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الفاسيوعلالالخامسبرمومحمدالثعالبياللعزيؤالاالابرهئمنىصععو!مئمراًلمغرب!هيردكر؟أت

تقتصرلاانيجبخالدةرسالهالعرببمالادبرسالةانيرىوهودراللهسر:نربس

،.اننيالذاتيةالمعانيعلىولاالذهعيةالمضعةعاىولااللفظيةالاغراضعلى***

والعملوالبتاءالهدمومهمته.نفسسهمنالمتكلمالاديبالابالأ.:لا

اللعميوالاعينالصمالاذانقتحوعايتهالغايةالىالمؤديسحعرامالتعويضدافقةقوةفييرحفالكبمالعرجمطالمؤبيزالءا

ئلاثة:ميادينالىشبابهمنذنفسهوجهوقدالغلفوالقلوبمكافوورقيد،الاجمطالنفوذظلفيالماضيةالسنواتطوال44ؤ

تجرفهاانختنيةوادارهاا!ضادد!غةال!نم!هـواكمكين:اولاواضحنحوعلىوالثقافةوالادباللفكرعا!مفيالعربيالمشرقجناحمع

الاسنة.طانل.تالروطرابلسوالرباطوتونسىوبروتالقا.هرةفيفالمطابع،حقامببر،حقا

وجوانبوعلومادابمنالقديماتراثإذ!ا؟رمنا!كأمف:ئافيوالماء،القويالثرياللنتاجب"االايامهذهفيدائمامشغولةوا!جزائر

."المغربيالنبوع"كأابهفيدللكويهمتذلباهرةصس!المعراتيوعليكروالقاسموابودبورعليومحمدكنوناللهعبد

الحضارةفيبا!رالرذويكانوا؟لذينالمغرباعلامدراسة:ثالثامناخرىوعشرات،وليبياوتوذسوالجزائرالمغرب:الأربع!الاؤطار

ار!ربيةالكشفمجالفياللجديدتقديرمعنتتوؤفولا،قوةوتزدادتلمعالاسماء

)ذكرياتالليومنقدمهالذياللكبيرءملهبلموالاخرالمجالىهذاوفيوابرار،الناريخجوابوتحليلى،الخفيوالاثر،اللقديإا*أراثا"ط

منهاكليتناولمنفصلهصغيرةحلقاتوهي(المغربرصالمشاهيرخلالبررتالتيالاسلاميةالعربيةللبطولاتصورورسمالامة!جد

فيوعادسنواتخمسلإوقفثمجزءا5؟منهاص!روقد،!ةعلىوالادبواتاريخالفكرمجالاتفيالنقصجوانبوتغطية،؟لعصور

وقد.الانيقةبيروتطباىةفيجلىيدةاجزاءامدارالىاولضيار!ام!لىو!فرض،والاعجابقديرارنويستدعي،حقاالنظريلفتنحو

الارريياتنربف:اقنالالمترقفيالمعروفينمناألمرألاتهذهتئاولت،و!تور!اوالمفي)ـهـرسهاا!يدةالظاهرةيرقباناكإقدالباحث

وابوالقش!تابرالعزيزعبدامثالالي!مز!حرفاللذ!نومن!طوطةوابناعسلأمالاقطارهذهففي،عندهماقف،الاربعةالاعلام!ؤلاءر3أذحين

عطيةبنجعفروبوالسنوسيومحمدالريسبرنومحمداللزياتيالقاسمبحيثالمتصلالعملهؤلاءفياجدوللكني،ومؤرخونونقادوء*أبكثيرون

وعبداللعزيزالمرحل،بنوما.لكابي،اللخطو!مونالجرادي،اللعباسوابووبما،اثارهمعندائماالكلاميت!جددوبحيث،اسما؟هم.ن!-ىلا

وابنغاريوابنالسملالجيوعثمالان،الموحدأسليمانوالامرالملزوزيوابرارالغامضةالجوانبعنالكشفنحوالاتجاهواضحطابعمنلونه/مة

بكروابو،المكناسعبدوسىوابوالونانوابناد!يارطيبوابنزا!ر.الامدعليهاطالالتيا!قطامحاتواحب،ءا!برالولةارزوارأ

القاسموابوجروموابنالجزوليوروسىوابورننتيدوابنشرينابن...

وابواللحضرميالمهمينوعبدزروقواحمدالفاسيالحاجوابوالننريفوالمغربالمشرقفيلامعاسم"كنوناللهعبد"ا!علاءقىراذو!لاسه

..اعزفياالعباسواعلامهبمعاهدهواتصلبهطوففقدكبرىمكانةالمشرقفي4وا،جميعا

الثقافهـيةالمغربحياةفيكيروعملبا!رتاريخالاءللامو!ؤلاءوطهـبع،والقاهرةدورلمقفيالعظيمينمجم!4الىواننسب،4ومفكرير

عنهميعرفاولا،الاضابيرفيءدؤونةاسماؤهمكمانتوؤد..وال!ضار،قىمساهمةيسهمعاماثلاثينمناكثرمنديزالماوهو،بيروتفي4كلقأمالأؤ

فضلهمعلىالنالسويطلعيديعهـمان"كنون))فارادالقليلالاالت،سالفهـالصادققوامهرصيننحوعلىالعربيةالثقافةتترزيف!الة

ول"راثالعرجمطوالث!افيالادبيالاجهاءسبيلفيضضمةخطتمنكجزءالفكرمنوالاقتباسوال!ملوالتوجمةالاح!ياءلقضاياالعميقوا!قدير

الا-للامي.ومع،الاساسيةالعربيةالتقافةمنثابنةوروطةقاعدةعلىالانساني

لهاكانالتكماالشخصيات))برانهااللتشعخ!يأتهدهوصفوؤدالوحس4"هذاوللعل،منوما.نهاوبكلاساسابشخصبلإضاآ(ملارمان

الغسارباكل!فارتاتيواالحيويالصراعهذافيمحسسوساثر،يكشفعاماعشرين!!الرسالةصفحاتءلىمعهالتقيناالذي"الاول

منقليلاالااًاضاسصدورمنمحيوانادفاترافيمحفوظاذكرهافبقيندويرومهاالاجنبيالنفوديحلولمواعلامهواقطارهالمغرب"راثلنا

،الذيالمغربياكبوعكتابفيللعمله.كملةاررراًسات!ذهوتعتبر"قليلمواجها،واسعةمجالاتفيعملهويوالي،كربهوتصادروفيشر.بيكان

)الضبوتحهكتابةوبعد)يقولالعربىالمغربيالادباعلاممنطائفةفيهقدمهـذاوبينبيننارءمنعالاجنبيالتفوذكا.نوقتفي،التحدياتء*نلمف

ديسه،4!كولىيناالاش!اصبتراجمووخاقةحاجاتالنضسفيبقيتوكأنكاشفةالداراابحاثهفقانت،كثيفاسناراالعربيةامشامنالجزء

السمومنليمعاني!اجمهم؟يعفييوصيواللذيرحن!،مالمشهـورينخصوصاالعريبةالدعوةمنجزء(الرسالهـة)طريقعنبالقاهرة(طنجة)ارنباط

."الادبيواللفخوالنفسيربطعملي!ةفيالسبقفضليسجلبهداًولطه.والحويةللوحدة

الاشخاصلهـؤلأءعلميةتراجمالقصيرةالدراسةهذهيعدلاوهوهدىعليذلكفبمسائراالمغربالىالمشرقوتعريفبالمشرقالمغرب
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وقتمندعنهاعلنالدي(از"حقيقات)كهابوله.الادبي!ةالهـراساتتعوزناالمصادرلإن"الوإبخبةالاغراضوفبةوممىاالنعحلميلولىلمحانمة

المغرباعلاممناخرىمجموعةؤ!هدرلىوؤدب!ديصلروا!طورعلديواناكيجمعهممااكثركونهلحلىألاثارشأللاخبارمنجم!،وكا،ك!نيرأ

.والاءراللذكريا.توموسوعبكأ(النبوغ)م!الضخ3"ابهفيؤدء،اا!ضيءرلا،وانهاصلاهغر!إنهيعروطأصد!!ىلمررنوكلة"مفىواد"لملأفي،ؤءن

الناقع.الكبيرالعمل!ذاحاقيةهللي!-!27قريبايصدرانالت،بدعوناوز!ذا،منهـ!لواصررع*،!هلأ!"8لأشصثلا..(بةيمك!ى

اللعطدطادور؟لقا!رة!اللعبارةسلاسةعلى(ج!درءورم(ا-غر.وريهـ..ذأ .."1..)لدعه!،فى!؟!

--..--.الامانةمعإلاع!بروحوأتثارةاورزة"،،!رارةا!ررملوبوطلاوة

*ذهو!الاشياءمنلحيء-وةديراومدح9يامحلواوعدموالصدفي

والسياسة،اللعا!ورصرالادبأهلء!،:!ءيرهـ(ف!تصف(يراتالذكو)

اشهـ-ر!ليهوتناول،از*قدميةءلىقمرلعهساءا!س.،ء!،1وؤهـوتب

لوبننطدطاطزىافنيمزلهباوو*ورة5عصرفيا؟رءثثرة"م!كطء:د؟والنتمهرةالممذثوريرن

ةصبالمىدناؤ!9معروء*تالصءصدفيهـيركولى.?!نانتهر،"لآعرهءي

**!!نااللذكربكعحقولانديت"شهورأيكلونؤدط،بازلم!ر؟!ون!كرهـ،

،ومملمبووتفي"الحياةدأر"منشوراتمنأ*"ابتوانهذاضعفبسبب،الس!مادقةابعدمورفيت،،عهس!ارىا!يازبرنوحالم!

هذ\اهميةءلىألمؤللفاسمذءراغفاتا(وفرةالةشردأران(4،ؤءمفانشكولا."ا!ءممحصيلءنا!طسو!كودالنم!ومرضظالنقدملقنة

.الموضوعكنونالمحهعبدالسب!ا!ملىككلص!،لى"!.صقدير!جديرأ،و!وعةهذه

قعواضحفارادهما-فكرةيعطيانلفاأؤحاولازطبهذأفيرأجموذلكوايرلة،المفوينوكبآرالمنصؤينقديرنا!الىتيالاعم،!هذه

ويمثلهاا،ؤءنةالوجود!ةوخاءسة،الوجودك!الانسانيألفهـرمد.ررر!نفسياء"كد!ت))ا!نبوغكظبهءنقمالحين!رسملانشم!يباليبنأمر

ص"ن-بولويمثلهاالملحدةوا!وجودية،مرلممي!لوخ:ريالى،جالسبرزارل3،واهلهالمغربتا.ريحعلىءيرهمناكى!اطدعالؤيإورجلالهشارفةمن

بوف!.وميرلوسار"ريت3ول!جمير،ثؤولهوسطلرول!-اورء4بتنف!3-"ي!نماقديماالظووازك!

مناقشةسنحاولفقطوانما،ىملاالكظبنقدبصددلسطاونصنثنرأ،ولافليلا،المغربعن؟علملمءإنيالع!ظب.1هذع!-لعتانبعدنفسي

وثانيا"الوجوديةالانسانيةواقعية"انحقادهفيالمجهولاو*؟نبتاريخفييدعيانلهحقلاالزلب،هـذاعلىدطلعلممناناوولوكدت

الواحدبراللحرففالوقد،"انطقي1وتسلسلهاهذهـالازسانيةمعقولي"))."،صقيهيهالؤمر"حلىكافيير!ءهـرانولاعلطالادركطالمفرلط

ء*فوقة،لاذ-انيةانطلاقنقطة3نكونانبناتهابهاأراد)قد":لليما.وبالمصربالعربيةبالامة2"ادقامماناا*ؤمنكنوناللهوعبد

ؤوي!ةحياةبآنصأرهاتحياأنعلىةقادر،داتهامنلىقي.دوجوددأتوحصطارةمجدااثلت!دتيالأسلأ!ةالعشبيمةالأصمعوبىصد"وكفاحه

دافهخلقعلىقادرواف،مصوهسيدالانسانانز،علنت.صحهجةبهالجدود2نعدتثمسةوالسبارعلمء-بارفيؤ،نزواقربسهـم!وضوبرت

نادون،تامةصريمةفيأالذات5هذيخنأر،الاخرينءققيلاءلحم!وصثردالهكمانمااىاءبيههؤوجبادكوروس!ننالاحببأءمجاراةفيوإثرا!8

."لهموضوعةب!مقيعههـ!او،طريقهفيغوىالمئءثت!ديجهداالمغرببلألىوور.فيههـيةوالحالحفأ!روحونفحوكطلفيروت

صركأهم"/كونانالوجوديةالحركةبآةارادةفي!،كشيءوإيةالقوا،ؤلمراتامامتيالهعلىوالمح!اك!ةنةم!!مه،ةاثبات-:يلفي

ن؟ارىوانا.ابدا2كهناشيءلاطبما؟"زوقوقةلانسا،يةانطنملاقزقيط!ة"..الوجودصحيفةمنتمحوهالىمراراحاوللتالتي

عنهاتعبرالتي،الوجوديةالفلأرةتطبيقفيخطوةاولهذهاراد،!مان!كفلااشهفيقولف!هتطورعنكنوناللا"س!و!ت

ومتبنونلهامؤ!!ونلفكرتييكوناناويمد!وروو!ابوؤواددوسبمونيحكموتااذينا!فقها"ءمنليكونأعداداأرو-نفس!4ي5-بانهيصرح

الخماصة.ف!قرتهمىنهاوزطويرهالتحقيضهايصس!ونليسعلمثل))لهنبراساش!4ؤولءخجعلؤدق،وولذالك،ويعشون

منطقيةنتيجةفهي،واقعيةكونهاءنعداهذهالوجوديينوارادةالن،ضةمذفجرىلجناهمأ))ركول((وبقلخلفهووأخبرنأحدثنافببه

."الوجوددحزإف!رةا"اوجودوادابهاا!ضادنلغةمكالنوا!ه(اذزرمهبو!منا!ؤ؟فىالوفينبهداا،ضليمية

يخالففذلك،ذاتهامنمستمدوجودذاتالانسانيمةكونانامادراساتيأنواسجل،المخفلمفةالأج:يبةءلرطاناتيجرفيثاانخشية

فيمالم!ار"رأعتمدالذينفسهالد،بفيالمجهولالكاتباوررهمالاحدطتواني،ألادل!جمهالضماحب"منكثربمذهـامادتني،-!فىوأوح!ازلهقههقى

فيضمنيتناقض!ناك)):اللهعنساد؟ريقولوفببه،اولاءرجمالط!رمنبثيء4!دألماروعدممنج(ءنهم2إونتالادر،ءب!ضاثارعلىك!رةماخذ

يمه-نفكيف"زفسهمنوجورهينحتمد3ازنبوجودمولازشيالفكلة-."الدراساتثط

بثهأ،بالبئاقضويههمها،لللهبالسحبئالف!رة5هذ،قي:لىلاأنلسارزرالاقكارللكلاليوم.ضهمعاقىكبما"العردجمةراللئغةالمؤكلورجمنمنوهو

المجهولالكاتباورره-لمأمطالعتيمنوانأ.؟لللازسان(-مبةبايرقبلأ،!وؤد"وضوحب!ق"ؤدبر،1وؤضجهوعلميةواججة!ء-ةفاسقيةمنالحديضة

الف.:يجةهدهالىا"وء!لللم،وانعدمالوجودررل!لممو!فءنزلقللأن!-"!لها؟إن"بانلاوصفها.يأ!تباديسلينال!هيدءبدتباب!.لح"أرس/

ابدا":حثلاالوجوديةانرآيتبل،الم!!ول1)ىت!با!يهـ،وصلا*نياانويرى"الخرمنقيالىاماجم!ازط!يقواؤ،رةتوس.،كبمافيألاي

الوجود،وذللكبهـذاالحق!قيلللأحساستص!ىوانما،جودالواصلفيأللصلايبنيومصطؤىرضاوارشبدووربهـشجديمرهـهـيدهمؤلؤت"ت

0"نالاخرمعلأ-نصالبا.الاذرقةءى،،31(نص!لي3ردواهظماورؤيق

تفسيرفلىي،مصبيرهسيدمانالافبأنالؤجوديةاعلانعنواماالغامضةا)جوانباسةدرإلىشبابهمطالعءخذنفسهوجهوقد

ا)ذييرالمءووياعكنقدماوعلى،ال!صاعا!كأفلصرنء2يسنفالمصيركألكلماثرالاكانالش!الششصبباتو.نحايلوالمغربالاندلىتار،غمنوالمهـملة

ءمكناتعديدةاماميانبما:التالليالشكلعلىوهو،الوجوديونارادهالمغربي!ة("*بئوالعاللغويةبالارء(تاه؟3كما،الغربادبفيواضج

هـنليمحيصفلا،جميعهاتحق!هاعلىقدرغروانما،ل!خحقبققابلةزكي!واحم،والكواكببمعهوهمحمداثرءئو؟شب،القوويينوجأءورة

وفي،مه-يرياختارفانااختارحينماوانا،الممكناتهدهبير؟يارالاخ،3نعإ-مهاالىودءلمالموآة.نحريركلتكتبكما،والمتنثيوالرافعيباشا

الذياناذي1وبما،ليجديدمصريشحدداصتجباركلفيانرأييرر!-بئالظ؟لوقازعوتح!قصبئارزلماتاواحياءااللغويئفيصح*حات3ر،"لىغ،وع

اللحظة.تلكفيمهميريسيدةاناقانااخكأ"ر.احمحابر،حالغسرالمفمىوبةا.اـ*ةبوالعربيةت.المخطوكلءنتحدثكما

وحيداذانهخلبئعلىقادرالوجوديبان،ولالمجالكاتبؤولوا"ا1المعاصرالعربيالادبعلىصكنوناللهعبدفضلفانوبالجملة

با-4ي!تقددكرتكماالوجوديلانظالمقولفهـدا،الاخرينمنء--ءورلا،از"عاشيب،وبقلخل):والؤكرية(لأدربةاعمحا!هوان،جإكطواضحع

كت!ابث،فيبوؤوأردوسيمونقاللتوقد،الاخريوجدلممالهوجودلامنهـ-عدربا.ن!اولتاكوعةالمقمالاتمنمجموءكأوهكط(الؤمرواص"
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(دا!7لبميفسمحعندماوجودبم!احققاننياحسانا"وةياسبروس"

..ا"حانهذالييفسحواانيستطيعوالنولكنهم.بينهممكاناالاخرون

ن!بازيا!لهلعيدقصصكلج!وءة؟دعاءمنالقولهذافاين.للهممكاناوحوليحياليفياجعللمما

بروت-الادابدارمن!ت!وراتمستقلاوحيداذاتهخا!قعلىقادرالوجوثيمبل.نالقالل،ولالمجاللكاتب

***؟ناءلاخرعن

العشطيعلا،نعازك!الللهسد!لز!لؤصه!ضرو.وءكأ"اعياد"الكاتبفيهايابعاقياللعبارةبقيةانالىىاسلفتماعلىوبناء2

......هـ"دةمردوالمفرطواللغرور،الغرقةبالانازيةنلوجوديينأتهامه!ولالمج

ل!كنثلديوولكنلمللظكيدد،نزوعا!نساعلىنماوجهقاالا!حقيقىوتح!ملننئىنتمكباف!هلا.بالاخرينالوجودييناتصالعمقمنب!بت

........اثبتتوقد":التالليةالعبارة"لمجهولال!ا.نباوردوقدهذا

غراملحظاتعنيقتبولم،بررهيطاللبقلبءناوخاليةوسادةء!اعتنقوهاارزيرنانالوجوديةهدهبهامرتا!نيا.فيإ.ريشيةاالظروزط

لاعيارهانجتا"رهووادما،عيةف!لميوميةحوادثعني!.بو!م،رورا!قةمهاوك!فيوسقطواألانج!الفيتردواقد،لهاواذتصروابهاوآمنوا

تكلفا،اوتصنعاذلكيفعلولم،النإس"نبرقمريح!ههامواضيمفاكتفت،البناءمسئوللية.نحافافىالجبانةراللامبالاة،ا)ـصغيرالببش

سلنيالاايجابياتفامحلامعهيتفاعلوهوو-نمنبحقاعمرهجطلانه."اللامسؤوليةمسؤوليةبتحمل

البمعا!آ،العالمعلىيت!فنحاله،واتقوقعا!نحزالالىبهعؤديفتبهفيبسطها"ولالمستب1الهحاولالتيالوجوديةاناءفد

وضراوة.قموةبعلالحياةصورتهابجووحة2ملىىلفسهانمنبئلرغم!ذاتطر!ثمومن،الاولىبالدرجةسارتروجوديةهي"الوصديةمعنى"

تنرايلدانبىلاالنكباتوعطمالمصابهوقانلللمرءي!حيلقدلوجوديةموجها،كان،خاصةبصورةن!قدهانكما،المسيحيةالوجودية

زولكهلاطظنلحرقتهاوكهلضمملولمطيربغيححهفدمر،عيريكلونلكرداليبمقىوبمصفاللحلو1وطفاالحكمي!برا!كهذاحكماطلافىى!الاجدرمنكانللذلك،سارتر

....عرفمنذالوجوديينفيهيقحموالا،يرثصملهمكانان،واتباعهسارترفي

الالامتصهرهاانبعدخيراتطفجواحدةغرلبذرةالمحضنةانفوسا!ست2مرفلماشا،اخرىجهةومن،جهةءنهذا.الوجوديةالناريخ

،الامورمنبالتاووالللاصقةالدنجبويةاتنوانبمنصووورهاوف!فادانهويغفي،وصهـهلهلاجمعأءرللأنسانية!سؤطهوماالاسارقر

واقع،ءنتيعدولاخيالفيتحلقلاسموهافيو!،بالسمو!ش!أ!طلهعنعدأهذا،الاستعمارضدفرنسافيالاحرارالمفكرينحركة

الاصيل.الانسانيةالطبيعةجوهرمعء!ساو!سموالىخم!انهابلىبالاضطؤة،الانسانحريةسبيلفي"الحديثةالازمئة"مجلةصف!أتعلى

فييصرخقالو!لوجودووافيلالسهووعىمهـقهلبريح41ادركولمدفاين،اللحرةالفكر.-عندفاعهمنكانلماالسجونظلماتفيزجهالى

يجدلابانهويقرفالبشريةيرتماللذيمماالسالس!اجميدلىطقءبوث"المفد"لأ؟نقدهفيالمجهولال!تبقصدهاوالتيسارتريمثلهاالتيالوجودية

معالمنغرمةالناربنالكيتهبلمهواننينةبالطولورمو،الم!دوء3وفي؟اللامسؤليةمسؤوليةاو،الجبانةاللامبالاةمظاهرمنهيايرن

خطواح!فبمكلهاتشر،دصصهفيالطصمض2وهعد..الأصرإنالوجوبىبرةالانسانجبةبعدفيالكاتبلزعمد*ضنقداءجصاعلىايضاهذا

نابر!را!حيرةالاصادةعنلتفصحالأنسانيةادنفسصجاير،في/تتالانسايخطنسيلفييسيرانيحاولحياتهفيسارزرلارالواقعءن

المشاعرمنمتلاطمخضمفيدللكتفعل،علصهاالطرنةأدص"،تلسقلأ-..الجثذوقة

وهظكلمجرةوأخرىصغرةانتاء،انجانبيةوالمناظروا!رىلاتاروالأولاًللعامريسلاهةدمش!ق

ويترصدالصادقةباضألهالقاصيقفاشياء.للك..والمبغيالمضحك

،وقوةواناةبصبرحولهمنالحياةويحللويتحرىوير*،ملولميىوببببقظة

صرحةدالهالوقتفيو!والكنارثأنشالهالسحرو!تيععياله

ومبضعألنشريةلمنفسدفيقمختبرهو،وجدالىالظدمتنعقبمدوية
.انغرورةعندبرحملا:حديثاصلر

التبمكتبهاوالمقدمة"اعياد"مجموعةفيواضحاخرخطوهناك

صييتمزقالمجموعةفصاحب،الشطذدكعلىالضوءتلقيصاحهها

يعسهبسعرليه،يظللشأقلوماًلاطنألاكمالأ*تلعقنقيصةمعم!مولكى2"بنتم!باحالحواكويرم4وص!4--صالو

هوبل،صاميا!لمقالليىوللدن4لهاهـ،ليلي!صعهالمل!،."

لخيفصاح!كعرةاشياءأن..؟نجمادامنالخوف.

وتحيلالعيقوالفئىالممض!ابالالنهاره.ميوكثيرةثساء،المجموعة

متتدهـقالاجراسو)دطالحبليهتزروصتيعر!ي!لملاله

يثيرلاالمبهمارتوقعهذا(؟مىيعرفي!دلماإنهنعم(..ادماءا-ودلأ؟

فسوفتحققتادا(متى)لان،الخوفطيثيرانهبل..فقطاقلقا

..الدماء.جدفق-..

مصصمجموعه
وبينموردي"بينلللمواز.ةانقاسيكةالمستمرةالمحاولههاكتم

لتلويرثابداوممدشدةعفنلقيحالدامملوءةاكفهالضروا!يئا.!لمرعببفلم
المستعبلمنوالحو!..واطالاللزوجهيه

.."ا!خومكا!رراماميتنتصبغديظةاغلال"و""رل!!نحبرقبرعمنيمازياللهعبد

ثم..اعيادمقدمةفيتردالرتعدةالخا.ئفةالاءشافاتهذه

تصرفاتهمفيوأصحةه!لمحاداالنصةابطالألىشعوريلابش!كل.أءت!قل

نستدل،المجموعةلقصصالمميزاللطابعيكونيكادل*و!اانبل،كلهاالادإرطدارل!25

بالاض!راب،النفسحدود"تجاوزلاالذيوبازود،برالسدءكأعايه

والقاصتعدب"فيويتفننيعذبهويظلاللقاصنفسفييجيتطاللذي.3
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مشاعرهاننجد"القاسيةالاطياف"قصةوفي)صأ17("مضيفغولعلىق!ادرةنأقمةروحاهناكاىنحسمنتهاهالالمليلهغاذاىحت،يرتلوى

(1الابدهدوءنجأةتهدأثموتدوي-"دويتظلعاصفة"تهيرماكثرابحدثونخمدتبردماسرعانالت،زرةالمنصطعرللكورةنالخنلتدكان

.الحوفالىالاالمفاجىءا"!وءاذلكاعزوولست)ءى8.2(المشاعروجسامةبضخامةقيسمااذ؟تافهاحوند1يةص!ت،صغو

لمةهـ3،"ازيازميلاقصصعلىاخرىنظرةلئلقينعودهـذابعدبطلاننجد(ني2الثاتشرين.2)قصةففي.أال!أ!يذ!ميفيالمحض!هـ4

العامةالاجواءاوالقصةاجواءتفسدتكادضعفنقاطهناكانلاحظتواعت!قد..اخرشخصمنسعيدبورعاىالعدوانخبرر*لىالقصة

اصغيرةوصغرةاشياءالىيلتفتفاللقآص.ينشوهاانالق!لصيش.ولالتيعلىالبطلوضعفان.خ،صامدلولاتعطيالسريعةاو!حةهذهأن

الاشياءعلىتلكتمساعدانءدونالكصةفيالعامللخطتحريكهابانجداوالابتعادالسلامةحبعلىلدليلداتالاحمعتركفيولليسالهامثر

يملكنيازىال!لهعبدالزميل.انمعينبشعورايحاءاوصورةاستكمالالىيحتاجنفسهالقصةبطلانذللكيروكد..منهاخو!المثناكلعن

لكنه.الموحيةالصورورالتقفيماهرانهكما،جيدةتعيويةؤهـرةفقدقدكان"ولانه3()صه"شلهالاالمعنويةلىوحهقيوي"من

اطلاقظلهاعلاقةلاثا.نويةوحوادثجانبيةبمسارباصيا؟،دلكيفسدانهمناللخوفعلىادلليستم..4(أ)ص"نسيءبنلوالثقةالايرلمان

منيزادرمآالجوعلءعلىالاشكالمنشكلبأيتعينولاالقص!لآ؟جو!رمرصود،خطوةكلمعمرصود"با.نهالاحساسيضحمأويحسكان

خمسنقرأمثللا"الثانيتشررن!2"قصةففي.والصورالعواطفشيءالمجهولهاعماقهفي"و،5؟()ءر"والقتلالت!كيل1وللتعذيب

والطبيعةالجمي!لالصباحيستتيلوهو"علي"لوصففيهاصفحات..)صه(("وءدءب!خوزء

التقاطيع،حادواجماكانالذي"حامد"لصديقهلقاءهثمالمشرقة..عادممةلورةنتوقعبالالامحيآنهؤ.نغكل!المشاكل"زدص!وتهـما

وعلى،بينهمل)الحوارف:هـأصديقهبةقيسرمحلىيتعرفانويحاولولكن..هدوئهاالىالنفسلتعودوالحقدو(لغضبثرول-بالغترءيثورة

رمطعالحوارسرعأنماالقاصانلمجر.كلهاالقصةفىبالذاتصوارهماوقدي!لشيءاييدريلافيلم!وولىىالحجرةوورمطءدور"البطل

-مبعض!وزولق4علصالناسوتجم!راللباصوؤوزءك،يصفويبدأالغولهذا..المجتمععنبمنجىيظلانرريىانه"البابعليهاغلق

وبهر..الركابالىوحدينهالحالهلهذهالجابيغضبثم،با!باببل،يعملماذالايدريفهو..تمامايتن!لهالشوفان..يخيفهالذي

العم"عنرخحدثحينوهو.الاولالحوارالىالقاصيعودكلههداوباستمراربالغةبقسوةينخسهمج!ولاشيعاان"..ىدروانيعملولا

ذلكطفولهاللىولم-تطردالقصةجوهرءق4بر!فييخرجنرأه"صارجهـصا!فاصلةالقترةهذهفيالواجب4علإيحشمهالذيلعملبالليدكره

فيالقصة.اثرايالاستطرادللذلكيكوناندونالساذجةوذكريالهالعمواذا..عملبايالانيان"نيمنعهالخوفانءبر)ءسهـ(("الناريخ

القارىءشدمنالفاصتم!نفقد"مريضايركنلم"قصةفياماالخالدوالحلمجفنيهماغمض"...احلامالىلإخحولالعواطفبنروة

الازسانتحيلحينالالمضراًوةبعمقت!حسيرجعلكأنه..دقيقاشداايهاباحذينهمالارضءيدكونالاشداالرجالءئطويلاصفاكان.امامهينتصب

الاةدامتدوسهاقذرةدودةالىاو،الميتاللحممنهامدةكتلةالىفكيماهووكانلسماءافيتئزواهظافي!اتء..باناشهبيزأرونالقوية

لميسلمالقاصفان،الوصفودقةالقصةروعةمنوبالرغم.باحنرقيارالمقدمةفييسرانهنعم"..الموتايةكنفهوعلىبثب،تيس!والمنرمة

القصةان.ثانويةحركاتالىبالانفع!لاتالمشحونالجوءنالخروجمنلدليلاليقظةاحلاماو،هذهالتعويضقيةوطري..اللحلمفيدلكوللكن

دفعا،لذلكيطكلاوهوابنهالمرضيؤترلى،مدشعشخعىحول"بور،ايضاخائفاتنوفييكون"درهم))قصةوني..اوجوداالنقصعلى

اعصابه،ويخدرجوفهبهيحرقالابيضالس!ائللليعبهائماقينطلقوفي..اللدولابصأحبومنالاطفالومنالناسومنالباعةمنخائفا

لااكوام،اهـمراايضمزقمناكداس،اًعصابهوتصوزر4جوؤويح!نرقفبالرغم،الخوفميعثهااناءكقدا"ياالملييةتمضح"اعجماد"فنصة

،والعذإبمخيفءولشكلفيكلهاتأطرتا)داميةالجراحمنتمحصىرالفيما))انهفاالقصةبطلنفسفييموركانأ.لذيالفظيعالتمردمن

الوان)؟رسيخج!دهاوقاصيصرفانمنوبدلا..و.نلذذبغمهليلوكهمكانهفيزالما،يحطمهالذيارلإهرددنطاعةرنحم4برص!م!انه

حتىيبهتثانويةشحوصعلىالاصواءيشتتنراهالرائعةالصورةتلكان4"7()صا"يعملللم،بشيءيقعلم،ءتفسخةج!بفة3،يةمطروحا

المشحوناللجوعنبكيرلمخرجمثلافهو،اللقصةفيالرئيسيالشخصلونكليضعا!فييجهدلم،ؤديمصداءىييبرحهلممكلنهفيرالما

اكاللخياطيصفكما،تحركوكلماتوقفكلماالباصا!"زارلك!يصفابعدالى،جبد،جبانانه،ال!نقيذموضعوالأنمردالتمزق!ؤا

باووتدارغاكا)نالذيوالشارع..دكانهقفلاحكاممنينأكدوهو.)عر؟7("الجبنحدءد

فاللكلمات،المعذباللجوعلىطغىالذيالشابينحوارهناكقم،الألوانوالخوفالوجلعلىدالوهو،ائعنوان"واضح"قاق"وقصقى

تمسجم.لااموركاهاالمم!عاخرةواللتعليقاتالجئسءنوالحديثا)هارئة.القصةفيمحتوىجاءكالذياتذانويةوالاموراليمصعبرةاءا،لفتيفيح!ىبر،

مجموعةالىجعيرانوللقارىء.رل!ممهالقاصارادالذياللجومع.فيحتوىالقعةجاءكالذياكاذويةوالامورا!ءسيرةالاشياءفي-كأىبرر

وهيالجزئيةالحركاتاوالثانويةالمواقفمناكثيرفسهبرك"اعياد))هـمنشخصاكان..*ينالمس!الصغيرا!حمال"حم4"قصةوفي

المناظراوارحركات"لمكانوسي!رك،جليب!ئ!كلالعامةالخطوطتتشللينظرنفسمهعلىء*كمتنى،و!ل،ءمعالمجفيذا!بء.انه"بزنرانهاووم

بثميءتوحيلاانهابل،لونايالمطلوبةامورةاالىتضفلمالفرعيةصابر،بذلقارلمع،للذلمستطيبانهثم،*وفوبحذرىالاخريرن1ا

داقق.كنبعالصوروتثالالمعاليتض!اًعىحيثارشحليقعلىيساعدالافصاحعلىيرر؟لاانهخير7ةهـدبالىطا!حةنفسه"حونربما،بزر

ؤهدا-.التقريريالاسلوبوهيالاالمجموعةفياخرىملاحظة!ناكيجرؤلاصامتبيمهموهو"يضربونهوظاوار!اقمهعليهتجم،رمد!د،.عحه

الم!،نيءنالسهءرركأءفوالذي،الخطابيةالنزعةعلىالمعهمدالاسلوب"افدي"حصمنو.1(.)ص("الخوؤطمنويرلأذجفيدايمهـاليهمان

علىالايرتاءي!*ةدالذياللرديثالاسلوبمعنقيضعلىتاماكتنمفاكلهانطاقعلىولهئويضربويتنهتميسببة.القرفيرملأه..داخليبطل

صاحبيلاملاوقد.بداتهاحركةاومعينرمزاوبلفظةالايحاءاثارةاويدهوامتدت..الباصنافدةيفتحانارادلقد.فقطوالتت-لالتمكر.

فيالمتعبرطرإقااتخذههاهوالتقريريالاسلوبكانلوالمجموعة،لسعض4عقرباانلوكمابسرعةويىهوانزلذلكعنعدلأوللكنه"الليها

امرواحدآنفيمت:(بيناسلوبينبينالخطولكن.كلهاالقصصثلاثةقبلالباصلتاحدفيوقعتالتيالمثساحنهامامهتجسممتفقد

علىالاعتداءواصفاجمول"التانيتشرين92"قصةفعي.عليهير؟اخذتبرز"مريضايكنلم"ؤءولوفي..)صر.112السببلتفس"ايام

انهاثم،لشكذلكمنما،قويرلةمصراناجل":العربيةسعيدبو؟تهـرسههرءماااللامان..المعاناةاشديعاليو!والمخمورذلكضورةلنا

واحدرجلىوقفلآوتقفكلهاالعربيةالدولستهب.وحدهاتكون!ئلكن..وقوياكبيراشيئاليحطميديهويركعبل..يكفري!ادحتى

عناصرمنط"ر؟دالاردنوانخصوصا،القذرةاًلطغمكأهدهوتسحقبينماالباصفيجالسوهوساقهلحمفياءطبع")ةنعررنتهاوىلمبه

اجلمنايعملفييتفالوناشداءرجالالانيديرهاسورياوانارصراللجراحالدامبة،منتحصىلااكوام،كلهاعذابهلستوات/امامهتتابعت"

".الخ..الوحدةشكلفيكلهاططرتالمرعبةالصورمنالاف،المدمرالنهزقيمناكداس

ه؟-



؟يقول"افنديحسئ))!قصةؤفيفييخرروهوافحل!يةالصحففييكتبممأقريباسلوبنك3وا

يق!الانوالصواب"بهيأبهواالاأبرهـاالمعقولمنفليس..".مريضا"يكن)الموفي"اعياد"قصمةوفي،ذانو،القصةمنامارنعدة

."لهيرأبهوا"فقصة.القصصبعضفيبالمحقوى.لنتعلقأخرىملاحطةوهناك

4-!فبيقالإنوال!صواب"اليههوتنبهماالى4ينتان.."الىحيثرإكضافيهعدرهماامهتعطيهصبيدصةترويمضحملا"درهما)

له.اوعلميهمشاعرلناتبرزوهناك.باللصداحضفالاامتالهمنبنالصبيجفمع

ف!وفيتانياديلا"أءيماد"مجموعةفيسريعةلمحآتهذهكبرأ،وينظرحرصاالدرهمعلىيحرصبشوفيت.ذا،وا!عيةوفيعريبه

..الانسنةالمشاعرعنالكشفكللةواصاروعةمنفيهاماالصبيانانالمعتاداًن.درهمهسرمةيبعونل!-وهـ!را!!وىابىعها)مى

ايديهمكليبسطونهمبل..التفيرهذامتليفثرونلاشوفيامتالىمن

المساكلرا"كيأمدرنتهعلار!داد!ورر!ض."اساد"قصةوفي.ينفعلأيتعو!مادنتراءلبسطا

---راحةفيصعيرةشظيةفتئعرراصابعهبينيتحطمحتىبقوهالقدحءضى

ئبيسآ**فيالمتخنترالدمخيطفييحملقوجعل)الدممنخيظيدهـويسيل
-مح!فىتنغرززالتمالشظية2ان"وفىنجأذن2.لخرقددالدم(يده

والتختروالنزوء"ي!زفنجعلهلانكافيةولكنهاصعرهشظية،راحته

الالمأن!صةاليداليمنى""لتعبيرتكراراإلقصةفيانثم.يجنمعانلاواحدآنفي

....ومربكملحوضبشكلل"اليصرىاليد"!و

آنوا!فىوا!4!ام11ةر!وةبرينالقصةتقرأ،وغامضةمبهمةجاسمشخصيةاننجد"دلق)1ودبم

هوهل،زوجهوهل،ابنهوهل.؟جاسمهومننطم3انذون

الرسمندليصيخالنتتالجفانعلىتولواضحةغيراشاراتهنارانعير.!حطإدمهوهل،عم

***الفظيعالقلقللهذااببررفماكذللكيكنلمفان.ابظولا!باليسىسما

؟؟عليهنرار!مانتأبالذي

الايمانقصة"المعئوناللجمنرنديمالتذميصبفضيلةكص،نياليالقييسنطحيهكلماانروتاناعتادصغيرحمالوهو"حمه"قصةوفي

ألاندللسعندارالصدرةالثانيةطبعةفي"والقرانوالعلمالفلسفةبين!رسثء!احوفيمرةذاتوؤهـوجده.حص!حاالسوقجاء

ناادعليهللاؤيانامدفوعازإفينرني،(الصفحاتمن5.4)بروتفيءلمىىنانهالاثوباايعطيهالبيتالىمعهيعودانوارادعارنصف

العفولشغلتظلانهاالاجديدةغو.*نوانيطرقهاانننالموضوعاتوبالرشم.محلهفي"حمه"يجد!ماثثانياليوموركماامرهمنعجلة

كذللكالامريكونلاوكيف،والطهورإ)مصوركرعلىالشاغلالتيرة،بالرغمالمؤونةلهيصملاحدهممعذهبربماحمهاني!لهمعدزر!انمن

غيبكلتستشرف:المعرفةالىبفطرتهامشوقةالطلعةوالنفس"كانوانه،برداماتقدحمهباناقاطعاجفىماجزمعدنانلاننجددللكرون

وسببإوعلنهوكنههشيءكلاصلءنفتحتمجهولكلالىونشرئبصصهبموتيعتقدانلعدنانيحققد،ثوبا4يمشحللملانهموتمهسبب

.الكشاب.نعبيرحدعلى"وحكمتهوسرهاثرباعتقادهيجزمانهاما..معدوداتالمأءااالسوقعنتغيبانهلو.

بهضبقصةلايسأنهالا"قصة"عنوانيحملهووانوار!أب.معقولاامرافليسواحددومصه"ء"(ب

لاهسمقاؤ!قصصيقاللبفييفرغهانالمؤلفحاولواتالفنبمالكلمةالىباعجابينظرظلالاعرابياننجد"البيضطءالحمارة"وفي

لانغايخنهشي!ئاالامرمنهذايقللولا،عقدتهاعنيتالقصةفيخاصيةوبعد..فكره-نغزوبدأتوساوسمنخحلمراطرقئمءالهء!صحمارته

منزلملاسفةثترريفعلكماروالياوقصد"ىؤالبفيارائهسكبتكنللموقواصساالنافرينبنهديرهاصديجةصورةده:4الى.لقفزر2*3هذهـالا

وا!نوازععنشخصياتهملسانعلىي!رونعندماالمحدثينالغربلىيمونربما.منهازواجهوجهفيالقائمةالهصعوباتقيذكوثم،اولدن

الكتابهدفوانط،يتخدونهاالت!يالمواقفخلالمنوهمومهالبشريثارتاداصتىاولاخديجةالىالاعرابياقطرتنطاقأراللطيبعىمن

هذهمثلؤ!القارىءعناللضجر،بعدقاللبفيموضوعالهاسالةالىاندونالعملهدالملالدافعهوالقاسيالحرماراوالعمبباءالغريزة

اسملوباع!مادهفيتوفيقاحسنوللف41وفقولقد.الصعبةالمباحث4حمارفالىالاعرابينظرةالىيلفشناانيرريرحيناقاص01و..يكأملاها

راشأنهمنوالذي،إلقديمةاللفلسفيةالتماليففيالمعووف،الحواريدكرلافهو،مرةلاوليراهاانهالليهوخيل،اليهانظرهوحدد"يقول

6!قارىءفيشاركللطملدسحةلل!فكروبرلإهـكويسهلهويقربهالبحتييسرالرشاورلآوهذهالناصعاللبياضوهذاألجميلالقوامهذافيهاتنعا!!انه

!يمالكنابنهايةعلىفيشرفالاجوبةو.نلقيالاسئلةطرحفيالمولفتك!و!وقد.الوقعمعتئطبقالنظرةتلكمتلاىاظنولا"اللعظيمة

محببوسجعحلوةوجملةانيهـقتعبوفيذللككل،متعبولامجهدانندوالعملهذالمثلالدافعهوالقاسيالحرماناوالعمياءفيائزه

تكلف.يمرفي.بالرشاقةاعجاباوبالجمالحصرايصنكيكون

الاوهـىصفحاتهفيالفيناهالكتاببموضوعتعويفااًردناها.وادا:صرةلغويةبهفواتتتعلقايرادهااوداوتي!سةالاخاًلملاحظة

نقيض؟طرفيعلىوألايمانالعقلهل:واضجتسا؟لبصورةمطروحا:قل"قلمق"ؤ!ةؤهي

!رريئرحلةفياللجمرالشصيخبنايمضياد-؟ال!وراعلىوللاجابةمندولابهايحربنميشيءالىتصتو!!ترتجفكلت"

الفلس!فىقىبحوربنارمربهقاداالمنار/ء!التسلىملفبهااتبعمشوقةخفيفةاصواتاحداث"خرنج!ى"منا،؟للففصدفقد"..الداخل

عهءبقىز!حمءنيرخمواضجنقدكيرفكواعلا!ااراءمم!ت!وضاكأاليوناني..افسدبمعئىالفصيمحفي"خربتنىأ)وعاميالمعنيوهذا،ءأبهة

أليوشانفيماساهماللذيالانسانيالفكرللبناتمسضوعبةورراس!ة:!قول"!4))!ء-ةوفي

اهـصلمينفيالفلاورفةعنمحدثابنايمضيئم.قسطباعطمالاؤ!مونعلىتزيدالتكيالمهافةتلككلثافيكأيقطعانتثاقلانهالا"

باللعقلايمانهمالى-طمحا،ادينواار!قلبينالضوفميةهحاولتهـم!مهنىو!واننكاسل"فثاقل"منا!ؤلففصدؤهد"دقيقة!ترةخصس

الادللمةواقامة!خلوقالانهفيبلألارهاللهوجوداكادرعلىالقادرالانس!الي..4حركأوبطؤتثقلهرادبمعمىالفصيحفي".نثما"ؤلى"و.ءامي

عند!ثابالوؤوف!الجسرافسيخيكتفيلاثم.ىذلكعلالصادقة:رفولو

4الفلاسىفاراءيصم!نعرصبهفا&ااقصاهاالىبالرحلةربفعبلالحدلا.قأتي"يرتطم"ولفطة"ببعضهاترتطمكانتالتيواسئالأنه.."

!!،-افكار!وخبركثبعناراءهمعرفمنباسلوبالمحدثينالغربيين.مطلقااصطكبمعنى

ع!8



!لماءلبعضيومويحفممئبمتقريعمنممتابهيحويهمأا!ابلاضافةب،ولةوالافكاراًلاداءهذ.اللقارىءالى!نقلائبوس!عهذ(هص،همو

بلادف-،فيهاتحاولالتيالمرحلةهذهفيلسيماولا،اللجامدينالديئ9؟امامنابسطوفد3لانسالياللفكريبار!واثفاذا،س!و!ةبمداما

العوائق.كلطريقهامننازعة،المتقدماللعا"بركباللحاقهيالوحدةهذهولعل.والانفكارالشجمز؟ةتقبللاالتيالاصيلةوحدته

93الص-ابخلمقاللقائلينالديينمناقشةهدابعدالمؤلف،سىولابالعقولؤادا،اصحما4مولةفيثهااراللجسرالشعيخرامما

ظواءـ-رمنحقائقمنال!لمم4اثبونليماارائهمعلىمجيبا،ءصادؤة.المطلقةالضيقةمنمخصلفةتعإبيرعبرتتلاقىالنرةالانسانية

افتؤلاتاتن"نكضوعلىاجابةيشكلوا"مالللمصادمةالنافية11ونمراءلهعبرالانسالي!ؤكراتعرا!"منالمؤلفيفرغانوبعد

.الصاورةالاجيالقكوتئغلعلىالدارةالبراهينمنالقرانفيجاءلمافي!صر،الطويلةالتاريخية

اشارتمؤتمرالعامهذااوا!لفيباريسفيغقدفلقد،وبعد:المبحثهذاالىللدخولثلاثةشروطاواضماو-كمتهوقددتهاًلللهوجود

الماركسيللفكراسبوعضمنالمتتاليةاررادهافي"لوند"جريدةالليه.وا!رععيدفيكلهاالاياتهذعجمع-ا

العلمانيينوالمفكرينالطببهةوعلماءالكنيسةرجالمنال!ريدفيهارزءشرك.العلموالفلسفةضوءعلىالايات.هذهدرسفيصادقهرغبة-2

دارالذيالبحثموضوعفيوالمتناقضةا"ختلفة،الاراءقيهو":ودلت.فلسفياودينيرايلايالاعمىالىتةصبقيودمنانطلاق-3

ليدليالجسرللعلامةالفرصةاتيحتلوانهواعتقد،"المادية"حول

فيها"لأفكريادويارايهلاحدثكتابهضوءعلىاالؤتمردلكفيبداوهايملمر2والرايفيحريةعلىالاحرينإنترطينبوص!"دللوؤد

محى!تزالولاكانتار!الراقيةالابحاث5بهذالمهـتمةالاوساطكلهذهعلىيأ"يانيلبثولا.الدبنرجالمقكثبريعوزهمابالعقل

الانساني.الفكرتدقيقودلليلثالحدودليل:الاستدلالطرقكلتناولتانهامب!يناالايا"ت

بينالايمانقصة"حولانجرةملاحظةابداءمنبدلاكانواذاعنداتناخالراينأفي،النظامودروالك،فيةالعلةودليلالوجوب

اع!ا!يالمصادرذكرمنخلوهأؤ،ب"والقرآنوارلمم4ارةورءةمؤ!دااليهواشارالاالعلوممننشعيئاقيركلمالقراًنأنمناببعض

الطهـبعاتفيتلاؤيهبالأمكاننقصايشكلممابالموضوحلملاحاطةالمؤا،!آياتمنؤيهواردماوان"عاميةمعارؤءبردالرةليسالقرآنان"بحق

امهاتالىالرجوعيودلمنالفائدةمنيخلولاالذيالامر،ا)قادمةخلقالعالمفيماالىالتنبب"بقصدوردانمااللكونيةال!قائقالىتشر

.المصادرعلىالدالة،والا؟نزانوالانقانواللحكمةوالعلموالهقدرةالارادةاثارمن

بالمصادفة.لاكوينالنافية،اللهوجود

التيالوحيدةالتحفةالكت!هذايكونلاانالرجاءكلوالرجاء

كهايتجلىكثرةبروائعيلحقهاوان،العربيالفكرعلىاثولفبهايطلعؤيوقصدهالمؤلفتفكيرعمقعلىاخرىمرةيدلالرايوهدا

الواسع.وعلمههاكاقبوعقلهالنيرؤكلهقترةخلالعللتهقشورمنالعربياللفكرعلىتراكمماعنيفاهزايهزان

التصريحهذاوان.البشربمماالفكرمواكبةعنواقعدتهالهـحركةءنطويلة

ريادةطالىقطرابلسوالتفكربالظملجديروهو،الخإصةدلالن!لهلهالجسرالمفتيعنيصدر

حرعم-هسرعحمسىس!.ححى..!معممر-ميرحسسسرميحمعسسسم

حديثاصلر

؟،هـ

لإرأصصرئ!رسأ ص
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المبدعالشاعربهايعودجديدةشعريةمجموعة

الفيتوريمكمد

اعوامبضعةغياببعدالكثيرينقرائهالى

متطوراسلوبفيجديدةنكهة

اـةابر.*دارمتثوراتللبئثيتانليوتاناًلثى

عى!رميمسحيصميحير."ححمعمحيممممىحىسى.سسير!رمهعى..!حى!ره!سهر
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