
ا!رربتصا!ط!طفي!ا1!هثماطىا

ناوالواقع!اًظرهمنواراء"ئآرابرينقفرلاالىلاحظنهاوخفر

الحاتد:المينالمستويالىواومجاكةا،الود-الح!اإتحارذاكماااأ!باتحاالم"ظهذاة-ن!ت

لمقك!في،يقا)طرلاوامدآعاانداطراصلناانلنقإعلانث!نكآنلكجنبايح!ان.مالمسل!تلء"اظمص.1

الدكتورمنكلؤلماذا،المناظرة--ابغلىورتصالحان،سلاحهمن!ماكلةنا!كطا!االث،رد2ش:بكيروتزاءاتفي9اةتاليعااتالمحاءرزحمةرين

ناز:هايديؤةنحاضراعدقدمصطفىر3شاإذوالاص،صإنيالمحهص.حى،دةعا4عضومولجيرحاالذي،ةالمضاظرفنهـو،اءةالالاًدبفييداًجد

يرغ.نفاواالمرأةتك-5اوهكل.لميسةالسيميدانالمراةخوض-لةالمشنيبمنبانبم:"مماكليسءةل،ءصاصالاخأربابمناثةان

.ةوفرمتكةالعراسيابانمع،ءعركة.ءن"حيد!و،،لمضانيهرالتي

والاست-اذ!ينطه-ورالدكمناظرةقبييل،خلمة11هذهصبتوقداضهـممناظريىالمحاضرةسدللي-إكوناكانوالم"أظريئانواص-اًوكان

لمن:السؤالهذاح.لكونسالاوتاعةفييجرستالتيخوريرئيفللم-اضر-ساتو؟13،ةوا)و!وعييروالكلقرالدرسز،جعل!كلامميخربمفلم

نم3-لا،انالظنغلبوا؟خاصةلفئةامكافةللخاس،الاديربيكةب.اربمقدلاابهازستعينلاوةظرلمنااطبيعة!تأباه

نمحظهاظبرةظ4ليهطيداًمجدةاغأتهزكرعنعسيداالكبيريناديرإيناعقلانفبهاارعيتصهـعركةدون3سيش3اخهاظةوالذيناملخابوقد

اسمثا،يألراو،بةوالجراةطقح"ـاسلا،ءنيفاعااءر،ةلمفكرالظعقومن

ادبحياً"!تحىانالفاًصدكايةطاعتاستفقد،أ.رمنيكنو!مامبومووفركر.نكةالمسفيماوو"،الأدبمناطءاصتدوعيداز"

مالمدىبعيدنئاطاًالأدببةحيا.نافيزركيروان،3ملاولايةاالاصواحكام،الضعفمواضعثاف3واا)فرصواغفامودفاع

نتكافاذا،الم"ركايةنهاتشبهيةنماو!ا،ايرضالمتاشةاالاشلاءدصضدأس

ادبية!سده.3وإن،ءغلوبورأيعالبرأياًو،ومغلوبغالبفث!ة4حاحمةنهاية

نأوبعد،ال"ربدعنالقصصىالادبتاب3،بهولغيىكاتبداهملظروجهتيمنعايهاطلعوا؟اايقةبةوانالم-مهعينف--بمائعةيةنهاكانت

.ونقولاتفقرخنغانماخرجحممطوراللازساوبع!رال!فحاتم:اتنبسانهـواتوازينااملابخ:ز)ى.اودوافع13بأد)ةمما..كلدعمة

راسرامج!فيأ:رلمقافي.نحبأةالخىاتالفقرذه5علىعثرقدإنهالأفاءةالمحاضربدلاسمعوف"-د،!رينظيعودوا!ولحخهم،كةءعراصدو

!لم!ا.عابعضغيروقد،الم8الةلمحاضراولبلا!هاذ5لكنو.ينمفحرلمفكراكانو،تينضرعا

الةصصيالادبحبصلأهـاو،داقجررججوالاستاذفيوك!المتهماا!"ثةأنو!ب،رةهاوغاحهـاورواسيوبماظرةللمفالأن،ةظرمناالى

أدبمنمثناثرةاتفقرفهياًنفسهالسرقةوأما،سلمانموسىالاستاذفهو،اتظرالمظهذهإةامهفيالةكرةحبةصاًوهي،المقاصدكايئفيضراتالمصا

!سلميماىمولىالا-تإذهـا،ا؟امدةاتالمحاصرخممفيالادبيالفنهذاإح-اءإلىضدزسكانت

أدب-"ـمنعلىحرصهفيسليمان-اذالاستمع،ريبولا،وتحنانح!-،يئيحوضوحمنبه؟تاصولما،وح!اةأشاطمنالمةاظرةئنر

نةنااغير،نة-هعنداقجرالا-تاذد،عين.تطر،لإمالأفزرةلم!لههان.ولذةبشوقيئاب"،ا

لاةاس-يلحتىأتارهاالتيالمدويةجةالض!هذءعلىسليمانالاستاذنوافقلاالذيئ،إسيينالعبنظرةاتاظرةاإلى!ظولاارزاعلىانون!مد

نعيلاطوزعبياوالأدباءالصفعلىفأذاع،!رققدبرمتهكتاباًأنديرهمقيةقصهل)ثاراآي!"!!نتعلىويرقونظرينةظللىي:ءصبرنكاذوا

:إءبارةاهذهثملاءالقرطفةعامثكوأ،!!ضرتعالتيالأدبيةالمرقةلىفإص؟ل،.أ!رنتساقد-المغيوباواذ،الأدبقطبلبالغازاذا،فيهاكينترلل!ش

"...ال-ابهذاسبيلفييىملمذضينبقيلقد،سلميمانموسىء-!ين!-هـادوءاتكما،ورا3ًمقك،يبا،؟تههزيىبيموتأنمنلهربىولا

.الدعوىإقامةعلىغازمأزهالمجلاتاحدىبلغأثم.الهمذانيالرءانلبديعزهمناظرفيامهانهزإشالخوارزمي

وده3جانالىظمئنه،النقلهذافيسليماناذالاستمعنشعراذوفنكشفالغامضغايتهابرثئةيةفكر.ةاقسثةالمناظرةلىفهمدااغلىاللهنحمد

فيناللقد،سدىتضعلمال!تابهذالاخراجشةينخلالبذ"االتيأنبدلا،.حقاًظرةمةلما"ةاظرةتكون.ولككطالحقيقةو؟لوغالداءوفهم

تكونانمنأهونالىالةأنإلىونطمئنه،الماجشيردرجةنهايتملمةإذا.12دآبرفياوهااضاعرفياوأ!أسها،!خلافازريرمشعةثمةيمكون

كما،النقلمواضعمنمثلاخذوا.داقلجرأدبيةفمس-ةاوعايهكارزةللتناة!ث!لبالا،عليهمتةقاًشلجئاًأ!ب-توالمسكاةزا)تفقديلرأاازفف

:الاتهاملامحةفي-لميمانالاستاذنمئرهاعمروالدكتورعادكاملالدكتورمنكلتساءل.حولهالمناظرة10مه

:عنزةإسيرةفأمهرسلل!الاستاذلقا؟!ءىرتطوالىامثورةإلى:ة!ماءيالاجنهضتناقىتاجايهماالطفروخ

فيالعربحباةتتناول.وهي،ليةطوالببيةا)عرالحءياتأعظمهيل!امبذقيوةرأيهعنويدافعص!تهمتناظركليدزمانيعىالطهمن.كاى

العربعاداتعلىةاتطلعو،13هوجوصجهنلنافت!ورها،الجاهليالعصر،مةاظرهفكرةفي-ااهيرالتيالفاد.ءةإعرؤهفكرفيالصوابعنامر

الضيفوحبهوتض!"ووفائ".صهرهـه03وشجاعتهوأيامهالىمنذلكفيخصمهمنبيتقرارالل؟فةمنانيظنكارينالمخناظرمنلا3ارغ!

بم.الجواراعاتهءرو--نةور3الداعلنحى..و-طىزقطةفيمماً)!لةق.اخطواتبصعفوءفيخطو
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ا!رريا!طتصفيكم!افي1لششماطى1

ودقةالفنيالذوق!نمنليظ،ركان،ةلبطاالالير-ةا)فاقطابباعثراف:داثجر-اذالاسلوقا

لمما،الموسه:ؤىوعزفا)"هـث-للسيرا)تاً.ةة3ارالومنلط(و-يقلالحسككره-صاوأ،طو!اوأبالعرءةدا):ظولةصكاياتاروع?كرةسيرةل!

ال"الم.اصمعومنك:يرفىا)فرقةزثاهدخممونظروعادانهمواخلاقهمط.اع،مفيهـإبةالجاهلأورزص،عأووشةر2ش

للباليهفرقةبدأتحى،بكروتزغادرالارطا)."رقةالفكادتو"افطروكلاضوءارم2ايامسجلاضهاثم،!!عآلموأحجمم!منارراةالى

اصاطمتولا-"وعاطوتهازصارضا+رسيرفاكوديكينلمراقةبفوةلمش،ورا-.رهمخباأمن

لفرقة15هذقيإقىانغلىبيروتفى)يهاالبع!ارمدمندعروجودعدساوفدهـآخطوسا؟لىالاستاذوضعللتينا،تيخاالةقرتينهامنوظاهر

.يرثلحدافضالرا)ةنلهـذاثفاافيكة؟المشارامعدزة"اىءستز"ـتحملالؤياالمعفىار،قةالصوثشدكدامئر،كاماشماغلباتت.سوداء

اشوعاهـاعند،وتبيرفيالفنم-ذوةوبهاطي

الرفض،بيا)غ1)ءتاه،إ،1الةإلم-!اف!،،4ـكأ؟،راصالزتا.د.أألا،البملورياط!بفهايىرالتياعةالشاالم"اني.نو."ت!هـاً،قهفداروعئليس

رو.ىوس".كي-أرمر-مايضآ-لاحظو.الاخم-امموضعهيالتياتا)فقر3!رأحالهطهومذه

نمةطف!ا"نزعجر)او:اعاامن!عنىلةةاظمن)ةةةكلديءتالذيلأنالجمتفظس،بهر%سلمووصاغهلمعنىاخذأقدداقجراذالاستلىأ

.طفاعول01،ينبرامتق

لية"االله"مدوةاتصءااا-طلمعوالاالاسفيونشر.ليهتاكالفقدسليمانالاستاذاننظنوهـا

رازو42-ينزلاااءمسزةقدمالق!مةاضاضرمحاقبةلل..!االةدو-صلازوانصةوأركقااء"مدولذيالمصدراإلىوارشاالىفا،منهالفيدووغليه

نمهـ--اًعاءسون))نهااء:وةضرءافىسولراليواونيداسبيرتور3لدا-دفةفقدوافييرلموإن،ا)علمبةنةلأماانبجاالىموو،لالأولفالمؤ

فيفلزوسل!الىالجنرالزوار61الاثتينم-اءدموزة.،():"انفيا)طب.والدقةنةالأمابعطانممكلام

33الاقين.-اءوزء-دم.كاليادالمعشكافيلب،ن""وانبمحاةر-اذالاتكان،كانصفيسلماناذالاستآثارماالتيالض!ةةفيروفي

صاديةلاقالاتفاقىاتازفاعلدرلىاليعنوسهكافءرصاادللاسمحاضصةارزوق-لم،ودرلوامجلةد".صروتاكاالفنعنمقالاأقيروخقرمصطةى

يرانحز2اخعيراءءريئ"ـح؟-يلأ-تاذايراةرو."ريةال-راليادانرءيئلمقالامنالأولمودادربكا2و5نهأذكوانفيوما،ب؟!ربطرسءا

يرانحز6ينالازنم-اًءلا3شرواحبيب"اذوالاس"ا?وروماكاا)ةقرفيح!أةفيالةنئرأناليعنو4491عامدإبالامج!زفيمزشروقد،رلمذكوا

،،.اءةانصمار-خفيث:ءا.؟ثال)!موضوعفيوفحرمنفحرتغييرنة-4ـءةاءيكانتبيهلمطرالاستاذانعير.الأمة

-ا.4041111104111111111111400110110،1110111104111.اـاا"ه4اـهاااا.ااااااا"1.11.16.1.11111111411164111)111111.10010.وغفرستاذلاالمقازةلعندماصلاالفومنصلةةايادةزاوال"طف

-تبايروت-الجديدالة!كردارعنحديثأصدرودالورمجلةفيينسطر!ببل،ن!ياالدوخفرباذالاسيقملمذلروومع

!اتوالباركلرالأففياردوالت5ذاإلىإصمير

ب-المصريةالعقافةفي-!نانالأجماأنغير،يهالفصرممتدكاتناغنندانعانءةابما!

-!"املتيتةصحةمدىنعرفوان،الممتدكاتهذ.تقدير

بقلمتاا-ووكان،نقل--يخأالحظسىءكان،داقجر.ورجمسكين

انهسالعظيمءبدولمالعاامينوعد--!لنقلههدفايعصليمانمويصىا-تارحينحظا

تس:يينلمصرا.اءلادا.تا!لاتحل-لودراسةت"ب!يه"

عبد--شوقيزتي111.--اط"صهيم-دادقل-!ينطه-تتالاوربيةالفنيةالفوق

الحليمتعبدمحرد-محفوظنجيب-وي"شرقاالر-نتيءوقعهيكنلمنجاحاناجحابيروتفيبةالاوررالفنيةالفرق.وصمكان

يينالمصرعواالادمنغير!وافهعبدت.لينانفيحبةا)-"االسنةت:ظيمءلىفينالمشسمنصدا

-تإدجدالوضوءالعلمعلم-!سةدرا،لبيماتوكاللحسرعلىزنسيزافرميديالكوقةفرنتيوثروالبهدشا

5-.،ورةالمشيةنسا)فر!اتلرواامنمخةارأءدداًتمثل

فيتالأدب،االادبمفهومنرعيزفيعبرىا!ةمسالاون!كوالرواياتغلىم-سحفمثلت،ةطاليالاليالاوبرافرقةاقبلتثم

...ةبلماس:يل-بةهيم)بواو،يفلابترا-ممدو،لفهـديتااةجاترو،ةيدعا:ليةتاالذ"الغنا

البلادتجميمفيلمكتبىتاجم-عمنوارالدمنا!ليوه؟ت.وسهينيلراش.-إيةقحللأو،ش:في)!و

ة"العتيهقلمانهحدالىالرواياتذ.5حض!ورعلىاًلجم،وراف!البئا-وقد

.ر.-ءانمنالرغمهـلى،الافضاحموعدمنابامة،شرقبلشاغرم!نثمة

32م4ب.ص-ببروت-الجديدالف!كودارتمنالصفحدىاقولصحاواذ.داًءقع8261تسعءورتالاوةا!،

س.ل.ق3..ا!فن2تبدافعاذهيوقدراياتالرهـذملمعاهدةذصواالذينمنا3.جرءدداًان

ء،ايضاكبيراًعدداًانكدالمؤمنانالا،الظهورحباوالغيرةبةن

111111111111151111111111111111111،411111111111140141111111(1141111111111اـ111111111111114111111111111111114111"3645-9151.



ا!ترريورا!ط.فيفي!ما1لدفمثماطى1

ذه5وأولىمابرزمن

المعموليليا!االى!لفعا!ل!!ما!ا"ملكل!ء(يا)عرص!مهـرفياكةافي 07ء5ءلمطالثاهراصو

الك-كرىالأسر55التيايكتبهذ.

جب-"ـز-ووةب!ثر-درت

في-سةالمؤفي-توقد،زتاجلاامنمعينتلومةخدإلطة،فة21ضمازيامكااآكزءرةهرالقاتتخذمنالتييكبةالأمرنكاينافرمؤ--ةافباشرمنظمةعير

الطشردورعنيرصدرالذيالاد!الازتاجهـاص.حكاملانجاحأا،ورهـذاو5الأدبيوالاز!ابم.بيا)عرال+المائاءشىإلىنلهة2ااشعاعاضهامن"تطاق

ا)دورلتلمكيحققالذيلأ-اسكطاالازةاجاهذفياًرمحصورء4فىالكبرى.:ذرمابدوا)قصامفيأتربىالتيالمؤ--ةذ.5منإصدرفيمالبالغأالاتجا.

أدورانلكفىاوللم!ناومن،كآملةبصورةمادي-كمنيخيهزبءا.ربا)تقرعلىات-ةوثلاث

الواةعجات!اتجءبيسالرزيا)ثقافيلاةثاطمنخر!لونبأيزقوماطولاضئيلاي!نلمخدورنهعلىزقوموةالمؤسهذه؟ثلهالرزيوالاتجاه

.اطءأةوابصمعمنلوضمهركالملىلواءىاإقارىءاخلقعلىا-يعمور4مفيفىفاوتةمتئلبوسها!!وتهم،إطوخدمب"ـمنعلىزقوملىأببىالاشعديم

!.2-ااررقافيال"شاطعلىيرشرفصحكلاالدوراماهذهعني!درماأصجوكبرىا"ساكر-ةسالمؤاليهتفالديالاثرخاىقعلىنوعهاو4اجتدر

لاوالذينلماضىاددالعفيءت،*ئد(خاالذينلىيرفولمزاالمصثلمونلاءهؤخد.ةعلىزههلليمارالدوكنهـ،1أوالختلةةالدورهذ.صحفتكنفلم،!ا

،"عوالمجالفردمصيرلحوالض!:ابنيرث؟روماليقدرماةفكرنفيدموفييقفومامساكلن0بمالهمادالافرعبة.ووساءلمنكوسيإهالثقافة

هجء):وشرم:اغيراو.باشر؟ثجم!!لمةفمسوز.بةيةفبردمارآوإمالبةالضابةال،تجعلالتيىالقوحولوتإتفهمفىوقتعوعةباتمنحياتهم

جين.افرمؤ--ةطا!البهذاكانفقد،كافكالمم!القضيةد!أثب"ـدبطلتهمهعالمجهذا5ابة.ان0

ةإفا)ثاكزلمراىذواعاخرهـيا):إز!"والو-!لةممافيمجر،اد؟امغيرفيعليهمحكوما"كجوزيفر)

ام-او!،لمطلو!ابالأصاطللقيامم!رفيال!كرى:،..يمةجرفيتفكيروأيمةءردولىو-ضأةمححمةزظر

ض!18وش،رةيالثقافة،مفيل!رلهمك"اباوا؟ا.عةفياتذةاعيإههمهيحدةواو!ةمنا،إيخالةارناصعيئاًبركان)قد

كانالذيلمث.فساالسبابمنءاعةاو،اءالقرلدىكافجبةلماتهطبقافييلمصراعالمجتمبناه-وأجدوقدنها

اط-إةتاريغفيهخطراًلهردودييؤانا)ءننظرمنصاغ"لاداباداسا!لمراوا)وضافينزوامنكاسواءرؤبهيوميةحيلةحلأمن

ءاالقرلىاا)ينبنءووقدينلذف!-ءصرفيا)ءقاف"وفقسد،مآتماكافءبطليمثلور،-حينالفلاأوأ!العما

ينالذو،ادبإةة3-احكامبأوب!اءىلقارلزقةنممدالمست15خطر!ااءإءرهلاآبينيلةالعاوتعاالصايةضيمللعافا،يرةجرلاونبذبلا3غلإحم

ا-ضأاًمجالهفيلا-ةا!إءفالتألياوالكرجمةفيالمؤس-ةب!شاط.ونيقو"ـحياتءلىيى-طرانلهرن:حىاخرفرصةفياومستقبلفيام!طدور

مقلهم؟ا--ةلمؤاعلىفينالمثرفةل!عرا0واىءبالفارقةزيالولصك،ماماعنلبحثو!يالممله.نيرتهيا)!غيرظف(ووا،اعطلةانيتهنساايعي!قو

.م!لحظةفياءال"رحولهاليإءفانيم!نوقوةخظرإل"ـ.الضائعالشاحبلمصيرهالاولى-اتالحانةصإغلىنهيعاواخرعمل

لاالمجفيخطرذاتهاولتبرا)ش!ا"-ص!زويمه!،لثةالاوالومه؟لةأبالجاعن،المصيرلهذاالعضويةالحاجاتعنالدفاعاجلمنكةمعرفي

حلةالهـرهيوصبةالقوللهقاةاتلىلأواينا)ت!ىوحا!اصرفيخصوصاًالثقافيام-ا..واءا)علىنياووحزكطنساادفركلاةحفيورلمكراالمتجمد

هاءةاصربيناآزروؤمتلابادالىاتكزعحيثيةالمصرالةقإفةبهاتمرالتيذ.5مثلضدءةهاوالدفاعفيا!يرالتفالطلىرفعنيةنسااضهبةة3المصير

نالذهآ،رمنبهترزهطنأفيبغىءابينوالشعبيأدبها3ثخالنارفيالمبعنرة.ء!رفينفالاااهذم:لفهرءرثكنلمردوف"وال!عبةال!شقيةفوالظر

صحكطءيرجوفىحلةالهـربمذ.لحريةال"صروالئقافة،العااةيأنجدالووجمااخرواهايرتبرولةمحاوالتفيفء.!اءاأ،ففطوةهظريعيسز-انانها

بةخصووئههواحةسمانتما،مهووالسدبالمعوقاتمليءزهااذلاطلاق21علىاهذفيهيف!صرممارلمجنفلممبررواضحمجالالىاللا.هقوليةحيزمن

لاعددايكافحنأفي،وويعيس!ىلإ-غىفيهاحصاز!تف!ا!،ربيعهزامسجوثظلاناحليهضوفروقضحاةلمح!روةخضعا)ذييالمصرالانسان

دتتعيةالهـص!رللهقافةالراهنضعالوذا5مءلفي-الاغداءمند"يستهان.-ريرةولاذنببلا.بةالانسانحياةمنئيةبردااحل"رفي

،اجنتاانالوامنجهفرم!نشرف؟؟شكايةوسيلةعلىي!يةالامرمصةالمؤوالتيا)يهاناأشرالتيالنثرلدورالاساسبةافالأهدهينتكاوتللا

الةظرثلةتدصكلالهطب.ياج%رالاجودةهيالو-يلةوهذه،المختلفةتشقرانيهههاالتيبالقوىطهاارتبانت!جةعديدةمكاسبكلههذافيتجد؟نث

نغارإذالماديرةالفاحيةمنالقاريءك-بعلىذلكنبجااليوالاعمادتخدعكانتمانبجاإلى،السابقةالصورةغلىيالمصرالمجتمعفيالاؤضاع

الهصءآزةطباكأ"اكالفزمنيرببأقلالسوقفيالختلفةلفاثالعؤذه5بالنفصيلالبابارز5فيلهاضترسوفهـ-"ددةئلبوسانةسهعنبهالقارىء

فيكينالىشكروالكثرلدورصخمةكالءفمنص-"المؤتدةمهمانبجاالى.للةادمةادلاعدافي

.فالتأليأوا!تر-ةم

علفيبالفةاثماتجا.باورةعلىلنعملاط؟ةإلىفرانكاينمؤصسةجتخر

فيفرانكلينمؤس-ةعليهادتمتمالتيالاسماسيةال:لا.ثالوسا؟لهيتلكالوسائا!لىعفىمم-ازآزرتأسصاسية.سائل؟لاثغلىاء!مد!و،.صر

...-تلياغانفمهاهياخمىاًئلساالوهذءفيمأ!اروا،بدورهامالقيل.ىالاخرعيةالفر
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21شنهرريتصا!ط.فيفي!ما1صدللنمنث1

يخ:قلذيلقالضزءعهدر،ا)صدورإلىا،"طإقلر!اصا.صدر...الالماتورومزاطياةاقعليورلةصلءاكلعنالاشردورزشغالزا،ذاضهـافيغايات

مملبيؤيةالانساط(باخ!مقددتوفلىاةزعاس!كرفيعثونزجودهمو،إ"قافةفيااططيردورهمعنمعيينالجازذةالاساورغالوا،هـءرفيافحرا

الاز--إنيانللوجدتةتحلالل-فيودورومةتديأتومقأه-ت؟بمييوة3لمشارارفضفيلافةةالضحياتالةمنكةيرلىإمضميح!اجالذيدور!

افلاضمنر؟تعفكراوالادوالنمعلىةزعينلحظو(اًاواحدرزوذمةة.افيا)ةفاواق"ةمفيدءارس!ت3ملوظءفت،رءلفيب،بدوحساد"ماووـذهـ"لفي

بينكتاالمإضكطمال،لمفيابموش؟ينجامعزذةاسهافاعر.تافثةسهطحيةجحالصحرهادوديتؤحىاهنالروضع؟افىا؟ا.عة-"!قىةاالج"ودمنفم

وظيفته؟الاس!تاذهـذاهـثلديليؤأن؟كنمتى..--ةالمؤذ.لهكبيرينا؟اهـع-ةفيهزشثركلاالذيرالدوهـذا..وا)"قافةاطياةواقعفيالالفع

؟جالهترتبطلمأنهلميرعفياوهذنف-،1إؤس-"اءلميهصخمافرقدم!رجمإزهإناملالعو5-ذ.ومن.م:ازرةك:يرةا.لعوإسبماب،يبقراةاءلىاطلاقأ

ؤسس"لماد.5تدؤعهمااءاغرانشكولا-اعتجاطهطبشكلالايالفكرعنطفقزشغإهملا،خار--بةج!ودبذلإلىزذةالا-ابعضافازءش

كونيدرلذينالاءلهؤع-ير.تشاناز"ذافىهـونماإالجمودزإكبلمقامن؟ءددقفموتخاذاالىخصايربثكلزع،مزدبا!يرة"غيكماظي!،موكارسة

تبحاطالارالىإءا،15صتم3سءدزعلأزهمءرفيا)ثقافيكز!مرخطورةثقافاتزبصواليقفورإكام...يلمصاالواقعرتعترضالتيالأ)يمةكلالمشا

فيعنهغاملخليالإلىأوإقحالوهـذااهإز3وا)!زاماضم3بم-ؤو)جاخمالواعيمصدرعن):ضلموهمكاز-ينالموج"فيالأءداءلي"كيرهالذيبالدخانسبيهة

هتاا"ااا111111.16!ول5115115ول11555551111111511111515،111151ول1115115111151555111151151ول551111151555551ول15551(111111111ولا5551أول5555551ول1555511555551"5505111155111115155،1ول،5555ول5155551ول15151155515555551ء1111111111115111115515115555ثر

*ت؟مصرالى...لالعودةلهلسمحلالماذأء!

.ب."

3،

فيدفريى،روا)ش*وادةحرواةاطجسإةء"ءنصالينااديئع!اءمنءا،1اتس"وء:ذكار

!لايهبضبخ"ا.؟بزنر.لى+تغإبرقي-.ولإ-؟!...،/؟.بز:قينرير

،لأؤت!!!؟!9.":..؟.إ*...*.:....7.:/لىكا.إةهـينالسء"يىالمؤء""ءىارالديالموببالاسداك

"كغ!بخبم!ج!فيؤ!ة.:.برلم.!اءاصو،لي-دةبردى-راًاءا!وهفحرفىا)ةءعت-ىشف؟كامنملعلىو-ليهـدوف؟وف-اة؟-

.!؟إ*-ببم+؟!نني!.يخحي!بز!!+.!!لازةفاضةاوفي..مز"دعومافيوآةكير.ءني"افي،مخلوقاكارلذيالقطاارز-اوبالاباطهـاةرالايما

----!**!ج!في،ا؟."س--!-ع.،.اتا:؟ب!لمزر:ليخمشالقا!دز:اهعإهـ"زتفضتز!،(للاغلااهـيهـذهرأ:لم"يراوهتا3بخخراليماا)ةكرزهزتفاضاا3?لى

ت+!--..+إ!!؟قيتتبدالتيلم:هـردةا،ور-"برهجممدماً-رباكا"ا)ف.بؤلىاوبليتوالىوببكفرقد-9زايرةالجز

---،-في!س:!!لأي!!،ا)?نحتىو!اددةس؟.لفىدج،1لهفتنف!،كار3"ةماو..،ألالاغلار،تا!3!صبلماءورمن3
\"-لط.ابم*+دط!كا3-.

تس2ط!لخض!+ء.بم!خحطر،اطصهارهـ-ذاليدفمتطالب،ينا)ثا!رمحورر،رتونطهتكتقير،4إصامتاإبمةةالستإك

--دبر-،.ذ-."-!(؟!رفيدي*مرالىاالة"-را)فكرذلكتاضطرروا"وراموذتحدو...للعينار"اوحلإ)فالمؤ

يم+!شيه!/؟؟+ت.شتص.

ك!!فى!ط!ه!بز.!..أ-"رقفوأرشزتكاالتيالأءاصجرزقاءالي"ـ،كةاط"حيء"دلاوا،"زفس

؟!،!ء-؟هـبخ!ذبر%-بزولإةص.عىانكاوفلى!!!للاغل!اهيذه5د،4كءاوقصة،ميهالقصاددةع"دلمفكراؤصةهيتإك،ثت

----

ت!الىيظ،ربمنول...الم-ءوعا)تفك!رعنخ!اءةوهقالمرالص"تفا--ار،مءرفيمق-مل

الهعهـمىء"دالنهزطقا،تهاواشارز"ر"تامااوفيلازهنفعااوار"وزظرسكوزهفينزاسكتفم،ما...ر".كرلمفكا
.."...-ر6

لي!!ادىفرزأتيلالالاماماإز"لوكما!وليقاوم"ا)فكريحزافالذيابئهحماعليميعاقباوف!ر

هصتزواءمورءإةا،لهمامقائذ"ااا)تى?ر.نوجلخراعلىهكرالةد...لحراحرالمفاهذلاماهتأنينتكاذ)ك3،تبماعا3
..

-نام.-ءة"لأ!يرنوارطو،الد)*ا!خريالا!امقنتموالازةلإرلةوالحةووا)قدلإووالذالإحمدآ3ووـ:طكافىاسكاوا،)"وفىلصة*اروافينله

..بو-ء."ارء

باا؟وء.رفلاهزفس،وؤ"االعج؟بمن7ملةلمعاًاهـذهءاماو.فحيفاذن...اتبالذا)قص"مكطادله?دةدعوهيوتلك،لحاضراهـذا-ء

!الؤالساهـذعن

رازر-اءبالغ)بمين"طا،مينلمحإاليعضفي.،1عوتطو،(ءريالدولةامجإسمامبا*لح"ـازضيةالة!هجهياصدزاءليعضماقاةقد،اهذمعو

--لمهرالمجلأن،اف"اتلمرواتيلاجالتافيزقضتااش،رةعلىليعدارالقراهـذ)غاءبالةلدوامجلهرحموفد.ب"اسبان"رفلالذياد15لاليا

-سيذدهالدبميالانطلا:"سثدلفكربال"-"ةاخرثيءز."بدثانةةظركانا"لذيال"،دفيحدثالذيهـذاحدث3*فوكأ"رة-5
ص-

يالمصا)قضاءصيرانءلى:سههدشينءلىالحعدلوقد.سوا.يحدثانلأءتمركنو!اً"ظرمناطمهـذاكان.ـوقد..دة-هال"د

ب-1.لهاستقلايحكرميدا؟دالع،دناعلىو،سلممء-

فزربتأناو،زءظارلاالافيطفااووصهزحيث،مءرلىاديءوانأالحرا)ة-رالفخ!راهـذ،هىالقصالله)عهـدلي-محلافلماذاإذد5

--
"عف"؟واليقإءيةاطرءعركةفي3*هءشار5
ت7
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ا!يىلصا!طعفيقي!ما1صد!ث1
ليح--4الامرافةباليرقبيالهرالقارىءربرطءالفيمخ!!"نموذجيةص!!ودإذ-الىالاطلاقعلىجمهايرت"طلاا)قييةاإغرضةفالوكاسبالمهـذهس"يى!

(ةلحرا.هـع"ايرعيثىالتييينالإاعلى-طارامنت.إطألارااهـذءثا!فيماكليدرحر

القيرليعضزشو-"اف-ةسالمؤزصدرهـاًالتيلفاتالمؤبرعضتكزع-2

هـوا):مطذالهالواصحالمثاىأو،ال*رردلاز-!اولىا)*رللإدبةسيا):ةوبعيوهي،---ةالمؤهـذهج"خزر.!ط؟ضهـوز"صا!إتياوال*يوب

ةمةلىمظهبااينعزلهكتبزةد،لم؟جراعن--نا)غفيءبدءدك"اب:زبةلأاةةصيأالفي!رزذ،دفةهـادةمقصو

ةتجا-ا)شعرمنذجنمالفلمؤارخةااو،ي11،جررالثعفكااجمهـاط-بةسجمز!رفلم،4لحايرح.!لامرافةاالأقحة-ةةلحثا!لاةبملم!راإكءبا-1

لذيامو3لمفاقاحضوإويىدوو،وحيةلىاالكزعةويئبةاداالكزءة،جدنهاادارهـوأويتارثارد8يرراوير:بكلثتاحدةوازص"أءوماحىس-ةالمؤذ5

المة،ومءـووالروحا،فيفيأ؟ايردعو2-ريالمإث*رالىألفالمؤاسرز.ةجز.صف،راساتتربمةالىاقينمتلىلباصوسدوسأوكا،ويراأوزإست

.تخإة"وقيمءد.ءلىصإت))تيهـاتلاراا)ثرقمنهزىءاً.لماطالذيا،،،إ--اسىاأةكرارزطودةاب3ءث!!ضنماعرائقوطر3!ئقحقابثبات

خصء4وذ""بةيةرثءوارشخإقالى)فاتالمؤرزه5ز!زعما3-كثيرادوائرإحطاءنداجليءةفر!الولىلاالتيالخ.إديةالكةبذم5وهـءل

رك)قواجتماعلااوأ-ياسصبةالاتءافيةيصيملامراتهاقياالا)فةلااولميا!امن.ز-"ةوفرايةخ!إكزافةءؤاعنكيةيمرأ4ءقافؤ"،1!رءإفلاأتنايةل*ءرفالم"اا

خرىاليعهـدةلأهدافدائ"ة؟ءايذصايةهيا؟!الارضهذملىاواء"قإ-ي(لحأ"ج!ءكا،)نا-يةمنزةفوثاممالتربم"إ-لىصه-ةالمؤاقي،تا)ففيالمجالوفي

هذهـلىمويةدلذينانإو(ءرالك"ابلالجماتيدولةاناللإزمبةنكانياقضازشيربا!،وفةلمعراعيةضولمواًءاصورفيزيةز-الاااًتنءشكلاتشيرولا

ذه5يدين-او،كايمرا!و("ابربااك*واهذخلقفىوركرليشاوا)كشب-همةدمتفيالح!كايرؤجقتوزعبكرحدعلى،،ؤيةز-اايار،ةضا..دةءرءامة

،الجامعاتشباب!ز!نيركومالباًغاا)كتبهـذهاءزرلىأاخطرحبةا)ةاذاخهـافىالاممالهـذهوءثالا،المؤس-ة؟ت!اشإلتىيركهـةالأمرحياتللى-

اقياهـات"ـزيزءقية"ـوتكمنعلىليلادهإ"إتامكاكليمتصالذيلشبابلالضبابإلمارةرودوالاأتقولاألصورةذء5فىنم!ولءلموءطيوبةق-مه

بةزباالجوشثفىم-تق"إ،1،تصل!علأنوفالمسومن.يهـ3-اوؤوريرد"اجربالواضحةالقض!اياءلى

دبشان"ا--الةطهـمقلىءافيواؤضليا!زهه*ايرانلممكنامندةالمجر

رؤ؟-يةفيطوطةالم-ءوللىبحدد4ـ؟كاهذااءإزالكيابةليئومسهيماقفاىأاع!خلإلمنيا(صعالقاريإلىؤصلأنور،ةالاز-اا)قضابالهذه

وسهإئا!،لأنالغإئ؟اإلىزدءوانعل"12ي"تر)ن-ةسالمؤهـذهأناهمهامن-حرة!بةاممال!لإأىمن.انزالإالموضوءىبالواقعإء!اقاااكيز

%لعورإهـاإة،افطاةوا؟ةساقا"ة""لي4وانما؟تا!يراذمآ*فلىة!فيكا)ثألذروهم:جوايرا!وكالدورتوراكثةاليةبكارلكبيرةكااصالص!ل.

.يرةوما)بعإبكىروة!رالواءيبيا)عرجما!راانحضالملاامن)-فإستو

نمتحتلالتي-ةالطةيدا)ءةاصضديةالمءسالءةافةعنالدزإعبدورإةوم

?-ةالوالوسهلةاهـولمصين21لم!قفينارزدآزو،ةيىءارزامكامإهـوالي:12تكوظإلأهإأه!ا.ألأا1005ا؟ء05،إ..اأءهاإا51ء،..هـلأ/.لا؟.15..أاا.أ81.إ.هاإا.ا8اا.أث

كلإتالمشهـ-ذ.مئللجز*امحلة)"تاءلاهذوليكن..ا)"ةاءهـذالاقامة-..".ك

عباضومورقيبا...فتناثقا.ء.هث.-.زة-ولنيحروللباد:بلاءرر.و

ءـرةللظالحصق-ةادبعالااءوصدهوعلىالضوفيلدرنهراو،يناا!!ىقبينقدلىوركارود--اعلامراوعظل"ااعنباا0..0كلملواليلها---

الىير"نجيا)ثقافيا)"ناءاهذارعلى،المغلوطةاويرةةالمزادالأ"لاا)ثقاةبة!

يث!ا!دورهيؤديانفيها!"عايعدرجةالىوالقوةالاز-اعمنيكون-واخ"ارياتوروائفوطرالطائفمنلكذفيمابكل-

اًلدورذابهتقومانيمكنالتيالصورةهيحرةنشردار.،زعال-:اولالكذ!شة؟ا

بي.ا)عرالعالمفياصأرة811شردورمعء-آزرة-

ء-الفياباةجةحااشدوما،الأصريالكاتبليةم-يرواصطرمابالحاةمكئمةدار-الفلاكردرا
!ربا3لينعتوإففةإ"قال-".

ا؟!لدةالب!كأة-ا!يىالكتابفي

تقالقطالوافىالادلإ"موو3معرضفيا)ةدليولغالدال!آبملالولاالغلىالعةودالسافي---!مخاىا--ع ال!-ا!وكالى.اليإلويةالمدارس)طلعهاللاعهفيحديدكءا!بوصع

الكتبمنوغير.اأكتاباهذجعاعا،لمط"قةاغيةالبلاوالخماذجصالىصو--الفوجلابي

هذافيلبالطابما؟ربةتيينويةلدثاالمدارسفيبيالعرالادبآدارددالآى--الثمنو-اطة،اجالاخوانلكة،اللمشسلةاما

قيهتهلهاثرافيهتكركاندونالحياةالىأوالجامعةالىإماع.-.

-ي--ةاطيلءكتجةردا-الفمموداررشعا
ناالاالطالباهـاميكنولم.للاث-اءوالذهنيالش"وريادراكه

دافرامنفرداوكاتاباوايمهءتإذشحسفيا3مو-ججدفلمصادفةاتخدمه

!8181118أأ5لأا.1551111!18اإ.811.101101أ.ا!01015!م5115أمه!أ1.0181!ا:151!8!.أ!8111110ل16.140.110116أ11116



ا!هرربلمحصا!طفيفي!ما1لمحفعثماصد1

.،،سرهبخالمجت!عتماومقوأ-إنالاؤضائا!بميعفيهقيءةعملمكأويرطلاو،زرةلملانىافافةأيرالسللخطافي.يمضىاًنتجتطيسصظاسر

،ا!يموقراأروة)،ورا)ص!ا?-ةل)ثورةءعالففيالمجالالقصةودخلمتر!عرهغفيإق:"طربةاليغرالذهـنفيغلالذيابامدا)كتاببهذان-هطأمر

كيربوام-عإ-!قلاداةرا"شخمسوضو!غامايرفاو!:الاقئصاديةفيبالك!ةال!فنيلل"عءيرراسخةاهيةر3الىدييؤالاشهجاً?اوادراكالقيم

رخ!روإلىةزالألم!الةص!ررإلىالةضهاررال!ك!وجوولح،الاجتماءكطلوءىلالاخيرةالحالة،وهذ.ىلاخراا)قتبةالاش!لمنغيرهمااوا)قيصةأوالشعر

والذيحدثا،يلفيما!لردررإلىأشإروىلميزيالافيالخطلىلثموهـاينيهذالمهـاتاإباضالممه!درادراكمنليدولاهـءسفيالشباببينالغالبةهي

الجهـءلميناهمافطولىا--غلهوالذيا)ترفيمنيا)-مرخصامنو-ودهداستابالءت،1يمثلالتيلمدر-ةاهووالممهيللصمابا)-ك!ءالم-يخإمهالوضع

.،عش-افرهملاثكالواعداولةباتثو8ش811نيرود13الأوانجلترافىومن،آلياوظائةياوضعا?فيا)ثومحتى!وضع،الزولا،لمدرساو

فونلكالظرريننةموازءةدابمتكلهذا05م.3-الدخاور-ةرعملبالطايرت،محاًولةفيبةاساسحلةءرالكتابكيىز"كالىهـتا

هـ-ىرسر-و.هـورهرانيم!نلاطولا،ر!زبةحلةمرالىيح"اجلمدرسا)*جيرنبأافكرالاع

نمبسه-ارلاماوتص""عبةررومنبيإل.رقا)ضمىكرث!وييدمابرينولجديدةاغةا)هـلاكتابةعلى،:اومن،الكتابف؟ايمالتنيقةالطربرنفستتم

ور2ظيةليدامنا5-زرعنهحروماتصاديةاراطيةوديمو-راجتماءووءييرزءطلىااللازمومن،معآمىادرواا)!تا!إلىلبالطابرةحاهـد-ان

،ا)ةفسداخلمنبدثار؟كن*الح!افىأةغيراالىترىإتياا)فردرةيمكنا!سسو؟ذه،الادابزغمأباءدليثة4ا)ةقدليسبالاسال-ابهذا

لالارطينمغااًء.لاحامنازويكوانببا)قصظشخصءهإتنواانجوشمااهذو،رةنوا)ظارسلمداءالمةرينمدركةقةثقااياتبدخلق

أقصةاددفيت-5ان!ربباتالشخصهذهنأو،اثإيواوطيرأ،-ا1وتزااطرا.رالقطمعلا:انرإدكتوا5يحاو

الارادية،ءالاشممزطورءنعءارةهيز.إ!احداوان،الح:اةلىزعددهـاهعء"اهمهغءسنممحا

الاحقاب.ناسهبروهيلةصةلفي!ةا-ع.لىاا)"،.ارةرر،شحلةبرزتوهـ:ا،االحاا)*-إممنقافي51اسمإوافيءةتظماً،طنشاالأ.تاءجماعةات:د

ينيلدالطربااممقواهبر"ـوشزءةهـأ0ؤ-انالأارجخأيرالةغا!هقيالجمابقةا)-المت"-"يناليينتض!3ولي:لخاميناذ-تللاا،1.يتوعلىفيرثرءةجماءلأمناوا

والسرقمءرفىالقصةم-:قبا!،رذلكب*دالد!ورفضاستو.اطاقياوز!حدثسوف.!وخ!رهـااباام!ةفييالمءالث-ابمنمخ-افةجماعاتاال

ءالذيالا)-،-كزامبابهواخردابمنودورنالح"اةإلىوءود!ابيالس.قادمعددفيرةالمصال:ةافةفيالجماعةهـذهدورعن

لذياخرلآاامكزلالاو،هء:طوءاىزهح"الىتدا)ةرلية*-ئوليعيرفرلد!تواهـاالق!اةصةاعنة-اضنه-ليدابد.وكا،مءلمةلامااؤفةحوفد

.ىيرا)غاثا-"-دفياًلاولىالو-يلة15اويرا؟اعةشليؤبةثأةزش!هاالقي؟-بةئالراثكلاتامنكثيرافيهال!رواشليواءيدءبد

فيطبقان؟كن-ةالقصراةطوهغا)عراهـدانررركتولدالقاثم.رهاوتطوصةالقي

."اجتماعياالء-ثء:!جدامءااماأدراعلىارضمآاند:هـو"إليالم"فيةيننظرأسيونوروج"ـ1،3شيءاوا!وكان

111.ا)ا-اا-اااا.-اا11--ا-ا،1إا-ا-اااا-اإ!ا!ااا-اااإ!اا-اااا!ااا!اااأ!اااا-اااإا-..انر)لىادلكءنخلصو((الةفيطلاجلاصوا!غويالمدلولابيناةويفر

يتاح!صدر+خطينلىؤ-يروكازتالاأ-انزطوروسايرتاةالحتايمضوعادةص!ة

-لتحولذياوءـو،ف،لمفووماحو!اوء!ةالحتايرزفسلهماواازيين.تو

توبير-يردلجىدفلاعرالراداعقلا6ءةالج!اثترب*ترسالقي"-صيةاالصورةلىإيرةطورالأسةرإصولمنثجلةدربا

=اهذهت.1مقوعليفطئاو،زيةالوجدواوا)عقليةدلية111كايببت!أربلورةإتا

6ف-داو!ا!!لطلآالذىالخطف،و،نيةأ-االاارياةعصورقدماءةذ"فإةصةاسارتلذىا ر!كؤإ-لىا)ثااطظمصاا...هـاغيرمعوعلا،احهاءىلمرا13فعرعننةلالالا4علحماا

آص--ءهغأغهاالرئده!برمتيردصد،ليدجدمتعرتاد!5"-لمالطهـهصةمعاعهءةا?رقيءع"ـمنفىالاز-انعنيحواترلإلىنجها
6

ال!!الحم.!0ال..الاء1،.الد1)-11مح-ليتخا!!ولكخهءتإةةجما!دبةااتذليذباتضزعرخطوهـو،رقلراس"ءابلى

..مهب-ت--بمص-ح-ثمنو-ير-مىصو=زباباخذاماماوكثير.بة.اكرفيهواالهمإبةفيوطيقي"ـالاولىعنبداأ

إ؟

لحركةآئعراررتهو،مغاؤع--!اونه؟ءن!دؤص!!لي"حماوراهمهاوقءرالسمرايمتءارماوكثيراكطا)ترف:3نبالجامنيالحير

...ممالااالم!ءاودةءزإ-ااةلح-اات-ء..،(لجم!عيةاوظيم"12رمهةدناليعدمإءهبةو

بر-اةاحةااططينديئ5فيسارتالةصةإند-وزسالدكتورقالثم

ا)سهمااغانهنوان1)نهن!4ثبر-قص-دةل!صإساف:-ةلوحة-ازهخعاواخذتثمءالءطخايرةبطهتاكانا)ءغيررعةفيالمعدلوانطاولةمت

=ةشعمماوضحوكم،لحالمتزايدةالسرعةهنينيالاز-لمرالتطونونؤاًوقعلا)"عجلفي

*6قيلمة"اا)تيالقصةفنفىإككبرىاالمشمكاةو5ىأ.ةيراذا5ٍنال!الدكتور

بعداديسولمحي6بقوئ.يه)ةغيرلبدثالذيخالتار،ليخالتارمنعافرالقديمةزجةز-!الا

آ
ريا.سوفيال"ربالكتابليطةارمن6ملوكقوى...يةقدرىفوء...ال،يهىقو...ز-انالازفسخارج

ر!ةالعل-لملأداح!."حالم!تلحمى.م5اطل-6جودةموالاحقابذه5خعفيجميةالفردتكنولم؟!!ييضليتفونليتحءو

-.ر.ع.دم!بةهم.لى.و6

مو.اغ.مغ003:ال-مهغ6ديهالفرهذلانا)ةصصبةادثالحوس!اقفيولاالمهصءيالةشحفهرفىلا

ا-ا-اااا-أااا-دااا-اابر-ا-اا--ا--ا--ا!-اا-اا-اااا-اااا-ااااا-اااا-اافيخربطلاوا-طوريسحصهرصوفيادوالسنطرفي!مهنتكا
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ا!ر!ألصا!طعفيفي!ما1!عنهثماطىا

خلجة،يةأاو،شعورأياخمااقرزةوسفيتكرلماذ،يةشاعرولا،حياة

يادامال؟،ننلاسا.والق!صوخيلوير،رال.فىو،حناطلجىوجااخبزلنزصشاردرهـريخط

،.قدلحاا0قملتال.ءالاث

لكفذ!ارشعلىًاطقدو،)نقمةوا،ورةالثمنهبةغواماابلغوقدشهمائباصسعد،،ابلاداررسلالمر

الىم3اس.قكانلانهر"ـ،ذرعاضاقواقداضهمغلى،ا!دليايد!يلعندنا...من:افيقىارمءلىؤممممة

وكان،هبء"واج،ةموعلىمء3اجراوكان،تهع،ماءادوكصفلمدعاعرا)ث-االهمتقد،لم،إ"لةاةلباالبحماعبةلاجاعناوضاانتكالئن

نهاآةخرلح،ارشر،كفيو،هحاسيسوأهعرمشاعنالتعبيرفي،م3اصد،ئعةالراذه5نزا"وقمر..حس؟شو:خيبز!ءتهٍارىنيبااركاتر

ثورتهوالى،هوبمواجماءيكشاعرهرس!التهذهالرائعة؟-او)ةهادىقد،اداخهاعنعجزقدائةاشءراغإباناخال،اج،عيةوظيفةادتفد

.ل-اقواغنيفاز5تهاهزو،ةةةضصتماسالنفوفيفعلافعاتفدلذياثيرال.ميقادتالتأو،عرالشارمى3اجلامنالتيإ"بىلةايةالغاحققتكما

عقمس.ل!عمسدعلى"ممينثعن"سم....ءةهـع"اتطبقاكاف"لىا،حقاعسبةرةثصوزغإغل

،واحدكاتبمنا"الثائر،)لار،كطالحقيق،لم"نىرةثوانهاازعملستسطرتداط،ؤارر،1ور3بمفياشتف!جدة،قطحياقيفييتراوءا

.!زاتجو"رةثوا!-ش،1ًلذلكوبةا)كةابمنغيرهحدافي*اكهرفيالم-قو-ج،1و.5ذهىراشر)-ضيدةمثا!،ال-حرز*ا!فيلمتوفى،عليه

مجلةفينسرالذي"قنصلالياسر،كربالمغالاديبز!و!الثائرل!امامخ-إففيلاصتثورةبل،جداعنيفاجدلاتارتاانما،واقعيةوأوعمق

رالشاعفىجهجمجهامقالا،،313/559.(72.العدد.)ا)!قادد!ص-قى-اوفغلت،اءالسوعلىالادليبةو،لةوالفكر،الاجم!تماعيةطنااو-ا

عمسلسعيد"يةمزكارجميهابل"لميلادا"تهدقصعلىىعقلس!"هـدث!ننوءم!!هعداماكلتطغىكادتحتى"رشغإمازفكتاماوكاملشهرطيلة

لاالذينينالقاصؤلاء5مإجأدهيالتي،إكاتب1ليقوكمالمدرسةاهذهحقآ،يؤ.سفكاا)كن.وجبةوخارخرةداس.اتومشاتلكلمظمنبه

فيهينبطحالذيالدهليزهى،الظاهرةوفةالمعرالأداءيقةطرلهمتستقيما)شاعرهدفءقطول-قلم،نقدهايقةوطر،ع!يدةا)ةتناولطريقةان

اوصالهافييتخبطالتيرةهيلليؤ،ئيةالانصامإكاتهمتك-مللااذيناهؤلاءالسوي،بمالن،اهـاقدونالثائرونالناقدونرة،جوأ.ا)يهرمىوما

يعرفاندبعو."اءالعجرراطوبالخادمغتهمشتتشوالذينلاءهؤ13رءتالتي،ةيةالامدقةالصاا)صورةنوتدا،حمابى:رتحلياهافيحالصح

له:)يصفى"ـقيو"عقلكاصعيدلىانثني؟صلحاامهمف؟و!بيةمزلرااتزفسير،هاحووثرهـاوحلاوة-روهـابا!.ةالمجتمعليدعةاعرالشايشةر

ئدهقصاولأنالانطلاقنقطةنعت!رهلانناا)يهجعش،عقلوسعيد...ًوا!ان،القلموظةات،يمإتجروا،الةجنيعليهاغلبوشروحآوتحاليل

الوباءعنمثالهي-ثاثلااللهاستغفروانا،ئدقصااءهر5اسمىنيا-اءاسة-وكان،ىزقووتستدالشاعرعلىا)ثورةكاتيوممركلماو

يحمراىوكادوصالهافشل،لاخيرةانةلاوافيدالعرلشعربالحقالذيالعيوبنفجممحصو،قدينلحااا)ءائرينقمينإتاالعقوتحاءر،دهومةاالفائرة

عقل:س!عيدكقولإلقصيدةاتبيااهمايوردانرعدو"..ك!هحرلانه،اجترزكاقدعرالسمااناصوزا)تي"الكبرىءةالخطد!غلىيدلونو

-!اًءنيسانقبليا-لمتظراعطرعطر،با-جاءالرعطيأتمنيا،ليخوالتاروالاسلاموالغرباكرق3هـاجقد..كاحدهماتعبيرحدعلى

.ا)-ماءتلقونبالارضاعدمويا-رهرامن"ـمةتحنبماتهفناوا،!بنبروكفر،تنلمامعتقدتقراو،تنامقدساوسفه

قاؤلا:يردفكاع..براء

دخولاغلىيمضلمالذيالطفل13ىيسةحيالتي"بكةالضربمذهً..د،الرزيبةالكئيبةحياتمملان،3ءوهز!كذ.او،ا!اعراوصفووركذا

ايكتبون1،لهاامثوعرالشااهذيدير،سنةلمدرسةالرفةوا،ميقازةلاااطجلولادهوالسفيممتثرلم،المملة

!ظمهابابياتور!!4ينتهىثم"اطلودسجلفياسم!ءهمارابعا!قهعمصدرلميكتفواثم".لوجودهمجديدةاشكالفيخلق،الصادقة

-ء.-أءاتهباحإليواوطا،وزارتهعليهاستعدوابل،بذلك

وفي،عقلالساعرالبريسعدمديحفيبة..،رالكاربالأ!لم،شار+!رةقإر!يشاغرمغوركماانبرى.القضاءعلى
:في؟اليقو،تعبيرهحد"علىيةلرمزامدرستهتاءايحمد

ءاجىداستو،لفىوزرياءاخمهافيهالقاليماقا!اصيدةبة

ئدبقم!!عنلمولامحبامز؟ط.

قىفاالطلإسممهايةرمزكام5هـ55ضد،!الجهادغلمر!صمفةحملتأشرنهاله،للسممرةرخيرم

ناناإصرو...لربقولهامم"القرقدم"ناوقد،ارش

حلهاغنمثلنايىجزكانانبنمبوكيملمجنطتتبهكئنكجمطت.ه05للاديب،،كارائعة،،قصيدةالكلامهذاقىتاليومننمثر

الاغزلالريطالشعبيف!هاادرس،،ويخيل.ء.د"لىقيلراعرالشا*كاوهوبلموا

طالعجيلاعجابتطزظرلا5بت1هـدينناان،تلقيهليمدصتا3سنفم،القبانيلترارقابرم

يتبدللاشاحم!ماإلقبحفاهـتجذدنهالعثنيك5قخلااخلاقناوا،الكبرياءليلاددناوبلا،السمودين

فاتيردبفنكحاضرناشوهتحاضربرحاضرنا،الامجادتاريخولماريخكلا،الانبياء

لمستقبلاكشعرفيفإىتهيهاهـه.ه-!بمملت!اوا)قصيدة"..اعالهرانيد.ننااوميد،التقدم
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