
1!سمضيى.ما!فا!ممامي!أ!ي!أكلا--".مت

:الحريئ،إلاوهي

انسافي،ثعهاديخبا!ربهقوميةوو؟ظاهدآالمومأممر!لذيلدعثتهدفيا!ايأوممه!لطل-،ث!4.!نينمالا

لااحب.نعيمةفيا!ميضالأسناذولهالأدبقمممنثامخةقمةتهمحاضرفينى

لمحلت؟-نجمد،امدوراهذأعرؤ!نعلدمليل،اعابمراهذأىدورهابيانأتةع!ء5.4ءا"ها!اح

العربرسالانسانهذ%يريد،كذههذا،وازلمه،وانساياوصوفيذاتيانهلكما،موبا\دباء1ر5منسفي

بهاأ،بثرلاأ)قيأدهدوحاتهانسانيةصف!أيكتبلكلىحرأاصنهالقوىار!دايعيثىفياحكلهىكابيلرادتوجرادشوا"قيلمم

للصيرحبمنالمجرداجملىأ-ونسماتال!افياتمابانبضاتالهمتههـ17برحل،برإود"انفيمأإنصسأثهر1حيايةفيازورفدالىيبالرالأدبراءاءؤكأركان

تءا"لأدبقمابعا!،الأديبامذا.الأمإنألىوشوقخالتس!،الىوزوق.العالمب.تواض!أامرااًرروفيقيالأدباءأفت"يجتمعلملأنه،موكأرمنأكش

كان،وزفى-اضحص!فيانرلوإفندقابياعفيليروحو،مدوكان:جديدسنىلنهفهاخظمما!ط،2أهـهم-وافيءوكء7اؤء4الأدباعال-حمحدثواابرص!8برل

تم؟دم!ليمم:6إ،ماإكا:?ات:!:ياو،-!إي-إكأرتويرشضكلواقيرررمونال!!براءوأ-؟!الياركهاخإا،رةتلكو.أساوبمنلنفسهأن!جمماوكا!4ؤلسفةصن

3قسماضعفتن2اصضحصتاءفيليخمكركانولذإث،الاخلاصرنغمأؤوالهفينفيالادراءؤيها-اضأقياا،وضوعاتت!ونقد.و-هـيتةللادبتتنكوأ.*س!ا

..أ!فةالرميةض!حر!صاص+أءلىبردتاو،اًجهاىعنجهحةر"رطكلنثأيشيرنمأءرضااتون!!،عليهمررضتوه!ارض!تف

ىأطأوالنندقنرأحةفيادفأننغر!كهنافذةمزالنجرعنهإ-صاز!إطا!دكنت*،فءكاطقبااخ!ك!حوأإ.!اومظةساتهماغسممحاضسفياللأدبا،إلأإت،،لأدلب

ومتالصل!!!يعيث!طأسط!عةإصأنهلاشوكنتيعدوويرهـوخالممتدةمف:ظأ-خ!عءؤدانتلأإيفيةالأنىأبىءمتيرعناء!والاضلاىطعذاوفي.،يملأنف

هذهابر.تفهوح!ذامخمدعص".أولىيى!!..دكرهوطهارةصورهبراءةيستوحي.أإ-خعالىؤتا"ارركافيذا؟قي"ذأل!!"17في

ا-لىفيوررهـىفياتأض!ى"عربيبرتمعةفيفتسهتتمتدالينشمهاأبيقىإ،1ذافي11ت"و-كأرنافيوكا9االمحاض"زعيهة/م.ةخا!!ظذأ،أان10

اجوقي4يعكددإئمأفكانةازكأتءتاثالأدبامعدء.تحدف!رتنعا-سا"رسكنتا"شاكربدرذإلأسظأرادح!ا..لم!شاكلءةنمانإءنذأحيركأ،يء!ر"!د،ءقيأ!شا

فة.لعناصرهالم!لمحةونةا*اضلملاع!العالمأ-!ا.ا-سفي(ألىو،دداك051ح!.صمرم.بريالرالمجتحعثةمهرفي.اًلأد"بتض!رانز"محاضسقيأ-حمابا

م!هـى"أردءودر"ود3!رءنحتلففينمديدةوكانتالمنإتثاتتدوردانتادينالاقييئمذرتجروفي

!تا)ءتاراًصذاتهافيخهاطذأحاكااإىاأحمفاتاهذهانيدريمت:ي!ثلالى

01تاسشلمحاا

؟أماذ..أوررهءلىإكأائمونااضطرب،كأراًلمؤأفتتاحمنلالأوأليوموفي.ء؟!7بة.0"

مكر.وثدضبابيهاأ،سوألادلياءسبابيمثلهقاكل:ا!الادكلرالمؤوي

اركأتوأوء3!زبا.أ:!ما!ذافيرإقيا!صكأ!را5انأرزياالمحاضسبضرلمإذياالمتحررأثعبنماوخادماأوأقعناحدىيكهـنان-بأ!دبأنت!

موعد--اقدمةلياس!/،:نقات.إنقاذأأ"خهونيصاإ،نعيمةءمخا؟-إطألىحإتلذا!..بيةال!ألوثبةسييافييكلءلبرلويتطلحالربمعيةغبارعفهيخنفضلى

،لوالأاليومفاف!ا؟لمت!و.ءللط،فىم!شقيعفانا!رمجكيححذاكانأذاقيمحاضسنلبنافدووية!رسوفداءضإءبكلضروأقاًإعروفداعفساءبعضىومعرفدض

.ء!لىا؟ووبرتميتلمرالموا-تمحاضساولىزرءء،وسوكاتدرامنبص4افطاأيإاي!لماتت!فنأتويأهـاونهذهـالنطرة:نخإرون

حقما،اديبما-تكلملقدو..أاالفاؤروالأديبالى:شهمحاةست!أنداقلقددارز،ا!اررظء!داندرن:أورء7!ا!روبيةاصراحةالقفصص-ليفيعاءلمة،أوأقعإ

ذهتحلإا-اعرخ!ىأنهـأأحبولاء.حكاًمنمكرأوتكلم،ص%ناقلىاوتكلمالذيأسا!اعيذاضوضاءعنبعجدحا!-!الفيكأدقأن10،عو-!-لمفي

لكننير..قصدي"هذاليرو،طويلحديث2ريرز!ذاةالمحاضسمذد..اكشآوى؟!4!،رع

1)نحطلم!،،تعصىاصصع،عمتف!17.مماكاؤجةحدهاوحيجملهصنتيل!ثااكتفيإكأ41ؤصوفييرص)ونرإت11:ا-الأدلياءلي*كأ!أصا:أ):اتياالأماير!ق!اومت

وتغءيرد.ن!ء"اصذوب:سأيرنبعثإفياا!صائة5بهتلتوحيتم،اًلزك!رة3ترض3ليءت"يشررونأذهـأدفيتءوير.تا(-حممحإ.،1ءدمال:صقيا!وةقيا*"هأن*رونو

لقلتثلاثب!سلماتاخقداأحددانشثتلو":صقاقالمطيمبهذابدألتهداسفاضطةاالمدينةحساسةةهـريثةموبرصأ.مماألفنتدمء:دماالةنوان،اطير

فيتزكيرءيشتتأثما!يركماألنزدحددالإيرازبهذأوا(ألدائماباةفإأنه.وا-ألأطققيمحعاخؤير،نجب!سارة:اغم

-ةضرالم!نهايةالىاصالتهو5؟رلتفكتلمص!ابرتميلي-يرتنخدرأهر،!ماغيرهذااء،!اأصفىفيو.عانيص!طرأإؤكأرض!اية-"ىجابرةتالأمارومذأن

.إثوقاوإتماقأمتبداعيعصا!نكليم-اوالناقدإل!اتبإن:قالىفقديعبرإ.مماأبرخماء"اإماًذاؤبزاكانسوأءالأدصبأ!ءو:وا"دس*ور-!ا-.بر

الجاطضكأوإطأربر"حواسهؤ!54زحيرقلقعنبجرأ.كايكتبم(فياسكازبفا)1نجةكرحرةتعيتن!!أنؤرءحبإقياامتهو2رسالهعنأبمخما?ظو؟بف8ذازفي

ء.تيىعبرإخاقداليأقيو.إتم!قأمزرذلكألتخاى!افشوقوءن3صابعوضاعأوسناإمعافيم"اتشودأ،وبر،غؤيمصايمتديفير،العدليرصودهاأنسا%جةإلفيةإز-ر

م"؟%تملقذلك"!الانؤ،اتالىشوقهوخدتإ؟إز-ا!اؤء4هلي:نناصذفياإغلقاءالحق،يهاعرامةتداًمىأوا؟!ال

القلقفيتفاوتفاالىيعودونكتبنزول"!فيالدائبماضوعاان:رؤالواجبالهـر-"،داقبا؟دنافيونسرا"تبوسماالةيم!ذكاذتولما

ءا\حبرأقاووفا)ظرء-.تفيايىادوضكنهأووو-فإءرةءوا،ء*زذفيليحونألاعلإدوىان،ةخضأيرأء""وفسووعظجمأبيالهربا!دشأ

ال!ستابةةاى%أممكارر-2اندإفيأ،انجرإزرولخخضكل!انعذحاأسرر:أبضؤألوصفمااص\،إقدسفىصطعون!-حمكلاء،الاز-إازجمةافص!حةهيأفيأمفقفيهزءق،شعبهءت
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نجأ1!ماووا!نه!لأصتما!ا!-!أ-فى

حبانفالعةكصكرانهارولا7شانحةقمملاحيثاما.السواقيقيممةقلتالعبيرةؤ-3وجدنافاذا،مايهبنقراانشثنااتالناو،ثتبلانهندينهدأنوالأ

يكونانعجب..*فلاخلثهفياًددهآياتأبدعلوكانتكماتبدوإ-واقيوالي*برانهوبمدذاثم،سوقنابرعضبضاأ-عشوقاو،تحاتمنا(بون!يثمبهاقمقا

كاتبصومكأصفيلنايكونثم،ادوافيواًلبهبانم-وىفياليومحتىنقدناايىا-اكةبثرشعرناثالي"وزطمء.-زتدفهات!يرسأتوؤااوالفلقذككلت

"!عظيمشاعروبىير.جهتااركنالياوبينه.بيننا

المقامالأديبتحلظرةبوهيالأدليالىذظبرتهفينعيمةالأستاذ،و!ذا"لأزهـجمالسرعلىوغاصالنقدلمرؤ!مقدذاءا!ساتذرلىم!-او-

ءلىوهو-ءبيروالمحاضر.فيظمرندومرتبةفياً)نافدتجعا!ليلجماالأسمىكاراونأويقرمايف!مون.لااناساهناكبرأنفيعتركانلعة"و.الأدبي

بها،الاهلأدبيقوملااياالدعامة"ونجعلالناتدقيمةفينبالمالا-حق،جازمنباكرةيمرون33بهاالفريدةليافيؤلؤة؟هـون،ولذكأونيقرماا

ا)كأ!مائدذ:ظموصاتالىسوايراتأ!!وزؤلفان-ليتمول-كمانستصصإحفخحن.نفووأولالنئرمظلإ"،شوت

ولزمانالقارفيالىزكتقديركقرليا!ناقدالىألحاجةدونالمقالاتونحبرأىؤرشاسعاؤرقالي؟ك!-!ؤوجدالناقديىنونقداطءاقينقدالمحاضساخذثم-

+نماالرفيلجىءفانالقارفياخطانانادبيأرم-لنقديتصصرىالذيالىخاقدأنايخأاىور.بذاصصاتهاذاتنقداحماةن

وحربوحذرقلقعلاقةالاجمالءاىيراها،ليان!داء!ازباعل!قةأءا!ذالدنو،الجماقصفاتبساؤريط!للخيرأين2للحقعارنأي!!ونأن.ءا-4

يعرفالذيالكاتبأنوءرى.وسلاموثقةأطمننانءلاقةزكونانويتمنىةعافيزع!،!ةالأصمتاذ!،ل!-!الأزتاادقأ،صا1ءلىلىوبمودلايريددازذيةلازص

وءلى،قارىمدحيستخفهولاناقدذمليزعجهأ.لأ4علإ،ليءحبماقيمة.4النم

و،و،النهاسلىنتهدءاتفنىفيننسصهفناقد،نفسهنكدا--تأذا!!خىاولريق!دونالذليتهماحمماىزيرال!إرالأدباءءتأ!!اة-!يتحدثثم

الناقدفهي،?"تطرؤةعا!فين!4عايسبتنكاثلاا)قياباةذلكفييحلاوعلق-وكرغ!-كا--احكةالعبةهـقياناذ.ألج!--!ليرى،والكبارللنقاد

الأهـظمه.ابىعكرالأح.خلقت!ماتا!حالنتهد.اهـقاد!طدحويهايئوأسه.ءالم،بكلدرتها2أري!!ا

وانةاط!اةمتمايي!عنالنقدفيم!اييرسنااختد6!المحاضانورلىو:ولة!ةال!ذةألبارةهذهألىالمحاةسيينغصو.ةإلعباقى

للناسمعرفتهمبعداكتملتمابمثرءانصادرةلأنهامبتورةقيسقىاحكامناالأءاامكانتيأو-.قلىحد6الدهمثذقلتاصنانحة،االق3تكثر-جما"

لالدحرل،لاخكرعصاقرةاد!رعوناندستحجا!الاد!انو،الأشىاء.،
بة........!

الانتاجفيمواهبهيرصمرفانللناقدالأفضلمنانيرى،خناؤممرمنالنسور

الغنر.برخقدلاا!هماممنليد!ينتح"ادنزليكمهفيرصرانوالدر!يلي.!التا؟-4

والانص!رقالأوهمناءبمونان":تهءاضرختامفيزءجيةالأمصتا*ليطلبو

نخدموأن،افينفهمكماان!يرنعملوان،الحقزفى!مبراطؤعاذ:طقانإورةوالتر.يءالتوجبال!تبافف!لتةدم

فيالحريةمتلأنشمنازرركءام*ءاطللغيرنتركانثم،اطمالزذحهمح!اأحمالا*

ء.ص..العربه"الترراءهفيابرزاءستة:ألمووج

نفعلءونقولهـابلة.خركقيلة.وكرباءلألاالحكماالنص!لرالزوحزا،حدماوفلهااا.فيالعرالانشافيفياجزاء4بصارةكههـاع"ب

قاًططماًنينةنفوسنافيبعثانبعدتهسءا.نعيمةالأجم!لتاذفييوهـ؟طاا-اجزخمس!4.الحسابدروسفيالجديد

فيبدوالمنتقديىنءلويردالمناقف.تليخاقشيقفبهاذاثم..الجمالورءهـثة.أصن!الللا-بزءان:حسابي

الغالية.تهدالموتمرلولوةتهءا.تدا!عاص5.صلاشانحادأ11"اور

صرو.و!ر!رو2اعابرفىبحهاز:-اءالاسدروبسيا؟ديد

اًحبها،التيالطبمعةفيالمبا-جةززحاتهألىنامحاضرعادو..الأليامتلتو

حدير؟"الى.إصغاءهماءالأدليصكوةوزاخ،وس!ارهاضأفط!اتالىوىادأءا-زبعةار:ةبثللرراللغةقواعدتيالجديد

.ا!ادئوصوز"ادعذبتردفا4ضسمص:بيالعويخالفيسيالجد

حماليلىو.يرنمعلاد!نهد،كأرالمؤمتا!خيراليومالىبكأىأن4علإكانيةنوالأسأرللهلىءأنجز:بيالعرالادبهـتييالتعر

ط-س"جم!نورالءتصمدانإيأ:امنلأةءا!س((حون!ؤر"ا)نمندقفيالناسركان

لىاة.01-ا)1)ا*اا!اا.ضا،1:4اة11غاا:!أ

ال؟:يرالأديب1لكألمصاًرةا)نمندتيليابءلىتقفكانت،لياتميهاانبن

لقد،ودأعهفيإثاعراوصديركأياناوكنت،فييروتالىنبمةبشاذءط،ا!!رنسه"اءةالئتر*فيأءاجزثلاتة

مظاهرت%.ألعندماوشو!اقلقمتذ!-4د*خوركانمام:ظرها?:ضافيهصدلاببرو!ودارءاركاثوفدارءناهـكلااصا

ا!لقاهذاالىعاًمسريعودانأرادلذأو،8؟4حماسكأ.إشالإستعداداتهذه

ءالحدود-آتاردلخدودويرءخبينهاجيى،ايثوق9-هذأنأء:اهةو!آ،اناؤطوو!عزرة،فيلاللايلو،لممودار

الركابيمتدمثق"
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لمحأ!ىص9ا!ؤطور-فىصلا!ما-فى،:صما

لا!-؟سعشلا.ء!قي+!-.--إ--!.،+ل!!3:قي!%لإ-:3"!--؟،-.-..ع-:قي*6-.*-ءسء--.--إ،-ى.3*3-3؟-.-،.-"3ء-.-!-...و5!بة.بة.

؟-!!-ا-+-!ور-.ش-لاخ!-ءإ!.-.-*كاخ-،!.؟*-لأ!----؟--4+3؟؟-!-ء+-3!:،خ!،-.-3!ص!يخلاء!عس!3؟3جلا.ءبر..2ء3ء-3-ا.نن.ء--*يم!!سلإ،ش؟لا-ء.دب!لىسسر"!طرلأ1المهصءعو

إكاش-!-ح؟-ء*-.خؤ!!!؟!--بميز-كا+-ل!.يرظ--*+،نج-خقيردى!؟لا--3فيخط-7لا-*-ة-.لا!"**قيلأير.-%*ورقيبرترش،!خيخ*ص!خ.!3-شلإ،-**خ3!قيء*!في!ء:!!3*3يرترءيخ!!!*!3نر2عث!!اتن*في..

3"يم!!*ءزرخ!ء3!ع،يرإؤلا!6--إ+-.-.ضكأ--!ء-7-إخ:-3!،ؤ-3س3-"+"7!!ع--ض3س!زر-كأ؟غبر-؟ئم-!!:فيبز-!ء*ض،ؤفي:لأ3!!3"اكادفيدراباًعام،اقصىحححفأص"اداءنث!شسر!؟!ا)نمنهارعاد
سبرءلأ؟؟لآحء-1ظ----.خآ.-+-ل!في--؟-3..---،!!--!،يملإإ،+تج:-خ6!+مس،؟كاكا!ط!زرط-خ-!!؟حخش-"ب."..-...

س.!إ--!،حلاجمججكلهيب.-ء-!-ء:!!قي-لا؟؟!-حم؟!،-.!""!.د-ترلإلإ-تيع!عء:؟3

3ي!!!هؤخ7ء.!س،لالا:"*+-.-!-6-ط+7ئمس-!،+يخيغفي؟ء؟افي؟:-س7!إ!بئ!!!م+!لح!عددالي"اختلفبعلجلثراسهمسقطياوحاتهامعرضأاأ-يراقاملهـدريد.و!د
!دء؟..7ل!ءؤفي--3!.ؤ!3--.-+03-.ظ3زر-*برسلأ!إ!-كاتخ!إلإبهيط!!ئجبهلا-ص+63حبهيعكل!ح،س!ء!بم*-!!.!

ن؟ظ3لإ-لابر!-إ؟ش!!شرزفي!-.؟--ع.-سلإ.--/طبرء-،ع+في!!دلإ"!؟كا3.*!دنجىبزج!بزقيث!جمثحي!؟مهرجاذات-محححرونكانواألذرلىا؟جاربمنيماولاسالفنحواةسكبير

.!!.،يخير!لا-ءلى7خ؟؟بم!،عفي-دلأ!؟لا-".و--!ثهحجلأزرءلا-"ة،لا.!لا?خ-سيت!حخ!ظ!*+-فيءبم-ظ.-ء.لاكا!ص.--؟--س.).3؟بر؟كو،؟لث!3!روجثئن!

لي!ء-.:.-شك!.خ-ص؟،ض---.كاو-ترلا

لا!ط3كا-،ع!*ح!-3كبم:ة-خأد،!،!؟.،كأيمص:!+!-ء-نر!-*خ!ء-ج!3:ول"-3ض.لا؟ض؟-صخ،!خ:قيخ--.!ج!ء3قيخؤعكا-!*رز؟جم!-ع.بعلبل!

3.--؟قي-.*ئر!3حي؟-؟!جميز--.-؟تج-ل!ش3جم!-!في*+زر3!-،!،ملإ-قي؟ختر-+ف!زر!*ء!مال!!لابرءغبزنر.ة3خ.9ءبر!سفيتج!!-3؟!سص

!-+--+،قي.!بم!-.-!!،؟.ع-2ش-!بلأ.افي6-.لا-ءنر63ء-!لآ-7نر!ل!!إ!3ف-.ك!!ةج!س-ظ!؟---ءط؟!!رز!ثيرز!!!-خ-..

دءآ؟لأ-دحؤ!قي؟ع*ط*!ركسبمبئئ-ط!-.لا!!!*+ح1لآ.لأ--.؟لا-لإآل!ير-.:جهلا*جعؤ؟حفي.لا-.-...رر-. -ة.3-بمح!جرز+.برسء-فيفي!--!،قي!-!3أ-ير!-لإ؟!ع!3.ء-.قي!!بن!!3؟ل!!غ؟-!لإكائن!ئن!خ!لح!زوبرنر-03--فيالأأواناكالتأنلبعدء!نهفيجديدةبعناصر!لسر،ج!اتىولد

نمثني!لآ؟ح!-.رز!ح!ءص!!"د!دلأينى*.؟!أ!.ىء!..-ع!!ع37لاس+."!الأ)وانأزء!هـفهـاتقهصءشبراسمها!-وماء،1اثا،كلةقاكئيب،السا.رتمةر!عوم"
-.!ح!ظ.عءبهم-في!!؟لآفي3*3ء.-!يرلأ*.ح!لإ،+،---لم!!--3.ء-ل!ء-"*-*زرء،

!لا-،!مم!.ى؟لاء+؟د.!ص3بى،!*-لا---ررفي؟لا3-.!+

آ:ء؟ظ؟7--ء*!الإ؟.حلاع*ح*!م-؟؟طحئ--.-.لملا!!-لأغني%لأ!+--.-ءسلالا3س2-ءكا-،!:3لأخ".قيلىظ-.---فيلا-حح!--2ع!ء.جم!-!ح!-كغيم+**-+-سبخ--*

خ!-إ!!غ*!؟-؟!بر-*؟ئن!جع+-.س.س!----73؟ظ!!ش-!!!+خ!ح!.إ-!ير3؟---س*ع-!!!-ء.-ء---.-ش؟س1!!بم!.دخ%ارال"سقثأرأ5هـط-!يهـادورم!ليررامةاوقأصم!فيكاعمنخلليةقاءرالز

---ح.سب-ء--.*+لأع!-ى!-ع!!؟يم.ء!!؟-؟؟+ط-!سجمحهم31*--إخ!*إ-ير7*!لآسرلا *-.؟د--!3كي!كلىج-!؟خ"--.-حبممم!كلا-.ع!-*!د*خ؟ش؟-؟!-.لإ-!3لإ-!-خكا-،؟ى..-!و!د-:3؟ء-خ*!2*--خ* !+-جبماطء!،زرلا!--!!لمج!لم-؟؟..كا*!سخ-اغ!!زر!-حم-ل!كايمء!-.3.خ--3+.

*خع!ح!ك!ل!!--ر-ء!أ"+-.-"-ء؟\؟:و!؟.-لا.ظ-!!-لايملا-+-ظ.3-..*--لأ.

!!ء؟؟-،ا.-،-!ط-ة-لأ-لألأ+:إ،!تي!جلإ،-!لح.س؟جي*!-!شإ+3.؟دأ..*.*-!بر!!7وذ7التءضارلي!!اإ.أالأ!2!أأنلودمت!شلو-اتمت.لوحةنحلولاو

-ش-2!!!ث-!!ج!كاء-*خ---بر!!-.لا.لأس.+**-ءير.قيلأ!ءة3!ير!-ءد،-!!عفى*!!خأ...*-ش*-!ع!،برء+،!ج!!--لا*؟ء.-!!7-ء،0..

-؟-*3كا!ثح-ا-ط-.-أ!+عإص-!..!!!يرفيإ/لآتجد؟.+*!ح!ء.ع..*-*-

!!ء7:3-لأء!43-*-.،سدء--:!!ء!:؟-.س!.غ-!!"---ج!لأ!!!نهق!-ئنكوتسرأالأحمرراناهلرأفق!االف!ءلةا)خمهوةهدهول!ن،القلقة غإش+9!؟!-خ-.بلاع--*!--،د!!،كحي-6-يرس--ج!!ثح!!!؟!.ء!3!-!3علا-.ر-

*--ءة-!يزثطط!،،-!ء-نيبز:--!فيضلالا--ىء-!كا-،لمجبم+*فينج-/-سخ؟!،!ير3-.لأ-؟ء3.ء،سفيخس،-لا-.لا-عرأوقولارابير.طيير

ء--.+-لا-!!-ى:س!-!!!لإ-ىلأ!-!-إلآإ،،*ب*ة3-،سفي؟نجير!أ؟!!!*ء3-ةدزر-نج!-!غلا؟.لا--3---!كا+ح!!حى*قئلأ+،--و/

سسب!---س-"ا:إ---لأ.-+-لأحيمش.:-ؤكللإع*.-؟فيبخلأ-ب"بلإ-نر؟+!!!!خمه!د!ء!ل!كأخ."7--ء.:*دنمض-ضررضلألا.ألاح!هخ!-!فيبشص-*ح!شرالي-.ت!تعشيردءاًلانا!يهافالى،يةالبثهرمحاوقاته!اما

ع؟!ش!--لاء.-نر؟ل!يزظتريربربرفئجم!حذ!!2!خلا؟خجمني-.--نرفيء*إكأ!ءحير؟-*تر-3!نر؟ء؟!!-:رز،نه!يركئنلاظلالا-.-د.-كا7لأ-فيش"ل!لآ..؟-؟!"

،،!لأ--س--!لإبز/لإش2"3ول!7-3فيدء!لأسغلم؟-في،كا!!!-36-صخ؟زرفي-لإإلا*فيدلأزر.!.-!.لا.*-!،---!!!:ر---ء-"!!شأراصكلر!4عاءجلدحمايعلومهدلةعضلاب-ولتلتفوتلتقىددبرار
ا--حس+حه!ج!!ء؟-د.لا.؟ول--?--ء3-ع--ج+يمد

س-..س--ء.-!ك!!لإإ!..؟-أ!شلأ؟حكأ-!شءلى-.----ءلا3ى
3ء!3فيلأ-لا:!*في-!لآ؟حمي.كا!حعء؟.بن"في--؟ع+-.كأبم..!ور!!-برة.-لم-كا3..+3،-ء-؟يم!؟-

ح!!3!.-!ج+،خلأى؟تر؟--3كأ"برل!!--لإ!ء-ء!-س-؟كايمفي.!"*،؟ى!!--زر---ء63د-:ؤ!ب.لا-.ء+-د-.-ءيز.؟لإء!*-.،

-كا-يرثيم؟علأ*فيص-ء.د.؟-ى.-لا..+-1ع؟!9-!لا!-!!!ء!رزظجمع--!إلإ--،2ء---.!،؟!فيخ-فيح*؟برئر:،؟غكلنلي!ءسقمع-ريرا!ربريهعلونيةالبشرالمخاوقاتهده-ولو.سصوب!ت

.ة؟9!!-!!يمح!جحين!ء!!-تيع-ث!*د.-3--برتر!ختمةلافى-.-حيء---2.لبم!؟--!بتمير+-.:..بمملأ:--كابر...

!--؟بربتر-3*3ش-؟3دد..+ع!!*-!!ح!بم3!!ح!ح!ثغ!؟خإ؟!رزكأ-،،-ح!!!+ا+؟-!يم-ح؟ءح-ظ!ح!ؤ-جنرير.-*جلا----!بملألالأش-

لأء؟،!ء*كا؟لأء،-3،!!-.*-س+-**!---!!!-يمكالا!!!!3نجخ.حضزرء؟ب!!+دد-ظ3!خلا.-!كا--ت3!-!33ؤ"ع-غزر!؟بم؟لإلابمب،كااتحدأ!لىالبوتولاشجاراو،وا!الزو،-رىلأاالمنهاظرماأ.رور

ءم.بكليمد؟!س؟+*:؟ء!ى-؟،ص،-ك!خ!!-2ط!طتحبى،-.::-د:برنن-ء-،3.---خ:-*خ--.مد-!يرلا!وجم!برلإ*ك!جميما؟يم!!!ض--؟!-!غيز

-لا+نجيهل!!-.-*خ!برلا؟-إ-!-"+ح!-؟ع3!!ء+!!!فئ!!*:.--شمء+-.كا-:ء-3!!"كا--لاءخ؟-؟6كايمزر"-3؟ئم.إ؟3!3ئرقيد!ظ.-.بر.قا!ءتكللىداأكأرحديد(توش)لديهفاصح.خطا!اواتسعتريثته

-كا،ب؟قيلا-!:صس-.لا-!لإ3-لا.-.+لأ--،-:*+لأ3!قي--ع-ءد،ء*.2.ء-!؟يرخ!نجلاسك!*خ----".---..

كا!؟!بز؟؟!ء+نرتظكا!يم!-ص!*!ل!--.---!.--.3ص،!---3!؟خ-*.ي!*-؟!.رز-

!!3د-!!حبه!+6-!ظ؟جإزو!ت!.-أد*ل!خ-.:ص"*-لمبرلمتر!:!كا-س-إ*-!---.3-:!حط---ع-.-!-خ

!"!ح!!ككي3!+؟بخضغ!-كأص!خكع+لا.لاديرزر!لإقي-خ-!3!رز3ءير؟:ءى!.9!ء*بز!ة.بز:!ور،في."ل!.لاكأ-ير*--*!؟---!-لإ--صءلإ-ء-..*-!

ى**-!!1-ء33!كأع!،لى.?صد،-!9!!-لأءشس3زر!،--كا-ظلأ-:!!؟س3-*3س-!لأ!*---ء--*خ.-ة!ح!!!ح!غفيير-6؟حفى،*جخرز؟-س!+لهاولكل،على:االحدةحلحديدةلوحاتتتلاصالصرهدأفيرأيناو!د ----ء!!-؟ير-/سسصور+حم!!ح!*،ك!!3+لأ-!ء-03لىظ*ء3ل!-صبما،د-!-،*ل!-ء..برع!ط!:خ*ص!؟"رز*73--3لا.ى-------يز--+،.لإ؟؟!-؟-"،.--+خ--..... كاش!لإش!"تزىخ؟كأوغ!يخدفي::؟ككثون!!،-نر-ئيخشة02ع-!في2،.!-!ت.؟س--.--د

،د؟؟يئحكع!*لا-!؟؟في؟ع!جىت؟س!-،د!3+و3-.-!صء36،--س--!،!!-حلا؟-"لا

-في-س)-؟غ؟.-!!؟!بر؟في!!.قىىرر!!"؟ص2.!-!-!ء--؟-دبربرفي؟--بركا-لا---..-*بج!-لاش--7"-.---كالأبم؟-!س؟ظلأع!رزالسم!4))اإو-ات1عذهسق.اككوليوالتلاء-بمننشطالفنارعلىكذلك ع!ء3ا!ض-كاسرزلإ،.ءحمرو*ء!م!---!ححزسصي!.ىغ*-قيقيبى*.خشكأ.؟!ج!حبما--ص.إ-أ-!صئني-!خق.!،كأزر."-+.لأيهيه!*.ةء!،لإس!تمشلآسنمنج-3-رز.

-د-؟3؟*-،!د!!-خ.د*كع-ح3؟.-*جرو!بمس!.!لأ-د!حة-خما!صء.+!!.ة-!--ص.-س!رز-!.ص"3--،)كأ،-

ء-كا3ء-4يمعحد-!:تن!؟غ:!؟"ءخ-ض1+-!كا!لا!يرير!-؟-.!-!لا.يئلإءقيرزلا،بء3!-..!؟!-،3!س*ءقي!بح،ؤقيزريز!!لاطدفي!-تجكا:غيم+*لا

عباد)لوحاتهروعلوءت.جو.ءتيبهغروطيا(اًلازرقجكوالرلحمراءل

.05وجسدلهء-ءا*!خع-!+تر!!ش!يير!؟!؟!!يمغ?،-ء-

.-!جط-س!ءس-*قيلأ9*!-.حص!ح!!تن.-ة!-2-يز+كأنج،كجخحغج!!،+*-ثث!!بر

.إ-،ء--.!غ!؟.؟في!!طفئ*!نئ!ح:*لا3:*جلإ.--3*:!--د!.خش؟!خ!!لاخضك!!فيس-+.ء؟-؟-جون

اراص.ترروص!ا.خاووةسةوكر-ت"لققةالأضرهدهي،ص.!!الة(و)وحسد(إ..-.نرلابر3.خ:3أ--د!!ور---خ .--.:3ءذ--/*:؟-!!-.ء-!ي!----3قي،يرلا+؟س!كشلا+.سب!ءل!!هـو؟

لا.-3-ت*لاكا**هـس:-؟!!جر!!فئة

-+!ظ3-خ"-!3"فيلآ--لإ"ظء.لأ001سءييرخ.س.-2برءلا-!،-*ل!!،

مودتهةحمهاألوفأ!-يو)نوح!كلااو.ءأكأكرفىيوحداكاؤقال!اكلكرالتعس!---!ءلا-..-،2------*-خ*إ.-لأد؟!-وو--ل!--نكا.؟.لم-6إء؟?-!بر،"،!
....ء-!سء،--..63!!سس-3!ب،؟!0،ح!ء-+،!ء-3-!،

"ا:.----.د-!.ء*-!--3كأء.3-!س!.*ين!طمع!خ!.!صيز.

"".-33إ-!-.!!-إ.ة!،"*لأ!لآ!3-د!!إء!بر-لا-ى-.--.لأ-ء7،!!"

..الة،أط4ررةسوز"رهـمىر،قض11لود!رنس!ال-حنهةوءق.حدأممسصمهو--.---لا---،-33/--لا+-؟؟----.دل!!زر+؟م-ش-.!+.3 .."...-،.-.خ3-3لاسجي-*بز-.3بز7؟،-.لاط-!ع9،!بهيمخ9-لأخثث!كنهبمس4!-ك!لج!عيمكاجم!؟

"-3خ-جءخ---:ل!؟خع؟قي-.؟لإرز؟!-.-3؟لآ:-.لا،!غرجم!+

الوجهعفادتوإل!:نصىالشعرصنائلوحةاءحزأمفلمقيلالحهوليلطانمؤ.---لا.،ولل!!3إ!:.لا،-"ط--؟!!ركاشلأ..كاعكا-
،!!-3++لا،-رزخغك!.لا"6إ-!ص!!-

-؟؟لاءظ؟:ش!ى!!لا-خزرج!ءقتئ!؟+!

أفم.او.خ،؟-،بر3!!،..----.رز!3!كليمالا،!لا!!رز!!كبنلأ

-ظ."؟-ء.!:ء!-صل!!؟!حم!؟!ء-،جمملح!؟-

---ء!.--+،*ع،كا؟-في!كألأبقيلأجبم.ئر،!

هداانءأ!تدا!وحلهاأسصايىامتجديدةلوحمىغنزلملازحوأقيضالصرويخلا-..-.-!ا!!2!+---غب!-،--3.أد+،،-!!!.!ك!،-ش!!*خ
..-!-!-بمقر-*ل!خ--ء--.!-*-؟!ص!-!لاخ---؟".-----غعرر

،يعودإوطناالم!ءادوقدثوء-اهألاء،اتالىو"ويدحع"اقداد!تإلفناد!*لإ+-"؟لأ؟-؟دء!!-،!!في-س-.!.--س---!،.--ء*.ع-

?+ع-.أنجءا3س!!*؟؟!*:+-؟"نر-د-.قي.،--.-فى!حمم*ش:6لأ...*3ء

ا!هـاب-طعاذ"ا-،ير:!خيعاطكاكاتالىالتوميةالموصوعاتالى03سط*-لافي!!صلأ--خ-6--،ءآفي.---!?-"-؟!..!!*فيس-...-.-.

.ء.-ءء--قي!!قيتر!ذإ؟-؟د-ل!-س3"!لأ-لأ*؟ءب"::!-3لا"

ايرادظم.لأ:بئلأ،!خلابر*رز62-2.0.كأ-5-ج2---بز*-فيفي!نرلإدءغ-*1؟في!رزؤ-!!س!ترج!نر!"-جرىء!بز-

-خ--ءص"ش.--،)كالانرلالأ.!+خ؟!:!-*ءلإ.-ع*خ

--1-ت----ض.؟ظخخفييرفي+زريئ،7كاخ-.!

؟!بررز؟.-!.--نج،3!نر!؟ل!-رزخقي!ير،!،-*

لمجضهـ-اأ.!"ء؟ء-!3-3،-.-لا3لإكل!*.--ع-*ئر":لا!!،-؟رزنر/-!!--!!-?

0،3.!!سءلا--كا-كأ-.*كأ-!،-!+ ،"!به!؟-ء.ءكا.ح:*خكلمس-خ3.2د؟كاخ"ير:

!؟؟تجبميم!!!نجش!ء!!لا.!--لح!،+--"ع-،-خ!ء"!"*-لا

.خخيتجء-!-ل!تر!خقي*:.ؤنر.يخ.ج،-

الحدلدةاغدادحامعة-ى.-2------ع-كا-ط--فيسإ-ء-الى"-في3ى---خ-لا-:.--

-....!دء--3*لأكيربهح-.--إ.-؟كا

-؟لالأ!؟---ء--،-!دحم!جنيكذ.ا-لأ!!-7ء-؟س؟!بممز-.ع:سء؟

ةادا،لأرتاًصى*.!ا.شو،ا-اثفيبر-امكلكأقاكواطلاثحةأمءتخرغا.لأمءا-طاقرصءلأ-.-ر!--!إبخ؟ئجح!3كا---!.3-!،*--.!!.!5؟-*"- *!م
"!ء+--ءتقيفي-،.غ!*

-حبم3*"!*يمكا:--"-ص.---.-؟-س--!-

فكرةكاقانمدليئنةما-ترص--بؤأ"سغا2،قانوحدصإ-ابمو،.إكأالواطبرااولع-ة-ونمبىؤ+!!"-*---لا*-:!

.ن-.ل!عا.:كل.11(.؟إ.اا-?.
!ى.م؟رءرمقر."،-:-.كا!!لي-،ء!وردهبهـر-ار

بناءكطمف!إول-ئراءاخهط-.ب-أ.لاوتقي!قالموص-طإث41وقدكاتو00وجء
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ا!سحر!ما-الؤ!ررا!ما-!-فىعل!النههقث-

خا"كة.اإلىمعبدأيقالطراماموم!دونفاض!مالجاكلع!فيأسةالدر،واصلةأ.يةح!هـال"جا"!ةان14قائلأهـل.والفنيةالعلم!ةالاص!علىالجاءعةصرح

بخيثالجامعةفيالخوسع!سالة(ءورغان-دارون)ت!ريرعالجوقد5شو!نم.أهـاسعت"ايةإ*صراالكأواعدعلىارسالهو،الوسافيال!جانتدعيمفي

اخىوألل!امعةفحهايحر%التيعةالسربرأمرءيءكا!وقبا!!يرأيعتىإننحب11.تالي"آللجامعةزأبشأ؟امه"رة3زء"جمقلى/شر511..ا-ف!ص!-هـصزخائج

إساسصحىيئ:اعتبارينأءاة!رأ،1هذايتاقىوأ!.المماهـدانالثصوروالكفالماتذوىؤإ4ن3و..الا!يىتثصحكأشا!منها،-،اا-لأواءو5عهدعلى

الذنج!اكوطالىاسغ*درتمتهدأنيتع!تالذلينألاؤهـادالمطالبلادحاجة-االاتعيشلاابلا"عة-!لا-ومذأكالعلهقيازجاتالأمإاوضعف.أطالابامن

لجامعي.ايمالتعلم.بستلز.قلجملةأماً؟وا

وهذاء4الجاءشالىالطلابلد-ولالدؤءيئالضبصإتضىنالتيالوساؤاط-3ضرفزررانزهـيدالحياؤيإهشكلدليكدادجا"عةقاؤونتتنتحدثأنوتجا

نإابطامعةفيابؤبولدلمصهـىء!المحافظةفيالاخفاقلانجداًوريشسأ/لأساصجمةالمبادىوبعضلأالتراؤونيمتسسبظتالتيالجديةالمحاولإتبرعضلى

اًأفكرلي*الثؤافةذوىا!!،ضاف-دأء:يرءددفيصزرءلط3رفريرظتهصرةبغدادنجام!ةلالأووعالمثساو،الاولأ-سصهيماثانلؤلى،عايهاوىأز12إقيا

الحصوالى،الجامعيةبرالدراسةاطبوطالىيتعداهليلايىاةفيفشلوأأسأبرنا910؟3سنة11،هلى/)؟خةوض*ء"ال!يعالم،سو،و

اليضا.الجامعةتمنحهاالتيالعلميةالدرجاتؤجمةصطاتاذلإيروضولالذيوعاإإثس5،و،بغدادبغامعةإأخإني41؟سوعاما

هي:عا؟صابنيأقياالاساسيةالمبادئاهمفانبركدادجامعةقازونأما(هـورغإندىارورر).اًلدح:ورو(دأرون.-يلررثار)إ-سأليانالانكإ؟فىا

ا،مارفيرشوبرعلانهغير،نهاشؤوادارةفيلجامعةااست!شلالمبدا-1وعحنسأص"لدراان!اشمن7491سخةاؤ-4العرالح!وم"أستؤدمصحص-مااإذان

لجنةالمبدأهذأانرترقد..الأمةاوءلمرالوزراءمجلسفيطاالمهثاطهو.ابلاءعة

نإ--شطذلكامكنمامستق!4!كئةالجامعةتكونانا)ارزاتاذ"حيهـلى11برالورأخعايماويةانرباقماابازصلاواقألرالىاننيكراهـذأن-اء!سزد

مع!وق--أشاطهااذاالادهوتزألابتكاهـلااصالانءاتهنتبررؤداسكرربةاعلىووقفاأقأهـرا"أيافي4!إمإصقي"بدراصاتوقاماأقأ"رافيرالف!

وفستقدأ،ضرى1هـي"دارون-لصرشار11ص!:"انء!اا(أطر!""نا،جماءقي1اتألىيارو،ا(زكل:ةوالآزحةا!!اومشاع،الم-!افي"ال:الادءةا-ات

لجامعة.الاسخؤادلاذكاؤحةتإضكازااخامعةأوعمنسء-الضافي،!إرؤ"رضعاوكذا9و..أءينااإوءلىبص:صحبالئي

نبالاجاأءاطبراتفقوؤلى.الرلبسيةاللغةهيرجةاًلراإغةجعلمبدأ-3اذيا-ا(ههـلىراوعمنسزضه-مماالتي-طالإسوالمبادئيىعضاخذاأنبعد

إ-دالاصإ:أددالغةهالياتاربيةالرانلزةاًنءلىأسكا-جةاخذهفيوااسقضيرأزديئأ.اليهالمعنا

ألقاب"تكونأنومجب،الىشاد!فيلالاومالمفطايرحونأنءبء"الرس!أقأ*رأقطعهاأيأا)بحيدةواطبالاش(ءانمور-ندارو)يرتةرزوهلقد

خاصة.بصورةالآدأبألكاجمةا(النابرضأووحةوأخعايمأوالحرناعةوراءةأنصاصجاديىتفيةالا-برسنةينوال!سالحمسقي

فيالأفضاطفهنبصهالعراللغةصانبألىوأحدهانجهيةلغةنااضشكاواذاأقاإعراكلاأنألىذوررإفرأفيو!دءءا!ىامةوا!د!اتاًإواصلاتو

.المضخارةاللغةهييةألانكل!زتكونان-وه!لىغانوموردارونأثيرنصصا!امنلابدبرساماوورؤولءات،كاالاضطادعمنلابدصدبارأاممالا

وطئلوؤوزبرمناصبهمافيب!احمهمنا-حةمنالاساززةءحمانمبدا-3اًالأكؤاءءيربهاض7فيلاالجسامالاء!الووالمسؤوأحاتالاعباءهذهاندحد

ألاذدجاءالاساتذةفعزوألىاهمالهبوديهاماساسيو*ذا.طمأهـفاهاوالمعيشةحن،وء؟ت..خللؤ-3ةواهـيةالفكاياالمزباسمىونقيصثالذينوالنساءأر-الامن

اذساكعاطالضعفاءا،سازذة1ليشجعكما،لجامعةافير-رالتدرصناح!بقيولعنتجحمحروامنواجطط-تمنالمصنازوعاأنطذاالظصوىاطا-"امامفازلبر

با-*اًءراضسباصإمعةءس"ا،اكا":تاولئانبأوو-لمقبيةزرعلىالعهاطو!يا!،التظاجديةابلمامع"وشأفي"امامفا

أ*الياألاعدأدوبرحةأبناخماورةندركصدذلكهناومنوالنسا?ءالرجال

،(مرانص-لممص1،أسعام،وحهاماجص
كا؟4فىوالإرتظاءالأصضةمعارجحيثالىودفعهاالأمة-يادلىالجامعى

إقي؟تاالتياتلله-اضال*إكللةال"!وءلىلم"ءمرزور-فىردالخاز!4اكا--4.كت-غانءور-دأرونتةهـرأي-التةهـروان!اوى

ا"-ءأقالروشحكوىواطنهد!يحاعيالصوأعيالزرالاختنارفيأساسيةصفحةعلى

الاسازدهبأقلملاميدلرمث!قالأ%ير"4ال!لوح!الم!بمامؤ،رقيوتدلت.المأيالتعايممنال.وعثذأ-لا"و،روالذ*نوالتاء-الادرقدة"ز،

-جوادم!طفيى-ؤةءي8!ورم--ص!نطهوالدءاررة،عامةرصورةىالبر9؟دالء-احا!و"ءاًأ؟طلاتط!بارزةةظا!ر

وءإ،إاالعرلإيىصح*!-بحله"!اطجبص"-رارالز"صىصطا-حصدمأمم!؟رانفييراشفقو..-إص"ةرصورأدبعد-امعةزأسيماسولشكإةو

أنررو-واط،أصناطرمصطومرحة"،لمالصربينح-واطنصر.أ!صححةأ(وضوءأترزلىر،لا-اطالم+حظر"أنجامه"فيتأءل؟اتأس؟سد

..ءلاحهـلملىايصطراص!ررءإإئي؟االفلملات3اإسالزرأءيإت،يملاضإصطمنفااانشاءفيألبدأيةمنذالفطر.رهوبفسفيعحإنو

..!لسدذكو،ووحةعمإحةتكونأنؤيهااءىيرمعاهدبخاسبساي،والصناعي

اهـومصمإوربةالمتخر-ءأنمنالوعبهذاابلاد-اجات

اخ،ىالاحمخعدأدطموب!ونأ،!نيةالمعافدفييتخر-ونالذياطأ.لكاما
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1!صيىالؤطىفىاقفت،ىفىا!ماعل!

و!،-زجهممخاوايديء.تراتضرزلم!وايلإ:وأ-ىلماكأ-6او،عاصوهأذيا---..-

ا،نياضراا!حت!دعهدفييورشجدثمأذعإنإد%!ا!اايديكلنأو-شا-ا!لعئهيريالمغييا1

الماضيفيأ،-قإأءتغواالسءأ.ص:قيضغ31!افخاودت!إنواًليتال%-الالرفهولاء

ء!4ا،-آ1كأاتا).7أطجاكر-ا)"أمبروعبدهيممك!عاصس-كازوايبالقر

دواضلذلك،الثور(تذلكالعبءألسياسمعالادبيةال!سضة!ء!لونةا!ر4لادبهالسي!زو

.ءبمسلهيصأولتعذيياوعذبوااذبلادلىبهلحسرء!د(الآدأب)لمراسل

اليحاثةالقريبالماضيذلكفياًلادبيةأزثف!ةرجالاتابرزحمتوقد!نفي4أصزرا!زيإفوزاإ.ئرتونس4برزضعمبرداتالديانجديدللعهدكان

واءشوفيهىظوطاًوأغزرهاثاره3اكثربقيالذياوروءيمحمدالمدققصتنثاطها!تاسترالتيازعاكللىالاولساطحلفيسأنحاسةالحصوألحريةءمميدان

قابادرمحمودالفحلالثاعرومنهم5،حتىعصسوالحديضالقديمالتونسيالادبوعاقتليخوف!مرتاقيالقاصيةأفأروفاؤأحوأثقاالتتانبعدجديد

المؤرخالناثرالخلعرونهما،اخالرشعرهفيالنهضةمراحلاكثرسجلالذيالمالفراأنجاحبرطااليةالمعركأذ!وضطاجقودا!تأنفتوءالعملعنالجحيع0

حصحماوادقعصرهفيالغسضةيمثلماا!قكتبالذيضيافابيابناحمدأمورصااأنعبص!ا!رواذدفعت.الشا-يالسلبيوالكفاحالاخابيةالصركةقي

والاجماءية.السياسيةالحركاتعنيقالانالأجتماياوالا!ليياًحقهـلماطقيصواءبر-يأ!رأالتوزهصيللكصانالسليحةالأسسرلبناء

نتدإبرخمىسالأدبيةالنهضةفانالبعيداما.اقريباالماضيفيماكانهذا!زاًانآمنأنبع!)أن!جاحأتهوامكاني3قواصخوضعوقا!،الأؤ:!إدياو

ءبذكرهالاطالةمالايسعنيأحمغوبوإالمرقعلىتفبصزللعيانلاظاهرةبارزة"ازنركالمصيرمعركاة..الحاليةبيةالرالمعركةمنجزءالسا.بىالكفاح

ابنلانمنااجمرميعلهزئخلدوناليناإخونسبناعلأ*ممنانذكرناقدولو**"

زهرصاحبالحصريذكرناقدولو.وحدهارتوزرجليبقأخادونالكتالي"بين،!عالحديثاًبخهونيالادبأفذاذمنالعريبياًلبشيرالاستاذ

رشيئابناو(الصبياليل)واتالمعترصاحبالفرير4اوسبالادبإم!لماإاديةاصو!ضواللإيفيالوطالنشيدمسابقةفيالكائزوهووالشعر

صاجبذاجيبنلاوالعربلسانصاحبمنظورابناوالعمدةصاحب:ءنا:اهسأوقد

يعششجوانبممببعض!اجلهليزللمالذبتمؤلاءام:الاو.ءيمانألاامعا؟وصاضر!اماضجها،نسيةالتواًلأدبيةالن!ضةمراحلماهي-س

اعرفان-الآ-خردتقبل-نف!هيأجتهيلطاالعربيةقراءاكثرنفوسفي4ايهضكراحمابرم!دحدالىمرز:طهاكونسيةاًلأدبيةالنهضةمرأحل-ج

..!د؟ءدودوالمقامذكليوانجايفتعرفضلبهممصانر!يواللدءاىفيأسنقافةاومستوفالسيماسيةبالتطوراتوالعهومعلىالثرقية

اأتيءبعمخروانيهنغطىزصيرالأدبيةاز!ضة،نانابخونصيالحاضرفياماعنليسكونيومأيكوزوالماأخونبنفلانالتنرقيةبالحهضةأرتباطهااهـا

والتطوراتابىا:دفيالثقافةص-بوع!قيلثيءأكيعودألوفهذااناحسبو.ما.العملحمهمالخأ؟!وليأضوتهمواعتدا*همال!بمززوعهمفيقانزفيأ-وانهم

الغ!حةارتبطتاللذاناناللأ-برالسببانو!!وقيريفيهاجرتالتيالسياسيةالنهضةومراحلالشرورتخووأواتيدمونليزامونلافممعهيءالإرقياط

.رب!الىبهاالأدبية.بعنايةاأثلمرؤية

بريءاءمشابيلمعمااولامامييلجألحاضرةالادبيةالنضةخالوفي-ليبالتهرماضيهافيوخاى،-حةالوفالنهضةأنأبدايفهملاانحباًو

الذيالاديبفهذا:الحدادالتاهرالمرحوموهوالوأعيلققفأك:ابسانهاكازتيفهملاأنا-ب..ؤالثهربقامتالتيالنهضاتعالىعالةكانت

ضرالمشعر،قرفيموفقةثاركظوعانتأكثرافيالنفرىاليلزدمانملعانواسة-التهزلاتوؤس-ك!كانتفقد،مورررةلاةومخأثر،معثليةلاخذة2

يتحركونوقوما4علإللردجعاطقومايتحركونماالبروزاسبابمنتوفهـلىؤدالمغربالىالنترقيةللغ!ضةامتدأداتجدففج!ا،-!ةمن،ق-سالموالم*رببين

عن6كاصاكهابرأكتبءناولوهو..تذكرقلميةحركةمثعفكانلأييدهعجلخهمبرطليرل!يلي-يالرالمغرببر،ا!داضوصهاءلىم!مسافيعك!ىاشعاءاو

الثعبيالوعيبلغهلماتسبحا!2791سنةذلكوكاناًلد،أجةالحركةو-حد.نادجمالاحركةاثرعلىالشرقممهـضواذا.الثرورنا-وأنهمبعجءة

والف.محمدعليالديهوربرزعامةصالي"حركةاسساذةالفترتلكفيالونصي!بمأ!محما!دعن-.!!سثرالأزتمفسودو-4ليءوزأشاجاختمخضيده

ضأكتابأيوافانذلكبعدلهكو!ثم(اإخونسيونالعمال)كتابالحدأدألذيدليحربرالي.نا-?دعبد-وملاالمرودووالاس!مبةألعرورجالافذاذمن

ا)زذا!05عدادفيكلماعثرعندوسل!4القرنسيةالاوساطفيعظمىرجةاحطثالكتابصتاصإلافيرصاأنثاوالمكافحةافؤيزقىخزازرافيالضكض"ذهـأةبث

المجالهذاقيزورلإبر.(اًلجتمعوالثريعةفيأتناأ"ر)،هـويههابأ!دبن.لحبكروالمغربالعروبةبهمتة-راءوافياوالشراء

العهدشىالسرقفيبر!ولاظلالذيالوجداقيالثاعرالثاليي31ايضأاووحسبالحثرقأح!ضةامتدادازكنلمذورسفانأ-رى-كةصتو

الأخير.الثرثالىسف!مليزوجهكاوأخف!الرجالزفيثىءدإرحتبرإر،فز!ربا!!ةءزودة

فىيأ-اسةراتتازرالادبيةأفيضةفنجدالشالييوفاةبعدالمهـاحا!ونماويالادليقيواًلوزسيةالشضةرجالإتفمن..ا-ر!،مرةأهـأرا2واضمرةاش-أرا

والاتجاءحةالتقازيةوالجمع!اتأصص!فاأضوروياتاصرأنطلاقعندتقوىحاز!4باشلىعابو-مدصفيأبث؟لراولياشاالدلي.ت-يرلاءضاك!ع!ءلىمحهـا

النترةمذدنظ!ربرأ؟هـيسجلنكادلاحتىاطرياتتدذكلنالحدعندوتضعفوومهمواإءوراؤ!!م!إوا!ن!-يرهموخير..ا:.-يأنركاالىينالعزوء:د

ا!،محمنوابدتفرنسافيالشعبيةالجبهةوزاراتظهرتفاذا.هالحائرةالعصس-اكفيإزللان!واطويبصروهملهك!اواهماذاالزاحمرباور:نمبل
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-ت!أ-1---=-:--م-لؤا-!أ!تسمام!فيا!فماعل!ا

تبصراوريثغيرفيللداخلياوالحارجيالانتاجاًكيندقعهمبعفوباصداريصرحواانفيتونرلسييرالفرلينللمسووسحماالسياصةفيالظاهرى

ئجالوطنيةالمقاومةحركةمنورجالهالادبنصيبهوما-سافياثرلبعضهاكانالدورياتمنعثراتبرزتمتسعنطاقعلىالصححف

الكفرحركةفيالادباءمساهمةىمدألىيهدفالمقصودكانان-جالتاليفظهورالانطلاقهذاواص!خبعالبلادفيالفكريةالنهضةتمثيلفياثر

-ركأفيليذىنرنص!اًورجالل!دباًناعتقدفلست،سالبفالجوابإلعملية(الجامعة)و!الادبىيأالعا)مجلةطهىرفيكأصلتادبيةوذهفةماظهورأ

الذينالشبانمنوهمالسياسياطقافيالعاملينبعضعدافف؟الوطنيالكفاح.الاوركار،()و

الذينال!افةرجا!تبعضاوأدبيةكقاءأتوالموالتعذيبالسجنناطما)خوبةالبلادعلىبكلاكلهاحطتالتيا!"!انيةالعالميةالحربةئشثمكانت

لاواولشكهؤلاءعداف؟والشطيكالعبيديالعاديالقلميالانتاجيمارصنتنطويالحربعحفحةكادتما.لكن.القرائحواجدبتالافواءفكمت

نلولوالكفاخفيمساههةانهنزعمانيصحبالذيادبريبرأثرنظفرنكادواذا.ءكادتاوإلقديمةالاقلاموا!دتالميدانفيجديدةو-وهظهرتحتى

القومية.الحركةتلكفيراموالهمساهمواقدالادباءبعضلىاذك،فاناالولليللمتدادالبلادعلىاتدتؤد.الحربظروفكانت

ءالمىالادبعاجمهمأعانمابمدىالتعريفالىيهدفالمقصودكانانامابمامثرمهـ!ىدنالعهدطذاتروجكانتالتيالصحفاستغلالمنآلمنتجينيمنع

تخاهـلامساهمة)،!دباءنجدالمعركةحللمرتسحىاوالمعركةقبلالوعيبت(الابرع)وجريدة(ياالثر)كمجلةبالدخيلؤصلت!نزعتهاعنيقالوما

ابرزانالحق.في..حالكلىعلىموجودةولكنها..ومراوغةنقصرمنفإنجوامتنفسافيهماوجدوا-الاصحعلىبعضهماوالاقلأم-حملةولكن

فاندار-ضزنهالشاذليالرحوماءالخنحرشعراءامير!والحقلهذافيادباننامناكثرظلتالقديمةالو-وهاننقولانالحقومن..الكثيراكىءلهما

قوله:كلثا!الهمميوقظفقدكانءالوطنيةللحركةوافسجلشعرهقامتماسرعانولكن.والاسبوعياالثرصفحاتعلىالجديدةالو-وع

-قتقيويخاث-مخصملثفعليكلمرهقيستكبتلامنالحرعلىالوطيدةحمإبه(السياسيالديوان)بهاشنالتيالعارمةالسياسيةالحركة

ليالنشاث(مود!إ:.افىءاان)تكللولاالاباةفيمجقلثاصدعويسعهيكنلمالاقلامحملةمنجديدجيلظهروحينئذالدخيلن!يالفرالعادي

للتصدقتمتديد-لت؟بتوحقكتستجديوالامالثقافيةالثبابمؤسساتفيوجدنمالامربادئنفسهعنالاعلان

!ميذلكسجلالمواطنينبعض!علىالممتعمرينبعضلعتدلىأذاحتىالجمعية)منبرعلييسمعلمامناقثاًللناسيبرزجعلهماوللرياضية

قو)لمه:وكذأالموسساتتذكمنابرءلىمحاضراًا.د-حة!الطقدماءجمعيةو(الخلدونية

يخه-ارواحنااللعبفياوالجدفيءمدظهرالفترة3هذوفي.الطالبيةالمنظماتوسائرالسلمينالشبانجمبية

مستغربمستنكرلحادثحادثمنوغيرشريطاللهوعبدصالحبنواحمدبلخوجةوالحبيبالمطويالعروصي

؟للكربمستهدفوالخون!صيمتىحتىمحمودالاستاذبادارة(الباحث)مجلةمدرسةعليهماعتمدتممنهؤلإء

للعجبباءثمنواحديوم!ؤللىءلىالاستاذالزءيمبادا-ة!الحريةاوأ،)ر(الحرية)وجريدتاالمسعدي

المرحوم0الجريماواإتاعرالمدكااطادفياشقيقالثاعرالوعيادبا،انرزومناذعائطفيحظطاوكان(ا!باا)-ريدةظهرتواخيرا..البلهوان

:ر!في،يناجيالذيا!لطولينحمسفيقوإ"للمدفينجدفقد.بكرابوصعيد(لادبلوالثقافةصقحة)ا!سبوءجةالادب!ةبصفحتهاالنه!ة

شادالدوحفيالأءنوالهزاريادوإإ-لالظلامجغتحتوظهرتمفكرأباحثاًواديباًميلادكاتباًبنمحجوبالاستاذالينايعود.هنا

النجاداحدىفوقمنادعوقمتمتهادبىىالربىيئلاونميمالاستاذبرزع!ذكرهمسبقمنبرعضصفحانهاعلىزفبر(الندوة)محلة

بى!!دقيالثعوب-يئجررربفظهر(انفكر)ىلمةوظهرتغديرهوعامرمزاليومحمدألقليبيالثاذلي

قوله:اخروطتيقمحيدفيولهبنخسنو-يالطليومحمدقيقةالطاهرالاسازذةمثاطاخرونحمفحاتهاعلى

سهاد-ير-1فىتفيانهضطالاالااستعد،يرزالعزالوطنفتىهياءالماضيفيلحركةاءنمنقطعاًجلهميكنأوأن..حمواالاديوحميده

باردى(دوادر6"ارضيالارض)منادياتصيحبانيحقحتىاطاضرةضةاذ2جالاتشأليرزمنرجل!أنىانالعقوقمنانعلى

الساضر4رباسلوالاحدا.ثبتسصا!مولعاايضأفقدكانبرادوسيدامماممانءظما!لادهعرففقد!صروثبدالقاسمابوالاشاذهوبنيهاازثع!او

الانسانية:نزعتهضو.وعلىاللاذعورو"الىعادانبعدجمهاوعرفإءبيافياستاذأاوالعراقفيطالباًالثرقفي

؟رلى:إثرالافانإهـفقاءنماذاالدبإثوبرالسنورالرفقجمجةوزادالبما،دصحفاكثرفياذكتبايىالتأوالن!ثرحركةفيفساهمالحبيب

دراا!عىا)ثرإواممند!كيرالتونسيةالحياةمنالقزةهذهفيونجدىضربالثهرية(البعث)نبابسلسلةنوعهمنالاوللعلهمث!رؤعأامس!و

اضررز-ستوص-سمحتفهلقيئمنمنهموموإ،ءالحركةسيرلتسجيلعملوامما..الثقافيالنثاطفي0سهمباقصدبذلك

ألعالممةاطربالياماص،تأإو.ايسضهضونمخملفانرتبديلابدأواقدبعضهمولكنالموفقةالعناصرمنفيهالادباءصنءاسيء-لجىروؤلاءجازبالىوهناك

فياظأو!!ض--"طالزر.ءا-واضأ!أجاط..اخواهـسالىابدير3لمدالثازية:ناوو(اًفق)دليوانصاحبصإدحالعرد-يمحمدهؤلا-المعوصت-؟!ير

رقياناطر-االرححمايرايمنالتو-نسيهاليهادعي1)قي(الوطنيةالاغاثة)قصائدديوانصاحبصمادحمنورا-وعومخمزظرييثمهلاالد-وانهذا

اظر"الىذخس؟اوالدءوةإخهتأ4انسافيكانتالدوأفعانفرنسا،ولوفيفيوالمنتجون.(العبيد3؟ور)!،حبالبحريومصطفى(أخياةفجر)

بت!اءا!إخاى!!ادءدانتلكنهاوالمضطهدينالعرا"ياعااليا،داباء()العملكجريدةالصحففيالادبيةبعضهريزودالصغحاتونكثيرةافترثذدـإ
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1!ضبيالؤطررءفيال!ا!فيكل:.ا

شررفيهمقالاقوالينثرتنهضنشهامن3!وانبر:القولهذامثليرسا!..الشعرواذا.بةاضطراري

الأ".رمغبرإأالظاواذاباذخعنهالذلةناذاوالوانااص-،ثما)بر!واقبماىما؟؟لىانفرالششا.بفرصجاء

المنتصرانت!خفغداظافىظهومهذالاتقلمزداناسخأ!اشالحوتونجلهم!صى،ضامنثماثفرنساوفي

بنعلياوخر-فمصطفىاوالمرزوقيمحمدانتيمماال!!رولسنا.نذكر)1(آنارليآداطمجميعايقدمهالمعوناتحاجةفي

احمدالاستاذالملهمالاعرازخجماذكرمنوشالابدولكن.همء!راوهاديةاكثراستترحتىالايامتلكمضستان،فماالماضيصلعنكانماهذا

:اطقا(الغد)قصيدةخاقي"تناللغمافيادبهمفيسجلوامابعضالناسينىن01رجاةاوخجلا...موكتابهضعراله.

دمائىاءوللخفرعثتمااءللخضرانا..-...ء

وفنآليعيشياحقرماالذالتنكرتقديعادممهمدلإل!ولكنء.عليهماسو!ءيرادصرمالديالعهدنحاريعن

رجائيماقشصايما!ار-يماذا؟انامااقوىعادانهالعجيب.من..للرخاءاياملانها،الظهورالىالايامهذء

وهمءضم!الاذاتيماالذاتصحرتقد!انفسهمالوطخبينمنالسعبيةالعوأطفلتسجيلحرقةاصدو..طنية"

قوميبعضالالستاكيازآلست؟أنامما.وسجلوهالبلادواقععاشوأالمحدفينالادباءجيلمنهولاءجاذبوالى

القصارالطاهرالفحللثاعرزنابنشيديدالقصهذاطالىو!زبسرفي.ينعالأخرعدهالىمبالالنايدعافلانهمنهمالثابي3ألقاأبانعداذاكار

وديروحييهتفوبهلدمياءاءوإخضرإحضشأؤاعلاشتهر.وقدوشبابهمجدتهاحتففاسعرء،ولانحياتهطيلةشاباًكانلأر"

اسدميودومي!تونسيا:قلتالعلم*للاحكلما:قولىوقاد-ادباءالناسالسن

ال!فاححركةفي-اظاصةالشعر-الادبمساهمةكانتالنحوهذاعلىالقدريستجيبانبدفلاالحياءارادماًيوالثعباذا

الذكطالمخصبللثياطق..الادبالثعريالادبهنااهملنااننا.علىالوطنيينكراننلقيدبدولايرخجليانللظلمولابد

مقاممنمالىعالمواطنهذهمتاىفيتارريثععتدلمءمدكللثاعرالأ)يمالتونيلاواقع؟رءينمضورينالمتاخرينمنونجد

؟الاستقلالرعايةفيالتونم!يالادبمستقبلهومما-بروادونألفطريمدحللماقالهاالتي(السجينءيد)قصيدةقيالم!اويالعرو!ي

صلةلعلوالسياسيونيرقولأ؟،كمااوعنسابرقالسؤالهذاانآرررو-جالفتىعوأطفتكونفماذا..اشدهاخبان!صيالفروالقمعماتهبالوطنيةرةالثو

ناذك.الجوابهذااستحقاقفي!لملهالسياسيرالواقعالسؤالهذا؟الزينةحللفييرفلونالآخرديئاابناءالىينظرهو5اًباالسجونكيبتالذي

اليوموعهدهالاسبقلالرعايةفيالادببمستقباىاتكهنانمنيينتظراسوال..أبي

زلناة،الادباما.والاجماعوالاقتصادالسيامةءالفيالقدميركأيزالماتعودهل

الادبلقيذلكخو.بهويعنياليهينظرماآخرهيليةكماكمادةاليهننظرالعودكجرالييمتفيويربنغ

.تذحرعنايةالاصتقلالءهدفيالصباحانتظارمناطالفقد

نواانثاءتونرفيالاستقلالعهدعنه!ذضىماابرزمنكانلبسدالكفاحمجتيالبثيروعود

الى..،سواهبمقبلالمناسباتالشعراء،.شعراءبعضواندقعيالتوتللجيناخالاصوع!د

هذدوأثدوا..امدهطالازقطاعبعدالميدانالىبهاعادواقصائداعداد-البعيد-وازتنبقىفحتام

فكانرقيةجمىالحبيبالاعتاذوزارتهاورئيسالأمةزءيم-ضرةفياإب!صاررمربديدوحيار!-قلوب

انمعلابمشوكان
الجد؟-غالظاحرةهذهرسجيلفيالثعرممساهمةلمسرورافي):سععاجوابه

فيليالادبشىتماطكومةبرأنا!دبراء!غدوافيالب!داصتق!لمظاهرصنالفبمظطس"قبزبي)

يرصحلاالأمةطياةمظهرالادبلأن..البلادصؤونمنر4"6!بمما!ولالقدسيججبقريبفع!ا

اخ!اله(الحياةوتحلو

اعدوأ؟هلأقعيةوح!قةيحالتصرهذاسطليجعلوالادباءلصضعمالكنالخلودبعيداليكمتيوا

.؟الازخاجت!يماوألتوز-ي،إهـا*فيالاحياءماهج(أءوديباًقى.بنيافصبر

يكونقدوالعذرالأمرلتلاقيمعقودايزالماالاملويكلالاسفحكلامنورهوالاحداثبتيا!عنايةاتم.يعنىشالياالمعا!ريرتادباننا!ت-مجد

عهد.حديثتمالتصرلأنقائماصور(المغتصبالفردوس)بعنوانمطولاقمحيدا!اخاص!اخرجفقدص!ادح

أعا-نهيبالآدابالجديدالعهدمنما4عنارالىرثيرأخرىهرةوضاافيمساهمةقصالدهواكأر(الحياة)فجرديوأنوأخرخوأتعهافي:وزر!فيه

هذارصطت.قدءقوميوطينشيدلاخيارمابر"ةعنللمعارفار"صاوس(ا؟وععلى-رب)عنوانيحماطكتيباواخرج!!د.ريةإ-ونسيةاالجاة

ءبالعرالعراءسائرببقمنفيهاالمشاركةحقعمتوماليةةجالزالغرض(الثورة)بؤوانفحههانثرقصجدةو!نموصوء4ء:وا،"ـد!تاى

ل-الادبولكن..الماديةمنهاالادبيةالتشج!عوساثاىتنغيهناالىواسحعرفصرياالعزمواستجداجم!إماتااءبثض*وب،م

ايامهوقصرتظلهلتقلصذلكعلىاقتصرلوفانهفحسبللتشجيع-عيثى

!.هرلزباهربمتقبلتبثراعراضالادباءعلتبدوفهل.كاداووانعدم!بورقيبةمحمودوفاتهعلىالماسوفغيرللاعرالابياتهذد)1(
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%يىص1الوطوولمحأاليق!افىالنممتاعلم

بعنفتفصلهكلهاال!وأمل.وهذفى..أيضاًوالثقافيالسياسيومنهاالأقتصاديا7

خضعالتياتقىالمووالعوأم!طنفسصطياركونهقد!+عوصمفتبمددقرائهعنءأأصىصصإلصسوكا

نبصاحكصامالصلةعنالمطبعةعجزتمافبقدر.وعليهشعردينظمحيماكانطا--.--.

قطيعهمنالباديةشاعرتفصارأنعنالأميةعجزتوجصحمعهالمدينة!اعر

نمانيتفصرفث!همااطوأضروش!!الباديةشعربينالفوأرقتكنمه!ا.لل-ودارفيالشعر-لورقة

نابعدالثاعراًيىيرتفعالتيالسحريه%لدنياتلك.ءالحيالوهووإحدينبوعالحواضسءان4يرصي:كلزوع..الث!!رمننوءاناًليومألسودانقي

المرئياتفيه،تختنيوألاءالألاكلايئمندفياألىفيفتقلالصارماًلوأقعدنيايمصحروذوع..اءهالظروجصالكتابةمجسنالذيالمتسلماللفيفهذامن،اًلمدنو

.دأنأوجاو"حصواإخف-!اعساقأفيبوعة4سمنححموناح!اتظلليلجماجامدةكادوات!ء:وزاتإ:د؟!اءطصأزحم!اصإطصاز:4قأذاإ"إثاو،ليصطوالرالبوادصسسكانينشبصه

مصاساعنشحصصبتسرينفصأطديتهفرسناصثاعرإيتجرديهإلسحرددنيااهذهفي.افتعالأوصناعهتكلفسصغيرفيوالنفوصرالصدور4ليتجبشوماالوجدان

وثماعرإلمدينهةسإ"عرفي،رركوتيألذفيطنئالبألاحسالمرأصوتخظات!يعيثومكحوبشعرهلأنالتاثير،فيحريقهمن!يرأالمطبعةقيدتالاولفالنوع

منبشليقيا!صارماًلوأقعدفيأىنيربتعديحلمحيماالانسانالأن..%لريف!أرصطولمالمطبعةفقدلأنهحريتهبكماماطيتمتعالثانيالنوعظلبينيقرأ

احص"اةدفيافيثاهدعاإباصإعيةالاجالفوأرقفيهاتنعدمجديدةاخرلىدفيااقياالعاديئبرلغتهمستمعيهمحلىالشعرمنانتاجهأنمثاءفياخذا.!اوالكتابة

اإوأءليهشاءريستمديزألولاالانثاءكإانهذاومن.بةاليوميةحياتهفييستعملها

أءياةدقيا-نفرديةأقاطاإئاءرأ)؟اليإحااصسااًلجديدةأندتيدأمتوما.وألاطاما)وصالريفاوالبادية

فء"ويصوررطموحهأختباراته.وتجاربهد!حمنهالذيألانتاتفانالوأعيةةاومالاتجاعيمخهانحتلفةكثيرةعواملتاثيرتحتفواقعاًلمدينةشاعراما

ليتمدرو..أقىاوباتاراوتهزعامةأست!ابةيجدأنلابدأهدأفهوأمانيهوتجاهاتها.ها"ه8000?ا.ء060600008800000100،ا"880..?اهههء"هثا8081.0.88.0ء880?8.8+م

شيبماؤسوالدقةفي4بافيموهبةوالتصسويرروالشعبيرءلىفنيةقدرةمنللشاعرما-مالي"ص!در

.ة-ا-رالت:الالا،ثتئيت،1جصممهفي*يثونشمعءبروالمساءالتمرالي*جصذبمابقدر-ءلسصصسرص(نصمصسأصر)نيالصمإصرصلثصرديصرر

-ءخمااًلكأارئ!انيدةاصرلىاإلىذاهذهصحر!تتشوهمااكثيراءةالكرانغير-

ارادز"ءلىام-طرليظلص،ولصدنه!او؟شبهايعجبقدمك!توبةقصيدةيقرأ-"أص*لمرىمطأص،،

قرايرصتدكلستمعيها!!اويفمحرمدفإءثماءهيوخهطوفعل،البالئ!لهامارهاينجرلهففالابليةدو:لمحيهتقرأالةيمةبالدرايىاتزاحرعدد

ذللصدع!!ير/انلي!:ث"!فهو،ليرقيوا.ممايقرأو!ينثم!اءمماويكتب!-مررصأطص"اسي-ءوا""الحلوملمحرربيةالعرلإتالمش!-

كانبهنماأ-رىبم!ةمت.و!عهوليخمفاعدوندهيتجيثونوطذامستمعيهالى-ومجهالحربيةالل!"-حسينطهللدكتورميسرةو!ابة

الااًدطبعةقوى!تفيءلىصطأنهمنبالرغممجتمعفييعيشالمديفةشاءرترالاكةال!وضوسائل-فهـورفيمخصورللدكتورالةاهرة-

دعاشبتفيء-حلعش"الباالمتنا-ضةوعالا،المنعقدغيرا)طررمم!طهتهثيهتآف!عقاالحياأعلىيقاشمهانقم-مجهم-اد%ومصطفىللدكتوربتهـاوكتاحماعداقوتاسميرو-

انهاالاالطىمةقوىوامامالمدينةلمخنمعبالنسبةضعفهامنبانرغمكتيبةمعتح!رلحص!دللاشاذوالعاميةالةصحىىبيرالعربر"4اللخمهت

وأمكلاحدهويرتجاويعملده!اذنفهو..الةوى5هذحمىضدخدةجهة--صلميهاجمهلللدحتورالةلسفديةالاصطلاحات-ياتازا-

شراع!نصإالسبب!وهذاودعا!..سامعودالاتاخ!دمةفيمعهيشتركت3اثمز-العجلافيمنيرلالىكتورالامةو-دةفيالل!"اشت

بر"خماخى!أءلمهدا)جوء"وركل"خمعالمبعنإصدوكأهاًلجماءحةبطاخ!الريفلىفيارذ-ليال،.عههمصطهىللاشاذالانسصانءرفمات

فيحمهاتفاا!ىبؤخلفممنشاايمطبروثقكاالمدرلأوآ!تص!آااجماشعرطاظل-لىالديصلاخللدكتو!سالناصالر-ءلىيددلم!الاولأوتود-

.ممش7بهتالمعجبحىقرائ!ونموساسثاءراذفط-رخ!بموللدكتور4مش!ال!سإم!ه*أنأايردتران،اإكرد-لا-

لرأذأا،1ا:أزررا!.تالمرزبةهذهيباخأنلهفهيهاتألمديرخةفيألثاعراما-انطاءات-زأيى!ودالإستاذالاسلإمروح--ظ-

بر-!!واًأفياً!-اص"-رذاتتزوعندحاتيهثفالعصيئاوعيصادر!-ا"اشميبيءصدللدصرالاورنليالدوالمؤ"رحمرلت

اقيإماتتفهيءلى/المدرفةعرض.تلي*الذي!روحددأوعيفام.ألملابن!وص!-ا!!ىلى-مارزنهريللاستاد4ىواًلموسبلياص!اتالر-

إتانعكاسعنعارةادوءيكانرلم!..4ؤيعلشالذىإصطرعأالم!حمع"ا-اللويء.حةا!"-المال!و!للد!له.ال!-
.،...تهـ-رلىيلىم!وورهـ-فيوير-

إيايةاررصالاداةهونفسهالوعيعذاكانكذكالادنها"يخةفوراتهفيا!لفيما-ءل4ادلروالم!لمرتبلة-القهافيصبريللدكتور

ءاتهمجاها!ابرالعدشيماوالوعيدقبوكدلعانتمث!الثاهدعر"لمغدقةأنفهحىسهلمااتفتحتكدمايهتمدت"ه.الح.النيةء.الحضما.العليم!-ةدب!دمن-ءاليماب
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ص.ص!أ"1ا!فما!ا!ص!أ!!ف
اطدىرباطالكفاحرباطسكاطبي.نأليوموانت!ثاره5"ءوإلما!حظالوعيفان:يءمنيكنمه!او

يد!حلالفيصافحتيدكالثاعرألتقديراستحقوامجيدينشعرأءانتجإذياهوالسودانيةالمدن

بداووورزواهـى!!ل:يؤولحراليهفلنستمعالبثرحامدجعفر

الندفيهترقرقوزمرنيأسالناخيبايخط

التيالوأعيةانعاطفةوهذهالكليلةألابيات5هذبرثاتنبضألتياًلحيويةهذهقساعليناالزمانماأذا

بهالمحصرلعميقألذلننلعيىتبضمجا-يا-تقويةمعرفهألثاعرأاكأل!افعكسفلعحارخلا.لتاذحعامعيوا!ا!دمؤعكفكفكف

السودالىفيأدشرن01ألىتقودناالتيالمجتمعةانيوطرووسهيلثكأوكلللأدسعصاحياونخفلى6

الشعركانأنفبحد..دش!حزاهرمستقجلويغتضردجديدعهدفييدظ!بدآا!رعواخيياوسرفناضل

يض-بطاليومبدأاًلغرلوالفيبحث!رديرالةأو-داقبااجرإزمبء!-"يغلبعندناالمدفعفرقعةلنسكت

أ:ءاء؟اليكأ"خىإطإ--*راحإتولي*دانءز:ىوذرا!ه:"نا،اتتسصع؟.بماجديدةأفاقاللعماطتمللااخيياأخي

اليومبدأسماعهأد!فازء"مإتعب11والمد!المرانجا؟ث!ر-لياءا)روالدموعو-للاماطواب!بماخيناضاصاو

اًنبنا0ألىاًلمادب.تفمغ!رعأولءوعأ4ففيتوأس!أترأفي!ليص*رمجدليدايتي?:"روأمؤم!لىخد+اًخىياوكن

ينرقال!ثعركانأنبعدو.ءليال!هـتنالمتروالإما-ليدانخ!طفوء4اًلتح!!و!منغدفيسنخرجهم

اًلنهخروالاحقادكشعروالاحنالخغازنلىالنفوسفييثيرحيثالكتا!بينلناويومعلينافيوم

الكفاحرباطمومو-دصلبرباطفيأ،ياديأجصتينتظماليوماخذوالحماسةوحدقاهناسنبقىولكن

.اًدغ!ارمنويروحدإ،خاءااىفءهاًلنفوسرفييعمقارزيا

يدفييداًفلنكافحأخي

حمداياحمدحامدالحرطومسرمدىأخي-كريماًرباط

---------حض-!حى!لغ!---!ض-!ى-------

11ص

د!سىول-"انلهلر؟8يهمامحلات

مه..اا

ء.
ساعاتمنؤثيملةوافخواجلء"ثاودةاربلسعلعوم!ا!

11

61
فا"مواولمىم!ؤعا!ثلا

.?+5ا1

الثانيةعلىالساعةط-ليضعنوعهامنالاولىهي-وآلة،للساعاتلتطيححدرثامشغل

35541تلمفونالصلحرياضشارع

.22932تلفونليسادربرلمباا

لم

لم،ول7ولاحى5لا5!!كلا!5!لاس!+!كلل!اول!61

لأع"08لمء؟خ"،511"الا؟لمأ؟ءي911،5مح!اأع!كا9+ع"ا14
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