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يمكئوحدهاالموهبةعلىالامحتمادانبعقدكلنمصهواخط،الزهور

وهولجوهرهفىالنقدلان..التحصيلمجالفىغناءذاشيمايعطىان

يكونانبدلا،الناقدوالناقد،الداخلمنالحياةاشتبصارعمليةالا

طابعاللأولكنحدودلهاليسوالثقافة،الثقافةمنعليمجانبعلى

!إاحرىثقافةعنثقافةنوعيةتميز،وسمات

المراحلىيعيتنىانالناقدوعلى،الفنيالاثريخلقالخالقالفنانان

ادو؟تهيواسطةالئاقداناخروبمعئى،الهنانبهـامر(لتيالمخاضية

الضوءو؟لقاءتكشيفهخلالمن،جديدكلنالفنيالازريخلقالمعمارية

وصلاداالاللئاقددلكيتأتىولن-لهالمكونةالعناصرجميعءلى

لاثقافة.عريضةعلميةثقافةمنالمكتسبةالشفافيةمنمرحلةالى

به-طرتحس!انمعطاءةتكونلهيبدلابل،معينحدددتنجمد

...والشمولوالأ!داد((الاستمرارية))

الغنانتحذباثيالكونيةبالتطوراتعالمانسانالجديدوالناقد

درجةوعلىممتارقاريءالجديدوالفنار،الانسانيالجان!الىالاصيل

الئاقدمهمةكانت..ولهـذا..العقافي.والمحصولالوعيمنكبيرة

كلعر/معزولاالغني؟لاثرالىالنظرمرحلةمنانتقلتلانها...خطرة

خلالمنالفنيالاثرتقيممرحلة..ادقمرحلة(لى(لعالميةالتطورات

و؟لجمالية..العلميةييسالمقضوءوعلى"ايديولوجية"مدروسةممارسة

..الحديثة

الاحكامالقاءان..التاليةالحقائقالىلنتخلصمنهابدلامقدمةهذه

امامالاطلأقعلىلهورنلاوتطاولقصور،شخصيدافعتحتالجاهزة

الاديب.هدامثلسلوكعلىضوءايلقىنفسهالوقتفىوهوالىحقيقه

يعبثان-البهلوانيةمنوبكثير-يستطيعالحقائقيزيفمنلان

!إوالموارينالقيمبكل

فقظنريد،الصبورعبدصلأحالممريالاديبنناقتنىحينونحئ

وان،الموضوعيوالنقد،الشخصيالنقدبينفرقاهناكانالىتنبيهه
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الصبورعبدتجاربان)):الواحدبالحرفقلنالقد../السودانية

شعرهمنالقليلالا،الباردالذ!نمنطقةمنتصدر..متعقلهتحارب

كثيربينيتخبظيجعلهماوهداواضح"ايديولوجي))خظوبدون

هناكانعلى،وعىبدونالوجوديةوفيالوجوديةالادبيةالمذاهبكلن

تعبه.التي..النثريةوهيالسالفةالعيوبعنخطورةيقللاآخرعيبا

اثعردلك،قبانينزاربتقليدمئهاالتخلصحاولىولكنهاحير؟لها
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.قالفاداالميتاللفظياالربقوراءوانستقال!صيبيلاخطدانهالاالعملاق
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--جانيناس!مهاكان

سنينمنبرلمار،صفى...اذكر...!قييتها

فرنسيةوهي

الرماد.بركأباريسسماءعينهافى

يقولىصلاحانسممع

غماميةدعها

ترابيةدعها

الوافحارضعنالبعدكلبعيدة.سارحةخياليةاجواءالىينافينطل!

((...المعاثر

قلناءالذيالكلام1هرزالصبورعبدالمصريالاديبسمعوعندما

وقرروماجثار،انجداحيث"قيعودءلهالحقيقةولوجهراخلاصى

....؟لانضقام

الطفلة"بامعانالصبورعبدالمصريالأدبربيقرأ(ناتوقعكنتلقد

قى؟لفنيالاداءيتأملاربهاالكثيروناعجابي!ع!سهوالتي((المومسى

.نلقائيا.زئاءالنفسيالبناءيئهوكيفعينيمهيكلتاليرىالقصهجمدةهده

الدروبشقهتقيأتك

والغروبالليلشفاهالى

المساءروبراهلفىالضياعورحطة

طيعانخادمانعيناك

راكعان...قائمإن...عثدان

والنداء(لهمسقبلتجيب

للهواء.نباعمنحايا

تلفتي

بحبالمشدودةاو،موضعهافىقلقةواحدةلفطةوجد(راتحداهوانا

المصبوبةالشحنةتوصلانابيبالاهيماداتهاحدفىوالالفاظقسرية

المعئىتحتويالخيالعلمية!طلحماتالمهالفاظبينفرقاهناكارالا،فيها

الشعرية،الالفاظوبينايحائيآحرمعنىالىتتعداهولا"الوضعي))

!إالميتةالشعويالقاموساسطورةانصادمناننيذلكمعنىوليس
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101.تعقيب
ال-باعي-فاضلبتم

حهاسدنرشاعحسنللأستاذرفيقةثلمة،السادسالعددفي،طالعتني

بعصفىرأىوآندفتابهالىنظرتيكيهايصحح،"طاعيفمصرع"

المنقويادإأصرلميوان.يقو!تنانيتبفيالذيالعمنافطنوجوااتها

طلكعلىيعكنوانايضاللناقدوان،الناقدنظرةدنحيحفىالعقملء

تقومم.الىهحتاجخطغأتضاعيفهفىخثمما(لبيحيح

ثلأثف:ميطمطلانفىالفاتبالاستاكعلياخمولاد.

الفب!للكاص"الشعنثانا"منمأتاوثا"طاغيفمصع"انظنيالاوتأ

طتعة"طانحيفمعرتي"طلان،صحيحورفلننصديد،وان(بوثرذعمحمد

افثنع.وجهعلىنظهورباربعة"الئغغدمانا"ظهوركبنهظهرتاولى

عركافيفان،؟لاولىالطتعفطبراليومكتبعبعلبمينلثلمكانولئن

فى؟تخمتهالطي/هواايوان.!طيئارأ-جمطحقيافمنيبدلىلن*نبطلئثأ

أثرتاندالعتمافدع...مواآنذفموهمعيفونالايندنينادي

الميالشتهبمثئاحسستواداثىهاانحايمنفاناستلهامات

للشتهوجوهابطليذمابيئانذلقن.مارككبتصركالكصتينكلتايسحد

الامجابيالدورفىاو،والطاحعفالعامفسمالهمايف(ن،تتكلانمناوحنح

انا"فتطكأ.فيهيحياالطنه(لمجتمعفىفلمنهمالناسهانطمه؟لطدن

حارب،اديبصحافي،ريفأبن،مثاليمكافحف!ر:"الشسب

اعواما،السجنفىوقغىوطنيتهفىلتطرفهواضطهدالحكمفىالفساد

كذلك"طاغيةمصرع"وبطل..ايوبصبر!لفتالهحبهتباريحوتحمل

يحارتطانعاتفهعلىاآمم،صحافي،للروف؟بن،مثاليمكالحفيلد

.المجنونعاناهمالغتاعهحتهفىعانىكما؟لتنستيتيئوسجن*قطادا

الشمابههذايعنيهل":؟لكتلقاء،.سماكلانالمحتممنكانوقد

وألالطانهالاسايدادفالتتغال،كانماوايا":اضيفثم..((أدنيئا

السماتفىالتطلينتنتاابيولأنن.اعتراضفغل،دنمدونويعالجهعالجه

مناعترتنيالتيالدشةو؟ن0"نظرفيهامسالة،الاحداثساءلروفي

سعود(بو-فلمتهمنالفاعسداوريكما-مثلذااعترىكد،النثأابههم؟

كذنبةعلىعافااالوكتطلاتفىوفان،،(طاغيفمصرنن"كر(حيننكسه

موانبهمانالعجينرليحم":باولهد!فقتهعنلأعرب،"الثأعدن(نا"

والاوصاخهالسماتمنيحملأن؟لتطلينانالعجيبعوانما،واحدالفصنين

؟"(لدهنغةعلىيبعثما

كذلتنوفونهالطو(طرتواريكبيننمن-ونثقحايما-التثنابههماان

دمقد،(بومتتنعجنيولقد..والعجدنللتساوهممدمماكيطونانونايح

عجته؟السمطورفاتدثعلىيوطمكلم

ناالآراءمنمجموعفانما"ملأحماتيفي-طلثنبعح-الكمعبوهكوباأ

!-هدفهنبلرغم-..الناقدانعلىتدلفالما،شي،علىدلت

عمدفى،معرفلسا"عحةفانتالتيالحيااعننعراهوما(لواائحيعرثغ

عبىاعترضلماوآلا.القصةفيهالفتالذيالعهدوهو،الثورةقبلما

ألاحراربمطاريكالعذدثلقأفىالبوليدنرجاآمولحمنالقصفأتجاءما

الجامعيالحرمداثنأاالمماهرانيفىالقتباهأيووسبنمثنيموتلذلعم

الطاتبنهكوأهطما،القنحقنفىاكركو؟ادالقراءبقيفادلاأتوما.وبنارجه

الكصفبطأل...امامذمهسوكونوهمالشرطفمنطرمن6ناسهعن

(،...امتحانهالجامعةفيليوديالسجين

امامهميسوقونوهمالشرطةمنظرمن"ضحكتافياقللمأننيعلى

وسبالإيحكبرفبفلتحسوانا":كلتولفني،إ(السحمنالكصفبطتا

المولفانطلك.".واإناااااليالعمحنمرانالمنياتمتطرلتاتراعذا

مرااق،سجبنطالب:سماجفمنتطلولاطرهففسوركبازاجعلنا

فانتالتيالطلبفصاوفمطترااالجامعيالحرننفىصسصر،حارسينمن

فيرائالطالباتكأميلانهانفطتبينما...حرارافىوهماتأاتةتف

الكارإوءيجععتتمةيداعنىهونثلآافداإ..وافإااااالبلالدمحله

للطالبانالاصامهماكبامنسمحلمكنحن!الأسوكمالمنمرهمايسيتن

ولطنا..ثلكمنشياااوزعيماا،كاطيبا،الطلأقلبينمرمواانفناطا

يروسهوالمتنالمالوففيرالمبامدهماامامفجأف،على،انكسناوجدنا

لعحالتابلعناعرونجت*رهاسالىعمدالمولفثفانولو،ناسهالتطكن

بالظكيد.الحااإلاطتلات،الكارأثء

واعجانعجبتماايما،الطلاااامامبطفونكالأسورالحارسينسوهناما

العمعذلكالفىولحالبوليسالرجااإلدتذفانبانهالففعبواسئلذايمته.

داختنالمماهراتفىالإثباتلدووسبتمشيموتلذط!مالاحراربمطاردك

"المماهرات"وك!صحانلوااحتكريراهما"وخارجه(لجامعيالحرال

قليس،بالعكتأتدرك-ذلكعد!-والكضيف.قرهافىيصحفلأ

جامعففى(مضيت-بعدومنقبعنمن-اننيعلى.المبجاهدكضرورها

قبلماعمدفىمئمااثيين،اربعاسنوات-الحايثفمسرح-(لفههرك

فى،العينرأفثرأوتوثد،"،(الكصففيه(لاتالطننالعذد"،الثورك

فىاآف-المظاراالثورفواثيمتالااهركحريعتبع!5291مايوامتحان

سرايقالىمر(فلينالسجنلباسفىفنلابا-والاستبدايالفنلم؟ةلأم

،حارسيزجرهملا:المول!ذفرالتيالحاتآقرفىفوجتلم..الامتحان

تارفولا،"حراركفي"مصكلينهاتاينالطلبفحولذميتجمذرولا

كانمنطرفملك..يحاأنونولا،،(واأملاااالياليعح"لذمالطالتات

!ممالوفىأاومألوفا،المشاهعاطولعلى،الطلاتثلعىفداقد

الواايفالمعالجفتعالجلمالاصفانقولي-اخرا-(لفاعثنعليوياخطد

بوسوبينالطانحيفألاكطاعيكبينماالعراأيوهو،الرايسيموضوعذا

...تلكالتاعسفسالهتث!هتإفىمتن1ماكرعلىألاردنفىيفدالالأح

دثابالتطونالاصفافتذنئلمفاعي.موكاميخرالنكدهطكان":فيعلن

ينايلاهرافانوان،والسياسفالاجتماهأعلماءمنالباحثونمييايد

الحلولوتكترحالمعرفنالمجتمح(مشكفاه)مندثعياتصورالقصفان

،،...لعلاجهاالعمليف

منالاولتهالاصولىفيالمولفلناساكهاالتيلارهاساتان،والحؤن

*رستفراطيفيماتوانه،فار،روفابنالبطاأثانمثتنمن..الكصف

نيرمنالالاحينانكاففطركيصعراحوانه،*اطاعيالاذأفىالمتجسهه

فىاكلحانحعالىالجامعففىفنملاعهاطهانفىوافنعاسفوالاكرالمبث

همه..3الانكافىحملحملمبافركالروفالىمذنمناراسطحاب

ابيامبنوصحبهالبطلعلىعقدناهاالعراضبلامالالينااوحتالارهاصات

عننسمحنعدلم،كرمطفىفنمركطتلوتوزعوا،الروفجاؤوا(طاكتو

مإاككد،المجليالثطبناما..الرمهن.ووبأأالكلكيطايءشياامثروعمم

علتهالب!سيدالىووطرج،بقأيتاوتدله،الكصفمسرحالارهففى

إ..نكسه*كطاعبىوالختيواغطاالحبينلفمنموفقافىالثاكأعاطيء

الكضائيف"الشوونعلى"ا!شرلىفان،الجامعكمنطلقمبعدتطرجكاطا

إ...ألاسفندريفيخر!العميفثصألتمضيفيالأليهولا!الطيبرللباأعا

دآعيةمجردفيهور؟ونا،الحهنالسالالبطأعفىااتكدفاككد،وفملقه

المناضلةشرفويعطونيعطىانمناقل،نرىممنكالكعير،ووصوليا



البائسيئ.ال!ادحينبالفلأحيئالنهوضسبيلفى

الباحثونمنهيفيدكتابا"قصتهمنيجعلانقيبىالمولفكانواذا

كذلك.قصتهتكونانتئففاننا،"والسياسة(لاجتماععلماءمن

اجزائهافىاصيبتالقصةانبيناولكنا،ونانفيأبىبمانطالبهلمونحن

قصة!الحبعنصركانولئن.وموضوعهايتلاءملاباجهاضالمظخرة

فىبالمضيالرغبةقيهويبعثالقاريءشوفىيوريالقبيلهذامن

الى،الحبتجربةالبطلمعاناةئوالتطرفالايمغالانالا،المطالعة

ناعنفضلأ.مسشحبااخالهلاامر،النضاليالموضوعالتهامهاحد

بهحباتعلقتالذيالمكافحالبطلشخصيةءعلىالتناقضروحيذرذلك

...المنشودةالفايةالىبناللوصولتطلعاالقصةمستهلفىانفاسنا

المصر!ذأكالىويصير،بعواطفنا-فىربم!هوفاذا

والاستاذ.المثارةالثلاثالنقاطهذهيخرالسابقنقديضمنتلقد

ما؟للعافيةافيار؟عنهاسكتاتراه..تعهيقهفىاليهاتطرقماالكاتب

؟رأيمنفيهاابديتبماايمانا

والتقدير.الودخابص،امامالىالمتطلعالقاص،رشادحسنوللاستاذ

ا!كلمةتنرف-2

نفسهئشاعردانهالقلملاناملهانطاعوما.رسالةحاملالاديب

(فادةيمورماويعطيويمنحالافكاريولد(نالى،رسالتهاداءالىالتوق

(لشريفة،الكلمةعنيتمخصالذيالقلم(نبيد.للاخرينوامتاعاو(غناء

القصدشرفخانربما،والامتاعوالاغناءالافادةبمعانيالما"لرة،البناءة

الانفسفىيبعثوالالىوالافقارالاضرارفيهماالىوانزلق،الهدفونبل

.والجمالوالخرالحقاقانيمالىالمتطلعةالكريمة

الاخرةالآونةفى،عاصمتناصحفبعضفى-الكلمةرأيناولقد

معلقمةحقيقةعنفشفت،(لشرفلبوسمنتجردتوقر-بخاصة

تريدالتيبأمتنا(لنربص(لاستعماربهاويسر،المخلصالمحبلهايألم

بمعانيتضيقالكلمةرأينا.النهوضالاستعمارلهايريدولاتنهضان

فتغدو..جميعاتتقيأهاحتىوتدقبهاتضيقوتطل،والنبلالشرف

.بناءةمخلصةقيمةكلعنعاريةلانها،وحق!ةجوفاءذلكبعدالكلمة

المزرية،وابعادهاالهابظمسشواهافي،الكلمةالى-اسيئ-تطلعناوكم

والنيلالتهاترالاهدفمنثمةلها.،لشى،الصحفانهربهاتمعى

.الصدورفىتتأرثال!حاقدةالجذورذوولاسام

،للشرفتنكرتما،كلماتو(لاخرىبينالفنرة،لنعدمنكنلم(نناعلى

ونبلهاالمضيعشرفهاللكلمةيعيمواانبالناسامكانالهابملءهيب

غرالىتوديلنالتيالسبيلتلكعناقلأمهماعنةيلوواوان،المداس

..بذلوامالتحريرهبذلواالجميعأننكرانلاالذيبالوطنيحيقالبلأء

مأسو!غر،(لسادرالطنينوسطتتبددماسرعانالكلماتهذهانألا

العودالضغينةمنهاتملكتوقد،وتنكرتتخلتالتيالاقلأممنعليها

.والشفاءالبرءفيهظانةالقتالالسمتنفثفرأحت،والروحوالنسخ

المسمومةالكلماتمنالىنتحرفىكنا،لوطننامحبينكمواطنين،واننا

منعديدايومكل،فىوالقوميالوطنيووجدانناوابصارنااسماعناتودي

الصحف،هذهغرفىنلقاهاالشريفةالكلمةالىنهرعفكنا...المرات

بواحتسسانلوذ،والقاهرةبروتعنتصدرالتيالفكريةالمجلاتمن

اللاهبةالحمياتلكمنهربا،الساميالفكربعطرالمورجةاظلالهامتفيئين-

نترقبمكنا.المجلةهذهعلينااسبغتهاباظلالنعمناولكم،المحرقة

كلماتفى،الوارف(لنعيممنساعاتظلهافىنجدانشهركلمطلع

اعهـلأ،

الذهني.وا!لراءوالمتعةالفائدةاهابهاملء

؟جس!ء"بوسمماطالعناعندمااشفاقاقلوبناتحسسناانناعلى

غرمنمتجردةفبدتالرصانةمئزرالكلمةفيهخلعتوقد،"وانماء

...":هذامثليعلنانيستأخرلاقلمفىالقولفما.التنجنيمعنى

مرفسحلدممموالخونةوالبورجوازيةوالرجعيةالماللقوىالهائلالحشد

بانتقدالسياسيةالمعركة،"بدمشقالفرعيةالانتخاباتفيالاستعمار

!؟وال!قوميةالقوميةبين،"وال!عربالعرببين)ء

مناعجبولكني،النقاشصعيدعلىالاقوالهذهوضعارفضاني

الكلمة،ث!رفعلىسليغبحسرحريصااليومقبلعرفناه،اديبمواطن

واعيذ!مأجورونخونةدمشقفىآلمواطنيننصفبانالزعمعنيورعلا

النشاطحقلفىا!قوالهذءمثلتدهحانالىتنزلقانالفكريةمجلتنا

..المجلةرأيرعنتعبرافيهانال!ينافيوحى،سوريافىالثقافي

كيما،بالقلميمسكاذضمرءعلىيدهالكالبيضعاناحلىما

ونبلها!شرفهاللكلمةيحفظ

نظلاننريد..السماميالفكزبعطرالمورجة،الواحة:الامرفىماكل

(لمحرقة.(للأهبة(لحمياعنبعيدين،بأظلألهاننعم

السمباعىفاضلحلب

للشرقدفياراء

شواويابراهيمبقم

الماضيالهدفىانتطرتهكما"*داب"مجلةفىالشعرناقدانتظرتما

ووي4هو(لصبورعبد(لاستاذ؟نعرفتحينغبطتيكانتوكم...

الشعر.علىسيعلق

يكنبانمنهطلبديوانو!ق،ا!ريةالصحففىاكدفصاحبنا

له؟لمدارساصحابورأي،لهوخطظ،الجديدللشعرمهدانهمقدته

!!عندناوزن

فلم"المساءيكلم(لذيالقنىالامرقصة"قصيدةقرأتقدوكئت

احساسينقلتثم..طائلدونومر(تمراتتهاقراواعدت،افهمها

تبينتولكني..بهاواعجبوافهموهاقدقليليئفوجدتالقراء!صدقائي

الصبورعبد(لناقدرأيوانتطرت.*خر.عنمستقلأفهمافهممنهمك!ان

:يقولهوفاذا

ابياتإ..ءك!مهيضعاينيعرفملهمشاعرحجازيالاستاذان"

وضوحورفم.إ.مسيحانه..شاهراليسانه.إ.جميلةكلهاالقصيدة

(لعموض..ظلماتهنمكانها!زالتلافالقصيمةالناقد(لاستاذكلمات

إ!!شيئاعنهايقللم(لناقدلان

"فارسالدينمحي"السودافيللشاعر"الموسر(لطفلة"وقصيدة

الذيالمايستروبدوروالنظريةالافكارفيهاتقومالمتسقةالانظممنباقة

نغمةكلعنالتامةمسئوليتهرغغالنذمآلاتيلمسلا

فالشاعر.ء.والضياعوالبغاءالمشردةالطفولةمنموقفوالقصيدة

الضحية:يصور

طيعان..خادمانعيناك

راكعان...قا*لمان...عبدان

والنداءالهمسقبلتجيب

تلفتى..للهواءتباعمنحايا

احضانبينبنفسهياتلقىلا،متفسخمهتريءلمجتمعكنتاجوهي



:ار"تاتنجدحيتبل،فحسبالاغنياء

بالمخملنسمجتماأرائ!ي.

..ي!كلي..البيوتذوابةمنالحقيروبيتي

يسدللماالحريرفوقها،وتافداتي

الضحية،مرمطءنيعبر.ووبخه،يديالتراصالىازر(عريل!ثم

القاوورةلظروفهازظرإون،العفافباسمترقبهاارميوالعيون

تسصلىلا.

تغفللمآذانهفبيتنالم

انما:...ضحيتهيبوملاوهو

م!زع...مضع..عالمانعكاسانت

تبدعلم..طلاقةريشمةتبترعهلم

المسمتقبل:إلىالنثممماعرينطرانترقاالاملرونوبكتير

؟ههومرو(غببرروز،عالمأووضاد..فغمغمت

!اهمومماغيررون..اجلفلت

ليكونه...عمفىالق!ي!ومرقضا

بع!!صتح!ادىوقد،ء.ةسورء*الؤن!الصقلىو!به

مصقولى،عير،(ا!لاصضيةإ)إذ!فير!.ن!ألىيردللجدالفمانمن

سال!لادطواللفظ.هـ.،ويه!!بلاللف!وراءصر؟،"الصقلواعتبروا

م(لو!وشتم!شاضرلناوالارقماليظد!ن!ح!ي،ل!!جح!ول!ن،شكبلأ

ويحولىسساالتجربةإموهعلالج!ا!لمفقلىورا،الجرىوان...-

مممارح((خيالالى!اشواقعمن

ال!ماة!وال!طوان،ارخمامنتمهـلهفىأ.يؤط!االحياةاىافهمولكني

...مدغومةاومصقولة

الوضوحهذاؤارسىالدينمشيالا!ربقيالنتماعرقصيدةروناكبروانا

الالدفووضوحالافعالوعدقوتمثلهـاالتجربةهضمزتاجهو(لذي

..قضايانافىالشعريةالكلمةاستعمالعلىوالقدرة

فرصةلىاتي!حتاداالفنيالعملفى"إرءمقو))موصوعالىاعودوقد

((بلاديفىالناس"الصبور!*دصهـلمكي!اوانلمناةثلأسنعتقبدلأ

!علىلتحدتيضطرحينللفتاىبالنسبةالاعهال!اتم"نحديثبقي

،بلاديلممماءؤوقترلمق(لاعداءطائوات؟انتفقد...الابلمىاءيازتاجه

...المطثعةعممالىب!اقفوإنا."."قى3لمعر9أمخانى"!صائداك!نبو(ظ

اتصا!نمااناس!عوآنا...زم..."7الاكمتا!))على1!ونوؤيع(ر(قمطوانا

.مقالوع-نف!بهبالخمارج

ولا!عا!يو!بةتجاربناوورسةناوعلى...انض!صاركانزم

بمالضرافاتواؤمن!م!رورأنميقصمازديورنالضريف!الطيباستنتاجات

طربقىاتبينلمواننيإ،الاس!اوبوءتريإ،وجصان!والخؤعبلات

ال!خ...و!بعد

هـقينةترالح!لبكمت!فاوشصح!-باثءكبء؟يو!حصالىألصتمادبم!وقام

الشتازممنهـاجدفهر!ا!الاخرهو!رىهلصىالجهالسبدولنن

.يرلملأونأنبر!لا..ائخ...خرافى؟!:،نارزم!راويءانفاذا...تظاةالمه

بورةفىنحارؤ،بلى،لموصوعمقى1يلتزملادأتعا":الشوباتمكباسنادزا

بلايكبتوانه..خب!بثةوغموتهصارصلآءجمار(تهوان،المربضةالذاتية

(،وهد(مومسعووحاؤهـومخطيموانه،وعمط

اسناديتعرصىانو.بولمني،نقداوليستثننائمووعدهاناقولأنا

وابكائه.لأمرتهمن،الالحاليبهذهلمثل،الجيللهذاص3

كبسممراوإرلام"ملقا!رةا

إءتبأأ-ممهتءلىزرأككأت

وألتقرأهاالكتج!هذهمن!نسختكاشتريتهل

تكونماكأحسنلاخوانكاولاولادكلتهديها

قبلىفسارعللاتتشترلمكنتاذاً؟الهدية

لفخانفاذ.

و"4ارر"إالأهيلآيخلالى
هـ.مر

اجزاءثلاثةفىصدروبلادكأمتكلتاريخروايةاصدق

الدأءئألة-ءمهى!.

لالصلامقبلالمربتاريخ

الرؤءاث!ولهعصى-لأ

الاسلاموظهورالموبي!رسولسيرة:*ولالفس!

:فحرلة.اللىءههى+3

الراشدينللخلفاءس!هـذ:الثانيالقسم

غلي--عءتما!ممر-بمرابو

الفكتورالكبيرلإديببقلم

طلسإلممع!محمد

،

وأحاملىابنرواتلآ

كرنا!اةءةرور

سقالمنتالعر!يالنضالصفحاتمنرائعةح!مفحة

للاحمو-بنيملوكأيىماخر،الاندلسف!

المعاوف!فوزيالخالدالشاعربقلم

*-

يسنمزمنسمسءغم!مإش

ألارضفىمالمعذببنلكلكعزاءكفثناب
سلأمةبولمسالكبهبر(نشاعربرقلم

بيروت-الاندلصىمكتبةدارمننةمورا!


