
العريلمحصا!ط.فيفيلثقااصدللفمث1

تاافمؤرأثو،لءاتال!اليينتيار.جا4معازةرةكبسلمث%بهلاا)ذينؤ!ن

هـهـا!ا!يح-يرعد!عءرفىىأ.ااشىالأدوآن15ش!وكافيفيالىبينفذراكلمد،الورلإيىكأا"لإد.لآ!س!

ادريةمنفم...نابر"-5دبأبروا!الفصاهذيةرا)"ركازباز"ـهـوا)يهيخهـابأطاينلاقادال.نالبة-انفيصإدةالافاً!رجاحدالا-ظ"

لجمبعايرعكرفو..لجالراال"وءقزفولىبة-!ط؟أطلاواير"ضاعتو،كبيراراازدءااندهرشةتيخا3؟ة

.قال:فوس+ذاكا")ب:انادتنادالعقا*تاذالاسعمزوقد5.ثط،5وازتبا.لاارثيرعفاتضاتمماس-امؤعدد

اودعو،هـصدرم%ىكانالأد.با1وبةكر%"ـفىا،شيءعلىد!!انلىع.اااهذو،عىشجووصةاعة،كوالةصةاعة:كلالمهة:اناتانهاو

يةالفكرط:عاوح.اةفيجا!الرركزشاةأالهررةة"ـلاال"قادانماإ:يناءرحد.اعلىليدلز-عةبيروتفيرفلمصااعدد!إغ.قد.ال":ر

بةءإها-اص"يةاوززيهـاوتضعولاءيةلاجظواا5-!ادت!لىمطاحغيرؤ"أاو"الش:وءبةز-تماال"شردورعددب)غ؟،أفمصرينكأسو

لادنجهالمز"ـفئيءادوز؟الي!هااخمهـءهـوزةدةعإتمنف!!را)عرحا!)-الااردةرعشذ-عءةها،آرادثينثلاوزاثلإ

تا.ءجحو-امأوبةالتر-زاروصءدص"لم!أ-ةااح"ء13ا)تيية))شعر"سيالامكاز-05لماضييناال*امينخلإلثاسا

ي؟م-حةهاطكلارايرةعإمط،ضجةمننا!ر.خا.هإ-،كبةالاميروتليير.عةجافينز!طوفدوىأثول"ل!مدتعمابقدرز"اأاتلاحظوقد

.امر3ذاحءإءفية:"ـعنزةص!رو،يوثرلهو-اضآخصباوسمااتأم-كثرامنا!رقةيرالحبا!المارأسعلىالجدثدة

زدستأالقا+هـاطا!ع""-لواحفدو!إت"رقبرعبىوفدةضالشاكاترحفةد،وطةبةو.تلمالعلىشه"ةالةاالضشردورعحمادا

ه:ابرإ-اهـةز.برمتزأ...وضوعا)5فيأة-ء،1زء3-اجفاأء"ووكتوأ،جامدةقلوبرآللا-"-اذ"ولاأال"روبة،رك"ابسجاى"

..الادباءمنالا-ياءلي"ـافز-ىءهـ!--ب؟اداءبلم!طااملآيناطاضرفيوبء"ت،الدمعزةد،الهـواجفىقيا-؟آرقمآ،ري4الحساطع

ءاأتسإتياىراما!"زصةأل!رت05واحدا-ؤعفكيخ"نسجميعاتزف

ة-ثزعاءقاتالدينة-.صامالأ-؟اذا-معص ثى--5!-!5--.-.ر"أقرإيةطبع:"ـالثاوستظ"ر
--=ش!&ا!ماميا= وملا.ه"الأدليوالأوساطفإصا=مممسحاا-حةلةصيدحجورجالاسصةإذازام"

!دةقاالأقلم!أربآقرز!يرنازعتو51ا،ءعلوفشفهيئذستاللايمأرخرةنيقا

مجلتببعثلىع-بابطدلفؤالا-باذءزم5!-ةعود؟وص!النف?قربشاعر)؟"انادباءفشياااجبمعم:اسبةجم!نت

كاميدافيؤشاًطهنافواسفيكاالمكشوفررالتيلماعمالهاإ-*يئاىا)قلمجمهيةزواص!!05اغتربامنحدررأالعائد

.ل"شرلوهـدوءبصمت،ما)،1الهذ13جم:هافيص":13ولادربةاجحماعانهااا)ثقافةانخواجمعبةليتوا"

غل.-ا!.يسيرالمكشوفانرببولاافاء:نواطتنبين-ث:معوهي.زةاجو/اءةازشاضافيالوا-عة،حضورهاعددفيالضيقة

ةإالف!رئد!"ـءااح.وأالذيندهلورومحه،5نم!وعموفيإتحدثعضاص!اامن!ءضورالش؟فياخماضرءاا!مولعا!،عاضما.موضوو

.برقةإ-!احا"ـامرفي!ةالردوق،بربةالعريةالفكرا-ياةتعلمموضوزاصا!روا!ري-اذالاصةمحاضرلمتكالاضكيا

زهلطمنإ::انادبر-اءعلىالكأغطاشتد"قحوةمتاقشالجإ-اًتذه5حدىافيدارتوقد،الم"إدأ!لمد؟يااحم!الىوعنفىد!ا)ذي

-."رمدحفلةلكا!ليدلااذ،رارا)ةدييرمدتراثاش؟فكو،مجزشماذا"جمةاصكرار)ةرخطوغلىكماا)فاًعقبتدارالتياةافشةادات

3ءامدإراعددانر3وليظ....حلاخطتبمن.ا!دقا-لما.وبةعالجم4اغضامنننوعددزء،1.ح؟زة-افيالب.؟دوأثرهوعق؟زهعالمو!و

ادداًئ"ـاللاءعين!عددمنش3أ)ءةانفلىادبيوعمثرعنلنتعان+بةالجمنيةوفيك"بالدكشرحدثأو5لح!وزةدخصامر،"

.:!صفنهإالعلإ،ليالله?د-:اذالا)"اا!قإ05ضجوراؤشرعلىبربناومواياعدركدارىض11االام!!وعفىتهزشر،ينحسطه

فييرواصلانعلى،اًلموجزمع-مهوضعالىافاشروعمشرعنرإةظاصرف"لءش-دادات.1بى"عةيصوروهو،للملإيينالعلم

فا.رلذىاال!.يرءعجمهاجخر"ة-"ـإالوفت.ا)ةعإيمزويا)ة-اإ"عليماعلىزبةالل"أعةمانجابينخيرةالاالاثهرلخلامتةاالتييةا)فكر

.اءجزأ.ة،ليأرم:هفيالضجةةإم:انبعد،لبناده.فيالابر-دائيبهاأسباوفيفجمهاص-يخاطهأقيور،م!رادباء

-!ثبارفىةالعيىالدراساتز3ءرفرر5.وعالم:اهذعلىمكانكل.ونتاقيا

زورفراتاوشون.ءةا5قدرإبةما.:-ةزةديميمتكردرهتصةبا-مهطبةوتيىرعيانث،ت15كلاميةالمءراليوسفروزمجا"تزث"

و،ىىزىللءةااجا!شافياسةدرل!لطبعالفويالادبتشجيم13م،هت!لىلتافيالادثبات!ز*قابائلينا)ةافيهغلىت!م"العقاغباسللأ-تاد

رج؟والد!ىتورقدء.،1ىا)ة--ةزوال-الرسالةا.همظاهربمتعفى5-اى:ءلطنطاو،بيروتإلىالادبمةزعا

نماهر-توالدش"ادةاءناءةدمارا)ةوع.دسىكارزشاءاةلل-:اهذ.اترمقرومناءازبقفاحدوادرباأإ-.ىانليةانيخيستط

.إونا)-ورمةواق-لمللهـ:ازيةلالجامعةفيالإ-ويللإد.ب.؟مءادباء
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!بياتصا!طفيعجم!!ما1!هثماصد"ا

نما)فلإ*حينبينالحركةجامنسالا!اار،الم"ا-بةاللتظةانةءاهفي،الةني

-:-صر.نيةزاحبةز!مناقطةال"،حوالةالقسصلةبينلو-،1-151انالهـوجط

فيلحركةا.نشإئاتكةا!،يرصوللت؟ةملاءه-رختيارافيني

نهاكأو،محاةاتحساتلبرز،كساعةب-رال!ورةةطتا)ةفلو،ةرالصو

ب""نط13رعضاتالحةلاخ:إطت،اةا!غةر!التقطتولو،الفضاءفيمدقجائبصاسهعد"ابلاداءا-للمر

.،اطخطوالمثفيوةةدت،الح-اسةحةاللوعلىافمةتوغوفولوحاتمعوض

اءةالاضفيوحدهاأةةيةاحبةكاالتارشديليولمرالارةصوفيتبرزوافيءرتوا)فويرال-صوفنتةدمحلاءر،كأإءدونرت"جلياربرو-عتا

ضوعاوايرتكشف-.ث،ةرو!للوسطلىاال،ظرفتتللاضاءةؤا،ءلبناوايفالشرمينارك-ولدا3نيماالش،رفيال.5قاالذياججالخاضلمعرا1ءذفي،عندتا

ر2ف.ضلةرالصوبر:اء.11و.لخشبامنةطعةفةخرزفيمليع،قديمرنجاعنضهعر.ةدا،7"بدمشفزبةالعاهدفىاايحى-طرجماغيةلااطلقةكااديزافي

إيئ-بئالخشا)قطتينور؟ن،جهةمنارا)خجشخسرديننازإتواذا5فيالذين،بينهواإوالهواةلئكاوحداشر!فورتوالدك.كاملااًعاسبو

ا،يال"صانوععلىةدلالماذ،دماأيةج،5منرةالصواريسفيههـز.بئالظمحاولةانهاعلى؟ةقازص!ويرهفىاعةوالبر.ئصهخصاعبواواصةوم3ةةاورف،5

!وح،وانتظسلا،ن".ة!الخثاضااتالقطعنتاهاو.الشخصاهذبرهميقوهجوفياو،ئكلار"كيط،مشكداءفيصو،لالجمالمممارباظ،1،زةسهلل.عبيرعن

إفبةبا-ىلاسااةالصورضوعموتناف-الاي،ذ)كرالمصوزهمدوقد،،مضهوغر.نهذامع.بئجإوبوءأ،مهماايراهفيمارهصويختارا؟اوفه،ورجمر

.رةالصوىتر"يلل!نامن!لي:ةالقرلابعادامتناسب،م-!نك.بترتذا،رهصونتكوان

ةمدرساحيقا،مش،ورةقدممةرقصةوهى"الءمماحرةصةفىصورةامااطلاوالىسلمشاهدازانولذلك،فالهممنزوغافص3؟-،ا)بع-دةو

وج،،ـ:وج،تينمنالةةبةحبةالخا16فيتجلتةقد،دثقفيالادبدوحة15هرجويبفلتيل،بةالغلاالحركةتلك،رهصومنرةصوكلفي،وطة

،اةصاتلرااً!ظلا3ورعايحليلهوازفيالشمسفيهنتكولذيالوقتايار!ورتاا)"ظرنمعاإلىاقاًمسلىقسهفيرى،وليممنبعةناخ!اأفك،هاؤدتار:دوو

حركا!-لمكشافىالرةمىحلمقةاطلااظلمخا-بةلالل-ظةاختياروج!ةثم،ارةالةكأبةالماعلىزداطألمقطةالىافيل!عمم!بةالسرسكةهذم،13فهيرىكما.ة.13

ومتعة.فةشارللتأثو،يفالثررلدصوانخاالةبةاهوولثدة.يرا)تصوفنليبباساالالمامو

ز-طلاقلااعن،اصدقهوتعءيرادء!زعبر3لاصيلاثمضار).وصورردةمطام-ولووا،عبةالط!هدلمسا.لظرلااردليطاامنر،فيها)فنبةجلروا

صمنن""ق-فلنةس-5كانت،بةاا:صاالبيضالغكائمهذهفكأن،ديماوالحرصورهتجيءولذلكمضاءهواقيكأاليهاديىو،كاؤتحيماوية-قطا،عنيفة

كا!اإتب-رحةفر،الةفاءوبدرفصحوبمتناشةزطإق-اثم،13ذااقبةايةعالطبظرلمناااقةطرعنالب--فيالثديداقهامهتغرعلىزةوم،-بةمو

اديااكوف!قفيز:جلى،الفتةالناحيةغليةانوعندنا.ا3بانطلازنشوىالح-د!ادراكهوع-لى،جانبمنالمعبرةالو-وهوملامح،وروءت"ا

دولىبهأدحم!الةا)فبةإشكا!حيزوالتييةلراواذةقاءافى،لمصوراحالفصدها،بىعضهااما!الهوهذ.طنجاارلعلو.خرانبجامن،!الدز.قا

كيما،،ئمالةاباسرمةهزةطإقاًيردفر1هـصد،ء:13غلا-ا،13لممعاراظ!افياآوغرالفويروإتصاناديلىانتماءلاافىتحابماصقلاالىو،ههتهمولىا

دشاهاذ/،91؟6عامفيهاحطحين،ل"دنفى

المحاضراتالىوا-:مع،المعارضا):اًدكبهذا-

.يرغطاشرارةو3ادايرز!و"ال-مماحرقصةثر

،زء"تلقىنتكاالتي،العمليةلدروساو،-يهيهالتو

7!!!:ب-د!بث!/-إ.-3شيى+فيالحدلم!ةالاساسيةالمفاهيم!يمالىيئفذجع!04ا

تم،ير-ك!إلمبى(أؤ--؟"!.،!

!!بر؟+آ!!لمظ!!يرحهبمكا!،!خ!-+7لاد،.-.-+بن-:-انر.ل.071ل!اغرزوهـولاير):كلوا

؟غ+ص7،1!بمدكأ!لم!؟"!!إسفي!3!-!دد!"إددلم"إ"+طبيعىمتظربيىصورهصعيىضلمعراضموقد

:خ!حمد-ط!2-ير،!ذؤ-!-لا-!-+-+

+-زر:-!ض؟!%س-!!!في-أ1*-!بئ-.إثفنئد-+/7-ا:!ا؟ء-"و!/،ة-+-ط!--،فيعلاس،لحركةواةبالحءاا2كاتحفلم،معبرجهو،ذخاا

ا!ابخإي!3!ا!بمغهـ-!ظنرت!حخ!+تر!!!!؟يجذ+-برخم-؟7+--.-3ب+5*-+.--لأس!؟؟--ك!!!!زثيرزنااو،نالفمنلمةبعثااقبالاضزتاءتاو

د?؟!.--ج!!ب؟!.،دا-!+-ير!--+----!!ت!ابز،!/3!!ل4"+آلأ2شا7س-ح!-7+لم!الأ.س+*-أ--

!يهعبهد،!!؟فيت-!جمت!خمقيسؤ!يرب--يم؟أ-+،!في،ذ؟؟ت.ا:م+؟!ج+3!ثنن-ح!-إإ؟غكا-!د!لط؟ث!،؟،3لأ-.---اتني؟أبربز!عيم!6!ا؟!يخغ7لم++فيص؟!7ء.لا-بزيرلى،1!،+تمست،فنهي!-رركتولدااصةيعإبعلىلادلالهبعص،1الى

-قية!*!لم-لابر!-ط

3،أ++حيم!+بتمبز؟ب+هـ!بماشبر---س-خ-آخمبمافىزم؟!-+لم!خ2-نرش-ظفي+نخم!بم!آ!ئا!7تجبزلم:6إ-روه!-5ام-شجو،همامهاثاراماطالءقافيوصدقه

بز؟:طئج،نم73/-تمنم!+د!د:-لأ-د-لأ!ت-+//++-؟--*بز،؟.-و-.زهاوجدو

،+!؟!2+!---؟؟ضؤ-،ص--إ؟ل!6،،!د6،ؤ؟3:تمث!بعتج!صنقط!تم9!نم+يآت!ول!ض!كننلأ+.-

ؤبز!.-م"ح!في.!-طلأ"ش-لأ-+بر!--+ط؟-سؤ؟-؟-؟++"خش.،.؟!لف-م!!ةقةموولةمحا،،مءا)5يةتذر،ةفصور.

----د.م+-+!.ة،.+07"-+،!-أ-ا-!!دط-فيلم3-3آد2!3-+-.

أدإ.دلأ+-وللى!أ-+!فييمنج!دحغ!%!ئج!زوح!!*---15لحتبما-يئ؟ضلىتد-لي/ب!تننز-+محالةت-باولقشاتادرهبع!رو،حجمال!لفلحركة

3؟/-بز!ش6.--ير!--لاد3!؟

+--؟غشط-+"++م!-+!،:ء!7ء؟نم!!مل!أ!+ير!بر!!!هط؟ى!يي+!ذيخبر93يغ!في7%ص!هـ7

د.-عر-بم+.كا:+،!!-دملينعاعلىرةالصوذهملجماكزتيرو،الفضاءفي

توس+،!!يؤ!--سب،-+--شلأ!ثؤآز--عب--كا؟؟ولأ-+ب+ا--كاشىخ-ير"وء-في؟؟-.+ماطالعاين-مرو.تةنينيا)5واةنيحدهماا-"تسساا

م!جميه!!ةج!طولش؟س-ء3،-لا-؟كاخ،فيبم!فيبن!غحه!!غفي!أدنخلج!؟،يرحئىولخ.ضخ!!!دكاد،3!-له+-+-

+01حمه!!"كأ-نم%!حمجم!في"-،؟7،دس-*!:ء-!بز!أ-!ب،-3؟لادصد++-7خم!ن!ع"!!!ءس!ئخنجبمفيد!ق!ولإدلأ!له!؟/."إ،-م!"ءيررا)تقلم-فغلاالةرصونظرا !!؟

،*!!دء+!ب+غ؟ثؤجمهي3+!قىخط

+ت!تج!؟!؟طجم!+!+-تج،كا،3لش!كاكا-يزش7؟؟ش-،-!م----آ-!ض؟،-برشد-نج-!في؟؟!بم-ا-3؟سخ

ف!6++ح!نمع7لحيه!+!!!لمح!!زر+آا-؟،تجكد!تج!لم+،-ط:اكا-.،س-.-!--/بلىدلما!لميخبمنم!؟برفئ!-ء؟م؟خ-4+ا"ب!!--ة+!نجولبمكانريزس

.2-9!؟أ!يبمكافى !!شئر-؟

"ءو!يبم؟!!"بم7ا!أخ!ء؟+3!ل-"!-!+فىء:،7،6؟يز!بن!؟7+تلاس+-ا،!

!خ-1،س،!،!يزك/ئر-!ط!يمد-لا،د؟بم،+!.م-ص-ا!-ئي-%ض؟+!أإ؟ئجإفي."/خإ-،ئر+

،دس؟.ا-!!،د"-لا2-.ا+++لا++.ع.-+7/وحاط-وا+ل--ع،م:-7.!لالإ"فى+،!+،2يرم--تر!

-!.3لا047ءؤ4.-مفيلا+-د؟.-/!بزيمإ!ا!سفيلأتر؟في!3ك!!ل!؟!.!؟لأ!،6-بر-7-!.



ا!ريلمحصا!طعفيفي!ما1!لىلعفيث1

ال-ةبة،الىا)ناظرلعا!و.يهقومنماسكةوحدة،المنسجمالءل.يؤ ل!

--؟م-.-كا:؟ب77ء-+ا!اسلا-؟لاح!"!ط-ط--.:لأ"،دد+-!كا.".+أة-لو.م2الماننالديوم؟ا3مهعلىللتهبيرجداًوريهصرععرهاعلىاهاس

أ-ؤ+(--.-لا+دلا-7أ"لا!نمأ+3،ب-د"-/7،وكأ-هارمنالكثيررةا)صولاضاعت،حديثةداراًبقبتهورالم!بدلا

أ-.7+،".ططمأ-ا.،س-7لا؟-"-،ب!لمخاصسحرمنلمادروا)ق.ابلفيمالار،فنت!امنثعالراوافقدت

---ءلأ+-7--.الارضغلىويرتعالى،المإدةعلىيسمو

لى-2لا+-.س-+ا7همن!عاءق

كا-.-لا7-----.ا)ة*ب-كوفيدةجاادبائ:اااصد.!من،نيالكيل!هيمبراارلدكاتواول!

لاأ-/-كا----لأا----انالو-اخسا"عسهش+وريركقىرفيأادراكوابرغ!م،الحوالحعن

---ليةالعاهدلم.لمايجهيلخسجحماعبةلالكاالحإقةفيالماضىالش،رفيطالقاللتي.سنهمحا

.وفىعشاق(وسمااتمحاضس8عاًممنىفيط-:اعئاقرروعنوانهاىبدمئ!ق

.-.-رنا)6فىلىتيا)فردبلاليزتارمنحيزاثغ)تالتيالحادثةهي،فيإ؟

-.-!أكا-"س----الىا)ه-اسق-متحى،كتنولي-وثكتبفي!اوالف،عئرالتاسعء

+-+،وهـ-د.ع،س!يه.وديرلىالفرر،وش.عةىلمدصاجورجث!ثية:شيمتئ

1!بز!--!-+-/ولاادب!او،عزدصاجورجررعنزهمحاضسمنالاولالفمفيا!اضرتدث

يجغ؟!عة*-س+كأول؟ؤ+لم-عانتق-ا!ثم،وزف-!.هوادبه،،موس"هدييدالفرررعننحلمثمو!فسيتها
9-ا-في:-7-،!-تر؟فيذ3-.أ

-----!!--.لكا!ي!!و3+!ثلا---

سا-ك!!رزخنم+حتيلمحز!كغ؟،ئم!*برنجأد.--.لا-د.همديرةالىةينالعاشدين5رحلةوهي،4زمحاضرمنالم!مالجزءالىبعدها

(!ا-7-!!د*!؟!-ايم!!دكا،

-+*-في!ج!+!!!3!يآط!ا"!4-+-لالتشاقز!هتاالح!ز+شرينةشسحوادثمنناك65طجروماىالبندقيةد

7!ل؟طبم؟1نم"ذ3!يئ--د+،7س+ا؟م.-.-

-!في؟*!ادش؟جلأ؟قي؟؟غكاءبهضزو+بئد؟جم!كلاودع،أع-ةارادر-ةانماراالةط"عةنب؟الىذجتاوالتي.والقطيعة

!ك+قي؟لم.لمااأ!غ-72ؤأط7؟-!!غ؟%؟ءا4-74دءد.+،7!كا--،0،007ء.

+!أ+؟؟زرر:!وكا!ألألا-كا.:!-!".آ-!!أ؟بخدس-!؟لاخبر-3-؟/-ليالى،ةالم.هونح-لةالرهذهياد4ـعنوذكرات"ـ،و--س،،خيباتهفهامنهما

:/2س!ح!؟3-!7ب-م-،-.-ا+ب!لاخ:بم--تندبرأ!دبم*،

+لألاإ؟!يزأ!7بخسد!!كا.!أنم*أ01،!!ا:-كل.+-؟،تسك!!إظأإ؟؟بر،!!حضبزس؟-ثن"-.+!أقي:إآ!ا+ا.-+ه!ت؟-؟-أم0معاًةمولمشواو

!+آ3+!-،لى(!.ده-ادلا؟+!؟ء!يرتر"ا7ابمآلىيخصآ--لمد؟ء؟،تسقي.-!+ز!.+كالأ+-!شء:-+او.-:+د،خ

،(،آ+دا-س+-+د؟-7دد1(إ؟-/جتكاس3-4--ع+،اد-4-طس،+؟؟ ت!ا3!لمد--!-2--لأوءبز/!++.،م7

!؟--+؟دتولا--الى-++-!!آطيم+ىيم9فابريم!زوطنخا++؟-برطا،ا+

-*أ؟-+ألا!!-!؟ا!!اكس3-لاء7،فيير!؟!--،كاول"لا-!--.-+-ا+؟هـ.لمس-م-ءالأ+*.س----:س-+!،-ؤ!اء-/

أ؟ءفي!!!ر3ق!ع،غتمأصبر7*قي-أغ!م؟"ترا!!مدممم3!ش؟يز!+؟+*-+اء1ث--73يخ!ؤ*ع!آيرقى7ت--/ر،اءلم،ار-نرآبر7+؟1!-3فكيما!ا-؟،ا--كأهـبكى"لأتر-+ثهيرل!!ء

!ا.لح!؟+؟-!فيد،بر!جمخ!!!دءبم؟نج-بز-!س!+؟،+!؟في؟في!!ولنجلمثبمبمت-2!!:م+.-2؟؟ساور!-2!+--+"!ج!!فيفي؟؟-!ئمآلمء!حسظيمهـينسلارك"ولدايررضو؟"يشدردواء
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أطاجم،!؟!أآأ؟+!بخلىتشور!أت!خبم/لىءآطئجفئويرظط،،ك؟!فيغقيط6؟غلمبنج3!؟+ئم-دؤب"ا-؟؟؟تج*3ءبلى.!ت،ا!--+!ا4لأ-أ-؟+سعاو!اشلىئمتر:+؟طش2يزإ؟كا-"!+شسأفيبرث--فى؟

كل!؟-!-/+جمممصي،!!،ظم-،م-.لا-سخ!!-ظ

+-د.!لمملجيربخثحم-*حآ+لىلم،ئرلم!7+ا،د،+،!و+د،ل!لى++-ءجا6ط،--
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!!يىلصا!طعفيفي!ما1!ماصد1

نبطالىو.جديدةرات؟برضعأوااذ5كدواإ*مإبةااطجاةفيأةلمرايرللخرمز.!لمصررمزا!ديما3،عالفييينلمصراوجدان!ةها!التي

النسويةعلىوقدرتهاض!اوقداسا)ةقافةباسم)اةالمروخرونالجامعةنشاءاايزيسولكن،الاز--انيةالحياةمجالض!!ئةغلىوالممللخصبوا

لويعوإنماالغريزيةللمدوافعيخضحلا.ةالييفشردشكلانجفينرينكطالماضاك،رفياكقافياطالمجافيظاهرةكابرزا3ءةزةحدثالتيالجدليدة

ا!اح؟رومرعليمالت1،تشر،هذاجانبالى.00(15إوزويرتجع).،1،والحياةاكومبرراتزستحقإ"لاو،بةالغرز-تحقلاقضبةبةلغرر.ز

ةكالصحافىخراكبيرةساتمؤمتوقا،را:طوواالتومنكثيرةنجدنبةالتأحطةلملاباو،مصرفيدةفينالمااكزتترالفضيةهذها!فحو

عديدةرتججاربىالقوهذهكلتومر،التشرودورايمهبةا)-ابلاحزوإ!لىكلمهاكعبامالحولهاز3تترالتيالقضيةانهاغلىكاملةا)الادلة

ماهوالحقيقةفيكان"ذاكل..مخت،ءةاحامرالطبهانطورتهـامةالىجةحافيلمص!.؟ةبالفواقع5وكما،الشعبهذانيكوحين،تهطثفا

أصروعلى،نذاكاللىصهـيينلآلياًوريوعوالشالذهياةشاطااًحتضتهاروالاسزلمكوراءمنا؟اواخر،ههمجتمفيدةجواواا).قافةميمتأ

افالأهدكل-!زهاحتضاوكان..الادبكانالنشاطمننالالواهذه،اةالحبفيثيرلتألعنمنفصلةيةنظرقضبةالةقافةمنقيعا!التي.فةالكث

بمير.رثكاطومغالاشامؤخإكافائبببعمنامندهاحووقيهنسغمدالذياقالى!اللةنرمنايصاحهااخروا

رؤدىوعاش،الش"وخادبزيهزشأالذيال"صجةحاهيكانتتلمك.يخهلمارعالحفيلأوالثبحياةمالحفيلي-تبأهدافملوزة

ذا5ثيربااكطورمنخلةءتدامتآزرةاحا!.رفيتمضكياةوالح،ل"رصافي.لماضىاالشهرفياببوااغلف-ا)تيال،شردارفيلجدردةايسفايز

ني.لانسااإةشاطانالوامنوغير.لأدبا.بالاململىهصت

ة51والاذافةوالصح،الشكايةانظ*ا!نأعلى،الجامعةل)يومأءاظ!يرشكانحيثالفاهرةجاءعةمنفىعولويرسيمورالدةططف!د

موجودةالنبردورو.اً!هتازحدأاتكنيكافيرةدم،مارلغوقددلمانجومورجوخ،ظكزيئلاااللغهقسمرئاسةهو.ابإلادابة3فيغلم.أمةمه.ا

المؤسساتهذ.لكنو-يرعوالتوزبخا)طفيك-يرةامكاتاتذاتوهيهذهفيا،.قتفدوو،ال!امةاءالحثفير!ملا؟اهعةمنلويسالدصور

جهـودالىكلها)بة-دءهذاجيهزوالىءإجةفس!،المعنىمنفارغةك،،1،غيرهااومعةباجاإاطاصةالعإميةارراةفير.دوعنخطرهثقا!لاالحياة

ترئبطأرالىحاجةفيإضها،الامامالىالحضارةبه!طرفىالاأ-ارخعزد..ثفاز.-آ--عاملونالذينالث"فينالىاط-اة-اجةمد"ؤاقعا)وانراط

.اصةالخا)علىبة:ءهاتالمجخارتفيالشعبمعمنهظعةئبةداةرصووفي
،الدفع0را)ةطوملاعومنكعاما!12تظ.ةودي-ؤن1،1يرتيحي،و؟عت

،ابقياما"او3ناتالكيابمذهدالفرةعزومن3!أ-اعلىلاإاعذعيرقولنوماكلا)ةعصمنمشىءلطصايملمتصاعيينصومواساسينالىزشيرانوصبةا

.ةادتلفتهاهـا!وومة:،1-قوقهو-5حتافي.ئياتجزمنجةاءاذ.الي"ـ5فزةهر

ا"افيااسالاهوالصورةبهذ.الم.نىمنكا؟اسص-اتالمؤذه5ءاارواد!عا:نمحار4اسا)قياطقيقىالازةكاءحلهمرالاسامينهـذينواو!!

معمنتظ.ةبصورةليتاملويىالذيئةفينالماإا"ءإةلي،ـحاً-ةزةحددالديذإ-كادباءمنالا-اء.ا)شهـوخريب.فىو.تجهوالذيضىا(1الجتل

مذ.)نتغلملنإذ،إفنياويا)ةكرالةع.يررقطرخنوهن!.تصلوإشعباهذ.نتكافةد،اكنذاا-ءاةءإحةبةا--جاالادباهذ؟ثألقد.الجيل

يعرفوا-عا،1جىالسدمهاتةتا!إستطاافعللوزةهـتلقيا:هاإ.ءافيس-اتلمؤان-اإلااخلاردلةا-صاماتمالاصاأ!مجاصيقوخرالتأكةاًفةىنجزءالحياةا

الجد!دةافاميمامنعددحزوضبرهدلأا،فةظقيامذها5رأداءم؟أليلىوظ-ة:3،وال!ا.-ع!في-"ـ،فيارلةاتصوا،اشهوغر.اةكارزة،الانر"ـواوهمصاعرفي

بةفيرامار-ومخإكصونأدلياءادوراذا5لي-أدية.ليفواًنعلى،اًلح"أةءن-ا!س"فياالهاا)يهاصا!زوالقيالحد،ثةالو-إئا!.نج!لميرزبطوء!

.واعيةقةعمءأرسةالادبار-ازبةحياةلقيامصلا-بة)كراوجءلمه-ااط.هعةاع-لىا)-يطرة

ذاتهإلىينظرلاأدب،ادشثوخأدبغيريردجداًدتلىاالح"اةجةدحازو-اادتفةادكثافةذ.5كط-ازعمصرفيالح:-اةكاز--يمةكر

فيحدود-لميمةزيةنصااحياةارلاقووسيدة،ب"قيرمن!*لموانما،3"دفواقعفي-بةوالخارالداخإيةؤيةالر-تاعيقبتمزأنذاآالادبدورحدد

ئنثالحدةالعالمفىكا.لالت-اطالارمنأساسوعلى،هووالمجدافراء-لىوقدرةزةمرواكثررصبحوةةهمويغيرىحيلمصراالافان

حاهجة..ءكروالفالادبولاة"صادلواسةالسفياصإةءالاتكأ:إفالادبيةالرسالةعناصركبرامنفكان،والثعور،اكوالادرالتفكير

فيالمجةعافقلمرالثكلىا):قدمضطضرورةش،الادباهذالىاطءأة.نالادسااصتماءمجالفيفقطثقافةهي؟االةقافةا!ادخا:الفترة0هذفي

ضرورةعلكامامتقوانالازرالاساسلمنهما..الح:إةربةطوبرطهشئفصاوهت-ذورقئدكيةءاًاًراع!خذتأثقافةالىةالدعوكنالمعمنيكنولم

.قويإشء!ا)يهف-اجالقيمة01اإبا-ياةادإم!ثففالمز:اطارالىانذاكىدعوانلكانبنالمكمنيكنلم..ارراةنبا-وكلالى

ةسهارافالفورءلىنجهاءعةا؟ارجخاهنرفسفىعويرسلوجدو-هـبوةة-د،هاتتجاوةدا!ا)ةقاة"حدءندئهتلاافهدالبلوغغو--لةالهقافة

علىتمملللة:ردار3"رسإينلؤزشاءإفيأ،ب،لحدوداهذهفي:"وفيةا)ةقافة.بدي!الىيالمصرالانسارجيهزوهيعا!بالفالح-اةحاجةكانت

أماآالسبيلوقىد،تهجاواقععنواض!ةهير؟فايلمصاها)قارىبطر.الختلفةاليويةالدوافععنتفاعالارووالاخاءيةالحر:قيممنفيما؟ا

ننل-عافىا)ةقافةوكرالفس-اتمؤهاخذنأنأيفغىالقييردةالجدنيلمعااتقديسلخلامنلوصولاهيالتيلتهرسالفعلباالجيلاهذادبحهقا؟دو

"-ذايركونأنعلى::كاىتةدءمنعليهمطماءلىصارتأنبعدالىأةالم-رجتوخرالجا.عة-زثأزةد،الح-اةشكرتعييرالىةافةال

الىارز،يىهثا)ريالابالى..للثعبأ،ولى1رضبةالالىاأ3.تجالة.،"يىلاز!ة،لملاالجامعةبةهوالأوأ!وجهاخراقترنوقدالعاهةالح!اةميدان

نم،دةةالمحة9"-اصاحفى-الةعا؟دورلىإر-.!الذيبئلأوا،لمدرسةاودجوار.راستعلىعدساياقوملاءاإ-دة:،ءأص.حتالقطلأةةصاديةا
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ا!ا!طتصفي!افياصدللفهثا

دالأستاوكءب،العيومترجمةالىوثالم:رجيهررولبليطاوالاد،بفيالازجاهءلبادىلكاتبالمن،والكتابالمجلةويدةالجرىءقارالىالاذاعةمس!لمتمع

العوم-ةترالىافوالازصرالادببمةتردء"لبيرطاالقادر?دزيءد"النة-ثةباالاوا!ص:اص،1فيطاقاتهت-ة:حالذينالفةلمالىهغوظافي

"ـحيبتو)برطا"سفا)يووزرر،فيالدينءبهاحمداإذلاستاك:بو15تصدرالقيتبمالمكراورفاتالمؤفمطظيفةارهذاما)تزمنو-ضوعموءن

هةا)-01فيك-بنملييةالعر.عةالجاصشفةومعو:لمرء.ماًجمةترلىاعولمثراالدور0هذ،مصرفي11،شردورظ.ةةوفيخراكطاساستغي!لريبتديء،ارالد

.لحضارةلوادلاقتصوا،زة-هال:قدماذ5جلأومنكلك!الش13تقدمحدودفىزءملزالتماللئ

نمثركل%01(ليةرو3لجمارأيدةجر؟هط.نحسظهكتورالدردةد.معلىرقومايةفكرفةوظليهناونكوانندولىالاو):هارساهيوتللط

نع15فىفعايردو،لها5حددلقيلرة)صوباوصالمتراعنةيهدافعىاً!مةاإةا)تجرلهيتو"همرعلاقةلأالتجار.نجماعةاصحإبهالارذلك.أدالما

وهو،ش!سييراءةرالىحاجةفيياصراهىالقاراًنكدإؤوشك-بير.رحللمادةهيجمماإلالةأفكرا

)ي-اخليااوروفي!رد!كماةص.ناككربمهرترانعا-:طالو-ودلذ)كع،يرسايزةزةب-ت،بةا)تجرذه5ج!!أمندهج!وعوضلوثسكزور

لمكتباتامن15كغيرربةلهرالمكتيهان)تكوو،لدقةولطالصبلىالكذمنلمارصرلااورلحزابهشدما!أ--قلناكما-ةا13ورش!و.نذاح!ا!وأ

لميةرالعاللملأ؟اتبماالكرهذهلام!اأ!خل!منالعالمعلىافذإةواحةءةتولمبةال"لمزضىرأبعدمعةالجاجخار"تهجدوالذيلحراء"ىلجاالمثقتارحز

.الادتفيالا-اسبةهـا!وأ،.صروميركا01بارواورهنءامأينرعشمنككرأبهاقيرفي

زهـ-ممامحاهةور3الديرديؤا)يوءاخباروالعقادتباسالاستاذوك:بو2زالحاهـءةخارجمالءلما!الفىدورمإؤديأنفيالحرالجامعيالمث-ت

ةدعد-متازشات3(5ذ)كلحومتوقا،.يرشكترجمةمنإيهاقيا،؟يرسننال!تكدولم.خلاصر"ـبايخدمومنإلىجةحاوفي،م!-علمجا

تبه3ماوجلخرااهذثلة51ومن.))-إ..أ!الجدحدودغن12بعضجخرولاهىالفارتجدهيفلا،عليهاالضغطاستدحىثةثلاأوبينتا3زصدر

ينلمعارضاوصفحيثكأارالاخيردةحرفيبدويحمنالرعهدتور3الدتربطو،1اتجاهغنبرتعمجلةجتخران:طيعتسولا،الاغلارئلوساتجد

القادرعبدكط3زءداذالاستةئرل!الماراب،،-ا!يرر)أشبهبانهموعللمشر.عتالمجفيا)،1!لابرا؟!وؤضاط،1بين

.،،)هـومارخهااتر:اءةءفاًدر"عليدفر8-جا!ل،مئلمااهوالشفيابهاإوا!د،هـدسا،!غلقتفأ،لضغطاش-دا.

لي-ةدرءددةبصةحولركن؟نهاااًمعموكةلمعراغلىحظلملاوا"يروالتعالةقافةوضلإفةتاًصهاالىتهدفكاتالتىالخلصةولملمالمحفثلبذلك

تابالكوكدلمواحههصيةلي-:بعديدةقضاياحوا!تدوركاتماشءةليمرعلاو،فاسدةبعمةامندم،1وقهعردف-5لاشاطفي؟صر

...امنةالرزتاجاحافضميةانمارتقدشك-بيرفتربمة،قليلاالالم3زإ:ةاولوخا!داالىال:جهلمجالربحدودضلهف--ددمه-ةالمؤهتجااعلىز-يطريةزجار

،مع-أماال+7جةحاءيرفيزةااام،الادبالىامالعلمالىجةحافيتحن5ا!ص-ةالمؤخارجإلىير-جهالذيرحالردلكلا،الماديليحالر.05-ةالمؤس

نواف"ردك:ابالأبدو،هاةءا!يراأفإسفةالىج:ةااح!زؤترو!!ارال!وفاقاتحيرةو،لوعياث"سرالذيالجادفياثقاإالهءلبحر،!طالناإلى

ة،-ذا،زيهشةلترلالىنإدعوالذيلموضوعاقض!بةا5ءارباءتالقصبةعن.لل-ياةوالةهو

،-فةالفلمةض!بةعنخ!ا-دخرابكااهذوا)علمةورضرعنافعيدكازبهزجالاابةلغراًمفرنهامووكان،يردةالجدر-!ليزاتتمالةد...حقآ

.يرةرووااو-يةا)--االعلومية-ضعنافحيدلكوذعلىلمواله،حيلةالداترا)تتلةصهجطر.ن!زإيص"اويرةلمصراةافةالمءاتأالى

ةظاهريرض!اكةلمعراهذ.فينضحتاالتكطالاصها-ية؟راالطومنوعةالاذالىامعةال!امنهـءرفو"اةفافافقا"رلحهيقبةائفتة"لواروصهح

زطاًثلىايةالفكرالةضاياؤطاقعناءدلوجخرهيؤ-ا!منال.،لماثرناصةلح!اةالمةفعدجنؤمتلاةاك5وريركحى،ال"شرودوروالصحافة

ةمسلاالا-تإذ-!هاوالتكطأماتالانهفيوافحآن3كمابةالشخصا)ةضاثابةغادةيحدثكماالاولىما.لمنيةالئاةةنسمهحقهصعادءانفل!ال-امةاةةعةوا

دفاءاً.ةعل.،الدكتورردمنكآنوما،حسينطهالدبمتورالىموسىاق،آطصبواير،إلخلتملأجديدمن"يسويزادرتبعثما!ىش

،وبالبدءفيلديهمبررلأنهلاموكماالترجمةء.؟:سو؟سكا،ة-5عنإنها،مصرفيمدركت4صكلة!يةو5""ساليزل!بعثإن..؟اطهاة

ال:3-معنةداًب..كتورالدفمومةلسلااًيد13زيحما!رضاًانهلأبا!.ءهمجتمو-ءاةزهحياةقض

ا)يه.و=هتا)تى

برشحمةالةعامفي!ينطهةور3الداختارهمالذينالاءضاهبدأولقدثءمه!يرترجة7

ماتجالشهذهفياشتركوقدمعل:2توز-"هاتمبماحسش!بيراممالإلىن-سطه3:ورالداتجا.حولطويرلةمةاةساتال!حففيلمارت

ريرعوضىلوركنووالدنسيواءيدعبدرتو3وا)دوياالقلىير3سرةوتكالدرةالادا1فطعليهفطيثرالذيوعللمشرليمااكبدشهطبيررثاآترجمه

ها.وغيرالجامعةفيفيةا):قاكزاا)ءرذويمنوت"يرهمادهمعليالا--اذوحينشمهورمة-ذنظهرالقكأيةهذ.أتبدولقد.لىبةالعرإجا.عةالمت!فبة

يفاةقموعمل!لبخسوعالمثرفيالضىإرلةوانذللثدبىةهيفينفضيرنيكمهبنمح.وبءداذوالاصمرماغليءدالاستاذكتب

بمةترورمضر.نلللمجتابمىببها!قو15بىببلكزولينى،الحقيقة-يداذللاستتف!بلاًاككركلمةأيامثدبتبتهما،ة!ورالجمدة-ر

عو.شرجودوقبا!زة-،1عنافعتدقضبةةناكباسةالسووالةررفةالعلمماقلامالىذللاد8دلمعركةادتامتثم"لاذاعةادللمجإةالادبيرلمحرادالمقا

جمةترعنقفالةواًبدأتستدعيلاوالةإ-فةالعلم-ةفتر(شكسبيرجمةنرشء-.يرجمج"موس!مةسل!:فك:بيبقرالةعلىعأجمير.نلمصراالكتاب

ا!العمبهدا-"ومر%نمسثولزقافيءالكليرطالبأنيئ.،ىبل،الادب5-ذاالىيم.ا!نهبأ-سينطهفيممو.لو!إظاعياًدبأهبأبىهاويصت
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ا،لعهيا!طلصفيلثقافياللأنمئماطىا

بخيت"الحميد?ددرالشيخحممةلمهاالازهرا!جاربمار.ننةمكوإجنةاهمرفساهمفةا)ف!ولما1بترجمة)ءونيرطاالذينمهسوب،اخ:صاصهحد.دفي

هذهوسلمجب-عرللأزرءةاالتحدىلركاجاتا-الدينلصوأبميةالاستاذمنشاءواءاثقدموااننإ-تطجهوفهم،المجالاتهذهفيلينالىئومن

مضاًنرسمرلحلامبةائدا).ولجراىحدإفيبختلثيخله؟شرلمقاكمةارامنأهيملحو؟اتجماالترذ.15فيجعونا/ضاانطيعوإستو،تجماالتر

برزهاءتحدز"ـالىمبررافيفتوسع،رمضانفيالافعلارعنفيهحهرث+جيترانيستطيعالجاهـهيوالا-:اذ،لالمجااهذفيا!با)فعوا-عة!ههإطات

اهـين.اضفرومناههاسيضفرا-قاطإلىدعوةالاهنهرءثيخة.الترجمةعلىا(:خصصينالطلبةيرشجعانويىتطيع،ارادلو

زعبيرحدعلى،،لخطاايةحرر،عنافعينمهسهرلازاعلىالبعضتاروالش.رترجمةأناهمها.،ىخرالاسبابهـقآموالترجمةوع.سرإكنلم

.-داف"والذإنلأءؤ5وجهفيالاخرا).عضوتارةحينطهالدكتور-اتممرحنرجماتىهالقاريرىانالممكنؤن،مأ.و)")؟-تبةقير

.الديرنصوأ!أغلىخرجالذيالشجخعنالاطلاقكاعلىشك-بيرل!فيهايجدانتجطيرستلاثمشك-بيرا!همتحمل

فه51.ةاللغهذمعنف!نزعه،صهاك:بالقي)غتهبخصائمر-هعيزالشعرلأنلا

نعع"هـ-االاقيمنرصعاةعملإلاة3امراهذ:منليعة؟ةالينىغيرش!بيرترقيتجعلالتيالاسه"ابومن.ا)فورعلىالخصائصهذهيءةدم

الءاباق-لم*ملىاجةحافيكاؤتبةالق!هذهانا"ق.الفكرية-وحضاريبكيانقملمتصوموالايركتبيكنلمشك-يرأنيضالنةمومأ

الاقلام"ذهالىحاجةفيكانت،!ؤهتءخمالرةحرعناداةعوالذين

---دهوح.55يكونحبثاسهاريالح:انهذاقابفيذ"ـقاثما،عام

هـصرفيرهبارةبةثقاكزامريحتلونالذينا)كتابماقلاصةبخاو،كاثيراًرةاش!-بيرىءرالقافير*رةإءك!اولهذ،اط!ا13،ثتجز؟كنلايةعضو

فيهاظهرتصةفربخهتللشيخقضبةنتكاقد،--ينطهادك:وراالاورةومثل،بهتبطارالذييالعضوللمجالذلهطفيا.يرانوريالضر.ن

القياءلاراإنها..5،فسهطهكآلد!ورالكبارالكتابلاءهؤبعضاءاريةارالحضلالاصولىازر5ة3مدرعميقة؟قدماتلااتشفر)نليما*الرؤهذه
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