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(1!تحييمى-المسرا

"ثطرحدعبدالظرحىن"د:لمبق

نفخقد،اد:!طيبةاهرةفأالى-.-"يإتحصذهكلعظمفيأ،زبهجاه1مجيليسركماأول

اًطرلي4والا!محقلالسلجيلفيكفاصحاتص.وراًلتيالأدبيةأعمإلنهاصتكأ!رفي

تمجبهيالظاهرةتلك.النؤوليطفيوالخححصيةالإقدامروحبثألىوم؟ف

اطياقتقديسمنبطالافينفوحرفييمةالكرلإحمإنيةاإ:واتعأويرتصومالمحد6

ائ"و-رالحاءسءاريمصومى-ؤجلفيوالأملجمهاوالخملجمثءإ:كاأ،ؤجالوا

وأليم!-جاتالمهـحر،ذهأشضإحرإن.أخبياىاالافافيمعدخ!اإنؤوكمراالىليردو

امتلأتقدمندفعيمتمشامرجنأليطالاأوصححةأ-يإتنهامحسهـعحمفيز*ودناء!ا

وهم،أضعفامنءاحفعااتيهاز*سلاوؤوةش!ك:-وبهلاباكلاننؤوس،م

دوننؤمهفي،طلمؤ"411أجطواأصمورلسط،ححايرس!هاءلمححمثلوذخ.كلادرءااجد-.و

ض*فوترددوشلمثكلتؤ!هيم!.كا3يراندخحمرالنفحمم!تعنواوأواقعالما:حعةأءا"صر

حام،6ا.كلاظيؤص:ونلاأنهمأو-%:خاءآ-يحمذلكصورىأسيمىو.الأ-جانب!ضفي

يرونولحمنحمم،فيس"-لمهاأحصح-!ةوفي!!أأبما!امنبونحم!ارإححاأصقصححةابعدألة

أنافي"أجمهأويدؤمهم-اضطراراأجمهايضصأرون-"بختافيعاسلجئااطربتلك

يضطهـونحينوهم.واسخقلاحؤااكعوبطرياتوعداغصححقدهمو+أهـحع!رد"ت

يههـمتعسأفياالشكاتححضارءمتخمصيةولابممحدفيونيقصسلااطربكلذهلىا

نأدونوعدتهمححعددهمقلةمنيرونصاعلىمضمصينبماهدبتوربايمفحونباى

يظفرلا-ياة،مألىلإو؟لمصجةصإحئههمتنسقة-حماةفيطظةالأماىارفدوا

نألهز"بمديدةءساححورممالنفسهليسنعبل،ةصحمحمبحضريةليفرثاا!لإإ-إن

هـصحطورحطالأسكلحاذيؤول.حاسةوالىالأدتاوأسفناولحك!ةا،*المقدسملكإز"نحلمق

حى:لمثنعم.."فر-اضتبطلهالس!انعاى11والندمالقخل)1ورحر-حححفياحمض،إرنح

وبرداًنذ-عا!أنت.زكم!تكاىفياكعلةهمليونفالمحصإر،با-حمارتك-ونأت

يتصاءدسوفالا،!بولكنثؤإتسووهـ!أ-!ت.يضيءاًلذي!وول!خهالأكثة

..إذنانظر.أهـض.خاؤوقافىفضورةألظلاممكلإقاىءلهنوريبددوليختتنمر

أبدالي*اإن؟ر-يرومديف.حححعاتضالأرأصقإعفياكعوبهذهرور31اذأ

حمحن"4ذلاثبعديححخعون-همثم،!ممصميرأخامىا!ننلكأنأبماى!نئماداز!ون

تمىمروبرت-!ألمححصؤكا!ا!ل-ودواهـينيونوصصوأرارثالقد.4سصحاسو!ليأ*و:،!

از!:ملأنورنلن!إءا"؟الأ-إذحطأةا!لألا!أةالؤحاد!ء! لحم"و..ءحح..ور.وصم-.هـ!

ا-ذياةحقيمزجديامححؤيقي-ظأروححاحمذاإز-إنأرزيرميطأولو.%،ا-يده

امام!تالمطرث.!!لإمحانحةاثمح-رعاىححالنهكلرفا،منحرأسعصراهذا!%ىان

((!المستقباطاقةإضتىا!

-.ءدبطلمهاأصانءاىا(إروإتلونا))-حتهصسسفيبمحانحاذال!سوأ!ليقىو

أح:"!05الماضحطالعددئي!صمسهـ-حاتأخ!داهذأينحمانا،ورروضطلمحانأك!)

اإإدأبأاإوء4.)1رىولملأرو!"زرور!اءالكلرنخرءاأنتءآنرلمبما،و!ول:""خص!هـفي

لاي503

إ.--ة.إ:.تااا-؟ا!.....خ.أ..؟-أ8لملم8مىلم.-

10111-:ا.ا.أ.-..ام-؟--ا?ا...!!ر!ت!ببمضم!

.-،--..-ا-.ا.-إ-.ااء1ائا

ثاتمنح"المرالىفيلمةعن،كيرالص!اًبرهنبموءدقوبرودينهاعنأداخفط-ءن.."

ال!روماتشج؟كلرفوق،إرزهـدةأا)ط-ورصرحوعن،الذ!بءإهـن-مك

مجذرس،اأ!حصالتراوبمنانإخيرااذدلاعلأوقفعالكىدأنخصمحبو،اءالحضس

حققتقدأحون،ياتناوذكريمةال!رأضانيناعنالدفاعولأ-منالرصاصغقا!

يىاشرتكونأنووةأيةفلرولن،أنرحوأفضرآنليومجقمحب!-8منبركأ!

(1!تحدرلنااىلى.ةبالحورال*ظيم-نافردحدووؤحوةأمةليصحريراقمطضإلدا

أي!--ا":(!المعملوسالقص))صقيصمحرفينعيمةئيارميناالا.!شاذيؤولث

حلميفالحيألىمباصمونالمتأيههالى؟بمونتهزمديفالمناير!ظكلنألىإئؤهـن

11؟نوبرتدأبالفصر!طليقيإذخونالمدأيها؟نزطهرو

ءؤللاءنذثوسلمرفيةويأعصسريدو،الؤوةواسفالفحو؟إناًدإوالحثحإثبيتو

ضإرلي4وصوشرالىالحربتحلعهملموافاذ؟خ!6اءنليخمحلموألمإممحح.الأبطال

ون"ءلنرائرففرحات.ألض!ءيرصوتعنصحماءالرحمةمشإعرىنبعيدة

ذدكحاكح3ا،واليمحصدرأنخرنجااأضطرتهالتياًأ"شعةالقسوهتلكوعاى

انخدرتأتمد..لعم)ا!أنهايةاإلىالكفاحفيالمضتيوءااأخصس!إثاعلىمص.صم

أقيا7تاثوا!لىوقتلتوصحفا!آظالماتصس.عادحمليا:انبعدأنافماقحوقيفي

كماساعةمدلأذمممإمحوأنانفصميإلىأرى.سفيإحمثملكمأناونحمي..أ-بمصا

كلذامصجمرحأجىأزأ.ا)عابثةالأطفالمد!/-بفعاىالشجهـةقنتسةتذ-إمح

"..ذصحي4أرو

أرضإلىلياريى!في-انيتمحديؤحميهجضرأنماءمروقدمحىرو-صحد

سقبلماهوورنالضححمة.وبالمؤاومةالموتببشإعةمجمىاً؟زائر،فيالمصركة

و،ظك!)ثرحيدا-لأرصوف"ةنأكلو!خعةكلت4فيكانماوبينءلميه

عن!رةلأولقفوسقلبىفيونسخؤرطائث""رصامحتطر-يمصوفبغفلة

بميداعينيفي1\ظري،-اذلجت..ءختنآباردا،جيفةسأغدوو.ا.أحفقان

ء؟قوبريلىوص.ا!ريعلىملؤىلمكلأحونأيامؤجعد.أوح!!وزذءري

وعخم!ثا.الى!اءرقةشءلىاتالفظرمخصمجتااًلع"خانوحسإذان،بالءال!ر

أريملاولكنيبشراسةوجسديويدىجهيويرصورعانالمماهـسوفوالريبمو

ا)نهض!مةعنفهيمحسلاإخريزياالبتنسيالضعفذلكولكن"..-راًمدآ

إياللميتةشاعريةصورةلنفس!يرسمحدليظفيأص"روقداي،ؤكصوالكفاح

فياءاك!ضالح!ظةمقفيحقلأكلوتأنلييلذكم)ء:وطنهلثكللجيلفيفيء%با

1،1ءأتكلويبراخفؤإتزسمعلحقكأمنألملأضرالمارفم!هـهـدةوءلط.لي،لادي

ال-!سوهجفيكلرحةطيور!ءححؤوقوخحلمى،الىأءييةقيةالحإخ!إوخفي

.."الدفيء-ؤأفيالأ!ا

(صريقعنا)وءأ:حةالقصحإيامعالجةفيناجحفصحأسإومححداأنو،شك

.مثهاييتوأبطال.!وذبرهيةرطولاتبرسممعاجححص"!ايرفضاىووروخالى-!-!ؤ

يممحتالدنم-هـلاطاقةفوقنحاوقأنهعلىالمثافيالبطلإلىليخظرأ!إرئاإوفالمثامد

وشجاء-4زكأ-يتهفيبإرلي"انفييماحأنأوم!إتةإكيتطيمأندوإ"

إروعةاوالإعجابكلنكلزيبه!اليءونأنمعهبهتجماولايكلدولذلك.إتدامهو

تدعمخلآحلفةيةبثرنواتعذاإححإناأسفا،فىليصمورهالذىاليطأىأما.الدهحح"و

(؟5!



4فازءادنؤوةإلىثانيةوعئفالضصإلىومرة!إنإل!ا2إلىأ%رىوأ-كاإلىص،ء"9لي

يم!4أذكأو4مكلويتجاوببهؤ:نفعا!ألؤاركأأواثإهدوجدأنإلىيننكلذ

دافعاالمسر-مةتكونوهكذأ.إ-صاإولصلى41أسماوأتلكصحاعإلىلتطلكلأن

.....!حا".

:"إلمونالمقا"-حةمسربطلى-مدليورول.التضرحةوالكلهاحإلىفىءلمؤ؟صا

صخبفيمغىورررجطإنسانإذي.أبدآبطالألست..؟يي-يابطد6دت11

ء:4مرهائلةدوا!ة-سديفيلأ-قينفجر.المايبةأصص!-فالأ-دحتحححط،ا-ءحإقي

.با؟ديفيأقازلأنيةبغي.و*:إث،:االأض:إرا!دريىطاداصبسحإذا

ءهدأنأ*إدقياالإز-،انإ-:طخهـةا،:وات:*الحث-صدذ،حخاطوفي"..فيب

.بأمأالاا!.!مليمىفي؟4وإ:تدلآنهأد-رليدنأونؤص*

-ءحبة!سسؤ،ناك.اراًلطرهذاصتحإهاألمجستالعددصماتءسرأنءلى

ذويممتبيصوبطإ،1،يحنداو%لميلحاذللأسلماحسنالصحرزيرألفدائيأا

نألاشكو.سنهورإطفينمنكاهاتايوحأنبخكم"قلتيت!لىدهـةالناةالمبكر9تلاالطفو

ليحتأروياأت*بيراليبأس!و،فةالصعروالوعيعلىذدل-مممةا.تء:ارمنبهينطقءا

د!بىهـازها.وسيلةصرداًلصغيرالفدائيهذاثانو،نضحضللحوأصفصورةإلا

:-دودا-هـحط!نأؤلم-ادو--نبينروليلىأذفيا.رواراهـذاذناثصءال

.،صفيلا..ءشفيلا..ـ.شفي!فليرءوهزدلا-ألىض!

أ!واز!رأيت!أرقميباأيهاصقيءكلرأيترل(متفاح!!)-ح!-ق

.ز!اءوأجكلهـإون

ام3صالفلس!4ذفحبدلا-سعد

لاوسلإحاًأهـى.ةصرتهماتمرمؤفيوءرة!:ا.-نجمرقكلونالقد-حعحن

الهدنة.خطز"نترإوأنجحتأيعلافيادؤ!إن!اطروحاهو..دضإنااسم

اينانظر(ظلقهبمالق)؟-ستطجلاإشهـاؤالمن(:ا!ون،ض)-س!ا!ار

وؤ*ت!

أبطالا!ح:بمإنهـ!نورعلىلنمش---ت

؟أيرنإلى-عضاأد

.ادمأإلا!سرسهلاألىماإن-"-ت

.إخأراليوممعكحونأاًأطفيفيسأعد-لدض!

زلم!.مؤ!-فياكسبتذنإ-حسن

؟لثيئءانح!!كلهل-خالد

معيلهلعالى..يقخلبأنالموتليستطعلم!هادئ4ميخةمنياطا-حسن

أهننطومريحتزاللا.الأحياءبلرومتكتظش"يةمائدةفيأضرموعدأ

يمتص"أنالترابيرستطيملا.داكاو%،يعلىيرعثضبداندءهمان.أذنيفي

".يعاًسس

لاتالد،ذأتالمرحزةالعباراتوتلكاطارسسما!ا((ح!االفلس!4إ!ؤكلذه

تجريأنقلناحمايمثنلاةالك-يريةوالمجازالح-حةالصمورمنهاو-يرةالكبير

لس-ياتالعامتازهـبالطابمقدالموحلفلسو.الصرزيرالفدائيئذلكلسانءلى

إلىدوتؤ!ىالؤ:حةالاءخبارأتعلىاعص"ونلىونررأبالغافيؤهي،!الإذاءحة

نأولاشهاث.ءإملة.ءوذبمحةةصورفيالىإمعحايئجلص!هورالمشكلاتزوضحيح

ليتوالحقىوميالشعور-حنكأفيا!ث:يررحإ!وال!ذاءقيالمحرجياتتللثلأل

،!!،!حخاقيفإفأروافيكل:"لابدوهي:ننء،الننروسرفيحيةالىفوحإس"اروح

.ةح:يرؤنيةقيمةذأتيىتذلاثبعدلءحمكاو

المسر-"اتشخصجات!سمفياهـلىصاهأسذياأواؤحياال!صإوبأنءلم!

اءحباراتفهناك.ناجححيمسص)عمابدإفياو-دديكونأن?كنلاالأخرى

مرزر6"أندمأوالؤلتل))صحةحرؤني..المؤكفاءيهايرأنمجبأ-ربحوية

اًرطويا!ال!ذحوفيالحواروءإبة،المسرصيةاحركةمن-،هـ*اهوخطيرنؤ!لى

للتصواهـاتت!إورجاتالشخصنرى-خ:ثولأفئاخهابرزك!4وخاصء،:صا

ضإ؟ل"منينجحجطورش!حدكصناث-يكوناندونواحدةمت!"قي-وليدورو

إلىواروأر.ص*"تجاوباأوبهازفعالااتالشخصححدرثويكونألحوار!ذا

ءيرالأ-:إنمتححميرقيوصياغخهالمواكأجمنكثيرفيغامضطذك%اخب

أيههـ-!"التهعبمبسدليءإىالحثضصيات-بهاتنطقأئياالعبارةكتلا!،-حةمسر

يغلبالأولىاالعبارةفانمشلا،211يإيا)1تدونأنبراطمنوكان11!أ؟أطا

أضرواءأجفىلحوا!-اؤتي،ومعذك.التعجبمعى!نحزأاحداءامعىءإ:صا

جزءعلىلبأصغ!الفتوهـأطذاآرصبريكلوملالك:"و،عةالروحديبيزإلا!!حلة

تصلمحأنلمحكمتلااًأعيبطذا-جمةالمسرأنأير-يروفي.صحةالمحرصنجدأبركب

اص.-ع.ا،مركلتفيءزررخحة2قرأء!ساكانتوإنللخهـخيل

وأحفل.المسرحلمقتضح-حإعتمراءاهأكأشفا:سأ11المقإتلونا)محثسجةأما

صوارالى!يقاسأنيمكنلابملمود:4ع-هـاركلاولكن.المسرجةباحركة

ص:تأنيءلى.ساميةانم!إنيةروحووأصالةعحقصنفيه!االساليمخةحيةالمحس

ؤلىلىالأواالفصرا!أنصحيح.نعلكمافص!إ؟كابنالص!)"يإرال!لا!ؤلفثرأو

الفرنسيينمنأنورنوبمالجزائرليقف!حميةتتصلةكبيرإونانيةمعابإحناإنقل

المارزإةوأرأقيجزلاا)*المفيوا)سلاميةالحرقفمحةبانوم:ونأص-أراأنفسهم

فرنسا.فيالعهسفوالظلمالعمالجسومونالذينأنور"مالطغاةهمأ.لحزائرفي

كانالذىالنفسيالصر.اعمقدارذللثجانبإلىأوضحقدالفصالىأنوصحبح

أشووحبدعةءنفيهءاهـوبينارنيرقىحىيئء!دنف!طفييرقومأنلابد

فييمكنكانذلكمعالمسرصحةولكن.أخطارمنءإ-"مقبلماهووبن

ىلىالفصحلإنفينخصضص-اتهابينقائمةأصلةاظلتلوكثيراتكسبأنأيرير

ما.!كلو

صو؟حمةبماريقةالسلابموأخربقضويةعالحفقدزعيمةميضإئيلحاذالاصأما

اًلقصحر4بيأعنثروالذيالثاببرعل،ا(المعملوألقصس))سخهفيصححسيفةطر

عنينبعلمتلؤائياًزهدأسالقصصياةفييزهدالكبيرالأصلمحةوهـصءالفخم

مربم*".!غامضورخبداقلؤ!نف"قيوأقام،-اصةنفصححةأوماديةمواقف

التدءير.والقتلأدواتللناستخرجا)قيتلكصناءنتهعنراضءيرأنهإلى

يراهارابعهشمشون،عجيبةيارؤيقاصرعن.إلاقالظهذأقةحؤيدرذلاللانهو

السلامفيعودالمص.نحتدم!رالىإ)كلريبالوحيذلكإترالأمربهينت!يثم

ماض*"شهدالذيالمكانذكعنبعيدازابعهمعو!كأي،إلىنفسهوالسكينة

لهانالطريفةالطريقةبهذهوالسلاماخربمشكلةتحلأنأمكنولو..المدنس

هذ-اأنصحإنإيمالحجويمانالإبهذاإحاواينالوحيبهذالااين.ولكلتالأمر

لاالشأبعلىجمهبطانضلميقاكاناًلوحيهذاأنعلى؟بى"أن:س!نالهـحي

للث!ابحيأقدالؤلفكانولو.الصراعهذايدورهوذفسهفني،علىتابعه

تنبثقخمتمبالتدرخلاالامن!ث!لمتهلهتتف!حالتيوالمواؤفالتجارببر*ض

تلكعنبعيدا!:جمعياً%لجئاذكلجاءاله-يذناثصورةفينور"فيفجأة

احمحهالأسصانعيفيت!مثلىلاالحربلةفمشكذحلثوء.المألوفةءيرأ)غيبيا-ت

-.الإنساقياالمجخمعجوازبفيامتداداأحكروذلكمنأ!ق،ولكنهافحب

البسيط.الفرديالحلهذاتحلننيمكلد!لذكوهي

لمخامضرمزف!يها"المتهدسالنهر"بأ!يرعلىالألصحاذ-حةصساما

بأنالمريضذلكالطبدبنصحلماذاأفهمأنأستطعلمو.تماكل!أؤهمهأن%ستطع

لحبسوبالذاتالأسدبميمريكونلماذاأدريولاا(الأسدبرجيما.إيديهيدهن

نأصتأضىاهـوأوكأحقض!ايالى!أناعتقاديفيو.!آ%رحيوانأيبمخر

ين.كثيرعلىفهمهيعزفقدالناص!ب!رإنفه!هإذياالرمزأصريقعنأخ*إ

القطدـرالقاءهدةدرلقاا



!د-..--.
--ثالأبخط

":صعرةالدكئوربقم

منخخيصوه.بوعدهيبرأنخشيتسهيللادكتورالعدد"تقديم"أت!رعندما

دخوف2منوعيرهاوالفلسفةلاهـلومدوريةموسوعةاوكناشة"الاداًب"

اللامحدودةالازسا!جةا،ع/فة

أقولوكدت-بعديالأقدارسخضخدهممنوعلىنفسيعلىاول!-ثجمت

الأدبيالنقدتكزيرأنبمازفاذا.."لآداباً"منعددلنقد-تبشلي!صم

والانما:اعالذوقيأحأتراألىأي،الض!جروالؤر-"ءواملالىالشيءبعض

العالمء!ريتصحىأنألمسرفالغرورفهن(لوم!ربرول)سحقعلىأداتيا

.ائلاطونوأرسطوجماعةخلنضوضالمتفلسفوءيرالعليالبحسكأزولر

كأيستمرانمضخةا(الآداب"يتضير-ءنفهو،الؤأهـئعلىزانياًونحشلجت

واا)علمياًلغوصت-مجباو-بخسناأطفيهورو!وم،ولد!مى،واًلشعرأصقصةا

الؤلسمفصح.أخعم!قا

اًهـفرا؟تتتاليب!ددهأنا:*تما،ءوفعلىالأولىأالصفحح"وقدبت

ءإ"+(مايئبدلمالماؤدةو،الدارمحيزالتماارألىفا،رفسياءاهـأنتو

نمر.وأطعماتوإداممن

الأبوأبان-سهحابالأستاذعناو-سهحابخاذللأسأقولأنأ-بو

ا،حصل"ا)ثقافاتمنض،برةلمةرضحماطتزاولاءإنت"أ،دأب1"فيإو،ةالمأ

اًلفلسور"و.العلموألىحاسةفيالجديدةالأبوابفهذه.لهالضروريةاوبرالأدب

وأداسمهخكملةلامتصروة..عإنتع!.ن!صونانيدهانراضاؤ-كاعلىعزماقي

ية!!سيلأ

اللب!"دعةا!12منزوعالى!د"الآدابأ"صاحبأناًكنءلىويزلمب

يماحأواقعاقيو!و،عدد!!جديدةبا)واندانلمصشا"المجأنأءلمنءكدما

الىاعدةالمعا.فمن!لمةالىإوروا-علىالمؤإفوالةارئأنتباهم!يجددانفي

ب!سا.اللاوليخنيالأدبي!"ولا-الأصوأيوناررإدةيقول-ءماا،رى-لمةأث

س!"السسالاتلفال-ا

ولد!اري"للكاتبلاليد-"الإدبيةالضمية"ؤ!لى-القص!دهذاإرإىأوفي

ث!إؤ"لأهـحة2الىحابحةبالتروأءي.واأخ"ولحةبال!تتمينسحا؟-يةبهبماترمط

وعلىبمالغدإخارفيءكةالمهواصومالأحداثالموجهةأجةالدوبالتفاعلاتءوهـية

برمحب.العربالافقكلحهكايتصارصارض!بر"؟

ضحلعلى"الآداب"فيأررحاسةش!ونأنأما.وفاقعلىنحن!خاإلى

كل:"ءخوةأ،ارفذاكتكر،الاذاعةدورصيحثوأجوميةاالص--غصفييكتبم!

.المتأدبوال!دبءلى

مظوردتالكبيرألاسخاذيناناحسصبالأمثلواالأجدفيوكاًلطضوءوعاى

..المجردةلعيمقباؤجةكلراتظاهرالمج،رتحتضعاوفيقدطورا!

11كلوقفتحديد"أنهعلىاتؤبله(اًيزخهاوراغؤر)رئ!يفصالأفيفمقال

وأجزم.العإهـبحةالبقيةكلقميمالصمتحتفرمستجدةسصجاسجمةقصحةفيضحضمالأديب

يط!عونحإذوأوان،الىويألىإيمالموقثتهذافيصعهبونيتجاواءالقرنفي

.وجلابد"براقعهأوانوأيكصحالامرالالحىتعمارلرع،ئزألاسخجا؟ءمنيدمزفي

حؤجمكةمدورمحمدالؤإكأالىالد!وريؤرر(ال!ربيألرهـرحتصس)فيو

وهـي،تمكتآوترسيخآومرةصرةياالتذكيزفيلني،الدليكعنصحىحصح

لينحؤويحماكلء7وصحل،ال!سخمارصنأخشررإمكلركةآ-اليربيةأررراإ)موميةان

وححما،قةالشفرصصدردوماكاوخعمارال!سصأنذلكبداهةو."يزكىوألا-زا

الكاربدوخ!االتيالإيماءأتبعضئيألمطحأننيعلى.لمولالمعتهافتالعلةزاًلت

ل!الافيإينانص-يحايكونفقد.ظلوملبسالىيجرفماقدالصديق

أملاأولادةابهذهر-:واأضمأو،العربيةاًلدولبمامعةولادةفييعارضوا

ألانجليربآنالحدسصولكن.المؤجمتةمؤاح!دهمعلىوتصشلمته،أوليداتبنيفي

بنتفالجامعة،ايضااسخعماريإرجافححوبيةالعرالجامعةص.خعواإذيناهم

مسيض"أوقعيدةاليومالى1بدتأشو؟اًلأضاحيوالبطولاتمنقرننصمص

ين.اهـخعمر-رمايضآذلاثفيفابرم

سءلعالبيالعوالؤكوياففما-2

.يبىالعرالفكرفعروممسلى..جديدجديدبابأماملستأننصحدأيض!اهناوأشعر

اتخاقدوواًلجوعاو"الاداًب))فيضواعرقد5ءيرونوكأيرحس!نطهاًلدكتور

الدكتورءائدةضلمةالظالىيدةبمتاستدر3إيابالذاتالمشكلاتتلكوناقشرا

.فيماالرأيحأبداءالىطه

اصصخعيد.أوأعادلو-ىالمحيرليفلطرباليأتيالعميدحاذفالاس،بخلصحلاو

اجا،إ-رأشدباصص-لمةطهالديههوردهمتقدالأديبةالسيدةأنلوووددت

التحديدءلمههذاينطثقوهل،والأديبالأدبفديدفيرأيهاليه"طلبكان

الاديبصفةءيىانكرناقدمنماحشانطهالدكتورويعرف؟بالذأت

الؤيلسوفيينلظرقصحاالوصصحنبينالكلرقو،للأدباسخاذبصفةواختصح3

الفلسفة.امصتاذو

؟بالأدبوبال!دليبزعيماذا

.تج!وااعلحاوء!يلاأسوااهذ%:ينامناسبةمنصحشافي

ألادباءتمرلمؤيةنصحضيرلجنةا-وريةاالم!ارفإرةوزسمتالعامهذافي

.نتؤأءلاأفيا(لادبي"اءثر"حهصاليأزمونلاخذواعليمافأضذ،بلوداًلبفيبألر

العخيد،تمرالمحرفيالمدأرسةموضوعاتحصرعلىالمضتارونالاعضاءوعكف

الأدبمضممونفيينطويماغليهماشكلو،الاخحتلافطمشإءماواختلفوا

فيتهـبمابعض!همالتمس-ح!،بمهصيماأالنقانرجهدهموفص،عاحهيتهأليصحماو

أهلأوالكتابأوالمثقؤيناوالمفكرينمحصتمريدعىكأن،الممصتمر3اتبديل

يكونكلاأشدالخلافوعادبمكلألةءنالأولبالالحمأ-خفظواًتم..الؤلمم

،نجنن*نج!نجبن!.نينجننتجبن"!نر.!.!بئبئفيب!نجمنمب

يخنن.ـ،يخنن

تجنن"تجنن

يخ!"الاداب")طلبتج!

نجمب.نجنن

تج!،فاس"مرخذةفيتجبص

خنن.فبن

تج!-اك!قبموتج!

خنن.ىخنن

:نجننالعلميم؟تبلآملى-تجنن

!خنجنن.

:نجننم1يجورقاقيخنن

نجبن-نجنن

!هـنج!*!تيتج!قينجننه!تجمنبئبزنجبنتجننتج!نجمبنجنن!



؟،يدءثن/لأو!تيدءوتكلتةا!دءوةا5!"مشالىاذ:لواحص-تاحضا*ف

س!اأ"رحيوص،!؟الأدليبا*و!ت:3ليبدأواصاافيىهـبم*ونأ+اورأوا

؟!ز"وف!4و!!!-حص

ثهالأديباإوافؤا،كلإؤرر!بمإصهـا5صجهصغجهاص!عاىلأيبعدأاتفؤولقد

الأدب!:،اء4ونليكلصر؟مماا*ث،إوكأوعافيوإو%الاسفيإلمبدعالصطإ؟حط

الزصلاة،*!خماخأصعداحط!-تاتمرالمؤاتوفصسأ:وا.الؤص!اصءتواءاًلب*رزكلرةءالى

ادبم:حو!لمةانجهحباصصلمتهدثأإدصطاالياؤ-تدراحصةيسه-طصفواز"،ووءيدالكلو

م2و،كأتالمصلياالأدبيىء!إنيمع-،تصاالىأد:ءز-ونوالرواا-والثعر،به

.الأدبسؤرنفيالبصدحثإ-ادةعنتالإسمدأ

بسهـو!ةونسالم!01-الأءتاأ-سوط!الم!شالمنزجماصط.،ولىوح!ءذأ

أررإء*ا:!ذ؟أضرىوررةتدمواولصط*بمطأ!داتاأسإذذةوالن!ادصاتلإصاد،ةا

،بنإنإاوءإ،"ء4إدرز،افترلااءتأبمحأعامافيالآدابيروكاحاسطنجآداب:ئهـ*الظ

5،ت00هم.بروإ-لم!س!اوءإمأدز،صورةواؤجاوا.طرزرار!كاهـحطحاصإ"بئةتضمعما

؟يىشحون!نوقخذوليأ

بديمي،با-إوت!صاص:.4زر!تاذاأفعريأال!أ:انطكل!زحاس:اأ:-*ا!أوا،1

ءإومفيلي:-ثمف!رمنأءشوعدوا،اطا!ففيوسصعةألاذكاد!مزؤكا

.لادباءاأسإوتمرلي!والصسبيعةو."ياضالروأ!-"

فاضءثر،الس،:اتءلىلاالأس،اءإءلىأحه!اءواحان:ومالمصالأتفاقوا

حبم4كلاتالؤائحصةالصصلىأقاتألى-ادوبالاس،يالسربالاقتراعالمدءهـون

غصح:4ا(ألارمزجهاحر"هذاأذإرو.أضرئ4بركامتأ)وسبدابالأرطلجاعوا

أ،ؤتمركعها،ىأفالاذصرفيا،ررإهـفو!ارذصطرت-ء!"ألى!صطءوين))

بماًأجبهبدءوحم!م!رالمؤالى"اللاكللىءويىن"بعف!!إءصطاسيرعلىاستقرسطنم

!ذاوحإن..الخو"نج!فيادارةو،ء؟"اصحماعو!جمتهة،فشسو!حئةبحمث

ءل؟ص!"بزتيةأ:يرضصيراالد-خ!ةع*كأجدتوو((أمكلجماصلا"أيرطالتصط:ف

.ءصهون!صبصطكأرا،ؤ-:.ورفي

كاىفيا،ادبيةبمعياسط"تشح-اطلي"اوحصىمابملمةفياً،ف!تمرأوصىوؤد

ا-"رو:"مصطدمبطىلخأليزطألفصطربشؤونحيبنالمتمننكلرواءخمطع.بيءرتطر

.ال!دليبوألادب،ور4علىلاضكلافادهموعاو،دمثقفي

.بعددرو!لهأكلروإللأدليبأل!دبمة،وميدككطأنءإئدةادجدة،رىوهكذاً

!؟يم!يشبئحم!جمي!سد-ييبجميبيايبييب!م!!يبعيبجمي!ييي!م!!!يييبييب

؟"!ملرواا%ا

،ا
11ابيزن!!نل!ياسةفيء-كلفيف!"تارفييةدراسةءأأ

فء!م6ثةاو،ين؟مدو6ع!مرا"فهو1،

016لعوبباو!لاخمي،1

أارلىماسهلىالدح"ور1ا

؟ابتم

تولر-ار!ثوفردا.14

؟ا.-1،

--!-----ضضء---جم!--

؟.*زالم!حثذا!،!!:،ضهتوت3أولأأجدهـصاتن!تو!"ت

عاىلي"!ث!ءصطت-ءاثد!بمةالحطرادجدةأتأووددتآضراستر،ا*ءتمةو

الأدباأمأحانكلخذش-جاص!قىباالأدبااتص!الءت-دثهافقد.ص--اتءأ"أطحصر!ا

4أحاصازباهةيئصط-رصالاأ!الإزصحط.اهـذاينع-رولا:ألى:ا!ء(ذتأنوصظ

تشب!أص"،اسةاأ--اثمحالخ!إوبوأصكلت.الاديرب?لىالش*كوررؤررة

بعصطباصء!روقد.آض.!شيءا.ح!،املاسا!أ:لاااسطالإنحراوبرطسرإخهرا!

"إؤ)؟صطفيصكأ؟س"ولل!الأدليبض?هـانليالىءاسهـةالأدليحطا.تصخعإلانالإذفىإتا

لي"--"لأت،أوراجوناءربرإلأوالمالبمال!-إرككمااط؟-مفيفيإر!أنكلصار

فاأد!!ثجصى!زارأشلومالاانفأسصهـع-هـءه!معلى-قيررإ"ألعق.،جةوال-حة

أندهـهد3ير،سصتليآس:-لةأصؤولاب!رانأ،ضزث1لي،بو.واكصجالاخقيقةبيتالحا-!

حم.صيرو!اح"افيالىونياد!ءوح!،و-!تجكألا!اويانليروشا؟و.ش؟بن*ش

ألىييددأ%ذتعوأعحصحداتاذالاسالى.ندلسطءإثددالسصدةآتإوادنددخاث

(تمخااالر)لىا!كةنج.%أونا!يرأصعلكلاو.دليبأوسجاسيتالذبادوو،المنصثاهذ

.(1)ذ-يأ،فر1أطثاراليكزوكح!اابرالمؤا!ردذسصتصقأثحصعةا11و

:ى-!يستحصصإثأصطأاؤ*مةأوأهذهءنهـيبدث3أسازإأنأصهأسدكتوراليأءأذنو

جزإ:اطاإدحصورافصا4-(يرل!!بمبهاا!حهرراالأسايدءوناوليرلج!اأحيا!اءليادأ

ن!إ*فىدماءا-:اذهطءهـ؟خاد+ح!ايطاهـحصالأدباالىر-وخا:اأصنشيمأا)

.101هـلي-تالاوا.د-حدننءتو!تامرط-صرإلكلرب

ذعىأ،أ".اذنءاحمحنافلا..ا!ا)نحز-افصطحاةأإفراكحناكأ.5
.!..حرتر..ىهـوس.!!

.الأدتأسإلإءذءلىءعاتواكأحأدطا-ثائهالكلالت!اذءفبتلانطادخيرأوؤاجا*

احةا،:اثوالإذىأباءحةيةإرصزأوإواههـيةأوالصلء-عيةووا،بىدا?ةؤال!سا؟سيءية

تدأضا!،دواطلىوأا،مايمبةصدكل-"حاتأحنإالصس:"راذللثكأط،إوبروديةاو

أية.أخااآقيدوأ،ءاأوتنغ-يلياتأف-ليحمفل!ه،أ-بتتصاو

!،لى.!..0.01أ!ذأح!مدهأضط01ا?أسؤا5

تر.دودكغوصح!دمابرووووهـ-"وسثإير+ارهـ

ءاىليبآدكاوأهـوقإهذااصلمثارةالىييزبكإح(ى05رديءؤفيومنهظا

واارصصطو،ا!وؤه!عءتهلأواؤعاوء:"ي!-تصبماكاناءسء،بلأدا

بينيؤأوم،برباطوفي*رالترارئيتص"سانفالممم..ورالتصعمتبعيدا

.أيؤرالذيالأتروبينص-4

في.س:*وردوأ)*-5هـنت!3بست+ربدالكلعندالبديعيةيراليالممفيفرقولا

سإءإنازووازؤرويين(اإءالي)فيمهوصص"دوأروريدابيتو(!إرمذكراصط)

.(نلحزبا:!صر)في

قء..العاوذوقىأ"الدح-ورذوقأتؤقلؤد،ذالأضكراذحهـ*"ذدوءإى

وسير.بةعذومنأوص!فا5محدالأماؤ-4أحسس!خاوبمباطزنمر-:ا)أص-يمادة

(1)!اب!امة)ؤ!ةهـووفوأزافرح-جصنكل!آضرذأكبعدتأوقر.أسرو

فيليونمد!هـ.1و،أقللا،4حيمهـصفيكلىوق!كأكأتسوىاؤء"وجد،تؤ!ا2

صوةن.وانا.الجدليدالاثردكذافي4أليرلأتعرفسبديد!اتصل"بالدكتورا!،لتقاء

-د،..ص..لىالااء..!تحا!،ر-بسكهلىانه.الزح ا-..حاط!اام!و?ت-عه!رلى..وم..ا"لى..!

.رأثؤبوثدنلىيهو(لمتقفصاا)ءداقر

ربميرو؟ال!له!احةاةإها.اندأ-"ااخللىصطأردحطالذىء

.تحمى-!--ص!7كلهـح!"ستوء.!!هـ..

صخصفوصذدبحالىفيليكلالأنيم!تق3اثالثيءو.رتتؤزثءخهماز::و?كاث

محب.ليدا

11ص!لاأ؟ح11ا،لأ!16اث!،احثهاص!444س!ا)11()

(إأحأ3حا.)ـح)!ولكهياهاع!4س!أا)2(



ل!(إوا؟زريا)يىجلىانر-حظؤ.ا!.انتقا!ع!ل-*حي-الدرءإىاوعسكةاوار

:ح؟هـام-دثءلرخإ،فىنليدواتي!ظدلاحما،أ-!سااواطسفتليقعصإ

اط:إةصتليرففار6،اتإرأسوثرةرأضرباأيىالانتؤإءلكق.حىكر

:7-..عؤءجاواسوكيوكل-حاكأر6وأفا"-باو-لالمواللاا

وح!واإدليتااءأكزراشان؟اجيما!هذ!إءادليصنأواع!حوتاأ-إدذالي*ذرفيو

:اطألكاأعلىإقهـنيطأ!ا(الآدابا)1!تأ*لىدا!ذاقياتيمآثوىتالدؤتألي

:..الترإبرهـللق!حء(!أض--كزاددافي

لاقتصاداوالعم-يم

خه3و"ا،،يأ:و-يهلياوسخا%خصهإص!ذوالدائمءجداط!ءجدأررحخورأ

إءالأدبب!ثبأدبت3ازيغ!فلاأص!،"لاوأهكلهـا!01نا-قيكلتوعا،وفهذالي!خاوإذ

.المقالا!لادهـولفيءأنادانتهسزماحقققدبذككلووطدبينوص:

-ليرصإلكمؤالالىليالغى:4أصراءال!ااحنيط:!!أجراأستطخلاإقيأواسف

.(أس:ويليقي!!راتخصحادأحمةؤعاأصءر)وههو،ا!رفجمةاءنجمالمترندي

-؟إكأياأ*":فاإ:!ثااحذلمثار:بافيالم!ءإنأررت(1الآدابا)1أنإلي-يروفي

اورير-امنردانليا؟احضاديةاتإص%لمةثنيفثهرأنليلىأ-ر!،وكان

-تررنم-ف!أن:رر-:اوإحمد%حصأصأالىتجنحأنيفانننسألما:هبالا.صخاذالمعربعالى

-قراءءتاد:ببرأنآ--بر."أ،داب1"اةرسهامعازمةؤ:"الجوىالمؤاأ!ءلى

3!اتاإدررر:ا-زمأباذالث،إور:حةأا!!ط!!ماتليوؤرةكلوابرتولىا،إأ"كس*كاد

-+.التخصحصركلنزحسدنرء!دث

اووط،!راتوتاوع!!أابعفريربزوررثأ:كأرايى:أرتاقأارسحاذالط:بحبأو

-.بأو،(أا،اء،غأ-،5م!:المؤ،وميةو،-،!ح4+!أ،أ5:كالميه)

دية،لإقتصسااؤوق:لليورونأكلخلادليض!يرفار*)بيةأ*رأا،كة1عدالتروليكلءممامما!

-حإ"ةأرزحنهاذ،--تاناخضببرمني!ونوقد.!افادلي"-الةوقورءتبددلا

فيز(ءإ":قيأصا)!!ذ!صبألاو،ا)ضإءيئوتوديروأأراذ:لحتحلمأ(أش?فياأ

ء.إوبالمصأليأ،ررث

النقدهـامشعلى-،

.11أبإدأا11متاطاضيماالعددفيدرذ!تلأ!كرأقيإجاارنؤ-أكاعرسكلإذأ،ار6

سحاثاس"شخا!!صورإثفيح!ء!إ+مم!3ء-8ازا5+اس!)بختجرضوعكلوشهو

--ليزأحزاءبدملكأ؟لصإذذةأز*ليكأإتفيتزحلميةوإعصإبكلكىضعودويذررجمةنديم

علءاءايدتززاوالمزدسنشاشح-3وإذا.صارحمبوسحكلد-موديزالزوءجد

إمناكفلي-*يقلا،(1ي!أصوا--!"فيئيسمحرجىظتيئا!رسإ"اسصحرصإنفي

.نزاتسحرثأ"المركل"ر*!ةإويمأرنز!لإمذفينرء!ةخاذالإساءح

--2!إ-دكلت-أذا،ر-ء-ء"إت%ءأاداالم،أ-:إذجكل!/!أ،"أتء،ء،عتبهـأي

لي-حسأوضامرخحرأوذاحهدححدرفيض*وهـدفأزاهـتيمالطلميبدواهـلير

نج؟ا(كلرز:إبم

ر-

-أنصتدازاء!زألىأدءفألج!رو،العرب((أءتثرر)1!ونزاراكاءرإت

انجرصعنوالتحريإ*روءراليرتحرفييواء:"و2شبمأذا،رفجدفييش:صد

وير.التص!دقفةالصورأفأواححض:الىكأبو

ليؤتوث*رصادرايرفتنارليأنكلتدزأاكإءرافؤصالمبأنبوراصتو

يرش،.هـابهاءعاىأي::!

،الإ-سا"!ا!،جبم4ثتء؟سز!،كلءهـضوءإتو!رق11أ!فتعا11611ا%صكادافاذأ

.انسرر"!صور،ومءتشخ!:ء،و?:-:لجنا.ذ!نهد

صكلهعرسثقد

تت"4اثحزلمىاًءتإأء"!رتمطإأعههم!4كلوء"

!هع.ه

-توتإ"ير!!العوقالثمرمرءز

سح!-

-ز،1الواخضلملافاءلما4ةالضقواور3إفالةسارتهـهيمءل!تعءإط

-+8*ل/يىقي،مةبالعرلاصةاشه*وبلجورتميص،،ازقىرو،ر!يامهادو

هيتإ"ياقيةالراالمهـذليةلعةلمالمطمنغذاءهازص!صدشهاكلا.ةن"!هة

.وا(ء"قدلىمفةالمعريرقطر

-تال!ثهولعاتلمطارةمخ!اتمطبوعاؤاغة

-.ل.غ

لالهصلىاينإداصسناعءورللدجراحلياأث*رادرمصها0.31

---تطهرلالىءشو،-ءي71خ052

-سوسيالعىريدفاخاذ!لم!صتاإرز:-ايراجلشوا3د.

المجيد-ءبدإ*زليزاعبدللددخورلىا)*رالأدبفيالى*ؤصسومحة9لم.0

ا)*ورادمح!ودي(س!،لاسءاذرنئهدابىت31د

ء.م!ضيخماشوركتولالء،ا؟لرا021

محمودنجيبزحبلىدعخوررسإطاًإلىءهـش32.

.يطومااءليمحمد.!!لاسحاذار-صلم!052

ا؟ا-مءلي-اذالاسبممةشأسباذ-افيا!!ربؤصح3+23.

.!حهمدويالصاحمداإ،إرسحاذ!ةألمرا)كبتهنطا؟211ء.

يىء-يا.ص-مد!9دستاذإارءهيم"1ءيحسذد31.

ش!:انب!ءح!خاذالألى-!ةشصاندبمورج0.2

الحاج)ويرءطالأستاذجمةشأقاقاعاىذ*إب001

صهةإ-ساالىإسل".نأورررهراوكلرا21د

يدالؤرإ*تحداسأسلة!تال*ربو،رد2..

ليدإورراإحقداب!وء4منع"6ربرا.قيلي.تعور003

ا)لم!سخائي!ربرطرالإصءاذالأنأمقفيفيأصرا!.*ارك003

قلعبميؤدسالإص-اذالماوكؤصوشفي7د

لادذااومجءوء4صتال!خزةيربرز031

3-اءنشضساد!!::"محبم"ومحة!نطسناءاةلاميرا31.

!5ء

كلكتإتهتوملزي!ضكريكلنلكل%01قدردخاءرحم!مءكح

.ل"نانيةاتلير01قي"!ةالقيا؟مة!ذهمنير"مق*"ماآ،"زل"ة

:المؤسم!ةتوكيلاتقكلان!بحرذهدطلب

بجروتالمءارفدارمن:ا::انويخا

الاولرقالطاليةالماج،4هـ.نالمدخصات-السورإهـس!لياب"الية

دمش!(-لحيةالمح!ادةجا)طلساملاضبة:ياسورفي

--(برزداد-الم""بثهاش!ارع)المةىكلك":ة:الحراقفي
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