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لمنالمناقمشةاتاحهضرولىةمنمتحل!بالانصرافيهمواخذمحاضرتهاعتلىعندما((-1862)مساءالسالسةالىتش!الساعةكانت

ذلك.فيكاياطلبالهقدماح!مكانفقدوفعلااًلحافرينأفييريدهااً!امةالجامعةمحافراتبرناهيعلىالمثرفينالاس!للةاحدالمنصة

يناقش:خليفهالجنيديافضخاربكلاليونمدكماقمم:فقال."امينعثمان"اًددكتور3لتقد

الجنيدي"اًلثعابالجزائرياًلاديبالمفكرمقمدهمنوففومناالقادنبجامعةالفلسفةقسمرئيىاًمينعثمانالدكتورالكبر*ستاذ

بابفتحمنبدفلاالمحاضرةمنالفائ!ةتتملكيانهفا!لن"خطيفهموتصمناًكثرقي.العربيةالفلسفةمثلوالذياًلمديدهالمؤلفاتوصاحب

الحاضرين.آراءاعنالتعبرداتاحةاًلمنافشة.الشهيرة"الجوانية"اًلفلسفةصاحبوهوعالمي

الىبالنعبةوخصوصاالوفتبضيقاكتترلااًمبغاًلدتمورلكنكليةفيمدرجاممبرفياًلمنصوبالمصدح0امامالدفوروهكذا"تقدم

ناحيةالي،التفتقد"الجنيدي"الاستاذانلخيربةالمدمويئالاساتذةومبنالفلسفة0!منمطلبةمنالحاضرينبمختلفيغعىكافيحيثاًلاداب

البقماءبمزيديتفضلواانورجاهمالاساتذةهولاءيشفلهااتيالمقاكلدفيليحاضرواًلادبالفكرشئونمختلففيمعروفينواساتلهدممالرة

المنافشة.قبولمنبدااًلدكوريجد!لملاومندئذ.فل!يلا."الادبفيالجوانية"عنوانتعتقبلمنعنه.املناًلذبمهالموضوع

خليفة؟الجنيديهومنفدسفةانهافقال"الجوانية)بتعريفامحاضرتهامبناًلاستاذاستهل

قلي!/المناسبةبهذ.نسلطانعليناوالفكرالعروبةحقمنيكونوقدانتحاولبلجمالمظهرتقنكللابزاويةو*شخاصالاشياء.نرىانتحاول

علىالنورهذامثلسلطاقبعدولاسيماالمنافششخصيةحولالنورمنوانترجعالخارجملاحظةبعدالداخلعنتفصحانوتخاولالباطنتلمس

معرفةالىالوصولسبيلفيسألتانبمد).المحافرشخصية.والاعراضالحسوراءمنوالماهيةوالروحالمفىالىشيءبكل

/.(يعرفونه،ممنكثراشخصهاجتماعمنالاخرىالحياةميادينجميعفيالفلسفةهذهيعتنقوانه

...واخلادوسياسة

نالذ،القلائلاًلعرببةشيابمنجزإئريشابخليفةوالجنيدي

وهو،مختلفةجبهاتفيقواصلانضالاالباكرصباهممنذيخوضونالقدإمةالعربيةالاراءمنطويلكلامايرادفيالمحاضريسترسلثم

والعسكريالسياسبمالتنظيمالجزائريةالتورةبدايةفييقودكانالذيممنىوان"اًلباطنية)ءهو"الجوانية"ممنىانعلىبهالشتدل

بعضفيوحتىبلالليبيةوالتونسية،التونسيةالجزائريةالحدودفيالمصربةاًلدادجلآاللهجةانويلاحط"الظاهرية)هو"البراًنجة"

شهراعشرينفرنعاسلطاتاعتقلتهوفدالجزائريالترابداخلالمناطق.الفصحىالعربيةعنللكلمتيناستعمالهافيتختلف!

اعجوبة.منبماكثروإلاعدامالسجنمنخل!لهانجايراهااديبةنماذجاستعراضفيالمحاضراخذمباشرةهذاوبعد

منأكثرقادقدفهوالفكريدانفينضالاذلكعنيقللاوالجنيديهذهاما.النهايةحتىذلكعنيعول.يكدفل!مللجوانيةادبياتطبيقا

الفكريةالمعارفمنوخاضالضحفيةالمقالاتمئاتوكبثقافيةجمعيةعمقهاحيتمنالا"جوانيتها"علىيكلبماتتميزفلاألادبية2اًلنفاذج

وهييومااربعينحوانيبمضهادامحيثالرجعيينمنالكيمضدعندماسيماولا.لفلسفتهتطبيقاالدكتوراعتبرهمماتحليمرتهادقةاًو

5891.التونسيةسنةالصباحبجريدةجرتا)اللائحة"وقدبمعركةالمعروفةمهماوذلك"الداخل"او"كالباطن"كلمةالنماذجهذ.فيتعرض

منكثررفيالمميقةومقالاتهاًلرصينةببحوثهكذلكمعروفوالجنيديالى-رايهفي-النموذجيةالمقطوعاتهذ.وتعود.عارضاورودطكان

المجلاتارقىفيمنشورةوفلسفيةوادبيةعلميةمنالفكريةالميادينالرجلتكلماذا":لهواورد"عليالامام"مئهاذكرمتعددةمصارر

"الاداب"واتونسية"الفكر"مجلةهثل(الفرنسيةوحتى)العربية."يومهمنعرفناءيتكلملمواذاساعتهمنعرفناء

ثقافية.مهمةفيبالقاهرةالانيقيموهوالبروتيتين"العلوم)وراًيهقولهما:في"جوانيتهما"يثبتوهماوالمتنببم،!الرضىوالشريف

في"افضلعربيةنحو"كتابهالجاريةاًلسنةبدايةفينثركماسيءمخبرعنحسنمنظركمصورتهالمرءدليلتجعلنلا

نظر.لهيسبقلماساسعلىالمربيةللغةالجلريالتيس!

الجوانية:برانيهليسبمطرفطرفال!لبكاناذابنافعليسالعينطرلىواطرا!

المتصفيقاًلحاضروناطهـالالصوتمكبرالى"الجنيدي"تقدموعندماعلىاوللظا!ريةالمشذبلمنىالهذاكبيراحماسايبديالمحاضروكان

عريةبلغةسشكلمالجنيديواخذ،العربيةالجزائربحياةرعضهموهتف."للبرانية"تعبيرءحد

ساعةالنصفطيلةلحنادنىارتكبولا...قيهايخنلعثملىمفصيحة"جوته"المانيللشاعرطويلاستشهادعرضفيالمحاضرويسترسل

المصذاؤتقديمالىبذلكيرمبمكانقكانهالمناقش!ةفيقضاهااًلتيلمه-،واقترحالتسميةهذهنقدانبعد"المختارةالانسابإ)كتابهمن

الجزائر.عروبةمحلى!)طاغود"اخرىنماذجالطرإقةبنفسيستعرضثم"المخيرةالوشائج"

حواليدامالذجم!المجهودهذاعلىالشكربتوجبهالمناقشابتداتطبيقاتاحدثالىواملا"اثسابي"و"العقاد"و"اقبال.محمدو"

فيوالحاضربنمحاضرتهفيالدكتورمنكلبذلهذيواًساعاتثلاث.اذكرماعلىالادبفيالجوانجة

الجميع.مندلاستما؟المواصدةهذ.ثماليهالاستماعالادابمجلةعلىتهجم

"الجوانجة"لفظةبهتعظىماهوتأكدفيالمناقشةرغبتيجعلوالذي"الادابمجلةضدالمحاضرطرفمنعنيفبتهإمالحافرونوفوجي

والفلسةببةالاديةالقاهرةاوساظفيخصوصاوانتشارسعةمنالدكتورهاجمكما"الجوانية"علىردانمئرتهقركانتمقالبمناسبة

بوصفهكببرةمكانةمن.امينعثمانا!دكنورالمحترمماحبهابهيحض!وما.المقالكتباًلذكي

منذلكبسببيتأتىوماعربيةجامعةاكبرفيالفلسفةلقسمرئيساطلابهمنطالبمدحفييطنبامين*ستاذاخذتماماذلكعكسوعلى.

ذلك.دونولافكاروتفيدتخصبلافكاردواًجمجلةالىادسلهانبعد،قالفيما،المقالعلىرداًكتبلانهوذلك

اعتراني،ذاتيشعودعناعبراناكالجيمعاستسمحبدءذيوبادىء.تنشر.ولمالاداب!

فرغم،العامةالمحاضرةخطوطتبينتانبمجردانتابتنيظننجيةهواوركهورفانهىالتاسعةمنتصفبلغتقدالشاعةكائتهناوها
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اللغوص!ةبالطربقةالتعو.إفامكانيةمنيرونهمااًناذهئايكة!يلام!اصرةعربيةفلشفةبمدلئابانقبلمناعقداًكنلماني

الجوانيحة""منشيءفيهاريسالعاديةاًللغةلانلايفيدالبحتافكارالى،الاقلفي،سأ-تمعإتيماحسبكنتفانيالاسم.فأهل

كائتن5الاسظنممالالعامالاغويشالمعهوقهاطكلبرلكفرت"فةثإصظابسطهوءعينااصظظامابينهافيماتكونبطرإقلآظجركبقيمة

فلسفةاعتبادهاعلىنصركناواذااً،طمعمالةالاسعفاهبم"الجوانية)ء..بالغلسفةتث-جيهـهالمجردفروري

منلكلتببحاًذنوهيفيبس!وفبدونفلسفةاذفيفهيذلك3لىرغمبأنذن!،خيبةملئتبعدماغراباا-ةزدتالدقان!مرتكلماوكئت

.الذاتةاؤمقلسفيابناءلغويةلمفطةء/ةإعنجرانارادتاذالاسبهاادىكنت))تنوالتصوراتالمحاضظرإبهادخاتالتبمالنفسية

الجوانجةبانالاقتراضاساسعاى.فقومانماالدعوىان.ليماولكقالممصةوىتفصيرامنحيرةفبمضرةالمطسممتحينجعدننيؤ!المحترم

مجرروحتىبلبالفلسفةالمتشغلون4ب!فهمالذيالعاديبالمعنىؤلسخة:-ي!ؤيماعرضهااحاولفانيخذالتشعبورق".!ليهجرتالذي

اًلفلسفيالتمرإفتقديمادنالضروريمنصانهالمستوىرو؟وسطءتقف/جمبماظشسالتعريفاين

اللغويلتمريفبالاوتانرىبم،ومفهومهامعناهاإجصرالذيحليلأتوالهاكا"والبرانيةالجوانية"للفظتيمحاضرتهمنكبيراؤظسمااًلاستاذكرس

ومثابةاهوصوعكونالفلسفيالتعريفمنيعفيناانيمكنولا.ا):-يطاطإظا:-اهومعئا!ماانليثبتاللفويةممالاتوالاستالقواإصسفي

بانهذ!كالفلسفاتا"نلفلسفةاخظريادالتحليلوايسإالادبيطه.قا!نرعلىمنطبق(.ممرفي)اًلداًرجممالا!ستانوليثبتجهة.منوالخادجي

جوانجبةفلسفةسلفاتفهملممماقيمتهولاأرننطبيقهذاحقييقةقهـمإمكنلا.الاخرىالجهةمنالقديرمالفصيحالاستعمالبهديرالذيالمصئى

قيمتها..وفيحقيقتهافيالنظريةوالسسهالابن"العربلسان"مثلقاموسفتحذلكلكليكقىكانانهوالواقع

التعرببففيالاهماللهذااًلاعذا!نتلمساًنإمكنوؤ!،هذا"البرانجبة"الىبالنسبةاما(باطنه:الشيءجوى)انلنجدمنظور

منكانالمحاضالسيداناواللغويالتعرفيفيوالافراطالفلسفي؟العربيئلفجاتءنكثرفيالشمائعة(بالفتح)البرلمفظةمنمشتقةفهي

نإصقجها،اكبراًللفظيمئ!هاكبهرجةا!دببمضهم،فهمالذبناءانظد"امنالاستاذبهاتىاماعاىيئوكزاعتراضيقليسيكنو.مهما.الدارجة

واصبهـحالحاضرالعصرفيانقلبتصبيةا!ةفانلايجهلا-؟رمامحاصيرزااظى4انالى/رووداًلمأخذلكنكذاكهوحيتمنلغوىتحليلاوتمريف

اكثسرفيحيءليىالمضمونصلها.ءنو.إفاللفظةعا!قكزإاذياأظإدبيه9اغ"لالمذيالوقتفيا)طويلةاللغوبرةوالتحاليلالتماريفهذءبكل

سار.فر..فعبيرحدءلى.اللغةهشيمفيحريقمني-دورص51اًاوؤتوفياللغوإ"المعاجمعنه.نغنى"لافلسفيتمريفكل

بالكقما،عاد.كينإ"-تهكينامامولدي،-افرذلككل1!!ةةاقدليل..إلفل!مقاتلاحدىالادبيالقطبيقعاىالموضوع4!

مضةرءينوكلبةمعروؤينفكرار!ا.تةو"كأة!هيندما"رةاررةهعون.!اناذاإة--وياا(ا!نعرإةءعلىالا!عارؤاناخرىجهةومنبر"لآمنهذا

الفلسفةقسمدئيسهواًلمحاصظرءاناذارااكقمارلف"هـ.افررامؤفي!ا!،!إ!ء883ءفعأ!!والتسلسلالدورالحالهذءمثلفيعلظبه*؟لمزم

؟ر،ا-ذات"حاجفيلفسهاهيتصبحبهايعرفلفظةكلاًناًداًلمناطقةيقولكما

اشهاحا:ظحميؤ)مةالوضهءـينبض!ءهـهباًنشكولا،بفهاتمراًلىايامعناهابيانالى

الجوانية،دراجية"فييتمثلاخرمأخذإنرفرع!السابالمأخذو."نإ-،دالاسانءنفضلأ5*+بم،3)ا!+)8"ةالاسميينأو!"!أفي)ـ3أ")9

وصلافصانكلمحاماعرفانمثلكوؤهاوفيؤد.ةةراقهـابر!لاد-لمى؟أذالم.الحالبطبيعةبهماإ؟منلا

.عى.عى..*.مر....!م................هـ............حم؟6."-عرءر.......عه"مي..0..

--!---أت1/

المحثصنةفيهؤتأرلمجعرتصلى.هجلة

لىا!!برسموافش!ا-
مم:صاسه*!ه

ء--!-تءظوصما

ةإالمرساشالماكاكلجمحفىالهكلهباتص!ءكبزطكأا!كرليعل!جمع

-5.لأ!ن*ا7م!31"7،هحعاهلأ55لأء"ع33اطول،ا05-

همصمسبصدظإظ:

للا"*هحك!كا!لا5"صاهلأ55لاا5ه4.ح

أسم-سىسجيعمهـعيماس!.صه،
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رشيقلفظفي.ذ.اتها"ؤ،لجوانية"اخرىجهةومن،جهةمنهـهـاوبعبادة.منوالهعلىوالسيربمقتضاهالجريتدعىاوتحاولؤررمغة

غامفةبكيفيةويوحيالعامالمعنىمفهوموءـواللسانعلىيجريخفيفالقشوروراءللبطلباتكونانلانعدواحوالهااحسنفيفالجوانيةاًخرى

الىماداًيميلوالمرء"مخبوءا"شيئاالمعامةالمفهوميةتلكدغمفيهبانولكنناالمطبهذامثلقيمةمنلاننتقصفنحنوطبعا،الباطلور*وللحق

.الاشباجغيرعلىلاتنطويكانتولوحتىلمخابيء9استطلاع.صاحبهاهووانهفلسفةانهزاعملهفيزعماليهيؤتىاننشجب

المحترمصاصبهامكانة"+ال!وانية"رواجفيماتقدماًلىاضفنااذاوالاشتراكالمفببوعمنهياشرتانسبقكماةالفيهذهبانذلك

اًلعواملجملةلنا.نبب"نتالمقااهرةجامعةقلسفةقسمرئيسليوصفهاما،يئشداعلىمثلااو.الناسجميعيعمتراًثاتكونبحيثالعمومبببن

.وانتشاراشتهارمنلهاتمعمااًورؤولةكأ-اوالقائمةالفلسفة"دأرسمنوهناكهناتقففلسفة.نكونان

وت!دليل:تضليلكما"الجوانية"فاناخرىوبعبارة،مقوماته.نملكمالافهذااًلغابرة

نافاعتبرالدارجالمفهومكسراجارىؤدالمحاضرالاستاذانغيرمعانيهاباوسعللمعرفةشرطاتكونانلاتعدوالمحاضرةخلالمنليتراءت

تافهجهةمن"ف!ووالياطنيبالجوانيمايسكلوانللحقيقةمضارالمطهرذلكيكونانءودون،اولانظريةذلكيكون:اندون.ميادينهاوباوسع

بينتفررتعدلمالحديثةاًلنظرةانحينفي.بةنبدهيتحتمجهةومن.ثانيافلسفة

اذأ،لكنللاخروفروريمكملاحداهماانبالعكسفنرىوالمعئىالمبئىبداالجوانيةعنالقبببةبفيتيخذالم!هذءاسانيدقارن!توعندما

حاجةفيهوفليسالفاضلعند.الدكورنزاعمحلالنظريةهذهكانتجيوش!لمتحويانهامحنهاالغريبظنمهيبةقلعهتبدوقدكماالامرلي

اذا*تشذيبهلاينبغيالمظهرانبملاحظة!:اننونكتفي.اعتنا!هاالىفي-لالعتويالقلعةفاذا،يدخلهوواًذا..مكدسارءتاداجرارة

طبيمتهفياخلناءاذاامااياءواعتبرناهالباطنعنمس!تقلااخذناه..جمرانهاوظلالاًلاشباع

جوانية""اليهتدمموالليالباطنإلىالوعولفي"فيدفهووحقيقتهير!رلمنعبرة!سمفمااقاقولانهنامهفيفييدخلمماوليس

كا.عليهويدلاليه.إقودوهوالا-نناذولكنوؤرويجهالالفاظمن!-،اشتها!عنالمسؤولةالعوامليتتبعان

حس!هوكيفية/وميلكورطسصهلكونفمامدملئافامضعللااععنايكولمهنتأوراضاؤالهظ!نظرقبلاالمسؤولةالعواملالصماسحاولتانااذااهمةا!ذهعنالمخادجمنليمنى

.........ءيعودؤدالعناصرهذهواهم،والنقاشالمحاضرةمحورهيلفظةرواجءن

مضلل.قهـووالاكأن"دللا،باطنهيكونالذياًلس!ءمعرؤةطريقفيمرءاةالدارجةفيفا!""اًلجوانيق"للفظةالبسيكولوجيالجانبلىاً

ببعضالمحافرالاستاذاستشهدوقد-نفسه"ءل!والامام"لابد!المرءوالاشعمالاًلشيوعكثبر"جوىبالاصلواعني"المصربة

شيئادلاضبمرلظاهرنهحجهةلبلاعإفعئمةكلامهطهرهوعلىبذفنتاتيرقول!نماح!صفحاتالراًكبينيحتالكمسارينداءمراتويسعمعالامثلاعموعيةسيارةيركب

.بالخداعوليسمرشدفهوواضحة."جوى)الدخولعلى

الفلسفةمدزسوهؤعنهغابقدالمحترمالمدكوراًناحسبلاكذلك

التي-الظاهرةيعتبر.مشهوداًمهكاصراًمذهباهناكاًنفممها-رورئي

الاساسهي-الدكتور"ءلم!ب"معمعانيها"نأيفيتنتمانتىلا

بمثهب،معروفنفسهالملهباسمانبلتحليللكلوالفلسغي(لمنهجي

المظواهر.

هيالليلةعرفئاهاكما"الجوانية"اناًلىماتقدمكلمنواخلص

بثرطمعداموض!وفترا!ثنيبدكدمكنضودعمقهافكرعدىولبطاساليملاتكبمدسرظ5فقطلزصصهالكعها

صرصهبم،المدحعاةاواًلحقيقيةالصدقحالههيالجوانيةاناي5ءء0

الحامملتحصيلوهيوتطورهمفاهيمهحسبكانانىإطلبهاللفكر

مفروغمبدأالىتدممو"الجوانية"فاناخروبتعبير،معرفةكلفي!.::::.::ب؟.:.+؟:::+.::ذ؟::.نج!بم+!ممالملإ؟ب

لمهوانموضوعولاميمةلهلاتكونفكرينت!اطو.ايعليهالانهاقمن..::+.:::::؟.+...:.::.::.:.::..بر؟.!:ة!:::ت::::في

هـوالحالةهذهفي،والامرالاحرىمعطيانهالىالمبداهذاإجاوز.::؟؟.:.:؟.::::ت:ت.:.:.إ!

مثلالاخرىاًلفكرضرورياتاحدىتطبيقالىباللمكلوةيقوممنبرمثابة..:::؟.:::.نر.::؟..

هذهمثلاعتبارلاامكنانهفكما."التناؤض"عدماو"الذاتيةمبدأ".::.؟:

اجاناابيهدفكةائسدودجوفيالدكنورءالدمموفدكدارهذوجاالا!لبابفلمفبماسياكدمع.و!هل!!ر!ب!/هـصعصم!صاةاس

وادؤهاعبادةاًخحرانادىوالبرانيةاًلجوانيةفيالمعانيوانتفاعالاببعضلى.ىاهـكتويرعبندص!-يانر--.ء7

تصعيق"براليةالاليستالجوانبةان:هيالمناقئةهذه!جمعلطر(اف!عرو!ووفىو!ولمج2

:انكادهلايمكنالادابمجلةفضلء.4-ق.لىيخ!اليلءهـكئو!كلبثرص!

علمجلالادابدلدكتورهجوماودسمعتعندما.الاخوانيهاالقى005-لو!ممحرلر!ه-امدد!صيم3-

المحاصفهأليلح!نليثث!محص!لأصلهكولطربلإجومحليإوكوردءمعطرصلحضرع!رحسيبت.الطعتحت

لا.لفكراعنبابىمدوضوروصر!عىولم!مإ.!ورع-

الادابمجلةفضلينكراًنعربيمثقفبأيلايليقمماالهوالحق.امحعدهـاجمال

اكصرفهلافتالذياًدوقتفي..سنواتعشرمنذصدرتؤتفهيدتصالئظفهم!اممئبالرجمس!ولموصملتلمبجميمىمئهالكنب

لتعرضلولاهالذيالانقاذبمثابةصدورهافكان.ممرعهاالعربيةالمجلات-56033اً:?تطفونلمبالهصر-ص.صبء!بضى

هذهفي.خطورتهامدىيعلم،وحدهالله،ؤجوةالىالعربيالفكررناذسامزء!80.023؟-
تنشيط:ءزدوجةمهمةتوديالادابمجلةؤامتالسجبرةاًلهاءةالظروف
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فيةنشرالذيبالعددمحتفظفاناالادابمجلةالىرالنسبةواًماج!ةمنالعربيةالقضيةسبيلفيو.نجنىدهجهةمنالادبيالانتاج

التأكد.قبلالاتهامالىتباددالا"-يادتك"علىو؟انعليالرد"ومثلىللغزلالتفئيدينقوجملات!ياراماممرةلاولفاصبحنا.اخرى

يعودالجنيذياًلشالعربيةالأمةيقودمناضلهادفادبسبيلفي..التفاهاتمن

احترازء.رىمااانفلاحظوقاميالجنيدالاءتاذأررتاذنواتنا-.افضلحي!اة

اًلاستاذيدققهالمعنوانتحتبالادابصالمنشورالمقالهول!لمىتجاههالفكريالصعيدعلىازدوجةابمهمتهاملتزمةالادابمجلةوظلت

"..الشائهةالبرغسونجةاوالجوانية"إكونانيشبهؤدممااضرالم!وعناصرهاالشعوبيةضدالاخيرةاللبنانيةاًلثورة-اندلعتاذاصى

اًلذيالمقالتجاه-السياقطنيعةمنبدير!يهوكما-احترزتولكنيالمجلةهذهرجالوجدنا-العربيللوطنلمخربينامنوامثالهمالشمعونية

علىبهلملردكتنهالذيهواًلامدقاءطبتهاحدانةرمالمحالدكأورذكر.المقاومةبصفوففيلتحقونالعمليةالمعركةيخوضون

.الاولالرداًكصرطرفمنواضطهادمصادرةمنالمجلةلهماتعرضتتنسولا

المنشورالاولالمقالتقصدكنتبل،لااًمينعثمانالدكأور".ننشروظلتتناضلظلتشيءكلرغمولكنرجعيةعربيةحكومةمن

صجيالجنيدالاستاذكلام:المحاضرينبعضصاحوهنا..ليالفعل.اجمعينالعربربوععلىالف!ياشعاعها

."امينالاستاذهنافسكت...إأدوةورعنالدفاعالىحانجةفيليستالادابمجلةانواحسبهذا

المأخذهذااعتبرانيوكما:يقولردءالجنيديالاستاذوواصلبغير!.،لمقارنتهممجاللابحيثالاكثريةمنبفضلهاالعارفينلاننفسها

ذكرتموء.فمااًلتعريفثلهعلىتردوالمانكمارىفكذلكقائمالايزالوتلحوذالمجلةحولالدكهوركلامتس!معانلايمكئهاعواطفالمرءفيانغير

عليهاوافقكماياهاواستنكارهمالمذ!يةمنالفلاسفةبعضءتبريمن..والخذلانبالحممت

هوالمناقشةموفوعبانذلك،النزاعمحللميساًنهغير،تمامامنلطلبةابعضانمناحاضراالاستاذماذكرءالى،هذاونترك

الجانباما،الفلسفيالىتعريفالىافتقارمنالمحاةرةءلىملماخذنهالجوانية""الىالموجهالنقدعلىيرداًلادابامجاةاًلىبعتقداصدقائه

حتىصافذهبيساويا!لإعريفانبا!وما؟41اتعرضفلماذ!بياقبلمننشرقدكاقوالذي"؟الضائهةالبرغسونية":عنوانتحت

جهةومن..جهةمنهذا.ذاكعلىبوذايردانلنفسهاذالاستإتبجالمد.إو.الطال!مقال"حضرته.ماذكرعلى"تئشرلمالمجلةانغير؟لمجلة

معنىتحديدهواساسياشرطاببقتضيكلامبأياتعاملافاناخرىفاني"اًلصديقولطالبه"الدكتوربشخصالبالغاحتراميومع

فيه.المستخدمةظونلاإ-وزالذيالعقلبانذلك،بالاحترازملزماالموضوعهذاتجاءاجرني

.الاستاذ1بهماطالبنابالضبطوهذا،اد!اهماستحالوالاادذينفسهلهونثرهترولمبالمقالاتصلتقدالادابمجلة.فكونان

الذينالفلاسفةبانالمحترمالاستاذاذكرانبحاجةف!ت،واخببرا.الخيالغيرفيله.وجودلاالمقالبانالظنيجوز

نامنالوقتنمسفيينفرون-لهماستشهدوقدالمذهممة.)خةمايرد-؟للاتشرالاداًبانالىارجاعهيمكناًحراحتمالوهناك

.000000001ة.ء.......امن..رو!..ماهواًلىتجاوزهلايمكنادنىكحدمعيناهـتوىتشترطانهاللاًلها

لموصوع!يلحكممعدالدكعودحصراما.دلسمهاًصحابا&سيرمصبرهم...

لنقلبل،ذلككلمعولكن"يتمذهب"وام"عرف))فاممفدطا"حكما)اً(.ادلى

يعتنقهساوفلسفة،فلسفةلهبانوتمسكتفلسفففد،ذلككلدءماتمقوءلملجوانيةكالتاذاانهينسىاًلاالدكتودفعلىواخيرا

إ!الحصاةءبدينجميعبرادفعكالتولوحىمجلةفيينشربمقالتتاثرلنفانهاالذاتيةالبقاء

ولكنكما"خذبافيمناثرتهماعلىتردوالمانكموالملاحظهذافلناليقاءلشرطفاقدةكانتاناما.كلهالعربيالعالمفيمجله

فلاقتصرللغوياًالتعريفعلىالاقننصادمنموقفكمتفسيرفياسترسالممبانالعلممعهذا...ذاكدونماهوبلهلتبريرهاتؤلفكنبتنفعها

من-الفقهاءبعضعند-الصمتانباعتبارتعقيبيفياًيضاانا"علالفل!فاتتضاهيفلسفةلغتهفيتكونبانابتهاجا،ضفقعربر!يمثقفكل

لأ."الاساتدةبعضمنة.حك)ءارضىاءلأماتوالاسف"الجواني!ة"منلالثيءانهغير،الغربيالعالمفيالقائمة

!فيوتجارونوالتحديدلذنعريفبطبيعتهامخالفةالعربيةانتقولون.منها"مبعثهسبكونالفلسفيةالاشعةاًبهتبانيبشر-،فممناالصادق

،والغاياتالاغراضاختلافمعالمستشرقينبعض،قهصدعيرلمحنهذاثاناًلتحام

الماضيفيالعربيةاناذاكثربيانالىحاجةفيالمسألةانوالوافعالمعلتيالسيدفشرخليفةالاستاذعلىليرداًمينالدكودعاد

علىحقاقالرةانهاعلىتولالحاضرالوقتفياجالاتابعضوفياثخذعلىيردابتدأذلكمنفرغ،عندما"بالجوانية"عنايتهعلى"

يعتبرانيجبصجانهذاانفاحسب4*نومهما،وا&حديدا!تمرإفالفلاسفةمنكثيراانوقالبهيؤمنلاانهفذكرالتعريفالىلعائداالاول

لايمكن"طبيعة"يعتبرانلا.وتفادبهعلاجهالىاًبنا؟هايسعىكعيبامكانيةمنوحدالهاتجميدافيها.نرىاذبالمذصبيةكذلكلايومنون

ثمومنالعلماساسهوالتحديدبانذلك،تطرىومزبةبل،.لغييرها"،ياسبرزوكارل""كيركجارد"الفلاسفةهولاءامثالومن،انطلاقها

عبركما"غائمجو"فيالالا.ننبسطلغتناتكونوان،الحياةالتاسوغيرالنحوقيبخصائصهاالعربيةاللغةفلمناخرىجهةومن،جهةمنهذا

.اًلخطورةد،لغقأ"رتاذالاسعنيبعدها-كامته"والكلم-"الغائ".الجو"منطابعاتكسبالنحوية

الكليةمعمابرفيمعتنبسظلاالعربيةاللغة،عنهيغنيهااًلوقتنةصوفيالتعريرف

الىيثيركانالذيالموقتضيقالىنظرا3توراللااقترحوهنافيلايعرفانهولمحال.والروحالانطلاقلغةاًنهاوالتحد،داتاًلتعرإفات

فياًلمسائلهذهمثلفيالمناقشةالىالعودةتقعانا!ماشرةحوانيلغةوحتىبل،العربهةبهاتتمتعالتيأإازااهذهمثلالاجنبيةاللغات

الاشناذتبعهوبذلكاًلمئعهةبغادرفاخذالظروفسمحتاذااخرىمحافرةائناءالكثيرمحنهاسمدتكمالذيالعظيمالشاعرهذا-ازيةالالم"جوته"

حلقةفيحاصروهماالذين.استمعيناوبعضيرنالمدعوو؟ميةالجنهديباحدالدكتوداتشهدو"اعربيةاءستوىالى"رتقيلا-اًلمحاةسة

يناءاًلاشناذمعاتبةمنبشيءولكنتواملبلاً!ئقاشبئتهو"مكتظة.عل!ديرفلم"اًلالمانيمةباللغةالعارفببنالحافريرنالاساتذة

.الكلبةمعابرفي..إجف!يا((غائمجو"فيولكنالتعر/فاتمنجوفيلاتعيشالجوانيةانكلا

قاببيةعدمانفذكرالعربيةموضوعالىالجنيديالاستاذوعادعضواًنبانالعلممعهذا،وتج!بد.نحد.إدكلوةءداًلموضوعيةفد.واني

رارك"))المستشرقفيهاونافشزمانمنعليهانعرفقرةلديد.اضابلالنظربم!الجانبعلىاتكلملافانا"الادبديالجوانية"!والمحافرة

سئتين.منذاتونسيةالفكربمجلةمفورمطول"فالمياتمر./ف-ابضرورةجدلاسلمنااذا-يكفيهذاوفيالتطبيقياًلجانبعلى

اني":بصددءفذكر-العريةللغةالنحوياًلجانبحيثمناما.عليهوالاةةصاراللمغويبالتعريفالانيانيكفي

يئحعرالحقيقيلبهوارىالاهميةهذهكلمثلكبمعليهاضفيلاشخصياوالا،لرد01عذامتق.ألمغىانهاكحروبىأيزكرلا:"الاداب"-ن!ا!بق111

والوقت،الجهـديضيعفلغو،الباقياماالسطر/نلاتجاوزةاعدةفيبر(إ-ر.را11إجة-ا3بالا.ض،راكتفىاولننرد
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شعوراو،ابماءةايلان،المعروفكرياداضغايفابطر،بئاليخايقدم."اًفيامددليكتابفيالنحوؤفاياءنايضا"طولاؤ!لاعقدتوود

ؤت،الاروتعاضمنشكاءمع..ال!راءمنوا-قبلمندصددرالارتيابطبةانغير،اخرىليمناسبة4اشئناؤفياملاالنقاشواذ!هى

الاف!مذوي...العروبةحماةالمضلمصينمنكتابناريبو!يسارربعضانكمااتعيقمن-اياموؤهـ"رت-إةارءوا731اافلسةةقسم

ب9صا!نتباهتسدإبعلىيساس!م،النظيفةالثقافةباشعةاًلمستضيئةالمناببةحلتاذااستدعائهمبهسؤرةأوصواؤدالحاضرينالاساتدة

فضحأو،لناتبريرطا؟لىجنئذفيعملون،اللامخلصةالظاهرةتلكتاتيهلهوالكثيراًلانؤيهيشتركالذيقالالس!ا.نغيرمالمنتظرة

،وكبجكشةهمعملياتيواصاونثمومن،علنابالخيانةودمغهم،اصحابهاالاستاذمناقشمةالىاخرىمرةمعونسه-ةهلايالمنالىبةهذهؤعلا

وتستثرى،ش!رورهملاتفحلبحيث،الضيقنطاقهافيفئاطاتهـم؟؟لاام"جوانية"فيامين3"ورللداًلمجنبهـي

العربياضاعابقاعفيالمننتسيناًلكثيريرنالقراء.اذهانفيسمومهم..ذاكاوبهذاالجزمعاىنقدرلسنالا

الكنير!.غ.م!ب

و"و،ههاد.لاق!لمإ!القراًءاًشردهااًلتىااتاًلعسرأأ-
محرريهاونعر!،جيداحياتهانعرلىلحن"الاداب"هذءمحلتنا.........-.

!فرادمحشناعمق،عنهالرضاناتوكصداًالاسرافرمن!م

.عامداراًفيالتحديدوعلى،خلتسنواتمنذاًنه:نقول،...ع لحر"برهيمه

اصدمائهبعضالىخاصةرسائلادريسسهيلالدكتوركتب،91ع0.3لوسصالحاجاللهحس!لقلم

وهـد4بافلامهمالمجلةتغذيةفي!للاسهامفيهايدعوهم،الفربالادباءمن

،والثانجةالشائبفؤادللاستاذاحداهمارساتيننشردئهاكثرةرلوداتلقى؟بلناةمايقرااًلىينتبه-قاريءأيسالقادبم!ءانفيمشاحةلا

مثلىفيعادةكقراءنحننظرتناكانتوقد،عواد"لوسفتوفيقللاستاذوتنوىبفهم،عينيهضوءقراءتهفيمايسفحويهضم،والستبصار

بخاصة-ويهجرءالقلميخركالذيالاديبروقفوتفسيرنا،المواقفهذءج!ناالمبهـ!ةو،حينااًلمضنية"رحلتهخلالالقاريءذلكيلضقي،واسببعاب

ولكننا،اد؟!ةمنتفسيرلا+لايخلوإكونقد-الامكانياتلديهكانتاذاا(رز!و!ةاًلوطنيةمنها،قيا!ةبئط!م،واًلمجلاتالكخبعبر..أخر

!منتمكنهغلعدماعذأرمنالادباءاولئكاتخذبماانذاكاقتنعناقدبما،بحلاء4اامحا!فوسالورقصفحاتعلىلهتعكسالىة،النظببفة

نلضقيشكبلافانناالظاهرةهذهمثلدصرتابعناان3انناعلى،التقياو!اريءبينتنثأ،اتفحصالتتبعوبئستمرار،ونقاءوعفةطهرمنقيها

و!لزوو."بالخلود"الكفوأسكوت!علة"نلموان،حيريناخرينبادباء،و!رررهفيحبه،الواحدةاًلاسرةاًفرادبصلة:ماتكوناشبهصلةوالكاتب

اقومثلالخعاجم!سلالحعنهلخرنوععللهبملمسمو"لعةفقدلعنظ،واالهروربعمملخموالحبرنفسهعنيروحاليهفيلب"الصفااخواى"منواحداوإعتبره،ويمجده

..."..........الكاتبلانذلمك،والسموالانقباضاًلمللساءات!في،السطوربين

اورونهـحييوالاشاذمصطفىشاكرالاسغاذ!ل!فهناك،كلا.؟.ا)ضامنما!كاًعز-الخاصةوتعاساتهبؤسهرغم-يعطيك،اشريفااث!طا

وكفوا،صمتواحميعهم،البالعراقيادداءمناخوانناودعض،محمداً..ء.لا.لى
......نء-يحهجوبينمارجملاد!يعطيك،والسرورملواحيراجوالب

لي!الكما-صدف"فانه،مصطفىشاكراما،الكتابةمواصلةفي!رهمنور!طع،ويغذإكاوردتهصيمزقانه..واحاشبس،!صاعر

يرموت-ؤظرهفي-المقالهفادب،للمجلاتالكونابةعن-خاصةرسالةفي،!انهلكيمدالذيلكاتباذلكبعكس.فلموعهصطعمبم!نماوبرطممك

ضثر4و،شاكربأدبالمعجبينوكل،..."4تحمااتيالمجلةمدوريوم-اًر!اصرفهمككلتغبلاغراض-وتنيركوعيكولمجتقرقيخونك

كعادق!.-انه.أضحىيعلمون،لاضاشوبمحبته،شاكروبطيبة،شاىبقثرةدن!ا،الزعافبهـمملوئةوجبات،قاتاةوجباتلكهيقدم

حشوانما،وحسحب"الدمشقيةللنقاد"ليس،الكتابةفياقلالااكثرروي!ااور!ا!هاا!ا،عيكيسهللمبم،الحلو-السكرمنمل!ساءتاعمة

عودتهمدلهنقرالمفنحن،نجومهاابرزمنهواتي"الادابا)لمجلةثمومنفتتخثزواًحدةءوةتبتمهااو،ال!ركةققدوصلفتنهرويدا

فيهاتحسراقي"الحاروالدمالزيتونة"مقالةسوى"3ولومبيا"من-!تموت

وليت*..لودكاظرسيافببدرإكواًلاسباني(الشه!قبرعئدوقفتهفي

يعرفويته،العفيفالرافيلادبهحبنامقداريعرفمصطفىثاكرالعربهكتابنابينالصنفينهذينمثلوجودافتراضفعلى..اذن

!إقرائهؤلموب!فيحسرةمنهذاافلالهمايخلفبمامدى...الحروفوراًء.نركض،طيبينكقراءمسؤوليتنابحكممازمونفاننا

و!فىاً!باليهماث!رتالذينالكتابهؤلاءمنواحداانهذامعنىمهما..مقروءنتاجمنلنايتاحبما،وننصقلوننفعل،فونسكبنتغذى

يجافيبثشيءاتهمهاناستطيعلا-الخا!وذوفينظريوجهةمننحتجوان،ونتساكلنحالسبوان،بيقظةنتفحمي.بانملزموني،اونهكان

،منهـمواصدعلىنصتبانجهببطوللقراءني!لانواذ!،الاصللأصمبدأوغيرومريبةشاذة،ظاهرةاجم!تيجاهصمغنناونرفع،الضرورةلدند

العتبيكونانيجبفانما،كلمالفمنقدساًلذينالكتابجميعملىاولمامعايشتناخلالالسطورعبرن!سهااو،مصادفةبهاؤلتقي،طبيعية

.تحملهاالتيى.المقالاتعمرلطولنظرتهـموءلى:أ!حبربقيمزهطهمعلىعن-ايضانعبرن01:منباسولا،والمجلاتالكتبطرإقعنالمطابعلئاتقذفه

ت!لفا.التي.المجلة!لمورم9إنظرهموجهةمنتموتوالتي،المجلاتالعربيةأمتنالقضاياخيانةشبهاو،انحر.افانرىحينماوا!مناآسفنا

!إالغراء(كلاداب)اجلةاكانتاذأ.واقعغير.أ:مروهذا-اقول،ابتعددةصودةفيالاستعمارمعمرعب.صاعفيزالتمااًقي

امروانا...محمدالدبنمحيبمالاديبباساةبعدئذبقىلخديعةاًرونشكللاكبمارفضناعننعلن،.واناسفناعننعبران!خبغي

العربي-العالملقراءبالنسبةمأساة..إبمأساة(هذاموقفهاسمياًن

بينتنشأارنيوالتقديرلتجاوبأصلاتامناًليهاومأتلماوبالنسبةه!هههـهم!ههههههههههه!5هه5!هه

النفودفيوتبدأ-مالاسباب-تفنزوالتي،والكاتبالقارىء!ابعهلىطبعت

+الضليعاالعربيالطتبدلكمحمدالدينبرمحييلانذلك..واًلارتياب

ا!ناساش!هوولذبعم!لرتفكيرمنه-*لببيرلبيرهدعطالمتميزبربمساإسهاًط!عرعإرة،المتفوفى*-!رر-ا،-!

اح!لاشخصيااًنا...قضاياظمنموقفهفيفرتابجعنناقد،الكسر-واشرساعه
..

اشيرابئفقط.يمكننيولكن،واحدةب!لمةاًلدينمجي.اطعناًنوركا!

وان1(ادب)ورفيقتها"شعر"أمجلةجماعةالىانتمائهحكايةا!كل2؟219؟:سفمن
حرةفيوجملتمناوالتناامضتناحقائق،دامفةحقائقوحسب.ا

نازرالكبرةاًلغربيةل!ديبةنقراونحننحتارلاوبهبف..بةمن!لة/حيجي!
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كاناًلذي-نالإفم!ي،نظراعادةالى-الحالهوكما-رت،جصاحسبنلاعبومحن،"شهد)ءكجلةجماعةنوا؟عنمقالاالملا؟كة

نرا.بدأنا(الاداب)صفحاتعاىبانتظامنقرأهبميدةغيرمدةمبل،لمعالمهاطمسهومحاولةالعربيةاللغةبقواعد"المهجودةالمبثر"

.ة"شعر))مجلةاًلى-والمصائبالكركبةهذهكلرغم-فجأةيخنحولجاءكما،كشفهمتواصلزالتماوهي.."والفعلال"وحكايات

مقدمةكب(6291شتاءشعر)"جلةففي.."تنسومبي"جماعةالى:)الاداب(بمجلة(6291نيسان)بعدد"ا)نثرقصصدة"عنحديبهافي

ا.لذينالكتاباراءيخالفتمجيدا"شعر"مجلةفيهامجدتقريظيةادباءمنطائفةان،والمتتبمون:عونالمختيعرفهااقيوالحقيقة"

المجلة،لهذهالاولىالقراءةمند"قال-:فقديقولونبماالايمانتعودنا.مجلةتبنتوقد.شعراًالنثرتسميةالىاليوميدممون،بىنان

.وتجد!!هابعربياثعرالىنظرتنا.فعييرالىبسبيلهاانهاادركتحولهاواحدثت،اعنىامنالفادغةالركيكةالدعوةهده"شعر"

.."وقاسيةشديدةوالرغبةدائبوالعملإ،)إمادقةحسنةفالنوايا،العربللغةولاالعربىللادبلامصلحةفيهتكنلم،مستمراضجيجا

حققتهوماشبرمجلةماضيعنتكلمتهل":يقولانالى"إ!.0نفسهاالعربيةللامةولا

الااقوللااحسبنبمذلكومع..كلا؟الماضياتالسنواتهذءفيكانالذيالماغوطمحمدوالاستاذاًإفاونرتابنحتارلاوكيف

النهديمتاديخنافيبالشعرخاعةمجلةكأهمعنهااتكلمعندماحقاان")*(-تركهمانبعد-يقول"شعر"مجلةجماعةامنذاتههو

ا!لف،بعدوالمائةوالثامن،والسابع،اًذنالس!دسالعاماًلى-واًلحديثوالطمناتالضرباتيتلقىالذيهو،وامصارهاقطارهكافةفيالجمهور

الجيل"هذابطاقاتاًلايمانعظيمةثوريةبقلوبالشعر"تثومببم"يقفمندما،وكراقهوترائه،تاريخهصميمفي

دفيقةمنعدداولعنداصدفىبتعيروففتاو،قراتهوفدهذاًرومافياًلمعاصاًلعرجماالادبصتمرفيالظليوسف*ستاذالحديث

....10010001(08001منجئتكم":واًلمسننث!رفين،والمستضلعينالفرباءمنجمهرةاًمامليقول

،لهااًوركافيدلتحرمجله.يب!مرلمراس!لينبلعددابلعلاولىليسمام!دبهشةس!عرمهالموسعوولىنرتابلاوكيف00"ا!والصحراءالابلراًئحةانفيتزكم،الرملبلاد

.)اًلجمهوربةمنلهاكمراسلمثبتاامحمدلديئامحييالاستاذالسلم:سواءيقولحينماونألم

)العراق()*(.منمراس!لاالسيابشاكرنجددوالاتاذ،اننحدة(العربيةاناديكلاالاعمافىمنبلادييا

يتاكدانويجب،محمدالدين.محييللاستاذاعتذرفانيكلومعافرزءرحماواتمناك،قصتكاقرألم

الكتابة.هذءمشقةتجشمتلمالهمحبتيلولابانني)استدعيتكاذابلادييا

اباير.إبلغت،الماضشباطشهرمنابتداء:"ب1الاد"تصليق3)*(بروثيضفثيهاطرز.اوسعهفلرحمك

الجمهورقيفىلهلكمراسلعنهاستننالأعها.امخمدالدينسحييالأتذمنهاجهاهووهذا،شعرمجلةجماعةحقيقةهيهذهنهق!"

اهمهاالانلذ!هابللامختلفةلا!بمابوذلك.المت!حدة.العربيةبالعررالمجبولة،الشهداءبساءالمروبه.الطيبةارضنا.ودستورها

ابلفف،فقدإلسحاباالاستازاما."ادب"و"شمر)ءبم!لتيارتثد"لم،والكادحينوالعمالالفلاحينوبدموعالابطألوعظام،إتهوعوا

لا..".بروثهمونسيطرزنها،وقصتهاتاريخهايقرأوا
دسعسيطلبانهعثماتوبهيجحاويخليلالدكهورستاذيناد.-.-ء..

.العراقفيلهل!ال"دب.1"محلةبجموشرجاءالمخلصالعربيالنافدوالاديبوشالمونسفلعجب!كيف

كا.الاامامنالشي"..)1("الفينيق"عنطويلحديث.كنيقولاًلمنقالثر

يوس!الحاج!باللهبررسوداندكييريدونوماذا-لثعرمجدةجماعةويعني-يقودونماذانعرفان

ههه!نممثلما.العربيالوطنلاحرقوااستطاعوالوفهم،.اًخطارهمنتجنب

وقد!،يضحكوهورومانجبروناحر!ومثلما...قرطاجنةايروماناحرق

حدلثا:صلر!الحروفيملاونفهمولذلك،والقرىالممنيحرقواانعجزوا
..الامةبهمتت2ماكلالحرائقهذءفييشعلمونوهم،حرائقوالسطور

فيهالعظيمةالامةهذءتضمهماوكل،الراهنةمعركتهافياًلعربيئ

".واحلامعقائدمنحسدرها

مجلة8حركةعنقيلماكلرصديمكنيلا.بالطبعوانا

وسيماس!القارىءتتبععلىاعتمداًنمنبداذنكان!ماولذلك"شعر"

انه-طفيفةاضافاتايرادبعدالصاعدالعربيابوعيلحركةومسايرته

!واعترف":بلننان(الثقأفيالنشاط)بابفيكاتبكقول-امكن

دلالةذاتوكلضمونهاكاتحلهمافيبيدةروايةوالعقعالحفاف-ونشروابالحركةفبشرواالماضيةط!يدة.السنواتالقام
"حملوا"الذينهولاءعلىالسلطةالسعداءالويلااسي(لدايهممد

.."..الفكريةحياتنانواحيجميعفيسامةخبيثةريحاوبثواادبنافي

حضادبنوزيهلقاء..وممرءبشرفهالاديبيساومحينوطبعا":يقولانالى..

فمن،ءليهايرسيطرونجريدةاياًو،مجلتهمفيقصيدةاومقالنشر

تال!ففيحسابهنحسمبوالا..*ديبالىنظرتنااليهننظرالااًلطبيعي

.."إ!المعركةهذء

ؤمساتىافورمجلةجماعةمواقفكلهاقفضحموجزةققراتمنتقدمم!فوءوعلى

00005اتصالايخرةالفقرةجاءفيماضوءوعلىتعريتهمعلىوتعمل"شعر"

جريدةاياو،شعرمجلةفيمقالةبنشر.اديبايتجدد،نجوقف

محمدالدينمحييالاعموقففان.."لثمعر"جماعةعليهايسيطر

المالكرهـنشرلهامحمدبقلممقالة-الثانيكانون.الادابعذرر).*(

.بة.8..اً.ءاًة.أالانواطردلته!غننقللا(!لاداب)

ا)!لم!4درمسمور!)ا!دبعنولهاالنقها،شلرجاءمقهـالةمن6291نيساانالادابعدد)1(

والادباء(-

!!و؟166شباطالادابمجلة)2(
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