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عوادوتواللبقجيران

الاستساذبيروتاىؤ!م،اللبنانه-يئالكناباتحادمنب!ح!وة

بعنوانمحاضرةؤألقى،اتطاليافيلبنانسغيرعواديوسفتوفيق

اهتمامااثارت(العدده!افينصهااًلقارىءيجد)"الادبيةتجربتي"

هـذاقدمهاعممفةشهادةمنتضمنتهلماالادبيةالاوسادفيكبيرا

طوإلى.انقطاعبعدالكتابةعالمالىعادالذيالبارعوالقصاصالروائي

نقابةي8صحغياموقمراءوادالاستادعقد،ذلكالىوبالأفه!افة

افامةهو،رومافيبههضمثروععنفيهتحدثاللبنانيةالصحافة

:الادربالسفبربيانلليؤيكماوننقل.صبرانخليللجبرانتمثال

ص--"،اجمالراخاطر-؟رومافيجبرانخليللجبرانتمثال

ومرهـة،ال!ونعاصسمة،الخالدةالمررينةبمعالماطوف2واناراودني

ؤف-ي.السهاءحتبالدايمناوايطاليا"نكانواسواءاربابها

اراتواتنىوتماثهلصاباترتفعوشوارعهاوحداثقهاالعامةساحاتها

منفيهافي.لرماص،نبالى)*(شرفا9غرباأمالماعباقرةمنللعديد

.والحد*ثالقديمالتاريخفيلصمائهاذلك

وبين-الثقافيلبناىوجهيمثلالقبيلهذامنبشيءوفكرت

الكببرالثانيالد(يئفخرمنذاؤحضاريةالعلاقاتمنولبناناطاليا

اهـىذ!بءاآولىلمحكريفذههب-شانابأفلهامنهاالثقافيةليستما

خليصلجبران،الع،امرقعةعلىلناالتي-اص-الرابحةلورقهـةا

بها.اللعبنحسنانعلإناوان،جبران

ومسى،عباتصالات،منصبيأتسل!اثرعلى،سنةمندشرت

ا!خارجيةورارةامن6رسميةوغيررسميةعدةومؤسساتدوائرتناولت

بلد/ةالىموروا!دوالسيدالصديقالسابقالور*حربشضالايطالية

الثقافب-ةالعلاقاتبمركزمرورا،المتاحفعلىالمشرفينالىروما

والصحافة.الادباوساطفيمعارديعنفضلا،العربيةالايطالية

صفسةلاتكاتباصفة،الامكانبقدرالراجعاتهذهفيأ)ضزموكنت

تهورطألاتضبعيف!بماالاخفا!اقىحافيحكومتيلتوريطتجنبا،السغير

.حرجمنفب4

؟7!ا-11-(01بتاريحفجاءنيالتوفهـيقحالفئياىاحيراوكان

علىوافقتروماباد/يئان(المذكورالعربيةالثقافيةالعلاكاتمركزمن

الاهتماموان،المرعيةالاصولبموجبتحقيقهايتمانعلىالفكرة

.التمثالفت4ينمسبلذياالمكاناختببارالىمنصرف

ؤ-ابتا!كؤامد)ربوريعيبوريجوريالسيداقتراحعلىوبئاء

ال!-،مالمراؤببريترانجليكارأوالبروفسور72-12-4بتاريخ

الامر.ديوتباحثنا،والمعارضللمتاحف

ثارعالمواجهةالحديقةهماالتمثالاقامةعلىالاصنجاروقعوقد

الجديدةاكطقةفي7!اكاأاسط،كاأطول05لبنانلجادةبالحرياو

شوقبم.اح!رلشاعراتمثالهورومافيواحدتمثالللعرب(*)

م9

5صرصضلمج!الحر!ا!وللوا

ححهححح!!
المنطقةهذهنشاءا!.يرجع".زا.!"اور"بالمعروفة،العاصم!ةمن

ومئهـما)الدوليرومسا.معرضاصئحةفيهـابنىاذموسوليئيعهدالى

!مرانية!طف"الىذاكمذوتحولت(الاولىالاحرفمنمؤأفااسمها

ؤهـها!تاروالوزاراتمعطمالبب!افانتقلتهامحكوميووسطصمة

المتاحفمنطائفةوانشئت،ا!نمركاتلكبرياتالسحابناطحات

الرياضةؤيهاق!صربماالاولمبيكأللالعابوساحات،الدائمةوالمعا-ض

بضورمس!قةوحدائقوسههـالنطقةفياء.طناعيةبحميرةمعالعالمي

.بدبعهندسي

محاذإةوووي،،،1وأوصالمنطقةشوارعاجملمنلبنانوجادة

لب!!رباا!،نجةاقابيصلالذيكولومبوسكريستوفلاوتوستراد

ؤيججرانتمثعاليقامان،قلتكما،رؤيوقد.ايطالياوجئوب

ناصص"اخرىمنوللاوتوستبراد،ناحيةمنلبنانلجادةالمقابلةالحديقة

حدودلغ!لىوالافقالمدإنةاعاىورائهماومنص-"عليهماتطلربوةعلى

مؤا!51عنفضلا،جبرانصوإحاءوالبناناسملابرازايمثانطاي-

ا-االسنهطولاقاصهـيناالملايينطريقفيلوقوعهالسياحية

.بةالالروالمدنالشواطىء

الجانبايان.الجانبي!نبهوبا)ضعاونفسيتمالغكرةتحقيمقاما

!قدماذياللبوالجانب،الارضيقدعمروماببلديةالممثلالايطالي

و.صبه.صنهصهتكاليففيهبماالتمثال

اثوكذلى-اللبنانبىألجانبمنالتكاليفهذهفىتشتركانوارى

وزارةمنءل-اخرهالىاولهمنالعهلءدلىالافراففىطبعا

.بثريفيجبرانولجنةالوءمي"الضربية

شخصية-بصورة-بالموصوعفاتحتانئيالئاسبةبهدهيسرنيو

زيرارتصهاثناءالاسهصدكاملالاستاذالفوابمجلسرئيس4دوا

ءلمىالمجل!!9!فىمواع!اتقهداىياخذانهوقالسةبحما!بهالرحبلروما

.المثمروعتنفينيتطلبهد4اعتصايا

لو-!،؟فصط،1تأديةالىتباثرجبرانلجنةاناعتقدكما

الماديتراثهعلىىقي!مةهيمنالسميعلبمماكلفىمصلحةمن

الععيم.والممنوي

فارىستنمةمنزحىوا،-ظرمالتمظلصعمنالؤاع!؟طوول

التكاهراتمنسهلسلةاًعدادلىا4المبدئيىالمواؤفةفوريصاران

:وتتناولعنهالستارازا!كأتراؤقالثقافي!ة

ادب"،،4س-صرف:جبرانعنالايطاليلةباللغةكراسطبع-ا

وؤبرهبمثريؤيوءشحعهليويورككيلأمكنبهتمثلصور.معالخؤلنه

حفا!طةؤيلىخوز،مه،بىخانن5وراسهمسق!ع!نمهـناظرمع،فيها

.الحضورعلىالستارازاحة

الزيتبةبربرانللوحاتاالرسميروهـا!نحففىمعرصاقامة-2

لاب-راز،بشريفيمتحفه"ينهايرضألفالتياللوحاتمنوسواها

."ءرالشهوجهجانباىا،الفنانوجه،لهالاخرالوجه

راجلاتالصحفمننخبةمنملاحقاوخاصةاعداداصدار-3

اءتصيوواا(ممتشرؤببنبعضالىبكتابتهايعهدجبرانعنالايطاليةا

ءلبنانعنوس!باجبةتاريخية،معمعلوهـاتجبرانبدراسة



ف!باضسليص(ن:ا!دابللمرا

اومثى:لمبلادبقاتمةرؤبة

هصو،ؤكطقا-ىءاكلح!ملهى"،الاوومببة!غا،،هامانكتابان

،كلاهـ!ارء*"ةطع!لى!ضهوصااو،با!طبرناو!هما،الصحفبائع

ية،فىلف9سلسلةفيضدركلاه!ا،الاصبعوبسمك،الكفبحجم

مسوهـيأناقداحدهه-ا"!اكجدال!،ب1دارو""الجديدمطبوعات"

-روالاف"الراعيعليا!كتورا:"وميستواهصوالهءلمىلهلفرإكلا

."حقى/جببىالا-تاد":ةربكارازمنو!واقة،كبيررائد!قهماهى

-ىم1اع!سح)1او؟االمصريةالميلودراما"ءصاءيمالر1ءلميكت،ب

يلالطيرت،،تار،المياودرامااعنشقينداتدراله--قىو!/ث،"وارمعوع

حقي?يىوكأاب.القصءرتاريخهافي،المصرية،ا.،و:را"اوءن

وو-ءات،آحجماؤفىءىكنابرأركانوقبله"للجم!ا!قىازشودة"

اًل!،مخلالاصدت،((ئءايا..يارءلي""شبابالاصعطر)):اصعكا

.4لما!-يا

ندهماتتوقفلم!،الايديلت!امى"اوتد،اهميتهماعلمى،ال*خابمان

الذازي،الفعلؤيحبمهـة4االرعبة؟ورء9!ا.لمنافنتصاتاولا،الاؤلام

ا!مىحرإ"،القدرة!همناكائخاتوااءالاثءونض"وب،الحوارونجصة

ورد"د،بافى!يىق،روالانس4،الانعكاسىو،ارصدىو-دتركءلى

صاصبلزر3ماول!ا.وملاحطةرفضااوا،واًسقجابةقبولاالافعال

الإمل.و،لته"يراو،ل!عنراءاو،ثاءار1،كأكله

فيا،ؤرقيءقييصبنساغلهـييالادبالعملؤيافناإ،قضا

اص!يفتييلادبيم-كأال!ه!!اعه!ةأللى،2،ءقالادبمنكئبء-4ممط

افتتاحبا"ث-4في،ب!.دغير،وء:هـ-يمن،((التعاور"و"المساء"

ق!"اره-؟3.؟،ارت!!!ر!رأكا!ا!دء"لمجلةا"4!جالة،للاقةلسا

ء*ءفالق!مجموءاتهؤي،غالها،ومصالنافاعلاه،القكباالابداع

"الجوررلصط!ر،ب"و"هاء"!ام"!ونر:"لقصببرقيىا4،نجبارواوفى،لقليلةا

."وببنكررءاء،"روقطوء،1"في،المشثورالقصدمن،اًحباناوشصر

ا،دبري،الع!هلمطامورنتكالو،4يىؤرؤكانوما،ا!كرياالابداعازكلة

!!ويدكلاعاى،ور!وى)جبكلصاءلمى-سضر،4فيالفنوقضايا

ا"كووة،واروحبقى9او.لم!-وافى،الحصاكلقى11دوىللجمالتح!قمن،و!شق

4،وءهلكقابرء3/ل"الىحظىبسبى،ففاض.الواؤععلىالشهادةمع

دايمالابر!-،!الاصهداء!لمهاكقاؤ!-قىحباتناعنثظفىءمسثول

!،،اداوزأءلها،ال!اء*قىإونكأراومسن،اهـتعط4!-،نظلبا.ارنقدي

معلإا،،افناإء!،اؤةذووكقارىءكم!/هـ!،وملاحص!اته؟تهانطباعكلن

،للقص.او-ارر.ءاوإرالا-لإجمبى-و.ر"ير!ا-ك.كلتاووبوسلامر،آخداو

مستشحب-ن،ا-حري!ةواالاشعمراربل،واكراهيةار؟ؤىاوحرية

.اأحرمارءىوك!،المقدساتهـفهتإترخحيناو،المقد!"ات

؟ء:-م!،ءا:ده،طةوالبس،كت!بهقيحقىإح!بىي!ى،لل!اطة

امو!افبىاظؤو11ودشن،تسيطاوتسطيعدون،ال!ندك!الاعنندال

ووورائله،ا!ةووحب-ئ4وطر(ورلإالمعطىبرءنالاعتدال،الا!افىوراء

.اسافاوتقت!يير،نود،-!ريطاوتقصيرلون

صاءت،وخاهـدراي،وانطباعتدوقح!ىيبهبىععدالنقدولار

دا"-"اكأ،باوجأء.موضىوعالهااباغايعط!بمالا،حرة،كتابهعناويرن

،ف-عوازم!،،ءر?ود"رز،بم،ب!لهـالا،اظا!!افيمتناثرةيصولا

ولاترصدبغير،هكذا.حرة،لفناياقضا:رفيعخه!شتاتها

كتا/به-ؤأفلالم،فاؤدفيدرح،ا.لمكونوبا!ورقمنكخهـاماتتخط"هـ،

الحديمثة،اققصمعى!هـهءأنك!!"-!قي،للطاجفاففله!يبالم!:ى،بعد

-ايحس!،مب!ظورةفرص-وحئ!سوى،مقا!ثابين!بطلاالىلي

الا!ناب.لمى3،يرىحطفىوا)ءلم/بمالهقل"امامهيقفو،اثروور

ادبمنر!ء!ةاضررة-فصهولاليستاقىيا1-الكتابهدافص!ل

الاسبقالجيلل!-آاساها،المنفالادبفيخانةمنرل،ا!ال

الرأيعنل!مبيرقلمية)وحاتهـ.ال!وافبادب،بص:جاتالاتؤكبما

لون.فنانقلم.بخطهوان!هـ،،مد--!عنهبم!دشهلاالذي،11!سر

،غيرهعملعنوان!4عيلههو،عن!ص!،للمفنلنالخالقاؤ*لآ!دمن

اوغاضبا،راضيا،متذوقامعلهو.ةأرئاللمغييالفنان!سمبمحين

.اسع،ص-راومصفؤ-ا

يكنالبلمن"انآل!اهذاونحت،تاكتابالاولىىا)هـء*كلءت

-كلاهاكماالفنفضا؟هـن،يرالص!خ!الكقابانتدرك،"؟الكاتب

انطباعاتوعن،الفن!4ومعمابمدع2الف-ثانذاتوعنرلط،حقييحيى

الجبل،هشبهاقيا،ا!عربيةصةالقصعلى،2نهوملا!ظاحقيير.ى

وناقد،لل!مةككاتب6نفسهانرهـبربان!"له!او-لمى،ا)جدبرب

،ويسجلاالانطباعاتبر!-دهإدتءآنؤياقح!كلحقي9ء!ئركطو.لاعتسةر

فصهـولاصىاا،فمم!،كتاب4بزلهله-ولايجى*!اثم،تالملاحظهـك!ه

ذاتوامثلة،ءظاملففالميقاحفوىولأراء،اوهناردضعاياعنءيرطا

بشاعر،،محدودةغببراعجاباتشء-ن،كفناذجمنح!بالهـيم*ندلالة

.ا!خطابفيأه!هل11ك!مةفيأقدهناو-هـبركأولاو،ؤصاصاو

نافيالحقوله،اتجديدا!لادبص-نالكنابك!هولمهظم

منننصفممذالافملدلى،جبداير،هـو؟!ملانه،لاتكص،محنهر*تب

وربما،لاذشمابرهمونه؟ذج،!،ةوربرها،ش!اص،آ،الضمينات

اعرهـواؤكد،ءلآح!ردفيذافىحدث.يا8هعظاو،ا،ا!ب!خى"ماذجكل

اؤننقديمهوأة،ارلقص،صيئمنعددلأق2لمص!ومقدماحقي(-بييكانحين

،ودونرفقشبا،بالتعمبيمترأيهوملاصيظا،بالقبولمجاءلملا،لاءعالهم

بمستوىفعيراو،كقاص!لمهفييى"ور!رانلاحدهمبرفلمرولمتحرصح

حبن؟الاستمرارعلىةمنم!انفبرقب-لآ،4أ!القز(كلكانتاذا،ء!له

الم!لة""هجالةلتحرءورئي!ا-لآ*-!آبصفة-ح!ييحجىىن

ععيرة،اعدادمن،االكريمؤب!ىمن،وؤ؟رضىؤ%لهاتياحوا،القاهرية

.والالف*إرا!قعصصمنرلإفةغزاءه؟لهو،دشراءفصاصبص

الادبب"ؤراءاتهإدحصامن،الكص!اب!-و،انطبماعيئنقديحص*اد

ادبعلى"!صهقياملاحطا!هومن،لادليياا:ماديافيا!!تا-ةرر"!لاء

الجديد،يلوالج!إجدبربى.اايجبلؤي-"القصكه،بمن،الشباب

إسى،ادر!سفمن،اًلتسربةواؤم!ؤمفيبعدهء!ماكل،وروعندهدائو-ا

فيد*-داحدي!ضفهلارب!،إظيا،المجلا!ولالتشابالكاتبذلكالى1

حقي.يرح."بئصوى،الادبب!قىاح-!اةا

تحت،افنمتاهـبقال5طه!افيبرهقواة،كض،ب"حقي،جهىيبد،1

:ا!مهؤالهـنيريبهقوهـ"كى،((؟اتباو33)بمشبلمق)اعهواق

يننصورا!هو؟!كلالباليه"صلمااسمىار،يئترا-بربالذا/تدكاي))

واسبقهمنءل:الاواسىالطائف-قى:لمظائفتيدنبرا?-"جمهوراله

؟باف"،عمبفاا!إسايرحسان4ل.!لا.الكتابكبارمنعلصره

الجمهوركا،هذاالىبكلامهإضوجهانه1،صكلببعايضم،!نادفيعضو

..قومههيجمهـورهءنازضافيفاطانفةا"و"دصمائهالى!عفببر

عراقشكيلهااجمبدكعر-!ةبل،شحده4بؤمازمر-طبق3أفرادلا

يتعير،لامعثنصورةكلتحتمنو!كن،ء!ير!ابصهـعصر،اخنلفت

هياتيا!هامزا-!لىاررالافكااء!ااءلاقع!"ىا!لقادروحدههو



،،..الاصيلملوالمعدنالاخيرةالصورةبينالجمعمنبدلا.بهمتفردة

ضاء4لا،حقارحتبفالكاتب.منحرفةبل،مبتورةت!لالاجابةاكن

،الاخهرة4صورفيلجمهورهالاصيلالمعدنعنيكبوالكاتب،ناديه

الجمهورهداهـنيركتبانه،محدودغيركمالاقلهميكتبلاولكنه

دةبلمنمن.وحدهبهخاصلجمهور!كتببل،منهالقارىءللقطاع

إوثره،الذيحقبمي!ييفهـقارىء6القارئةال!بىبضةالقاعدةجماهير

ا)كلأصدبان،يختلفكما،يختلفان،مثلا،السباعي.دوسفؤاركلاغير

اجننماعيا،1ضجاو،نفسيا!مرا،ومسشوىو!م!ا،ورؤيةموقفا

اخر.لونكاتبايؤثر،ومثلههط،يقرأونلهااًختياراو،ثقافةودرجة

:"ظاراوثقمرتطة،((؟كاتب21يكصبلمن":سؤالعلسفالاجابة

زلعىسددعلىبالفكرالمهتلمونفيهسايختلف،اخوسهوالعلىباجابة

،هو:الحن1واهـور،المجمالفهمهاختلافءلمى!بال!سن.عملهممجالات

وخددبل،تننعرضاالىؤالهذاشوا،جابة"؟الكاتبيكتبلمهـاذا"

الت!ماالكيفيئبالفرورةوتشكل،ورويرت4الكاتبموقففي،وتئحصر

والذي-اليمايتوح"ا)رزي،بهاخاصا1القارىءوالجمهور،فنهبها

بالانضاءوانما،فقطبالارادةببس-غيرهعلىععينقارىءملاثره

الفبلآوالقدرةالخاصةالحياتيةوالخبوة،المعينالاجتماعى

المستطاعة.

نعثرانيمكن،ؤاجملوهو،وغيره،الت!ن!ريالرايهذامثل

الاراءلكن".لب،طةافودة)،كتابفي،واخرحينبيمنعليها

.لاؤهاالكتابهذافى،مساحةواحثر.و*همالاحطوهي،الاخرى

خاصة،بصفة،اليوموؤصة،الجديد1الجيلوؤصة،القصةسن

العربية،اًلقصةفيأءفيممننازةلتإتاوضعرائدم!نتافباولأنها

الفكربرودةعنبهينأىالذيال!قصصللغةاسساممعهاووصع

مبما،الادباللغويالج!هـن.الموروثةاالتعبيي!رواكلشهـيهات،العلمي

وعن،ا)!نصيصالىالتمميمءسن.والمجازيالزخرف!والافرا!

الخصوصي!ة.1الىال!موميسة

الجيىلوقصة،الشبابادبعنا!راءهذهانالغريبومن

،ردودمنهاالكثبروصدقي.واهميتها،خطورقهاعلىتثرلمالجديد

.لشهرانالكتاباصدورعلىمضىوؤد،بعدفعل

ال!تعببقهذافي،الدؤيمقةاو،الوافيةعببر،الاحيرةالمحصلة

ملاحكاتعنتكشف،نفسي!عوالمتبقيصة،الاستطاعةؤدرالسريع

والاخر،بالحرفةخاصاًلاول.لألشبابادبعلىنوعينمنحقيليحيى

بالموضوو.خاص

التكنببكفيها،غلبة،الجديدالجيلثصصعلى!لاحظضييحيي

باسسهـوب6مع!مهـ؟في،تزالولا،ومفهومهالؤنجوهرعلى

لجمايىةاأضكلرةاالىالمستند،الفؤ4التعبيرالىترتفعو"3ديققر

والعقل.،الروخع!لمن،منضبطاانفعلابا+!تثاره،للفن

فخفيؤع؟ا.للشبابالادبيا،سلوبانيلحرحقيويحيى

المضي،بافعال،ومصىتممايحبرالذيالراويطريقعن،المأضي

اسلوبا:عنمبتهدا،المتعددةااللغويةبصوره"كان"الفملاشهرهاو

اضتارعكبهبة"طرإقفيوموكألأ،"اأـبابخرممنسرؤ!ةالضهـكر"

.(،فنبممبرربلا،عقب،!لىرأساقلبهبل،الزمني

،لااؤتصاداالتنابلدىالقصصلغةكيفقرا.دروحؤوءدحيى

كايةالفقيراللغؤيكاموسهمفيضمحالةوانما،حشمةولامنهم

حصيلةعلىبدولاينعكس6وروحيذهنيكقروليدوكقرهم،الفق!ر

،ب!ولا..مادتهمهياللضئ"انمع،انغسةافاظامنالكاكب

،و-شكلونبهايعملونالتيمالمادةهذهبمعدئخبراءيكوقواان،للجميع

.،،ذوا)همعنتعبيرهممنها

خضوعاادبهمقيالشبابخضوع،بأسى،ينصرحقيويحي!ما

بانعصءار-الفنيالتعببرفي،الشاؤهةة!اللمغوللمودة،!اءمى

تقوؤع..اكراز.مارس.الف":مثل،،ءينةالماظؤك!صهمؤه

.(الث،مفيالمترج!نلفةلذ،كاحدالاسباب).،(عفويتهمصلوب

مةمقاوعىن،الكتابهؤلاءءجزكصايفسرؤداللغويوالفقر"

بيئهـ"الشائصةاللغويمةالموصة1هدهسحر

فيواؤه-ا،ابالننثلادبكقارىء،نفسهيجدحقيويحيى

،الاسفمع،كثيرةعادةوهبماًلنحويةالاخطاءول!سيرهتعوقيمطبات

برسالته،أكاتبااستهانةوليد"بل،بالقواعدالجهلوليدهلانها

ا!هلةابخمه،ئصالالمامقلةالنالثى?ق1والابهام"،"كلمتهوشرف

."بعضءلمىبعضهالكلامترتهبواصول،العربية

ظاهر"-ص،الادليا!بابتعبيرفييلحظحقيويحيى

التشهء"على،ايىمينافصىفي،اثجماببعضحرصي:م!تعارضتين

يترصدالكاتبان،للقارىءيخهليحتى،شديدوبايغالى،المتراكب

.اليساراؤصىفي/،الاخر،بئوحرص.ادلريقعليه،ويقطعللتشبيه

غاوبلأوير!لتزمونبل،"التشبيهيكرهالذيالتحدثيالاسلوب"ع!لى

لءث:يهاتاان"يحسلا،الطرفينعندلقارىعوا،استخدامهفيالقصد

اضح!ر،!ااجلمن"فيابهاوان،"التبراثعلىشاملاطلاعو&دةهي

."وال!ة

،ضرورة،ؤصص!مكيفها.!م،الشبابعلىياحدحقيويحيى

،حىدد،خاصهوماءلى(اللغوي)الادبياتعبيرهمفي،الحرصر

بماقشب"،و،بالوصف،مثلا..المئضدةوالطائرة:وخصوصيةبدؤة

وؤدر"4،.اعالافعلىؤاءوسه4ؤدرةالكاتبمنيقتضي/المطلبهذاو"

،"غةالبليالصارمةدون.الط!هةا!رويلهلتتببن،الملاحطةعلى

،فبىاخاصاالىالعاممنالانطرو"عنهناحقييحيياليه،فقوما

هـنتحدث،حصناًلتوفق،بمقابلة،خانه،الادبيااللغويالتعبير

الافهـخماصفهذا"العامالىالخاص،نالانطلو:"المعادرالانطلا!

ص4"ماوقد.الادبياللغويبا!ايرخاعروذاك،ايجربةوابالرويمة

التهجب!الاغويهبم،احدةولهـعمليةوجهين،لتينكمقو،حقبمي!ى

.،نمتقابلتمقولتانهمابينما،الادبي

ادبفي"الحرفة"علىملاحطا؟صهخاتمةفي،حعيويجبى

الىالانحراف"،"السطحالتزام"بينواؤعيونانهم،الشباب

اهـا(")يحترمكلا4كئيسركابتدالارز.طحاتزاماو"."العمقطريق

ا)فىي-هـالاعتلدالبهنهـهاو"."تسركلالكنهاو،فتحهـترمكالاغوار

."للبساطةانشودة1ابدايطل

4وخهر،حتي!يحببىعد!قىخلالومن،الشبابلادبنرىهكذا

!همامديدواحتضانه،لتن"،بوالفته،الح!اسوورقه،الفنية

قاتهفي.4إول،ءضهورضاه6لفنهماحتضانهمناكثو،واكأخاصاحياة

قول،ؤجمهلءنالذي،الفيزيواوجبمللتعبيررضهفيالاولمفتتحها

،"فأمتعكتتخاللضك!وكنتول)الماضيفيعلاقتهماعن،لزوجهادوجة

هذارفعمنبدلاو""الفننطا!عنخارج"الفزيولوجيفالتعبير

طاقليدخل،رمزيمستوىالىالفزيولوجيالمسضنوىءصنالتعبيعر

موضوعا:هم،الثسبابوحرفةبين،اختامبماوا،خرومفتتحه؟."الفن

ا!طرابايعانجمالفابس!رةتحبم"لتياال!قصيرة-كأللقصر؟صه!ط

لار1وص!تتناولى"والتي،"والعاطفيةالل!نبةحياتهفيشديدا

!!اابع!امثلة"لجدانيستطيعفالظرىء،"وتطورهالمرءراهذا

شالمركلو!مة،النفسيةالعباداتيئرباتصور!التيال!بفي)واصد!



عاىالقائمبالصراعيهتمبل.العلميراحملاوالفن،الارادةان!دامهو

تقوماننجيكانلذياتدراميألعنصرأهـوفهذا.الاراد!حررفه

."القعةهذهءإيه

وفمي،اك!بابقصصموضوعآتمن،مغزىداتقيوبسخرء

-قي.يحيىيقول"ا!*ربيهفىالقصوكمظواهـر"بصوانعنهاكاملوصل

"شالديناشاعلو،عليهتلصصمنالقصةفدناعول!يفىت!الربه)ا

مافقدتحينفيتجدلذلك.الميداتيةالاجتو-،?بكأبلابحاث-مى

الت،راتأتببنانخلالهامنآحاول،للقصصر*اعتالأبحاثهذه

الكت!ابقصصهيعئدهث!ادةواصلىؤ،1،مجش!مص،ؤ!.ل!سىاقي

وااصت*"اتمهـتفسعده،مض،شرتلقاف--!عابيرلان!-،،اناشئبنا

ال!شاةردودبمثابةز!ط،والتحلإلىالوصفدطاقلمحيتدور،الؤلسفة

."الاجتطعيةالابحاثمعهديوزعهاالصتمارة!ثى

مؤ.ا!جد.لدانبملؤصصاناحقييحيييلاحظ،يسةالذداومنذ

دوالىقأتير)):مثل،اليوم!للأ*تمنالجديدكمعالجهوكيبعدتوغل

ات،ءنائيراو،الابريرآوالصغيرالفلاحعلىالملكيةوتحديدالالمحطاع

بعفهمالناسءلم!لمحاتعلىالشعبيةهـنوالمسآ،،ونيىلأاال!ها)جمعيات

!خالى،ءهـالجامعةعنالتطيمتحويلمهضولةتاتيراوا،ببعض

وفوع،للطلبةالأجتى،ء!ما!المستوىءللى،والفنيةالصناعية!المعا!

الاطفل،وض،ة،الا!سةكيانعلىالمراةعملليرطأو،ريجاتهم

الجد*دالجيلفصصايغالعدمحع!ي!ىوي!غسر."بزوجهاوءلاكت!!ا

ينطلب"هنيااننعبيربان،ليومإفمشكلاتمنادجديدم!عالجههمي

ء!وضعهاايستقر،المرئياتكخيهتراجع،الوف!تمنفسيفهمنطقة

."المعتدلةالصسلم!كأفسبها

يأخذالجديد،قصصالجيلعنالموضوعاتمنعددالاستبعادهذاوبعد

بل،موضوىتمنالقصصهذهبهعنيتمارصدفيحقييحيى

أها.ذاالقصانواعومن

اها،ابطاسلأةخلالمنتعرضا-صيللقصةرواجالاحظحفيفيحيى

،التطورالاجنماس"مطاهردليهتتبشن،انتاريرخمن!ترةاجمانهموتعاقب

كجيب،المفدمةاالىالقصصمناننىهذادمعفيألفضلويربرع

ا)قيبر4ومطالبتهم،النقادأنن!جيعوااى.افدامهثبتالذيمحفوظ

تمبرلاقصةلكطوفضافصاءؤيه،الارهابمننوعالىانقلبت))

تفسهرا،ال!وعهذاأتىالمي!لحه!"خيىويفسر."ا!بمانجاههذافي

هاضيهيعر!لان،ارومالشعبلدىحاجة"بوجود،بدورهساض-را

بذكاءحقييحيىويربط."اينسيان.واهمالذينإدهاجدأوحياة

،اخرىوحاجةظاهرةوبيئ،والحاجةظاهرةاةهذهبين،ماكر

."الحدلمئةا(دينةمهثاهرعلىالد؟نأحكامتفهمالى"الط!"هي

موضوعانها،في،اتها،الشيابقصصءئءكقررحقيويرحميى

ؤسهاشيءليس،الجمالاوألفنالى"تف،رةاقيمنخاليشةقصص"

كروالت،سابقاالجيلعلىادثورةمن،الشبابمرحلةإصءبمما

اكأء،رالملاقىعندالاستقلالوفي،نوا!يه،نعصبفيوالرغبة،لمبادئه

وا،الارضرحابفي،جديدة!فاق،الانطلاقتطلبالجموحاو

."النفسرحاب

المتوسطة،الطبقةفيالاسرةتماسك))عن،القمهء!هدهمنفكنير

لافهمالزواجعنثعرفونشبان"وءن(،والابناءالاباءبنوزساند

،وعن"اباهليعينزوجهلطلقابن"وء-ن،"ةالاباعباءيتكلؤون

وا،"الاجتماعيالم!توىتحسيناىا!!دفلأالم-كبالتعليمفيالرعبة))

او،الحلقةفبملشديدةاورغبتهما،الهإقروالأم،العقيمالابسن

إلزو!قىو""تحمللكيزارالىتذهبا!االمتعلمةالزوجة))عن

."زوجهاتخونانهـاالولاجلمن.لقبلالتي

افتىأببنالعلاقات"عنتعبرالتي،الجديدالجيلوقصص

لتاليه:االصورةفيحقيلحبى-نراها،"الجديدالجيلفىوالفتاة

وعاطفة،وعقلاروحا،الفتاةمن(ارقىبأنهآفضىعثهـاراسحاعتقاد))

"مخلوقوهبم"،التحررعلىالقدرةفييسبق!(وهوعنهمهخلغةهي

فصصف!ابعضؤيالرجالمي1ارحب"و."بحذرطريقهيتلمسعملي

فييحلقخياليعذويحبواما،مقزرةب!يةشهوةاماا!بيرة

ثصه"الرجاليالحبثصصكيح!ييرحيىرىوك!ض.(1اس!ص،ء

العع!وأوالجسدالروحكيهنترتالدي،اشاملالحبالصحسارلمجد

كتير!صعيدارتولذلث،،1الأنسا!سطدةيةىولجعله،واـلع!ب

وا"عجوزبروجفنسعىسابةكطه))ةحول،ألرجالى،ا!بابمن

وا،"الزوجاتها.يهامظلنصيدتدبيرهمح!مجعلاعزبشاب"

ألارواجمنكتكلتلهف))او((الرجلمبلاتيحوحهاى،أالمراهالسراع"

يرىوبالمقمابل.،(القضيشبابهمتجدد!لتاةعلى،آلعمراواحركي

لصب-وصف))ومنهإ،نسا،كتبتهاقيصص!يالحبحقييحيي

وهو.التقاببدكلعلىالعناةلورة!ببهنمت!قرةهوكاز،،المراة

اذا"لحباوهدا،"وحموكهانن!حصينهمادلاهتدا?لصيوسيلت!لارة

.((واعهثداركىالرجاليصورها!لديم!بالحبكيس

بالعاملالاهتمام"،اصجديدا!جيركصصعهـلىيلح!حاليورحميى

الابطل،1هصا؟طألىهمور!ه،البهـدوابن،الشارعورج!،اصعالير

الازسانية،العوا!باجملعيرككلممناثنرينحالونبلهغدطمولصو

الوجه،اكتج!اـدبرايسىيى-،و-وجد6العصصبعصدي،له(1صي

."ر!3لوو!كلأبءنبرر!

بعضها،يةعظمن،الجديدا!جيلووصحقييحيىيعفيولا

ذنكلونالىبلالطرةوربهمادمأءوبا،"جنسيااسملوذلملمبوص!

وارتباهـهذا،موحل!تالشعور!يعرلمحهاومن،.سريعاو.لحلي!

الىلاهلمومسهـمعوبم!وله،الجن!!!جىبئالالصصاعمبثيالن!عور

،(6الرتاء.سشحىصحيهبل!،لصويرطاالاكلعكاو،"رهالط!م!الام

النكتة،علىوالحتاموالسهـمارالبدع!دييقومبانهبعضهيايصمانهبل

وكاتب.آكلوسحريتهمليلةد!بتهالجدالىيميلدياوالاعدب

الفصة-"تبىو،الطنالودهمرحلهكيالسار"الىكه-الفصه"

الط!لة.مرحلةديكئان(1الجد

حفي،يحييراهاكطع،لىبئك!بم،الجديد!جيل01كصصيدموضوعهـا

اثاهـلبا.لن!لق،اللس!ء4ارروحيةلا،معاننعيهثمموم،)عنفهبمير

،بالرغم"ننرواالحيربي!نالالرد1الألسان))ونجردد،،،ا!زليه

،"التصو!؟ما"عف،/رهـ"،ص!!لوحي.دراثاصب"اصنامن

ميمتواضعةدروةعنالاليكس!لأ،الطدرايالايق9!الأ"مالصصف،

الجمالب!تما!ر!ممهـوآان"برل."والروحيمهالدهنشةهـ"الت!

كري!4امنله))ر!ها،،((لع!"!بعضكي9طرمبا!رال،،والدمامة

بدائيةاجةوبس!ذ،خاعرردطيب،!نيدر2بلا!عرص،اورمامة،ن

."مدهلة

،الشبابلادب،واتمترالخطركتيبهفاحالييحيىداتمةرؤية

وا،حصاث!م)سادالهبل،بضص"الجديدأاتجيملولغصص

يةدؤ6!!دناحر!ة،دردقار،لدعلهاالا،منهبجوولا،لمعظمه

الجديد،الجيلفواكل"فيسدمولا،ولجربهموضوء!،ومعالصء

حدبمشنطا؟3وما6رفيرحممنالأ،صييىحهـييالد!الميزان!ي

ولاحساسيته،الادبيندوكهولأ،حفيليحييالالني1المعدنيلمزان

بمستطاعوما.غيرهعنالعىنبحدودالدفيفهةومعركته،الهغهبا

ادبية،مجلةلعريرتاسودد،صفه،حقييحيييسبانأحد

معرف!سةايجديدالجيلوءرفى!،فحه!هيةلمجماميع!دهـلأتوكتب

الابمعرفشةالقصةفيا"!بذولجهدهموعرض،الحانيالصديق

التياليقمى"علىلهوملاح!،انطباعالهعلإناينتذران9!،الحادب1

الفنية،وثقاكته،وخبرهدراهء،حدودوفي.ادجديدحيلأيكتبهـا

،!عرةتظل،صادقي3ثر!وا،الانطبماع!احكامهلكن،ثلفنورويته

عاماسعنترينمنيفربمطخلال،دصصركاممنعليهوردمابرغم

معظوهمذهب،ووصمنأنجديدالجيللمحصاصياكثركتبماعلى

الكرةضحاياراحؤا،اتيهطريالهماليهماو،اة-ب،ىطي

ساخراحقييحييقلمتنطماوترهـوا،للقصةالبللوريةالسحرصة

ثونالبوبنشمد،حدود،التعميمخطرديووافعا،وماكرا

،المقدهاتهواةدائرةوفي،الجديدالجيلقصةؤي،المحاسنا

منى"والراغبين،القصاىاوالمتسرعين،النشرعلىوالمتعجلإص



عددا،،ركاموا،الكمفء،طلابهء(ىالمتعفىرالغنهو،ابدا

/آ(كثرة،علىصدئانانههو.!التع!هذااخطلرواول،وموارد

"منوالررة"الجد"تال!لىقصاصطمنالقلهـةعلىيصدقلافهو

ا،مصءأصوىعلىكيفايربوانهعمافيو،عطايربوالذي،انتاجهم

حقيوش-يي./آلسابقةاجبنن-،في،القصصيللحصاد،الفني

روحبصببودكنه،كتبااعما،م!ومن،اسماءبينهمشدفعن

المواثه!نابنهايفتحرالذيالرائدوروح،للقممةالمحبالعاشتى

الىيجل!الذيالشيخاو،الملموا،المربيدورآث!رشراكه!ا!

امال!ه،الوؤتوضيق،لولدهالهـحبفرظمنالذيوالاب،تلاميذه

منخلاك-و-!ه،؟مرهصمااكثريئهاه،لتطيمهطربقآمسلكهينتقد

ماءرىاووفامعانهواعتفأدي،تجربتهنهيقدمانمنبدلا،المواقف

ومدفي،،فا؟هاتقريرايتركوانه،مقطوهـةفربةفيينفخ،واهله

يبق!ىهـصمنهاواق!مل-الجديداتجيلقصصعنومقبضا

المعلم.دورفيوالرغبة،الاعظمالسوادبسبب-قصاالنهايةفي

انه-قييحبىعنهشعرف،قاصكلف!.المدمرالشكيزرعتقرررا

حبن،القماصمنتحذوريواكررآحنرولهم.فنهآمراءمنواحد

رؤيضى4شراكفييروقفلأ،الاف!لعلىانه.الناقدهسوحيلبس

الادبي.عملهفياتخاصةوتحربته،للفنالخاصة

لقاهرةا
ؤببا!ىسلبمان

الؤنفل!وصةكاوؤبرفينمق!بافيانزار

بمناسبيةتأبينياحفلرحمصمدينةفيالعربالكتاباتحاداقام

القرنفلءوصفبمالسوريآلعربيالشاعروفاةعلىيومااربعينمرور

مرادالسبا!يالاهـاتذةهموالادباءالشعراًءمنعددالحفل!تحدثوقد

زخرياخلإلوالياسحسنوحامدالملوحيجمدالمصيئ3وبغداديوشوقي

فرنفلكي.وعفتفعقدسكطوانطونقبانيونرارالحصنيوعمبدالرحيم

قيتجمط:نزارةدشامراكلمةيليفيماوننشر

،وشرس،زرق!ؤالكى،ن،حمصالىبيروتمنطرلقيؤر

جمحمتي:يثقبولئيم

يجت!ونولا،الموتمائد3علىدانماا!ربهـاءالشهيجتمملماذا

؟الحياةمائدةدلى

زملائهمدأجتايحملواان،أ"حفوظاللوحفيالمسطرقدرهمهل

ولا،التاريحيراهـملاتى،السرفيويطمروههـا،كتافهمعلى

؟المروءاًت!راهم

اًلشعراءعاى!شم،ءكتوبشبهاو،مكتوبا-فاقهنالثهل

سقوظبعدالايتعانقواوالا،دائمحدادحالةفييكونواانالعرب

المتفرجين.اووافصرا،اهـضارة

فلملا،دراماتجياا،وتهذايموتانالعربربالشاعرقطرهل

ديدانسوى،التفوتيةواوراقه،الفارقهـةوعلاماته،جثتهعلىتتعرف

الطير؟وكواسر،النملواسراب،الارض

ءلمىوهل،اقىاجيدياوطنهـو،أيونانالا،العربيالعالمهل

كيوليوس)ظهور!مفيويطه:وا،(هملت)مصهريلاقواانشعراشا

و(قيصر

راسسقوظ!زر،العرببم!لمشاعرالوحيدالميراثهوالحزنهل

؟اليومحتىكربلاءفيالحسين

ارىفلا،العربيالشعرفيواحدةؤديمحادثةهـىابحثانى

الصوفيعبدالباسطوسقوظ،ودالم!عيونعهـبدالسلامحشرجاتالا

..شتائيةكشمساقرنفلياوصةءوانطفاء،كوناكريز!طمنتحرا

تقدمانآدسومحتى،الجندثمنذ،حمعىعلىكتبفهل

ببنه؟قراوأطمصر،اًلشهر1)ضحااكرموحدووط

ات!هرالروتي!يئالطربقةبهذهيش!،اىفونفلياوصةبعلى!ل

ؤ!طؤئمل،وادابوى،تاقهونوا،والصعاديئ،الا!ونبهايضنهي

ىفليدفن،!ونمضي!ونووراءه،!قعجلهاس!آفسيارة

.المروءاتتراهرلا،الظريح"ضاهلاصتى،ماحهرة

نلهثمنووراء،المعلرواكا&ل،المدارلععرباتتكونلمناذى

الجنالزية؟بآخموسيقىآلبحرقيجنودوصءزف،الحزينةالجياد

ولا،وةالا!رحلتهفيتحملهمدفععربةيريدلاوصفيانأكيد

الشعراءطبقةمن/زلهو،المح!لجمسدهؤوقتحلقهيكلقزبترطالرات

ألصصودويفضاون،بروتوكولافواءيديكرهـونالذي!نتتىالدراو

..افدامهمءلمىمشياالسماءالى

4دقعزفانالاخيرةدقائقهفييحبلاالقرنفليوصةكبانوايرد

امتلاحتىالدمعبحارهـنوصفيشربفلفد،آلجنائزيةباخموسيقى

..لهضفافلاوجرحا..رماررياايقاعاكلهاحياتهوكانت..

فيويدفن،كالملوكرشيعانيريدلاالقرنفليوصفيانواكيد

.الملوكملكوحدهبشعرهفهو،الملوكمقهـابر

.يالم!رطريقةعلىرفسهذلك،امالعااىابحآجةوصفييكنلم

ا!.:ثعاءمهـعمستمرصدامحالةه!وصفىكاىالاربعيناتومعذ

وبيكبت.ونسكووكافكارلمحضهءمشأفرفضهقولواللامع

اننمثيما،يجيدلاؤ"-و،استعراصةمواهبوصفيلدىءكنلم

.الصوت(دبلجة)فنيعرفولا،التنهريةا،لملابسارتداءيتفنولا

الاضواء،يسرق؟ن-التمثيليةمو!تهلضحف-وصفييستطعلملذاك

.الاوسكىارجائزةوينال

تطربالصو!ةكالقصيدةوكان،وصدفه4بموبرمكتفيماكالبحركان

بنفسها،ؤدكرتكلما،الةبي!ذكزجا*"وكان.نفسهاةرأتكلما

..بتفكيرهحاسكرت

كال-حابةجعله،النرنفليوصفيعندالمدهتىالذاتيالاكتفاءهذا

وشربت...ألداخلإةيينهاتنرامننريانافنتحت..عووتكلما

***

القرنفلي.وصفياربيىفياتكلمانسالونبم

..فقطيومااربعينمنذالقرنفليوصفىمأتهلولكن

..بكثيرذلكقبلماتأنهاعتقدانا

..غرناط!ةسقطتيومثراخامسااقرنانهايةفيأمات

.4891عام؟!لسلإن!ناأكرباخرححينثانيةمرةومات

وكبرياؤهكطالعربالعالمخريطةتوفتيروم،ثآلثةمرةومات

.67!احز-!انفياسراليلبمقص

ودهب...تركنا..ارابعاتهمه،هـوقانءنوخوؤ،

**،

الصديق.الشاعرايها



4اخاصاالجزلباتكلودرسرجمهى،ؤ!د!ثلر)*ة1بموورصجض-ة؟2ءلم!مةولاأنت،البكاءحر!ةأصبانافلا.كلاب!الاءيالمئاتا!عنم

ا-تكياال!رياللقاءا،تا41كملالنجاحل!قبقدمحيهواوةتفيم؟الأعداًد!!اله?:ك!جهازكلأن،لا!ئكاتيتولكنني.ا!ء(وعامذلةز!بل

عدد!!يبلغ.اأملمشمحتروكطا!همرب*راءوالننهالادباءءننخبةسميضممابلةاكبرإفكأءواد.لمهـ!لماءمى،بلثو..والانفعالا-هعل،ص.و؟ف

عربابلدااعمنوننطءراوووط!ماكامجا.!ا-ا،حمملحم!ب-..لخرةكلؤكيللاشتعال

مدخلفىا!حديثافي،ؤه/نمالذيالفخمالبحيرةنخآلؤىا!ا"ت!مستكوننزالفلانحىناما..ونروتالذاكرةقطاركلننفسكرمبيهـتأنت

-هـيل.معماريطرازعلىتونس!مدينةجرعةاو..ماءكأبءرعات،بمحلا..حزيروانؤطارؤك!،بنمحاصر

ال،وبللادباءالدأئما،تبآولضهياثهرق!نوزمىؤىانعقدوفد..ننت!!رانكاح-5ولا..نتنصرآنتترمم!هحولا..اءل

ءهسداداتوألهإوحض!راتءناتداده3وما،الاء!ل-يرعلىواطلعاله"-،تسصل،!طفهؤبصرتدف!،النذعرايهانكهنيئا

ورء-صوثان!!ادهي!اما2لمةمحىت!رالمشفاظبسىواأحاصةوالرزنامةفب،-،تص!رولأ..عربةءؤإءرآتفي!،أمقدولا..عربيمةصحف

النشاضاتو*خاف!!ثأءاتوألملأتوالرصدشعرام!ص،نوبرنامحالمشاركين..ءربيةبرلملأف،ت

مؤسممه،تتلصميةعدةوستتاركتوزسيءلمىالواوربنرأء!والتالملأدباءأف،اما.الء!ومصحياسك"ناجازةاخذتآنكءظكحمه.نمن

إت،خاو(!فأدف*ريوا،،رص،روورالموفيوانجاحتنشيطكيقىوخاصمعمضطراراتومآ..ال!هء!جم!ب!واسهصديةكمحاصراايخزلتقما

اكأ-بامنءج!هوعهستصدرضشرادورنؤلك"ن.الاالمطلوب..وأكتبنترايينياف!حان،الاسف

ماض!ياتونسدا!ةر:لإدب-النت!9ءتةبااحوكةالتعريففيالجديدة..وصفياصديقييا

وستتثهـةرياتدهاوضوراتلبعضممظزةاعدادواصداروحاصزااعد:ءحتى..بموتيموتكوتداخل،بروجعيوبر*كاتحسداقد

بيىنا!دديسةواأطارحاتالل!ءاتبتنظمالثقاديةواللجاناتواديا؟منيرثيمنأدري

الاهـسلامو*"،،رمسا!مهجالباةىالضيوفالادباءوبهضروادهـ،..ؤب،نجاشلر

وتاهـما.كيضه؟3"ا(ء!ثهدطلعط،-ةكي9والمرئيةاكنطوقةوالمكتوبة

هـ--!ذالاحالدالبرء!يةا)طواعمنةمجموءباصد!آرالبريدارةوز2

الزينةمعالمةلبلدة2و"فعيمتطرر"جم!نرسامبنلصميممنالادبياللالاء

الدولا"لامووة*عا!وودبا!""اًقضصوالنزلا"ؤقمرمظرحول

مهقى.با؟!،اله،مةا،ممصاحاتفيالمشار!قىباحىنمحمدمنا"رسا

و!هـ-ال!،كد4وتعددر4بتأكضاليومالإحرىء4عالمناواو!ناالئالمعالعرباًلادباء"ؤت!هر

الاكتتذ!ا!اتجانبالىؤهـيهماالجط!رواحلامحايىشاالهرب!يةا،مة

احدئتهوماوايغ!ولوجياالعمريةوالعلومئورةمناحدثتهوماالعهـاميةالضا!عءوأ،إا!ن!لهد،الورربيألمغربفيمرةولاول،تونسفيا

الادبيسةجاهاتالاولقيمموالثفاوب"الفكريةانمفاهيمؤباتبي!منذار("مارس26الى18،نءنترااحاديالشعرو"هرجانأا*ربلمءللادب

افن!ولوبرةضهضةااكل-،مالوركماألادبورهـاأةالمع!عرالهـعرجمطللادبالأولىآعربيةاالمدية،القيروار!طالشعرمهـوبر،لىور!تتم.791لأ

اءم-صالصور،ل!بما4ادراصتمقدالقضارامنذلككل-امالعاؤيااحربيالفتحئرااغربارروعؤيزاؤعبن!قيةاسسهاالني

فيوالمقارزةواكهر-!!بالدرررلمىلعربأالادد،ءلهاوسيخت،؟،ؤتهرا.!ءبئءاىالتوفالكتابلانحىادالتءيذيةالهببئةانكبتش!وروكأرز

.الخصزاءتونسارضعلىالتاسعلفائهمالاجتماهـ-،توتوالتاللازمةوصهـالاجراءات،تخاداهـائباا،ملا

برلمر"منه!ر!م!دتونسلىوتحدافرال!اوانتخاباللبنلاعدادالاخدبرةالاسابيعفيالدورية

ضف:حدرضفر

علوشناجيجد،!دةفلس!طهث""ثورةنروم!

ا!يبمابرالدينسعد.دالاب.ائيلي-المراعسول!ببووء"!ة*

ش!ريأيغاوافنورةا؟واثاملا

آحمدعاطف.دالقرارالعصريالة،امنؤ!دكأ

مراشىا-ساتباوجوازييوم"اتالىعودة:الجدبرإرةاأخه!اة*

!غير:

-مل!الس!هـجاءزيزاضورةواالثقافةصولوضهوعات5*
براهيب4امصلالمعاعرةا!ف!مفيةالة!*ايام!

ايغلتن-و)ورما!وانؤبالكرديةاج!ور،ةا:بادمهامبرم!ور،!ة*1ا

4691
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