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دمش-ااهصلاستاك؟ابرلاتعتاطياذ5نوكا.حهمحالة؟إةءعضااجماعبا

لااةاال!افينانارا%د%ا)1ع"!إبا"لقيض!آحلا"ستأدرلط11هـذح!نكادك3أ0لآيخعنتء

حبة!لم-راةارامب

ئزة!االقإماهـلجهعبةرئ؟سنائب،دحموليوسفءدتاذالاصفازوفي-"القماهل"جهـءمةفييمرلاتوةالمه100

وهـ-ومعلوفرشديالاستاهصح"3البح؟ةةمنانسحمبانيىبإشهوااند-ب،اوشأنهالق!اهـلجمعيةفلوا!زدعان"لمزفساعلى)هـةلماكاءا

نا5-ذهطوال.اوسكة!حدواآنفىهصار:"أور،ر3اشسهبعةء!ذزغةاهـار
،،اهصجلةارللأس-راانيهبقازهالصءفصفحاتعلىشراا"ء:ةىهإثرر

الىمعلوفلا-فياهصارضطرحىو.الةائزخةهـاًرأوالإءةةلجفزأاةقترالتيءلح!لة"دةتج،لاوقاتامنقتفيالضمير)""اإديعونافىملآأ،لمدةا

لهيةدىنحاز؟ةنيكوانير:هغنينهبر.1فيىاهحلةارالاصرل!-هصكر-.؟.تت،51لكنو،.حدتمووبعصمام-3كرض"ا)بلداهذفىلإمالاق

.نا؟:اءضاعهصىبيىهرحىبةعالجمهـذهرارقاسيرفيخلليبدلىطاًالشظل)قد

شديرةاذلاسوا،!تدي)جاصلاحالا-:اذمنمؤلفةالشعرلجةةنص.وكامم!وها..ئاشايويفعانم3عسبرواناظةوالذ.ين،م/3رفساالاداريابرإس

-ءددءليحلانفبا!الذيمىالراهرغصطو"اهصالاسو(قيا!لم-ةاا)معلموف.الهاصامنونأء.إبرواأبدقد

يراكاامبارفيالقإهاهلمءجمعبةانوير:عاواناليوا)ةعلىارفضوالادباءمنالادبيةائزالجوهـو"بةالجمرهطاعص.زالذيالاولالعهـلالىوواضح

نيهاست8السو.رطرصزإ"ام!ناذينالاستمةهمعرفناوقد،هوا)-فاظق،00إة-اقطوءشكيكليلةقى!احوووعإيها،يةا)-ةو

نماهـةر)كءابمافيابراهـيمزارهرام"ليدةالسيا)-يرةةبجاشوةازت.ع.انةوالخيزةالاما،والجشصع4اقةاعا

اعضاءالىفطإب،اخ:فىا)-حكيم؟ة-ةيرزقرانمنبالرغمىدلإدينمبر"ينالارالالافهذ.اجلومن.،الجواشهـذهاجل.من

15يرزقرعناًجزمو--لشن1،ء:هىخراز-خةيململديكناالتيلل-ةةالاو،تقمشلمإةاازش-دوإ-اتسإاقدتع،زيةللبةاامةولحكاتمن-هاالتياتلايرا

خآلموابالأخطاءفلحاالكتابذا5انة""اجاءخلإصةفصببرتنويكلذيا،فيزوالقايقلطرباليعصزا)توليتماند"لاالحماسةاخهمد

!ىخراباشصتاًءفلحاو،ك-ابنشرعلىءسماءدةنثكواو،.يةصوراةرمبافي-،ةحجارهتارة

فيضاةةلمووا،ةبلجمعاقيرةسكرهىو،ميليادةإ)سيء.حفي)علويبقةادل،لاعضاءاحدق"ـاربقاعلىافلاشرالىرةولاحتفاانيكواو

خذ!آلماوءط!لاخاهـذ.صلاجاعلىهـاإ-اعدماصرة!اازيمة،بةا؟ناديدو3لجيضزعوخيرنيكيبالعرءلأدباسبوعاليهقيما،هص)اصبعدشىء

ثلمالدقنتبم3تجابعنيرةالسجائرةفارهرام"ليا-هـيىةلنالتوهـكذا!دةلحااالازمةهـذههصزعجمأثلاثع-و

.ةعالجمص"دوقمنواص"ـ،اخرجلامنيةءغرليةمامهـءةالماضىلعاملفىبرعصزوزفيبةعالجمهـذهسيرمنخطوطبرعضالىزشيرانهـةاةاوح-5

حيدرسلميمرتو3لدانملفةمؤالإ-ةةهـذ.فيكيمالتحلجةةنتوكا!نفصه:يعصزوالتاهذفىلادباحظزقدير،منفساءاللقريمنتار،امالاذ5كأهااوج

.دلحودلهاوعهدوفصرادفؤالاستاذينو،؟للامثااكاسر،"كةاعنحيةلم-راصم!ادهشحارججواذالاستزفا

حولنالةباخادمنك"يردعدتح)قدزق-.."لم-تقلاالقإمل!جمعبةعثااهصم

اني،2للردارفةشرخلىعهـءرشاعر-!&اتشقاا-الهإمأهلبمهبةزضائحغننأديا
ختاط01جوفيا)عذبفي"-حدلىامصغ.ن-"ع-ءلىلمصيرااهـ-ذ؟!عةفءهوصع

تالمدعوانافةرأ،ا)-ةوعاداء-دوديالىلوعةرمنعثالمفا)طيعةلبمافيه.لادباهاولأدباالىز-يءةاتزصهعنزةغاضئالتي،كاالدولا

بةومتصه"ـكاههرصووزهـلهغاعإ.:اًأصة"13الجممانىيحاالرام-نىذكرهـبةورنناليلىاليب(قرلكءاًلرشاركةوا)دلي!ها!انراقراحمفي!.حأ"

ر!استرأ:هـماأولهصديدينيئوك"!)إ:شرمعيوف.شف.ق%هصسالايعد05الا.يركيةوتلىير4جاًهـعفيس":شاالذيراهال!3!وق-مءاسةرلىلج:و

(،اًلخأيلانسهةدعلىر)لآخروا.الحرالشءرمنمقطوءاتوهـوكأالهودجساًئرثما)ةإ-فةفيالدكتورامء:حا)ة-م5-ذاير"ا:سانا):تهارومن

لىاال."وهـذافيعرا)شإعللو.بلمءرااش*راملىمجيوعةعلىء-ويو...بر""الادوعالفر

-"بحم-دأبئالخإ-لةءا!؟،انةدالسعلىقعصمومنكاثرزف-"ـاير!ا)علمىوتلي!ركازءرفي3ءيرثر،ألبالعالمع"دااذ5ءدشالانوسي!و

بي.ال"رالشعرنوزاأ31،ثفربةلاوراء"اتلجالعنإ--ة"ونصصالبصفياغ:هـنلىامنأك"ير-"ء"ا!إذ

بملفىرهار،،وا)-فيرارتامار)انب+:وزصةح"ارججوركاةوالديرعد"حلى!ردفور!ؤس-ةماؤقتوو!لى.اموركةالدش"اًدةز!افيكبةلا"م!راو

-.ا)دينزقىخإ"لىرالماما،ر.،دالمعاهـرزعلىلازفاقا

رت3ظ،لاياماذ.هـ)صهانفيشطا):اءيسوالموالإثررةفوفي5!!يبرا)ادمالقهـاغرمؤضوعموفيبعةالعراساتراللىبم":ةتهتلم"

"اذالاس15روءرزىيحاالرالبرتالايمه"اذلواضعها،بريةرا)5سوعةلموارر:)يةال-اعاتصوالموحدأح-"اراالىءهصرفالاقيا.ناغير.(6591

د/عازقصمنالط:عةذه5فيمهـاغم)رباو.صف-ة58عفينجبةفرنجهب.بيالءرا)فحرمةاز،بطالعر1)ح:اب،لييةرالهةألمرا،العلمىال-فكير-

صهلالتضا"را)تييردةالقرللاصاامنضلزاضهـا،عةالموسصوزيجااال!"،معلوفقشفلا-!اهصبا--فإءانييح!االرلكرتالاسهتاهصلمهااقاا)تىلحفلةاتكآ"

.الةشرأءافيمالعااهـذ.لهة"هتاالتيتلحفل!اجملامن،ماعاثينثلاابغتراد!يلزا.البرمنئدالعا
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ناو*-!شسماازازعيولاوإ،شيرمنو%زةليا!،-ص-"منإيلآ،والشهرالسيرةاةمه-ارفيتجر؟ا)ةصهةاةمبارفيالرياحفيرولم

!!ثهىءكالىصاع...الم-اراةمنلاأ--اباالاداريإسالمجعضو،جبربم.ليالاستاذف-آثر

امشالضةاعلىجبرانم3!ئرةالجلتف--5،ا-بارينالاحدالجاشةلاءطاءمبررثمةيهدلموهكذا

ا.لأرززارزدينياإىرالمهـثإ؟ت.نوةدااناث-!ورالمباءامنالكت-كانتةةد،العكسعلىالأءر!نفالدراسةجانرةفياما

انجكرخلهـا-ناا-كرف-.لمءرعءالجمطاض؟اواشساوص.،مااضووىبرثورشحو،قديراةباجديرةوكا"ا،راقوبرثههاحماالشروبم،يةقوالهـش*ة

"هدةمسدابةاادتب--اةعلق-كوببال-.يخماف:لميرذىوت!اادر!ووارالمصا.لورولص-اآوعبث،ا؟اشةيا!لنالكتبمنبا3ةاعضوكل

ةوركتايرقو.نالمةة!رأمنوبة،مةإ-ج-را-ةا!-ةارررةلمث،اهقبنمعضولحاجل؟لورمتالدعلنلانوما4ًـ.شحمرعنالمحكاينح!اوة:ازل

م-نكلالحواراثء!ليايرقوءنوا،إلدوزي-لمء-ألا-"اإة-لماليوسهينار،كا"االمفكاةانحلتحتىالدواسةمباراةبر،ـمنكتا--بالاداريالمجلى

ليدير.-دسرزعيهـهم:خاء-!!الا-:اذيناجىا)ءإزوكال4ـسلإملسليوتذةالاساتب3منكلرنشةالجا.حجبث

ؤإ،-اوسايخبمصحوافأ،صط؟افواحة؟ا)ضبةءفوؤشصهاصدو.قجرصلطاللهوىدفروجوعمر

.اح.لي:):شةإفكراهذ.علىين5لفالعمل):بيرالشعرسطحكاكلحمودزورآ،لرطفأبانلمبارياتاهتانتوهكذا

ح-اءلاصا!ازاءكلعقبةزقف،؟بشرير)فىجبرانلجة"ة3ناىس!فارساميلىسيرةوفازت

اءملرا؟ينالقاهدشالامواوزطل-وطءشرضرفرإذ،انججمرىذكار

.اندباًراسرازجقفلم،الصه-ففي13الياشيرالتيجلة"21اركاالاسرامل

شوتاهصويالىبةالذمحكبواربرطاكفلمائدشب"-ا5طرطحبرزارإعقلما:عهربرح!وعخ"ـالا.برقةساوةاعدلغلااستفى-صرتنديمزوهكي.لىالمجامتير3فياعلنت

نه.احدرءلىلمعلةةاان-ثر-اتلواثمسواارالغماخروآ،ثبوفربءهـدمنناصهـةيرداخا!زد.في،ومحكعينءازينمتبين

..زهارياتالي!حىدىافيزيرتأ"نعشخصمنالىطورهذمكاتب!ه
-اطد5زببرالىفا،زجالجبرموسماصث،دليبةالقرأالاياانيرءدوو

كامل!رقن!م:قرلةز-بةالةربالا!ةج!رانافات.ؤرص-بط!ا)-.يخائيحلث8المبإغلدفعادها-"عدواعلنالقلماط5أ؟عتةالاداوهطلمىالمجفيعضوجاء.

وتر-ير.عة!افيالاستاذ،مر3انزطوالاصوراذاانءلىتا،ةد،دة-ةأ!ليماات:اراال-ت-منكتابلمصلحة،للماابةن

ء-لىلح،غا)؟رل!ىالكبرؤ-بةالفرال"شردارمعازفققد،ا/لامكركا.ةمنيردىليينايرتجفلمالقان؟لافءماذابلاالأدبواخطة

اسصلمتعانوكليزيؤلاالاصاىاغنبةنسلفرالىزقإ"ـادو،اليىلرتظ3رزثتكتفيوا،اًءه-ةاًشطرحذفتثم،كثيراك"؟توقد،زاءلااهذ.ز:-ا!

ناحه--ةمنادزة.1ةزسيإفراا)!ر-ةذة5زتإامتقدو.إبةالهرجمةلشليا.ر.1الاخمتناكأمنالانأ.تقر؟ا

م-ن،وىظلا،71ء)هامنبملةكا!منيت"قالذيافيالجبر!حلىوا...3-اًكال)ةصةت)يسو،ا)قلم51!!شعيةقصةمنظوطذه3ةوبعد

"م"دممورواليمازدراوغطلم"راز-كطالفرت-كاأ1تب3؟!ور.زيةؤاناح"ة

جهـ-ةا)شهذمرهكااععإةاعلنقدلهىالمجاعضاءمنعدداانزفهبفانالانصاغطمنص

جبرانافاتمؤسائرجمةترعلىكارماننطوااًلا-تأذالآنويرعحفعنداب."كانلبكيصلاحألا--اذاار؟.ءة،!وزجمرأادإزيلهذه

اءق-رم"أولفيي5ما3،اضاقرولمءتافي)نصبح،ز-بةا)فر!غ"االى.جراحيةةلهممليتصرأح"ثد"شفىافيمبرحةلاسلاًآفييماكارفةدجالس

ية.زكلكزلااوليبة)"را.!05101.ا!5.اأ051..اا10411!.ءاا5،51ءاأا..ا.1../01ء.اا5.!هالم.؟ألىها../10811!،0.-اها

ادبهاح*اءوجهفيعكرةرجبرا؟ةةزقفلاار،ىخرأةمجوو.-111111//

فان،ل!فالتأ:حقومنبر:صإب،1لبتط!ان"احبمنتكاذازأ،ذ:رهو-"ديضاصدر-

-ت
عاتلمجتماومخ:إفل.الملتل*امخةلمفلىا."ادزقا!ء؟ءرت1ء10.1تا-كرحفنم-
تء
!مائي!الساجلاخرليلمامجمةالكرأم)ةشرباذل&كاتااءسوةزز-!لاا-

"جميي(،-ضالممةصرعىةءضمم-

=ت"!

صن!.-المهاصراغوبياالنتلجاروعمن--

الخاص،ابلادال!سلاار-يةنسالفرعن15زقل

الدولمةالؤتمواتفى+تت
--ادريىسهيلالدكترر

مئلانبعد:اعىالسيوسفا/،سناذضىالملما)ش،رفى!باًورومنءاد-

اًخبرالصشفتزشركما،الدوليا-!اديناعةدهالذيغراؤافيمصر--للململأ-ينالعلممراد--

ت.
الم-:-دطزهرالمؤفيحينطهالدك!ورالقا.الذىاباط.تاعنصدااير!.-...08،.ء.،.?5!ء.،..ء.....ء0.،..،6..0.-
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ا!رربا!طورفيفيا!ماللانهثاصبا

هـذهفىالأ.لالاساسىناهالبشىءكلوفءلأولا"والذيانالاأ.ايرضاًالدوليغرالمؤهذافي.!سيمبلطهرا)دكتووكان،اهـز؟ةوالاملل

تمقداليالرياضيةاتالؤزهـرهدفو5هذاكاناذا.م.المختافةداتالمجروما؟ف!اءصرعثلياراخكل1كيفو؟ين،رالمؤهذ-نداف51هيفما

عميقةبدرجةو،نفصههذانكوارالايمكنفلا،لمالوللدوفي،الاطلاقعلىالماًبو!انجدلاثلةالاسهذم.كل؟.)تف!صلباةاك5لإ.فىالذي

الىيمكنتذا-.يةوالفكر"!ةالادباتتمرالمؤ5دفهو،ومضاعفةسافراةد:لهملإقو-رآاًصغيرذأاوير-5انمصرفيةفيناةحسبو

ذا"فيامرممثلابالذاتالسباءىث.سفاختبارفيالببنإكواو8يسهثم،ايطايىفييءقدىفكر؟رمؤفىلمم!ا)-جاعييو!ت

ناالاختياراهذعلىةط!اًوافققدالدوليالقلمنادي)ن...؟.تمرلمؤاحدافيتمثيدممنابىاعيليو-تقاذالاسعاد:لهميرقولا-رصغيرازصأ

واالاختيارهذاقامأصاسأىصلىف،؟تامقديصنلمفيص-.-نطه3"ورالدءع3انفسبةالفضو&خر!ر-ادوليةاات؟راؤا

؟اواةقةاهذهبهخطاواحديمصرأدقراندونفيهمثكاالذيالاوروبيغرالمؤ

منعدداكيتبرلاتهاذلك.تدرسانيئبغكطالظامرةهذهان.ك"!

لاايمشللاالسباعىيوستان...ارةافيالوافعفيالهامةالمس!تيحتلطه3ةورالد،أالحاب!نالمثالينبثناختلافاًاليدمءةذنسجلونحن

استطاعذلدمعول!نه،يةالممرال"افةفيالأميلغ*يرفوضالمرالوجههـان3فالاول،افياعيالا-:اذيحتلمهالذيذلكغيرناجلهالمصرالضةاهةفي

احزمرمناساسيكزكرفيهلمعالذي.اتوىهذاالىدط!انللجيلئإبةالرا!اءمىمنهاماًعدداوأدبهششصيتهفيءما!فحري

ناديواةقالاخيرةالحقيقةهذهمناساص!علىو،لمصرالثقافيالواح:بينالحرئنماءصربهامرتالتيبةالفكرحلةوللمراليهفيتسبالذى

.تمرهمؤفيلمصعهلآاخعارهءلىإقلماالحرببعدماادباءمنبتثاغيركانفيالثانييقتبفي،نيةوالثاولىالا

،فهووالاغلالالقيردتهثقلاثقافيجوفيحقاعيالسبدوستلعلةد،اعصللوالمتفتحانشبابمنوكثيراً،النقادبعضانبل،الثانية

.مصرفأالوحيدةالادبيةالمجلةيرلبحرئيسور،القصةناديعلىمشرف-ةالمترفازيةجوالبورالطبقةفيهتجد-وقياًغذاءأد؟اءتجارالىيميلون

ا!ا"،القوتانوحدماهما((الجديدةكاالرسالةلةو،مجالفصةولأديالافلامتؤديهذيال"-5الدورتؤديف!ابرا!،.ا!الةىا.وضو

يةكراةاللقلاعكلفيهسهطتالذيالوةتفيمصرفيزع؟صاانءةااتطعموضدف،الأذاعةثجعكاالتيالمنتىسة.الأغانيالسطحبة-ةالهصر

ثتكافألمصراعميدانفيخانقةقوىحاصرض"انبعديرتصر،الحرةعنب":داً-ظهلحىالميريلدتمعحقيقيةغيرحياةاةت"الالىغيرها

لكولانيمصناحدةونئرداراليوممصرفيفلميس،احدةوصةفرفيهالرأيهذاكديؤوالواقع.وازمانمثمكلتعز؟؟اال!-؟حواق-5

مؤ-سات،استئناءدونكاهاف،لامموريةالقافةأجل.نتعهـلانهل.الةويةالادلةعنبركثيرجانبهالىويقتا)-باعيتوسفادبفي

تخثىاندونالافرادمنلعددالش!ىالكبمحةيقعلىها!تعيةتجارالىدص"،الصباعيوروسف-سينط،ئنإفارقاهذاتسجيلدب

أر،!اررمىاناوالاجتماعيربالتخرعلىز.ملانالك-بهذاسببلفيفيمءرال!تبان5-ذانجمهاثط!التيالكبفيةوهييسبةالرئالقضية

هيللتيئباالضرهذ.،ظفالموووالعاملالفلاح3ايدفعالتيائبالصرمنمما!تعتراتالءؤهذهان.ذيةوالمدوالأدبللفكر)يةالدواتتمرالمؤ

وزارةالىيقهاطر-ساتالمؤتللاف-عرفق-د،للدولةالعامةنيةالميزاالاهباهكيدتأعلى،آخرمجالايفيدوليمؤتمري3شكدون

...ومكشاتتعلي!يةومعاهدمدارسمنعديهتشرفوماالةإيموالتربية.نيرمماوغوالةنأفكراإقطرعنالدولشتىبين)ء!ا)طاًلانسافي

مكاسبهافيعليهاتعتمدلذلكوهي،الوزارةذه5لىاير!اطرعرفتان،ط47دولعثفيزتوفرانينبغىالتيالثروطواول.الوسائل

دمعمؤسس!والمكامبإنماتستمحالأربا.ورـذانبهـاوان،باحاواروالا،المؤز.ربهيمةمالذيالمجالحيثمنفعلاًالدولةلهذ.ممثلاحون

دارهناكؤعدلم...ي!يةالأمرالأموالمصادر.نوغيرطازحفينفر"ارفكاؤتوحظ((هـداقةدصلماتالااتالمؤنمرهذهزءونفدئ

مناختفىهناومن،القافةجاربالىباخلإع!زقتل؟شرواحدةو55!ذااننسقدولسنا،وحسبأفس،3أكألوناعضاءهابانورميز

المخلصابخةالالمعلىالةادريئهؤلاءكل"!رفىقافيا)ةالازةاجرحمسفييم!نولا،،ليالدوالقمزاديمؤ؟راصلمهمندازمةالذيالهدف

الىالانجاهعلىالتباربهذهومعاونةالشعبتجاربزنبجاالىوالوةوفاتؤتمرموبااورفىتنعقدان،الماصررالعالمتحيطالقطوفالظرءـذ.

التأ-ر.النخلفألوانفيهمنماغلىوا)قضاءعابئترقةفيسربةداف51الرياضبةاتللاؤزهـر"دفاًيمثللاالذيالمكرفالاساسمذاعلىيرةف!ر

لاقيمةسلاحل!نهو.و!بثقإفة،بمهوالمخلصينالمةةفينلاهؤ5فلاحيافةللربةالدوار؟رياتان..فن.أدبف!راتئرزهرمغنفصلاً

الأرضالىالشائيقالطريعبرانارادا5إذاالولاحاةلنالأيحتمافيغلىوللق!اءا)ءالمدولئنوالتعاونالتآزرتحقيقعلىليعيدحدالىما!تع

.سالظالى...-ع.--ابعلىوالنماممياتوالقواطدودعندفاغاًرفالسرغيرنافسالروح

قىةلهالبرحوعلىلفءطرالماديةت.نياكالااتبرزتالل!اعذه.ثلفي

ولتخربم"ا)قصةكاناديفليخرجةمتوفرماديةكان-اتاهظكدامتمماابم-ةترهووليالدالقلمناديبانالظنالىالكتاببعفرقذهب

تجاربتعيسانهمومهامنليسالتىالمتفرغةادرةا)قالفئةزلمك005فامتأكاننوا*س!!كلمةانواطقيقة.*!عكالأعمالا"ج:!اللاسمفيةحر

ل،،دموالةقاكوعلىيرةالهـصرالثقافةنةومعاعلىتعملاىاوالشعب:دياناهذاسملفؤثا)حلااتمنعةلمجهواخةصاره:ا13أفا،القلم

اطامة.ومصالحهاا!هااغروخدمة،ذاكااقىقيقفي،1همومتترك.والقصةلقالةواالثرنادياى،،لأ!(ءه!ح،لاء833899*ا*هااحلأول

فيةال!برالوسطىالطبقةاغلفرالطج؟عكطالمد"وا)قصةديفنا(يرا)ةحرقلم).كباسلل!د؟ةآيبيهالفافتضى
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ورالمحسرربا!طفيفي!ما1صدلمخيثا

.لموصوءاتوااةا-باتامختلمففيلميةوغةئبةغنابرأمحاررباستماا).3ئقأءاب-د!لأزهالأدبءالالىإهـداهذاوصلوقد،يلمصر-اخمعالمج

أ-بةمنهماماواعكأابرةبااستاعبةلاذاض!!صورفيا)قصةهذ.اق.تولةدانالقلاعلعثةفونقا.اً"دب)01خافثالطركان)ةد....قهيرءواًحداو

؟قةالحقفيالقطوننيرولمصراصععولم-تماو.عنينلمزياهـ.ينلمستابينمنىكهع"ننننلعهفزععن3ءعرفيدنمهءيشننلأنهمماإ:نقومنينومولد،الهنصني

اء.ة.لاذاامءالجرعن،إبءرالعلى،؟اماًزفضتاالقيلمثةفةاإتقالطبمنالثقافةد!هيح-دةواو-.لةغيريماكونلا3لاضمماوإ،تا)قوكةءعر

)عددىءارالقتلىازصا!نأفةا)ءةلمذه5ط"-عزستلاصيث.ء.لح،لاءالعز
ة)ءالةامنكأئيلةات"ةالا)ها-تعةالاذاتلمنزفضتاالتيلم:قيفةاالطقةوهذ.

تنارباغيزمفينوالموحينوالفلاال.مازمياتط"بةالفالوتيلله،صنللنهمالععهامىالىيرج-عزي.عهي؟لمال"قاقعذ5طب"عةزللىجعير13"!ضباتنالامقنبي!ير

لو-"لةا،البغ!و5ملهبةلتسباليودالرزا.وباالصزنالتئناز.!ي؟ا"يرةالصويلحرا.-يردعدئنخرااس"اغعجدزوكما،ل"شرلنيةمكاا

ض!مف!رليخونبة4ـالدينز"ـوإذاعاواحاديرةاخبارهفمن،فئلل"قلمبدةلوحلإذ،.كرفيص:دةالوالإدبيةابر-لةعلىزةطءق،1زفسئقالحقاوهذه

ا)ةةشةقياربممو"مأذواقنزةكوا.يقزي"ـوموس!أغاومن،العالمعنيةالةضارمنثكنز"ـلماكماىخراءلةتتحرانالاطير*قعلى.ا-تطاًعامنليس

اءابرةعلىيرالمحب15أشالاذاعيشاط8المن13كانبالجواولهذه.الفنفى4عالواقجودةلموارالد.هذهغيرلا"شرىخرأدارتحؤرجأنظاعالمست

التعبمنحالةفين15الاذوإةفوساالىزةفذزبةتاقلمثارآ،وهياعا.ق،تاهذ.في:اط،يةلمصااةالخيعصابافيسومهليةف:قيارير-01ةسههـعارع!ت

.والذاتالواقع.م!الهافاناشالرغمةالاء-اء-"ـومج!الةصةزاديأثاطانشهكولا...صومابةبالعراًةالحأ!اب

لى-.روو..زن-واهمهلللزيزن،الادننزناقهتامري!ت.عهزني.اجنن.ليءقعاظ"ارعلىساعدقد

منلين15لاءالؤ5.نلمعإو-يةنامرنو5هنادمزتنوهناتننطتؤابعهانلأعزاءعهزنايعهعهالسازعلاهعهامريتيءبرغيربعل!كازعات"ـبا!لالمقصنندأيرنلنولما!العم

العماطلطوهقهارلذىاالءصيراغ؟مفرللراسةو411.صفيارلاستهراءلىيحبىويرللحكأطاص!رففأ؟و،الفادياذ5لأشاطةثيسيلرائصلخصاا.فئا!التي

لآتنرانبلجاالىاقارنااعنا!رنءن-جاععنالاذاظهـفينيهعجامتنزب؟ااازنههليةرهيءزيسهيلةهينيرلهنالزمسهيرهعزن،إريرادسلهيليو،اضمحفنعنجتنيزي-ةجن

مزيفيه-ا؟اا!لإاةهـرنوهنالهرجناتهالى؟ؤاتاالننبقاتنهه5دزعزهن.زنالهـقاءا4:هـنع1علىئنسمنمادائع51لمعازينة

زفسقفي؟زارثضءغيالتيالاسئلةامز.داالىإؤديم!ا.أدائموبار5كائرتمشاتاالمجوقىو،قةمتةرم:عزلةتجهءا!ءلىت.ويقالحقنا-ةفواتوزع

.كأيرسإصساساعلىاوايمهاسغيرعلىتاستقريةقدفكرأرضكل،دالةراءوعدمال.داعوالفرديئلمااتز!لامكااذويمنا)ة-هـععلىيندرللقاغارزا

ءكطالاذماال!وسا-لةمنةيدالعدتلحاقااذ.5حد.ى1(،إهـلةل!الفنتكازدوجم!ةفلذيااةعنرااهذ?.تماءيصلاافعلواازبجوامننبجايأءع

ءاجهياحياءاعلىعنينغزإنيهنسا،لاعنلإمناعلىإع"بغيرائرتاذزتوكا:-ا!إصموايهع،نيازيمنعزهعليهلننزي!بة151نيزيمستمكاكااالف:ةلهذلةهنالرازهبصهنر

ا)ةفسيةالحياةواقع.عإ-فقحاضر؟ضهـونمدهاعلىت*ما!اندونخهـا)بةا"ةاواعلواقا"ممسعلىكلي:-رلا.عكءاتب!أءىإلسسفروةاذالاس

؟ةد4يزنالوتيلاسنقاللصيانينل،ةهيىجهنصيانبعنزتكاف،اهنعباورللفرجعهاعبةام،وا5-زرءكنعلمصرير6ةزنمحعت+الاصعرا".اسهأ-ةا5زيائيهععاا-هعو.?نمفط

ليلة!د!التةيهتظهرالذير410بازباطالارلقيمةةافدةم!ا؟لة!:اغةزتكارا!أ!ح!باىليينالمع!راةةفيناولايةلمصراال.ةإفة-ا!!ز"ـلااإذ،ببالس

الءمرنعننااقعآفيوكاننو؟ا،وااغ"اةالاغيفيهيمهـنيامننالع!رالههعبلهعةأ.اطلاحنناأمنط

غيد!التخلننالتيننالزن*وسرففيمرعلمئزااورطمالآاراجلا-تحنمجحمماءبةاززنا+نمماكازعءرصم:ا!ا!ءازماهيكاللازر5لأنن،فبهنتإحيح-ينطهةصبةماأ

وريطالاسالثوب"ذافيال.جاربعلطا)!عبيرإطإرحددتلي!!،،؟نهابف-!ز-5رقإس!-وذالمث،ليينلمصراالأثةفين-ساتفيا3.يراًفثقا

عاولةإلمارةئزاالغرالىالاتجاًهمنالمهريةاًلافلاءفييحدثوح.ياهـمزااً--دليدا!أء5ءةهزفصاالذيالواقعذل0005اهـاهناواقعه!-ببلا

ذإهلوهـصن...ياهعالم-عهووالازالعمنسيالى.تج!نيز.يهنا)-قتععلىتماما

ا.اا"-"اأأ!!-ا""-إا-ااااا+أأااالأا-إاا-ااأاا-اأاأا-ااااا+ااااا-اأااا،:-ا-"،1،،أ-لأ-ا.-.أ(.ا-اااءإطكاإذ،ثطل!لااعلىعاًومشرغةهلال؟س،لمصرص-ينطه5:هللىةا

-ةأاقو6يرينلمصرافينلمثةامنلاق"اعاوزقةاو.ا-اوطشرا)-م-اطالهذزةوفرانزرلدير"

(---؟اطغيتتنعلاعنزو6مغمرهنا)تىاايلملأهيوا-"هيلاومقعتنلمصتعااؤتنأوااهماءاتز"ـزنمههياوتن

لصط6يحمإطزنتنهـراإبيابنفى"هعه-،ص"اا!أمنلامهيتعثثنعيهيولىحتى

=الط-ء*-ةلهخفعتمءتحيلرحلالرهـ-صةالقصةأم.ا)يماويدعوبهـا

!....8وماننا،إ-باءلطايرهعسنصا!قاءاهنازعيرعرسعاوجن.صتعمقنيمئعء!

.اجيزسالارناااي-ولحنماا؟ثلإتلكاناانه،-مغمتي.بالر..،الدتنليينينننرالمئيقلين5فيص-ينتعهقاهي

هءتمااقهيزكاهتتنلهنوت"ءاكمنلعنبهيسعبعناخم6!مصفعفةتعا..صنم

-=6الاهواللمهررلةمنزع"عدد6"للمةألف"

مزدوجح!م5،()ت-لةألفررمنوتإستوالمائةاالحلقاتكطالماضارش،رفيازة،ت

.؟--

ل.ق1..بصفحة6،12و،د،شساخم-ةعلىيدشمدةاهـلةكلزقدمهايهلمصراعةالاذاظلمتالتي

.6مغعاثنوتحورالانينتي1،هنابمهةااههنتيالاستاةناالةصةهقلهاتحإفكنتن

بيروثتيالمعارلىم!تةمنثورات--.---.

ا-""ا-"ا"-""ا-اااا-اا-ا"ااااا-ااااأ-""إ-اا-أ"اااااتااااأ-أاإ-الااااا-ااااا-أا-ا"ااإا-ااعأاا-ااااا-اإيرء-دمركاح.ثيرلهطو.مدعهالادامعانووزعاينالدحداو،ر5لازا
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ا!رريلصا!طفي!!ما1للنمثماطى1

بة.اثعةماككأمعرادلاعداطرقكانت!،13يقطرعنا)-طحيهداكا،ةسفيا:عةاتحق:قو

الىتصلانكبيريخقبتو،وتحاول،النزعةزفست!زعليلةلالفلاذاعيا

ين،شارمةذمصرفيزارتا)تيبخهـ-امممدءمدالثبخة3ءعرزت،تا.-....

..-دعم2للخضرعتهااوهـعتعيهنوااتصوارتقاءاعلىاءتمدترقد.الهد!ر،س

!ينط"هـتور3الدكتبها)ذيإلالمقدلكفصو"امنفصلخراوكارعلىواضحبثكايههلميال.والم-كرراؤصوت5ذافكانارادؤ"ـ"الذى

رصلماذ.5تأروةد،يضاأ،؟لخطأايةحرررعنلطضلمااالث"رائ!!اوفي.هـعللىست.)"تبةبا*بةط"غيرم:عةاثحدا

أطمة-ابىببضيتاءيدءبد-خالثكمةءالآزهـرا.شيضةترقرح:خمامنلافآآادلاعداواجلاخراوليفأالةفيىليلةالفرأزءفتلقدو

لأفطارااتمكررفيزوسحو!الصجامعنميةأ"واالعر-فحدىافي"كتمعةدتانبعدالازيرمكانهاعلىخذتأتأبدو.ك"يرةيةإءرداو3وص%اتالج"

...ينا)دفي"ادتجلاادحدوعنجلمرخاخطاًهرلأزامش،خةزهعدإشحكلخصعممتنللجااذه5دينريمنولمبةر؟-اطة13ءتاإذعلىزقتواكليةش؟ان!ا

يةرلماالصحدمفىلافمامنك-يرءددةرزوفيسدءاكمةلمحاازتكاقدويلمصرا:هـعالمجاسةدرفيخصمرومتا،اشعبيةطيرالاسااوإشعبيالادتافيحداو

.زرتولىاغيرءىالرزدالفلة.-!-ال،!-تءا)شيةحرعىعامفإيدةالعدت!لحلقاذم5ا،3لءماع-تهاليلمزاىمدوكا،1هـشاحجثنماك-لمفةز"وط.قا
بر.ءر-ر-ي".حا-

ة!لهراإ.يخماو،ة3محااو..صوفلي"ـدونأرعإن)طم)شرلصذه.الط.قاتذه5على"أزفسلحإقاتا5ذعثيرزأمدىو،الصورةبمذ.

إذابالش.-؟دهـار:قنلبوليطاومنيئالحرءنتاف.ويدمنرين!:ةمإةة6إأشيرفكرلمالش+ءيةتأدراساافيينا؟اءعالمةخصصينمنعدد?روفي

،،انفسيةالحرومن،ز:ا!منأعاة"امبمضطرإشكاطليت،ربزف-5نج!:تبرةةا3وإعديدةاالح،قاتهذهاطام،1ا-عةلمرم3علجحممادالاعفيولونالم-ؤ

-...سنروىص.داع-دركاةوأدااتخصصينالاءؤ5بينمنو.ءة،1نةمفصتايرزقر

خطارامنأ:خإمرإفي?"ـور،ليلىشد!حوابالمضطرحم!هسيوفياح!داهتيروالد-ك-وراجاافيز"ـا؟ام"يةاهـراسهاوعاموضا)-عيالادباتخذالذي

حامنعقدتالىادكهـ"لى:لةم-اطاجددون-15زصوري*

.--اتناعالأضوءوإتلذبا،،)هـا*لمتإد!-ذتالتيايواالقلم-."كيرةركتو)دول

مماافيس؟ءاابا!لأكأطرهـذاو؟نا...ؤ-اطمناعا:هفيمااء-ابهـةافشةأ!ناا)ذيزدطاالاهوء!العزعءد3-ورأد،واا-امع"فيةوإر.3إدابرةدرعا-"

طا،مزفساألاءؤ5ليإهـثولم،رهاص%ارماًبكر3أددعنج!ثتطالشءةد4ليقيشعاللأدباسمركا،،ءسلإلىأ،1إشعيفياإثعررإاعنءاركاةودلابرةدر

...نجي-تالث.طكبباةبىألىا-ةحرءنفعونايردزواكاانإعدايمصحةوالم:خصضينلاءهؤبريننوم.صهنصومن!ه(عددفىوا-عةا-ةدريالم!ر

ذ!مارلاالاء"ؤجم!-د!.زصار.اه!رزصوق!ض.ة"ـكاظن-الثبءلىف--خ!."ريلةوءاوهو،،يالشعلاد.باررتصا-.بصالءصاثديرءدا/لأص:اذا

صراتةوازركلمأ.د31؟ا!ف-كت،ء:هنردإهعث*ظ!

خو..كى-*ردوسا"،موهـ"-.اسةراللمىفىإ-إيراالعلميإةبزتاز،.كزم"مخاص
افعورهردش!ءىاءنجعهاسفيلم:-!صينالاءهـؤعلىءةذالااز*ةمدت11يورالضرمنليكنلما

!اطتاهـرلازلي!3طيرءدرالمن%قلهوز؟هـهبةأأث"-خاك!ةءا،-.،ت!وقد:كثرولازةجعةا.رليا!يلمصراالم-:عاءصاب"ـفيتصبمناقهـا!إءما!ااذ5."!!

يأسلمأذحبا،ص-ينط"روة3الدلاا،فإةاكافي.بعاوسككأ.إبطكا،1نمالم-خصصوالاءهؤيتحدثتايورالضرمنإكنأنم:خرازبجاومن

قيإثطامفيا،فكةب،يألىاليةحرو!*ثخالش-زصية،ىسربافيهوومة،.اة-فتسالقضيمةذه5تكنألم.؟ليثالحدعلىو؟ه+اةادشذها)قضية5!ن

-مةمحافبا!،حالحعاايةحرر!جد.ةاةيةاءاقدةءههيبيما%إاتءرالتيطة)؟سالي!؟رالأحىهحماملاا.منأبأجا

--بميما-.-.....*"/ةى.-%خ.صزهز-سوقديامرأقي،ت!الش*الأذاعةان؟.يلمصراعابرتمزبجوافيالحادةاصطيرةهـان!راالىلأنانفاراذا

:.!%نر:بز01-...-ء-3ة213-اًبعدىيرة!ورالجمث!.لولىء-ئوار!ااتخصصورالاءهـؤو،بةالة-ا-ذ.5ءنا!ةم-،و

:-أ..-.،كا..غةي-آأ!لمق!اروكا،ميابأ...

-ابر!برملىةهـداستاءالاراوكارفلاليا!كا7?ص7?صكا7ضصكاء?صبرصصكاصءىصص"ءىص?7?ىكاص-?،كا.-ء7س"ء?،س7بز?-ءزر

:.إ*.-:.إ-في؟!!خنن-5للفةرا"ع-وااسةدر:!:ئيصضؤىالهااحى"اكلهئر

في؟!إ..:ل!اجبمفي!ل!ر5ظ-اروكا،،ملطلاسل!ا!!ه.هـ

يز.ير،نرأيرنج?اا!يخمؤتمبمفي!..،نج!هـتاث-خال"صبةسالت-5فيصءد!

أتر؟3برغ*)صهـمص/م!:في6لاالمقوا!هـاااًلمقروـذول!!!قى-

؟!!-%ض!و-+لا.-!لهـرافي

.ست:7:*-زر3 6!!بز:صمىممععىص-!?الش:"اعايور،اأىلرايهحرنرفي

!بزبر!ش!في!يخ!أ--.خإنر!-.زني

+قي!*3؟تج1مميقئجمغفيسة*،،:الكثيرىنصارامن0،الرخمفيب!.491إعاما.لكبرىال"قإديرإكفةالفإاكرب!صحالمزر!!
...؟..--ة7--!-..!-.حبما

--سطهروةالدكم3سراعلىو*3

3!لهحممومرمكثرتاس!مرار-ةاد!ى".رمراترل!االتىا)قصةمئر

لااءالقلممحارلق01مرلاجخاااطمحا!!!5تظرزنىلذا!إمكتاا.::*

في*:

لا؟رصاًراكتلماء..اءامةايىيهئلرا:الان"ماتالمكتي

7..--.--.ط*!.. .%!ةور3الدسهكسولا،-لمم!
--؟-.!--*لا.كا-؟-في-.عا)

07صف.--..ى---.-..-7ة؟-لا.!-:+2.-/.خبن!ئعةلمعركةماازىكاولا،--ين!هرزالاهل!ةسى"كبالمؤمنص
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ا!رريا!ماووفي!مافي1!ثماصلىا

إ.!+.لم؟!-+3.!*..-+:!!!+:آس..د.02هـسيعن!ظ..

07:؟-+!.م!!+.-؟7-.

-بئت.،:.-7؟7--.ءءبااصدعص!بالادار،ا!سارلم

ير!.3+أكفه!*-!م-.

ش-،---،إب-جم..

+د!.س---4+-بخ!ر؟؟!كقترفيأبر!ثبم:؟-.!أع(*آ-!!؟س-سنج%بخمأ--شبز7؟..هو"وعوافىمةاتلوعىءعر

فيو؟؟خا-تن?-.+!م--؟إلىلأ+،-؟-..د4--!.لم

كد1،حوول،ال!!!ييختي-آة-لا.3!6--!و!يا!حىحآإ،!ش!!نج\،.وقيخماأدت!+اء*01

كا-03؟*د!عرلى++!!ع،-+!!يم!--+برفي-سء،روأ!ت+قيبرد.!ا+4،،ا+73لا-دب-هـ؟ء،!-.+!؟؟+بمشبر!ظأا!ئراتجلياطاا)ةثاذ5زلىسرافاح.،?اير

-!في---،دفي*!+7!+++-؟.؟مت1لأطء+!ضيرلىبخفي؟--أ3لووط-خ!4أ؟،-ط-----!!لى!إ؟؟.ط!كاب+؟ب!ليبب+لمكا+...
3ح!!!!محح*+!حغ!-*:+.-!*ء+/،دط!!ا-3!+-!حذءبر!ذت!ض7.:*فئ+++ايم*ذ-!لي!-!!+%تج--الى،د-4،بمدئي!اد+---ط+أ،وحيحيبينالة"يةإرصالمعازامةي

لم!ع.-!؟*؟!-.+أاط++!لىح!!!-(-.*!+--عوأ7إ+ا.+"ط-7+!-+طلم--؟!لىلأ+؟++-لع،أ!لأم،9،لأ7؟-مد-؟++يرء--+*ظو!+ط+ +/-لح"---ج/!إطالابم--.ح!ئ!حغع!-ء!-.!ةك!؟-طلأ+!ليم؟ل!ح!لمحم+،،غ!يخ

ة-+!/حأ++!!.+.-،لم!ور--ولغ!!*د7،سش!ح!خي!لم-2م

يي2+!+س..-+-!+!خ!أ!+7-؟ب!ع+!برخ!+!+هـخحأ!و!ش!.بن!ش!؟لمو-!-!:غ7+!!3؟.!بم،-و+!مدس7

خغخأفيا-وء.--خ+-ع!يكغ6كعح!م؟،*!ي!-لىيعز"حتن3فيخ-.،!!!جمعما+%حخ،!أ-!ير؟؟ئم+أقىالالم؟يرفيءمأ!الجماإر*و)شاف":ازء!رو،ةعةلماحخازةفيلا

؟+-تأ7لم-وخجم؟!ضي!ا-و+؟/!9ت-كابر-5،!-.-إ.يم!؟-.؟.قىاأ،كأ+-ا.ط!لا

-،-!---+-!سس!!!-س.!د!ا-!-؟و-3-/يز،!3س-"

!ات؟نر-ه-".كالا؟-أ!لم---"ا،،-!7.،-أ.م.-،-!ءلا،س-+-!ه!عت)--ء-!--؟ظبهبرب-غب-آ؟؟؟يهز7+ف.!؟-كا؟طلم-+فيا)ةش-ا!هـذاردلى.ب---ةااداؤةاوا

!،؟!؟--؟-ا،ءط1+ابخ-م!-:غ!بم!-اا6---بر372خ!في!إلىلئ!؟!أ؟؟3نجثبه!!بهي!؟لح!ه!-7بر".ظ-س-+؟ت.--أ؟س!؟!!-ةغ.؟-أ!+لم4.!!كا+-+!!+--صىلمااالشارفي4افىإماديايروالتصضهـعر !حم!ظا!غحكاض!!ه!؟+كام-+.؟ءاء7؟-لا-+ءلا---تئ!ز!ل!.يم3-،-؟+-!4-كأهـ-!طحد؟مجغحبملم،!بر!أش7سا

بم-"!م+--وكل-ا-طل-7-!؟س!د!-،!-!ط!ع!الى؟خضلأ-أ-+س-

..!!+ح!لىخمابم!+ء-؟"+!.،.++4!-+نبمء؟--+لمطب+-،ء!برسيرطبم+-ا.لأ-ب!ئ!3!!!سقي2لأ/--،/2،.ت-أ!-:--،/-7آ-+يرم-ؤ؟،-01د!ط-،،--!؟--ط.

ؤ.؟لأ؟،-لى!؟+-ب.فى!-،ء7--نهؤش+كم7يرلم؟!ء-!ذ؟بم+!نخح!%.عم1!اس،!-د:لا+د--!-!؟،

4و+ش؟-ننا-ا-!0،3في.دغ-خسكأ"..،!+.ء!ط!هـ-.!لح!م!*،و!جمولد!؟بخ!!"جلا،،في+!بمكا+بت--.5ير+--ءطيخ؟؟(717--؟--ط!س-،ل7!،ط-د-إ/-سج-في+،2!ش---أرهـ.الشرمياركهولدابو5لموا"عا)ةةا

ط-!*،+.!لا؟-ءء+ت!7لأ!+7م!-+7دلم!-+--7-/عط-!!لم!++ا،7+-7-خ!،7++-كا-لأم

:ئم!؟لمحا؟!من!؟،-عو،%؟بلى7+771"-ا!:-د--س---ب!-!-.!شأ-ا-.أ-ص-!و!مء"طبالاس!-خ!و!ب!!+بربوثفي!!-في++7؟لاد--7-لمدءلا؟ممط!ازش!زكرثعلرعد،1.را-:احافقد

و:.ءط!إبرئولش!لح+!و؟+ء--.مط--+-لم-4!7!لم!!+س،ةم؟+خ!.ش-!!-آ-حح!د-؟؟قيط.؟1-!--فيا-".--.--لاد!؟!يز-لملم؟؟!،+-؟،-!!-*أللأ،لم-،كاإد،ء3-!!++اسدى!بم!!لحلأ1،!ت3!.-..د+ساشخ-شد.لى-اس.

ت-؟حل!!-ير!في.2!.-خ-ا،أ+ع+-6.قي7.+سبز-!-ا،!!جو؟كانم-7!لمكأثبئ؟+ج!يؤ-بر-ا"،د6!د.!لم---س!مب؟؟،!+.-ط-+7-+-ض+؟د.كا+م+؟-.--!/،-ادلثءداوالصهعع!اهذزجظب-"ب،فىال"فا

لأ---في+5!؟"س.-+؟.ب+--!-ب!!+!بربم-لا!!-!-!+!ش-طىخ!س؟،3.-،،نرءأ!!بز؟-بز3!ح!عحص؟يلأ،!ع/72!-:"دد7-----كا!لدول

!حلم2لأز!؟لير!كا*----++-ط----؟م+-+-؟--!+-.---"!:!--،لم؟!-!ت!!،!.!-.!؟كا-يم!سس-؟س-+-7+-4م2!--؟إ!إيم،ءس-.د-!

-ثجمغو+7-*--7س-م+-يز-:أ!++لأ-!4د-+.++د-ح!خ-!!ر-طغأ!؟ب+ط-؟--خجمحبم،ص+لم--،.+--!-؟؟3!"ج-فيئنلاط--+إد...-."؟؟+،-!1،---+4!نم--د!-.-++ملأد41،-ني)فاط)ثاااذ5داةدمليا،هراوإ

ولخ!كم!!!جمس-.+-هـ-+7ت،ت+-بزلأ---+--"حمبئ-!--.-،+-،-إ--ألا.!.س--كا--9-(لا،(س--فيدس-+م،-.(---بر!د؟ص-..--م+-.

!،؟تجتب--4--:+-لأ-!لا-!3نجي-لمقيلاج-!؟-خع-،51و+!اس!7لم.ء!-.كا-ا!"-د-!!لم،ط----.د؟.

.-.-لا---!-+.-أابر-ا-؟-.--آاد:.س----،-ا-ء--ش+-يمطس!--ا!خ--و-م--حع؟-.!.،+لاد-:-فعمالىصءعرز-امةلياالش،راد5يإتجليا

بم5لم-!كا-م:-+.د.ب/،لأ---!.--+م-؟!-!--!الى+اوركل!أ/7!!+أيرط-++؟إبر++!لا.ط-+د،،--.!+اأ---+ا-!طلىذ؟!/7بتمفيزرس+-!ط،و.اخ7+لىدلا-!اارظفلل،فياغ-رتو)فوايرإ/"صو1

أ.+--ت--ءد،،+7.شط!،36ا7ء+!-!ا-ءا!؟-آ+-كا-.!ب-،--ظ!،دء-ة-.،،س+-!-ق!

:ظكمطيمت.+3-+-*!-+تم!اط!.!5!يخ!!+و؟*%فرلمذ--+7!الى؟3.-ح!-ء-لأ--.7!-.--2-د-+و-+أ!فيخد،ب-

د-؟!-دة"وال4ـمحبيبمعيررءدزها،مإكىبريررو

رسام،كيملمن:لموالف(مبدمشق"لةالجم

الءحورءراثاير:هو5نقر،ر!ام"ةابينمرموقزيي

،ةلهدسبايرصوا)ةير:هابهو،ةثاإةرباسهملرا

ءاوس،كاصةاع"لافن3افهـةغرتووالفرةإصوااسةدر،لكذفىولاءا

"عهنامنام،روالةوالظلبر"ننازوا)ةو،طالخطوكا"بترنا-بةمن،(لةالمث-ا"

0ذ5لعلم.ءعبرمعنىلهنيركوانرلمةتضيالذيز"ـ،ذارةالصوعموضو

اًلرس،افن!ء"انالىمردها،م)ك!الف:انخلالهامنيرتطلعالييةاوالز!ا!-ةء-!أ-!+س4!هم!-لاط--+4-!

-؟\.كأ-يم-لأأ-،كمد+6ش!!بز7،يم+-د،لىء!!62+-ا.؟خ.+.+،!م--*حتط+،،؟ب3!!--!-!--ء+أ!ا-+د"ظد؟لا!+!ؤت.+لا"7!؟سملاب(11+.!+،

++ظد--.---ط!.،-!افي-ا!-.اير-اء!2+7-+مطغ،؟.تم+كالأ-ص-بر!-3-صكالاا..-لأ/!+؟بر،-ب7بأ+كا؟د؟لا-.3،7

فىءؤص،دهءةلإ"ةة،طلىاىنرزءااكما،جهانتامنكبرلااالة-معلىتم+--.آ-7\-س++------؟--انر-؟7!؟دبرخلأسنج؟؟!لمت-+-!أبئ؟!لمإ+3!+7!؟إ+؟لمأءلماطنرار+ضة!!7"!مإ-ويخط!ء!+:،سالا-ولأو--لىءشأ-7!+-3،ش!---عأ،-9/نمترب؟- -+..-ء-+.-=-خ-،.كااكا(لأ--،،!يم-ر:++ك*الى7لآ؟د!7،غلحرإد+3.+!06،!7ا+7-؟؟

هزا،ذد-متءكشرةادصوتحه"صاهنا"قىبرازعىولا،ككرااوادصورةط--إم-.+ا،/!+++لاس.-:-.،!!!!برلا.؟+ددخ!أفي!!؟*أ!ص-أ!؟-!ش!قي!7كا!-7مظلمبر"دخ(+لما!!قى-7-!د-تن،.مإ:نج-!؟--؟!!لاو+.ط3م

.رى--،17ة-ة-+-م-أ!في؟--3!شخذت-،د-7-ت؟-:؟يم!-+دا+.س+--كا!+ح!---،

،-4ت+أث؟-يركالأخ+فيلم؟؟؟خ.!ع-:!-!جلم!أظ--آو-،بد-"كا،ل،+ط-ا

،رةا)-صواهـازلىاديرةلمئرازعةاغرالةوزوئلوساالا-"عمالزعىولكةةا4.--،إ،،ءغ؟-ط!!+!شءنما!-تم!-ؤ*غخبر*لاتلا!-لأأ-،ج/متم.-!لأفئم+--مم؟لا-7ا+؟+برس
..-03ف!-!؟+كاشبىلمكعذز-ص،+لأس!+ة-7+مء+أ،طد-

+7+او+لى+ل!ء+ا.فيا!"23-؟-لأؤ-؟77ء+!دإ+إبم!!ء7+بل71ء

رالولاكا،فياغرنوا)فوسأ"صوافىى5الى،الةةة"ةئا!لوسلماملىهاغكرو.----+-"*-ح-+!لىخ-أ؟؟-في*د!،بمألم،4--فيسد.!،ببء+ذ،،ا+في----ا-+ألح!!/دإ--ا؟.-!!!ا؟.أب7.
--"-ء.4ظ\فيخ-!!،-نم!لا!دوء+أس!؟!--ءأ!!!س.لا،-؟المظ!-خدكاو+-+لي+!+

...-+عدء++ا*آ،-ضابمأ-،لأ.!بفيلا7؟لىحكأ7؟4،كألىأشء--بملهبغ؟-د-سكاابىبرحظ؟؟ءإ؟.سفي،د-أ.!:

.لرسمارلايوا)قلمةالةرشو7.(؟وض!؟!إ+ط(،-ب!-و-لانم+-إ+ت+؟فيقيجبر+طا+فيم-7الإ---

-.و،+-!ء!!خ!ا!د-كأ،.ءب؟+لاا51حأفيم،دا+ا

اصادقاا)فىلا--اسراكا،1اء"ازت،ر.صورعجنارالم*رضضمو!د----س:أ-+؟برتم؟-7-!!طلأ،:-7لأ-ا-أ--+--7وإ+،

..د11ل!،714-كأإ(3،

؟"تملى؟.في!7:!،!(،(لأ-ءسلى2دط-،م-؟.ذ--ت3

يديرالى،ةكروالفإةظرار-ىفقاالخو!اداوفي،رالصو!أفالتلفي!:!!بم!ءت!ب7-أ!خفي(!.--ول؟-6س

7-.!ش-؟*؟في9-ء!ذالا1!-كاأاخ---7ث-خ

.!د5لمشااعلىاسطة،1ورثكرا)ةأيى"غىو،هاعنالة*صرلىةاالف+؟ا--كا!-!د4؟!خإ-وآد!-؟اس!س؟؟أ-؟-لما7---ة-.-:+أ+،

.-.-.+أ+م!لىا!أالا2كنىل!يملأأ+"اكأخ/بمفي+كأدبمد

--..عإا+---+إ-01اتأ:--!!!+ت؟(/-ع3

العهـا!زوع.بئاساذ،هاحدو"الةضحةالةاززكر"لمثالةلث!هصوردهى-.دئرلم؟-لض+-لا-،"-ديم-!؟7+لا

-.-ء*"++د!،د:(،طب--+-بم؟!فى17+غ-!!لي،ح-

الذى،يفىلاغرا،،سف"ةور)ل؟ثاوتيرةف!و،ءلح-ناالةلمثااليمادتؤاذىاذ-؟-ا!7:،ا!!"7طا7؟،-شأ؟--!7كاخ-زاخ%كا.--لم-+-خأج،؟؟!فيبر؟+بم

--قىفي+لح!قئ*7لمفي؟!؟+-نر!،ط:لا-ؤ11؟-أ--،،ء-+ا-لمفي؟!كأم+ير+؟!نمأ--ى.س4د

يضمةيكيما،لاصلىاةرالصوضوعمومح،اًحضوورةالصويةح!لمفيلظ"رلأا،ب؟!د--!!،--؟،،ا!ألا-شج+وع!بان،-+-لم!!+؟لى--ط!،د+،لا-د

.-!ا؟إبر+ة-بو!يخ!-لأ-،/+67ع!.!خس7م+بزبم/.دلأ،-

الصورةاس!اسانفىشكمنليىو.حدةوالو--امالانمنءاًنوعلصماأ-فيفيآإ"!بإمء-؟-!!-ش+-ثفي.لأإ+!4+لا-
بة-7.!++-!6!نه!!4"-ت+دج!،لم"4!لم!لاكا-!نم.أبئة+

.!ي!+تر؟ا--،كأغض!لا-7-.د!-ت؟!اد3،!ى%-عا++-

هلمةدمالىتظا-ا(ثالةارا،نهااذ(،سةوفير)ل-،رلمصواًشاء.كمااجنر!+؟،-!،3-!+ب-في!+-+7؟)+؟د-أ،-كا+ء!ب،؟برلا!.--،لأ--+لء

ر3بي.ط.33،!+لأ!بملىش-+د+د-!م-،بر--؟!،فيت-ا-ا+نرد!!+-!3-!7+؟س،!مط

ز؟ومالذيإةءثالاراسرظ،1بااصورايرعن!كما،معكراضجوفيكا!!!ز!دغأني؟ظ!د!بم،برذنرويرئر،-+؟-بم*-م7-ابز.غ9--كا.لأد-؟!س-كا/+74--

-ت،!يم+يلع!ا!ترإ+ئر+!-!"!!وير!--!-اد+؟مبرسث؟؟س-طد-م7:-

لاحاهما،هـاردالةلمما".ـ)كر1121ف-را،رص"ع"ـ-لةلمثالةا،غأد!-أكبم-لم3.انرلأ.--+د!01.طعأ7-،لمشلم،،

مر(و-و-"جورو.!.ح!...7++،ش؟؟أ7-!+-و-،.إ+،/+يخسالم!----أ---3آلا+-/1لىع

قي!د-:،+ونمز!ح-س!"

...لو-تهورالمكيعإيهيبنياا)د؟!حم!-!بخبخشكالإقيطع-لا--لام-بم؟،+،كدزر،ءلابم!--.!!ا

،دحا)كاح:الفلاازهىو-يمررىفهلحعراصخوااثحرل!ةرصوماتيرو/م-مزرنركا!+د--!س7؟لم-ات.ا-س--!د--+عا؟

4،-ر!.،؟.!لمفيلىد؟-!عدوست؟ا-7ت!؟.4

اروز"ـ.سلأامنثهور!ازعاقاا."ـ،لي.وأطاطواًسصادآ5حاعىرىإذاط-فى!لم+ش-؟؟ط!7ط-الى-خس--،+ءلأو-.ا-لا!-+-اسلا؟ر
...--"-ر!7ط!!تج!لا.!د+د.-نم،!س؟؟+؟37

بةر"،صالحاا.ءهـ!للاهـذفى،،-:اسلمةاكههـ1.في)جهـدهرالصواحمااخيد+!شط-فى-ا!+-.+!-+.اأ!+لأإ7-ت+-+

ى-.ءى.-مى!-ءرر.و،!.-لأيز؟ط/+0771لىبم؟د7بم؟ء!

بمالهمنا)ك.يرة1أصواإةةدت،شابمءين8مز:اكافلو،زينالبقرا:يل+3ؤ؟خألا7،-لأكام"بز-،ا+-ش+سلأ+لا+-

اشآذانما:داأ:4ء:خةضصليةوازنمصا،1ا)"قافيالمصورفؤو؟.ء*؟اورو-4لأ-ا-

!كاهـ*"الكأ"!رانمأجزيرةالأءزج*نهأ3و،ز+هوقروحالفير*رضا"اا--


