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فلىطينثةكارانعلى.جيةالافاار؟ثلىكوأتكاقرانء:وتحت،برتبابفي،ئتةالفا

فيلافيالاخلانحلإلايض2ج،تي"يرالصمالفكرصرءاانا)يومزقتضية!ةبهالعرلكةابجمهلطء،ثكورهقيااوهو،((لادابامنالماةىدلإول

،أصاًرصصا،-قيخأتلاااًر-صا،صاًوراًرحصا،أممليرأصصا،بالغرلضيهرلتيا،ليماالف!رينلضابماض!ستعراو،النظروبماًتدلد!جمهاومفمحر-

..وطاقاتزوىمنكيانازةاتملكشحناتملتقىحونانالصهيدلهذاليم!ننهوا.ونوالفكرءالادبللها

اهـجمىريةبرةالعدابلإاناى،يرمادشبالكارنابرال"نوم(بالبا)اووـذ.ثلانشكولا.ءوفيمو-ة؟خصبريةالعراليلادمنالفكر

تظجلال!،اجغاعيةو!انات،مأة:ةارسومدباءر3وماءمنيحيئالفيقادرة،يةالفكرإ)عضلإتالمارةعلىقادرةإقلا.ب"ـالىد؟2انرتةىلىلقا

كابالىغم...مدىسعواعلى12يط.قكنلىاجقيظ،!وا،عيىةتسادرالى!نا)ذ.ح"بأأيضوعمواكأأاستعراضهاستتروا،وبهارةمختلفتمرعلى

الذىاكطبيقى3العلم:العلتك:يكللاجمام!الةةيةالسؤونانزعلم!اامنفيفترض"نعليم:صبانإ-وؤم،لادابا((((ايرتحرفيالى،،ين.عصام

مملماازف"أقييداًيةظرا)اتيدوا)تجرالعادلاتزء"بة--د،لحاحمةاةالباشالاحكامولقراكهغلهم+يميل،والارشاد4التوجحق)فسه

ت!.هفي،المةتلالانصالىطظ-إبهخرىامسةارةثستاذالامهوةعودبعيراانير!ءهلا،كآتبااوثاءراً:اديهاًصاكانظنالاولكنني

ق،يدحما.نتلمسقصيشاالملإعكةنالنالباعرةالافةدةلق!مفيهمماأهمعلىكدؤ1،ثتاجه

:(البضاءردةلىإ)؟وزعددفيالبابهـ--ذايرئرإرةثسأطيفاعبدالاستاذتوكفلقد

الهظرلايناومخ:أ،لرحيقواالبرودةككزلىكاع:ر،!ينلمؤمنامنؤهبأ،هذهجعاذه!صمطلعفيقأشار!،النهرم

ر4الة.ن،الحابمن،ا)؟وخ"نتعصمن،فياز!رشوبذاككاه...نهذاخلدا،الداخلمنمله"وميقانالناقد

:لقو2ناليانارمد،تباًذااًناقد:اناقدنيكوناعلىرةالةلى،خحةياضأ!لترارفسه

البرشسءلى،5سحهوا!!المظلقةحباتال!لاتلكيرالتحرئاسة"ـرلتخو

نلين:شابكتركميو!،أ:الىالابا-لوبهتبيمالهذا8"ؤمدىيدركانذاكبعدوللقارىء

"؟كألكينمإ..كاه-كينةالدداعيمكنإكريتوىايرقضمنلاالتيافاظالاتاكمثلأفراذ

اكبرعنهيرقءسخلرااا)ش"رياوقفاهـذابان،الناقدعا.،!يملمقثمحيثطوؤانفدوى!بناعرةكاالأرضنداءرأعنحدبنه".عرضفي،كأه

مدلاقت!االا!فةفبيالمراللإجىءل:فيةعالىايالعبقرث)!التحلهذاعنتحد.ثأأ:ٍلقا

الفبلإدفي،نمازخرآزقدنم؟وذجوهـذا،حىءرثم،حىمرثم،...فل-طينشهاعرةجلتهاايتيالصورةحهـالريشعوأصفأ؟الئافى

ااا:لةوليلةمقطعكلتتأطخطوواضحجدليدمدنابرمتها2!.فلاانليلإسش:قوله

ف"و،(رلمطازشودة1)با.إالعرالشالاستاذاز!يدةمنكه.وقماأ.يلذا،)تيبذااقدالن:كهدايىتحبىلهناف،ا"ء..ةلاخير!طعمامقامن

محتوىدونرصفارةشرالاس!إذاإ2ير!ةالتيلا)!اظاإغفرعلى،خرااً!ثامرصيدنارخومذلىاشإثاًبضيفلارخ!يمرنائيادباا!لىا"!الف،م3بايرو

الادب15فرالقيليةلازساء-البااليبسالياًنار3يرزاسلوبازها..ضهون5إوالضخمةلاتافاؤاهـ-ذهعلىيجببارةإرىءايإو-عاذ،الفكري

نايرىو3فمم-اعاسين!1ءزهمزايفكرصراعدرعن!زه.هـذبيالمهر:فردحدةوابكلاة،حصابادونارةثسلاسهتاذااا!يكب1)تي،نةالظنا

ىوفدءصيدتي-في(زفي!ايلا)ةاك5نوا،ال-.ابدةةصبفي(لاترالي!01ؤعارايالع"قرإت-ايا!اذا5عنزةحدثن!مةكتدنرتعم..((!3زعد!

يمزانعنيع-ز)-؟را-في-ا-.ابفالذا،ؤ!فيإلماونازكطوزانناامةكدونر.ءطوقانالشابه!رةقصيدةفياشا)"بيا)"راللاجىء)ةة-ية

واتف!.ا!والا)ثهوموكأعينا،فطرثلمو)حمه،(ؤلىجد!وارةزر!ؤ،كو،لمبدعةااعرةالشذه5إ3-كالتيورةالم!أاكحبالرك:"وت!ف

أشودة1)ةص!.رةانعلى،هـة!زصاانباافيعلى!ا)"لاث؟دا)قصاتإكفيا)ةقدمنسزا8/أشالىالاإ*رشابهذا3-إلاكتفاءإما.يمالقرقدالتم،مة

يةا)شعرثارها.عظمالاعلىايىابا،1فيز"وق،بيا)*رللشسؤحرارشف(لمطرا0.عتاضو.واوكاكازيآذا،قداو"-زومنثارةافبهول؟س،شكيء

وذاك،ملةث!نيةتااعءةضوومبةربتبت:طترزثةذ!/ةتحرلأخمما،بقةا)-اعنئمالداع؟ددلهاعهـدلا-تاذ!تبه3لذىا،القيمجع:"ـللأقالاصفىهـاا

!كي.!رالشهثدرمهـرفياق!(0ز:،قفولمافيباااضطرفيهز:جد،((لاجخماء!ةاالفكرر-الةدؤ

ذاكياتمح:وض!"منةار:سذظالاسوقلهه،خراسايموقفوه:إكباناعتر:قدارةثصلاستاذااناذ،كرةالحطةلاصخماءإالقضيةهذ.تناول

لا-تاذاةلقصيدصهرتععدم،ذلكالو.ةةا)يهلاشإر.!حبا،العدد(ت15قياواوضاعوااصطاءمحصلة،زكونهـاذنبكونيةأسااثةكاركل*

ةدالقصهـ-ذ.نامنخملربا،(عبلراوقيلحروا-دأ)دجواكا!ام،ملتةلق.:ا!منإلا،لاص-لا(يافكراا؟ذر)لىإجمهالىجوعايمكنفل!

.للاحواامناًءبحا5!ا)هلإلماعا!تتفلاأعىت"جدتدةوسهـقىمليشسهمن،حةمك!يال:ظراكالادران،ذ)كمن305ازكاالذي...المحضيالنظر

،زقه-مهو"إقشة"مرقيديةرلعالاذاضا!لىعي-رغ-يقىومصخب!فيما.رةلة!فاوهو،لالقواذ5!هـلةصممبتإك.."رف!اثةكاريةارقيمفي،وريرةرل

.لىنسا1ايرحكيللتراعرهالعنبمإير:أىالمإ-ميةللنزعةحا-:و12زيان؟عنؤ:غتمربااخرموضعفييرعودشرارةالاستاذن!يير.عليهزؤمنحق

ةببش!رحا3برطورتإريخيةثدلحا(اًضار-1)تبرتعاعهءجمووالقصيدةدعاالقونمصاراعنزعهير،.:لايئفل-طثةكاركاانيرىاذ،ىلىتوااهذ

اهنة.لرلعرالبا"قإوءةنم،أش؟ةلانارفيدلاكااضراابم!يرو،ا!شربفيلاخلافيئا

ادةاعز--حق،ا!رىنبجواارةثسالا-:اذا-"إتءروفيهذ!3،الف!لمذا5محاصرانبدنايرةنما،وات!واالىتحولانرعدالص!يونيالفكر
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الغزرهذهفي-ادثيسالدكثور-اييلكنه):اعنة:سالاستائإقامنإ.الرى!ببيقالنلولا،لنعقيب/ياالنظر

الناثىءالازسانيالالمطنا.والى،بةالرشالآفاقالىيلمةفلان(باول)اس،عبلالديئء-يم!ربنداد

جمانسالىخيىفصن،العييفهبضنك،الحرءإنماثةيبمص،رب41هنيلإتعن

لالإلمرصىنا،انماناثفيهوبىىيلراموه!ذاهـظلااصكهذ.قوس!(هذاوة(طلاا)12"يالماحضدمفىللتأؤر"باب-ول

،ثعاتماعندهوالأصاء((فاءكاكا،نمؤ)فنها)للاادريس3:ورالدعنثصفحامااولركونكاانالادابل!منعددنانياك!ا،دابيمن

،!ارمنتذوقنا.اماوأ،،رآمنىزء4م!.اما(ه0.الخلماتها(ؤ"اتضامالىن!مأ.اقرالذياباباهذا.ىالادابمنا،ضيادددقرأتل!باب

.حسابافنلها،فلميماحهسعالتحاهملوالعرنبسماينموئافينقلإبااعلىتبرهبمكا!ا.لحرفانييهاشبكللى"رفهابوبك،يم3من0م!د

قيانهاال!.لعلىحسابكليىبا-رلاثم):أفرفىنعودازناءيركاةتو!أنيمة،ـ،خرجا2!ةت-غا)01لاالا-،إنبهضفي-ولكئ

نعهرىالفااجمماءلتتساظنكا.!ممتعةغيرنهاوا،مفيدةغيرض!اوا،ةتثة.قص!ابةصءسفياو(يونوكازا)"مرضفي

.اخبمزابحسسةامنق"هاالفإيهالهبمهاووارةاز"ـالاستاذ.البوقهملا5حامه،الر-،مىبا)ثمن،والرراسةةصببالتالغجرفيهعدسائ(اوكامإيوعث)

دنهامزإمونغعهاتمللاليالزصفثلكجممل!ثهعسهنه*ثوجعلها!سمفعكوأ،اء:برلاسغاحثالبمثتةعنجنببحامال،ثفلجماانفوالبل،الفوإيراًإهلروا

لالقطلالقصةتاكثصوء-ن.مةهدةتهذاالوقتفيوتكون،لةه:حل.والاسنيهابا)شهـولفيق!ورأ1وإه

التناةف!هذ!جررما!رفلم.وممتعةفةيةذلكمع.ك!ون،طلأوةفي!اتلىس.حابا5غيرالعالةصلمعفىهايحزو،يشاءكهفمدرلةهيفلب،وزصاب

!الاشذلكفىالتهمقعدماو،لاشاعلىاطكمف،عةاصاإلاقحا،ومنطمهو"ف،ومه،ينهزومواهيير.ما!بوناششاعركلزأواز

غيرغنابمنجتفوهمااًكثيرىارة،التعلإقهـذاءةقرابهد-ةرتىيمينهفياطقأن"ح"ـ3وش)قد.لفهخاومما،فهوعرسقرظ"،ههوابقطا

استلطافاو،ماجمالرؤليمالدىن!:تالاجمالعلىللبنازيينافنحن،ة!د،لونلسصعدر.ية-ع،-حالصبقدالفيانحينفي.ؤه)-اًتحتوالفصل

وهكذا.(م،صومشو!ركيق!ف،-لوهشوبلجتكفيرب):هـاثخص.الذالطاومن!ااطاص!لاالمقاييس.نإعامذع(،."ر!ةوكل

وفنية،ومررعة.فدةالقصةذم5اق:يقول!فهو!الكريماستاذناقعل،الناشةفيا-طحيةاتلكالىلأدل.،اسجلهاانيترأ،طرخوا5ذء

ركك)لىانما.ط-أآإبالافيفرمعمع،صرهاوننمهمئاغلاب؟كاسمربلاالاحياسببعممفي(ابفوسم.استررلع0الاإهعلىالحوسفياليلمففتيةواليإا

يخرباقدو5بل-هلىنقديصلحلافهومةالعاغندء-تش-ءاًالاسلوبهذا-ظووةالىلىب!ون،الياباهذاتحريرالي،ميظلمبسوفالذينلعل،لباغا

.لمةقوداتياكاقدت!8نأحيااوللا0ام!د1منوسعم.فىماتةةدونليسوةمهم!مووعورة،هـؤولإهم

ل(ص-ابابمركل)كآسزعملكاقز،بلفالزإينبرينوكاالماءفير:ئلتهمنرسمافيهباارالصذالمثمرثمب،حريرالتئإسرعمثلهمكاوب

مئرلفكاانشعراكادا؟االقصةهذهر:قمىماذاارريلاا:ناقدناقال.شبئأربتضرجلمو1،جفإءفاستضرج،!كاًلبتخرج

بريفيالقارىءفجهل،ز"مدهعايهوبداءنيةلافاالحوالجارةال!تعمد،المرةهذهلناقدول.((الآدابادرمجلةمنخداالسالعددالارماميا

مه،اعيمببرولفء:بهاازإالىرسالةليست.فزتلنيلافاامىقنمهمهثبالأمتباحلةلهمماصاز.رةشراشنالاطيع:رالا!مهتاينيلسلمعرابالادو5

لىعرةوىلازة-يةحالةلبانممداًإتكلماصيرفيهااستءتصةهط.لامعوهيمان،الفل!مفةفي-ولاتله،نابهاديب:رارةالاستاذانرعرف

يل2سيتركالا،رأيطفيالازضلمنوكان...إل!ميرذلكغيرضاحماادأنيوعلى13منجتخر.1آ3:ير،ا-باسةواالا-حماعفيوأراء.،اك"ر

وضعماالذيالاطارالىلجوءغيرمن،اليولونيبولسيرةناعاليقص،إمه."خسانالاسعبارةترف

(..؟ب!وااقطعولا،رأيهـوذ)ك.قيهعلىتهتعايقافأتت.ؤهز"لإم!بزلصثزل،الباباهذافينهابىر

.فردبهيقطعقياالصوابلأن،بالصوابقطعكلمدمصيركانكثرقةزان"ا-ضاعنفض!ئر،ىخرافي"تنا-!هة،ضعلموفىز."ذا،ادادسالعدد

الىاهتديلعإني.صةمناكثرال!ةتنياقرألأنكاثضاصيركإلثهوككر،ا!دهامؤونةكاةاهضال"ر"اذالاسانزاظ،باءلةا1باعردقصاض"عن

!قدهعل!تلب"هلذيايىالق!انووجدت،عليزبإدبهتد!ت51ماالىإلىالقومشكلمةيقصدكانزااإلا،فيصهوص،1شدأيكفهلملىضالعرانع

زقصكطذا!ابحد،مف!ودةتكنلمالبولونيبولسيرةانو-دت.ماتمالاالتي!دالقعاتلكخلدإفيالنظزمنقىلهلااع-قدماعلىوهذ.،رهةاءرا

جرالذيلحلماذاروو5بل.فيهوصعتلذيالإطارالىالجوءءيرمنعلإنالإ-ت،ويحالحليلمهل!(المطهرفى)فق!يدة.زةدهـاالقياعن!ئ!أناتقل

امه،صورةوراءهنتراءىكانتالذياطلمذلك.رولسيرةالىالمرسل."()عةا)صانلعنولكن.بس!ولةوزه!قيا؟حنالتيئدالقصهإبةن

م!.حامحلىلتحلملامحهابعفىلفقدكانتانهاأاحيانا)؟يل)كاناليزقدهفيقيت!لميان،ذإنلمتهإدازافيوالاستطرادالاشعنا!راقهاما

الانيجهدالذيدولجار."ولونيإليو-،ـجاز.منبهمشا!،1،اخرى.صفديلمطاع(اطدسكطالادباملأايزا

"امالىبالحنينشعرحتى،افاقانوما(وج"هحماتقإدةلاستعكثيرارسالة)ق!مةلنقدتعرص"في،الوصوحواضحاًكلفيظهر،تناقضهوإما

ليءع،امهوبث،رسالةليدبجوالقدمالورقةالىفونف،نهكيافييعتلجنفإطلىءفىعندةاءلاًاقفإناحبوهنا.ادريىدلد!ور(اميالى

ثكولاضاوا،جيدةصحتماانزيهاتقوللةرساكتابةالىرتارعان).للحقيقة.جلاء،للواقعيا!ر،الفصةذه5علىتعايقهفيواردة

انته-الذيلآاربىلواإسكرةزاشهإسمدة،اإرسلانهنافنرىبة(شيئأ

،البعشترفامهىسرةعيربهاسستلكت،!سساكالااصبم،!مبمإاماليهمتت3عاكاا5،نوسبحامن"ازإمتابمنصمثواممس:زوشوت)*(

.!احاعلى!:ةالشيطان)جم!رالافزهعتروااككوكحولهءتوحاتدعلمنماااي،خرمتأوقتفي،الاسبقاعددادقدفىشرارةخاذالاسالى

فييحملهالذيالافانيكأالمععلىاءهظهرلنارادقدبالرسلوكأني""الآ!اب.للنةدكافاوقتلله
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ولماذا،رهيبة4وثمنعا؟ي5؟ا(مكبثاللإدي)شضصيةبيرشكسخلقصادقأاًتعبيرتعبرالتىرولسيزةفيفاسترسل0بماهكعلةمولىوعلى،جنبه

ولمإذا،ةجرالفانكة3لمتاوجةك!وعمما(يفاربوام5!)قمهةبيرفلوكتب،فيكاانعبميدةام،ينلمتبادلاامحةالجاطةةالعاوعن،نيةنسالااالجاطوعر

باستق!اءزولاشفلةابرلماذا،صفحةالففي(كآرنذاناا)قمةيلتوتوقم!.مهاعنبعيدبئوا

...(كاري)شضصبةنجلقءالقرايسردراافزعولماذا،(ناناأشهؤورجديرةالح"إةانيقنتالأنياخثا.اصب!ت.الموتا-ىا!حت)

بمد:ف؟قولهفيقليل!لترددالاسئلةهـذ.سأللىالواقعفىشهرارةوالا-تاذالواقعفكما01.1لبرو!لمسانلمرسلا!الهءاهذا.(اماجلمنتعاشبان

مية،االسةالكرؤه"اا)ف.لوجواهذ.مثلعلىتقعانكثيرأاستضربد!عنتمالكلنوالتي.عةهةام"ـالبعهيىكعورل!رةوا.حاسيسهاالىرعضو2ف

،.أدهـبطقصاصعند12.ةشىءعلىتقعولا،باوراقمصاءىكأد،ا:بىلةا،ذه5اةا)يهامثاعر.تقرأحين،صدرهـالىاصهلىائقةزاوالتألم،البكاء

يرةالثة!لمراب!وربر.بم،يا!:غولىايىخلسامن،لاوربيالأدبفا.الكلاةفى"تج-دة

وعلى.ةلمعاء3ايةلرواافياءال!تاعشرالى(ع:ونغاا)فياكا-تمأ-ترنمهـوبب،واإرةل!رسليكنلملوليولسيرةعلىلقفك،"ا.اهنن

لليدياومبع،ان،يغونييضأافياقاكا":مفتريئقلذياإ-خاسافانكلاحإ-؟س15ادراكو"ا.دتغرفيص:اءوانت!والكدلحياةاجلها!مناءضمأ

نا(كإلمسيرقول؟)هيصلا:إنلففا.جن؟واايضأثبدعثمكب؟بعاداخلفهامنبر"اداامهوريخأرلإةهأفصلهت

4ـ-نفسعةزتف!بىوالما-يعةعنفيديقبهاء4اطننيربه"اكنهاالشرميرسفيقاالتلا)نفسيالتدا.عىذللى،ضاانكوانيصح،ىخرايقةبطرو

.لةةهماد-وك!!!،الاؤ-انف!فالمرسل.اما!!رسالةفييرةالسذه5فيالاستر-الالىادىاذيا

ن.ه!لغيرقدوة)نلتكو(المحترمة)ةلمرأافيإقا)كاؤبل:يطاناماىرأقدنهاوهوءلكاروسلزفاصبليرويلاإنالىممدم"ـقد!ربدء

م3زفانعلمقيالءلأن.بالادءندذإجةالسالىإقربافصم،(اءا!ا:حدالىرسالتهكاتاقيفىوصلانء!ولكنه.مب-ة-الامفيإ""ـ-

-افقكاناذا-الضتصويرفينوأ،الثرنفمميصاايقتةياطيريرهقههثيضاصءحتفيايننحسبام،لينيقىزلاواحن.ميايالاا

-ةةرضالذيالعطباوالخللمصدرعنلهن.حثاةة-يةااءالاطوفي.غإغلآنمهوفةكيكونا.عدااذن؟تصةقيناناأعلي؟قد.."ركوت

امليونا)شي!ا!بةكرةرزالشءطانعنيغةلمننوأ،الانانحيدةلهياتالذكارعىزئدابدأتحتى،لحدااالىهذوصلانءااقول0؟ل(بول)

.جودهإوءا(برول)والحإمبينزقوطإرزبانقيجة(!ول)و)يجت"ـعنفكماالدقوزة

ءبرابراهـيماجبراادد"،روسالىجممذ)كؤىبرةلةم(ل،و)ةسيروييروراح.فيلنهنيمهوا

باهمامه.رهـاسةثاوا،ا)-اعةزلمكنف-"ـفىعلىلى"طرتها

ارةهـنةرللطهاعمدالاسصتادإلى+اصهار!هوجحففأ،ا)ةإمدلهاضرتعزقاطمنوضح-اانحببتاماهذا

.أالىالخاجةرلأشلىنحنالتيالق!ةهذه!ياخرىافاقا!اتطرقااندون

--ميأإلىلةرساة?م!عبرا"بااا!دل!مجلةمنا)-ادسالعددةم،الشفقةتثيرءنيلافإاللإلموصفمنتحمللمإ.،لاياما!هذمملفيمنالهاا

ني.ا)شاروسفوو-هـمودالغنيعهدحوملمرا،يسادرس!يسلالدكتور.يلاتماوووبالل-رفر"وهـجمةكرامنالىفوسفىرعشولما

دقو.جبراهيمابرا!جكر-مغلقةاف-ذزو.شفيبوادلءا-ءاال!لىان(بىعا-ساباكلدب)لالقوعلىصرجانيا،لمطافايةنهاوقى

واغفلتم،ءةهاثلاثكاعنلآداباامنةيالم!العدداًتقرذربابافيتحدثتم.و"حماسكةدةومةو!تةذ.4الفصةهذه

!!((ءالكس!!ل!ةمة.ييرزهقدوتاءعذررةاثرذيمه!اللأو...يطأرو5ذلك

،لاغفاذاهـذانظريلوت،بالقموصءهنى"ااءشتعنى،ءكقاريوريا!اوصعبهـ!ري

والذيبةب-عارمن-صرثلاثاختاركمسببعناسألمإناحبولذا

"ءاك-د!اررقصةفيزبكاالوجدتنيكو،الةضولاوالتطفللهذاثطدفى

ليءا؟ه.لا--عمارا:عنيا،شسعبنافعارو.ثيقاًلازصااش-!هلاًعضومولجثصانظفىلىآعةءصب

.-متك،.ورد-جديقةبظر""غ)قةفذانوا2تيقضعلىآايقتع،رةاسشإصلإفاىدستافيلاال؟و

."دلحياادري5يدةجدةرفكلجةمعاعنءشكط!ا-ييأرفي-ربضكالاامااخالوامنخماوا،ا)توفيدتودحددرالىاةفةومئرن!اا،(نايرحزعدد)

فىكااضويرعرار،!-ذمكللمشا؟ة،مممافيصينا)قصاءعظملفأؤ"دهعت!ر،العصرذا5ي+ر،،1نف-يةحالاتت!ورو،سءريطارافيرتدو

دورابينما،سببلا!)!جة*الحالةذه5فيثةوالحاد،((الحإدثةل!زص!!ملاوربىر((-عرءت!اقرانغهفراعندزهوا،((ومكلإلهااءةلحوادثا

.لخيادا:عنيا،ثةلحادالاىةالفكرش،ءالكستناقصةفيلاسا-هطاألىالنقد5-ذابعديأتهـ!هالكنهو.لا)قوهذالهشهمراناوأ.((لهحد

ز":ج"نيكوفىاا،ورصدعدمو1،اكافاعن(الفعل)رصدونايةالء"!نحو،بةالسالةصةكتاباعندلميلااذ5ل!بايىتغرزهال!بفو.لىعظا

بةلفباإذنلا-إسيةاجةإشفا،نه؟ااعدم.ا!الفكرة-فعابالد)زه!لايممنولاةورا.ن؟ةلإسنكأ،اك،فكات،ا!اطاش،الضمعيفاتبال،صاء

زوقيا،قصتهفيتبواليم."هعدوالخيأدا:مئ(ل!غيرةاالشعوب)كا،ملاحكراوابالاعجاامحلوقيمل،اً،ةألمراتعظملقصةدة"ايصلحفينساوجه

ةيعةو.،دتجدتيرأه:اومن(لح"إدا-ألمهدا)لىا(ثةدلحاا-هرةالظا)."ءال!امن15لغيرقدوةتكورو

واصد.توفي،صنهفىافصةاعنثالحدبعدمباثرةيأتلملونيليهمال،-اؤلهذاكانوما

يرألكمنت!و؟!فر،القصة)مغفاابتفي-يرمواذكرناباتيى!رومقداروعن،كشضصيةئشءاةميراابطلةاعنلانزراهافصرف،القدمعرض

.)ثكرليدمزولكم،خراكامة!وتلك-بم!الاستضاعولنمارةالصض،يةهذهخلقفيلفالمونجاح

صرررمحمعهدمشقا-اذا،يق.لنكأ.شهطءفيالنقدمنليستمطناص:ةالى-اطفقيةالنقد
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!ءـذامن8-ح!أعلنا...ا:فا!ذا

درالذيردهعلىنياطلعدجواكاظمالاستاذالصديقانلوودانت3في،ساموصكز،ميموقةمكازةذو:رارةاللط:فعبىالاستاذاناما

.يمردبملاناللذاونحن،(وناعصرالملجأا)حول3"نيءاعلىنعليقى"اذناوا.أ:احاربهصبهارلاقرالاليمهتالاشيءفهو،"لأد"اطلأوساا

وا،ذاكردهينشرلم،رأيىبصحةافعتهاذاحتى،نا"قياندونميو؟اول،؟ركزهاواذإلاسترإدبااعرضاناريدلا،ا)كامةزه5اكهب

غلىا((الآدابا*صفحاتفمان...الخنامرد.فيكانلهرأبصحةو5اق"عفي!8ثأشيبإغانقد،دهـثةومن،حيرةمنز"-يفيصاتحد.ثاإرزةطيدرا

.ذا3ك؟وصوعزشغلمااننمبهشعرلذيا(الشيء)ذا5عنتحدثاانريدا.لاسلمنكاروايث."ـالاسف

تها.فكربينو"ا"مىة.وارينءوضوعقصبدةقاًفركهنانايص-فيهرلاءا"إسادرهـ2ءليللمدصور(مىاًإلىلةرسا)ؤ!ةقرأعةدماارةثسالاستاذ

موضوعممط(لذياعايقطرعنئلممرساباالعرجءيناللادلزباةهرظا)ناإلى13يةب!:ووجهبط،القم!ةءالمنيحدشدأهـفاًكنبأالاستاذيئه+رلقد

محضالعربجهوناللإاصبحيف3ي3ةفكرخ!اام!.يمسلمارشتافيالاسق!ةلإسالاؤا!علىفهولما5ًثويكنلمان..مبخلوق.كيفه،يحرددلمم-"وى

بل!حاًاشباااصبحمولقد...الكبرىلمأساةاثنطووا،حشباوأاءصدااتقرحينفحريفيمت!اهـوملإحظتينا-جلانيدراناوا...كا"لأ

نظمهاثمالقصةتلكةفكر!سرق)قدتيالبياهابالوعبداكالازاوا.لظلأ.الاسه"آذنةد

يعودوالمأالكبرىةسالمأاياضحا،ينباللاان؟لةالقاةالفكرق!رقدزهفأفيماةث!رلالاركآراصةامتر،اليذانلمامة،هـجمةاو،مفاثثسكهوراهل

رسمأعلهميتهادلوناللإص:ينلىاؤلةالقاالف!ىرة.ايس،حواشباءاعداغير؟الا؟انحدالىا:حوضاماةنقياتق.ا!ا!ررجة،فقيوولا

!.لمذياعايقطرعنا)-.لوهـذ.،وضعت-لتياهـبمهناا.هذ"عن،ءةاالقروسه"تفي"اتأقراقد

/هذ.غيرالىألةن!وغانبنالاجدرفا،ذ)كغيرالاصكاناذامااول!ن،خالصمح!.هلمشاا)كلهقدء..وناشأوز؟ال،رلة"اغاعلبمالنبلخ،عبدتالتي

مموهماءعزقدحدةاوبةلض!رضاترقدتيوالبباديمسشاررالفنقو،الصياغةةال!وحيق!ذهفي،اةقدااذ5قرأاحين،ةص!اهـااهثةإراو،12!تغالحيرةاداخ

.القصدةوث)تالق!ةتو!بمعنهافعبرا-اعتذاللاصئينئلر-ا.!ينلاحاارءضفيزةد3!ابوفي،حهةابر!زاهـذ.وفى،ح:أ

ئبالصاهـوضعالمتوايطرأنازإه.ا،الفضيدةفيالنظر"ا"ااذاولك::ا،رهوعبعل؟وجب،يرقا!ره)تفسط.مننا،عولدهواو4عرايازفا

لوكناهاممينبل!ظلا...):ةالقصيىنتماالمفتطةهكلـذدللاو-س!ا؟تطىانعلتاحقاوكاد!،بها)تهـثا!عإيهو-بناًنوقاا:ف-5سنمنوأن

-شيءلاءمل!بالىالأقاربفي!ون-تىلمووااطوالف-والميالييرفيز)ة!مامناطخاليالص-:-حللةقدالصورةكتللىا15خاة"ااتيالإهـجاهـذهةع!و

دقساةلماار01،ظلإلبل!شباحاللا-،ونفا.(الخيافالشلم،يذسعنيدآ"لميموندبمعلواقافيؤةةدنا،فعلانارااوما،يفلىا

جدتد،منةاك5فنيس.والظلإلالاشباحهذهسوىتخلفاندولىكاصا01لنقديلزونالقاذا5

لةللىغخربعالمكهااولولمنولىن(0ينةفملاالص!انه!)اابمايح!مثلان"لوزهالتبىعا1لشلقدلافييدل،ماههـة-هيدرولمرةشرالاصهصاذاب"ثعرلذيا(الثيء)و

.روعإ"ة-انولىالةاًضع:ا؟قدةةحن0لمامغير،النقديي!له5الىعلىاقعا.لو

ذحملانمناضعفكازتظعبارولكن!ارشقصةبماقطرالتيلمرير"ازونلقا،فاز-ةطعلمنفا،ننوالقا"ضهونمع.تفقاًص!ي!االخعرنمهلىان

بحوااناءوللةرأيمارو5هذا.ذلك.شكذلكفيما،اداوا!عضاو!ادةناز!

الثهعرمنليم:اخهل(ح"أكارهل)ؤص.يدتيعنكاظمالاخقولام!فياصب-تقدهجالمناوهذه،ر؟سالمقاهـذهانف"ى:ةنالثاالملإحظة14ا

ثم،القافيةمنتحررايفيهاليساذ،إوشحاالىاقربواكا-ا،الحر...ورقعلىحبرا،ل)كتاباكثرلدى،ع.ااهه

.عند.لاًقلالوقومهالىيحتاجفأص،رألهليثبتبماد3اسهتسالتيالأبياتنراهاكيالثاسعلليولىهذانفأ.لدليالىيحتاجلاذا5انظنوا

للتفا!لءددفييعذةو-بضهافي،بالأحرىا.-شحاتلموافي،دليلوىلأق،حدوالكزابقينكامنركثااوكاتبينزقدفي،اًكثير

طعمقامنمقعلعكلاناي:-للقافشأنوكذلك،مقهديىعتنولكنهوين،رشمفذيئاهاًرمااوهذ،"ضححكل.لهبل".ؤسفايض!اً--ز"ـل:يءوا

حيثمن،الاخرىليقاطعالاصلط:قصورة،اوشحاتاذه5احدى(النقاخة)وفي،حتأالادابافي،(اللإتيمافيالحى)ليمالرواابااك-سانقدفي

ال!وللىادعانيماو5اوهذ.لأبباتاعلىالتفاعيلزيعوتوفيالقوا-تيترإوضوعوانالةحيثمنوةنذرافيحد!اعنديةلروافا.خراء"تأ

كانهل)قيقصيدماا0شطمونهاو3.تعبىلا(اليرلكوا)ةؤ!دنباًء-اللقجفبأوصةأخماكوزةعدىرخلااءفددتيمولا...بالا-يواو

حش!ترتيبمنالمقاطعبقيةعنيختلفمقاطعامنمقط-حكلفان(حبمان5-ذالىهدكلعاقلأفظن،ا!ليطاهـ-لى!ا.الال!سخرامي

نمافهمهماوهذا.الارباتعلى-لالتفاعءبختوزح"ثو"ن،القوافي5-ذهفيا)عج.بال:بايئذا5ان؟ميسومتقوطرسنةعلىبريا)!قد

مقفاةغيرصيدةةالانى-اككبلمننيااذ،(بةالقاف"نالت-رر)اوءر!مهومةبئعلةلونربابمدونلاومالينقادانعلىيدلالةةديةالص!ور

كلهاهافيقرأالقصيدةالىعير-انكاظمالاخوسعوفي،(ءالمااول4لأي!3+ام!خذوأ،نواةذ"!المنبم4"ـوهذالمالطرهـذهنبدوا3انهبالى،موضوع.:هج

.لقواماصحةليدرك،منهاحداًوامقطعالاعلىحكاهيصدرو،ذوق"ـالفنيعلى،لبالغاعلى،نقدهفييعتمد،م.:33"ير

"!ءاهثبمهمهبونلمدادإسلمقاو5فالذوق.ط"!خ!و!صحبحآحكا"ـهـذانكاعسوا،لاساسااهـلى

-!سفللأريا،دلنقالمنثير3ع:دهرااماهـووهـذا.طلبافىهاعدوما

!ما"!م00.(لهاكهوبركزلة)طإيماتءالد!ص

ةبرموعادجو3ظكاالاستاذزقدباالادامجلةمنبقا)-ادالعلىفيأتقر
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لىانوصولاعلىعدة4-ازيةبمأ3ز-!غلهن!وذقىاحىوق"ءتهلأدباخطرر!الغزعنلناقدلليكث!ال"دذالىليماصماوفي((9مهشميقابارر)س"ر

واقعنافىتؤصلارقىاولوالتيال*ردطادبصافيالناشثةت15لاتجاوا،هـدةهااتق.فلقد!،.(لاقواساةلع)اوليماا)لمتموزلة2موهولحيرةاةءيفييبعث

الطبقةخدمةلىايدعوحدواقيا.ا3-ابلى"نليس!الىللاممص:اهـأفهصوت)-ريدةفي(تونغ"اوز-ي)انلىبنوق!ه:دةتيالباإبا5الوعةدللاستاذ

اعاىليالاستاذعلىكانفقدوجدقدلاقياهاهذاكآنواذايةإءورجوازاوحدتو4599-تةحزيران2خبتاراصادرةا202عدد(لاماليا

-لراهـ:ةابصورته-؟ثلالذي،صمهف!ممنزتمحن-4ـحتىيروضان!...اقواسخلداالموضوعةت01إلاليتلهـيالقصيدةفي"اا--نان

تمدتعوالتي،العربيا)ففكيرفيحينم:ذأشأتاتي-اط"اإطالجدلبة5ذه1)ثقافة)مجلةعدادإحلىاصدفةرءيىيوقعي!زبالطؤ8-تلزمتة!رةرعدو

لى!بردها3إحنو،12جهتا؟ولا،لم!اثةامجإلفي،دتلفةاءلآراازف-كرعلىءأغاهـي(نغتووقيلماأقصهيدةعلىقبهااع:ربيواذا-ق"!.*!ا(ةةطالو

اططأانعلى.اتهامةصور،م!العاالف!مفىنايأخذقد،تجا.اوا!زعةفيشورةإنا!م،تهقصيددفى(سهلقواحلدا)هابالىاعبدالىيدوضعه"ا

شلنزعةفرير:اأرلىد-5محاولفىزقطليسعيى!ااالاسهتاذف:هوقعلذياتلكمصدرالىشارةايما!إثيرانونلىبىاقية1)*ر(لاهالياصوت)يدةجر

هـ-ذهم2وة،نبجامناليهصدناةءا3ـمةفيكذلكو)ح"هء"-ةةدعوةالى.!عالىالقراءعلماذاهـذادلزعلام...فيالحقاناظمهوالىدةالفص

حين،ماقةطيعنزدافعتا3!اافرضفلى،خر-اابجامنةس!!الدعوةانافويرولملب،بونغولىءي.1زصيدةعلىا9ءويطلمفيينالعراالقراء

ية،زورجواالبالطبقةهـكطليىتالظ.قةذههـنفأ(:،ن)لقص"ص:اعرلاأط:يئلواقافة11)مجلةنافيلكمنلانكىوا؟عرشاالثع"يةال!ينزعيم

،سهعواالطبقتيندينللافتلاخوا(الصغيرةيةزصوارالبو)ط:قةول!هال!زاًبةا-يةالعرااكتلاسوالىاتصهل

.ثالاعلىنردألالناتبرر.كانتصفةلىاإلابينهمااط،طرديمكنلاب.ب!رنهورغ51!يلياك!؟ٍماأقرقدابا5لواع!داسبداكاناذااع!لاناا

القراءةفيويعرعون،لإطإطالناست!ءونوفيإظور:!اعيلاالا-تاذلحاحول!الاهـاليصوتد!دةجركااأشراتيا((وا!باةجم!ببالرأتهمقالفي

قعوامنلهايدمؤلافيةعرحكاراًاخط"همعلىي؟:ونثم،الفهمز.-ط"ونفىعرالثابةتحرهـكماافم،للادباءا:-"با(بةالتءر)ةرورةعلىتبايما

سليم.صدليم"طقاوفةرةاو!اًشهعر!:ظمنالهعنء!!،بقا!5و،-ختوز!يوما-ت"ـ((ز!هبل!

بورجوازنن-ادبالىالدعوةانف،والآخرالجازباما،نبجاذا5يض.فانلى"با!هلىيذوبالأقواسؤطرهولآخريناؤتاجعلىلىبتوليان

ةعلإقلادفرااعنصدرتفةد-بيالس-ااد!فيجدتوؤدزتكاان...7؟لاشع-ي-ءبنها-دعىثم،حبة:اتاًريا!له!

"لادابال!صفحاتعلىلاولى!ناكامتتر:!3ذم.نرز،،ادعوةهط،بممنالحاضولملو!ابااعبدا)-يدكا2خبم،يةالاصالق!يمدةمنمت.ينانوبالم!إس.ة

؟ماضنرفضل!االنتبرر،لادباافيطمةالد؟وقراالترعةانماًيوزإ:!حين!ليماو4التمهز!4آخرلىا...للعبةاا-رلىا..ء!سقوااثنضع!ما

،ممدادت!فيصرألماقااح!:اماكرظ!زلىايههمإة!ال!لكعوفنحووأت!ح"و،ثضهاعاضلى!عيلأمحاويرولدا.سدادغد

.....

لمالقي،للذةاتحقيقالىإىالم!هاوعنرعنإتبكروا،،الحادةجى؟ت،1نروارصإء

--قانساعلىعلاءلاسهةواوالاخلالالك-ل"نطارافيإلازت-ققتكنءعور""إر

كا،بالوردو:أمفرتحنلمليوازعحتمأيصطدمونانوكاالذينينالاخر

لإسو.بيالعريخرالأفيصورها؟ءتلفيةزاليورجوالاطبقاتا"-بةباكان

-،بالادابالاوللنا"قافيالبدءنفظةءنف!رااادنىع!الراللعررزق!دافي:،!!،ع.لالدينعزةاذالاسالى

؟رورجوازىادبالىوالدعوةلاقصةنقدنابيناقيتربطاالعلاقةهـذهاذنينفا،ازلةا).وز-والثبط"قةيئ-دمادبالىدعوةتظ!رحين*

!ذهكااساسعلىالاديبيحاسبالذيالنقدلىضاهرانللط-عيمنيكون

بر"ـكامةؤ-مجاارياالاضطرابعنالكشففىاخرىخطوة.ر-يراتخذذاقلىزةااالقضبةذه5اساسعلىلال!اعذالاستا*قركأ-"اللىعوة

الطبقةخدمةالىيدعولاصوديالوالادبان:زهق-لاسب!عيلالاسةاذ

الطقةخدمةلىايدعولاا)شيوعىلادباانا:اتضاًنقولو،لهزارجوا)"وففمووهو،زكطلكاحمداستاذللإ(شإن)?عةابازال"قديلموقفاهـذا

اصواتاليهبالدعوةارتفعنالذياذلكاذنادبا.فأي00-0ورجوازيةالب،.؟رافي،أ-انيةاشزخ!ةكلقيافيدعوةٍعلىيه".د

ناايماعيلالاستاذعلىبة؟.ازيةالهور-والطقةخدمةدبقص!هـةاكاوهـء!دعوةايم2افاناتظعلم:!لامالهـذا19،مإلىإ-تظعلمازنيوالحق

لاضملا!12!فيجح-15نكومتى؟ةعوالدهـ-ذههـىما...يةازحوالبورا)ثعبط:قةخدمةلى.اندعو

يغيرلملذيالرأياوهو،(:ان")ز!هةفيليماراعلىن!لفانبرقيعنكاترةإهماةعل!وما،ريةفاانرغةكلقيإ؟كمايف3و؟وأين؟ظ!رت

:القصةهـذ.منقة:اموويكةفى،-اعيل!اذلاستاع:هال:اب.بلالا-،لةاهـذ.كل؟بم!شلمنقصة

4زلة!جان.ن،ا!اًىلالاس-اذ!مه!ااقتراحبكلمةزفيذكنلم-1اغامجزاإمالهـذااسإسعلمط(وفىو.صؤ)ط)زنااعةاليقوثم،صلاءهإلفاء

م-نز-ص"الكالة"ذ.زتكاوإنما،مامثكلةقصةلأةايريةتقرصورةخدتاجديولا،قيل!-زاغيرفعااوقت!وامن"-ءمدةحة:قةي!ورلاالذيمما

-أفلذياصعلىاءازاالورانكااعرإعيراك،الىالنزوعمن!الة،ن!ةاحاةعلافولايةرجوازا).واثعباطءق"خدمةلىاتدعودعوةإلادبيواقمنافي

...-..،"ع"ةةمجصءماتفكماإلاز:شألمالتيك،ذهءوةبد(شهلن)زصةعنكاةإةاهلما

يفنلفناليهلمشحيى...(ازمة)كامةفك!12نجهعةء"ةد!لاتاة"!ا5؟ف،

لةىاطأهذهوصدتواذا،عربيمجتهعهـاحدابا؟رلا،معتةحالاتوفي
رفضلوضععنناقيةالاز"ةذه2ز،الفنيصلهخلقالى"تدفىاتياالأزمةءـذه

الىضعالىانبةالانسا!ةةايرداخروضعاقرارإلىوشزوع،أ-انيالاعلىور-وازلةالبالطبةةينتعاناقوىاب.ضى-منمابدافع-تحإولالق

ا)"تير،لىالنزوعؤإ.تراز-الىااوو5فيهيمإشكانلذيافوفىلمرا2ـمثفلم-القوىهـذهنزا،عربيء:عفيف!لم":وواالماديمماءكاخهاصكيتاان

لا"لمملةحيارأعاثه!وارةحرامنيهويعملالفةار-لدافيقإقمنيخماةه؟ا.(إتاقشمن)باباقي(لآدابا)"نلىالصاداددداصعير،()
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:ةالةم!لصاحبمقالمنالكالاتهذ.جهتوافأمدعكاجازفاق.ل!ج:ع...يئللآخرال!ان"يقدمبالاقراحايرإهم!هو،انفني

،شيءالىيتطلعء..)وقنطاايجابييكونأرك:يعت"مناتفشا...كالىفي"ـايجادللاومما،ففيفثل:ىءكلقيل(شلن)قص!ةفثلان-3

ال!يةالصورجمالاوفحسبالفزالبناءالىيقع!دولا،ءايةالىويرميابرازفيانالفةتوف*قمدىمنالاالفني!احهاتسش!مدلاقصةفيششصمية

اب4،كأصحلمجتمعاثصتيحسطنهبأمنيؤناعلميهيذغيبا!،وحدءااو،خصيةالشهـذهسإوكمقءسوا،!ةاإسب!ذ.القارىءواشعاريمتكاممث

وايرإ-صوبايكتفىاندون...التعبيرعلىدرته!ة.غيرعنيتمكزول!هعلىيةحددلذيالم!اساو5الثعورهذا،ماثقةإطرلهاالف:انلتحلمن

وا)قوةاطبإةمنبيرهتعفييكونانعلىيعملنماوا،وصفا؟جردفىشخ!هيةعلىاح!/ينفالعلاق"،الصمضعةعرضفيالص:الىفياحاساسه

كا.ايها!علمحالذيالاشيولدمااترأ؟بواانقلنافأذا،"."ط"علإقة،كلمشامنإز:هتع؟الأ--استاورصدنا،قمرة

-2-ومهاركتتاعا"،1عظ"ناةلارواالشكأص."ذه5؟شكلةناشهعارافييوزنطلمالففان

(1)!ورشهيىفاروقالا-تاذلىاحدودعنفيرجلمحكاهساناىضاًاو.""إه،فة:اًفسلنهامعنأهقهذا،لها

ادبي.صلاخماعلىالقصةلىإالنظر

ناص-بوا،ضافرالعاليةلوجلآامنتبرتعيدفروعندونهيباعقدةن

ءاغضسواللحبارينعاًاءسلينًخهاا4اذ،ةم!نا3قهالعقدةلهذمفهمل!ولا،بىثه:ةغيراكااات12او،لماؤ(ةالة!ة.خعه:اتلىاقلالم-3

الاولاعالصماا،العقدةمظاهـرمنعك-يمظ!راةلحااذهكاةالامقياهدهـةهفيؤ-،ثيرحتىاو،وعطفي"ىءالقارعال4نا-.يرماأ-إنيابروع-تتميز

اطلقثقدن؟كرذلكلهطمة51الكللااط00،ا.الظاهرجوازيةابوباصةالق!برظل!"قةحهنناو-د.فيه،شولتعواقعمنصورا

..ءرومب!ءهس!يمرقةطيمشكاةولكن!ا،فردشء"هل؟-ثأ"!ا.عاالتيثكا"لمالأنوذاكةالصغ!ر

،ةنحةلمفهرظواعدءمناحدةظإهرةعلى...جزءعلى!الا!ميصطدمز-اناالطبقةذه5فيفردوكل،ميهقةحهاةتعإشفحةجمكدودة

تصدرالتياهـرالظوهماهـي،ذةابئصفةمنف"ها؟االظاهرةتلكتليماوارةصةفيكانةهل،!لكوغكره،لذلةواخطوالسبالضيقفينف"ل،المر5"بىلق

ييالبطلسهإوكرينةالعلإقيسرح.لمثازذلاست!وا،ييةلاوداالعقدةنع

علميهكان؛ةقالانساةدبا-كيوحىالإءة-يراهذاودين(ز"فياللإالحي)بهرإبخقدا)قمةبطلبانرىءالقازشس،ةلىاح-لم-ة،حدواقفءو

..!لىة،حدواموقنطفيمال70اًعنيفحداًلمشطةافيقالاس"غرلوالضينط

فيراتإتابينمنلهااختيارهءعهايثرحوان،اودثبعقدةرءن

الامقفيخد11و3مةفيزهذا-صر.نيئرجحى،ادتلفة؟ةا)-عكلموحزهطتافيالاسلدكان.ه؟.أ-إناالبظلهذابانالقارىءزرعر،حدةوا

.ـبة---م5.-بةباردأعبةياًاص،ال"مبقةالىصاصاإلمجءلى؟ر

زق!لمالتيالصاعد.الحبا.لحركا*ناوززقيملالأن"مدرشة،ةمدر-صورة

ومتولوجيةالف"لمدرسةاجتخرو،دلىاف-رج،ال!3ارةباعتارهردوفرفىدذه5فيوجةؤان:رقولراحلواافاةمجافمنىلأخرا.إتالشخصماا

ء"اقشةفيالقويةءاولاته.دإط،!هال:فرعلممنا.وقغحددتالتىيميزماأ-صىهـي01!ازثةشعةكلمنا)ثكلبمذامحرو"4،هـءرفيالطبقة

يدليماالفرويةالظرإينقةالعكىحلسيتعرشلمز!الا-تاذان-،يدوفروشدةوجبالىات،علاففيوخصو!ابالذاتالطبةةذ.5فيليماالممراروجة

--.،......-!ذههـكازتواذا.ق15ارمنولمقام01علىوزتهو،عاعلمهالعظنطفينهها)فا
ياليطلصدوركيدبهأى4اصبلرءاسهمرهدمكهطحىالبطلوسهلوكمء

،!ا؟تاتف،تهالذيإ:اقصاالف!م2!فهمكانولعله،ةالعقلىذه5عنهسيوكفيماباروالاتاكمينرمن؟!12الذىاوعكطافمنشيمنمحرومةوقيلىا

جمكما،ربىهـوكا،لبرا!ولكن،ةلل-باالتفسيرهذانرفضنبهاجامنوتحن.وصاالىذأعودكونان-)هضد

زيهما.الاستاذشأقخمةبلتدوفرمناقشةلمجايصكنلمز-"ـباموقةاًركوريمدءمنسلوكالة!"ولافيللبطللهلودكانلقد.!-لى

التار--غفيامكانملها-ودةموةحةيقيسمىفمفلمومليمازرجواالوماالذياءا!اديلمرحامشالمطسيوك؟لقصةلنىالةلمشكات"ـفيحلا؟ع!جد-كاج

........ءهاوصفنامكلتعلةيقةطرءلم!والطعامءملالىواالىجاشعنظياذكر9تاطه.ت

2ولياحاتظلوكهلىضوهاا1ونعلىتحد،دلكيختلفطهـعرلىحلاظ!اة"ـلاف!،متلىا،بةطراتيرعيإةدابا

البورجوازلةمف!وملىاا:ظراءتخطىنلاازبجالىا،معهنةاجحماعيةقيق"خلال.تطورهـاسيو!افيتشهرفل!إءبت)الث-!هههإتكانتهـصاملى

الدراسات"فاهيمنحتددربخاطفةةفياةهاذ،افتصإدبراًوءا3ًمفتعتبرهحينءعفيه؟ش"الذياقعا.لىلىعيريفالتزعدم:وا)!دق،إيةبالتدفاةالق!

فهو(نيياللالحيا)في(زينلجاازهطذ!ستاا.فير"ا1ً.ةتماعءلاصا0القمةحبصا

علىيصدقذ)كنبجالىإوهو،خ!:ةالشلهذهنيلمتأاالف!مءعيقئافىخطأ?ار-منءوقفهفى!اعيلا"إذالاسم:اقشةفياطيلدااحب-.لست4

ع!المفيكاق3(نينبرا)؟ييزمابرز!ان.ناهدة:3!وقيضعلىيلهاءير!-ةمن31ثرالضلنفييكونانلممكنامنكانأ(((شلن)صاحب

إحداثعلميهاتدلصقيق"تلك،:يءايإ"امش!ءانهاهـى(اللازييماالحكي)بكوناندوتعلاالعبارةهذهاناقولانوحسي((الغ...؟فروش

فيزيهاالا-تاذانبررد.،لتف-يرلبهذازسلمانعلىتريردزافكيهس،"القصقالمععنالتعبيريح!اولالقصةحبصاكانولو،لمق!وداالافتعالمنز(لو

الشجمزصباتفهملاالءاًملف،مج"ـلواميفيدكلآرهـا؟اعضا!ة!ةللىازةارقديكأيقولهالأنداعةاك5نكالم!،رةللعبايحملهنااسنماعهـلإذلاستادراالذيا

الفالمإلىاصلاداسهتطحلم،ذ)كنبجاالى،ننياوالحة""ة.اثالاع!دمنيكنألمشطةورافيلتقواديسالط"نكارلقد...الصور"بمذ

.شسءايإ"اماللاشىءباضا(جانين)مفهلىازيههالاستاذ.صهالذيمماالعامالحةيقةانالواضحمناذ((0..شلنمنصرا4"يءكونإنلممكنا

ندعومذهبفهو((نرفض!هازفاالرزيالاستاذاتتغ-يرمثلعننقولاناا؟صاز4في.لكن،وشطقركأ"ا)ث،نكونفيا؟ستاليطلجمماصطدمالتي

ولقد.لم:اقثةواالتحليلمماازثءت.لاوعةءحكاماءزاباًدمن(مامطمثيناليهءع-فازقللارةالعبالتةسيرسنماعيلالاستاذاولةومحا-شلنسوىيماكلا

.خهاذارةالعباعن

اح!موهي.،نتاتبررهالم،الا%رىلةالمرقيلاحكاماض"4غلي-جلت

نايعنيوهـ-ذا(طياةاصورمنصورة)ثلمنزصةان"اقول-5

يد.اليبرصةدوقبابفيإ-ادساالعدداكىعير(1)اخكييالمااءح...التصويرمجردالا-يكرافى-ب!ايقصدلم-.!اصا
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4،بن"عا.يهالي!فنصوصمنعهار!هتةدمماللفارىءوقدمتنفعىالىوعدتعراحلمنحلامرفي،وفىن!اضرورةلاا):قدفيموازينعنالات!درلا

وهن!ا،15سيقا"وختلالاعلى،ينظروج!ةع!ةارهر-ةاعلىمنيدلىلآا!قيقوا)تنل،هروالظوابالثيهرتالموضوءىلوعكطالىاتحتاجنازماور

:جدتدمنللت.كيدللفارىءعيدهاا.ناغيراقع.ووافعنافيوللفنالتفكيرلاتجاهات

كت(علا!ا.قغارفا.ىعل!ة!)صهافم-ا،ا5ً-اجتاحالذيا01كاللففاءرجارة5القا

(فاعلإت.فاعلإق.فاعلاق)الدجىتحتبمطصالغدرعص!ف

(005...11؟؟!لأا)ود.صاءحطاممنركامفهي

باصو-نييكصدو-علميهفيضدقد:دهبفوباومجذذلاسنااعليدفر)"لناعوريلايمهظذ!أةدحول

خطأ.فاتخطثضافي؟رأعلىيدللحورا،لمنظومةااق-امحدافيا)ةفاعيلفيعدواف!:تاةدمن(اللإ.يزلحي)0/اة-ابا3حولثير.اءابعتلما

فينظريوج"ة-!لضاًاناالهبني-لعطنينىعرانذااوهـا،إ!التسديد.هينمرافياثغرةونرتحنقطاء،ااارظنالاءفرغةحإفة

:إ!شهااالقيلمدرسيةاقةبالظرلموضوعاولا،لهاكإرونيإلاستاذنقدقراءتي،بد(تيياطي-اللإ)اًتةرلقد

م-ن-نشلا-يركآمن-ققلارز"ـ-ربها--زعلاى-عصفاغد*طيرلاسااهىام،ليماوالدرعىأدفاامنكوافيلماراالذيالثقرأهوادري

عىقفعل!-ئيودط-قءل!فا-منحظاشواعالذيئاالعرباالطلاباننااخوامن-الرققتيات-نحندتمههاالتي

لموضوعافيلليبهزلمم!وىبالأحراو،مجذوباالاسهتاذتعليقكلو5ذا5،الكتابأتقرقياه:ا)كم!كل.(اللإبنيالحى)يةروابطلءاشهاةصا

واعنيم!مأأزهجا.لكن،وصد.اليهبة3بالةء-ومالامربالا،اءةفدوبدهثهمت1نيولكلمالروالةهذملمؤلفأ.اقرارولاذا5انخفياولا

الحقءقةاغرالهالىبالأضاؤةهذا،داًجديهيهاًيدلهعلىينتظرظلالقراءبهء:،ـ.كتب؟ائيرأ3

لالأأساة-كان+وه"اأذاض!ا!ة.وضويفيعليهوماالفنيللأشماذكريعنيزعلمالشفدكاكانوإذا

ولم؟اب!حلماذا7اصآذيا(الدجىتحت)عبارةولتوكاينم-نسانجقعددفيالمثورالناعوريعإءىذلالاتنقدارقدفاءت،نصوح

الندرءصف):بالنم!زقلألمل7دكانواارمانحيث*نالآنسضت5-.ا)ثو؟يكنلمانحالتجرالايعنيلا((الآدابا*

كلتينعامداًيجتثاستاذناارىان،سفا،ـانا700!(لد-ىاتحتابهواستجابةبماشيتأوتينياللاللحىفراءتيمجردو5هنايعدفافيالسببان

،إدأانناملنالتيالحقيقةوعيناءا)فرالىظارمنمرأىعلىزتاجه"ندليلهذاانوا!ب.العاملجوهاا)ث"ورليماوءير.:!االهغوريةارةعالافي

رريقهذاكلعو،الدفاقالشمعريارنمفي؟صازمنفيهحومطقيلافىمدىيقاسزوعهمممماكانالفنيالاشانذاك،لةالرواهذمنجاحغ.ريسبر

صإتهفي-المقطعفيبان،وجههاعلىفاكهانكواالنصوصىليماثومنبارغم-ابال!شذا5ريمنلمولو.لهالسامعاوالقارىءاستجابةبمدئروعته

نادبع!!!.!ت!ن.ألوفبانهتهعبر،زحافاً-!طب"اًالجدثدةلهانبرى)صا،زاعوريالاستاذزفسفيقوياًالتأثيرمنحداًباخقد

سالالفةمنوبالشساليحافلىا"نجردهحيما،عنهإقللسادةاعهمني:س54ومجرحآناقداً
!نلاستحساوا.تعهيرحدعلى(!ةعددةاتراالاءتبا)با-تبابأابىالماننىعترفا

و-ني،ماحدالىعليهاقرهقدفأهر،الخبنفيءألوفزحافنهااءافيالةكطالممل(قدعلميهاثقمهمالتيالاسسجعلىااقياناعوريالإستاذةدالنل

الادباادز"فيايههتء-اناًيىتحقث"ريلىحافابريضروجأاًاعرفلاس.فيماس--"ـالتياعرف3عادقيهط5؟لهاوحةظيللنقداستعراضي"ستمل

المعاصر!ا)عربيتلإثانماثممعينرقمئتنأا--اتقومقلقةاعتباراتيتراحىنقد.علإ،1

لزحافا.نيتخذونالذينلىا،خهدىسارةبشريفأنها،حاليةاوعلىالمادرجقد.ثلآالففاللعهلاد!الحوفدراسة؟خرارفمتحتنةسهاتبرز

غزوهبرثالايمرالشالجرادفيمايشنالقيلاياماذه5لماعليهونرتوكأاًعكازانلبث.اثملحوارواايى،قدراسةمعالاعتباراتهذهمست!لفيالناقلى

لدعوةاط،معلامنءتخذيئ،فطالهرالثعرفىالفنيللجماارصولمسخالظم.الاتالارفعيسايرخاصآتماً!افردا

المحليالاستهلاكبلةقاأكونقد،نبةبملوا!ضاعةالقد؟ةاك!ء"منالتحررالىرإخماا!نيالاط-اريريمم.ء!اقسمأا،شازعم،ستةعتباراتاوضعإذوهـو

الا!لاليةب!رانالىياك.!نبالةسهتوديهاولكلايينالاصض"فكطهذينالىظرةو.الاطارذاكيحفظهاالتيالفضةالوحةالاخرالقمس!مل

!إالحاضرلوقتافيا5ليوادرض"3ـرتظ؟اور،النسيبة!ء،ماالىنلتفتاذزةافكأللا-رصورةحد!ااانتدركتجملمكالقسمين

الحليعليداد"،2اوسل!-توجمالها)رةالمبثير*تأقضيئالا،نهبمكرحلماحدهماوكأنتصمعر

مهسسهعداردعن-دفيأصدرعنثفيهميسانهاهـلىا?رزاعوريالاستاذظلةقد"الحوارعةوبرا

.حد.والفنيلاطارا

طماعءسهنإهرس

حدالوا?بداهـرزمثىد

..اصكرةكة

اخرىوقمهص

عندزلتوما"إلادابررمنالىادسالبددفىالمنثورةنمفيبذت

.ة-لممعدالا-ةاذمهظو"ةمن(ود"اءامصمامنركامف،ي)ارةعببانبطرأ

كلىن!اارهـاللىصسعليدفر...ليماا)ش+رلا،يقولماقبهاتتفيملا،((!رةءلو!د!وبمجذ

--ء..تةاةف!لااذهم:4ـ5كبرتفأ..(،1تقدم؟الةتصم)رةالعباذه5أنإعرا)ث!
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