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استهدنااذياس،نيإيكلحمد،ذالاستبقإمتسء"مابفدر

بقدر،"الا-داب))من71!ايو!عددأبحاثفيقد-نجرجماز"كثيرا

فيعيظنيالاستاذاستخدء4ادياالهابطالاساوبعالىاسهفتما

هذااىاويضا!"/بئآ!ىآدريى.لو-ف((ايمقاءنىالضعليق

منغيرهديهاوقعربم،والةط،التطهقعدىففالبةاالاستعلاءنبرة

اكتابةانايبدواذ.الآداب"))4?اابوابمنا!امااليابهذاكتتن

هـ-ناعاىمدفي!يبئفهخاطتالصوراالب!ضنعطيابى،بهذافي

!كايعععيئنيمحمدألاخجعلشهذاولهل."الآداب))كتاب

ان-"اتصورخىدآعدونالثنأميةاتعفلات،استعراضالثرترة

لمهاصسواني،((المظلةتحت((و((المدقيزماق))قرافذياوحده

إمقادةاوزارةءناعاماهداء-درافيا"ورفوظنجيمبعنكتاببمالى

نحيببقراءةالزهويتأركهمن!ءصاكنيكتشفلطهالسورية

.محفوظ

ابرسورب-ئقافب"جوآة!بميالماضاًث،رخلالكأتولند

ء!هـدكلهةاوون((الآداب))عددوجدتعورأيوعند،الصبءبة

بعضفيراييدتتؤقد،الردبعدمقةالحقبفيوفكر!.عيتاني

والاهاقلفخملاف!رلاًترأيهـصذاًكلانادريسىيو-فأعمال

رأيهعيتانيمحمدتتبزقد-ادريسبوسفدالنسبةوصصوء.ا-

للاص-رزداعطولاجدامعقيو!فياسآلةواهنااىوا.3.:تلماافةاخابا

افعلبراالكلماتهذهكظبرةأىارءتنيالتيالمسطلةولثن.!يهاوالرد

والسبابأطةالمغاحدآلىلصلالمضياسف!مطةوااقرثرةهذههي

ضس-لات51اواتعراضوآلا!ءضعلاءففارغاهوواتر،مىبالعكالاتهام

الموضوعب-كأبدماخاءفاارأياان!مهذاالىأضف.ا!ثكافية

طية.لاعضبااو

المةضورةالاولىووص"!فجمهورهزءنأدرييىيوسفعنا"ا

اخمسينات،اولاو*االقاهرإكأ((ا!ري))لجريدةالادبيهاصفحةاعلى

العظيمفنهع!ىوحرءمناحبتهوا)صورةبودهنقدهألىيدف!عناوما

ا،خرين-لكتابابعضرآيوؤسجميرأييفي-الا.حدارفيالاخذ

علىتدلنابهروتفيالصادرة((ام!ضاءا))"لروايةبسيطهوؤراءة

يوسفعنا!ثلاثدراسطتيالىبقيمحمدآحيلوافي،هذا

م(7191مايو)والاداب(6691اغمهطسأول-)ية!حبربلشورةالمهادريس

نفدعلىردالشهتاكلماتاؤ!ذه.(7191اغسطس)والطلإهة

اتنقد.فيهابطبلاس!استنكلار،بمابقصر

!ةمحهدحمدالقاهرةا

-عمميى-"سممرم!حر-عممىممحيق.ميسسع

اةلتمن!ميمىعإممثمثيه.قممةحولء-

اذياالحوارمنالمستفبدالمتفرج"ووفاقفانابدءافياثرت

اعجي!ابز؟اا!كأورات2ؤر.((الا-داب))فيأ-"وريةاافصةاحوليلور

متحزباطرؤااكوناننيتيفييثنو)م!،ومحهضانيجراديوالاستاذين

اسهقؤتمنج!لةطكثوعيتانيالالصمتاذأناءهن!دفنيالى،منهملاحد

لمعلفدأحهاءايصدرانلمحيهيؤرض،4مثاواعكاتبعنل!درأن

اسه--اس!يا4ز15ارا!به!--هـولاءتهاراتبالكن!ا،اثكأروءىارايه

يلنزماثياوالةكرايهااتهحيالتيادرسةا؟مثل،والايديولوجي

،عي!تأزب،ذالاستيكتيهاالتيللكلم-ةان:اقولايمكنوبهذا،به

صا،وزف!منبكثبراكبروزنا،ايدإواوجياوالسظموالمبرنبطالمفتزم

!ظما.اومرنبطااو/ملزمايكوناندون،نفسههو،،تبها)و!بما

وان،ء!دلميخيجرادي،ذالاستانلجبلانيالاءمتاذقرر))اقد

هذهوهج"-صننطلق((اصفراس،عةاءلملام))قصتطعندفاء"

صااديب،صديداءمديقااكس.بانإسعدنيكأنوكم.لصداقةا

اعر!لا!آنا،ا!تفن،شتهيلابماتجريارياحااننجبر،كالجرادي

يفالااسمهاقراولم،لىتيحيمافيفطعه:اينبرهوام،الجرادي

منءنطفقؤه!تيعن"دفاعبئنفالزعم..مرديناوءرة"داب71))

ا*قهدةذا،نيالإباريدكنتما،اءقيقةاعاىافتراء..صدافته

...فبيهيقعانالصلبة

وائهة-يبدوكما-لانهآ،جمبعاأهونهنوهي..واحدةهذه

واز،هـصا،دونءققبم،لم"قبماناجراديواشنبأباانافنراضعلى

ا)كتابهصنه"يم،رس،ندآءا"ا..بعضابعض،مايعرفانبالضرورة

واحد.بلدفي

الملضز"-سنا)كأ،باءرفواًنا.اذنأخطة..العيتانيحدسى

علىوالا!!-اءوالافتراضال!دسء-لمىقاشمةاحكامايقررونلا

لحقبقة.ا

ا"فا"ل!وأهه-ةالاكثر.هاءاالا*رس51الاحوالجميمومب

...((امه!راساعةاًحلام)ءؤصتبمفي

د،اضءندء،6لاول.رنهمب"نتآ!ةه"نفبى!تانيالاستاذوقع

ا!---زازاىاالمة"م!ونضء"طفعثرآعادثم،أ!مماااقصةابثمكل

انهـزاءهـ-صةلزء؟تا!فصةمكلءهونحمتلعسدمااخا!بماوا.اشكلا

اءبااحفيقبةاالماساةعنتع:ءران!ؤقالعادثم،الخ..ووروبية

الشاءسصربآعظابجماو!تاريخهمنمم!ءنجةؤةرةميث*لم:ناء،شلا

بف--ىيربخأي،ماأنبينانمعهماأ-تطعأمتناقضان.حزيرانمن

مد..لفيوبرالتا؟ضدهاهواماقصةاهـعهووهل،!يرفهوايهمأ

!العقألديوالةزامهاةقديامنهجهبينأربطانأستطع

طبقبى"ةطاقمن!كضب"مقصتيبآنالاعترافارشىمةءطرانا

هـصذه*فىا"اانببالييخطرلمان"او-اءراديافسرها3ما.-

..نذروامنبقلم81زيممةاانهو..قولهاردتءاكل.الابعاد

.اءامافيت-ءفقى5يوتوبي!االىا)هربىصوانه،ذبحاذبحضاقد

و"-لم،وسلوكبءضا،وأنفس!ناوواقمناءارنامواجهـةمنينجبنالن

اهـزيمة،اعرت،)قد.اقوياءوانناءضهونالنصرانمنطويلارضعناه

.ا)كبري(ءونحطمالبراًءةوتلوثت،نفبماءكلونهشم

!روببةازهزامبةا-صتالقصةانيدركأناعيتانيالاستاذقت

وكما-خى،زةسمهالهـربأناقولاالىذلكنتجلوزهيبل،ه!ءب

ء----(صهاصبرظ،اًلمرةا!زإمةبا،لاننا،ممكنايصدلم،الحلم

.ئهوتحتىايامنانعلمك،شاذينهاربين

هـيا!ءبعاشهـ(بقضيةملسزمانه.اقيصةاءضهونهوهذا

انالز"تا،انسااواقعق..نزعملمامصا*دوناابزعمناوسواء،بلادنا

ئرنا.م!-لمكلواجهةمنضاينجهلن"ةخياة،إو؟وبالىفرارناوان

ايرجابي؟مضمونهذاهل

ار.لداسىغمر.،.ونقادهالادبلمؤرخي..هذاعلىاحكمااترك

دبىالاث"تراًكبةاواقع-ةبايسمىماانوه!،هامقىنقطةالىانبهان

اقراءابرماقد.الةنالىإكونء،آحوجلريتقفقيهو..الادب

،ا!برس،ء:اتساأدبلكانلانه،اهن!ضابامأابالسوفيابالادب

اطرفيو"ؤدى،بالشكلبةيع!ىبئدبابونيطااوازاوما.نعليهبأ
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-!ةةرالمالاسالوا،!.ة.يرورههون--ونله،وفيماكةابظ"رحنى..فئية

ع!نؤءأىث،اد"--أفن1ءبتحمي،جذاًبة،صهـربةايةطراالادبفي

هـليط--لأو?،)فةلىتكأ"!ايسابرءبئ،مبناشرةءرفوعةث.ءاراًت.لمممونان

ة*فكلمنبر-":ب،آنرتر-3الىعاموفي.ا)ءلممؤجم!..!،ربانالهصقي

ا*ن،"،،بهرجم!3نجت!ءبزد،5،آ.نا":،!اةة--هـ،ما،أمالمؤؤءلواا

فيهـصا،يرقهبئنآكتاتفىاآلىتتهءللاانمنبكثيراكبرا"ساة

اء-امهـ!-!واذا..?برهماكثبروناحبمضةااأىا!آربربنانبل

ال!قىبئ-صة،،فه3"ض"،!طاا!ىاوصو!أةء،ربلا:برديدةحقيقة

؟زبعهظارر."،ذياير!ابرباءنمون!وهل

اقه*ةاكخابهفياؤتزا"ت"اديآاثكلايمى،ءدانمكن1ا"نكان

ء)ىة!?)--)،نآز"او،5،،اوة.ح!المءإىعبظتيلمالاست،ذناورا

ليهـابللاالتيربىةآلحسقيلان"ثالالاحمىاسءر"لقى؟اغؤد-الا،لا

أءرإة-4اثياالمذانن-آءزة،نيالمونتاجاًن.ا!نأمالماؤيالقصة

ورة.كأمه،ءراًبرجم!هـوافعاحلمليأن!يروحكه!ا..اتقه""اصداثعلى

الةء*---ةؤبمابر،ءافىيأ-آلسإن(،نةءك!-اـءوارياالمق!عواعلى

ءاى-اوافعياءـو-يساءده..الحامداخلعئيفةواؤعيةكصورعة

-لمم!الم!حاأءيبر"ندءبمهوبرل،كاءلملاحلمه،اءسؤ،لرإم،الة"!

ا?--ن..وااواؤعا)ءلمملتعآؤبا:ظماغيرو؟لمونتاج،وا،واؤع

اكانيااز"انيااوز.،جاهذآكانواذا،لاقصقيءتمؤنذصكلاكل"ضنبا!

ؤارض---ي..آ!"،وريبانهاتعملته"ورا)ىعيتانيالاستاذؤادؤد

بر-"ؤمتاتذيآ)فضك!ا)*ملآهمءلأيدركبرعلهءنا%آلىا؟ليراذمط

ها)فصقيكلـدفي

دفضن--4الذياظورباألاحص،آن!-دطءتءلةء،رءرا*قى،انه

ؤقيدثىفيءفيإة-ءبىهلاهـرزاكأنوربما،ا-د)ءقىااقصقىافيالخق:"لآ

ؤ-جم!فى"،ر"،إرياًاتقرسدآلمهبرطريرقة/كتبو!ووعرؤطوست.ةإهث

اة"8،-صقاتمنبةاهـفهبهف!ملماأذيال!-"اىا)دكخورء*آنذلك

اءضانقبطاقا!6آاتبأعرلهءتفي((قاتالماصادب((بفوء"ة"ا

((.الا-داب))فيذاك.*دونتنر!ما

-ام!)ونضتوصطانايض،شيء!ييضيرنالاذحن..بالطبع

هـنصدرتء،اذاتفهدناقداًز،،بل.اوء!ةطاهذاتل5إلشمكف-ة

ا)ممرديالتلقرركريا!كلمآزقديتهوقع-الهباىادكتوركا-قاص

وف-!،ؤرنربع*نآثراقبلاقىصء"هـ"4ولادر"ضزلازء"اسطا

نأيحبولا،بهـابربر"زمالتيأا)قصء-.ةث.وونهر.ضن5هذا؟ون

الهضسكلاالتضكلبآنالادءاءإى.طبعلااحداآكن،اصدفي!ايناؤمنضه

أءتصفاالقه"ء*جمطاضكلاأنهاوبرودةاحثرهو..العجيليلدى

يسننطيملالانهربم،،عبخاتيالارر"ظذ4الهطمحمآوهو،2ر!ءمب..به

"ء4.هونجة،"لالذيالسرديالاى.فوبورموى.."المقصلى"كلته.ور

ن-ءقئيدلا"الء"ةوساءةاحلام))ان?تآنبىالاةاذإقول

المموؤظطوهـعادإبئ":اؤضة،الضزعقىؤردبركأانحلاابةء4هروبؤهمةءونهـا

أسطربعدويقول.151"لةاولفطبقةبلفث"8المتصؤباطبقياهه،لبما)

احقيقبكأااقىور،ةعن?رتقد.لكونربمآ.."اقكلاهذهان))معنطآه"ا

((.يرانصزصرببعدو4يشزآرمنءهـ:"ؤتدةفيشعبةاعاث،،كبماا%ا

رءطيوار"ظؤضوالاة.طرابالطرجحهذاان؟وإ!نزمصن9ا)قيوؤبئي

عىنؤتا"ةكثر!كرةيعطيانهبلاكلقديةمحاولاتهءنؤاز.قيفية

.عاء،"لرزكزأنني!االنظديرقى"ظرية4ارر-"ء*ارمدى

..واىف"ضهـونآيءنا"--مارغةاات"ءاراتاء،هـرؤعان

اتوركةاًراناعننثويتحدءبراأد"لمةبرد))تعدأـمكبكألاشترااؤص"لوااو

ا--مالذينووولاء*نا)عهنجازكبمااالاستاذآطنوءآ.كلبآث!ؤظ!قيحل

،الادبفيتراكيةالالىاواقعبقىاعلىعرأتالتيبالنحولاتيدروا

وخاهن-4وكأاباؤؤه.صهكازتوان،نفس"المسوفياؤيالا.لحادوؤي

اةحمح!ولا!كرةأعطخناا)تكأ"الاخبار"قيالاخبرهلنءقصلمةاإةةروا

ادهرااكل..ؤدبرهكأبئارتصطليتزالءا-اقيء"?يا"ؤ:"((ءن

لم..ا،نلىصاماتءنذ،ونتربعليها

شنبابوعادل

!ءههـهـ!ح!عيهلاهـءهـهي555كاء!فوهـه!1

هـه.ا"سو!ذاكير؟ز-!يا!حيم
امهعراالاكلءبى!:دبى"م9نبقام

"هطن

((اجلةا))مجلةفيحافونصبريالالصضاذدراسطتؤراواابئاتا

عرفوه،آلاخرىاتعربببهات!لأريةوالمجلات()آلا-داب))و"جلهاقاهريةا

،--ابلل!ع!اتعوآتبآآخقافةاغزارةفيزبألىيئهلجادامثقفا

.والاعتزازوراهخرصسيرإنبرةومصص:رءنيكشفانونضجاءمقا

كنبهوؤرأواالط،هـرجوادعذيالدكنورالاسنهاذمحرزوااذينوا

ات،ضج،اارايوا،الملنترءقىاكلفةارجلفي"عرفوااننتورةاوأبحا.له

..لففيءوبههـتلكءنفكلقبلالةريموآءخاف

!سبهتض؟رةأحب--،نفي،)تكئ))بعد!ياتيء!أفىوما-واكن

مجلةءننيسطنعددلابحاثققدهأطاهرا-،آذللدؤرآواازرربئاولكن

يعرفوفي-"كافيااذا..ء،بر"قءددبؤاءمآمل!ذآافراءا((الاداًب))

1غسببل..ح!يرة"نئلوأدرمآ،حاففصبريالاستاذويعرفون

اطاهراالا!تاذبهأداىافيااخسرعاارأيالذانىدهنتواالهماظنا

والخحلإصلآعرضويهنئ،ولا،ذيء"بريالاخبىحتمهتقيهعند

!-اثاثااآلجنس-الاخيرةادرإريروسهطاسكنورام!ر"-قى

،حاؤفالا!"صاذدراًلىاتمنواحد!،اتدرالسةتلثكآتتؤةد

نزتحللو،إقظةبعهبئأالهئك!آل!ملاعماقاأىتنةرز1)نى،اكاسها

ابفصاوتحببهط،ترية!تريرةمت!مةقراءهتحنوتمنحف،ود-ءضئ؟بم

الىر))عندرآستهنتئوكذاك،والمئاؤث*قىالآءلطتستحقاشب،ء

4ت!رض،ءال!رىامامقملاآهنياالممل!تانضهعفهبم.((ا)مالث

.وا!ءخبمابف!!وعن..وءوضوعيةوبئوروبصبرؤت4وتظبأماؤقى

لمكؤهـءخبر،اطاهراعزياتددتور-يآ!كطآناىنفررمطؤقدوافا

ؤ-حمبماالنقدءنتببسستوبآنهآ،والورقآلمحثرمضب*-صةاسراس"ةا

اًلخ....بيء3

مفهـلمه،بسانعددلابحاث،ع!كناضور3الدزنقداناوأؤعوا

ةءمسؤوا-اىاربرنؤعولاحتىبل،ءخهترجوهاؤذيبئلم!توىيكن

ء-نقبدلافهـزيزةآكا؟دابمخنرمة*محجلة!ي*!مقىابحاثعخنرةنقد

وحواهاهاوخلةؤ.هاءمااكشفوا،بهنأدنتمهاالابرحاثتلكاثراء

باقلضابالاحتىيروزعاست!اذتاراح،4وحركأبئلواؤعوعلاداتها

صانقه..آ!رأ!لمةاو.نثآتبحث!زاجودةوعدمجودةصوسعقي

رعق،اصانباوغير-!آنخ،ذليوليسمح-المتسرعالرأيذاك

إ..حافظالاستاذقىدراس

؟المطلاهر.الاستاذعنىددهانفظران)يبدلاكانوهكذا"

نأ-ناضء(ضق!بالشا!ببريالاخترؤط2واق-اضنبيوسمث!

ال!كتاب"نولنسئا،واضن*مولانضوءءنالمؤيديحملعمببقبردمل7

محنرؤكيالاشصاءطبيعةفتالك.افكراهموميحملونبمنلهبئإالذي

.وا)مقاؤةا)فكر

ؤه!وزآخرفي()ا!داب))ءنزموزءددجا،زك!فقد.لاواكن

،والاهاناتالثضازءمنسبلىاءاموجدضي!قد.توؤعتممايحز

اطى،هر!اجوادالدكتودعلىرد4ب،ر،حاوفصبريعأ-4يووع

!5هآسأاؤو

وهي4ازءنمنيع،فيهضدقالنقديكللحين،ألىماهوا.اجل

بدع،لمهلال!رحرير-ةاصيبةباو..كثبرةاصءانفي"ة،5،!"ازءة

.بالادعاءيمندبونهاوادورولبالى.إجرحونهاحين،عندزا

سبئانموذجالناؤمدم،صآؤفصبريالاررصاذردآن..أؤول

ر،)ءجة،احجةاومفارعةارأياونبادل)للممئاؤنتقىا)ءدوداى؟رعدا

نحترمهاست،ذعلىاساخراولوالتط،اهريحاالنتمءناحتوىاذ

(،فكريعطاءمنفدمهلمابل،حافضصبرييتوهمكماسفلكبرالا
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اسفافا.ف3لم،

يوجهـ"اوسض،لمفىءون"نن!دماذا،ء،لأرراًصه"الا-ناواونهل

ة4كف"مالفيبرايادإى"نأىاارداكاتب

يىرتدجاء،نفهلست!اءؤحقبقءنعآصز،الطلآهر!الدكضور))

الا-خرينانبو!م"ت-سزرعا،الآخرينحسطنيىىيحالضشىءعن

الملاس--،ةفييم!نبهفاذا..رثص!بجتهديرآلةاوخوماب-كنون

الادبي-أتف-دادنياعآىغريربوقينه-!وثم!ة""شيبتهويهين

عشرةهـ-/-اىوالحكمللت!ه،لمأ)ءرصةأزمناآخرعا!ا"آتبحت))

والهدوء4،لعلم((ير.ص"طانحانماه))ايض-،وهو.)أبحاث

يوهمأـذياالجاهلافر،روا،الصغبرالالهايفطوهو!والتواضهع

..آخرىاتهآماتاقائهكأاوفي.اسضاركهرهنالا-خر*نان

!راءةشحسنولا،أ)قراءةيعرفلأاتطلهرعلمياءدكتورانمنها

وهـ-ص،وعيبدون-!تبانهومنهآ،ص!-حبسضكلواحدةجولة

اسرجامنون"نولاوءمنآهج!هاتقدم!آرسرمننتءتايعرفلا

.اًاغ...!اجمالاعنماسمهبنتكبماءعرفولاسمعولا..ورواده

ءننامدر4ابدفلا،الرجلءندداءااكتبانأريدلاوأنا

.والت!جماتاتضائمامنجارف.يآراهام4نفءنبلدو،عوأحق

صش-لمولمنفهلملاالاهانةآتلقىأجدني،جادءودارى،كقارىءوله:ى

صض-صيه!أانيريدلاحاؤهـكرشاشصبرييقد!4اتذياسبابا

فه4دالابثمرامنانس،نالانالالش!ه!ءلا..داخلهفيماكلينفت

ن!مىةحىقآجدووا*سسآلةلىآاتهيراناودالنيا.هيرفلايارأ

هي:،الاهتمام

اأص--قهذأ،باننقديصقونأناضجونامثقةولاتاناذا

هلبل:؟اهكراحرديئعندعاواق،قبمص،دؤوننحنقهل،اشالنا

اى4ء،با!"حاؤفصب!يردفيفالملاحط!اثفافةامنشيئاتعلمنا

لامغروريرنش.ءنجافيهالبومكتتفمتاب":ما..ومةآ)"ءعرورانهناقده

الاهـ-لمرماسماءمن-خرفبماشدقيتكلأنيئبهلا،ثقيلطرازمن

صقيثيروهوبلعبتهدرحص:!بلهجةهجوالمظاةاهـ-مواواررهـيات

"خر!لاارشهراآنفرضعفىهذا-مثلهايملفونلااتذيناخوته

وري!تشاردزوكروقضضولوارنو)دكوليردج((يعرفقهو-حافظيعرقهما

-ومورانضبببركوبروكسووفراتوونتزروريدوآيوتواوهبوم

وغهبرهم"وكاثهكينوفيمثروهتسوكودو!لوقوكسولوكاسرواومتير

اس!صهعلور(!ت،كآنيعرفهوظنيةوهنصل.لنبياعلىفلنصل

((!المعانيعلماس!هوآخرلالجملعلم

،انةةوالاساءفرور!فآيرفضيانالادبيؤ)وسطبدلا.لا..لا

هـكيأفووللانياسفياؤكدوأناهذاآ!ول.حق4وصلونبا!خرين

الميءئد"آءبرانودودي،احضرمهمتمبزكانبعلىالردمعرص

اء،لبهانبودي،اتمكريةاقيماوالىااليهبجمإءافىياهذالانفعا)4

ته:وآقولعليهمعزيزمناونينأحينالمصررجنبلهجة

((.صبريأخيااهثسماكانشيما..واللهلا((

فةل،و"هصعاخاضئااإرأوجكا!اهرجوادءليفال.اجل

وا-م،-ستمتهك)مانه.بذلكا!خررنوآلمحنع،أخ!واينكيفلنا

وكيفؤلم(ردكفيوردممابشيءيتصفأنوحاشاه)مهكيسخر

ااض!ب-قهذاوولذاً؟!ايضءاجاهلوعدوبل)كعدوانهاكثفت

!؟هذايدلوعلام؟!باذقد

صهـ-!ريردتهايرةحملالذي((الا-داب((عهودآن..فيالطر

هـلمىاب،نازرنم!موداءمديداأ-قي:4آخربرداكأهـل،!ا!

سابق،عددفي!4وصةنقدافياالب!مهتانيادوارالاستاذناقده

واررؤاعنظرهوص"ةرخفيوالكب،لى-4للذوفىنموذص،ارداهذا!جطء

دمكاز-صةالاستادةىينم!آنودونقصضله"حملةاذياضه9اورأير4عن

انهاًم..حآؤ!صبريالالصة،ذذاكلاص!هلآدريولاإ!شاقده

بئسف:1.4اأهمسلانتد!ننالتيعزاندفاءضهؤكبمايزالماكان

ا!"ألكانزبمازرءهـح؟،لط9؟ءربه،اءأ"ت،،آهىك!تادا

صفاتوقار!،ؤةوكإ،51اماذاألاءلم!ماعكاوكلءلضهثاتذي"ا

والم!،زكالءهالعلومفيز"مقكوص"تا"لاعكؤالدةوءا!النقاش

،لفيراءةاحتىجاهلب،لهت؟ظتارآيافيكيرىمنعلىتحكم؟ةتاذا

!؟لكوءدوا"وء!طوءفرور،4لوعهوفاقد

-!ةالى.ا!نؤطةت41آنأودواناالاستطرادذاكءنبدلاكان

لانوالمفاهـ-،مادعاوىامنلكثبربئا)ثقةاهتزازوهي،اعضقدبة،3

ءمارلىساتانأيبدورو.المتاجرةالابهاالالتزامءنيملكونلادعا/ها

،روببى-4أخطآزعازوعلىحافظ!هجري"هجهقى))اـ-طاكاأتكتشبر

..وأ)ضقدموب،ارو-ر؟املأراأتؤةاىا"-يءالتي!كما

والارسخا)رآئعوتاصيمااضقد.إمي!جاهدوناث-جآباالادبلءكانواذا

ابدص.:!ن،والت!لمفاةز"تا4دوصؤيقفونوالممارساتاالقيممن

وغروره،و*،لب"-ؤ.!مالم!ءمحةااوجوهامنوهوحاؤهـ-صبري

لر،وءكازكأهمواضباباآلادباء.رةلمسهالاساءةاباغيسيء،الواضح

و،ءطةصنيتفهـ!ولهـم.وريرنآاواعك5!!!دحتىبهماضفةاين!ةءويكاد

!ا!ظص:ريعنصادرةلانهاانرا؟ءةالاصتلكوز،ضاعف..عله!م

.نهرفمنوهو؟لذاًت

و!-و-وي5نس!ب!3ءفبدوولمةا!،ءلا!ناىاانيغير

وامورحفادقمنؤيهءما-ءتقارده!جعدارداذلكءثلاًنساالذكي

ءرتين،ردهؤرأتانيةهع؟آآراءهوتمهفهالخا!ءعلىتردصوهـر.ربئ

واوررحمي!ةالمسرحعناطاهراولى42اقاامو"برننهفيءاخرجانألهةطعاما

كنتإذ.الم!روضوالموووعو،حياممراانهداوءن،يثالحدموضوع

؟"زاءكبماااضطاولىةار.إ،تا-تواالنهتضالممنبحفنهءرةكلفيأخرج

،اجاداكديرتاامنمقطعدبدايرةاءسكآنف!ا!!وغروراوتعالماابتعا

أ!اجااصة"ىالتن!تائماء4ء،رءنانت!ه:!از"،أملاا)صهداءآ/:!سحى

ؤلم!!اطبناواحجارةايحهلعاتياالا?ء،ربهـ:وبمهدودةأسطربعد

ا،ءن!وااءجارةرامالرصآلامالااذاكرةافيربقى

ارة"--،ءقيالريةاء،مالحقيقهتهونانصقا!ةمه"-وللك

وهموالرقدنرعات،الهارطةابتنرير"اانزعاتاهوىواشباعالمزاج

!-ضرى!لهذابروردآدريولا.ونهبخ.،مآ!-خرينو!ءطهماعداواتا

؟إ.صنديدابطل!3*اباوكاتبفيبرأييدليمنفببهيعشبريوما

"--ن*فنرفض..اأبايبومذاكيرآتيآلاعلىنتخاوندعونا

ؤ-طا)ةكريالارهابيسقطآنعلمىنهعاونودعودا!ستبحهيثيرون

.اطافيةااسلطتاارهابيسقطانقبلنفسهفكر2امرء!

رءطكالاهته،مضرقىيرم!فتوبىحافظمهبريفعلهماانوأكن

ناالاتقآؤ"كأد!ةا"،مصا!يسواكن.المثقفهنب!بنا!كرياالارهاب

..!:تآينمنخلفةا1اتزء،تواالج!لر،بمبوجه،ابوابنغلق

!؟حقاءضقهونن!نفهلوالا..والا..نفعلانبدولا

ع!امالام!برعبدقاسم
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يثاحدصدر

أالكبرىالموريرةالفورة

ء291-27!ا

تضخنر.لموثائقضوءعلى

عببدسلامهتالهف

،

الثتبات!ءناطلبه

عرلمحمحر-عرسسي

83


