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الكأوالازىالةوانألثهذاأصأ؟!دصتالدصوريرا(ووداناالصةلاة*ا!علامآلم!با

ع-نيرحثف،امامهييح!روماالكةابر(يسذهنفىي!رمارين

صء31-اىعر:هـقنو.هالقصصرعةابطرعلىةا؟كهقدرةوودقهقه)15روبيالشاسه!يوبقم

--اسلااال!!"رةقدمااد5و.:عه.الكلل-"لااءدلىالمحنوماالع

-."001يركنب-ا،ـفا.!.وووال!الإفهإدصدقياوبوا"صئعالزبرللقمرصي"عملاةطلبرجل"

ال.ملفىلطا(وسيقا؟أزباك"شا؟!علىزهقدرفهدالةدذا5م:لان،ا)ةاة-د-ثموت4يرانشاعرا.ىص4لبفلاانهالهمنويرى

!هـدبر:ألارتباطااثدطهتبالاربلزهالذ"ةادىيرؤلانب!جاوهو،افكطاان؟سبالذيوعىشاواتالموذللى!:ءذانثصمةمايعلنلانهذللا

ئ!سرليقوحينعملأ"يطإبجل!رة!مهإهىزبة"الذي4الاا--امومونالم!يص-درهق،ا-لوبرهومذه؟يرةرضانيرحا.لموبل،الاقدءئخذه

كا.يرسممراق&ذلد".قىقير%و..أءدحضرا""*تكلل.ح!مامن

مترجمها.ح.ك!انيفااو!ذ،هالق!،ذ.تحيزتنياقلمتالهذتحيزتكاةفدعمل!يرطلبصلةص"!وأاقرنا.لجالحرابهذشعرتول؟د

ةطلبر-ا!ة!"ي2ف،.ونالم!ناحبةمن!اتحيزت.اطالفى"للق!

ا)ه!ميليالىللامعهدللدع"ور"!ودلاعقن.فيتثبر.نوأالعنابرز"ص3نجهوقد،نههدد!لالةاعلى!كاأبعم!

قب-ارمنل5بطأمرفلستىلاخراا)ثلإثالقصصمااثق.اًطالذيالكتأبرزجيس"ووا)ةكإم.الم:ءمب!ءلميرأ-ري4صوالق

طين.فلبماًصاةتءصلءجم!هاانيرالت-رتجيبترمنف"ـامالمدمنىاوادالذي"ءما.الىفاحال"،هيرا3ًجلللرامرجم!مهلمومديرنا*

ز:-اؤاا،ابمإءكاراللإشعوعنإهـعبير1هـولادبا.كانواذاكاهالامراداريان

الش-!:"ب:هت-رلىةصهالوقتفيث-:..دو!لالىفيتبراكتاباورفيس

فيفلسطينةلمسمابإغتدحايلىا.دركان.تطجعد45و،طلالماءلالى"ذاموقف.ةلموففيةومذاتكآن"ةدما

لىابر-ةدلاانفنوالسمواهـوباداوالشعر.ب-ةالعرا)تف--ة7؟اءاه-5العاطل-للاروموقفسالما!ىمو.ةهريناةقارد4تلوالمقارنة

لى4لى*،بلشعوباتمرالتية-لاجتماعاسيلماوااتالهزتسج-لفية!ةينينايهملالذيعالراالفنييب3الترذلكامامةاا)فسنجدوهحذا

اسءقهـوبيالعر-عرالكانذاله.تيالذاعبير"ةالى!اقرافيرهـلئنع،دنةف(لةار.احد.مومبقي"علع"فىةةبو.!"

طين.فلس-اةمأت-محه-ارلىاالة-ونوصاب،لهمالقوتيدءوفيلةليكلنهينملرواطةاللههعمرمبئبعينالار

يه?للثان-و"المدرسمن.لمجر41الىاضطرقابوءزوفيةثوا)-اغهفي

القصةلىافتصلتغإغلملأكثراتصبجةسالماًاىزر!نماوءـافعز)كةه..حدواللحنا000حدةوالق!"فا.ا)صغاراخوزهللي.و

ر-ةوانرأفىزريارزإمال-ولكذاليع-دلىأ-و،يرةالقصحتاانة"اعلىواء"ةءانالطهخلدلو.ينمختلفينمومهيلأثينطبةغلى

اًللمانااهـذصعئو-إةألماءـفىهلوحلف.تؤللةالطو.العاملمعنىاكديؤمة-ءماًكلرنا)ةحو

-س.-نبوءةيءملىكآناذامرتينرث:حرالحمكانالقديمةالارابوفي

اتياةمالصدبةبمما?ةالعربالشعومناصص*تجينيةطسالفلفىثهفقواحنيملالثفلطالا-رعنفي:لمف-لمكلوكآن،مادق"

ضوعموزص*حوالءاطنعقل"فءهـلاصغرهفيالطفلبهايصاب،زأكااسبعأكلزأع-افات!قرف!س3اطلمفيىيرعونقفرءا(ض!مون

هحاهـوو4محلااار-ءرنكا.مهتاةةبلسةات!سكللأهرةيقبلا-ةبممجمع3ءحلدثموثم

.هاهلمعةك.دأ01-كأالفيخةلمفوالمصمونال!ءزفقالذيا-لحلما

!غيرلحلماو،.لجكاع-ةامةا)صدغيرشخص-ةالمةصداللكنوكان3ت"لم!راالق!صمنان،الوانبتو،عبروظ،رتبىجاساومنذ

.ء-للاايق!رلىارةلأشاانانجدزتاؤاا!لهو:إ)فتيلالعماصخرؤثهدجاءتةا-رةص"وهىالعةاود"كاآصوانرتوليقص"بر:!ءامن

فىوملااهـوءا--لمف"اللعمالااهـذهثر3ادشنهافىئماًداموانذكارةة.الدانالىكانالةثبد."اءةاءو،مدرسية"ة.!"كطفيتركطف!لهاا

--،اولادمنلدجمهمامالح!رةا)عالمالىالمأفلذا5مجيءمنعءاولاكايف

زقحمياتالن،ـاءـ!هانولو،ء:3ـاثتحداإلتيا)-لاثالقصص-لغثالةدياصح.!او-!،العافلمجيهءاودة!!"-الة!تانوكانت

تخرجإنمنلاردلات!اابعضفيالفننال"ملعلىءاًاقحاولص.هال:،ايةفىواحداًمصهونأزاكولةلآ-رحينمنتتداخ!ن
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عثوة،المبابنهاعظامالىا)عكفنيحملانعلىوج!!اوصبمرهـااوكاًنمكافوالتصطضاعلاافجي:دو،4ص-اغتطبيعةمن

إةءدلامننىلمعااءـذيح-لبما.يالقارالىيوحينلافيآكاءليرقوبماخعمقةغيرالىكازب

ردـيللها.شءس.مبقلم"بئبراالد"حلةمرعنبيرتعهـوئي15ا)نرتصارلاانعالتعبيرلعلو

مرةو،طينفإساة؟اًس15روإدلدليابةاةقصوزتصلقتفااانبرعدلآنابهاءربجيةالعربوالشعأتبدالتيالقوة

،لخاصابالحدثبطتبمرالعاملحدثادنجىاخر.مةالصدلهـومن

ارضع"ـفيءصرلقيلذيالح!ودابنهاونجمةال"مةمنلاف:دلد-ءورا.قلممأحمودكفن))ؤصةي5لمطولااوالقصة

لتا-ةوالتيريالمواتهوسءارسعهدملال"ابرد،حمةلمعراةةصا)سلامعبدركتوللمد%تقر)قدو،إعجثليالامالء:د

ماعالكبيربضرالااقتوفلسطينفىتاسلطااعلي"!-المطاو،يرصااإلبرادعد"يبدلاا8مجإةفي"سالكأ"

بة391لإل"ـ!اقواانا.دكلماتلديكانتلم!،وطاقكبلمن51اًتقر

اعة-ا)برمنيخلمولانبسلوباتبكاالى:ايرىخراةمروةث؟ما"ليسا"ئعتهرالترا"او،يك"ب؟ابمح!ااعءـاعثرأ

نباكازا.تقازف!رلاةطنيلوالمصلحةاوجيةالشخصلمصإحةاناتدشافاجيمطرذئد"ادةيا!-بقء:يدقو،هنلذافي

،برأييدلي"كنلم"انهعلىالقصةلارفىبطلهلنايقدم.ضيلماالاابلآدل"عدد0القصصعلى1لءقهتعفىبها

ته"واءروعملمهسيارتهفىلاافكرلا،هعندراًيلاؤهلامند.تستمؤصة!ي"خزودكفن"قص"انشكولا

نا4ـعلىتحةلم7التيهي،فءهالاايفكرلاالتيا)سجيارةهذهوانزإتالل"ينإتينحلمراعنز*ب!رهـي،ازتصاراالهزيمة

،أيبررافيهيدلىإكنلمالتيائللمازلكفيقةاًمولهىتخذ،ؤإ-طيناةسمأءازالاناحتىبمماتمربرءةالعربالشعو

.الفعل.الىيالرأوزنجامرلااانبل.ءللااحلمةمرثم؟ةلهزاحلةمر

ملةا.لذه5وكانت،ته-:-ارع8ار.فكارالاضرابسادفم:ذولاقبرلهبوانير"ا.ركةافي-ودصرعميوأدت.قصةى5

لانذللاعلىاعكرضتص:هزوول!ن،اكخ!يه.حةطلمباال.املل،حدىالىركاالقطفىلارامنءه"تر!ودلقيأنإعددوأطرفاقهرلان،كفن

الجنودلافإاللطاتجلبث3ذادوب.الىحءدماًلهرأسهطا)-يارةفيم"عمقيإ.نم)،-دثدمن"عثأبدالذيا!بالامللضقوزة:"لط..ب-لوت؟ا

لخمل15-ودربرزعلمس.ارةكلعلىإدهاووض+تينا:ا؟راعلى)ةقضي.،،دسالىهل2انبدلا،-ودفن3،ا):وبذلثن1،أطا)"اًدئة15

لمصىلمنزهس"اربلعزهالو-عيدوزمئاتارالبا-ءار:لف!ز،الجةودالب-:طالايماناذ5لالىو،نيمةالهمةنيماأيقتماطلااوساةلمأابرينو

لمعليهيضفيف!بعاله4اث-،مخإطبتجللترىوءةاؤوجة"ـ،ن!حبعاةالمأسريناطءمر!علازقالامومةقوى"غذدبماالذيالقوياذجا)

"تهلةجأةو،اث-!.هامعل-تهفييف!ىريزالهـامللعافاءفجال؟سماكلمث:ماتولىعماءاتآمروا)-اسةر"ثسقادقالفش-لحينءوالامل

امتلأتارد"لإ-وقياته-!اراجا-رعلىالعاملوببرورليرالبور-الةإ-طينء!طرانفىا)"ةةأضاتولاالاثإنفيم"عمقيؤءةد،لمالمءلمحه-ين

الظئريئ.ر+شفي:يهحبثالىبمم.ـىحلل!لماس.وععنواك!راوا)ة-اسءرثالاثةاهتلكفي.0-:ة-خ

اللحظههذهفيزق-5فيتن!ىير.وكانرزس،ـ،في!بىالىا؟قوبدأو؟ازرةأما?س:""ش!م"لل.."ايمماندأمتا)ة-!!عا-بوع.المأساةبينو

انلاوايئشىأوة،ءهأانالمنصرنبطارف؟د،أومهإنيفيتةءيرهمهةا.."راث

الجهود،""لتةعطلتهس؟ارب"ةعللانإ:مئثم،المعركهاثةاءسهبرما!اب4العم.فى5.عب:*اطتفشبعإةاانالعج.لى3:ورالداعاسه-!اوقد

الىى2و5الوادينحوا-"أـيواند"ا)-؟رةمنثةفزانيفكلثممنكااحياس-روالقي،ورهالكللجلدءا،الناسنسيؤ؟االتاًشالةلم.لة

الىمنةادأ؟ة-5بدذلررا-8-الهيرىوكلءدءا،الجةو!بةنف:،ا؟نقاءهوئ-ءظبالحجازد2-رمنالكفني-ش-شى،2،ءودؤ!.،ءلأ

ا"،وتبادبارةث:حرفانهـإبثءاف"و،15"ذللىالةكرة.-:ف:ق-"دولمزامتال"-):حلا-ة"اعطة"وء:دما3اا"بهيرءةنحىب"

كآنث،ال!اقي.ذ.،الفعلهذاانالواتحومن..الجةدئقالصا:اءثج.الدبالطنصافافي

حقادماوءاطاال"مهيدمذااصعانعولءنه،الامرلاومنا-كازباه!فاملرلمين،الجهـاع"وه!ل-"دالفر"صا-4ربنلفاؤا)ةاجمعوبمذا

منعلقيهءطبببهزأقيحىو،والتصنعالالازبقفي!ايجمدولا.فإ-ط-يخهالىلىجوعافيبالعواملإبنوها!اتكفنانفيمهال.هه

نمدالحذا5عخدانتهىالكات-انلواودوكا:تانعنالقصةفار-فعت،ا-حماعيةدلالةاكش!ىدثد)حا!:خةءذا

.،ع"ةلاصظا):هادلالهااصب"ث!تثق،1نعأل-عواديفر!دثدمجرنتكو

ا)سائقكانااذ:ئل-الهاانخشيكأنمالكن،)ةالبطو،ال-لحاس.وعلاءفماءاععل-"912لكء.دفيمهال.ههزراثش-ةن"لم

تجاللاةكارا"ذهانالمؤلفايهاعرقتفكجيفماتقد.ءلةالمقالم.ركهفيث!يدبعلا!ايبهي!فنانو؟حىن

الح؟ةقءدعلىةقال"اابقىلذلك؟موتهقهلئقال-ابذهنلما"وحيرتبتاًملانهالقصةاخرفيالمؤلفتدخللاولو

تا3خوالوا.لكذبعدالروحيسلمثمرةصءهوةضيحشنجم-ةالعمةتضثل-؟نو،القصةعلىة!لدعنصء:اككان
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العاوثدة."اقدما"رزءلهمادنةا.لقواطال"ـ،ابطالقخانهلاإكذشيءمنعناًل،يلاالفنان7

وبةمهلة-انه"ـبر:هافاعتروبعد،تماءأوا!حهل؟-تادمموث*صيةؤهصيانق:ل13عءصرزلقى!نتىتهمخلموقاافكار!ثعر

ثكءدسلم،لانااطدثثذا5)ةدعل!ىنررولهبة-اًرفالق.،1ال-ىاحش؟.حدالىابها..

251ـ-دمح:"ـالثعنبدث"اثم،-د"ف!حياقيدخلمتا-رىا-اهعن

"ائا-نيعنىعبر؟-ب.ا)نجدلاضاف-ةايةال:هاذه5فيو
يفلالا--والهذزم+دكهناكانصقاً.والةدث-ينءديا"ااب!حلا.

نتح8كاسة:يةا)ةرحهساودع"ـفىو5.القديمأ-ةاذ.د،لهماةاو5ادهمءعهزفسرلدك"واهعنعولذدا.ءلاس:ياازفسهوو--!اءلزامن

ناءح(؟قىحلالىتحتا!ادأضايامنال!ثير5ةاك،"ع:"يدامامابا.مروزااتاليراًسعنتحدثحينالىابقةقصتهفيالعج"لي

زصونأنحا.ل،ال.طنربوعمنجنكلفىزةشببرهـ"عرورة4ثىكترلم))ليقوهـناكاءبلفا.ينالنءمكلمو":وطالزعماء

".ورةا)ةل-ارن5حداًاووظتحيافىتجدثدءةصرز-5يمااعنيةبرثم،"دهلاواوجت"زووسعيدمباًعماءلزا

!هرالالى!بئلمال!ادبينلآهدعمفي11لبماعابرراددلىاءكألعودثمنالغرءانواولد2ـ-اكديونددواسلذفياهملجيرانؤا،لشعببا

ا-دملفكاا)ش!-"هالىزدفاعا135يرعةقدالحب-"بهأنذلك؟والتد!ينمنم؟ارالما)ة.ظوفىبماكا-بال-كصفلمكاًنماو..هاصر

مجردمنحاو.ضاككرالة-ولالهذالففيلمبررانيكوانب-وكآنحف"زيلذاما)-وتقبيرئييناالفدفصقوفيابنه.يرعراءعنى

.أتالاثارهذهءمابردىارهـاوغسلالوطنارضلتطهيرلزاحفينامعؤجه

أمرعدبابسلاهالقاريفانلرسالةاوديل)ةف!ى!رءاضرارومع

نمون8الذلكريررالرسالةابقاانالىيرجعذلكولعا!،اطركه..-مالمجرالإغاص:!ن

.ادثاطوعلى!!اةكيالذيالتف!يرولملحوادثافجي"احتشدتقدخيرالاءا؟زوءذا

الذيا)ةبرير5ءملولاالةة:هالدلالةهطهـافاعأود!ىنوكاًنما.1)قصة4بعة:تلذياالمءأنيالمجهودذلكاىعدف-5

-ورالاه"ذ.في-عرلن"ول!نكئننةار-الة"فيتمانعلىادلميحما!دضحيانديرلال!ىنوان"هتقصتهانلفإصلمؤاص

3!!!،ذأذءاالهعيدا؟افىفيلاتهماكانف.نهلقدال.ناوانت!بدمارأع1131.-!ىلالتببامنعجلعلىهـاكرفذ5ل!التيثدالحوا:عض

الىمحاقيهاند،ـقىان"ااة؟:يردل5!ذدكسع-داموماتت،السنواتمضت"ا)"-كرة"ذهالىأؤطر

ر!اا!-انعلىزع-مدولا،ادزهبأروبي.دالاز-ان"افيلةالتيا)-هادةالىلاناهماوزنتاها.توف!زجيدالشهلاداوصهبو،ةجرالهقءرا

اساًلرولىفيا،ص!اءى-ولماإة:اقف!انإحظلاا؟صرآأ-اناارادةوبنهامااو،.ثجيابالغ-لفيفتعملجتهزوماا.اللإجئفيبين

-ادهدتلجأقد3:-اذاشإ-طورذللمثدب)ه.قوثم؟القةجمقتمتحالى..ءعةلجاايدخللمزهفاكال

غامفما(يرة!فيصهلإفما.المانيزلمثلاوذهلالزأاًأل!اضسكانأنهلا!يس!د،الف:يلالعموحدةعنيخرجعلهلاخيرااًلجزءذافه

ء-؟?رعإ"دلقصءهةنهاييورظجيناانيديرالكاتبكانولو
ئسو،تطافبا!سيءا)ةارقيعا!-،إت

ثة--ذهال.اريلانذلودعل،ثةلا،1الذيصهالحازفاول!ومالا13برماد.يةا)نهاهـذهغيرقطع،نؤكون!اؤا،لج"وداءخئقالسا

ااضءةىرها--ت؟اف:"ساوسالةال.13ء،!والتيالة:اةتموؤأحياا4عطف"ا-اممهاليدانمن"رسهالة

فه"عح4ـم+اًزفتاعلمتةشففكاا(بمالعلىلهشفلى/15بل،قبرهالىذهبت

ا!-ض!ازعبرف"كيءعلفهلىاهـي((ا"دانامنكاسرسالةة!ه101

.ءفأمضاقأا:فابالشاعنتعبر،م!اطاباطدثمالعالحدثاطزباارعن-12ير،تبطرو-

والىليالووججيا)-لملامء:-دءورلدكاالى0تحجتيماحتاوةإسعا!ينعناةعونتدايذينالم:طوعينمعف-طوجح؟هفكطءفثا!الذي

الاحر!ذيبةالدباقصةصاءبوالىعطفهءيسااذلاستا.ءهمصرصاكى4ل-"ث

فىمارقسط-ا!صقدنكوانااحجيار،الكثيرةلهحاءجةاما-لالبمملاع--"وهياقارلءإبزه:!رالاسى15يةلاةمط؟هاا

....كااالاعلىأءلبازت!لامإببالقا)سههادقترزءطاتةائلا
امثكرو.افتتهاءاعمالهار"ـفيام!قا12ز-احولناتنشفن

...وىيرلذيا--5!درة12-دليرانلمثدامنارماكقبمرسالةوالةصة

أ؟سمدامألقلمماقلمياإل-ةوفىاللء"اب-ءيحالتيأبادللم!"لهالرساو!ذ..!8"اا)تلىزهزساالالىادالبر؟يقطرعن-القكلةاةا

.جهاساصهوال-قويرناء"!مااستطفيهبةهاثر):صلتختءرانء؟ءنوكآنإةئاال+هـلحدةومناضعفتمةدم"

ه،ودفةاد!موم!ارعكهالمعرلىصب"ه"دلالةمنةاك5دليسالرسالةالى

رويى"ول!هـللثاةهـرالقالذياء-كريرد!دمخ.لتبجوص"اةبروصالةلراالىزءلانزإءثمالاننا
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شعرا.استهو..صحلاالىعكهمبراورهميحومنفيغرو

امتم3بياشعروا؟عركشارشعظمى:ناادرفالامثياليحشللى1!ا

ذوقالىزظرماغيرمنالرضياشر-فاشعراوالم"نبياو

لشعر-باةضىا13.ياملااواخنفلاحاسيساورتطورارءهرمدبواا!دبقم

صالةلاالىاارزتقلاوايمةالقدلازباءادعنا!ودالى.يالعركةحرنبعإتوالعاصبي-العرالشعرقبايرحدامنشا

.جحالناالفنيالعملجهنمايتم!يزنيناللمةلجداويةسعرنهضةمكلااذاا:م"ةالدالحقجقةاهـذه4تجبهولاا.نمو

ل51ث"حدستاصال"قوهـذاقسوانااوفلب*ابعدتلسولىا-ةمرلولار؟او-مالءيىبيالعرنالشعرفيهاءقفزءظجيمة

وفي":ازييناللبنابعضحاولهوءاشجباتالموفيلنزدلااوالوقوف،لميالهاالثعربركبقللحاؤهـلهلذياا،-توى

)س-ين.دلااانغيربةزهت:-ا.لااترعينستلاومحامنلمهجراذابماو؟الشعراذ5اتمهـيزي5فما.يباتقرجن-لىاءع"ـج:با

لقد.ىتوالمجنودالشكلعلىلموضوعاا"ذفىعماهمفتصراائ"أخزر"لىءتمثيلذاجيكيالكلاسبيالعرناصصعرعنيختلف

فية،القبايدألتقمناتخلصوكمازنبالودقالمناتخلصو؟زناترامنكيرلاامالقلفيؤو

اوفقيداودعالكنهمو،بهمصاخانزلوامننمطااطوس"نياوسعاًاوثاتحدبيالعرعرشالنعثالتحدلمجافينا5تسل

تيرةالوعلىقسمياللا!زظمهماضوفعركلهسح،وافىسهمنفاوهاف"ـطراءربسابطهوير،ههجوور5سامقبالموضوعرلمملاشا

يدءجدمنإتعلءقااهذتحةقافينا5اناانماو.رالورصوخلالهسيرب"سع

الغر*بيلشعربااصعةلواؤ-2ـمهـقاتهمدفاافقدنزنواالإبنءااطخظووضعدبصد"لآدابا))منضيلماادالعدئدقصاعلى

لمذهبافياصة.وةرثلحدايةالشعرهبلمذااعلىطلاعهموافيثينالمحدنظرجهةوت:!نو،القصائدهذهم2فعلىينتعمةعا

دمارآزتاجافيبعفيهمفلحفام"ط-كيولواهبلمذاويمزلرا.ا)يهانيضظلعوالتيللقيمضتعروعرالش

رلآخاا):عضفلحاو.كذااولمذهبا"ذألاصوةءهااراعوحتىبيالعرالشعرانعلىنمضفقوكلنازقللمانناك!را

فيوظلوايقا)طرايكملولمانهملاا،يةالشعرجيدةالقصن""ةفىاةلحجيابتطوريةطورلمز،القراءـذمنلولاافصالناخراو

سعراء"معنلمشهلاح!-لانالى،القديمةللاصواودحدظلواءا.نطاولااواختلافليمقالاابر-غيرزغيرلاوءةبالعر

وسجل،اندوالسورو!رفيبالش:ااءشعروقاالعرفىبشباا)ظلمتو،ةحداوع-ات؟ضوموظلتو،احداومال"ابرعهطا

تيا)بياء.الويح،ل*بيالعرالشعرفيلطيرخلأتحوبيدلااكخرالتا،منةزلااتغيرتو،اةلحباترسا.ةحداو""الة51:همذ

ء:دو؟ل!رالصبوعبدلديناصلاحو4كلملاهاكنازوبجيااوافىيرسف"وبقيوانلالوواوروالصس8حاسلاالتزبدو

مه0غيرهموغيرهمولحلجيمايةالتقاجيدهجه،منمنوجلخواعل!رديقلاو،ضيلماالغلاا

تي:يأملمعلىا--"متقومقدالتاهذجيدةصالقوهز*شاب"تكادنيلمعااو2ـازفسءينزاولاا.ثيمةلاا

لا.فيةاقااوز*نلوامنالتحررفيها.بمايةالةيةلخر-ا1لاذاتهاعلىءقفلمةحلقةلفعؤت8بكل،تبيالاامنعةبرر

.هةالهءرلحياةامنزبثاقلاا2-فىتن!ص"فيةاالقو5حدواخيطلاا15وريجابماا3يربط

0المجمدةصطلإحا!لاا.بذ3-ل؟سوالإغرضو-دةمنتخلوي5ثم،الغ:اءيالشعرودحد

.الغنائ"ةعن-البعد4،بةلخطااصرعنا3علييسجطرهيفكرقفموي1ءب،1لصا

علىص،حريثلحدالغةءةتماداورةالشعربالافظةالكفر-5لاو،قتضابلااولمخيصنالتواللمحبسلواعلى،ـاظمناديعتمو

ال"كلف.موعدال!ساطةلفاظلااافى"زاناقدا2-تح.عتصدان بة-5-"جري!مهمرءبرهرنريهمه

يىاو،ماؤوالاشبةاالكو!سلامسلاامنالتخلص-0،6برعضةاببربعضهاخذيأالتياتستعارلااحم-تزو

.لإتقاواوحالفرتحوعرالشاانبجد.فسهاإةالشعرا)نصوصلىاجعيرمنو

ا!يا.باب!صتعلصورباعبيرالنالىالتقريريةمنوجطرا7-لاو،لب؟ئتهو-تجيبلاكان..ينظمانليراوكانحين

تعظيةحدكونلمضمواثحيمنةالقصيدلىاالنطر-س8-مينقدلااهحإ:-اي-ضججبنكاغااو،زه!ياءعبويتجا
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كبر،لاالىائماًاد!حيطنهالحقيةيا0م!دلكنو،كبثرةلاكلااارباستمربنمويلذالحيالمنماسلمطا"نالكاصفة"نلمض.وا1"ذ

ءجدلكذرغمل!:3ـاو،فزالقاقعنتك-ردقئعةللراا)قفزةوالى!ادفة/شةءع-الاملمة?كابةعت!رالقارىءانجدوفي

نا.ؤاخظافلناللطلذو..عالرالالماوئعاالرعجم!ابلاايرقظ.،04حقيةغا

نسلضكشفوةراةتادزرزتالامناساو?ياخطلااههذلكنو!رلممااث!العرعرالش2ـايتج"ـالياًبدالتيت15ؤجالااهي"ذء

،"الشعرارضفىةلعة."نيوانهرر-ظوع4لحر-ةجابةوا،جهةمنبيالغرلشعرباازاًثرلهتحوفى

الشعرية.ظرمةإ-فيحدالمالعامحمودذ-"الاالثقوكماهـلو؟فجيقا.أةومنا3حظارمقدفما.زيةئاجهةمنعالمجتم

يقالطريةابدفينزالومادلجدائنارادامنع!ير))يرددلجاالعقيةعلىوالت!لبفئدةلااعلىتهمطرسضفرمنب!اصحااتمكن

اسضكممالهممعدانمجزا؟دوأ،الشكليةا)ق!ماركستلااج،شدزظمشعرنمااللةص-دةيالتقليدبا)عرمفهمنزء"لمتاًا

فيلك:همو.أـانفاهـ2ـماتجزجيمةمنسيقلليةالفللقءمة.أيرقرولءكتبلايلقىاو

م2م"؟ضاسهم،رخلملألدةجدص"اغةؤضاجاحلةمرفيلحقمقةلينولوودء-د.-صاف!هلهموالشعر.ظمبمانوالذينامنانا

الىةحاجفياكةشاعملية،دةالجد"اغةوال!،دةالجد؟ن":يلاذلكلكنو،وم3ـالمفذا5ةت،ـاظرفيلفتخا

."ثهطوخبرةروااحر."اصءاوإن..جارفطارال"هـذابانلاع!رافطامن

نايتو!ونلذيناورعض،الشعراءمنا):اشثونمااا:اسفا.ص:ينوضعفىالصهرةصاءلىلرفمتهمباهرةاتز-ءارا

لحرسغيرمنفةولش*اراتيدواد،ء:اراتصفطاقع-ةا)واوبا-ر،نهااوؤورتابةديمالقشنش:ةمنلمللااصاج!مقد

لادباتشهلوا-عةبثةافةلأخذااو،الفنياعبدلاا)جبرإساارةحروءلدفوإاءةلطربا!ف!مدةجدمةنسالىنيح:و

،يثةلحداول)قديمةلحضارةل.مظاًهرئرو-اصفةلالفونوأف:اوالتح!رمن2ـمنةتعو،الءعبيرطةوراوءدالااقصدوبةا)ةجر

وس"ب،ما)ءقدجهوفيالعلةفهمءلاؤ5ماا-برءةوالغرقيخةال-رنويرداشعر.عدمنلته"هم،س!سالاابلادةوأغالفرعقمو

نة.لميهموافلمةالق!سيرفيباضطرلاا،تهمصثاةعبواقاًمل"صوبممفلومنبرا.ومذاشعر،زفسهماؤ!ه

لمةع:ونلنءعولجاااءالشعرمنلججيلااهـذا)يهلصولواليحاوماعين"،ـواءـذو

ثوتاللاهلهيدو،!نإظبازةوم"ـم"راقدا-جذ،تاطركااجيل"

قيالطرفي."ىفشرلطقوم:تهـجقابهو،ءس":يرنيكوعقلمهو،نغضتاةلحيا.ا

جماقرفاياانهيقعةوابحقجيةةلجهرامني،:عنالاكلمهلكذنا"ير

حضونمونجد،ا):عضدعنقجم-5منت"للذمآخعلي"خذتؤالشعراءـذ

ظآالفاعملاستاو،سبال!راهذ.مئالا-بركمنكللح"فالااقليلنه4ـاعلييؤخذ.لآخراعضالبء:دربررءـاروا!ا

ء!يدصبحالمضطمابعض!ايصفقلةاظلااذء5مثلمنخىي"ولا،لل:غم3ـهلم،يةا)فإص"اغةبرا-!فمس،لشكلبا

!قعجيةللواعلىسا):اهويحسبالشعرفىءةعديم.زهاثم،يثرالتال*:!رعاج"ىغلبو،كيزالير

اءصعرحدانوفذمحدوعراشااياماذم:تولييررزالقدهيشالكل"انعلءهخذإؤكمابا)ظض؟ربيصاوارا)تكر

مالادداءمنقيةجمعورطرواياهوض!ا،ارا!بمروس؟.برعض6كاوانالغزليةالكليشهمحلتحلبدأتفءهاسياستةا

نااًيدثدصاحرصتحرو،الشعرلحويثلحداىفجرصحاذا-ىالمحتوبغنىء:دهمالثككضعفنىبررر"ار!اع

ريننظر.فيقا)فرماو؟الثعريفمكيف:اسئلةبعضاسأله.شكلغيرمن:ىبغوىمحلك":اان

ءص!تبهاجوة-كان؟ىمحتومحضالشعووهل؟!رالنوعرالمشلا)قوثفرغلم"رلااا:عضاو.ه!جيو2ـابعضءخطالااذه5

باردالتثرناوةلح!الغن!ربتعالشعر"جملمكرامنم:افهماباالشهناؤاشعرو.شللضقاح،ومطرلايزلاوفه،!عدبف

ثاو،يحروالشعرحل-اصثرالناوبةبالحيوئجماوالشعر.اءخظلاا.ذ5-بضنبسلو-اضعهمتوفيهم-صفةاجملو

قوال"ساونينلواوللجرسنوالمحتوىواالثكلبينفءللاتعإيقاءهرفىعةالطلماءشعرحدارالصبوعهداذستلاالو"و

لح!اسيةاطب!المثعرفا،ءغيرعنقيايقللاناشاًسيقيلموايصنعب-لااهذ"ضيلماادالعدثق"لآدابا،ةصاءدعلى
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مصر:ءنللعبىسا:!انوء8.ل.لقاماآخرالىة.لجماليالنفعالاابستثيرو

ز:قلماتالحفى-اروايتب!الدنىايالبعفافي3وكذلكسيكونالجوابانمنامضاًعدعخت
مرحعمر.وارضا؟-ادسلانمهـواللبالىهـر

اًرين؟عاصفاص2-اء-لى/زودالزنشدمهرا-في-اكالىو):ر!خالكلام":النختمة.فةط!"الفصوىلاخذلتسا

:لقاقدفظحاوكان-.ع:اض!ومو

ابىوابردوهناكالعل!ظ5)ةة-امالثبوعلراملمصالا.لى،ب!ايدورأنش،1ازةنانةءائد،س:الادابمنالعددمذافي

اعوباف!ا"فمعت!اوهاة!افح!مأ"ا"مصبئعنيديمذيءلىاتيئ)ل."إ:اول0يدلجدا!ثر"ملبدصنبرلسم!ر،(3"اعراار-د)

أن.1ةللقامردمثقمنقي"ردوممسوالصام"ينائابز.ادلاضا(!ةل9اقي)15احدااباقجةابرعلاراو،إقديمتقلإدا).بىلىلممان(النبل

بهاعملمه8:.روث،اللةظقيهاالثاعر،4تجر!تعدىلا.من!ابأصسنوكن(ولاهاتية)ى-رالاتوال!لإث4يوبا.؟ثرالجبو-ىا!راه)-لى

عرءالشااخي!دممبو-اباتانا-.اتاوطف!تاثعو.طابة41علىهـنري(ايىه)و-اقياتئلاثعندناحار-البورعبدل-لاح

طفل"اكنيةرغمالجدردللنيتمجزثأتاح،ل(الغجرةاةلة).اعوريصعب

طلا):هافيللطفللج:وسىااها!سسهىفيماتصوريأعمةرقيقةفصيدةهـنصانعلىاللهونحمد..الضعتاةواصثمنبينامات!لموت

"لالرجوخدلنداوةاف)اكمليزبقوالزالورددم،ابأةعلىالاولى(غ!راغ!ية)ا.مةلأ(عبا.اءةهـ")ة،هيى.هإ-ملمالاخيريئيناثاغرا

وقلبالح:-اةأداء(ا.يىالوال!*اء)ذا5ويهاوث:3(الا.لهافبوفيعددفيالا-مبهذاصائدففلا:ذللاعو!بر"ع-المةارقةترءالاو

قبلمه-كأولاًطر-حبكاً.ل!وديعأاصضيى*:يرالةرالسماح.!ول)لةالالقيللالمارةت!ةئحدوا

ةإهفلا)ادملةلمذا.يرءبرلاانتجمئة"./ثوبالتفينبان3جميلااعركةاجدار

الءةدمفي،1باله-وفكر،يزةعزمناهاانتعلمول!نها(صةيرصفيوألبةى

لمضيرفتهـوش:إثلبه15شذاالازاهيرقيانسث"14الاطتاة.رءلو+ءبر!-يرالاخفتصسائيلاسرعنشحبىياالعربؤساهالراحدخطب

املمحواالسلا0ال!ملءواطمدمن--5!ه15ندااوو-ةليهحينالىا:أث.ررةالغاوقيءنبر

.دني-اقلأماواحاةراعلىةالشاعر!ة"ا.!كرال""لبساطكاة:ا.بىما10!ةفليزطناخطوعبرتاو،ا

(الجلإلعرش)و(المندمالسهم)-ءحبنيلمكآنوان!اتالناهافووليعراولب+هـدا):أ-مو

..كاىترلاالةلجواوالةد):ا،1،نااو،ا

.(النزلوب01،نظم-أمأفىفلوالةصبدةانبينألاناتةدماعلىرىحاجةولا

ولاءا"ضةلاوطنباًضوعاًو5اومعالجنهاقافمة.االوزنمنمحررهارغمعلىوانها

اهيدل!اضهاف.13لجدةامح.ملا،لمىطاادالجديالث"رمنصيدةةنمااو.)فة-ش.ياتبالمنترف:ر15أر82.ةاربر؟سداو،بةبتجرحيتو

الاسدبدعامةسالئبال!وروتحفل،اوشوعاعلىانالعؤفيه.هـذاخارجوطرد.منزلهللعدوسلبالم-اناروقيعثلالضعونعن

الواعمنو-لالةديممنور-!عدةللجتوصورها،اطديثالص!مويونحنكذان!ن!ثدلأراخرج:(اطارجمن)جمهدد.فوقفالمترل

اولاةاعلي!نثفلطاللواتيالجواريحدىاالثاعرةيهاي!ور.ريالثعويدلنقوظناقتلنا،ءلينااعتد.نيرانداطلق.ونحنونحنكذا

ة-فيفل!الناسعلىقيولونالذيئ!اانإسلوااهالثرذويمنامثا"مو:يقولءع-له!الذيدثهالحدو.الثانهةالجولةفيسنريكءشثاً

إقةطرعلى.كلاتنهاعرضمسضدفاًرج141منالح"؟بةالىبالنظراشاءرا*لالم"!دةالاممالى-:صوك

ححمبففالاعماقالىبدةا!ثاةداوناكآنهاالي!ااكضلردونالكديمالوصت!الئيلعلىاغنية

للا-:متاع!اداةارأةاثس"خدمالذينمع21ذ)رووثف!حالمأساةء.
.ء--.-ءعىوالقاها،اقاعرةاليالثاعه!فل!ابمثيةمربيااخرىق"يدةوهد.

المجلقفيكيىلاطاأاطميىالاأيهاياورأاسصا.غدلرةءه?نعززلموى.المهلاشباع!الةافدبرقص.طةلاول3ركفةذتملالما،هناكاكبابحفقمنمفلةفي

را5--للووتفانه-00كعوخادم"..مأهعقيفا-اكيخةصال-.تيئيئفاهوضااكآشاقططأدا)4تلرو،ال!فيرطلوالا!حافظوت.قى

.!ع."لا.وىلمبرتفورأابلنةالقارللاوقيلو،اطالدد4با.نةةجاً،بيةالراصم)عو

علإةهاك"وفى!3-وظه-،م!نمنوليىليسثمليمبقلبدنج!اجقألانونساولنانوالاسلوبزة-هاامافىاف:-دجديدمنهـأذالزى(ئدالز،1تلدوبين

من.-والىيرة"دةاالذىالةبيروبساطةالاتارحلإوةعنةتلامذا.-:الصغيرالاظليقول.ذاثه

.ارالا-رالى.:بةيرء4الفروالارضليلةالفاهاءواش.لىمثا:االح-ن.نجياوفالتانوالا!طالح-نتةرب

ارص!اءا!داع-احره.ماز!رفانيمن"!فرا!ءمرعلىاطلحى

ازع!بسى:مهلمانيقولو

لاتختلفالا!اهدفي،المضمونح.ث2ا-منول!نثكا،1جدثدة-ثيدةابراعاالز!ورقمناض:!عمستا"ماالنيلعلىاطل

غثرتاذامةيلسواكليومنإىا)الديف،زنيموالزاالابئالاتندلاءناله-احريفاركهـ4لىومن--لوةتمنعةاغضيك

ويقيرز-انياًاقةاًموفبهايقدمانولىبلعرالثعابأنالا(العاشةنفى5:ثموفيلير!وو

اطيقلنكاانا:ال:اريغعبراطالمفصأالصلبوح!فيالفيبمناسبةفرقم:-5بأؤيئيو-مولم!مللمتابكادتملاح

3.ذا؟كا!رفيكلا-ولد-0مسيح.للف-يصيحملببالت0-العيرعرقالعلويصرحدمن"اطلل:الارفىفي!ارةوكل
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ادال-وفي01ءااللثيرزمفياما،لغةلم!اامنثىءب-!ايضى،الاهـراغلبمعصرب،قيوعنفيهبرا)عتبقةاصلماتواالافكاراسارمنفيرجوب!د

حلةمرح،ـمنروزةفزثبر-اب.ه.رذازلم،ما"اسواا".اةعلىوا):،م"::فيرأ؟"عدا"13اتصد.نلنلإثلايمرالافمذهواكن،الازسانءعمر

كئيرعلمجم-هـ:هوفى،مكتومةت!سر-)بفي،الش.-وص!الىاالصبرببا؟!نكاناما)الهثاءطفرمنلاصاًملساءل!ةوقمناطلاص

ظاه-رةومذء؟.ئهـ4الدااءةوالةر.علمه،1اهماوالانوخفسال:عء"ـز?قم.!كانعمابدعا

ا!ةفي""؟ةالتربوهدرطدةا)-.1انع،بلاإنافيالاست.عء"ةشية

نا.ء16بىائمزقنضهبهكماارههـرحلامرربن5!:قلآدإفرايميئ!انو5الغجرقلقةا

"لمدرسا،!غمابناهإ:قإتتث،1-رحهاورقهشالىءةداثاباحلةمر

.ا!اكرةصة!-ووالشمنالزمنوالهربالاهلاز.ءار0انهـويموااطبوالالممنمزيبح

اطارءيةالحوادثازعكاسولهيىةالةءهى.ذ.شلن!ونانوبدلا.المصاه!:فيا):افي"ا)ةخوماسداهمعجاوبوا)ةاطيالفيوال!.اع

اكاملمة-الافانيةبادانيمتم!لةوبظلافق"اث:-عربرذاد،انةساغلىا-لمهاأط:ار3اثومايةر8للعنالراحلال!جرب3رالثماغرف3ا.ةصور

واحلإصاهام13واو.اثجانها"ا،ب!عوموحدماالنفىازيمسوليدةأ!؟حشىفوقلإنع-.ـ.يردبالمندولينانينعلىاط:ينلهففييرض

ريء16ال"شفي.شكا-ن.نح؟ةئذ.فرلاو،اطا،.-ت"ادثاطوعلىو--دالمتالبىذاتاءلأ-مرالشة-اة(أز.يرا)ءعه!املأىللفر

غلىيصب،هـعيومحدوالفرداس.يرأثةعأهلا،والضيقجالحرمن:."ااطفهيبحبهاتص"الشاعروييراليأزميرا.الء:ونمن-الفار،صيخات

؟هـا!نهفاهاار.ا-راطءاه?انيكا.بال-"مقوممما،أىهمكلأسهر%يا-205الة،والهاليلىالصعا!داهـلىيريةالهـو-احةفيرقض،اينسىلاو

كلفيها،سكة!ثرفوقريهاقلاسبرأيميا!زهكا،ضيققفوت.ن!13الالمف-:ءنءيرز"ف؟وضج:اعرفافىصتقالهواءعبرةلعأيعلمالاصفىق

..مء-كاشءـوا.15.لءن،ارالا-ر:لأالقاحبلر،بدالاإفيقولا

قمت4اءشوفا10الم:ورة-الثحوىاق!صطا.ذهفيوتحكر3:ب-للقرارعرذما5صالالرادهاؤ"-الذابالاليكانما

قي-؟لمنوهيالفجاؤلميهاراتو8الب!اءثرتكا،للض-اعومنالوحدةدإرله-.ليىعليهااثرود

.اتالش.لااكىاففاواوبىشاففءكيتها5رورغمبم"لةب!وومابحةالة،،دة

اغةبم:هيدخللذيلالبأبو5للةصمىمناءوعامذااناليو!؟سايفماش.يفهـ:13الاولالفمةانذللاوعدا.ب!صوع!اعرالظمع.ؤد

القصيرةالأ!صكثرةا-بابمنسببؤ5امذو)الادبانميداحناباالىزن-يثمنءعنجاً.:؟-اًفيهيلشملالشاعرفارليهماىء-توالىفىيرلا

ال!منة،طاف"هالاولى9لامآتستةدومن،ر:جددلامنصيتخلت(ءةدنامنفمع!رةاظ!ااًعنم!زءءدأولاهزا.وزضااميزلمليازااني،انكا

ي"4الاةفارةوا)ةةىخراالىللفءوةز؟ودممنتاذيةالاسفووس"%دم15.؟لهمتحيةاءوالفاكر

حدةاوزفصه":"طزظا!قد.ليماؤالرلطم"ـمجاماافبتمع،علمننظرلىا

دائم،لقىوفيى5ثعالجهاللقيالمادةودكن.تن!يرلاا-5و.زفنهومعا!سهعفابواحمد

،عا.ق8الالىاطوارومن،ل&ببالىلا"تجةمن،ال"قدالىالي-،مل.ن

يركهبشسءاتا"أقضافي-صلطالاكتفاهالىيع-رحمابداهومن

اذالاصاند3تؤ3:يرةدلائلىكاذ،لمالا.دبة"تفا!عةاا،ءدتانامن؟الاسبقالعددلصص

ظ4ثء-اساو،-عةواثقاف"الط2-تأد،دقةصاقضص.".؟مولهسةدمي

51ورومن،ا؟مال-بئوقعلىومةدرة،واسرارءا.الارواحةباطبل-حةفييحيىبقم

اذاتهاوا؟نطوالأ0لمثاك"م53ر،و.،ـوادرامباشراتصال"ذاكل

صار.بم!ين.قأممرزأجسهحتلرنة"و.وةلمهاد.زالهملعلىدأب"سةديمطاع"ءارعا)-صااذالات،بفهاممماعمراعرفلايبءرنقا

لم،ان،بيركباممام53لعابرو-أظل،بيالهراشرقافيبالكص،طال"صادقصورةوبراء"إأوة)ةاقدم،نهنةصهعنيترجمثءنلمان

زذتبأتجاو-علملو-ر.ص:-اهـيةأنثومذاتلقائهفياطهـم،المئل.رينئرطفياب.الآنب!انمرإقيالالا*"14"شةفىإنا01ث!مش

غئ.!هيرع-ليدانيريد،فيهموبماةاعغير،والاسبابالعللعنالبحثدا:ب

نبإ-،ثحونانءفدياعبرةا.الا-:اذصةدياسلوبغنالان!لموساتلانه،بير3دأما!لد:فللل:ظرعلىؤيجر.لا،مجاديالو!اب:ايم*و

نتشا!ا.نا0ظهالفااخة!ارفيإل،.حد!الجيلصإغ،آفيلا،بهسخااسلوب."بأسمنثيباً!لمبهفييئةى،-باعةمنبد؟مارءم

مكانهافيفيعهاوروحهمنكاتبال13عليضةلىحينالاتقادالىابهماالتياع.الاعترافقببلمنالامراغلبنفيتءوانللف!مىمذ.شأنومن

رألف!الم-4لدرءة.فر.وبل،صفديذالا-ةلء:دسوفر.ذالل!ليحوكلفي-أة-ماضاثم،ئبالظ!يرمنلفاؤاعلىلا-2فيالةحلمكير

عفدا5نيدابا)غاتالقاش"مناًحباناننزعجشاونحن،.!رفىد"فىن

مبوايبناؤوريينا)%اااخوولكنه،الماتىامددافيالجيدالنقدمزاىشرانافروفىاكان1

يأمية-من-"!ال+ومع!دناالة!حىت.اءا"االقاثءلمااان،الآداب-*لاهمينهالعدد"ذافينةشرهانيئاأفر،الومولزتأخر
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أاةا!5اااا-ااااا-ا1111ا-ا-4111ااا-(ـااااا!ا-ااا-5اااا-اء،الااالادةعالمفيالمدنيةهـ--حدثا!بها7ل-ميالقيالالفاضاالىداهالاه4

-!،-!ملمه2لمباق"اوس"ارة".يلواوزو،وم-رةتلفونإينألإفاالين

لامسواا!ربصنبعأهـاهـسمهـ!"آناشة-ة!ما"لاانثنبغىكانعبءإةاليلإومذءءز"!خبطاللىرلاوفن

اض!ات-حه:ينالةاام12ولعل،ى-وا--ةنامنالفصحىومشكلة،%ر301

لا!اوزيةلدءـ:ةموو5اءاولهطنولاالعلممصلوغالني!إةفوذوا):فسلبئثهـءح?"إقاًالامريكونهحينثءدو-ف!ما-.اع"طوغيو

0"-للةاتافيا3ًعةعبيرا)ةإ-،ل"عانهذه..ات!اورو12اطفعوو15اراسرالى
آاافىهي-سحبوساالنمنيلىفربهاءمتازؤازجي!رك-:جةآ

بينءمنذتزعفهيع:دزااما-رثالحلىالادبعمادي5بلالاءةصء"

.15الجينوينتمالتيوبالقااوال"صراوا):لمدعلطهـافخاروآاًث:ءاًكةير."اوككىوز!ينوطهنيالمإزلفدقد.ءصتيخااصددبنحا

الي-ومجص!اانوالئكاوثارالىكوناناجدبىماوتلفتولذالمث،قاممةالرلابأوالصاناع-ةدواكني،الصددمذافي

01تثريؤاااويحضذىلأامثوالعلمبلادواا)فنفىعظمتهم-!انطاعوامهت،الا-دامذب!12مقيههبلم!فديالا--اذانينفر

ابرهـابرة"ءدالقرارإ"قىفسوفلحايفكرضمعرنهااآ:االفاظفي،ايصوغانغيرهءلىيرشقالينيلالمعمنمة"ـكهيراًلنابتنةذ

..ء=اث-داعج.توفلى.ىا-رمرن!:ةنهلىالييردعوماوهذا..بنهاعرا

ينآلذاائكو1،يثهمدحويمهمقدبالغرلجارالنكهـمنآ..قللثاغرباا-"،!اربا-15عنقدم"ـ)ةالذياالجدءد!ر،)ةفسءابالاع

.فةلمعراوالعلمسبلهلاونارفاءـدىءصابجيحلمللعانواكاتالا-تاذعبدبقلمحدوافملفىوم:ديا3هماكاوقديمةلة.عر،ة!؟ماا

ا-ة!رجمة.عابموءـذهتب3منكتاب.كلىمتاز!)ن.ناءةد"القصالحوافى"عنفىدثاانليحليفاخ!ايجوالغقار"

يمءةلروإدالكتابلفيذ)5فردايالذبن-قوالعبلحياةفيةواثد.5اءاًبناغدبالا-ءعمارم-خوقدالوسطىة15العامنكنابنااتلمب

ا=وةوصفيمتازكمابنالنكرمذهـ"هووعملهادبرهعنمنلةآدا24ً"لانآءالىوىايةاقيومو.آلهيةال:ضلرشور4الالابصلمالذى

الصا!وهو".ديالاهدراءالاردر،بثلمنر"ر-هـولب،افماوص"،ماطبقها

اللغ-ةاالىلةمنقوالبحثلم:3جالموضحةثارهامننحتارة=حكاياتنأ!وانعجبفلا.ضءهلتب؟روزارةفيمحهباهـام

01هعنإة،:قو.الافرنجياالاصلزبجاالىشورةمةوبجةالعرثالوناذا5الينولاالاديطاز!ا-:افييزة:2لامادةاوظفين01الوظائف

-.ال-ومالىم:ةلمفلأ

=الىعالمطلهفدخاالتلهذع.ةةالعرقراءيحمدانفعسىا؟ئواز.اأهبمااسإةزفوار.أباختقدالبابهذااند4اشلكفيو

ته.جناوالنكرضيارمن4برلع"ملىظامابالإغراىاخرتط:قلالىاإةفخوإبانعهدزللاقصصيبنمنالث:اندا؟أوصيا

..-قدعةدنانبالامح!امنوببل-لعل،م2مةاحديدرسهالمع+:امجتفيةيرة3

ء:،اظيوالىا!-دلميلمصراالفلإخانازعمزلا..ءبإةااوننادواليمااالفخو

ز!رياادفوذللالمصخانيماءشه-1-آالفإ،عء!ىونقد.ظ-قيقعلىثكدم"ـ)ةاالذي.بهالموكاتبالالآ!

ت؟د.زصاخالئال"-ببةئتاالعاوءذ5فيللقولفما،.عم:قااًغزلىلمصرا

ص!محمود!في-بللدكتوررسصلنداؤربر-2!واطجاره.ال!دلأدتبنزةقل11المراكابباصط؟ص"4الفييرهغز

!يم-اابرزكريا"بر-صر-3آفىلااطجلرهوطائفة،الإهانلموصرالمامفوقات!م.و-5ا!رلاصءد.ن

=!لاص-سىد-إت"ح:!ما،اويالحضحىفيينالدقاق"وطائف.الجبل

بعلدي.في..))برسط-4-.شدااليمايئفذلمادقي-:ات"ـاطاص"ده،ول2مجعالمبابافةخ

ء=،ةلةالمبامن:يءلىا-ز-:ةدالءومءد!اتشاًن؟ةد؟4فةو!?ر

الطمعت!امت.التزجال،هرإينوسطحداموا)نز131،:زلمازقاعلى-،افياوةخوقف

صههسآايمو-يدوزر--مليهمتهورتنجو--افلاطونآالم!توبالةصمنق:هة!ا!-:مدالفيصاتالم-رمنينملرفي)5-:هىو

.-ء-ء-لىواحدةصلمنىا-رتحةل.-رفي"وى5ا)نورترىانفهس

ل.ع052الن-خهءن!.الةوعامذنمم"ومحرلاض!ا،حنار.-ااحد

بهرلرىاو!المصفىارثطإحبمثآتي5ا"ةاكاواظن،ةصصثلاثاًي،نماالرابديان.كقطابلئد

لدران0أ"عهالصاآ%!ةارباجمطعظا-مرانالاد!،نشأقيمندمتالزوقد،لمإك،يرلة!"

.م=،زتاجالا"ذا،تألاننا،بهاسحاعنال"حدثو،ف؟والكلامومى4ال

2676بصالسورال"سيي،ةو:اأثة-ولنني!،ء"المشالقطعناةو،ثإكاًا-دلاولذلك،حى

-05ا4ًدا"الوطن

.ءهالعرالبلادفيالشهيرةتلمكتبالجميممنو

ا-"اااا-ااااـاإ-اااا-ا"5اا-ا-ا"اااـهاا-اااا-الماا-ات،1111مححقييحيىههرالقا
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