
علىرةتة؟ص"ـالدرلانهابخاهدا)ءامد:لاً.ة،1جتر..عداريخورئ.تل!الادرسالة

ها!و،لادبامق-5طعإستلماإذلمهقفاما!العام:هاجئرااط،ؤوالنذ.ء

؟الفنهذاالىنفهتمفوانءة؟فكلفيإشترطىمههم؟اطهلحمعسوفسره

.تفكيرهرتجهالذي،والفلاحالعلممدارجفييحجواطايزلاالذيوالطا)ب

لاالذيوالطبيب،ف!طاعبةالهررءايرطوالابخاءالى-عياًواكانإن-بةكتاالالى)ق-ابطباكافةوالاطاصةلمشكاة"الادات،،ضثعرحين

تظنهلؤلاء05الدواءووصفبالداءا!يتصكاكر31الى-5فمعرعز"اءو-و،كبيرينرةيخاعرادييينكأدزقفأنمنبدلهايكنلمالةةبة

به؟والتاًثرءعلأوا)تجاوب3ـمهوزالادبزذوقعلىالطاقةلهمانركأإ:اًاثاععناهماف-وقهرتاوزق"لهانبوزبمابارالأديمذانافتى

نمارفااع"بفياكضمو،كافةالمنلاهؤ5ؤجفراذالاست-عا!)قدالمشكاةأنالفانكثرأو."ق"حوالتالدقةمنيدمزإلىيحباجالأمرةان

!رج3مأوزديمغيرالاديبيركورانيحة.يونقلىااض!مزغمالذينعالواقزستو-د!أنطعذست!،(الأديبيك.بلمند!الوشعبمذا

يرىكاناإذح-ين:ورعاهالدكطأ.خطأأز؟دلهؤلاء،ك-بكانإنءدإ-داأأساسأنالمحقق.نوبات،لموقفاافاسنشعنوعجزت

:الالمحؤمنبدلاكانإذاسائا!ليسأقدزها.!علىللخاعةك!ب!هأحإاان-دبأم--نأيقر؟ا-ابيلذا5خدسبتطحىيمهضعأنيرأبغي

وقالا،ل!فىئتملانمنوضحابرةلاجاا7الادإبيك-بانبغلطثةلمنو.صود.و-"ابأإةهمقوع؟ولتماومةيملير-ت

ملاوعلماطلاعاغضءا:اتذواكانأءو.س.الادبتذوقلمننهةب،الاديبطهالدكتورريخوئ.فرةاذالأسيجادا!أنعجبايعجبتوافد

.م:خصصآ%طب؟وأاًقير5ب-ا!..كثيراًلمفافيتلم)يهإذهباف؟ف،ما،دلةلمجااةيهتيوزلافيما-سين

الامروافعفيلازهجيعابرجفييرعإسذ)كفىأزهاحديزعمنولا.اخ:لافهمازقا!أ،منكشأما2ازفاة%قإطكاز-

يلكأوعلى.0ذينالكلارتأدليبتلى8-ار1بغيروقفنوليدونودا؟أيرهمل"!وإئفةطاندوئفةالصاخرفاناًكثيرةج؟!5لالمبدعةاالطاقةإن

حيانهممنآزاقافيهيجدونداموالي"ـماوالا-هـفاءمه3افاليهال:اساباع:بارهزنعي:،1علىيرء،ا!وبهاإهنىبمن-واعبةكازتان-آعنىهي

نجاحهانفيهشلىلاوع!ا.معئمملةاةفعوابم.اةالمةفعالم:جددةالم:طورةبدءذيبادىءليإ-ترملاالابدلعاند6نغتوتحن.ج،"ـةهإلةموأداة

رايلتظلىاهط-ا"ـ.علواقوءيهجاكاملحايهعبرورهينالوقتذلكفيفى-اهمصيرنبةانسللا..ترسمالىز-تطءتععبةزومنليبضمنو:داظذاإلا

ذواقةهوحجثمنم3مةالي!.المضإفةمجالاتما

ش-وفيفةودييؤلاالةحدتدبه.رةمنزؤز:اا

ذو-اًئهورخضعلىدلأاحد-افيضع7للىوساعم"نبأاككرمنزوو،ا)"دء-هـا!
.-لايع.-سبث4ص

مء-لا!م-!وليبالوافعاثر.تفيالادب
حقودهلط.عيارلاحدماوثجلتفل!يرصاصحىصز!ىص!ص!ىص1كأص!!رهـمفاصعلمما.كامدةعلمشةته-لميع؟شلذيا

الادلىاهديدسره-اعل"ـءعه
-ء

وملإثمبهساباها!مهصفئ.!كان"ذاندرلي"نامنولملنا

بكاتاليس!طيعو،هقف(وطعزستفلميةالغاأعنءرقاالالسو

عارالصعلىدرا)يكونا)ةطريوعيهفالمتظالقاعدفيإةمىان!طبجءتهعنالكشتفىحةهالادبيالءملتفلطانعنهإبةالاج

بهآالةسهيةهيأبةاطبازهجاحازكونذالهوإذ،لمشكل!تهزهماكثروازر"أاجمهفىات!باش-اءخوريرئءغطالا-ةادكتبفف؟ذلكومع

.لئردبمهو3مفءتهيصدرالذيالاساسوهيال!برىزةدرماب!در15إباءمالجين،اهانركماالمنهكاةساسلواضعيننمفيانقبل

..ءالمشكلةحقيقةهيذم5على!هحرانإلىلي:"يهانيبألمرئءتالا-ةاذانيربدو..إلجةالمععلى

؟الادإبركتباولاذءاذاى5غاوإ،الأديبثكتبلمنهدي)؟-تانعلميهكاتوالا،بةالكةادةملمتخاذهماةوربالضعئلاالكافةمخاطبة

ياةحيحياالأدربانلىة،مانكطبغينحددناهاالقطةئرالداهذهفيمعالمتحديدالىجم!مويدفىعةظةا)5منيدامزيهطيهمالذيالطارىهيمهـل

مملم"ـمجزيمثا!فيطينادجروخلا!اا!ينفهومعين؟وقمطة؟هايرز.طيرزصودمجرا،-طأ!احايعلىوالادب.فيهونإ-يرالذي-قالطر

لذلكبردولابةبرةصثاط"ـوءولهفويمتههوكربرضاههثوير"ينالآخرأسإطيرفييحدانبالاديوسعوفي.دفة15صاًبرةقوةو5وإهلوز-جيل

فيلزعمأعجميوزإك،ءددةروراتو!ىخاصةاتبةدراهءار-بيزانايبلبةفا-تيهالذي%ءال"ذا5غيرهموضءاتوفيغيرهمحيواتوفيغيرهم

صادفكانإن-الازتاجمنلونعلىقيبر.والففطأهليةاوىإ:فسا"رتكوالىيدفعالذيالءملياةطقايكونسالاساهذاوعلى.بهلاتأثرواقع

بزكاالنباجأصرناةا5.فزشاماخشىا.ـوهيريفتزخ!:طيسلا--عبيراةابا!،ينمعمحجطومن!ة،1بدةماطإشترلااءالقرمنلاوفراالعددطيةمخا

هر15طرطااورو.دحيةإاللموشفإزبةالةفصحةوسماالأفقسهعةمنإغرمامو15لمازطلإقز"طة؟هذلكدامماًعيرإستوورة:"سعينإستارله

شهطءجلامنم-خرلأنهلاإ"ـ،أديرع؟ش،1ا)تيكلاةلحا؟حدوديةليورتاًيت!ملا.جلوأأسمى

-ئاً.جريحاًصرالفةبةز"-جايدخلارطيعءإستلالانهو)كنتهابذواضحم--دلولعلىزر؟تلا"كافةرركإةانى!رآخرنبصاومن

وان،طبقى-؟وفةمة-بىعييريالتا)بدءزقطةأنعلىإذنفلن-ةق.زتضعه!!:احةر4أ!أ-أأنهناونحب"خاصة!كلمةنشأذإكفينهاشل

!"محجااوتردده3ايرعوةهازفسالازطلإقعمإبةني.ا!كظإن؟ثاتوالفالط.قاتجميع!لىكاكافةاللراطلةتإدالمشكلةا

نعيعفيثممنو،مختإفةةيمهااقوزعرةا!طصةبةح:اةحبيىالكافيحيوييردة-الادبلانكذلك-نتكوأنوبب-ذوقةصبةالقصبة

واًنذ)كيدعارعديهاجباوافمن،اوغةلمراا.لىإجأولمصارحةاالاستاذاحصاهاالتيالفعاتمنا3ً:يرجترانبدفل!-الذوقاهـه،ر

9671(3)



محدداًاطلاصيقطرعلىامتهابفاًءيدلينيولا،المتضاءفةنيةوالاأساذبةبالانساوسعورءأعمقلىتهتجراةكونأوسعاقاًاويسنثرفينسامى

.أالاست"مارقوىعنناثةالخطوطرز.اءكانت!مهو،كأهاأزمتهخطوطارراةإزاءموقفهبشرج3ءابتهفيمطال-الادربإنقلناباذا.أدق

لاجماعيالالعدلمعنىزهمهءدمواتمكاناإغلىيةدبصاالاقفوالظرصغطتنانعلميهبل،ئعا.ااًقفموت-5لااأشترطنمازاعيجتمالاضع"ـاوبرتفسيرو

...الجدلزةبىلاضبةفرليماتعمنمدة.ستسجاً-بةإتب"ظرغ-كهعنوأاحةصرفيكلهانبةنساللأ-.ةلةبا.ءىخوالاللطبقات)ةسبةباقفهمويحدد

فيبيال،رالمجتمعابهمر-الئا)*جارببعدةكافيالأدلةأصىحتلقدو!خوقسبلاترددبغيرو

منوخيرلإمالسالىالدعوةعلىأقدرزهبأادكازبلاقناعالايا+الاخيرةرةجردانءلى-بةال!جراصلدامما-إةدرلا-الايعلىومو

التظمه-ير"؟-ئوليةليضطلمعانعلىقادرفهو..البثريبالاخاءيناديعنرةخلىانغليهكانوالا،وحا!ىورأفلسفةوهوالموقفهذامن

وصع-ءفيوهو،الجاعيالوعي-:ميةليةبى!واضطلاعهالراهنةبةالحضار.الةنيبداعللاخاصةاخص

اضحةوفلسفةءلىءه-مداايفمستالعلمعهافيرالتيئللوسااعنكسفانرهدفيها-ةةهي،تيةلذاابهقيارومبةلظلتهوشغابةالشخصتهاخكرنهاا

ن.إكانوله،3-جأماًرماديايكونانوله.الخطوطسليمةالمعالميا!زوإ؟اموش!لذلكم!لأوخذ.هادفةحلولىالىسيئيلطوجدل

شرطتلىولكنم.رأمبحررادركا)"!نجمرانو،،3ازروم*ايخزرةوأزمة،؟سىالسالثكعذاصصيلنهاتر".إتتقةالحفيأرفيروباس

لهوز؟وءالبئواىادةالخللإصلاجإلىهادةادرعوز"أمنمؤيكونانفيالازكار-18ليهدما)-صدرقر.،ي!االتيبالأوضاعالكفرمب"ثهافك!ابطالها

.مالسلاوءق؟قدلالعمةإفاو!طالروا،،ارزجتولريموتأنالمتة--ةتهلكزعاالتزامهعليهو-فرصى،"تهالوقت

زصمممللمعلحمدإقاهرةا!حل5ذا1الحفيقةلتموت

بة"القفدلبةصتهو،،القءرد!بقصتهشكايملأككاهـكااشفركذلك

المهريةبةالادبقيالجممنهـولازهبالدينالكفرغندا؟اًتصدرمافجرطل"هوازمة،شاكو5لا!

لأنهالموتالالبطلإهحلاًبدانعلىليقدرلاوهو،جاحدا"كآننف

لمنرسردد!!الاخيرالحلهوهذاانيرى

الوضع.فينظويئهئقيقيستهدفجميعاابطمالهسلوكفانسارشواما

الأبطإ!!لاءؤ5واقععلىوفلظرلتتغيرومه،،بةثرالبةلحياوانيإلانسا

بركا!شعبانبمم-"الماهيةيسبقجودالولأن..اقمهكو،ء3واقعم:لهفهم

االتينةرتيخهاولنصاءةقرالاخيرالممتاز-عددهافيالاداب)نااتاحتنةمعبضروراترثتميزمجتءادافر.نداًفرباعتبار.إذنفالاديب

ائاإةاظرةافي.ريخورئيفوالا-تاذحسيخاطهالدكتور.نكلالكلامالدراص-ةوامهعةفلسفةظا!في؟اًداي-عىرسالةحبصابارهباءةلكتهو

رئيفالا--اذفدافع7يكتبلمنالادثب:موضوعلحوما3بيض-رتعربغيرأمكاذواباعرحو!،ال-اسمنا!عوإلى؟ءيىلا!،الاككرحالوا

هطورالدكتالىاسنسدبيخمامةللغإيكنبالادرببانلالقوغنيرخو5دىوفي،فيهكت-حرمجالإلىت:اجالقصوهذ.زسانيإبةعتمالمجبقيمهوفه

للخاصة.يكل-الاديببانلالفوعنالدفاعبياالسهذهعن.-ةه،افيغيرمةازنسإنق)ة.ا4ن"إنساطلقتنابرالهذا

صاا)يها-ةدالتييةالنظرعنبالدفلمعخوريرئيفالاشاذةامولقدعلل-هايعرفو،العاممهاءف،وفيزبةبالانساادكاتبالأدإبليرتصإذر

ءللةاريث!تبيربالادارعنالدفاعينحسطهالدغنورآكأبينماعنهاادةاعاالمشيم،تزوالدمن3أسليالايفغىالآنية"ـلل-لوللماسلوفي،،1واوجاع

وصعاناعتقدوانا.الخاصةمنامالعامةمنالقارىءهذاكانسواه.الأخرىرعدواحدةأمامهزر،شالقى

الادبفيطبقيةيةنظرالىيؤديذاكلانظأحكلانىذا5علىكلةالمشإن!ر؟قةالحقعلىتعنىلات،1ابرتمزفاربأنتدركاناز"ـرةءغيغير

قدالمثكاةاروالحة.قة.منهاالكةثرالشيءالاضلطفيبيالعرالادبنىءلمداخا!الحةميةاعلبالتدييؤبلتهاءقوزيادةإلىدييؤلاليوبالتاقوميانها

يركونانب2هل:الشصهداعلىحسينطهورةالدكنبجامناثيرتماهيةعنبحثألاالكاتبمة2.م.تف!نلمقوةخةقإلىا)قومبةالاعار

ماهي:للشكلهذاعلىخوريرذف:اذالاسالمارهابيما؟اًموص3الادبالىحاجةثةفليى..منتباًسلوكال-جونبهايدفعوإنما،الفوةهذه

المارةاناليويخيل؟المجتمعذا5جب"ـفوواومابابئمعالاديبعلاقةجةحا"ناك+كونمابةدرالمحددطارهاإفيرةالتبريفىعالذيفكيرا)ة

اضبا-ءةرإذنفلنبدأ.ةطرلمناامنالمةصود"والسصهذاغلىلمسألةا7.المجديللنضالإقوةاادإعدالى

...الصددبهذاخوريالا-تاذ.ر"،ترأيررةا)عرالقوميةحقيقةعنالابانةفييسهمانيج!بالعربيبئم!:اوبالةصبة

وا)فلاجالع-أملنظرهفيوهمللعامةي!ةبنهبأر:هـتالا-ةاذءيعت!قديه5لي!الذيالثك!ء.الحجاةالوان.نلونإففيهدولةأيدعتاذا

ءاالقرمنالاوفرالعدد،ونًيكولأنهم!فاوواوللتاجرلبوالطاالتطور-اتمقتصوفهمواق+هفياكطراعادةالىهيضطرذللاارشك

ثريوانعلىسيحرلاأهوإخيرايركتبما"بمادة،رتبالكليمدونولأضهمفح-عربمنفي!ابماتعيشلامثلااداغدانفيعرذاكوإذ.اتمر

النراعموفعهوالاخير.التو-هيالببهذاارواعتقدوثو-*.فيهمفيبماثمعربمنبيروتفيبماءعربمدنالقاهرةفىبمالجستعهيإنما

لةويردان.نفرئ!اذللاستإدلانحولهذا.ظرةالمظ!زهفي.نيةالانساجلا.نيهملوناح.اءمنكاهالعالم

0000005لا.-المهـتدةالحياة..الجاةفيموقفهجإشرانقبلمنالاديربلبناطالذلك
فيوبسلس!-د."اءعرديكورارإمدولا،رالهنلى.هـانلوماس

ميةوالفتالمصمكللج"عا-ئطلاالحياةلهذ.زهنظرخلإلومن،حبةالر
ينانكرامنء-دءلماروانالقر.انجيلكالالقدتابالكتباهذرده

ءور3ومكميمبلينوتوموروسووفولتيروديدرولوككجونبيينالغروعالرجنيحثمومنىخرأزطر3"وجللبهفىيركونقد

ومادليماةلثلتروحيةاحداثفيفاعلةقوةكانتدزالأتار"ذ.جميعانفيرى7.ادريىصه،يلتور3الدبيةللعر13تربمحية.وقدللمصر
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هناكفايسالاولالممئيريدفاداكآر؟عنهوالدفاع،لهالثعبوعيد!يركية.الامالانجليزيةاتاؤي.روفيوالا-لامي4،جياياءينالاحفي

ادبالجامليللسعرعن-سينطهالدصور!ابيكونانمنيمنعمالف-"ربزةاوا((.!بنلعالمصائرتكبتفيت3وشاروالرو-يةلسيةروالف

امرطهتورل!3نتركوانا..تالونفسفي،عزاء*و!توجيهلرو.و13فصإدقج!زباهمرالال!"ذهعلىيأبىانترئالاستاذمنحقاً

منبةالكت!اهذهاليهحملتهوماكتابهفيهاحمعبالتيجةالنفالحالةتوضيحانا"راسوربمضمثلاًأ-"رانر؟:تالاستاذويكفياء"!العزر،نبجا

.اءعز."افيالعزانًالقربعطابوضوطلهل؟طهرالاولىالقصيرة

ةث!ل-ببانويصقدالصفاانباخورئيفالاستاذيستبمد.-اذلكغلىو!ه(،يئه*كزللنبيئطاًمخاآنالقرلقزقتراذالاستأيقراولم

.بينبينهمالمجارييطلقواولمالاسمنقلةعلىاعتمدواأنه3"وازةضالذي.زركتكووصورا!دركلكؤشرح:دألمر-التهفيالمضي

و،بةقوةالىبالحبررسائلمنت!تحولانلافكارهمتاح4كما"فةلأكل؟ً"..هيعراًالعسعان.ظهرك

رئيفقاذالاسقصدهالذيالادبز.عفيدورهنامجاللا.بالسعفيوهـاربركودعكماسجاإذا.الليلكاوالضحىا-ضاالقرانوقول

علىالادبوغلىالا-تاذعلىنأبا.تطبيقوهذا-اءىللسالادبثعنيو3ة.ئلاعاورجدك!دىضالاووجدكفآ.ىيفهأ!دكألمل!:وقوله".قلا

.اءوالمتيخألمؤواالنمبيرةسلىااءالعزتملالتي،لاياتمليءانإقراانكاعةاغق

كاا،اعة،ةإنللخاصةبةبال-!الا)قوواءاهللوراطالاديبيكتبكااذناءغزرأصابو5ايى!ا!لافيوا.جةالاسلامالدعوةاراطومختلمففي

.،،إدوداواضحمعينمرلولعلىيثإتيكادلالفظث!"تفوترئيفالاستاذانإليويحنياط؟القديموال.هد7للازسان

الله.معاذ7!الكبارالاغنياءثلةدرهم41أمةفهلاساسالتاريخانمع).الايمارهذ.بر-عنثأةفيالخار!نيةالناحية

مة.بالعايل!قولى?رنافيوالةفون!كاالمثقفور،رهمها!ام.!والادابالادياننشأةلف،مارك-بةالميةإ"طرافيمهم

امحركةااةاط!علىانفتاجدزهورئيفذتلالاسنظرفيوالادببالهوالايمانللتوحيددعوةكتابالقرانيكونانفة:ا!

وليىالواقعيالعإلمعن-ةزفيقللا،اتاليداوالاديب،((بدلاالنجددةتريهتعكانتالتييةا:فساتالازماوزر)--مللانبياهعزكتابكآرحداو

رصافاومحنىوغاذجشكوا!منالواتععلبهيعرضلما.مافمحض5وررو.ضعنالايةكرهزفسفيمخصريالزايهاثشير8.1.هذامحىالوشولقبل

نمتنموالتياطجاةظواهر-وصورويصفمافييمكزمووانمالفدظلل!.يةا):فسالازماتمذهو5فالوزر"وزركعنك

واوترفيهلذةالىذلكاهورمنيقصدلا،وتضمحلتذبلالتيامرهاظواةاحيةوا،،ا؟يةالعزر)ا):ا-يةوينرضاًرعاهناكاننهه:ةدلاونحن

الج!اهيروغيفييدخلانالىيقصدوانماببيارىاهاةاووانتشاءعزاءالاحيةكانتاز"ـكلما10ا)صنيخيلباط.الادبيالاشفي"جيهبةالتو"

الطالصائرةالظواهرهي.ايحولهمالحباةفيالنامبةللظواهرعيايزفوسفيالادبثيرنأازدادكلا!شإملةاز-انيةصادقة،،ائبةا)عزرر

"ـتحتملالذيالتغييرالحياةتعييرالىيوج،،مانبغية،وا!حلاللذربر.ا)قارئين

أبماالصحيحالفيالخلمقلأنوخيراًجمالانفسهالانفييكونوالذيوانما!اررشكو"كاا!لىعوةروا-طةلاهناىجيهالوررويحدث

.كاالخيروالاخلافيالىليالةنيوبينوالممكنالخ؟لبينكاهشاركة،مو،طفبا)ةعاوكاالاحساسالمثلوضرب،مالايماء)راسطةرو

وهوبةالمجتصءفيالاديبوظ!فةيرتوتعرالادبريفتعهوذلكمنكلبيننظرنافيىتارضررمنهناكفإيسإذن.عواطفهفيالاديب

ترفيهولذةكلمنل!الاديب!ررملاؤه،نصفهكيفندريلسنايتتعرالتوجيهم3رفارطشرعلى،الحقالادبفي"جبهووالت)روىا.ادز!ر

اطياةاهرظومنينموءاعلىاجنماهيرئدأرامنهعل2نآصاء"و.اعزاهاو.اسلفناكما

ويذبل."قيحر!،عنتخلىقدبانهءاريالفثعرانيجبلاازهذلكويعني

ياغسلىمدقيلاادعاء"وعزاءترفيه)!كلمنالاديبانوحوممث"ورمنيملكملاثمنهيالتي

-،ـنةالمجتمعخدمةتبررهولانيالفللابداعقىلمياءفةطاسبةا)سيالكتا"ةبالكتابةيرعني1،ارئيفالاستاذانا)يناوفي"ك

لذةدكلمنحرمماإذايبدعانطعإستالادإبانزمة"دولسةاالمأكملكيةانررالانجديزيلوكجولبرقولا-تشهادهذلكعلىويدلنا

اعردواهم4زنتصمصطفعااعهبدالىيكو؟اباردعاإذاوهو،اءوعزقوعاوهذ.؟،واؤشعبلملمكابين.ميثاقء"دهينماواالهيبحقتليس

.اعالابدةعامةالادب5.وليسياسيالسالادبءوالادب

اصي."السبكاالادب5وانماتاذالابعندالادبوم2.هـفكآنوإذاهذاانبيد!ج؟ازودرال-اسكطالأدبيكونانمنبدفلاولهذا

كاذللأالا-،عرالفيدوفلرموعند.الاد-بمف"وميكونانوجب.صياسياجهاًزوالادببريمثكونانليعنيلا

بخصإئصهيطاعهنفعالااوءشا!هالهصربقض!ايايةفعلانالادبعلىلانالش.رر)لحوحسينطه"ورالدكبكتابرئبإذالاستد3ويستث

..كلكاوالقف!ايالتلمكفيليفعلزهزاياًقواًعميقادبا-كانوإذا.المميزةوذإةفواطانا)طذويسخطمنالكنابهذاا،رهوماىالجاهلي

ية.اطرفيلوطاقلالالاس:هير؟يتالاستاذنملرفي?رناومثاكللاندكذلاىفعيوانامكة!محمااوهم.ليهك!ااقوواحرغاصملدوه

بين7ادقيرتورعلىاوالشعوببينوالسلمتمايةالاجوالمدالةالديمقراطيةربالغفيا-ثرفينامنقلةوعلىعليهار4م،بكانخورالدكرأي

كبراعا.سيماولالالدوا"كلقد3*ورالدرأييكنولم..بيلعرلالثرقفيثينالباشومن

اضيعاوابهذهاًحميماتصإلاادبهيتصلانعنولىهـؤالهمرو*ادربوعيفيو!قزةشر11مراجديدوالترالتحرالىا)"وقكانولاباكعب

ه"بهلأدلمضموناووحلران!امكاث-تمدءالشعب

منءصرهفيالةاسير.ترضفيمابالمشاركةالاديبواجبفيأشرو:اولساذالاسترهيرعنيفهل،د13الا-نثهذازعإ.لفيحإئرازةلطواعترف

يتجيجب01المشاوكةهذءاندزم-4ل-نااننارلميد،وسياسبةا-تماعيةمثاكلالىبحا--ةالادبانام،13جمور)يكونانيربالادبانرئ.ت
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3.يرت-رملىزضب،أاهذزفكيرهماًولهير،اكاموقرمسا?،2فيافءروءابيرتعكلوانك!بيرتع،ر.-الاديباننة-ىلاانب2بهإذا)ةيامالاديبعلى

اع!بدالافييصدرناببج،ةتانيةمنو،ج!ة.ناهذ،ويثعورحساسايسهقهانجمب

ليإ-ىفمالإقولي"ةاذااضلاعشااهذبمةا!حسأفدروةلدكاانربدويستطيملاالحقالاديبنرأئبرالاستاذوليطمق.تامةليمابحراكبيراهذ

يجبادبهناك91وا،مةعاهناكوليط،خاصةهناككاا؟سء،حدمنبيينللغرالغماءمربنرىاز:لمحى،الواجبهذ!ثملا)قيمامعنالتخلي

م!كظرقصواجملوفيالادبكونهـ!كاروعيةشاانب2ويأظانىالاحركايىو)ق-د.را)55مشاكلفيفعالةمشاركةيثاركولىا)يوم

ةالءامأ.رو).5الخأصةأمو)ةقر-رك:بثمه!بمن!وضوعا!-نوفيالادبهوالادبمنينءعنوع"ـعنحديثيجعلانرفىتبالاستاد

،رألبقكتبا؟اولهؤلاءاولهؤلاءيك:بلمف!ويشاءمنأه.ليقرالادبمننبالج-اهذامف،.مرفرضلاوان-اسىالسيالاجماعي

الصلةهـةازهـدو".يرذوقهاويف"مهاوأهيقرانيىةعليعمنأ.كلليقروزكةكطهـاذسالتيبرعةالاراداوراندزع-4ولسناهعامةالادبعلى

ح-ينيءلقارداالاديبيرفكر3.-لهءوالقاريالاديببينغاعضةهىهل؟الاؤ-ان"فية،داز-اهيوءا،ني:هلانساأ-إنالاتحقيقلىبادة

الأديبزف!يرانرء:*دالدكتورانالييخبل؟؟-فكرلااوريمتبالاأسازبةهذهانامواحدةةمرئقيقه؟كنءدودمعينواشحهدف

اةفسءيفرضالاديرب:ًيقولفأوليكففيمااثرايلهل؟سبا)قاريءالاستاذعلىزنأخذهماكلالى.في؟طعلاوائراءمتواصل،وعنعبارة

ناءبةاءالمطاسعةالويةالحرو.وخطتها!هومزط.!لمهزفسوعلىمالادثبنثاطمنمعيننبولجاالادبمنءغينلةوعتسيمه"ورئيف

إني.ن-،ـ.أويرقرالذينوبينالاديرببينالصلةوهينونالقاهيزكونز"ااولاحظولنلاين!طهالدكتوررأياضلاستعرالارولنأتقل

اكتبفيمابإدلنيانإكنما3-مءلقاريا!جولااشاءكمااشاءماةب31لأن،هـثا!وحستآ،"اعنالدفاعامصاليهاسندالتيالناحيةعنعيدالم

:"عإجهاكتباالتيءبةالطرفىاوالتاويخيل.عامةولاخاصةليءرتلاشاملنياز-لمهواغاالحقالادب

ز.ةعدلم؟افدريمينالكرينلم!ا!رامنكلموقفكأدداناردناوإذاياسبةالسلمذاهبا!دالاديبيةحرغندفاعاكازتورط"الدكةمحاضرةار

موفهونمااينحسطهالدكاةورموقت؟ن-لةاذاإالصوابغنصيراًء"يبدعفيماالاديبجيهتوايومتحاولالتي

ق!هالحقافنيا(،الابداعل!كي5الاديبمة2مانيرىالذيالحقالاديبفيهاءحاوكييختار-م:!-مينالىركتوالدمحاضرةزةءمانلنا!قو

لىاي:ظركتورلداانيىدوولكن.حقاوهذ.مةالتايةالحرمن-وفياراحواازوكان!ماغلىدليلللةبوالعراليونانلادباءباالا-تشهاد1:ورالدك

.وم3المف5ذاضوءعلىبيالعرالاد!بخالتار.الحياةفيومهمتهللأدبمه3ةورالدكت"فعرضمذهيم5ويكفورفما

الهقماصعلىافقؤو.انالاربع:الافنحن.الخطأكانهناومنلمذهبهنأيربدآيئيالار-مرلة.ع"ـبالةالمذجصيثمافمباأير"دانبالاولىوكالى

الاديب.يةحرءنتهمحاضرنهايةفيالدصوريخالارواتالاولا)ة-مفيالدكتوريواتلمالحظا!نعترفالى.يجب

يمافاارحر11زوكاداءلادارباء!ليديخاحا4ًةة،ـهـطاانولاثاولك-.بل-قفيمالاسيماو.يبلادايةحرفييرلمتهنطريديؤلا-للأستويا-

الحفيقةفيهم!ان!المدحواالهجاءمئلأنصذالمث،وهجاءمدحمنلوااة.ـبيالعربالادب

و)-:ا،،مقةعاًلمرانم"يحاصرررالاستجداءكاناءسو"استجداءادبل!اًحركانالرقياتقيسبناللهءبيدبرانطهقورالدكمعمننؤفن

ية.بالحر:ءوراياءبالاستفيىشئينهجإاماكانوحينامدئنااشعركلانفق"ـعلىانولاواءننا.ثهرهفي

جبهاروثعرالذيبالادقفز"ـموةاريخوةاذالاسموقفوامالم-قاًمل.ا!دعوهافواطولاشعرنمنظموههـ!كلفياًاراحواكازو

علىيجبم!كلو5صبالوااهذاناليهليخيلحتىقو-اثهوراالاجتماعى؟جم!جوش!ماونهميمدحواكانوالذيئلهؤلاءوالهبماالمدحفيهمثعراينثنؤ

به؟ا)قيامالاديب؟"فهع"ـوذوقهعلىالقادرينالىش؟ءكلبلوجهءالسعرنماكاابل

سيإسكياج!ماعياًلنضادبرصبحرذف:اذالاسشد"دبالا*الى؟والساسةاءللامصوارة-"مثعرهميبيعوالمحقاًهل

ن."ه-ائاطركامررءلى-ع؟ش،الهربيكالمجتع،"تمعفيلاس؟فكرى"ينا)با!عدمنوالةفلاءقىهم.نهـعرف-ةهيالمسأ!لور--

نوم.والفكر"إسةوالسلاجحماعادينميامن7كلفيليةالباةىلااإتمخلةالةكطوعدقهعرالصمىإيةحرمدعىفآمعرفيهيألة11بل"ينالمئترل!و

ر51ظونما!يذبوهـوينءاعلىاكعبجيهتوفيلاديبامة3ن-كاهـل05لمظمفيما

و-!رالمطلقمم!عميم1)ةر،يجبلاازهبهبد.ايضاًحقوهذا.الحياةالقفربةهذهفياءخمالذينهمدوحينالممانالدكتورمع)ةفرض

للأديربرتركانيجبرابعاطهياةم!ادينالىمناليدهذافيالاديبأشاطع-لىحبص-5لإسوهذا-م2امةر3منشيئأايئءرولماءاكعروار

لاح!اادعاماعلىبعدفيما)ةحمونيالفاعالابدفيلمقةالمطامةالتقيالحرافي-سلموالشعرالادبندامبزباروركةالدف!يستطف"ل-الاطلاق

هاؤاء-4-دبل.الاديبم،مةعنشيلتوم3لمف،ايض!آيخضعانثجب؟اش!

.."ج:هزودو"اءعز،)منالادباذ5فيملمعلىحعةايع:مدلىايجباءاكهرلاءهؤان-نيبباجمراهذ.كل-خراضافرلةترضو

حيةوا)ةاؤيةاالانسديةالفرصبةالنا:-ء-ينالناالادبفينرىوهكدام-ن.كل!"همنكليروعائعاًراًا-شعرويتثانفيونيفكرا،وكا

،ءية.لاجالا"نماسيركناوأ؟عالراالثعراهذءثلثاهلاحقاًملوانوة3لأهمر

ينا"ةاظرامنكلزفكيراماماضحاناوداهذزءإ.؟ىاضتمانقبلفيهاوحهرالشعرءإتموضوتضبقعلى-ثيرتأالهجاءولمدحافيا.الشعر

م-دءرقهليصدرالذي-لجماا5ذربةال+رابلاداباًءادسإئروزفحيريمينالكرجترلأزهاسنوبابيزعجبلسناوأ؟يرةغيرلااطإرو!ن-معينزطاق

في.خ.-3+ألأضأ3848ح!8(ول")1نبوموصرةون.أ.جالاستاذ.وبير3لمجديدةادوابارقوطا-عةوجإءارالىالصقنطاقةمنلشعربرلم

."!ل!ا)سالج!لوغلمالاسلاميكرالةالذهبل!عنلهمقال.قبلهاحدطرقهاقلمااو.-احديرطرقها

ادراسات،)لةمجفي14،ب!اكا!اهح848*اولهـولا!.حعاىيم"،هـظ4!ول"ةكلءيم؟38ار؟،دم:2بممدوحوافكرلم1إادحينانإضاًايمال!صاًفرولنفترض
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،هجلمووااإوصهرالادبادينانيل!رقولهرئيفقاذالاسخاهار-والتي(،44!،3أول!اهـأ!3)(3للعددكااالاسلامية

ولانفلا،ادوار.هااحدفيةجدريىا-!ارزاعلى:ف:قنسجءإ:أستبةالادبالة"ونلادظعنرعدحديثهجرونر"وماذالاصا-"شرقاثقول

نعليةمقاوامهصببةحرمارثاتوةدير:ناش:دلغيرثمةوليس،ةإ-فةو.عد،:الادبيالاز.اجفيذا5و.اميربيالعرالادبالىخد-ثاًئةالغر

ساتمغالطررنرضةالسا)طويرلةشظمناففيانرردمارغمنتاف،5بطالافي9لةالداةالجماليمةالقترانقإتاذاالحمفياة-ولاانياعةقدفانيذلك

ر!كنماش!امنتاب:واخا!يدو3ف،ا-"شااداتومتةاقضاتومن.فرش:إتبيالعرالادتانا)ينالليخحى.ماأوغاًص"لةالمعاءرةئةالعرالاداب

يمشلطشا.مااًجم!:ير،وزه"كشىء!ااًقشهمنح!بمهـعهملاحااب!اابر.منجيخروذهبهاًمالقيعلىتادراًيرصءحاز"ـلماوالجدثدةمههظالآنحتىثدركلم

فيلاارتفقا5خمهماكأو،فشةم:!ما3برتليسنا3،-:بلىاحنأرةو3لداءع.1،لمههـةا

بتوا!-ميرسألثم،عديهلالهم،ئلأءوزالدك!:ترديروف!و،انالءةو،!يازظريرهار)كماالأدبم(مةيمينالكرينالتاظرمنكلا:احشرلقد

ةصلليئزكاخال..ءتكةبلمن،ورةالدكس"ديل!المؤدبالطالبالمعاءبيالعرالادبديثؤكاملعنيحدلماناانينآخرينلتةاعارف،ل

."تكتباةرالحالوقتفىرفملهماخبريركونالىرزلداع"لد.كا7شقام"مته

ياساسلاتبلإمسر"ءفالاستاذ(ناثةضى(زعراناودلانياقإت.-يرايئاوااعاءرالطالعرالادبيريسيف3ىلنر

فيةحنوالفنال!اعمةليصورو!للخاص6يركتبفالأديبر،ز؟ةافكررحابرع!تنشعبايسدار

نائعاسةطلاوانامحهـطه-اتليملاوهـ؟ظعنيرعبر!لهدامما!صةلل

-االادابفيل!-اوريه
ف-تي؛ثة،وكطمحيطوي)ةفسىصدفيهجدالمإنتهربرفس"ـ01نذوق

ا!دثكخماصمستوىو5بجم،ورهالفنانع.2الذيالم-توىوهذا

الرسما:--احواذدالازعهـيمهيمكنولا،ببةعرصيدةةفياًوعجزصدراوالخاصةال!دة.".

كلماجم!ورهانللفةويمعلوكلم،يرر4تالىوالادب،وغراففو3الى

)فةلااذه5.عطيهإذيالمألوفاا):اسواقموالىالارضسطحاًلطبزقرا!ا!دريبلمندبقم

نايجبكماالفنيفاال*هل."اررالا!نال"ةلمبهايرضىلنوسطحإةحاوضو

"-وخطمهاامايمةدجء،وزفسالةنانفرديةزوايا.حدىامثإتيركورلافلاخ-وذإكريخورؤ-فالاستاذلاراءا.عرضاناودلا

بىدفلا!همااالذىوالةدر(ودىبا)فيكا،ةخازبةنسااكلةءشخط.يكةبلهمكاةب"ـالذينمناحداوا-تفياالافيو،نيتافكررينسياص!ا

وهكذأ،ذهـتهللقدرلأضعيهتحدوهدليبإفر،وديبالمشكلةمس-يمن-

ة-ا!ير"ضيئوسس"بئومنذ،نازورمو!اقدروقيارالاخرحدفااىار-يه.-س.نس31اءةبقروفالظرليتمحلمء:؟محداواكةثعندماو

ا-ثعدلو،ادباءوادباءمت"ـويرغترف،إدالىإصدمنازديرببماورانثر12-كتهانعليهإنفةدلااوخاصةهاأقدليتجم!"(بةثمر)

فالادبز"ـ.عاصا)تياللإيينزإكمعلاتابيدالاسواقعاودبشخص-از"ـيشوهوا-ياناًيخا)تاريضفطانغليهوكان،ايضاًعامبةبلغة

.بضأا؟وتلاالتنلمشكلهاوعن؟وتلاالتيللخاصةيكتبالخإلذةاليوميم3لكاعومشخ!:اكام13عليار-قصرانائهقربام!ن)-كون

ثء،سسثفتر)ةطهرةو3)دباا-قياوورةا،لل-اصةيتب-ؤالادياذنهيويةجومرنةطةأتدهنا.،له.بةالكتابدأانيتعلاء:همبةلكةافا

اض-آوا"دريىيدهتحدوعدما-كما؟ف،وم"ـالسيلموضوعا-طحيةلانذلكوالصورتلمكبزقرلم(ركا-و)رصوبهنرفش:وعبة.ضوعاوواالا-لوب

وعلىةر)كة"ـيحاويناًقثرلا:وركالداًنىخراحبةناومن،ناحيةمناو.ففاروا،همغيرم:13سخركمام:هااوسخربماور،عيينا)شيرلىا

صوعموعنر"-امىانالىلدكتوربا،دةعتحو!يتناقشواانينالاخرفييرغيرانوبيكاسعلىجبلواامن!نل3ف،لموضوعاةفكرءلىمور"

51عًلمصطاءالشكطاذ5ا-!غلوقد،مصطةعاشداهايرع-ءنواا:اقشةااًعم.ضو-معاى3-ةو-ىيناكيومنيياقزرليكوتعبيرهوسيلة

يجيبان81-تحقارلتزيارةكاواننلنجاازوران-جةالنتدامتبالاخصاب-بلذا5فيةةدةقدت3.تالكتابةثه:كماكانواذا.؟.ر!اسلوو

فى)بحدثرالووحتى،يديرماكلعلىد!اةفةاواإيرسدرا-5:ا!كتورالدنععظقيزقاسلا(زكو)فا)اءطذ!رةصوة،ةافءراطيةا-هـقرار

اتييردرلافلموذاكمنكشوا،لاًا!ولااسإسألهافعريلاةظرمناحدوا17رطلمادكتبمنم:إتايضوكلةاد،)غيرهإيوكوانالد--رصو

افيالييخجما!رأ)ا!ق(ءط!!جمإتهو-شايةافشهلمامرء-تالا-"اذناقشفدكانمنالاةام:هموراءكلانالا،خوريرئءتالا-تاذقراءن،ذجمن

ناوا!ا؟ىاةازشةابمدمفطاؤمن.لمنياو5بى.ط)-لجبمطإقأهانافشلمرجالخاوخا!االدبيناعالصاهذاهملاواد،.ديةفرةظركدتؤ/قلحقاا

نمط-5"ورالدكمنزنتطرهك:اًطاالكثيرعل"أتتةوال:قاطهذهكلدةق،ج،3*يووبماحدمليوف--بيةهرالظلمبرالمشكلةواهتمالاز-اني

ذاا)بابعاتاديسخطوةا.لمنف"و،الةظرةفيوصقحليلالتفيدقةو).-سءتبداً!سط-ىعوافيوب!ثموعظةويرتفرالىالأدبل!ااست

ءة"ـةيرضون،ألادباهذاأونيرةراءقرمت3وةادبرأ،،5-؟اوار،-قولفيلمدااتيمكنلاوالادبوالفن.وخالدةةعميقبةزفئقلحقلمتي-يدآ

-علموكاة..ىم!إةآخراشيءالىذا5اتجاوزلمثم،عإت"لىخطوياورئهـفالا-:اذكانواذا،ا!*%-ا،يةا)ةفسفيالخالدةئقاطقلمتإكبغير

أ!خلاحماءبةلاجاوا-يةا)سياتتارالتودرس-!دااهذوزتجاإلىكةورانلياكفلمو3ف،فىبج.3زوواماكعالعاماوعنماللعابةال!ارهرول

شك،و،لافةبرطأ!عنثتحدومضهـ،1وههاقهذهاو،يلا)طوبيالأدثخرا)تالامنابأادلي-تالكةهو،ئيمع"ومكاننمالزيدةمفبةك"انهاا،ادباً

ز"ـبايزء*انررتالدكتعط-ستا!فه،اكاز؟نجاهاراءهاانادركنهافيفةورهمنالازتاجيخرجالفنفيالةائدةتوخيةان،اح"الىآا!املةواب

غلإ:الي:كروها!7،،الأ-ودأصىا،)كةابوراءالمشكا"!ا-ءصةيرة--ساليعدالاف:إتهالىإعودلأو،-.3ءةزومحاولأتهيويرةدعااوناًعلاال"حيله

اعالصريدردلموهل؟وهيلىلملورافيالعل!علىئرالثاالازجاهز-ارزدةإفااوراءا)-+ىاناةولاحةر!رومة"ـ.ةات.خلاافائدةا-فقدان

ط%-عةح-سرلماش؟الموافح2+اموفهخا،فسسى-:وكارولبطاابةواقعلمين

فإلىالقوح-دعلىكانمااعماقعملتاالىلدمونليارقةاظا"الأرض!زره5(62--2:).-طور،22صف-ةالمجلةرفسجعرا
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اا-ااا-ااااا-اااااا-اااا!-اااا-ااااا-ااااا-ااااا-اااا11-ا-ولك:12،اقيجاهآئملالأدبيةالأ!رالهذمكلانشكلا؟إزوفكارم

أدثجلىعلي"ـازبنكافا،ضىزفراورتقرلاو-ىتو،ج؟"اًتوئهللا

و!تييهرلتراموصهجا:انهمشخيركنثفونهمثدثم،ارلاحرابطاليئإفوانالمشكاة

ءوب-فوكل3-و1عرشلماوكازباًوجهالذيمنررهيالمشكاةفل!ت،زة-،مبا

15ولااطىالديموقررالحزبد!يحثا!لماو4ـحفلانها3ًموليس((...مثلا

-وانمن"ماحزبايءنثعلنلمازهو5اا"3بل"اطيالأر-:قرباطزب

سحيفلتاباع!اير!نزء؟الجوةاتاارصجباوحيئ.-رومشكاةلهبطاارختياوالاحدما!ازاقد،ن

-يرء=بهنظتمالينالدو)يس،ةءعالمجحابم؟ساعناًصادقاتع:يربعبركازتالتي

أ-ا-ساسىاءنتاسوكربلإا-اررط-عبحيثعةوالسيةالعبقرمنكانسوةوكلانو5ايضام3لموا.عنيف

?"-،ابوالصوالخطأبينحداًيضعلاوهو،الهاب!امنكل!ليربرران

!نهاباتاكار،"نالوحشييحولاعلةراترقوزةتمتزجوالعواطفالأش-اهالىبل،يةقيروالعاءاقةبينولا

تبيم؟قيثا.رةفا-اختارمءاغيرد-بلاوتختارانبيثلاتتطيعلازمةور!ةدرامابغسورة

شجياتبالوان-أالأدبهذاام-امولنضع.واحدآنفيولية"مريت!طمازه.هلخفو5

آ-!ت.فظلمكبئرا!-دبقةالحقفينمبطالاهنا؟فيهنجدفماذا،الحدفيانيوفللسالأدب

تيذاأسم.الماء5-البلياردككراتون3حرووضيقوم2ورفنيةالإز-ايةوالحرعنرتءدثون

.؟قىذاوماامطحيةمحليةمشكلةنجدوة3جءوبةاجتماعوبؤميةالشخصيةحياضماغلمكلا

"-صراعاولا.صكاةأجدلاذآ15واح،معإنةفترةوخلالالحدودعلىغوت

اتطيالمحقعما!نكوىسوأكبةالأميرلإمفالأيقةطروعلى.يديو3فيكااليطلفي،1إ-ضرئعوفادا

لماضياقيثارةقيا-.الرد:*ة

يباتصباه.لماضيافيوثنداالأدبرك!الهملفينهماوالمابئاعنحديثهفي:ورالدك)ةاكدويؤ

ز!غاصيوأآفياولمضمونواالمورةفير،وايفكرلم!عده.نبهوا!حلهوميروس

05فياركثرالتيالظواهرهذ.منظاهرةإياووالاسلوبقوالمعاللةظ واحل!ي

اززسااماليود!ذتالاءايةنفلرلهمكن3لمدو:لفيقوهرليستم"ا)نفدزثأء"ذا)ةقادلقو

لاتياالغذفيسه--ا-االادتاجتارينترتيفبين"فصا!بذدكوهو،"الجماليفيولاالأدبفي

..ء-اج-ددمتمافاقدبلاادر.آائيل)الىتعطاستلاواني،وا):قدالأدبى

مكزغااووقو!شي-أكانتيف3و؟:روطىوجواشلةث،رهـاًبقاتهناكتكنألمثم،لهقارزا

تارلنااءالاضومنلاكا-قلالءضىو
..ء-ارينمولأي،.ىاخرعلىةصحدةتفيا!الىياط8السو5وما،زفوز

عصارلاوكاأاط5ووغيرهلماراسبلمفييةشعر.درسةتا)ثياسسسيوالمثم؟قيكمرتكا

ليبغمثلماسي!غلىآالماءا)شسبينافسا)لمتاهذ.؟.يةنظراوءةهجيةلمدرسةا"ذهتمللا

رحرالاادم خاص135تجاوااسيوبهازعزماء:13كلتخلقائتطوالىليث-ء،ميركن

لناركاصفلعايمضيوادجووالتجدثدفييعلااثم؟لمحإبةاش!مبلهجانوليت"نواكااءالشعرتاو

مكيابا..يلقى!اكليليطو-فياثويتجدأاناوتحدثذاإلاو؟.يىرنفددجووذبكيعنيلااثم؟يمتد

.باياءيأ؟ىلموبالأسو*نىلمواللفظافىأوهونلىواالصورةث!

مك15وأتكاسافىإسفوحايعمرضى14-أفييفكراناءالسعرلأءءمنلأحد!زطرلمررإدكتورالىيرقوثم

--م-ا،هذعلىدينولمالشعرفيهاطقاالديضالغرفيفكرنماًوامبماخلماومةعا

لج:اروكاأا!الشكيحتلاابولكن،يخطرلماوخمارنهرلأقور3الدفعمجزألأو

-!عودإوازهكوسيبني-عمليةوانوعي"ـ--رلمر-او،وعب-مءب:اًأئقاريعنيناا3شاعركلان

؟رؤ:15فرواادشاعريإ-طورااًفكثيرذدكوعلى،ز:ينابايئبادلمتقظةبحبمدشر.،ةالخاق

؟نانحالتولام!ا-ءاةاوا)ت-س!ا)فهمعلىومةدرق؟بةجامنرةختلمهلماتيعلمقص-دتهفيرود-5او

.لعافالااور15زلااومنغالااًزنبتةحيا-.ؤه-ارىلد

ؤسانلاافيزسانلاازغبح؟ةامنوالممدوحيناهالشسمنلماد!يناعنلل-ديثذلكدبر":قلو

مغفل!-كانا)فر-قينايدزويء"بيت-اءاًطثم،اءوالاميالخلمفا.ولملوكا

،شأت؟لالااهرة11!ازالذينهماءوالأص1ءإفوالخكاللهار"وابفا"و!حال!ح!إلم،ى

اطالد(النهربرطةرا)من

ا-ا11ا-اااا-ااااا-اااا-اااأاا-اااااا-اااا-اااا+ا-*الصةخةعلىالبقية-
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تتا"،6"،ا"6"اا.."ةاا01)11،1.41،1ألثقالمحة،ا!م.1،1.،،..0611111641،"اا،،61،ا؟.ا.ادا؟يعبالافىيمتمبلمن

حصلما!ورلا:ا.قزار--22ايضحةكلالم!ور!ة-

01"صصصوموىم2منونوي!خربممنيعبثواالشعرلاهؤوانفلمينمةاغةالا

صريا!ونىسوكأز،ـباكا!لمثافهالداهـيناءرالشهؤلأءيهاجمونللذيناولئكحماجم

الحق.ق-ةفيوهويربركمالممدوحينمنونرسخرزواكااءالشعران

لمتوةوللاامهوالتراخلاعهرةقد01عندالفنانمنيبق،ماذاترى،م2يديرة

؟-لما)رالدصوبترو؟والشعرا)ةظمبيناذنقرالةوما؟ير.ملا5و

ال!ئر.!هذ.فيونوليفحرالشعبفى-اهالثعراي-ونره!ر

ادريولا(بينهمفما-يتناشدونهااوالقصيدقهذ.أون؟رسالذينالاس

قيماًلهينقلونعندماابضاًالشعبمنونيترزواكااضهم؟وللاذا11

مح!ثهوإ"ةاًهرأسالةو-1-:الىقيهذامنايمهخر
شلهانا،به.تولايؤلااقدا-،ـالهأقدسفيويممه..ن،بيدتةورلا

نخلقبلمالتيال:طفلتخافدازه-كأالثركاهلواخفت

وتم!3جزءهيوللتياضح!كةاعرالشلمبالغةغلىنقعسخريتيولحن

لا-هذاعلىيتي-خراقول،الجاهليعد.بمدبياعراالثعرروماًننيكيةفي

الحئويىالحع!!لماتيرفم-ازمخليفةصورةلىلتنقلاشهابل،شيدالرهارونعلى

ع.ء.تاءةبة-واليومالتذوربما،تخلقاالتيالنطفيخيفكانازهامدق

!فتاتالذيمقالزاليدعنهوريدو)كنثي،ركافوذماومدحفيللمفبيصيدةة

تير!غزفا!فاناثرهـاكانكيف،ولكنةنوةهاغيربقفلماج-ماع:فهاا)ة!:دةمنازال
-.7.زهـازهفي

..-جلروليس،الاولىجةلدرلفيشاعرالدكتورسيديياالشاعران

أ!01-3!ويى-جمرمىداخلا!تهقيريبشانعليهان؟ةحسبمظاهريعي!قصياصة

ليةولمسؤاو.منهمامغف!منكانؤكتشتانشوعلوالإسوم!خل!باع:12

!وملسمر-لأحدطيرباندةةصهالديموريركأىةدط؟ودياتالم-ؤاعلىهيالأدبية

نمالآقط"خلفويندفعيمنوفىكل.هناكهنااببوثةاالدعايةابج

لماا!رؤايياحماهر3-كانبن--طهانلىبقولمنسنةالفبرءدليخرجبهالمعجبيناءالةر

مففلاًكانمننسكفشتىاقالموشوعليىزعمة؟ممدو-يهمنيى-ر

)يفةأ-.نسانياغيربشكللاخرباجرنا،مامتكلبلفلمينمةنايممولم؟اورمنمكا

...تالأديببص-بلاابق!ولهاخرىطةز4دا3مؤالدكتورينتقلثم

ساعالىيرانسواز(ةالكتاالىاحتابملمالنة-5لاليرح"بلاانالأديبارادولولنة-5

هتوأقربغنهامصاولالانفسعهلمهبضقىدثإوقدذللامناعقبىولكنها

صص53.ءوهاهعاانفيرةالمختل.طاصنههلنفثةتجالفنانانهوزفىالىالظن

رش!الصدكاجماتانايضاوي!ب،لههصماتجزبي!لمجثرءتانءتثامتداخكانز؟طتان

.ر"..-ينتحالفنانانو-5هفشكلاقاانغير،الأخرىتشقاجم!مانؤكد

ءلعملاقواطلاقملحةحاجةعنت!بيرو5هناللفنيال.ملو،ايرضأاةفسه

لفؤااقعالوالىاطلمنقل!لبةهي؟إةوالءاكالبكاءتصلكرثةومحا.لةسيو

3-وف،اوًاطماعةاؤشخصاما.لضغعرتفيفعماطوكل،ونج-يد.

و!مال-الرقيبفهو،الفنيشحلمهزماعطاوالواقعمناغيربتقرعلىاداعد

تالأولالصقاريءانه؛ءكةةاقبئبووب)بهاطلمازطلافاتيحددالذي

--ء.عالممناقتربناالرتيبهذاضفلا!3و.اد!عمللج!ا!الأولوالءاقد

بالذبرللطباعاهدطا،ربمهسهدطصعرتفيايرفارمز!ردكاهذ.دأمتوماالمصوشالرمزي-وهومنالخلم

هـهتضروريةومرالمعالمما-ونو!ح!اكجدتأالثكى؟مفال!تابةكا؟بللذهن

!ى-لعا!ص،ائح2و!!سىكبر!رجيمدزجمى!ءاينافضل"ـماهـةافيرديوركتوالدنايبوا)غز،اسطتهابوهزفسفةعرلم

!!المثقصلم!تعهلملاغشت.ع)ةسغلماتنثيءلمالة-ا!ر)انفيالعلاءابي5حاًمتفقاءدءافياله:ه
.")نف-!ا!ل!اتنصأازمااوز-ا
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