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الذياللباساللنستروائيةكشخصيةالادعلايوجدلمتؤثرر

الرجلخلفهيقبعمثغثغقناحمناثرليستوانهاثورهايمتضيهسعيدجميل:ترجمة،بادنزا:تا!بف

نقحتذاتيةصورةهيالصورةوان،كليمانيصمويللانغهورونالمسمىفرنكلينمؤلسممةمعبالاشتراكالعصريةالمكتبة

الىتتحمث،لوينمالىكاي،الادبيةالشخصيةغدتخىبدهاء*!!ه

.خاصسردباسلوبخالقها*سلوبناحيةمنالمرعيةالعاداتللكاتبيوفرالوروثكاناذا

لوينمارك)عرضهبصددنساللذىالكتابيأتياناذنطبيعيفانموضوعهفيالاساسيةالمادةتكونالتيوالمخوياتوالتركيب

حاملاسعيدجميلالاستاذوترجمةبلدنزالفرانك(*وادبهحياتهاغراضفيباستخدامهالموروثذلكعلىيعالوالذيهوالعظيمالكاتب

خراكتابلظهور.مبررمنبدلاكانواذا،المتقنعورسمالقناعاسماسلافهاستخدممماشمولاابعداوو!ارةحنقاواحرعمقااشد

كتل!،وادبه!ينماركسيرةتناوللتالتيالكنبعشراتالىيضافوجدلقد.تماماالنوابغمنالنعهذاهوكليمانسوصمويل،الادباء

هناتغفللمالمؤلفمقدهةفان"الذاتيةالترجمةراكل4عنيخرجلاوهو،التورةقنلماتاريخاًلىيعودامريكياثقافياموروتاكليمانس

لوينمولفاتعئكتبهاالتيللفصولارادبانه41ولفقالاذ،التبريرفيهتستخدم،ثةالنطواسلوبالسياسيةالمحامظةروحمنموروث

بلسلوباهتمامهمع،المختصينغيرمنهايفيدبحيثعامةكونانالديمقراطيينميولهننفورهمفيالاحرارحزبقيملتؤيدالفكاهة

،واسقاره،الذاتيةسيرتهالفصولهذءفعالجت.هزليككاتبتوينالازعاتسلسلةانالا،الاجتماعيةالمعاماتمبمالتسويةالىالرامين

الىالتقسيموهذا،بالاحداثالحاصوادبه،التاريخيةورواياتهالقيمتلكتمثلهاالتيالتقاليدبلغتواذ،الاحرارحزببقيماطاحت

خطاكتشا!الىتعمدالتيالطريقةعمىالخروجشانهمنموضوعاتتاكدراسةفيمجهدالرشدسنبلغقدكليمانسكانالازمةحد

ومتباعده،تلق!لاليةلادبةامؤلفا4كانتلكاتبمتسل!سلتاريخيوطورهافايقنهاوالموضوعيةوالتركيبيةالاسلوبيةالنواحيممنالتقاليد

اـتداخلة.للعلافثت.استكشافاكناباتهعلىوهننركيزكانالتيالتقافةهذهتصويرفيوجهد-،متطورةحديثةثقافةلخمعة

يكونفقد"لكناب!يعمابالمادةتخوجانالمراجعةلهذهكانواذاالتبموالظروف،منهانشاتالتيكالارضفجةفبدأتذاتياقيامها

التيالحياتيةبالظروافيحيطانالمتخصصغيرالقارىءفنعةالىادسانذكلطالشخصانهعلىيقومالفكاهيتعريفكانوائا.عليها.فرضت

كي،ميسورى)فلوريدافيولدانه!عرفلهانتيجةكليمانسكانحتىوالحقيقةالوهمبينالتبايندرجةردعوالى،المبالغةالىيعمد

سوءمنيعاليالاولىاعو؟مهخلال،وكان،1835عامالثإنيتشريئالضحكعلىتنمثاـننيالفكاهةدرجةالىسطرفامعهاالتباينيصبح

مصغر)سامكانواذا.الضعفهذاعلىتغلبانلبثماثم،صحتهالحدود.اقصىالىفكهايكوناناستطاعقدالمعنىابه!اكليمانسفان

اوقاتمنشطراقضىوهانينالملوريداعدينت!فيطفلا(الاسم.الشكرلعيداورد.الذكليالتعروففيمثلاتامل

فيهناكذكرياتهخلدوقد،خالهيملكهاصغيرةمزدعةفيالصيفهؤلاءادركعئدما،ثلائةاوقرنينمنذنيوانجلندفي:نشأعمل"

ع!ثرةالحاديةسنوفي.(،فنهكلبرى"و"سويرتوم"كتابيهامروهو،ا-لهمنشكورينيكونونشيئاالواقعفيلديهمانالقوم

الندايةهذهفينجاخهنجطهوقد،اللطبلثةاعمالعلىيتدربابتدأجيرانمبمابادةفينجحوامااذاوذلك-اكثرلا،عامكلمرةيتم-

بهاسجدثم،وفيلادلفياونيويوركلويسسانتفيللعملينتقلابدواقديكولواإنمنابدلاالسابقةشهراعشرالأشخلالالهنود

فيهواثارتألصريعةالثروةعلىوالحصول(لغربيةالمناطقزيارةحمىعلىالابادةلانعادةاصنحالشكرفعيد.الهنودجيرانهمايديعلى

.الامازونفيالتجارقيالاستثماراتفيللمملمفاجذةحماسةوهذا،الابيضالرجلعملمنكلهاكانتبلسجلاتعدلمالاياممر

دبانليكونمتدرباللعمللجوئهالىذلكفياخفاقهادىوفد"...اًلربجانبفيانهامعنا.

الاوليةالمواداخصبالتجربةله.فوفرتالمسيسيبينهرفيمركبابعدالىالفكهةالشاملةالحافثةالسضريةمنلروحابهذه

واقبلمنهانسحبثم،بالجيشلتحق4ذلكبعد.العظيمةلكتنهلوازيهامحادلاشهرةفحققكليفسلانغهورونص!ويلكتبالحدود

للعملامر.وانتهى،يصبهاقمثروةاحلامتداعيهالفضةتمدينعلىوالمراسلون،قيصمونهالتواقيعطالنوكانفقد،اخرامريكيمشهرة

بسرعةوحصل.نجاحا،اخرىمدة،صادفوهنا،صحيفةفيمخبراالوانالىانقطاعبدونيدممىوكان،معهتحقيقاتاجراءالىيسعون

صحيفةفيعلمهوخلال،برلماليومخبرفكهكصحافيسمعتهعلىيالجامعتااكرمتهولقد،بالعلىتخطرلاالاجتماعيةالمراسممن

لنفسهانتحل(،فرنسيسكلسان"فيتصدوالتبم"كولمورننغ"السفظاحواضعماللهوهتف،فخربةعلميةدرجاتبمنحهواكسفودد

للعالم.رسميغيرسفيرانغسهيعتبرجعلهمما

*-ممامكاك!أكا!7ولكا13+أه4ولهأأحولول!4ا+هأأكااهـ3ءمءأ+ألوينمادكمنجعلتقدلكلالبتنعقدقلماالتيالميزالظهذه

لاكاكلولكا!ع.كا!+كاهاكا!اهلعلىصباباتبحيثفذةشخصية-كليمافسصمويلصنيعة-
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فيعنهماعبراللذينوالبسالمبرحوالالم8،طبهعتهفيالمتناقضاتاعلىاهتمامهيصبواخذ،"لوينمارك"اللخالدالمستعارالاسم

وكشخصوكأبكزوجوناجحاالعقلمحتزنشخصابقي،الاحيانبعضحماسنهفيثاقييكنلمانهالاالمظلوصينمناصراالانسانيهالقضايا

ف!دونالىاللجوءدونالماليةمشاكلهسوىولقد،المجنمعفيباونستانمردلثركةاو6الفحماحتكارات!اجمانرفضفقد،الاصلاحية

الد!!الصبيانبمبالتهكمت!يزفائمةكشخصيةمميزاوظل،ا!فلاس.فيهمايعملونواقرباءلاصدفاءولالهمنبسبباو*لي

الزائفة،والسيطرةالباطلةالاخلاقيةا!دعاءاتيفضحوانماشيئايوفرفزار،اسفارمراسلالىهيم!نستحولصحيفةمخبرومن

عنتعييرهناحيةمنكتاباجمراعنيقللا"منهكلبرى"وكابهدكانت،المقمعسةايلاراضيالىوجنح،العالمحولطا!ثماوروبة

ا!مريكية.الامةنفسمية...الشمبانياصاسمن!ؤلئةفكهة"عذبة"بهايبطثالتيالرسائل

ناالاالنضجمنعينامسنوىيعكسماهذاتصرفهفيكانواذاالتقىعندماحاجفال)..متحذلقةشا.ملةحاذقةميهاالسخرفيوكانت

عدىكانالعاطفيالانضباطهذاانالىت+يرتحصىلاد!ئلىهناك؟لمسيحانكيغرابةلاةباهظةاجرةمنهطلببحطرا(لجليلبحيرةفي

ثبهالتيالفعلددوديستغلكيفعرفانهغير.صبيانيمستوىالمذيالكتابفيالرئيسيموضوعهوكان.(الماءعلىادءيرثر51قد

فظرهوجهةعلىالبراهينواحسن،خلافأاستغلالاالاطفاللدىما"ال!أرج!طالهأذجون"القديماله(لمالىسفراتهخلاصةضمنه

كتابيفيالصبيانادبفيفالانتصارات!كناباتهفيموجودالالاسيةعبراؤلسساتاتهر؟مسالةف!يهعاللجالناسقلوبمنفريباموضوعا

-انواعهماختلافعلىالقراءالىتوحبم"سوإرلوم"و"فنهكلبرى"كتابهحققوقد.الجديدالعالمبجهـةقورنتمااذاورثهاالاطلنطي

لاالض!الساذجةبالبراءةاش!ادةوهي،ؤسوهاطفولةعننيرةذكرياتالاتلنتك"صحيفةفيالكنابتفريظوادى،كبيراماليان!احاهذا

!كتابعاما.العاللمموابرهةفيالراشديناساليبتبزوالتي،تقهرالاجتماحذلكمكان"هاولزدينوليم"بمح!بهاتعرفهالى"منثلي

الاولىالدرجةفيناجحانفهما"داركجان"و"والصعلوكالامير".الادبيالوسطفيعرفتاقيتالصدافواقوىلابرقىبدا-"

.اطفالككنابيلهاحبهوان،فاحجها!نغدوناوليفياعلىتعر!1867عاممي

تشربهااتيالكلفنيةفيهواًللاحقتطورهجنوراعمقولعل،لهاكتهاافنيالرس!للعكستفقد،حقاالنفمستهزالتيالامورلمن

القتالالىيعمدماكثيرافهو،هانينالفيالمشيخيةالاحدكنيسةفيبالعنادةشبيهةوعبادةكليااستسلاما،منهالزواجعلىتوافقانقبل

ههية1عنايةمع"الغامضالغريبلرجلا"كتابهفيسيمأ!العنيف.الصبيانية

؟قومالذيالكونضدثا"ترادوماوكان.رديئةبطريقةالامورتدبروعليه،كليمانسحسابفيوارداهدفادائماكانالمالكسبان

عنكليمانستعييروان،"التصرفعشوائ!متعسفرب"بادارتهالفرصهذهوعن!ذلكلهفىمنانهايعتقدالتيالفرصننيقوتيكنلم

الرجل"فيمنتهاهاتبلغوالتي،تكراراالشيطانشخصيةعلىعطفهيكتباناختاروقد،بفالوفيالصادرة"اكسبرس"صحيفة!ثرا؟.

وراءبمايتعلقفيماعلمهوان"الموقفهذا-ؤيد،"العامضالغريبوعاطفيةككاهي!ةموادبنيويودك"غالاكسي"ولصحيفةالصحيفةلهذه

الدنيوية.اظالماضدانفجاراتهوانماالطبيعةالتيوالموتالمرضكوارثان،!غيرالمصلحعواطفعنالتعبيرمتابعا

اطولمدةتدوموكانت.جدا!نيرةكليمانسغضيه!وراتكانتالحصحيفتيغفيهاتينالكتأبةعنيتوقفجعلتهؤتعائلتهفيبهااصيب

9بيلمناموراغضنهمثيراتوكانت،الطارئة*ثاداًتفيوحدثمماولدى،انكلتراالىالاولىالناجحةبسفرتهالقي!امعن"منعهلمانهاالا

بسبباو،كتنهشتيعلىتقعسرقةاولها.،-ستاح!نغمةسماعهبرحلةفامثم"المت!بالعصر)ءيعنوانكناباسفرتهعنوضععودته

...مثلاالبلجيكملكليوبولديمارسهاالت!الاستعماريةالسياسةأمالا-"بعهنوانمقالات.بنشرامريكاالىرجوعهبعدواتبعهاثانية

تحلحيثالزائدةالاحساسرقةهوالمننسطالغضبوعكسوبعدهاالمانيافيليقيموع!للتهابحرثم"المسيسيبينهرعلىالقديمة

بعنوانكتابفياخنباراتهوسجلوفرنسةوايظالياسويسرااجاز

-----------.،،والصعلوكالامير"كتابفيثم"الخأرجفيجواب"

عوائد.تفلمحولم،افامهااتيبالمشاريعالماليةارتباكاتهوابتدأت

يثا:!!درالمطلب"وكتاب":أرثرالملكبلاطفيكونكتكتمنامريكي"كتبه
مماالخسا"لرمنانقاذهمن"الخارجفيسورلموم"و"الامرير

.النفقاتفياقتصادااوروبةفيلتعيترعا،نتهارسالالىدمعه

بر!44ءكراربعمدىفيالمالقتدبرخسالرهلاستردادخططانلبثماولكنه

را--?-أهـهـهزوحتهمتغسامعكانامريكاخنفيالتنهلوماةشديدحزنغمرء
نصوسن،ا598عامفي(لعالمحولالحطابيةجولهادايرمىس!وا!

ولقد."لاستواءاخطمتالعة"بعنوانكأأبفيهذء-الرحلةوص!

0091عامحتىامريكاالىيعودوامما.فلماوروبةم!الاخرىوابنته

بروحه.محتفظايبدوكانانهالا،حياتهبدءمنذزوجتهقضتحيث

الئ!قاشرجاءبقلم!منالفخريةدرجتهليتسلمانجالتراالىسفرتهخلالماحداللىالمرحة

الاخيرةلذتهاما.المختلفةالقصيرةسياحاتهوخور،اكسفوردجامعة

بيللابنانيوصفهااللتي.المظفرةارحزائرثورةاب.البرتحيشاتلهمؤرخ!عالبلياردودلعنةممادستهفكانتالدائمة

.!."النتراءثورة"لأنها.الصدريةباللذبحة.اً!اعامكليمانسماتوقد،بين

منمزءدعنفنحثانويظلكليماسلحياةالعام"جملهوهذا

اظهرهالذيالنفسبملتكيفافنوع،الداخليةبحياتهالمتعلقةالتفاصيل

منشوراتحديدةط!عةددودةكونكيفالاكثرافييقررالن!هوحياتهتجاربمختلفقجا.

..لذلك،تجاربهمنحوورواياتهكتبهميصورهاالتيالشخصياتفعل

يمكن!عنهااللامادىوالتعبيرالكاتبشخصيةعنعامةنظرةتكوينفان

الادابدارلبن!ليتانليرتانالتمن!+للتهفيسواءوار!اطفيةالاد!ةفعلهلرثودفامنةدراسةعنفصله

الناحيةهذءفمن.الذهنية1حياتهفيوكذلك،الاجتماعيةعلاقاتهاوا

اـمىمنبالرغماذ،عليهيغنطالنضجمننوعالىكليمانىلوصل
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والثقافةوالشعرالادبفيمهنتهجأنبالىوإلحكمالسياسةامورقييوليكانكليمازمىاننجدهذاعلىوكمثل،العنفمحلالرفة

حاصل.تحصيللكنهصححوهرا6صبى."العقادفعلءأنحوعلبىفيناديا187ععاملهننظموقدخاصباعطفاالصغبراتالفتيات

فحمدكالشيخمصلحاالعربيالمجتمعيعر!لم"بفولنااشيههذاوفري!ثقافيةموضوعاتفيالمتحدثينلمختلففيهيستمعن،هارتفورد

الكانساتبيئوالاختلاك!التنوعلان"كالباروديشأعرااو،عبده..فيهالوحيدالذكر؟لعضوهووكان

جهالهمياللعقادامرمنكانفمهما،والاحياءالحياةوقانونسنةالاخلاقيةللقوانيناستجاباتهدوازيالزائدةالعاطفيةالرقةوهذه

منبدلااذن،اخرمفكريشبههلامفكرفهووالادفيالسياسيالامورفيالتدقيقشدبكان.الجنسانطاقفيمنهايقعماسيماولا

فيشيءكلبين/الاختلافمنلا،بدكماواخرمفربينالاختلافالناحيةالىمعروفةاشارةايةكتبهفبم،-وليسالعامةالخلقية

كالعقادمفكرايعرفلمالعربيالمجتمعكانفاذا.السماءفيلوالارضيد!م،،متقنحةشخصيةالناسفيهيرىكاتبانوالعجيب،البس!لية

كمحه!اوالسيدلطفياوعبدهمحمدكالشيخمفكرايعرفلمفهويكوناندونجنس!شيءايالىالاشارةتحريم:،يكتبهماكلفي

الوطنفيالسياسيةالحياةف!هؤلاءشاركومدهيكلح!بينفيه.انحرافاىالىاواهتمامهاومعرفتهفينقصالىراجعاذلك

الحاصلتحصيل!من.بخص!ائصهينفردنمطمنهمكلاولكن،العربيذللكفيللمجتمعبسيطاخلقياطابعا،الصفةهذءفيبليرالتنروويرى

،الخطاببنكعمرعبقرياا.لعربيالمجتمعبعرفللم:فقولانمثلا.الوفت

ومعلومةمحفوظةبينهماالفوارقاذ،العاصبنكعمروعبقرياو6ضةعرصاخبةمتنيعةحياةتمامةكليمانسثقافةكانتلقد

بالبديهة.وقد،باللقراءةالثقالمحةالتماسعنيقعدلمولكنه.،التجربةمنتستقي

الشاعرية،:امرينفيالعقادرسالةالديديالاسناذاجملوقدلقلممتقطعةمحاولاتمعمركبربانكأنعفما!يةاللجقراءاتهبدات

الافذاذمنالنمطووايعدلم":01صفحةفيوقال.والمسؤوليةبرجلمصادلمحةالتقىحيئحماسةاضطرمتماماهذاوقبلكاالافرفسية

تسمحلمعاصرة3،الحضارةاحوالتمدولمالحاضرالعصرفيموجوداالنشوءيسنةا!خاصةايىائهشأنمنكانمكفرليناسمهاسكتلندي

ومعالحضارةمنغفلةفيالعفادافلتلقد.الرجالهؤلاءمثلبظهوريزدادكانالتيالجبريةالتشا؟مبنظريةلكليمانسىاوحتةانوالارتفمافي.

الرجلهذامثلوجودتستدعيبمصرالحياةظروفكانتفقدذلك.السنبهتقدمتكلمابهاتمسكا

كاناو؟يمخرعبقريبانج!الععثرونالقرنايبخل:نتساعلانولن!اقرأبانهبريقالاليهالمحببةالكتبسنةبعدسنةيقرأظللقد

هو"...و؟..العقاد،ببانجيبخلانحضارتهلاحوالموافقاالى-يميلفكانالشعرناحيةمناما،مرةعشرينسيمونسط!مذكرات

بعدءيتوقعفيما!ومخترعاتهم!شفاتهوفيحوادثهفيالعصورعصرنحوبعطفيشعروكان،"الخيامعمر"و"كبلنج"و"براوننج"

المقرن-العقاد."ألاهوالوجلائل،نعم.الامالجلائلمن.سميثوجولد،وفولنير،بينمثل،عشرالثامنالقرنكاب

غ!رتهالىالثنيةعشرتهمنعالميتانحربان"...8صالعشرونبحضمنحارمة.سياسيةمواقفيقفكانكليمانسانومع

احبر،الطبيعةماردجمنللقمقموفتح،للفضاءواقتحام،الرابعةوقددائما،بالسياسةالاهتمامشديديكنلمعموطاانهالاالقضايا

"الانجصارتعر!الافداتمنفيهامااصغريحتويهالذيالقمقموهو؟ـلمدية!يهاكانتالتيءالطلاتفيالا-بش!للملكيةمعادياكان

النسابق.المرجع8ص01..دائما-ديمقراطياكان،ككاتب،وهدمه،اليهتتودد

،ا.لعقادوجودتستمثيكانتالتيرمصرالحياةطروفعناماعرامسميرة

ولاىنتبالبمهالعالمفيالعشرينالقرنوظروف:نزيدانلنافان.-."

.والملهـاتالمواهبالمتعددةالفذةالعبقرية5هذعثلتستدعيتزال*

الديديالاستاذيلخص"العقادشخصية":بعنوانمصلوفي3-

وحبه،بدجمتهوحضورالعقادلباقةفيالعقاديةالشخصيةسمات

؟لناسعلىالشديدوعطفه،المرهفواحساسهكلاوتفا؟له،للنضالا!!عيقرية

الانسانيةللشخصيةينبغيمابيهمتمسومحئعوارضبهمالمتادا

نافدناقدكناواذا.الحياةباعباءواضطلاعو!سعادةوحيويةقوةمنالديديالفتاحعبد:؟ليف

تصدىقدالعقادفلاقالشخصيةهذهمثلالىيحتاجباسرهالعالمص266-والنشرللطباعةالقوميةالدار

الدكوةهذهخصائصومن.يثطلماوشاءالعالميةالانسانيةللدمموة!ه**

ينطويوماالحريةللهذءوحبهوالفرديةالحويةالىدعوتهوعناصرها.الانحتنالعقادعنكتبمااهممن،بحقالكتابهدايعد

عندالكوليالوعيوكذلك،الانسانيةامةواليالجمالمعافيمنفيهاواجنييةعرييةبثقامةاللديإيالفتاحعبدالاستاذمؤلفهامتازولقد

الالهيةالذاتعنكتابهميالمثالةلعلىاثر.ظهروقدالعقاد،الخطيرالكتابهذاتأليففينجاحهعواملمنعاملاكانت،عميقة

.(،انله":وعنوانهعاملاهناكلان،كنابهفيشيءكلكانتالكلالبثقافةالطفقولولا

التناقضفيغاية"-المؤلفيصورهاكما-العقادوشخصيةالنفسيةالوجهةمنليدالكاتبوهو،ملاحظتهمنبدلاخر2

والتماسك"والالتئامالانسجامفيغايةاللعامظهرهافيتغدوكانتوانوبهذين.العقادعنكنبمالكنابة،اللذاقيالوجداليواستعداد.

الحرةالعقاد"طبيغةالمؤلفعندالتناقضهذاوتعليل26،27صالفنيةالعناصرمتتملةصورةالديديالاستاذلناا-حالعاملين

المتزايدواحساسه،27ص"معينلمقياستخضعانتريدلاالتيالذيوالانسانوالفيلسوفوالشاعرالمفكرالعقادميهانرى،والفكلية

حبسىولهذا،ومشكلاتهوطنهنحوالضخمةبمسؤوليتهكبيرككاتبعلىالكاتباعانومماالمختبفةوالنزعاتالعواطفنفس!هفيتصطع

الىالاصيلوميله،والابتهاجوالحبالجمالنحوالشخصيةعواطفهوانما،وحدهامؤلفاتهطريقعنلاالعقادعرفانه،الصورةاتقان

الغنائية،الروحهذءمعالمظهرتوور،الغناليالفناوالفنيمالغناء.واستاذاصديقاوعرفهاليهوتح!ثعليهوحضرمنهتلقى

-.التفئكللهايتفئولايكبتهااستمروان،كتاباتهفيحسنعليهيدل،الكتابهذافيواضحالظاهريوالاسلوب

بنائهقوةةالاول،العقادنفسيةفياسألسيةثلإلةعوامل.،وشعره،بيتهفيالعقادلاحوالوالتفسيروالتنوقوالاستدلالالغهم

الررجاتمنلحرمانباشعوره:والثاليالمفرطوذكا؟ه،العصبيمالعقادبهيمتازكانماوسائر،والفلسفيالفنبمونقد.،وخصوماته

والالقابالشهاداتحملةعلىالتفوقطلبالىدفعهمماالعلمية،وفكاهاتهومرحهومناقشاتهواحاديثهكعبهفيوملكاتمواهبمن

العقادانفحواهانفسانيتبر-ساوتعوبضعملية:والثالته،العلميةمقعمتهوفياليهاانتهىاـلتيونتائجهاًلمؤلفءاسلوبمنهذهنعرف

كنارعنيكنباخذ،العاليةالشهاداتعلىيحصلللمالذكيوهويثاركوانمابدادءيقبعلامفيااللعربيالمجتمعيعرفولم":يقول
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افرفى،لام7رغمالعقادتفوقفيألبطونةشواووتأليوكذنكءل!محيسقرضبأنهالعقاداحسحضى":والمفيينوالعظماءألانيياء

..ا-......ا.كتبوكانت...و"..عبقريتهيثبتنحوعلىلهيتوجممن
الىلسياسهعالمفيواسهامه،وا!دبيها.لسياسيهلحصوعاتود

ايننتساءلانولنا.والاخلاقوالفنالفكرعالمفياسهامه!اجميوبرنارد-شووشكسنيروحوتهابن-الروجميعنودراساتهالعبقريات

قامةاستو!الذفيالاحنميةوالميئاتالعرليةليشنافيا!ديبتميزهمالتيالشهاداتجميعاهؤ!ءإلىيظدممنمستوىالىحه9تر

:.00.1ا.31.ص،"الاضف-زوالنبوغوبالعبقرية

فيالسهامكمانسيمللبطلجهادولينمىبرلعقالتةالستوعبهاكمالماوالغرافاالالسرلبه!اولها.ا!سناد.التيإلهامة.الموضوعاتمنوقس!تهالعقادواستإء

بطولةمهي.بطولتهفيالعظمةجانبءـوفهداا!نانياررفدموفحوى:فيهادنوفيقغايةموفقنافكاقالدقيقبالتحليلالديدي

الاذباءعندبفاكعهدنةونبوظونضالامهارة!اراهاويي،هـة،ارعفلاحساسهاخفاءالعقادطبعفيوالعنفالتكبر-،انينتيجته

هـنمرعيناوفرعفيومؤلفاتهممواهنهمتنحغرالذين(لمناضلين-مان!عيوهوإللضع!بمظصيظهر(ق!خحش!يته،رلحابة.العطوفهوطنيعنه

وثضا!تقاب!هاشاعريةالهحميمعلىا!فسانيةوالت!امةوالادبارمرىةتثملالو!أتمتثعبةانسانيةرساله.ؤت!فااجلمنحياتييكرس

مصلكشافتعقليقاللهدقيقواخساس.غربةؤاالشرق3تهضفكرية،التعبيرهداصحارانسانييمانهصة.رسالةهياووالث-عريرلآالحرية

...01001اً-.ا!.ثبتبجنانوشداؤب!االتبعاتاحتمالمنإلرسالةالصاحبيدو!

االمشخقدضئمةلبملبطوليهكوسلتفسرلحيوااتفسرهماعئرلوم!ءكووليلنثمعؤرولاعيا.الىانصرافايتصر!انلعقاداضميوفيىمإئغديكقفلم،نجبارةهمةو

العقاداوالفيلسوفالعقادذلكفيسواء،!فسيرأو!اارهـاديةالنزهـمةوتظهز.-زيننغمالىاوغناليمنالىمثلاالشكاة

والميتافيزيتيللماذةالعميقوالففماففاؤلانندركوررزا.ا!كريهي"..فلاللثكوكراهيتهرفضهمنالعقادشخصيةميالايجابية

ا...ا.ا.....ء141ع-01منكدرر.ماكلازاءمعينةنظروجهةمنمجيلدونقطبحثبه
ى!مربلعكا!4والباطنيةلرويهلعهرومساللفيثعكور!ض

بطولةوانما!بطلايليس،اللنطلوشخصيةا!يجانجيةالشخصية470ص"الحقا3نق

!ألشخصيةعندماعهكانالنطوليةاللطبيعةهذهصميمومن،العقادتتعرف"انبدفلانفسهومسماربهالع!دروحتفهمااناردت!اذا

افىديينصدجهاذهوكانوالصنياعةالحضارةعصرفيالانشانيةالاتاذويقول،71ص"قصائد.فينببوالننالداتيةملامحهعلى

حضاريةرسالةصماحبفنانمفكربطولهفهيعجبو!.والمشوهينشخصيةمقناحهبمالارالةفكرةكانت)ء-اذ!؟الديإيالف!حعبد

وجودءوتمحكليم،عالمهفيالانسانمكانتقويةاهدافهااهممنانسالية"المفكرةشخصيتهمفتاحهوبالوفاعالمث!عور.دانفلسفتهفيالعقاد

بالقيممن-الاسثعانةيابخد-!الرسالةهذءومثل.مكاسبهوحراسةعندالمعرفةنظرية"انالديديالاستاذيستنتجولهذا.016عر

الواسعةوالثقامةبالبلاغةيمت!ازمفكركا-لبمنللهابدو!الرورحية(لسواء-"علىوالمنطقيةالوحيدةمواقفهمنومسعتمدةاصيلةالعقاد

وكد،امثالهاالميادينوهذءفيبطلمنلهابدلااو،العزيمةومضاء.216ص

والمفكرين،الادباءمنالكثيرينعندوميعة.مطرة"البطولة".لكونيجلوانالعقادلشخمبيةدننحليلهاستطاءقبالالسنناذانشكولا

الزموله،المفكرينا!دباءبينالعقادعئدالاوفىالمستوىعلىولكنهاالادلؤدقيقا-تدعم!العقاد.تصويرايصورواق،واعماقهامنازعها

الشخصيةفي.والثقة"البطلطبيعة)!فيا!عتداد.والم!ومةكلزوممالوافقه.علىلاانناالا.السليموالفه!اثوجدانيةوالرؤيةالعلمية

مذاهبفيالعقاد؟فضلهاكانكما،والفردية،والحرية،الانسانيةاستنتاجاتهعلىلوافقهكناوان"العقادمقناج-شخصية"اسماه

وقد":"المفكرالعقاد":بعنوانفصلفيالمؤلفويقول،الوجوديةليسالشخصيةمفت!ح"العقاديقول،وجوانبها!فاقهاالبارعوتحليله

ميالجوانباضعفمنيستوثقانالنزاليةمقالاتهفيالعقاداعت،دالىبكتنفذاداةولكنه.،ومزاياهالخعطئصهابتمثيلو!لهابوصف

الاخرىالجوانبدونالجانبهذاقي!ب!يبياخذوانالخصومكلامتذيءالشخصيةبمفتاحنريدهالذىولكن"..."تزيد!،ولا،دخائلها

حتدالتنائجاشنقاق-فيمنطقةومجأزاةالجانبصذاتحليلفيووظلالتيالسمةبهنريد:عليها3يسيطر-الذبم!الضابص.معرفةغيراخر

هذههيما..للعقادعمرا!ل-عبقريةط62،63ص"...تميزه

.نعتقدفيماوالمجواب؟شخصيةمفتاحنا؟؟لعقاد.تميزالتيا.لسمة

مواهبوبخصائصوبيئتهبثصر.ادباءبببنالعقاداففرادفبمظاهـر

صيثا:صلرلشعخصيةمفتاحااذا-اددنا"البطلطبيعةإءعنشماترجعهعينةوقدرات

فيوالتفوقوالتعدداًلتننع.الللتيعةهتمهمرجحاتمن.العقاد

اصحابمثابرةاستعمالهاعلىومثابرته،والفكريةالفنيةمواهبه

ملا5!رفيالاصيل.وأدفطر،الانسان!بةوالمبادىء،ال!مما!هالرس!ت

-.نفسهقرارة

-ة--،،.--ص---؟-الى!وانتقلت،والكتابةالتعبيرعالمالىانتقلتحتى"...
سشما-!عه)أنفسيوبينبينيباطننضالفيكلهالبمروافضي!ناضلالعالمهذا

123صللعقا!يسالونكجمتاب".الاخرينوبينبينيظاهرونضال

تمتازالتيالانسانيةالطبيعةانماونبوعاصإرةكلها!مرولشر

يقلمطوبلةقصةاختلافانكونانيمكن!.،المثالذرجةالىغيرهاوبينب!ينهاالاخلاف

عناديبا-مختلف!العقادليس.وحمسبنظالرهاوبينببنهاالامتيازفي

اسقىتحرىمك!لهاتأخذالتيالشخصياتمنابعقادشخصيةلان..فريداولا!رنا!له

-ء.---هذا.وليشالبطلخصائص،الذاتيةبخضائصهاإلتاريخابطالبين

العقاذعند.البطوليةالطبيعةوللكن"الفوفانجطالنظر"مغهنظرا

كلاالعقابىشخصيةفيالديديالاسظاذلاحظهالذيايتناقضمظ

الادابدارفوراتل.ق251اللثمن.شخصيتهمفتأحهي
،العقادشحصيةفيالديديالالستادلاحظه!للذيالتناقضمثلا

اللصادمةبالقسوةوامتياز.،النادروذكا؟ءالعصنيةقوت!ذلكيوافق

-..،.-.---!يفمعي.العارقةرراهرقةالنبيدوا.لحنان

05



دلعتىتهيىءعادبل،ونجسعاعتهاخطورتهاعنىألأحداثبنتاكالجألتسليم(؟التقويمالىأنحاجةومنالضعفمنالعنصرهذايحملهماكليظهر

واالخطمنلمحيهيقعاناحمهـمايوشكفيفاالعذرسب!يلالفتاةاوانالمناقشةفيوخطني):العقادقوللهفيالمؤللفرأىفما146ص

واستطاع،البيانناصيةامتلكاذاالالكاتبذلكيتأتىولن.المحذورباضعفاقفوهاثم.لقويضهافيؤماجتهدبداءةالحججاقوىالىاعمد

!إممكناسائغايجعلهحتىالمحظوريزينانهذءفيكانتوربما.القوةمنمسماكميهماالىاعودوقدالحجج

تدوبفهفيدائطيرتءالفاضلالسباعيانالاحظانيبيدعنبالتجريةشاهدتكماتخلولامفاجأةولكنهاللقارىء.مفاجأةالخطة

الىابطالهيدفعفهو.الهاويةحافةسياسةوروايلالهقصصهلاحداثفيمنهجي:بعنوانفصلفيللع!د"انا"كتاب"(لمحمودنثيرها

وحيث،الهاويةفيالترديمنلهممنجاةلاانهالقارىءيشعرحيث.121صاونلاتكابة

خطرومن،ذاكاوالبطلىبهدايحبيقثرمنيتوقعلماانفاسهيحبس53ى5"خطيرادورالثهمكا)عبوقد":هوتعبيرالكتابوفي

والينبو!ا،الظط))فيفهو.علاجهاواصلاحهلهيتستىولاعليهيقدمعساللعقادويقولا2،57ً.اً،55صفحةفيكهذاتبروتكرر

بهمايخلوحينالسبيل،لهم!وييسر،ابعنانقصتهلبطلييرخيالىيرجععندنا"اللعب"مادةفيالاصلوللكن.."ةالتعبيرهذا

تعجبزالنيوالانفعالأتالنزواتمنبأسبابيمدهماثم،الشببطانالصببملصب"،قولهممن-نرجحماجملى-ويأتبمالصبيانيةاهارلا

برهاندجأةالبطليرىانلولا،ومواج!هانحملهاعنيةالبسآلطبيمةالكلمةوليست،ا!صييانصنيعصتعايورنولعب"لعابهسأاي

اليهوتعود،وينكم!ثىميمخاذل،الصديقالروجصورةفيمتجلياربهبمعاليللاقترانتصلحبالتياللطارئةاوالاصلكيةمعانيهامنمعنىعلى

الأسفا!موارديردانعنبهمافيحتمي،عروبتهوتتيق!،انق!هاشت!ات":كتابمن122ص"والتعظيمالخطرومعالياكقريس

كن!متيرالقلبمحزوقالنفسمقهـورأمرهنرسايةفيوهو،-والخيانة.للعقاد"والادباللغةفيمجتمعات

".اقهلأخلاقوتمسكه،شهو.لهعلىتغلمهرغمالخاطر-...
عن.كتبماادقومئمصوله،اهممنمصلاالكسابتصمنوام!د

لهالة""تجلىبرهانعنديوجانسبمصباحابحثولكنيوهيجلوشوبنهورالعقادلفلسفةالمؤلففيهعرضقداذ،العقاد

بعد.الو"قعةوقبىدونمحالا.لحزن-"ازهرتم"في"لس!مير"وظالفردفيالنىواثرالاراديالوجودوشرح.وديكارتوسيكلن

مستوفزفكلاه!أ.البرهانذلكاجدفلا،الهاويةحافةبلغاان-العالمعنينفصللاالذيالماديوا!المالوجودفيالفردوارادة

قيدبكلحبهاررىسميرؤهذا،.اللحدودابعداـلىمنفعلالعاطفةفيالديديالقناحعبد"لالشناذاـسلوبانعلى.العقادعندالروحي

منزله-فيبهاخالي!اذراعيهبينهالهيحملوهو،انطلاقهمنيحدرشاقةالىثوبهففي،كلهاعجابناعلىاستحوذقدالقيمإلك!ابهذا

اوصا!اميموبعثاسضثارهاانبعدسريرهعلىليلقيهاالانفاسمحموممنالاسلوبوراءمااستجليناواذا.نظاموحسنوتناسقو!وة

"الاوصالفيحسيبعتماكأيدالمستعذبالصاعقالحسذلك".وف.ولعمقمنفيهماهالنامعان

سعحريةفوةبأنالقارىءيقنعانالمؤلفيريدذلكومع.،(392صي)باسراريصلناالذيالفنانمهو،الع!،دشعرالكاتبتمثلفاذا

...الهاويةفيالتردكطدونحالت!امظهراييندولايفصلاللذيألباحثوهو،وعواطفه،شعر.وا-فهاق،العقادش1عرية

هذهفيوقعتهوقد،لتفسهاهالةفيهتسمحاخرموقفوفيديومداهاالعقادوقدرة،العقائديانىعرهوسبي!قيةفيتعصيلاالقول

حبهابتأتيراخرىبعدمرةالوكزهذاالىتعودبأن،الم!أسيةالتجربةانالمقامهذافيالامكانميوليسالفنيؤالتعبيرالفنيةالر؟يةعالم

لفحتهاوقدبهاويننردبهتنفردحتى،العارموشغفها،العاتكالكتابانهنقولاننستطيعولعلنا.كلهاا.لكتاب!فصيلالىنشير

ولماستسلمت"....عينيهبطثمهاعلإهاوجاوبت4لثماتهحرارةاجملمنبحثهفيبوجدانهدمتزجمؤافهبعقلفارئهيحساللذي

منفاقطفاعامكانا.انطلاقايرومالمحبمنعالمداخليفي.اوأوم.العقادعنالفتالتيمالبحوث

فما،عابثةفنجارئةصدرهاالىيدهفاقدت..."الجنيةثمرالكمسراأصدرعبلىالقاهرة

ازاءالقلبمرتعشةاستسلامهافيكانتلانهاكلاجرأتهعليهانكرت---

..بوخزيديهبينىنتحينتشعرلموهي،المعربدةالمصاخيةلهقنه*

مضت،التبمالفترةطوالعليبسياطهاهوىالذي،الوجدانذللك"

لذكراءؤتح!قتذكر.مماكان...ثم."احتملاتجلداواكثرجملني

.(003ص)اًحشاءهايفرلى.ألماا!حزنأزهرثم

ف!بشعوقة،انبنئرقو.بىفيي!لو!صففىنلقاكاقبينوكما،الصولكهاالتفوهذالسياعه!ساضلتالمفرواية

الىاشارتقدكانتوانوهي.اخطارهامنوالسلامةاعبائهالتحملصفحة.".-ببيروت"الحيامكنبة"دار

***

افتناحعنتسلمانالبشريةالنفسعلىليتعترفانهتجرحلمعفتهااىموضوصاظالسيايفاضلالاستاذلمؤلفهاسوريةرواًيةهذء

!ااًلتنيجةد!ذهو-!يد،سآماومللدونالقراعةفيبالاسترساليغريطريفشائق

ببرهانيستعينانالموهوببالكاتبصدرراكانانهاليويخيلفيونظراتهاا!كارهاتسجلفتاةلممبانعلىيجريانهطرا-قةمن

الظهس"قصةفيالقوةبعض"سامي"مئهاستمدالذيكالبرهانواخت!بارات،قلقهوعواطف،حرجةعواقفمنلهتتعرضوما.،الحياة

عاملا!ؤيتهافكانتكاالصديقالزوجصوبىةدؤيهوهو،"والينبعذلكمعهيمثم،احيانا"تونهافيوتنصهر،حيئ!لهاتصمد،فاسية

"الحزنأزهرثم"بىوايةفياًما.رشدهالىاعادتهالتيماعواملامن،ومتالةبقوةاحسالبهاعنوتعبر،وامانةصدقفياعترافاتهاتدون

يصرعهماالبطلينالكاتبوتزكالعواملهذهمنعاملايانعدمفقد.احاسيسهاواعمق،مشاعرهاادقاخفاءتحاولاندون

ع!البريغيرالعبتانواءبكلبهماويعبثأقدامهتحتميتمرغان.الحبفأيةانهنقوللأنعليناحقالاسبوبالىالموضوعجاوزنافاذا

هسذاكلبعدالشر!ؤيسلم،خيراستكونالعاقبةانالىمطمئناجانبالى،الانفسدراسةديوبالنعمق،بالرقةالممزوجةالقوةفي

طارقبهمايلممثلا-انالممكئبةمنكاناًما.المعني!العارمالانفعالمرنؤند،ذلكفيغرابةولا.الفلسميةالمتأني!الادبيةالدراسة

دقتهفيؤتكونالخطرةالنهايةهذءبلغاحينفجأةبابهمايدقكما،المدخلولطف،السردودقة،الاسلوبسلامةعليالسباعيقلم

ولكني،روايتهاحداثبناءفيال!تباشاركاناريدلاأنا؟السلامةيصفحينالهؤيهماواعجب.القلوبوامتلاكبالتصاعةبيان!امتاز

يكرعهماانشاءقددابمجمابرحم!هالبطلينيدلىكاناحبكنتكاالنفساغواريبلغالفتىاوالفتاةخواطرتعتلجاًلتيالمشاعرار!

انطلاقهما.منيحدبماالسلامةاسبابالهمافيهيىءالعاقبةبحسناهـىالقارىءتدممو-كلاد،نفاذةاًخاذقيصورفيفيهايجيشعماويعبر
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لديهم.صورهاتنوعوعلى،البطولةفيفرجاتهمأليهيسموماحسبهويختارهحسابهيحسبانممفاجيءبحئت

والعطفالرحمةمنبهتحلىمافوقلانه،بطلاالافيلاعدوالي...المجنحخسإ

لا،العيشوضيق،الايامعنتمناسرتهلهتتعرض!.فدراسرتهعلىهـنلثيءيدخلهانرأييفياحبكبتاخرتصزفوهناك

منتزاولان،بكيانهوتتصونبحماءتدرىكانتالتيلزوجتهمأباح.علىسميرعفليتعلبانالروايةاحداثش!ءتفقد.لهـتعديل3

فيالعملكانولذا.حيلالهفيعليهاحرمهماوفاتهبعدالصأعةبضعهالةعنليغيب،ويسافر،مستقبلهلحسينالىميسعي،هواه

فقد،وكرامةلثرفامزاولتهتعدبحيتهوالمرأةالرجلعدةالايامهذءوكانت،المعنبةنفس!امنمبلغهاليأسؤمهابلغططوالسنو!ت

وقد،ومهانةمدلةوتعد.،الاسرتتحاماءمماالرجلدللكزشنفيكاناو،بهالانصالفياملكلمنهاانفطعبحيثؤ،سيةمولمةتهادكرت

نفرتحين-"سليمى"الابنةحالةتصويرفيطموساظاهراهذاكا.نفجاةالتقياحتى،وبينهابينه(لزمنباعدوبحيث،اخنارهمعرمة

فيالابولكن!خياطةتشتغلا!الاناحبهاالذيالقنىالرةمنهاعلىاللعزموالى،فيهاالتفكيرالىميعود،اكإليةامهامحريمحقلفي

الهيكغلماالىامرأتهوجه،ودزاننتههدولهوفي،وحكمتهعقلهتفديراكانمجاةعادالذيحيهانالفارىيظنبحيت.،من!التزوج

يقاللماوزنرون،بشرفكريمةتربيةوتربينهموأبنبنهاهئىالعيش6بهاوجد.لسابقانبعالاوليسطللاسرةداوتمجي،الاملبطولةمنه

...فدراحسنللظروفاقادرجكيماتصرمهفيفكان،يذاعاو.حرا!ةولافيهحركةلارزيناهاشالقاءل!*ؤهمامكان،بحيهاوشغفه

ومازقه،الحبلصراعتعرضهافي.ملموسةظاهرةهالةوبطولةلماييدوالط،البعدعلىالودعلاقةلاستمرارسبيلمنهناككاناما

هذامنتحرجاناستطاعتهاثم،السجيقةدركاتهوبرم،واهوالهانبعد،والبشالالمبنا!"هالة"تنص"رلاحتى،وعدمنةق

بطولتهماانكما،العغةبشر!مزهوة،الانتصاربغارمكللةالصراعكانوماذا؟سميرعلىكانفماذا؟؟بلغاماواكلزقالحبمنبلغا

اسرتها،ومعونة،الدراسةعلىوعكومها،اننواليكفاحهافيمحسولسةيعودحتىواستمهلها،ياوعدعواكدراسلهاافدراست"ـلوعنيعوقه

وعاطفية،نفسيةعاصفةمعاررومن،واحراتحوادثمنبهامومارغمانتىاكصارمنبهرجرىلماالتهـهي!دبعضعذافي!الي؟اليها

علمهافيواصيحت،-الدادساليهيصنوماعايةالىوصلتحى؟الروايةخاتمةفيالمفاجىءجبااز؟

..مقدورمرموقةوادبهادهنتميمامخطظاكونوقد،قراءتيفيلييد!مواففهده

العاكفة،المؤمنةكاالثرقيةللاممتالمنانئرفهافما...الاماما-شىأ!كماروايتهاحداثتدويئفيحقعلىالكاتبي!نوقد،اليه

علىوالقوةالقددةوسعتهامااللعأملة،واللعفةالثر!حياةعلىاكتبلا"مأنا.عليهاطلعتقىيرضينيالذاتعليلهولعل،ادبهله

بعدمرحلة!موتعهدها،الضصفالصغالىاد-ةمىابنانهارعا!ةفيالكاملةالدرايةمبلغبلغقلميانذلكمعادعيولا..."بالعصا

احدنجح!كلما،عدةطوابقذاعالياصرحاتبنيبهاوكلشي،مرحلة،حبكهايجيدرواياتومؤلرفصصكاتبانيادعيلاكما،النقد

زينةوجعلتهوزخرفته،جديداطابفاشيدتالهاقدرتاًبنائها.بالبالمرتسانحةخواطرهيوانما،تفاصيلهاويحسن

لدسأظر،-ن.واذا.السموفيجمثلفانها،ومبادنهاالروايةاغراضعناما

افرادبينالداميهالاحداثتلكوقدرتهاجهاد!فيتؤلرو.لمعلىيحملبطللهايكونانروايةكلديوا"ئوفالطبيعيمنكان

الدي"عمر"اًبنتهاخطيبوفاةثم،وداعيهاروجهاوماءمن،اسرتهااختلا!علىعديدينابطالاالروايةهذهفيفان،.رواي!هعظمةاكتامه

ومن،منهاالزواجاتماموشكعلىوهوالصادقةالوطنيةضحقيراح

ومضاجعمضجعهاامضخطيرمرضاثرذللكبعد"لورة"اًبنتهاو!اه-.--

المجيد،كفاحهاالىوتودالالامهدهنطويفكانت...الاصةا!رادالعالميةالمسرحيالثلسسلة

ماا!وعفكانت.وإلتمجيدالعريماشنحمتمثاليةامااصبحتحتى

والنضالللكفاحمجسداورمزاعظيماكنزاكالتبل،الاسرةالبمقبوربلاوموتىالفاضلةالبلي-ا

لعواريثفتصمدحسنةالسوةمنهانتخذانامبكليجدو،والصبرسارتربولجانبقلم

.والاهوالعطرجيجلالوالمحاميادرسنسهيلالدكتورترجمة

يشيراندونحديثهينهيانالروايةعنالمتحمتيستطيعولاللى..02التمن

بالتعاوناشادةومن،للعروبةتمجيدمنعليهالطوتماالىعرضاولوطريا!ه-2

علممنمصرفيلماتقديرومن،ومصرسو!يةاث!يقيناللبلدينبينلوركاغارسيافديريكوتأليف

فيعدالةوهذه،منهماالاستزادة!ياراغوناليهمايعىومنمصطغىشا!ترجمة

عاليةمغانةتحتلحىوالوفيلهمالكئرىلنالتعثدأمون،فيحسنئتالحكيمللى...2التمن

.....حبيبيشيمياهرو-3

دحظتهملحظالىاثيرانالسوريالروانيلييس!محهلةوبعددورامرغريتتاليف

يعرلعنرخئالهبم!لميدغلمطرللكالممسيعوللممممىيم!!مننولممكنماكانهبملكومينطبمقاءممىادريسسيلالدكضورترجمة

ولكن.اللغةاحكاماوالاعرابدفةمنالبليغقلمهفاتقديكون!ماللى.0.2الثمق4.000.0

والحوص،الاسلوبومخاعة،الصوخاحقاممنكابتهفيالحظهماح!ميمعهللكل-

ميبحثموضعانهليبدامااتحسسىجعدني،اللعةسلامةعلى.براندللولريجيتأليف

دوابيثي!جورجترجمة
دي-واجهنمنتبواح!يفلانيكلحدتدربرشيعلىلعمحو،اللننلكنيامالنوثشهبعضل!.02.الثون-

....اللعبةتمت-م

ائنصيحةطبعتهميئيسبالعصرالئمسىص!حيحفماكانتكاغيوودغريبةعليهو،نسلرتربولجانتأليف-!

هذابعضاناقىرانالىيدعو!يالانصافانعلى.النيةوخلوصمجاهدع.مجاهدثرجمة

يافيمنهامنجاةلاالتيالمطابعاخطاءمرجمهيكونقدالتحرفيل!..02الثمن

عربي.كتاببيروت-يلادابدارمنشورات

وصحتها،)23(رقمالصغحةفي"اذاك"كلمةالقادىءيجد
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.".ذلكبعدتررتوقد،هناللادغاممبررلا!نه،"ذاكاذ"

عنتعبيرا(،المذاكرةالىمسوقا"لفظذكر:26الصحيفةوفي

"الملومانا"ذلكفبمويم!دلها،"مسوقة"وصحتها،الفتاةاجتهاد

ألي-الضميرانوالمعروف،"الانا"كلمةذكرت:03الممحيفةوفي ...326الصصمةفي
."نحنالا"فعقال6منفصلاضميرايكونالمستثنى

حبروهو،،(ا!كلشتينانتما"عبارةجاءت:ا،الصحيفةوفي

."*ثنتانأنتما"فصحته،مرفىمبتدأ

"عتبات(،،وصحتها،!اأعتاب"كلمةجاءت:4،الصحيفةوفي

"ا".أعتابعلىتجمعولاعتيةجمعلانه

يكونوقد،"جنبيهبينتعترم"عبارة:،9الصحيفةومبم

الكبيره-الحكمةرأسيق!حامهثديالصبياعترم:اللغةفيالمعروفلان،"تحتمم"الاصح

ئروجهيلى.سطاالفردسواعترم،مصسه

عينيهفيتنثراناجلمنبمعنى"اميالىرأت"،غيرهافي-كلررت:.،االصحيفةوفي

يرهالجزرمالها.بنفسهمتعدوالفعل،"نظرت"

يديهفيتسق!.اناجلمن،"ش!ه؟ما"وصحتها،"؟يثكلهما":8،1الصحيفةؤفي

رمز.اوعثلامةالصحيفةفي"مزرية"كلمةومثلها،فيهشكلامظبعيخطوهو

فيها.تشديدلاوصحتها،157

واعتقد،"السنينمنعشرةبضع"عيارة:؟16الصحيفةوفي

"02"السنيئمنعشراتبضع"الاصحان

،"خلوق"شب،غيرهافيوتكرر:6.2الصحيفةوفي
اللحسامصوتكيج!ءالخلولى!ن،اللغةفيمعروفنحير،وعوالخلقطيبشابوالمقصود

الجزيرهسحلبةفيينزف.الطيبمنضرب

العشيرهنسبفوقيعبرأي"مزجئةصورةأرى"بر-ة:آ؟6اليصحيفةفيثورر

اللحروفمفاصلفييرهـد.الوضعوزبرجأزججعلهالحاجمبزجي:ا!ةفيوالمعروف،بالزجاج

اللقدرصوتكجبءذ!فىمنيؤخذانصحفان،الر!اجصانعوالزجاج،وسواعأصنحه

اللعهللحس!للكميريافعصوتك-4كلم!قداستفدزأفنكونالزجاجبهوضعاي"زججهةءلفظ

المسيرهقتامةفييومضيا04حديثهعريبة

الضريرهاللغة-لفاوحهيا!نسة.متبضعات"،والمعروف275:لصتا"متشرباتالصحيفةوفي

4،الخوارجوهم-"الشراة"منصارايتشرىفلانااناللغةفي
4اتصذبمعنى"تبضع"امحا.واشترى!ثرىالالفاظمنوالسالر

صحيحه.فهيال!ضساعة
""،"كدلم"وص!تها،"عنلم"عبارة:278اثصحيفةوكبم

يموتالردىانللناقلتوصت!نه384الصحيفةفي"لو4زما"يماش!لنفضمطبعيخطماوهي

سكوتاللصدىانلناقلت"-زالوا"

وغالىا.وصلى.اللعرسلملة:

لحى-.اللترابينطرمنواناللعهجمطوالمعرو!،"سمرسهرهم".932الصصعةومي

.الجوابذلعينيهفييكبرءلمى.بمسطهراانيعرفولم،وسمادسمرعلىيجمعالسامران

اللغهغشاءفضشاعرالا.أروللم،سهر

وبعد:
هممااقررحين،اتملقهولا،"الحزنازهرئم"مؤلفبهذبلست

طيباوقتابهقرافيوقضيت،بهونعمت،للكتابطربتانيصادقا

"؟"،قفسيفيارتسمتمقد،بصاحبهخبرايزدنيلمانهولو،سميدا

حياا."القصصيةومجموعنته"والينبوع؟لظما"قصتهلهقرأتمنذ

ماتواالحرفأنياءعمنديسفهو،البار؟قدمهودنفثات،الشا"لق!دبهصورة،"جديدة

-.فامتهوارتفعت،صلبةارضعلىأقدامهاشنقرتوقدالتقد-سهبون
ئرهول!رالتسووادع!.الممالقةتئاول

صلاةمحرابلللحرفي!دلم
زيفالكونفيماكلأراءوانما،نقداكتبتهارزيهنااجممااناريدلااننيعلى.

حكالل.،يفسحانالفاضللصديقيدهل.بأفكارافكاروامتزاجرننمبادلة

موجزصوخطأاوالحديثطولمنأتيتهاننيحتملفيماالاعتذارمجالني

لم.بر:اللهرحمهشوفيقولدائمااستسبغ!لي؟النقدفساداوالرأي

الرليعىأصي!لغداد ...فيالشبمالعترالتماسرزقتاذاخلقمنالناسفيماأسمحهـزقت

الم!احبمصطفنىمحمد(مء.ج.)البردأقى
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