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الدروفيبقم*سهامي

الاوسظألشرقفي؟لحقيقيةالمشله-أ

أطالعوان،أديببقلمالسياسةأخبارأقرأأنلييحلو

نقاثىمحمدوالاستاذ.جميلببيانالس!بعاسيةاننعلبهقات

قوبةبلغةالسياسيةالشئونيبسطونالذينالقلملائلمن

؟لنفاذعنفضلا،اسفافغيرعلىرشيقة،ثقلءيرءلى

حصافةعنوفضلا،ببعضبعضهاالاروورربطنفيىوالعم!

نتريظلآ4المقاان.الرروالضمير،الاتجاهوسلامةالرأي

بها؟يليقا!فىيالعنوانهوعنوانهاهلولكئ.جمل!

لشعرو2الاشه-؟-

انفصدبأنادريمهىسهيل"ركتورالصديقكلفن!

مانقدمنواعفاني،الادابمنالماضيالعد!((ابرحاثإ)

قبانينزارمقالةقرأتقلما.(1)وقصةثهرا،ذلكروا

المقالةهذهنقدايدخل:صادقاتساءلت،((والننمعرالله))

هوام،الشعرفىبحثالكلأمأهدا؟اليبهعهدقيما

الىأمبلأننيأثنمكمولا:9(لشعرعيونمنقصبهـة

أليقافهدى،بحتالاقصميدة((والشعرالله))مقالةأعمتبار

بحثا،ليكتبنزاريخلقلم.انصافهاالىوأدنى،بها

ال!كربينافصلاناقص!دلست.شعراليغئيخلقوانما

فييلتقيانوالردسفالفكر،الشاعروالحددمىالباحت

المعرفة.الىأ!خاصةسبيلهمنهمالكلولكن،النهاير!ة

الشاعرحدسان:قلتاذا2العقلاأسخظلان2وارجو

يستطيغلااعماقيالىالنابضةالراعشهالحقيقةمنيصل

فدنرةكلانبل.مسايمسهاأنألاالاستدلاليالفكر

تحاول،حرسهى،مضيئةبئقطةتبتدىءانماكبببرة

كبرباتبلالفلسفاتكبريات.عنهت!صحوان،تطوقهان

!بوجسموناسألوا.رويامنرداتالعلميةالمكتشفات

الحقيقةعلىمطلاننينزارمقالةأقراوانااحسستلةد

نجنحدتمنبببنوشتان.بهامتحد،فيهاناكذ،الشمعرية

بجوانحهالش!ريةالننجربةيعانياندونالشعرعن

فيوتصههرهيعانقهاانفكوماتروجهامئوبين،وأعصابه

جوفيدخلنالقد.كنزار،حياتهلحظاتمنلحظةكل

ك!انالحديثلأن،عبقةانهاممنهوطالعتنا،ايشمر

إمسمميةذ(تفاببريبولألقى.الشعرفىمحاضرةلاثصرا

اممعددالمافسي.فىالمنتوررالمعرالفحسحى!نقدعدمسنعكذر"ةدا؟بأز11)11
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؟المحاضرةختمكيفتعرةونفهل،الرقصفيمحاضرة

حديثما،وسادتيسيراتييا)):مئهادلمكرماقاللقد

.اداءوحسندلالةعمقنفسهكالرقص،الرقصعن

الر؟قصة،أرخئتيئاامببىبوهي!مفاجأةلكمخبأتوقد

الرقصعنبحديثوعطفاهاساقاهاتحدثكم،(لموهوبة

،((يفعلانمثلييستطيعلاكما،الرقصروحالىبكمي!فؤ

لمماالرقصىأمرمنالئاسفعرف،امىبىبوورقصت

فيأعصابهم،يومئذا!رقصسار..فالببريكلامء)يهيطلهم

الفلاسمفةقال،وموسيقيافلاسفةضمتسهرةوفي

منفنهـض((انناسعةالسمفونيةعنحدثئا)):للهوسيقي

وهدشذا.انناسعة(لسمفونجبةوعزف(لبيانوألىفوره

حدثخاإذ،نزارمثلهذ(ومثل.الفلاسفةالفنانتحدى

.تكونلالاانأودكنتفهقراتفيالا،بنتغرالشعرعن

صددروعنالتعب!برالىيشلكلمانه.عببهمأخذيوهنا

ناالاوأبى،مقابتهكلفي،الصنفةالنتمعرقيسبيله

ولا،مسالكهببستلروبعلىحببنألىحببنمنبغرج

0المأمونالخطوفيهابجيد

.:اخرىوكلمية

النتمعر،كانذفسهءلىالمتحضرالكوكبهذادارانمنذ))

بريةزهرةثولالىانسانأوليدامتل!تأرمنذأي

الحجريملجئهفيتنتظرهكانتالتيالاتتىالىليحملها

حملنطوانما،لطعامناشيئااليوماصطدأم:الهاشليقول

شقوقفيمختبئاوجدتةالذيالجميلالكائن4هذث

حبيبتي.؟ف!كانغتاحيشبهانه.تخرة

،!أو!.الهطياتار"غفيجمالهديةاولهذهإ)

((الخ..ألاستتيكعلمبثاءق

لابر!رف!بأ!هأتهمهأ.الاستتيكعننزأريتحدثهكذا

بينيخلظانهأقولا7؟ال!قةوجهعلىالكلمةووفىهلمسلول

؟الجمالوثلمالج!ال

.؟الر!بقالكلامهذافىالفظةاللفطةهذهيقحمولماذا

ثقافة؟منبمطهرفكرتهيدكمارعلىيصرتراهم

ما.روءررمعامصرفىكنا.معهليرحادثةهنايذكرني؟نه

ترجمتيمنننسخةيومئدلهوقدمت،سعينعشرعلىبزبد

.((الفنفلسفةفىالمجمل))كروت4لكتابالعريرية

اكتبتهـساصفحةعتنرةبصعفىمقدمةالترجمةهذه،في

الفن.فياراءهبهارابطا،صملةكروتشهفلسفة،سطا

المقدمة،ووذهفرأفلما.دواوينهاحدبطبعيرهمنزار،كان

انتض!هيصلحمافيهاوجد،المقالمةهذهبعضقرألماو

ممهافاسننل.ش!رهعندفاعا،ل!يوانهيكنب!لقدمة



ق!ال:قائلاديوانهروقدمةفيوأقحمها،ففراتبضع

يحننىك!اانبدلاكاناذا:يمو!ئذ.نساءلت...كىوتشه

لاحتىمروتنمت"كتامهطذوأؤ،للا،كروتنة"-4هوبضرمى

3!لكانويرميئا؟و"لنص!و.لقا"لىممالسممانهعلى"قول

..كروتهمههكلاممنلأبرمالديوأنفيث،ء

انهاوضاحكانهاوناطقىبرأز"لافاننعرسفاى))

تميبرهو،بريةاالصرلف4صرءفي!نم!الاالهـداءبقاا،عىجتماا

الؤزبو)وجه"العضهلهةالخهعائصدبعمه!الحمبواني"قطيعمن

.(!جماعةفييع!بنشأويضح!اويئطقى4ك!وزقور!

ير"صدوالمناطق!وانبأنهألانسان!ترؤواالذينان

هـنرخوبما!زةميربهـواء،ار!مهوزة؟لالح!اهتزاربمالةطؤ

30901وكاهة.ع!لىذوصممهوانانهاةهمهرو!قد..الرئهين

زهلبرل،واحدانفيالعةلوتعئيالثطمطتعي،البوفالم"لآ

ألا"..البدمفىكانهنالتياللأامة،((الكامة)ةأيرهماعهمت

ذلك،بررودالش!رووول.الىوصودروح،الرليةثة!س..

أوتاروهل،و(لررؤ!بالايمؤ!ال!ةاناصضووافماوألا؟نلاغ!الا

"ئ!اتحرجحمجرتكفىاله-وز!يةالحهالهدهالافهثارتك.
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مو!بهبر(بخبلبطل)برونهاربامنلحمخرهمعنلىاو،يلعب

برولريقة،تعبيراأليست؟فحسبفزبولوجيةصركةأهى

اخر؟نوعمقشعرااذنألبمست..شعورعق،اخرى

!-و،ايخنماءب!حيوا!انه.د4قالواالىريوالانسمان

-،امرآةيحب((اخررن))يحب((اخر))يرحبإذيأذ!فى

فيغئ!ه-"،شعبهويرءب،((ازسوراء)يةا!ثت))لهافيئطم

الهزبروروص-ارن.((سعببورمن7لألمقارسائلى))

؟اء3هداؤيالتراببة

حبوان4بأزنالان!طرهـرفطمنأولانهنزاروحسب

اءرفانليي!ببهكلىا))،شعرايرتروق،شعواي!ول

واهمم،اأغامرصفببرةفكرة.منقبليعرفلمكماالانسان

رمهىااللازممه!!تردارارجوج!،دةوتسه!بة،الورقءلى

.(،يكونانيحبحي!توتضهمحه،الهمائعأعتبماره

حبوانبأز!الاف!مانيرعر!منأولالقبانينزارلهمس

.كتببراالعبارةهذهءلىيقعونيقرأوناذيقان..شاعر

إحلى،منس!ع!اولاكتابؤب"قرأهالموأز"أما،و!كن

بالفكر،يستطيعوكا!..اباهاذهـ-مهيعدانصقهفهن

كلمنهايستررجأى،الؤللأسظفىطريقةوءيىالؤلسفي

،الاخرمدالاسطنصصائصكلبهايربظوأن،الانسان

المئاطننصة،تعبيرصدءلىمازعاجامعاالننعريففيجعل

حيواىبأنهألانسانع!رفأىيومشوبهمهاورفعلكما

أسلوبهعلىأميهماظل،الشاءرولكن.جمهتافيمهبكي

فعل،وحسئا.التفلسفمنفأعفانا،المعرفةفيالحلىسي

يبسظ.ولايوحيوا!ثماعر،.موحيمةفالعبارة

الفنفيالله-2

الذيالازهرعلىعتبالمقالةمن*ولىالصفحةفي

ممارسةالازهويةالجامعةطلبةعلىيحظرقرارااصلىر

منصورةفالفن))فراغهـ.دهايملأو!هواية،الرل!

متسسامحو(لله،الحياةلة!اءواسترارلآ،ا!حياةصور

نص-اررعلهيننحقلئا-كتابهفيولبس،قادركري!

دينئ!!ا!،التقمطبعجلةويرهسكالتطو/ريعوقواحىر

؟لج!مود!العرهطمنحن-تتهـماىيمبعميوما.(لهمي!اةيبعي

ازدهثماردونيحولديرنثابرأنإلاحانبامثمنظهرانولا

((.الحياةوتفتح،االفن

البورصوازيالعقلعنأنالكاتبزئايحلىالعتبوبرعد!ذ!

منأ!هـبربئولكن،الاخرالعا!موانكلراللهبالغاءقامةد

منصزءعنإمهتغناءعهمهواستغناونا((المجال))مقومات

وبالفخوباللىيقبالعلمنومنانفينبغني،الحيويبثائنا

،الديرنءلىخرجواقلىالفنانينبمضكانوأذأ،ج!محا

يرجعذلكفلعل،العلاءواديوغوتهوبنةمارءايروى

لافالفن،النؤودمىرورضىاومن!مو!يئكانواانهمألى

.يئمطرهول!اللىمطنيهمل

ولا،!فمثمتثمكماالمقالىةمنالثانيةاالصهمحةخلأصةههمه

نهركيزهطالعناءمنةلهلغيرلقيتأشيءالقارئاكتم

وسمهعةالعرضوسوءالتقنهوبمزمنفيهافار،وزلخبصهـا

اوغوستان:الاخطءعلىا!ذا.يحيرماوالفوضمهالانتقال



ليونولب!،الانسانيةيديانةبشرالذيهو3وزت

يئسهالذ!الكلام!ذ!يقللمفوو"!واق0برسفيلا

...نتصيءمصهئف!.بكا!ولاالكات!االحلا

الفنفياللهعنالحديثالىذلكبعدالكانبوينتقل

يسردانعلىيؤبدفلأ؟!حديث"فقفي(ي!"وعن،القديم

واضحة،غايةالىيهدفلاسرد!التاريخيةالمعلوماتبعض

دلىيدل(نذلكاثئماءيئممىولا.رإئدةفكرةتئطمهولا

ادفن:ابإدينج!في(لاعلامأسماءبدكرثقاةنمنه

تعرفلاأقحامايقحمها،والتاريخوالعلموا!فلسفةوالادب

أليه.الصاعىما

.يقولانكاتبهايربدماداتدريل!المقالةمقوتخرج

لفكرةالحمالممةلالا،الحماسةشريدإلهتتنمصرولكنك

واستتنمهادالط.اعلامواسماءاراءمئلململمابل،معيئة

والعاطفةالفكربينالعروبرة؟

عامم!ن(لآداباعداادمنعددفي:تاريخالمقاللهدا

فل!صصفةازتتماءالىيعحعوالدائمع!؟!لهعبدكتب،91هـه

ورد.الس!باسيالقوميعملنامبادىءمنهانستمد،عربية

بطجةالآننحنبل:قائلايومئذتنرارهاللطيفعبر!ل!يه

العربر--كأ،اوصدةاوتحقهق،العربربالمجتمعاصلأحالى

حتى،الصيأةمرافقجميعفيبةالعرببيةبالامةوالنهـوض

عنمعبرة،هاذا.تلقعاءمنالؤلسفةانبثقتذلكلئاذماذا

جاءثم.بس!واءسوإءوالغئاءكالشعر،العربيةالامةروح

دءوةيؤيد،الآدابمنسابهـقعددفيحماديسعدون

يف!عاىفيحاول،لهايستجيبهووكأنما،الدارمعبد

،أخرىمرة،شرارهفانبرى.العربيةالؤلسفةهذهاهـس

يرر4ذ!بما،اهـ-توورا،رأ؟موضحا،ءليهيرد

.حمادي

لماني.الدائمعيدفهمأساءقدشرارهاىو!هـي

أس!أتذةألىيوجههنداءانهاعلىالد(ئمعبد!الةأفهم

يعظدونه،اصتماعالىيتئادواانالفكرودهاقئةالفلسمفه

فلسفةوضعإلىامئهنويمت!،الرأيفيهويتداولون

ىأحقيمنلكانلا2و،القوميلعملناأساساتكونعربية

وتعإيللوإقع،تقريراثهاعلىالمقالةفهمتوأنما.0أبمننسم

..يولدانيوشكبجديد.وتئبو،لظاهرة

الموحسد،ألىءرأرةالمنضجدد،النفسالطحويلا!عملان

واضتحة،فلأرةألىيوتكزالذيهو،1)ضاصح،؟لات!اه

تقط-بت-،مممصصجمةفةفلم!الى،متكاملمدمحبا!ى

ام!.موصومهكأةويةوصثةؤي،!االولمهاؤ!وأرفايات

وأ)فرف،(لصزؤص"والحادثقى،"عابرة31ءظةأهـننل!ام

فاؤ--4،الروملالتحهـيردوفى،اوقفااتخمادؤكب،الطاريء

لاحوادث.المثمرارصابرالاستمراريكفلولا..يبعثر

فكريبمذهبالايرمانكانالت!اريخعرفهااننيالكبرى

الفكرار.ا!خ،ألاصلاحمات،الئهضات،الاديان:بدايتها

توحيد.وقوةفعليمهوعالومن

جماعة،اوفردنؤسه4بيأخذالذيالقوميالنشصا!ان

ماحمتاهـ،ءلىيحافظاىولا،طويلايستمرار.يمكنلا

4!3

يحلوكاناقد.واعفكررونونس!غهوصيهيعرف!لم

يمكنلا،ثوريعةنهـةإريةبر!ور)):ووولهليرددالىليئينالغاذر

ذظريحه!زوجحلاالذيوالضزب..ثوريةمححىركةت!ومان

.)1(((طليعينضالدوريل!بانوحدهيسصتطببمطاليعية

الروسيةاكتوليرلضورةالرئص-صيينالارطالروقكثببرااى

يمدهمالذيهومعيه4رمبادىءأيرحان!موكاى،مفكرينكانوأ

ولفعد.تلينلاصل!بةعلببهـمويقرض،تقنولابحماسة

البروليتاريافبىتصدالؤ!س!فهانكما)):ماركسقال

ال!لسسفةفى؟لبروليتارياتحد.كذلك،الماديةأسلحتها

تحريرعنماركمستحثوحين.(()2(الع!يىقىأسلح!نها

هذ!رأس+"لسفة)):قولهذلكالىإضافالانساى

قبيلمنوليمس.((قلبصهالبرولبيتار؟و،المتحرير

))فلس!ةب!وانكتاباالغاصرعبدصمالأص!راناصادفةا

الثورةعملبأىعميقش!ورذلكألى4دفلقد،((الثورة

ولئن.واعيةألاءورالىنظرةمنالساسءلىيهوما!يجب

ينتمتملفانهتفصي!لاالمشكلةأصولالى؟لكتابينفدلم

محربيةلفلسمفةالبدأيةنقطةيكون(نيمكنحدسظى

المعرفة.كلشكئلةحتىتتئاول

عليهايقومالعتيالفل!مفةأنشاءالى6لمالدعبددعاوحببن

الؤلسفةصذهصدوسان.نمامابرعرفكان،ا!قومىنضالئا

انساماوالا،افه!تهاوفيالعو.-قىالطليعةعقولفيقا.ئمة

انط.صء(لىكلفيالص!دورتت!فسهاالهورفةهذهمن

غئها،ولإفصاحتنظيم!الىحاجةؤ!ىولكئئا.الهـوأءفى

نرلىانبدولا،دمرمه؟لارليهالتع!رمكثيةألسئةان

؟3ص:باريىطبحة؟"العملما)1:لين!ت11(

باريىطبمة"هيغللدىالحقؤلمفةنقدفىمححاهمة".مارك!)؟ا

701ى!أ!ولالجلد،37!ا

وللث!رللطباعةببروتدارةعنصدر

صئش-ةل،ج!وص!ة

ال!بىبرتالعلمضوءعلىصلةاليت4القضايااهمتعالج
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بها.يحهرالذياللسالئا(لقريعط!

الكلمةشحسم!ة-5

حية،معاناةعلىيقوموالمقال.وموحجميلالعئوانا

يفضيللهعبدالحليمعبلىمحملىان.مجاهلىةوتجربة

نابضةحارةأحسهامشاعربخللاصة،المقالهذافي،(لينا

يضببرهولا.قالماقيمةتقومهذ!وعلى.نفسهذاتفي

عنهاعبرالتيالمعافيوان،جلىيدةفكرةكلامهفيليسان

المعادومن،الباظلياتيهالاجالتيالحقائقمناصبحت

..البيانفلسفةفيأجنبيجمنابكلفيعليهنقعالذي

وطولوألوانملأمحلهاالمفردقيالكلمات))بأنهواحسولئن

فقلى((الانسانوجهعلى(لروحظلمثلوظل،وعرض

ويزيد.كلههذأللاحرفبأنقبلهبودليرأحس

يفكرلاالرجلبأنتشعرفانت0لصدقاالمقالةفيان

منوفكرةهنامنفكرةيجمعلا،يلفقلا،ءوحلىبعقله

باحساسه،اليكيسربل،مقالاله3ذلكمنليولف،هئاك

صديقه،عنالصلىيقحلىيث(لكلماتعنثكيحلى،يناجيك

الكلماتوبينبيئهان.معشوقهعنالعاشقحلىيثبل

حقشخصيت!ايعرفلذلكوهو،وحباوصحبةلاعهلفة

المعرفهة.

فليسكاتبايكنلمماالمترجمان:قولهوأعجبني

بمترجم.

علينايطلعمااعشارتسعةعلىيئلكقغىاداخيرولا

.ترجماتمن

الحلىيثيلانس!انوصع-6

مديراامموظفاامعاملأالحلىيث؟لانسعانأكانسوإء))

منالامتصادذرةالعاملاصبحلقلى.عملهفيمستعبلىفانه

نظامخلقفينصنيبلهفليس.اليةمثطمةأوامرتحت

؟لناجز.بالمنتوجاتصالأيلهوليس.تنيجتهفىولاالعمل

ولكنه،الناجزبالمنتوجفمتصل،انجرىجهةمن،المديرما2

ناهوهلىفهان.ونافعامحسوساشيئابصفته،لهعبلى

والبضاعة.اخرونوظفه!ذيالرسمالاستغلأليحسن

ش!بئاهيوليست،للرسمالالمجردالتجسيدهي

(،.محسولتةكصفةيعنيه

أكنعريفقلىفالانسان،والرفاهالانتاجنمومنبالرغم))

لهما،معنىلاالحياةبأنيتذعرإنه،شخصيتهحسفأكتر

الممطئةكانت0حمترهفيواعغيرالنتعورهذاانمنيالرغم

اما((اللهماتلقلى)ايئظريةعشرألثناسع(لقرنفيتتلخص

م!اتلقلى)ابنظربةتتلخصفهي؟لعشرينالقرنفي

.((الانسان

الحلىيث،العصرفيالانسمانلحالفروماري!كيرثيبهذا

الضائعة،حريتهللأنساننعيلىكيف؟للىيهالحلهوفما

بكرامته؟وشعوره،يالحياةوفرحته

مدينة))معالميرسمان،قليلةبأسطر،؟لكانبيحاول

العمل،مركزبةنزبل،كصئاعيبالهـنطامنحتفظ:((فاضلة

نظامالىالشمياسةفينعود،المتفشركةلادارةنشجع

!

حه"الادا))ءصىءاص!حه

!،

ه

--"----حر

المصصشوالفمج!وعا!فمنمحدودعددالادارذلدى5

يلي:كماتباعا!دابصنا!ولىا!رب!أ

.لل05لذل،.-هـهولىاأىلعسنةأمجموعة

صحلدمحلدف

"ه
ه

ه"!"25الثالثة))"

ا"03"5؟الرابصة""لا

!ه!هههيو!!يمم!
المحبةنشبع،ثقافيةنهضةنحقق،(لمموميةالمجالس

..الخ،أ!خ،(لناسبينوأننضامنأ!خوةومشاعر

؟لانتاءوالت-وزيععلىفي؟!قتصاديةالحياةتنظيمعناما

المفكرينبمنيكونانارجو.البتةنتيءف!،جديدضوء

ذلك.مناعمقالمتةمكلةثراسةفييمضيا!مريكان.من

لبنانمنقصاصان-7

منك!هذهبمقالتهادريسسهيلالدكنوريسخظقد

مقالتهفيبماننجنهمانهوقد،عبودومارونالدينتقيخليل

ولكن،التجنيمنقليلوغر،!ستعجالمنقليلغببر

الىقارئهاتشوقانهاأليهمااحساناالمقالةهذهحسب

مئها.يفقراتوتستشهدتدرسهاالتيالقصصمطالعة

هذهقرإءة؟لىلظط*نبيالاانا.ليوقعماالاقلعلىهذا

اطالعها.؟نلييتحلمالتيالقصص

وجهالكيرسمانيستطيعفنهيملكالذي2لرسامان

سهيلمقالةقرأتوحين.خطوطببضعةالوجوءمن

القصة،نقدفن،الفنهذايملكإنه؟حسستادريسى

ولقد،وإضحةصورةيرسمانقليلةيخطوطاستطاعلانه

صحيحاكانولئن0النصوصانتقاءفيخاصةأحسن

كمايقول،كلهاشخصيتهعنيعبركاتبيكتبهسطركلان

ثرجةألىواضحاليسالتغبببرهذا،فانالئفسعلماء

ناسه!امراوليس.ا!كانبيكتبماجميعفيواحدة

الشخصفهمفيتغنيكالتيالقليلةيسطرعلىتقبض

بصسيرةالىيحتابمفنهذاان.الطوبلةالصفحاتعن

.نافذةادبية

لايردنفيانكليزي-8

!و.مراتعدةقراءتهاتعيدانلكيحلومقالةهذء

فىشكو!.إسمهعنيعلئ!انكانبهاأرادلمادري

،العرضجمالمنفيهاان.ثقلمبصناعةمتمرسكاتبانه



كما،اصيلة!ذثيةرتنحعنيشفما،امقسلوب،حعاء

ال!ممحححجحن،ءرفقدالمقالةكاتجااز،!ال!الطالمنا!لاروع

فارمححىزوفيآتنترةو(محتئمأنه،غلومةبدهبى،مرةغو

،2هادبمبطبعذو،ال!نضاليمزاجهالىومهو.أمآسعثععار

مسمرفا،الودوء.فيمسحفاانمت-بدلناخنتىبعأ،ممصف

بفضيقدالانصاملحبفىكلالأساف.المنهعافحبفى

عقعب!للهلبسكوتالتبريرهئافماكلالأ..الئللئالى

فيغلوعمسلوكان؟والقناعةبطبنثمنناد،غلنئعسكلوامراسم

يما!اجلا(لمرعآعلىوتاهرع،وأماحذلسثبينكنعآن

ااعرفللامريئبغىكانأفما،مأكاءةبيرألىاةمثئعافه

.-.....؟يرمممثبببان

المعرهـ4فينينسعاعر-9

تدكرلي،ئريرفةفرة(التلكئبيعطبفى)العرارححراة

رونمع"عقطكطلقكئينواعمأدباءالمئمي(ءمبنماليربعبياة

نئكسحرالهأاعرهذاحراةفيان.العطعيبيناسمماوسمن

،عتمرعغالطبرعةفيالجمالبممأأعأنحسالممة8ـرونالتذح!را

با،ما،حسماسعمبقة،المعذبينعلىحانجبة،العمامةعاى

منقلهقنحببراافةرفييكطبهثاها،ساصرة،طلقة،ااتقمعب

لاستعمابةلهانئسجيوعالىاضعةغلمطتثةخايبعفمثتنالمق!ينأ،

؟لىيئظرولا،فوقعنيمورعلىيمأطنثبولكثد،الكأثلة

لاقلببمية.هذهذلكاياتومن،عميقفهمنظرةالمشك!ت

نسيلكأنهحتى،السياسيرأيهوفيالوطئيةمشاعرهفي

فئادمآاكمأار،الدمنأقيينممهنفراتزثهمأنه،يردلأءرهابة

يتناومئذاناستفربتوكرإ(لثآردنرين*ردلث))مئئنان

بالدوسوالساببل،الحنقتنةهذهعقالهفيعأساغالبا!سمثاك

يمأارليالةاتبانلإحراقأبعمنفياليخرللقمدحتى

حا.تللدآمنمااعرئء،اعأقلرعيأنكأاهعهفىشاءرع

!اوالئقأمباتبالبمسدأثحافلةالمباعرلنداةةانتواذا

لمموفقاصادقامنلمئفمئقشعرءمتالىمثامثا،مأالتتند؟ل!!لب

تأاعج!فن،حارفوبغنىعنمرهامأعاالهثباةهئع!عكتئ

كلك.بكلفزأخوةطملسالإستاذعقالة،ئي

.1-))مذلهرز؟عم((ثوفينأالحكهغ

المتسمكيصينهو!ءءلىخورشيدفاروقثورةأعجبتئي

الجاهببنبر!بى.!صطيمفيالسنتهم!قورالمقا!ياكب

لمالضراثرراسةالىدعوتهواعجبتي.صارقااد؟جان!

الذيولكن.عميق!ممصؤكأجديةدرأسةالحديثكلربري

القبيهبهئامندراسةعقالتربأنئاعتقامثعههأيرعلأمبثيأ

مقاكتهفيمابكنأاحمستلقد"تلوثمافرقىنعهرثباد

،،زتئككئني،ثرمرهفبالمتأةلةكمأعهأر،اعمجممثطع،لط

لماخعمررزيمافارومئعاشلقد.دراسةبأبلماأعاأصفمأاشئيم

التيالتلبربةنئءانى،مئهـاوثغئتآ،((مأالرلناد))برلثج

ناعنتزبدلامقالترولكن؟ابسئالهانأثاوأى،عيبباآاحتمطا

هاماجزءا(!نطباعاتهذهتكونقد.((انطباعات)1ون

ولكئها،مئهاتؤلفاو2لدرأسةعليهاتسينىالتيالمادة،

لم..(لصرالصةهيمست

اللروريلصاميدهـ"ت

حححح!-ححححح!صححححححححعححح!

برة؟لل!حمافىمط!دأرمما!حط!ر!ا

بر*...----كا=بر

!ؤألنهلاجمقنانخت!7!أ

إ
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خلدوتابنالمكننوبة.بخ!الخطيةبىريسنسحةعلىوقوبلحقق؟

المجلدنهايةوهوالخامسالجزءصدرانهتنسواولا

اليدمةبنهاعسمويلالجوءمسةاأالميدمة)الاعل

غر1دالعديوسفالاصتارعلعةبكل!ةل!هلوقدموضعهلالتي

!نعيمبفنالاخخصاحميلابقل؟لبنانيةال!بدارامهيئ

يااغرلي!يراوعلبمتبلمكلا

الصادرجانبالقالفهارسهذهوتتضمن
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