىءقطبحبا،وقلبهوروحهب-هـه

ضوعمولا،ة--اأم.لىااءةوبءا!،حمهاء)يامنينز!اهاوحلىلىشلةاحيثمنلاظالاطرجة!انياارولا.(1):خبة)عن.!ثكحدأتقر

.ء-دناشاقلع*:دوس.فيمرف؟و-يوبلأسا-يثلامنو،!قو3ف-نو4.ءضإ

والصورلحياةابينماتوممثهتابةاء-إةوطشرلهاتكلهـنلىافياطقءقةحب.افيلاطرجةص!ا)؟سلمفكرواءراالث

.تإمش،اعلى!انرسالتي!غرةف؟هنفكأ،غع!ةؤايفياصديث9ـذاشكلمادريلاذلكومع

الىيرقىوالذي.الأرضءلى!ن.ولكثخابةلمماععوا-رةالح!قة.لحلملألم

صذورهاسقيرغر،مفتحةالحياةيريدكاالىي،الأرشمنأ!اليرزىأ-،ءا7(قالثس)إلىتكزظرفيام،نف-فيفيالثغرةهذهلىتكوا:اتق

.الأركر،فيط-!والج!الحير؟إقآفيتاقرح:ةزفسعنينبعكرمكولكن-

قياهافيب"ءو-حياحسهـا11فشىالتيا):حفةهذه:ئر*ؤال!كسأزإذاا)."!ردعوالتيابى-ةفي)؟ساو.أوجودايعمإلهياحافرالحياةفيفترى

؟رجإ-نم!تضعادلهارشإعبرقيمنلية.ةايةفي)نضبةل-ذه،اطة-قةكا"ـ؟العدمفراغإ-دماجمهاتت*ئلتيلقةوالحفي

؟ل)ثرقفي:أقيب37!تحإلم!مشاكلاشتالأزك:ا-!اوقلت

ة".كاف.امالماالمشكلةبايلم-فالكثفيلمثفحد!كر
7!رلسا!مو-

الىليناي:طاررونالذيناؤا!فم!..عاقةبرقيتإلمثكلهانولبحن

الةخ!ةوم!.م!3!وز!غذىاق!4از.؟!تأ!تالتيالأرشهـبا)شإت!رشهمن!.ءقفي:فىإن.نيرةوب!حيرةإجحربعقلال!كرةكلإالمش

.ز:هنذوباثم،قى"لميؤ،إعلىممههـا!تعو،ز"أ،داضحز-:و،ع:ةلوااا!عظحالااء"دهمإكا.محلولةكالأث!انافحأالاعىإبنيرم!ىاتلذبالاكتفاءا!،

.السإهـبهموزدر،الهكأيمحق،م...احدةواعدم!

،جرهطلتيا،إلةهرسا:قا!و1،بالسعضيرم!؟ةيرلكلالمعداشا

ا!قيقة.منأزوثلاالتيةالثغرا)ةقاطلاحاو؛زه-ىمحم--مرإرحوفي3"تءـحذا

ابا.جوعلىعكراحكما،ا!عإيتعثرنياظى!فما،نيتبتعا

فمندلكوكانصحوإذا7يههـولهنت!وانببإلاالثعبوهذا

لا؟....فح-ان؛بإ-وبةلإ-تالأ-وبةمذ.انالانحىإرىفيلكومع

القضابىامساو،منح!ار!-أطالا،روعهامباسءالاكر)الدهـيمهاوهاوحمااعهةرامإ-هـىخيالاطماةفي"وزفخ،دابررالعقلاراد.الىجودمنبةتحبك

هـب.:ه..ىموسمء!..يقالاغرمبكأوليجذوربدون؟أنى

؟دروالةصاخا!شعورلأبررطاءهاًنياو،شجاحكمديان،إستاذيا،ترىا

لمطلنطافيولا،ثكتلدونرالليازثرعلنالع،يا(كاد!"يئ!)لن

..؟(طف"ينالعا)معيريىك"قافيتيبشرؤد

0أالمءااضلخع!ب
حو.-اطمن-4عاهو.!علىوالموضوع-وإجي؟ن،غيرهاوذلك)ي!كن

الك!اتهذهمثلعلىلالاعثرةلم.بالسععنمقالكفيفيتوعبثا.

)من3،كلا)نة-إ!إ-كرك2،حاحةبءروعلناكامتيلاؤوان--اطنلورة
نكاام؟الخلاصلهتثدلذياالخعبهـوذافها(جالة،.ةعا،غاءغوبةع

.؟يئالوصإتحتضعهابولبتطا(ئجةغاغو)لاإفيىترفلمرلكعبىاف.لدالب!هدكلهـسالىعبه

لمطإءبالاابين؛إغالةريشبهء!فيزفكرلحنكو،إكذولااهذلالأ:تءاديإ-،عكعحد.!زعماو،نعم:ليقولا،اشاذيالذياذامن

لة.المسكتصعل؟يلوالمحلاماص!حقداذ،7ىيرةالحبالم!اشم-ءوىمنجنةالىقيحاالثرق!!

لمنييؤوئحة!وروطعملعن-ذاتةلحيااو.ة!ح-ةخلةول-لحةيقةاإن*
احار؟را-زر:قزداكعبان-ص!كرهالبغيرحى-فيعلكلض!اوا

شيءفيهكلفاذ!رارعها.يدتحتتهتمبالاالأولمي.يرأاتعالفياتتصؤءتلمثان?!ا
.ءوالف!كريهسيهالى!يادره

.ـةلحياات!ممقو..0لال،-سلأس!امن،ار.ىماعلى،القضيةواطنتن!5وهنا-،اصإذيا،112

الحياةعسيرالخياةارادةولكن،استاذيا،7.ءبة

إلثه.إرضفئلهالاقدخذورانها!اهالج!ليومقا"ـحيا!االنبمر-ةمدينامنلمحاا

..-.لوحياودقبلالحقيقةآلةاطالعق:قلتولكني-

س!بم!ونم!بقدرعظيمزهإلمثرقلأنهعظ:!ااكرقلإس:وقلت

كرايلىعنظرةفلنلق،الشعبيةهـوعنللكلإمبمعرضدمناوما"الحقيقةإبئ

.؟ةالقومفيانشر8لل؟كناو.إعظمولاإزبللا،هدف،فةوإلحةالعقل

.العتيىدةللنخبةحلهال!ركاالمسألةإقتع-لمجدااثحمن-نكإإذاإلاوإحدةالهرةايرصبحووان،*العقلصع؟دعلىإلاخينتآيتلاقوا

للفضاءكناتر:ف"جيبفبهعنيسألثم،بالأصالةرتغئبمنفتذكرنا؟الحةيقةبينهموحدت

في"ـ.النظرإمر(0.0؟وللفدرأضيفأ)،تحيوتة!ركالشمسالحقيقة

3،بذالتوف*قوتحاول،ت"وللاف!"ىالقوبينغارضرالتعليقوتةسىببماالخقيقةيربوالذيءئقالحقامتبت"الأرضوتحيتنيرولكةها
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اع-بعلإ،1رفتعثوانتناساهـ-ا،قيثارةاع-ب،اللغةهذهم-توىمنةمفالا؛المجردلفكرلفيإلا!!و-ودلاإلشكلةانمع

؟إ"تاملاامنحاصا!اًسل:بسلااطاالظنغإبوا.خراىوء-تمننيةز-الاوا.

ز"شدهـ--االتيهـو!فابكالىادببةالتغماتاحدىإت،اس-اذيا،صفوا.ةزوالاؤ-ام:ةالإقواليين)ةهـء!زلءلىم

اإعدك،اعليرعزفيراً-غعلىبه(ض:ينؤككالمتكقيثارقىظيمفي.،،وللعرباة!3حياةلارالتقوليكفادا،ىخراةمرا)ءعلمهقوتنسى

ف!رزه.حدليثكفيماابإغهـىجاهامحةزبرة،اس:إذيا،نف!كفيإنبكيقفزلبةإلىوخيال.ل:فانهـيم*".ةإةهوالى!ضوروتثير(نا)إ-وا

عاولة،والبب!اإش،دع،لم!2العال!ذصدىإلاهـينإ،دوماةلماش(1دليماالفر.قةالعر4إثماإل!مهـةقواللامن

ليىبأمكيمهـل!ةنة-4فييرىفردكلكالىيررم،ا!والجيالأصالةاع*دور7ز--ةفللبإمةجودبروحقاضةاطس"؟دمنايرؤ:ع)قيارىللويترإع

الأمة.هـوالفدراهذإنوأوحى،للقدرالازص-اعصحتتأررتوالترددليق:ا!لاالايماننااذلك.واضحا.بوج.علىيقعان

لمولذا.صقةوالحقاقعالوفوقوالأصالةا!ا؟اتضعاءاح!اجمةكازت،باإهعرا،الثرق،نيةأ-!الا:مخةافةياتتوم-ومر،عدةماتمف،وبين

،،...ا)ش*رعلمخاهومار):لايةاهـ:طت،ا!الجلللأمربالهرزح؟ا!اللهاًطفئاماؤكمباوارتماهاومسلحإةاكااءإ"،هـيشاإر)لآليةافجمذكار.لبةان

--!1(يرال!رانآالةر)،،تسلطا.نبها-

.ءيرهمعةليالمةاليدرسبا!،ازه،رزبيال*رتالك!الىرعدت:ظرلم.حدوافالاذةإن.نيةالاؤ-اليإمنتؤاس-ةاذيا،الحة-يق"إمنيرؤمنناا

فيمافيهيروالملماو.صاطاامهقونهكثعبفيهرلمالعربيوا)شهب؟تحب"ـفيالوجودقىبإتيامالاانفكما..ء--دةءةإنجازنريد-!ولكننا

نارةحيرصببهفإذا،ممهتعارةوهـوىت،غر!بازياًلهااسشعارولما)غربقوم"ـ.إنيفيمة-إيئالاؤ-إؤيئجرب،المواطنلككت،وا!هما

خيراكأهزفصحشخصه؟تهلهار"ع...وهـكذ!يااس:ووطور،يقءااغر-قي!!

(ا!ءارةغير)الأؤ-ابهذهمننيةؤ-االاتحققغاطإمنونمط،طهتقةاتحليمظاهـرمنمظ،رالاقي

،ال-يرمالم"ةفونلهيلمنكرلذالذيلشعبلفي(ترزق-ية)ثخ!يةةوبالنذجحدودهـالهاةنظروكل،الحقيقةالىنكأارةهي:قا!إو

بيرالعنوكأ0يرالكللقابل!ت5!،صبر!تفييهةرولمقيأويهما!.عص""ة،ـا

نهاكءعلىباحرنسمكولفذةدقي"ـلفرانةالتاريخف-رهـ:ذ،ادراثيدركوفه،لخدودهج"ز"-جله%أ!لمصاإ-ز-انالا:رضىؤ"

روعةحقلز؟جلىاو.واد:ةللر!"رمزاالأممن"الأمفاش-!الإجحماعي.اها-وماعلىهافياربحرفيلهافيش*صبالخقءقةاخ"يرع"قلى،حةيقة

إولادها؟صيرةالأميعقعندءاالاالأمومةزطلشرلفوقةعاديماله-تاخها0القإعدةهذ.عنلثذلاوا)تحبة

ت3حلةمرفييملىت:*هـ"ـوزتراثولبدةإخها.(وللعربلخا)عتض

ءالندمادوز-ت!بيةفكرةطي!ارستهرإنها.النخبةيثحدلىإلةعد.معي:ةيخيةنمار

تها.وحيارمازوحتصحكا12كا؟ثاستمر،ليإطة؟قةلاإضىتر2ر*فالع!ميم0(،صاإ)صاس!و(قياها)معنىاتذلةريمهاوككل،لةرسانهاا

جبارعقا!كاال.ا؟يلتعبكركحدعلىىللعلياونلياًلشؤ!زةفزورفس،،زسإنالابخر!3في،حاولمناولهـو-ءالماءلى-نإفلاطوإت

يةحرإنها.المظلقإلىهيبناماللافييقهطرثاقاًتهذاعلىدوءأمىيلمسا.داطأالالرسازضمنوث*ةةازبعثنخبةأثإءإ

ءامصيرؤتصبحللى!يرتة-ملم،مثيلالهايخإةاراادشقلىاولةمحاوفي--الفكرام!ر-نإؤلإطو

ماابلمغهـىحركةكرالعقلالىالنظرةوهذ.،بالإاشارالثقةهذه.ولم!..ذليقيلاغراالعقا!صةضد6وءقي!4،الأثء8؟ةالحفقةحدوديتعد

.للأز--انليييدكافالىحبةاءالأجوهذهفيلميقوا)ب.حدليثكفي.الياةرا،ا)ةخبئوزهاتعلماذ!اإنمارت

.اءةهكر(1)ثرفى)عناو،مةسهومرخطةيقساعنتتاعثيرةىخرإمحاولاتوكآنت

افلإطونانافخريكفيكو.حقاكبير،استاذيا،تأشدهماإننا)قرفةخ.:ة،لمكانوانمالىإحدودكنبقت11وكا.يعفوتلإق

يسياسمناككر(اطممةمحب)فييرىكآنقد0.5قبلكبهتعنىإلعظيمحدودغلةافدرتخطلم،ز-:ةالفرا)شورةثيرهـاي:ألعتنداالتيكأرمنا)ثا

.اومنقذلارذمصوفيهىيركان.وءالم.الضيقةز؟-5أساوايإزجورا)بوا!لعقل

العريط،اوسول،روذا-الإنسانلماريخانبأواالذينانومعحيم-

لاوبىماكمم،ماءالسالىالأرضمنقأمطراشةو-لسبالقدإس.ا)تاريخمراحا!عمقيددتتبةوصإزت،1ازثأضهاريةلعرلمةوالا

يرتفعاننبلو!اجملوما.يكؤتهوكاينيو3ز-ت.،ل:هؤطو،ظإعقلإنظقداالثامامجادوالجبلبيروتفي-فأعادتلتانفيندتالتيتاكحلمقاتهاصروا

.ا)حءيرةلمصاًكأاى؟-نوعقا!إلى(الحيسوبا)لعقل.لىم-تومننامثقفولممنوخيرهم.بعدمنمملإاتفسلىني-ةإوالهجيال؟ز"ثالفا.ادر:لىو

رسالة.لل"قلانون3يدرإذ!ؤبةالفقونيصبحاوثبةاهذهلىمثا!.ينادءأملعروبةلصوتا-مولماإإوتالىراضيهساا؟ضو،دمأمبف

إلىمجردعقا!منولويت!،الأرضفيجذورءالعقليرغرسوبرالرسالةتتغنىعخبا-لإنء،لهذهالبكرالأبننتوا-إس:اذيا،ج"افى

.كالحياةهـعنىلاجي!ةا!تقفى:كانتيوماإش-امتلمنا!ىو،وروماأ-!بفلور،وآثينهليص-دون

ث!:تتناسىعجبا.شةتي،1بينلعالملمصثرةاذ!،والبحاررياالص!عبرليإبظال

0المجردوالعقلاطتالمنطقيرغ،استاذيا،واطفقةالواقعمنظقن!.اءص!روالءا!لعقللحةوا،ادبند.العالمدماغكازتمإواد!غد

مطلعفيعايكاملتالتي!إبرردبالعقلىثقتكبانعنديثكمنومالأ؟صاورومباريى!ؤ-يتعند!اظرل)ؤصجرة%يةالاتاالة-:ةافءزت

حتافرنتت!وقدالنخبةإند!:يبالغرالحلإماهذءثا،يثكحد.اولابأهـلهخريفإعنذتكاولح"ها

.دقوالذي،،،العامةنقمةيقيهدرعاالجديدإرايصاحبلحوثكاالءإعمنلتشانها/بعدهاط-ةالهبةفوفيتحبةصاكأااالعربولةة

ماس!لإفكانلقد،المثقفونايما،ر:فيقول،ليإرع(جاء5)يتربهه،(السنماءمنض!بطالأر.اء)
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يرتتىمنإلىص:احواو.ا.وعمقهاس"بهابكااكأكاكاولمكلخامثااصطردوروعص"،طوفاردوذهب-للهاذنرأ-لكنو؟ءغاالغونيخثو

.الكهيرةكللمشاا،،050الىوفهلةا)هـطو

..؟لحقيقةباللاءصاا؟اطامنفىطا،لغفا!كااطلجيااال؟س،خبراواثم:هـث-ئه*أطتتونتزا،تفكجركفيألاكبراا!دورااعبينهإالطيخاوا

مقدلهينطووادثقج!ليووا،!عظيممصير-،ةودهصفيلماالاو"لأماد3)ةعاسلوبافىمر!

ردودعلىرداتبءرمنالاولامإقافىاايضصلل-؟اسةإفا)"هراهذمنواصخبا!نجأ

اليمما؟ال"ءبةهـىيئا،والةخحمة:يرآ-اءأ!ال!ارىءولكن؟نيز-االاالنثاط

سهج"ميرهيهنمرمنالاد،بمنالمافيالعددقرأتر)باباقراتعندروا،ف،6تنجااما،ير"صاءأطا)قارىءان،نعم؟باسةالثفواووضءت-بق

-ةمقدمفيذلكالىا:ستوقد،ا".بعتصف"قزوقعااكنلما!اًضيأ؟.الم!حيرهذاهـيوالنخبةر!:ز"ةضحيفطيااطلي-عفلمينما"سرءانإذ

اتخذتقدانياقعاوا.يةه"بلماكازبا)تح،سالىاثرتحينتهة8مافي-ءقي-ةليالحقيالعةلعلاقة"-ألة-صألةزالم،ىاطوللةأو)ناماولحن

فيالاييرأاعلل!لاأوذاك-حترزهالاناوا-التقدفيخطةقبلمن!ضهوعرهاولها؟دىهـوهـا؟لل-هيةةم-اوا)عقاهالى:ليةا)ةاممط13!ول

اهـ!،رالانضااا)ي"الفتانمةيهـلإتأنهأوارىعامروحهاحترمهمما

.ء.!؟هاقصو

لأتيذ)ك،ثساوقييرر3إذلافانيد"ة"رحطمنزةهاا)كلكارلداكاصاوإذالةةالحةفينظروج!ةإلالىيضحآاهـوزان،اس"اذيا،إه

ليا"دالمجلإتصف-اباعءلىرعزةحهاديهيةمنواحدااكوراناصبلامن،بدو؟-للنخبةلورت.!ؤض!وعم!الحه"قةزح!اةا)ثحا!هذاعلىرالا

الة"ىبممليبيراعنعبرااناحبنياكا؛وال-فرجصماهدةلمباورالا-ر.لهاالةخ!ةنجضعوعولرون-،،.لمصيراهـذاهـييكخجةأرحدرثك

العددك!قرات،)حينزنيفاذلكومح/.قدينجلي"ماتعنهعبرأاعاكش

راهحييمحهىكآلىمااض:علمول)بعرحطإلىاضظررتالاداب.مالماض.ءال"قا!ليطولةلاالرسالةبطولةهـىا)"طولةار

م2سا:كبهاليعناحدابذلكاصصولمت.ىإخروفظرفيله!رحطتعاؤدشنة-ءاالنض-ةاتعلى-ا"ءيفيكا-الحاةبهفياقحالىبرهـنولقد

؟أعفهائداءةا.فءندءا،ال"إرإلىلآخرال..حنبا!ءكنح!ازءقذنط،اضاذعلى
العدد:قلىعليبالردانفضحمهانهمهـوهنالهمضئرتعيح!-ددأكأيالان،ا!

اردءلىأرقبا!منحاولأ!هنيبأهـةااغترفارحبانياثم.ا)-ابرقيخاالى-لىوء-،حقيقةلازظرد.ةوو،يرةغإلاادإحبنهاءل!ل"قللوبرهـن

هـذمفياصحماليناحداثهـ:الالى،ليف"؟اممل!تذوثاتأإ--!حلمشضصويعذبدىضلماو.واؤ"الااعلىءثئلاأ!اشمااطقءةةوبينهبرونازاةاوا

الذيالم--وىعنمخ-افبردثقافياى.-"وا)ث-صلهذااتءااً:اخالةرالرغملماضيافياوعذلي-وثهدوا؟الحاضهفياءوالبعروا)فلاسفةا)اهاع

مجردمنيتملاذافه،صيماتذوقن%ل،؟عهافةادرإلى-برخا!ولاف-5اثكأرايردالجلىيمأألىاحبحهالح!-شكا!حتاورزتنهوقدا)ش-مةررار.عن

ء؟(،ا)عامةنة!ةية-5درعا
درلانيافى.،و،لديماالاحتماليناقوىوهـو،ننا"اأ1/لا-حمماأس!101ءمةالة

.اء.،البعب-ايرفأاتكاديم؟أفي).بت،استاذيا،يةةالحقحياةإن

براطا)تاليهاعماليحطان!صاوجهاتاهحزهالىوعليفنياادافيلىتق!قد

ناقلتإذاسهااذربحولست.لذلكااًطمجغةكافي1تإزة-"الهماوفي؟ت!إرر).كاء"المعئهووهذاءاله؟"ايرفشالذىا،مفيو)كن

الاصدكاءمنءوعةعما!منهيبلوحديصلي"نل؟-ت!وهـيقمجرنروة-،؟.0.الحنطةحبة

،إكا:بماعلىلاخرابعداحدااًوملإحنحا-اخهملييربدوتكازوا:فيومثةةاص!إبم*لة(،دث،81اس!)كلىةمننى511هذاعلىادأطولا

الضوءاذ5وهـلى:لآخراض!2ا"فضرواتحظال!ا،لىهليعضزقبافأ.-آش؟ادلاا:ادمباإث"ادةااتثباإو،حةهيهةن!اًليااشهادةوا،الخقيقةهدةمشا

لي-تمعن01علإهمحاعىف!ادكلأنوأصسب.ائية0لكص:ركاارإق!ةائرجمن!ممةاولا)-إعاتفيأططاالأبزقيانلا"خبةربىسع)يىمااوكان

اهسهإ-ا)ليسالنيةسوءامدءالفنياصا4تحيفهطام:فيداب-ةالنقدوجهاال!73لةعحههبواالةالةذ

رهدتاقشماالقيالىدودومنباا)باهذ!ةابتي3من-دص!اأدروسو؟ةطيكوو)ن0ضرا-إفيكائهـوولا،ااضي1فيذاكيركنلمالا

نعإميدةصإيةتخةه:نوانبدلاخل)ةأريمماي"أندركتافقد؟ذلكا)-"كبا!منيخيفءاةاراالأعوامهذ.فيتث:دلماو.الم-ةق.ا!في

ثمأخط.3ء-نممزنني!دبالىاتفض!لوبرداق،مت"قد،يركءحدإلىاقماواإ؟ا)ءخبئإدفربأ

الذيرطسلمؤابالفما،خطأكذلثإقدياءوفهقدبرورهمانممليزفينات،كآلمتمائنةكا"لةكأ"ا؟طهن:واحدالؤ؟ادا)-عدو"لإم

التي.ااناقثةتلكذلكاطومثا"رداعليهءونإتظلامهـ-ىعنيحيهتب7الي،ودالة:قمنتدااواليومالم-يحتقي

ماا!:ا!ويقو3ة.ليسادرس،با!رلاهـ3ءو،،ل%صور،؟صةا!ىحارتد

نماهـيوناهذالءاما!!هذعلىاقىمتنر؟بأنىوراكاستاذالااكأةاداطيقوتاهـوالكصيرلكلإملاهذرعد،إستاذيا،يصيبنيماااسوان

ناعا-تيماكل.عل-هاردكيفادريفل!-حماءيالااتفكيرادهيةترفينهضا-8نبالسثداتلاحدىروسهوقوليشبهءا،،اله-اءررلي

وإلادبيفئيالص!ممليص!كميلةطواتسنوعشت%ننياا!لىداهـذافياقولهبءكلاحهذتنإولتكم-ؤءلىر)؟(،.ا!الأمر،يقةطرعلىالهن4اط

وانازصممبعض،ماصادقارليتيحوأ،اد-عالمعهاأ!ص-امنعددبين.،،شاعركامعقلك

!ثكرينانالشإرونيللاسناذاؤكدإنوا-ب!ا-م،زة--ا"!3"فتكواسهلاتيفيكائرمكجاد!اعتراثفانا،اونيقوقدممالىغموبا،ذلكومع

لدجتموان،ا)قحهطبظ!اطبهرتء-حالذياوعياهذا*ثا!يئهةءون3ء:ئمإصاستها(ةكوهطإ)شعبلهذاو-:كعقلكجاحةورخلاصكءباثقوا

يل3سهللاستاذافواطانحبوا.،،ضنيةقاتواءعصافحلابرتماعيااتفحبههبهاليةا!وشسهمةلأن"بعدلمباليس،(الهءإءداعتراضولكن.و.ثهف:"

لءامعنتحدزتانا؟!لإطللإفاووض"+ر-علمطأاا!عماشكلتتحدث!لمتىالعقيدةلعكسيةااله!و.ر"كحدمنتةح(.."م:ةواللإقو:أ!فأ)

الذيا!مالعاذلك،((لحوورأقكصةفيسنم-ابستاذالاليقدمه؟(ط!ة1.عقيدةعنص!"لام!موكلشر:لدةلحاكاء""ـا)سليويسالقدأ!قايماوقد

اجل-امنالتيتا!كعنتمامامختلفةلأسبابزحهيبالياورقةثراءفيترددمنمشكةثارةلإفال:ةفينفىاس":قتزقد،أمرمنيكنومأما
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يرارا)ةاخكرع!ثم،(دترماقدالةانألنايىدوور)لهقواءليبدوهيالاستاذلح(يةالقرقحل!رردة)قصفىيرتعفيتذ!روقدءهامك-بعنزءرو،ا

ن0رؤلثل!يقفرشرارأ!ا!)ع؟يدرؤن.يالرأهذاءلىردثمولااداخليانهزوقاي!لمقالذيو5لل:أجحللةةىال*ما!ان!!درهير!شاعر

نأص"أكختيةمةظةلخلة!ءغا!اتهمهـ:12إ؟معادية،1واوحيةلىليارفككر3يظ(نيالفلل.4لصإارجاق!د)إ،ارجإمنشه؟؟ا5ع!يقحم

.ع:12ىفيأانليعدمماهكتابةالف"انلىع-دأنهـوالعمبالهذاةتكمااوا)علاج..الهمل

ح!ات%انمءاهذهذمهي-فيكاوهيلرسآ(ذكأت!إتع-ةداانمياعاوواوبذلك..0يةاا)ت.اهذ.الىعملمهاوا!فيدو؟3،ايىاؤءتمىماالىىنؤإ

لىوإأهـ،1إجعكأفر.ليعتء!إطإا:ىحاأتيوال(،الأديب)رفيثحت"(االتيوم":ى،اذعاللاوني؟اتعهللاط"يعيةير"نهالي"ا2لةلهـذهاتالقارىء!رس

تمىير،ثمبطبم،مداغاأيمدوهيالا-تاذاوصدت؟وجدتؤإذ!،غيرهـااتخذ.الذيزصة"ـللتهرفطاولفيل!م،دؤلىسصهيلالاستاذكانلونهااهذ

جووارر-ة*ما"ـ.أذياقيلييزء"افالمسال.إءوذلكمنبضبافيظي41حا!إ!!ا!،ت"ا)ءثريرماهـووهذا،،اعكراضادزىليكانلم!ا)قي-ةنمإ*ةفيإ*اما!ا

حق.قةمنيرليغلنا.لمففوصاصهافعا!كاقءا-وروهي-هاذالا."يرنضبلاإكذلمناو!عةلمراهذ..يامنليحونا-وأر.مالشتخصيةةيالف

التيئطا!!ااور)05اعأقراعلىز"ارار.شأعرضساينجوإ.شر!أطرةوما.بقةالساةالرفيس!يلالاستاذورهش!-عا)ذيالة"وض

بح-م%ءةفيبا!اإ"املسشتقوو:ازةإ-ث!النارالاوهـثي،أ!االاارإءعل.إ1)ض،-ا3كاظالاسهماذرأيهـولهزهرضتاااطإطىهللفنممع"ا)نفمطومن

:وهفأق!اسيإمناتعجملتج%نئي!وهيستاذالا.ىع-كرج؟رباءقرلم،ثةقاهللإاز.رضالمنافإ،،ونمدالهمار،ز4-مهويىبهددقإ،ف؟اد.جو

علأ!،شاءاإذال:!!أ!بمااسهإ-تطيعحتىجعلمراعللقإرىر3ف-أذهامعنا-،-

.لمثالاسللىءلىالتص!ومطهذ.صهرارمنكراذكردو"غيرقمح!دوز"ـالىقصمتحما"الذىإلاقيا

-،.انا2-!إ.فق!أيةدعايهـة3الااذكرلمانيمعما،(لاقياهيةدعا!)ك!ة

تصررنماأإذ،-ةحوالرالقيممعاة"ارضاهطرتعلاةالحرلفمرةرر.

اذياهلاقياإعنالظربغض-يةلدعاوالفنيلالعولطبينقللفرزعلمل!صترتع
طإءق"3!بعاىثالفم""اليطاصفاعأنكا،ىالاخرالذوا.تعنيدا"

!مإ!لا؟ا.-إ---،المملا-اة-فالن!د1م،.أم،عإلموضوهذافياخظيررأياكاظماذللاسلىاولي؟دو-ادعالةإذم8قىهله

.-.ي.رتثمطلي.يو-.حماورسنرأحبأوإذن،يةلاهـعاينصةوالففيالعءا!فيالخق-ق"وإلوضو!!علةنمو

،الحياةمسكاة)2!إهـاممصدرتعدواليوحيةفىاةيملليااي،تهالرزالا

ظ%مةإرثمكا"إطاإةاالىهـعحالريمكنو(4591عاممارس-ألأدليلياطس؟"ويرثاتدلم-حيةاللشاءر"ء،،الذرةعضررقصيدةرينقالفرعنا-اله

.ءالذيم-الالإمالسعنلءإبايرإقي:"ـلاربوليين،ا-لإماإلىفيماذدعوالما

!،،امنلآاررنمضي!لمادالعدفير8-ولماعمامنماطكارشولاهـ3لقماللمق!ابمحملا.

لى-وشهتعلىال"ا؟يئزفسإن؟فنيغثرلاخهـصل!وإفنياصيلألالاويجعاط
زحدليدوفيالأسملوبوضهـحفيقالفرىءللقار)?رغطالفحريةحرعن

لهامة!قيداإيئالعالولواالمثإكل"ها!اسلةدءرة؟هاضهارخافوبلةمبإءسرت،مدءاغننيرفصحولاا)يوميةلدعاا

الأساسو!و؟أ!إلاوجتاواهطساكفوفيالقيميسلملطإنبيةشانر)هـوالإ!ةقىدإدأساسف-عل،اجلىواىبمعنىيةدعاكاءةكاظمالأسهتاذ

واضضاوتةدمل،-حةبو)نالةشء-وج؟ع،بقوماني!:غيالذيال*ءا!بينتةرقالقيهـيإحدالوصوعالموعنعبيرالوسيلةبيئ،اإوضوع

.(2591عامزهوليوالأنثب،وا)قيمتحن،()دةلترل"لأهلااح-اةبعمناعنرت!لىلىة-جمة!ا!ية-ناحيةمن-نيالةا)"ما!ان.يةوالدعاا)فني

رانتطجمعم)مطلوممي،ياا)قض!إ:فءةينالىمةف-!ةإخياةورشؤإرلءحثءهطلوم:هاالج-"دوور:هالرمزام""اخاصة)تاتآوللحلم!رالحلمبهمسما!ا

قىلهالهإعلالا"اوهـة،جيحاالاوضتلمعوا،العقتبو-إطة،1زمامنمإكيرهغعنغين.القيإتلاليا؟،ذهالت؟ربةقرخاصةلياتاالفنيمل8ولل

الىإلوحمحدقالطركانولذلك،نمؤلحهاانمنبدلااشهحمالازثهك!لاضمانااقعالى0هامنحد*وايةاد!اانتكوا)تيىالاخرإحةابةنوفمن

(-عام-8:م-الأدلي.الفلسلاتحإهإ)،،8!مواإلاسها"مدورررال!-اقص"دةتلىزعإيقيار-لتمابرعدزيهتفحراذيا.الش
2591بر..،مى.رهوسير

"-ليردهفيجوادكآظمالامضاذعندوسكا،ا!راكإإ.لى5نليقاهـيزع!بحأنيمكنا)شعرءلىا)-وم-،!غرابعلى،!الوسر!كا!ةاتهـو

ة!ا.لماادردالفطتارلةطولعنا)تعبكرإ:طإبهذيلايدلجدايالصعرص!موالقامناء-زغيرهاو

المفهر،عمهرعلىالتحايلهـة-ىفيقا؟انديةوالعهوالغيمل!زوعلإنرر.لهاندهـتطدزعوولالق!افنل؟ةالجدايى

روحيهذهفيمادية-رالاجمالجهبوو)كنه،مجبعكل.فيم:؟ثوهوضححتإطم:اذالأسردقرأتثموهيالأيمهتاذردقرأتوعند"ا

الىتي!دلمهـا،بالعهوديةدةمقولييةال!ر)ةفبةلزظلو)-وف.اكذفى.ناقضحايارالقامت،!اكلالأنذلك.يةسهخرلافعلأصءكتوقد،أكركث

التروع)ذاخهاتنمهرزا،لهاز:متجرتاربعدوزء*"قها،المظاقةليةلمثااويالراعدنانالفاضلالأسهتاذذالىالىزبم!:كطوقد)إءإقضةاتمامللاخر

.(3591تر31الامنيب،يللغيكازبالىجهمومن!ماردكلأ+دا3و(.اقراهانقبلإلعددقرأزلىوكان

-ظشرورعلى-01فيورقيلحأمر،يرهالتحرأةارازمقيمستمقى)؟سررتؤهربلاأكآظمالاس!إذفيهيرجوالذيالىقت"ى.لاخراعنمخ-امط

وحدهاتفاحقياإفةالمقانعنفضلأ،نبياجااصلإحاي!ونأنيعدولاأساسهفيإلادبانليكديؤانويحاولق!يإلىل!يةال"والأساليب

فياكظراعادةينبغيانما.سالنفرمنللفاسدةالماضيرواسباجتثاثفيإرى،م!ازباجايلتزمانبدلاإعاوأوصزظمايعكساجحماعيئظاهرة

حركهوكل،الىمارإغلبماعلىعفىالتيبيةالعم:قداتعوالمليدللتقابمي-عمهـذهمثلمنقىرر!بأنوإ"صحنى،إىاذ)كعحسيرف،ور:ىوهياذبالأس

الت-رسهذالان،الفثلهـامسجمهوبالم!حةهذههلجازةةأدلىرير.تحرماأ.الناسبعضبم!،،يإغو)رقدوالتيإطأرجفيلمص:وءةالةالدخالبا)قو

تحرير)الاجزاءمترابطةللإصلإحشاملةاجتماء"ثورةمناص:ليجزعوقدف؟شهيثلاهـاذا3زو!"الىالىالعوةليزرةىءه-:ا-قافراضممانةكط

الذيبمقالن!كدهالقالرنويقا(4591افط!،الأديرب،المرأةلمرمالأفمنالجارفالى:ا!ذالمثفييدنايؤ.مقالهعلىتعلإقيفيتهذكر

:انبتو3591وس؟تكرإغسطسالعددين،،لآداباادي،مجلةفيناهنثروهذهلاخراالعالمفيالأروإحط"ةنحاغنزتحدثلقيل)ةإتلمؤاوهذ.جةالدية

.لح،ابئمعفياًةالمرررمكانةضهاليماقربلهمفءعلنلهايعدمماالناسرعز-ضغلالتياتوالمحاةراتالةثر

قيعلقضةلحتعإحيننتا."هذايال!وبيئكبينناالفرقر5وهذ،اختراعمن2ـذ!زإإدلةبايناديإ-ريقفرعنتحدلىتنيأأما.لعالمل
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بنا-وهـننبالجاذلكفيالسثضص!يةهذ.بم!تآسمالقياتف؟ةا"ع!لحصاليا،العحلاجساساهـولمظإقةالية)ثاوااقيمانوس،ط!لاسورصار!ولأخلإقا

.إلمسحرحسالواقعبثقانابنهمنجينراالحلولهذها!امثإيرددانحسضص!؟خعلاو!ن

هـذانفا،لتعلميقلحبصاننيلأءجارالاس!تاد!سفبالاأىورواا)بالقوذه5حدافي-ضشلمامضيتاراء-و-صعكاوهـذ،لهماآله

ءاولاقرليئدةةاذاكالىقكيزعلأراتبرجعإنىفيجامىالأحيرالإيف!احانبدورنازنصحكوالتيالضاسليعضفعلأبم!يرلغوإقيواالحارجفيالم!ةوءة

با.ااقتركثر!ءفاهـيمناجعلنهوأ،هزفسجاءور"ءإلالاخيرةاةالفقرخذةاوس،زفعمكلجم!لى!"-حلكيجلمدأثتا!تلجعد

وبيرالمشاس!يوةهرالقاصحوعنطب-ايثاحداز"دةا(ر!يرتحهرعنزةحد!حيخازكأفا،دكلذ

اطرلمئمعروادىلمثمارولعاما!طيفتهليوأ-انلاا:ءورانلوزةو،إ-ةيمالابرحمماءيارية.ا)"رأةارإ

مهلىءتخمثىالمةالسطر"ولطذلكومع.وسلموكهاهـدازهزحديردفيفيءو

الفاضا!الاتاذكتتيما؟،الآداباررمنإسصعالتالعددفياتقرالمحدقةتماحيةالاج:-اراتعالالزواز*للماديةاقىودهـامنرز.حرانةألمرا

قصيدقيلحو(باإ.لادمنلماضىاالمددأتقر)بابفىرونيالثاسفيروىنراولهرزن."نر!ل!تا:!ة!!كأاكألاثمبار"وا)شداع:لىىويقاصتمابحيا

الىالثارونيادالاشليوليمههح."(-لإلالاحجفود)و(الصامدولى)،"رالءرةدات8لمعوادليال"؟اعبرفيالةظراعادة+،هـغي%هاهـوالحكان

ز!يدةعندةإعهوتيه!رلمذكاواتينا)قعو!دددب!.(الهأقو)بعصناقشايرتحرءلى"هها!هاروزظورلاموائعطباطلياأ!زقوز:ااهـيلخلافاةطةو

.!الحث"بالوجهذحسغودة!وجاصأرالىمالبواذالمرزهسدطرا)!ماخماع،حةالاجوفأظراوان،أةإرا

بهعجااسديا(مدورالصا)م"ـعنكوم--كاطفيءلالمصءافيالرقواتلمع"قدوا)يدال"قازغ*كرعلى!يعما!اذياث"!او!و-ر(ء،!شا)ذيءـولل!ا!

صعروا!لخايحققارا)ثعراهذاستطاسحوقد:اطرافيال"رباليعر..محسال!فيؤحسا،5ءاتوعلىلىء"رال

محلةمنالسادحرا)عددفياإسحورة(ال-ءلجصالوحهذحسسحودة)اخرهااء01.ء.-ء.

..4.ةتجع-؟ي!لأولىا:زيىءرزاششحرلىاوهـىفىلملاسهداداًخير!و

وإوردلمافأةدبابنمحرليوسفالاسصتاذاكأكرهاوقدو.00.،،لادابار،لاوهيواج"ةالم،مةهـذ.!؟-اطفيا)-ضحإةإحنررلليقوف،و،(يداش

فياا-5!"ـيع!لذياالهلذعأضحيو؟لمتسإضبحثجدادلاعخالسلافيىلعلىتحاداارثإلا.-اذلارسازيان!ةلظءوا.عاءتهاضيرجباا!راعلمرام!زنكااإذ!ا-"ا!صانط!ير

م.م.صزقطةصابانهاو!ث"ت،كام"يىؤساطعا"حاءثإلا4اءولاقرلهؤلىمت

ليصدمالفقرة"ن،،كانالذينتا)رالبإتإنحينص!رد*ااوالتيرةال"..رظزد-ماأ-طهـلىا)"--ود11صاصلىيةهـرجوص-ا-ة

!ةلقصيداروزءل!جرخا!"لأنالاذالىءري.-.!.عء

"طفي"الحرا)ش"رالىجرى3اساءةا)قصءدةهـذ.اء-جبرانيالىاهـرزكهيرفيق"واهأبردازنيصحسفو3!الت"اجاءرألابآدارداخكرااتوقر

صءبر.صء?:،سءصسكلصصصءس?جعتور؟درإلية"أ-اا!يمماءعإروجه.1:ؤز6زاإهـة-ثو?:تز-"جاء-ها

!!--:.ء

!!لمحماافىلاا:دليفيا!إق!ر،وء،ضةر*فلاج"ـااويئاكاكأدرفأدلىاءوحسوعمقإلهإلى
:*::ناولوليشنابر-دالفنيا!العءممأزح!أأدكرفهـما3:تلقدراالأصير

بز.::از-اتهح-إكإداحرنهااوضحأنإلطىأب+ااح"جتلماكذ)إتكانالأءر

؟:؟ال!رأمالممتيركننالى: -:ءناح!إنابةنءدثكانرجإءالايمه"إذولح!ن!لفءمايدهنفيمجرد

نج!!تت%ح؟ودجايوز.مةررأطالأومقالهفيقولهليا!برلىيتمانتلإفنياالعءالا

:!يلذإ.عشستيالضالعددباز!ةالما"بلآداا"-خةيزط-5!!ا؟-دةف..ذه"دابررنلاؤساارليعوونر"أو5،ماليقصة.خاقهفيالفةان

:!منمغ..السحادم(دسحو)يماواط!كانونمسإ،حفيوحسدر!:!اكشوخلحسهإقحاتاعنحدثيرذ"بأيربمحلىإلى!ارىللةحينو

-ء.،-"-!ف!مع"زفقاجإءرلاحهتاذالايرحهماحوط-ورا.وقهزلىوىءرالقاءنيى-دث

!!لصالشولكبر-ذلادارةاإ.لملاغبرد-دهاوكسرالأايود\علىهزحراولملةليعدكهما:ةيردلجرليااعترفتلألىيخاإةالرا.اءامءثجر

:

:!.لديالبرعنوازهالىالاعدادارسال!ردهفيوليرقكذدك.ردهفىالاليوضحإاو،رزالا!لاتوب

ز:ي3ؤيارروكشترالااؤ-5"ماأزربةزظرولاا)بورةلانالافايكونأن:الفنفيليد)"ءربراليعنيزهلالأخير

!*نةلرناليرة21:لن)"ناويةرلصوفي!كرماوهذ.لفنلفيمةالقتم!درو5،ح!را-يرخاما!عاأيولاما

..0بزقصعدناهالذحسإن،)الأوأطهـة-البمافيلميقهـوريخما،زء"لبحرلاواضح

\!لاراتدوحي-ةاولحذماناستر.نيهار:لخارجافي!الأرشهـد.تلىاؤ-اظ!فىفيجودةاوإاطةيقة...ابرردلاز-انليا

!!:؟تلارادوعشرة:لمتسدةاياتلاالوفيبزمنكلانواتق!،،وفوالخارةا)-3اخبلافعلىوث!يرناوإناذتإز"ـأ

:!\\.يالرمئة،صخششرلاافي!قالهمفيللاوالمعئا3-.بزهأا؟و،!ممالي؟ة"لافخلاا-ظيل!إتينالج!أليقر

:س.ئر

فيلامقافياطويقرصاء"اذسالاانفيلىخيراوا.حهءءلىاحسترضة!"أطالاو

*!م-نر؟ءةلي-ماتز-إم"امنءكةنتهـ""ؤبسها!اس:مدأندثيحولمر)الاول

!.
الس""يى!مج!وعاسغم-هطحسودهمحىكمحةإهسستلادائدىنيل)إ؟ء"فيخراجانبااثهـ:ارار)كسهالاصرد.فيلءارعترفهـولي"!ما،،ءعفي

!:::التاليلشسباء،-15إطلحسحوا؟كلىلماحسص-تنا!؟م-ن3؟-ء%رار3مظأ؟حرأ..بم،)إقنفيتحسءكلوفبا!اولاب":دةاماهـو

ز-4)..ناليرة02:لىولاا4ال-ن"عمج!و*:ة-:"نجؤعا-مح!!من"فى4نرع)طبانز-!لااكاصيميرترء"ـءا؟ئةا)هـرمظا

!لأد-،بر.-عكرفهـذاعلمماوبر:اءى؟-رالاال:؟ءإتفيءيرهءن؟ين.و!ممافة

):ازحسحليرست15:اخاذبحاأحه:"امج!وعة*..."

زر7ء""?لمصرصء?ء!صص4نر!ت.زةلأخهء!حقىيحيىوظءفوبببزقص!سو،،له?سرأت!شهخ!يم

\!ي.09.



يقتلىألىيمحنكانالقطارانررلاقوهـىلعبارةلتل!كم...الاهاوسو،بقازي-هدالمقاذ!*!!ا)ش،رحىهاليايابيرزعاوصعثةفافتهاتسقعا"ن

-دةالقصنماب،،وطة!ونج:ودامءلالالاحج!ودفبكآناعسورفيقرأالاوإن،،آنيفيسهيكونالذينتارروجاء!اينر)من:قولىءثلوذلك

ق!لتتيللعى(للاح!لاإ:دجافممدعجلإتان)وةوحبكللتهويضافو.ء..ىوباال!اروالحاديادووالقإدوالقرلالدجايرصفرأرو

م2زتذلكومح-الحادثةنه-عىافربثوقالذيالقطارلا،،رفيقرأ3-اتالذيا(وسهـقيإلوزر.تلىعدةن3إمافيلىةالق!صخروجذلكالى

:لمقصاماا؟وا-دثالحوابتلكليئلةلالادو((تعلاأءتفاهطتبهلحلءية!!ا)ةال"ةعجملة-كاملالوءمجز)به

أ!-لاالاحج-ويطكازت،،،؟الدزياصالقمنرأ:صاتالابض"إوردذلكعلى

لل-"الحفقئيل!كا)،،،الطص؟عةقدمز"افزعرفنبل!أ-تطيملار،

يلىالظرفين!المداابوإسش،ذتكا.،،زتءإااءذإلاد!."كانالذيرتاد

.وز"قخىبأ":إتتدعجلإشمااوصءتوتدإلراءعةاكارونياذالاسني"-!رهـاالتيا)قصيدةهـدطهـذه

ايرةودرإسةدرز"ـعنلية؟ءومناز"يالىاطراقيا)"رز\إشءرإعدوا)ةنيالذيلالهمعلىيحم":ظاربأيللقإرىءلاب!نفعفمن"،!أمالي"فى

ف---(اك-عيالذوقعلىلا-عت!دالذي)النقدم،!ةيؤدواارظتعوبئ،--الشاعربحق!ريركاإنللفة،،اد!ر!ة!إبوالاعولافيأااًدمر!زتاجو5

كثكراًفييرالخدليثىافىالىالحرا)ش"رانؤعتقدحنفىحالكلوضلى.فء".زرأت؟ل

زةح"ةومالرا؟دصالةكاليسوةلهوحيئةلمةباااءلاراتتلاقىحيثتثافلمتاامن!استطعلمزىا":.(وندءلصاا).عنيرء"حدضطمعرفيتاذلاسالو4يرو

.افأجزا؟علمدأ!اتإقىالتيفيلة3-اا)ةانصيخافي،،الاحجرةرءإضم!!فيصط:-اعبالالاا.حساإن

قيا-اا"م!ن/إدبغدد!ازقورفةا)-!ياتلاليان:كاالنيوشم!وذر:دةلقصلؤةهي(مدونالصاإ

.لىالمبالقالىذاتالابرءادولة2ابرالباردةاءا)صحر"فم!:الي!إولهفةارةب!ر

روتيالشاللاسمتاذةفد"ول

حإاتمل!الآدابامن)تايمهعلالعددفينيالثارويروسفذستللاإ!تبار!!رر؟لمامنفيلولاا)ذيابرذلكإلا!(اردتعاالتيسنىلىحواو

!،يةالقرحلإق)تي-ص.يىنتكاوقداهـحمامي1،رت،افيالهررا)ثلحو.)ثمسليقطرغلىحا-ه.مباورةالي.لى

"..لهاز*رضلقيؤدإالقصا!دى،!!را!منلإثامنالعددفئالمنشورة"هتا!لىات3الففيملا)5فيأقيرانيحبلارااكارونطوإلاس"إفي

ء.--"--....".--ء-لالد-سار4يصر):مثلكلأ-أتاءةزريسفجمغولكنهى(اعىالى)
)"عحيد.للىار-م!ودالا-،عيهإر*ا)"كرهادإروبيعادالاسىللارو!د

م2يفالابرديكانوقد5،،لهمقدماتلاإقءإما-ا)لةص.دةشهـإي"في-يةاادريلا،8:ابؤشصطالتي،وباالظرواط-ادمميهإدوللةوإدوالقر

.(ا)كئلجبج"اوإذيعودة)برحاتامن،وق"زتلىحاسة

.5-ذااط،):ويرمى..اعبإ-عدالك!إت!ذهم!!ضعكالانوءةدم

!7-لا*-.ء+ع.لاأ/3!صص،73!-+،بز،-!+*-،+!لا+،"-ضكا-7-،د-3ىر+3صس--"،ع؟غ..سيماولااقيالعراكعرمنىخ!-اقث!إئدفيوصحارةوليضدجوموال*عب

.ءيروبهص-"ت/-لسياصكلهب-ر"ءواادريتو)ىا)ءددز"سفيش:ررين4الما!دوز!يردلاتيص-نزصءيىقى

ة.-7جرص.!،لروتلئؤن؟اللعا.زا.رتة.نجالة-!.!لا-7".؟-/!ةزانمارتنيوا)شإردالا-ءارتجت:لإبةل؟،ز!دصلااج:ودرأفيالحكلىاتاحب

.---ا--ع.*.كا./.-،3..--ع-طء:.قي*.--لاسلا-ر.و-!"لاكا،-..!لناكلاكرذقيه(ت"هزة)

لح(3كاظقضويدةدمابةرفي،1)؟-تررباضها(لل!لاتا-ود)عنلويقو

يما-درصدمار"إزنمامنلىغمبا-تيندلق!زلممطضوومبيندجوإو،!فيالةباعننلام-غا

والهدوءزرجاملااتقميةوصفمإيةتأ(ونملىلصال)فقصيدة-نلوزافي

نيرحوا"ثكاهؤىامفؤأثمهد!ة-1يقودناالذيبالا!عالبةهـ!-وق!كل."(إلاحتلإل"ةود)انحينفي

...""".إءفاعيلا.بينوا)توزيععةاءاجبزووهذهالحركةإلى

لوراور15د.ر؟ووبة"القلقعلىتغلمى-2انرر:باءهـ"4"تد-القصهـذفيالاص!لجةوددلالةررعنورأدةىو

.،إلبالج!وعاتمزشزراءأظرةفيد!فيممط".دةالق!فيحيدةإلىالدلالة

.-،البثإهذانحينفي،ههرجومنوالجسالحدثا!ظلامن"يضبرهالذي

ردلوفالوك"لىهةالفوروسا-3عةضوإو1(العقدة)و15هروجويدةالقفةهـو،بةهساعلىاتكزءر

)ككطقىتهغامقاخطاإضعان،إلاسفمع،تنيفاوقد،اكعبميرصحانالا

.ادإرايدرلبن

السمتحت؟:وددلالةاييعطرإنإ-تطع.لمالشاعراررأإلا-ةاذلي"-قدخيراإ

0بريصيسح!وهوالق!جمدةصوعموانحينو،،تهقصيلىفيلالاحتلا

لافآمنالاءورةيعطىلالإلالاصجيود،باتدبر!عجلاتقيتمواطن

بيثىادغارلصفزأاةف-ياات-ليليدواوزر-1الا!اساهـذلىوع(لالاحلاتود)دفطيلةيرهاالتيلمةالمؤال!هور

.-دةالق!فيوإصحةالدلالةذه5بلىإنيمكنه

شهاقعليرالدكتوليفتأنؤاسابيءؤل-2كلا!بلملاه-اولو-لشارونيلالايمه-اذإتعبار"نواحدةعبارة

قلىوانها)قع!يدةهـذهم3الفص-قيفهملمبأنهاحمانالىتد؟عني-ذا5

اعيأالىأمثل.كلماتفيهإي!رخهااملوباىايرافاصزعلي!احكمهإطلق
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مبماادانللي(اطلوعباس?رع)و(الىجاجالاالة)إصلهمنبكثاريدعماكاملةفحر.ذهنيوفيقصيدقيكفتفقد،الشكلهذ!علىالا!ر

حياثهما)ناسالفنانمشاركةفييرىوعادإ!كا،1نيةاليصاالبريةطوراالامجرالبدهمنذز"،افحرتنيااذبغتةتنيتالمالقص.يىةيئضهااناي،لاقوأن

قنيةرشاوىالثبومحاو)ت"ـخدمةابر:عحزفاعلهوفي،اخلإصءدم:المطلعفيقلتهماهذاعلىودليلي

،إ!القص!يدفيقيالاجماعلافكروازحاماادإدراورالدهانالملمطخالوسخئطالخا

نا3ف(الىةغلةللطبقةجيداامزرمويرةلاصلهعةليعابقلخلاا)انماا-اركثاآويرنصا!بصاعإ:"ـ3فلصقت

كلث-ل!يةللقرحلاق3!حلاقاارارىانيءكر،إوافق"ـعد؟هءاا)هقد-5اصحفامنزطعاا؟قص"ـالمثلوم

قصدةفيتاذالاصلقوفاوالا.وممحرأسرادعفرالمحربرمينأ-ينارارالدكآنطئحاءلىالصقةإرالصهوالىتأ:سقدوفياهذا4*قو

وإ(احذيةهـسا-ع)عنفاصيم!إاو(شح!ذ)عنبتس!تةقص"لىسكاوىنفااهذوعلى،الحلإق!*سثلةبااجوافىامفي.ة؟اكأذااكييةاالجد

!ا،،؟مفىعثرطف.ور)إو(لفيائفاعقابح!!)ارعينلىاسر!ؤواهـتمام"ؤنلىبااوقلةةر4المن13كاالق!صدةفى"نقالحلإق

الاموركازتاذاص-ا-ممرهخهايرةفيوهي-وزصاؤلهالا-"إدوتيم

الثلاثافبةللعر1)قصا؟دع!،الشارونيإذالاسقيفيفي،إرىوختامامء0.حماعيةالاالمشكلةص،يمفيدةا)قصبزضع،زهموليعدهـكذا8:قىس

بمدي!حبهإطناوفي(يةالقرحلاق)(الاجتلالجتود)(ال!ا"دون)كآ،1اس؟لمتهاببرو!رلىنهاإذز!اطالاركلب:دايت،إذبطةءرنهالي-13وبحون

بءداً(الكثبالوجهذيعودة)و(عفءس)"ناجحغيهيمظوماتلىكأطمس!سل!اوفإ؟دار!لىا"كلفةا)قديم"الصورىا!في

الاخير(آ.لم-إء)ياماافلمةمؤو،ك-ة(الواقميه)و(املتزإلى)عن.يرلمبرغوفجر

اخيراً.إميحشوامودتيكلا)ثإروفيوللاس"إذاااالياطوالبرءإج:ةلمصارونيالشتاذ4ـالاسلبلاش!إرالذيالارف!الاناهـلىرعدواص-ب

أحمدرهيرادب"دواحدةلحظةالساعرية"عنيولمقولهًاماءا.الهخفيالاو-ود،!!ن

كامهالىبأشارنيعليهاردفلستإا"نحاصغيرنهإتيوا:هربللقوبما

.-""(واعي)كامةلاسهماله13ظم)"-اومحاسلى"(الصا.دون)فصيدةغن

سمالى(ا)!صبهكحومالكاصقئكري:دو؟نيرالشااذلاستفا.ءيرالاةفةمةةتورا5راع-باو

هـتفد(ننساا)لقعتيئمابداعجمدللهاعبدذلاتاازفدتأقرسهه"اههههاه"اهاـها551ا!ا515،"اااااااااااااااااااا"ااها"اـا،ـ،(5511111إاهها،ـهاا"12،1(1111،1111111110(،11141110

اذكانالاشارليويبدو.علإهارهااصا)قيوالاحكاملمضمبرنماف"ههمن---عنشآحدصدرسب

0.لنقدهتوطئةإءةبا)قرالآداباعذدتناولح؟!ماعجكئي"

عءوزجدرهـوالةكلةفيلمقصودانوالانسا(نفا1)انهاعةوفقصقيبسيمدالجدلمثهرقادار

فيصرقجالعشاباويقوم،ش-رةظلفيسلتهارجؤالىناثم!زدائع

اكابفيض-طالةوممنالعجوزجلا!!ويةةبه،ا.ءجزح.آقورعف!-تأ!ها!مااص!ت-سس

نإ!هعاليعرضىو،الثابعنيرصقحانإلاالع-وزنليةؤ-اابىوتأ-

وعرغسالحياةخبرم-نرجا!ف؟و...فيبع"تى؟كز-ا!فايئ"ـمنخذرأ-او

نمزةفاعا!يهويرقع!اببلحطاو))ظالىدعد-وازودي!ودناؤ!ا؟أو،عالتسشعرهفيوالوطنيةا-لشعب--

ءيىتمهوالق!ةفيقةاساحادثانوواضح،القصةمضءونهـوهذات-س-س

أذامو)كن...ا)عءوزارجلانسانيةر13اظالىتمدفالتي)فكرتهاس-يةاسارشهاعر،بيال!ثاافاسماابيلتعآ-شاطةدراية؟ت-

،ةمححدثاخ!صا)هوالقصةنو4مضاناع-ةدا،ىاللهء:دللى*ستاذزقول

(اموالاجرقةدلصالىميلمنصا-جمهفيفسفييخلقهوماادكاقرالج!ععنت.ا؟ديدوابىثلقالمءأإا!ةجرشاعو،وللعثعب

ؤسان!)بصفةلمقصودانهواالقصةبطلهوعالجاال!ثابانءع-قدا-

القصهرومحوزإعءوا.اطلىإو5لافانفا،ا)!حيحهـوا)عحسبينما---أ-يا)-والاديببقلم

وديس.إط+إةبي!سفيالحفاحلىاةادعوواوالاخاهمحا8الةفكرءووكر!دسمالقابروا

ا"ازدا*إذالاصاكثف؟إموإلا"را-رقةا-لق125"ثمنب-ت

حرةللفنذجهعهـداد!إلاسهتاذاصدرطالتيإلاحكامرت"،1ذلكوعلى

بقةساه!!ةالفكران)برقؤدهو!ة،!والتيقصتيمنجم!خرخالتيالخاطثةت-بيروت-التجاريالمكتنبتوزيعستس

بةم.!لهازلةقابل،القصةعلىب

إءاقد7اإلاسه:اذرأيفا

ةشاتبدرةا)!ا!سشزو-ا)تجلحتبةم!3،أتعهدامنر!اافىليشمافي!طلب5

لدطاارلغابطةارمن،ااـها"اهااـهاا"ا55555111155اهاا"55551111115هاهاااا"151هه"15ااااااااااااا"اـهاااااااا"5111111111111111111111-
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