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لجهإ؟بعصانرؤمنير-وكتبءلمامتحمساييصولىصمؤمناالىصو!لىلاءأمامصهذاءالهـابفيص-يةالنصاداسبةبمذ."تقيومان،،الاداب)،مجلةمنجميلءلا!

يفللتزدخللاكالادابمجإءفىالاقلعلىوهذا-لهويةءم-!امنكويانت!جمتوقدالمرةهذ.المحاسبةجممذهاناأؤومأنوغريبالما..قر

حداقيطبعولا،دا؟انجيدانتطيعلاولنص"أ.%ارالس"%سيبأنليقووزيه،لأحص"ـللمجلة،،ألفنهـو)رمايهكتافييلتوتواءةقرعادةل

حيننتاهيالمراةهذه،ةآعرمنليدلابلبنفسهن!-"يرىاتمنافيينجحالح!قلطالةنانلان،،مإلحاجةفيو)-"!من!رفونالرادال"قاد

رامناكلحاول2،مةدإتهناآالمر،)كأإفرحيناناوهيليأتقرم-نحهاوميقوساطةالىليهحاجةولاالاخرينعاناهالذياحسا-5نقل

أ-ياثقافةبروعةغكرالفضةوقيإربيثقازتيفمجضوع،موضوعيالييصونكانوما،ليوجدلمالففيا)نقدلىأالىليورتهيحتى،بالنقادنغ-،مأنصسمو

بةوالتجرا)ثقازةفيوالاختلإفالاتفاقوبمقدار،ا)فضةوقياربهلهاًاقراطيارستقرأد.بالىالفنا!زي،"قمهملممجتمعاتفي،جدروأنلهيمحن

"اركآلة-نقدهفيالناقدفانو!بهذا،اركاتبمعواختلفتفقإماار؟قلى.ثعيوأدب

ناالط!جمعر!ومن،وثقافتهتجاربهخلإصةرضاأهـولنايعرضت4ـ-فيفيافشك!و)-ت،دازاق)-تافيبدءذىبادىهلاءشفواني

جد/نياًانواخثى.آخرناقدعنناقديحنتلفتوا)ةةانلءعاكاؤلمىتحمافء!رتأايتيإثإتالمنمنفهمتافيذلك؛والارشادجيهلكوحقرة-ي

وذلكليوناوكازفي-الخوريصعبهنري"إذالاسلليبو؟-من،،اسلمياءالكثيرينالادابررمنالمافىيإلعدديارةشسعبداللطيفادالاص

-كااعتقد-لبابالبهذالمق!ودزا.الىقتو!يقضوءاتلمالحككرةنظراالادابامجلةيرطالبمنهـنالبانحى،الباباهذ!يرحتبلمنالف،ك!اهـف

هـلم!.اءقرحدأيءلقا.الذيلباءساالاوأطإلا!اسعنالبعبثرهـشخطىةيتبعونالذينلمتخصصيناا)ةقادإشبهماإلىالباباهـرزفى4تعادنبأ

،يلستوتوعنايرضصلكوبذ؛ال!كلأات.هذ3."ترئ!!افبصفتي،المج!(طلمماتلدخاالىيدوهـو)حدهمأيعجبو.عاصوموت،جااومةسومر

.اكومة3ايع!بلامنويمذرنا،،تينياللإاطيرريةلرواتقديرهمحولكبيرااخت!ؤاكاتبانجزتلفلىاًملى

نعحمةمهخادلللاستادوفىو،"رةثو!"الثانيةسيمفوعنكويزوصبإ!التياتالفقرحالاذهنيفيقفزتو-د.مثلا

-"..هـلاعظمانهاعلىالموشقيينا)ةقاداعطمأجمعفقد،اكاسعةفنبإت!و

فييقىول4فكاؤ،ن!اءلااصفةعلرهتغلبالمقالءـذامنقكليعزرديءمملبأنمايكلولكويبتو!ولفي،فنكولبإموس.قي

غيرمنالثبابتميزالتيهيا!صفاتوءـذه"فةراتهإحلىى!كاكان،من،جء-لىيسير.ذلكفيتودستويوكان،اكثريتممعنالن!س

دارولا،!رفىصر!ىصلمالاهالووالتى،الثا!ايىدوينتقد.أيض!ج3ورءلىذاكتقديرهمفييعتمدونالموسيفونالنقاد

.س..-..يضيفثم.الفنيذوقهعلى،لبالغاعلى،نقدهفييعتمدحينالناقدطليمات

ابرةخاطتولا،دارفيناراشتعلتولا،برفيدويابعداهوماالمقاسو5:ررزالذوقاسا-ريقولحينييه.تألىلليضطرناجمك

..كتا.بوكانحرفكان،ولاح!رفوقحجرشيدولافىبا،ببلاومافجمهشكلامافهذاالمفإسهوالذوقانإما،،الباطلهو

؟طصماكاصططصيرصدلامشسدا،ا-ؤط4!رطصءلل!إر؟يصطصكا"اصلخمنقيعا!إضازةذهفه،،باطلا.علىرروماقولهاما،خالدالسيدفيهيثكان

لنقد.لرربهكاتافي!دورورالدكةمقدمةوامامى.حص!ىغيرك!ماالجل

ليغرضا!الاقراكختازنيولولا،واحدةجملأتؤديهاتالذوقهـورةلىكلفيالاساسان"ةكا!يقول،،العربعشدالمن!جي

عصرماليوفعهرنا،اؤ:ز1)سطور5ءـذلةةزتعخهاقالتعلبتدص"ـ-"لأقائيضيفولكنهطدداعداهءاانا!يقوولا،،الخ!ي

يتطلبوهذا،أخرىناحيةرونا!رعةو?سراصةمنىييولاعلالإ-!والنقد.الاد!يةالانمارممارسةبطولالنفسفيقى!لمل!ة

*-.،،العلمبروحفيهزأخذانوجبوان،علأاي!ونانيم!ن

يدجدهناكي!ور-انرووضوع!اكانياا-مقالةيةافي"نااق:ىالمماثاترأومناقشة،المقدمةهـفى.صابةالىاضطررتلةلى

يستطيعادالذيالا-تطر!ذاداعيولا،لمجما!نجمةكلفيتعلبع-ولانقادهمعلىيردشنالذيناكثرانإرىلانياخرشيءأي

لنانهمع،شاءاذايؤطعهوانصثاءاذافيهإ-تمرانلفهمؤيرفممهلاءعينامء؟جحاهناكاننخيلىن-الرد-قمن؟نعأمانحدا

-ء-!.-.*.لستولهذا.ايلىإفيالاتفقولمن،بمااهذافممولىواضهم،اكقادؤلاه5

كاهـكلامهوقدهذا.كرةبالهداهـااوقساعااالمارىءيريدانبضو5لازالاالباباهذافيبةالتالارولم،،نقدر)كلىةحبأ

احصلذافما؟"يطاخر،فيصرفيءقوإصطف!كو،معللطغيرمجردامرةكلففى.اهـاضيالعدد،(تنقدهرروليسلماضياالعدد،،اتقر)ر

ولست"احطصقئاإصطماوهطالشبابثعصراتحص:عطاصطنحامصصطالثخصطبذوقيالقصةتلكاوالقصيدةهذهعلىواحكمالعددأقرأكنت

"الاصإ،بطعلىجالةالطبحركاتيقاوموصطالذيناصطأظصطالاحاسي!به!هاخرجؤاني"الاناما.زفحمبوبينب+نييخاعاهتوإنا

بة..ااص!ابم-ا-اهالقرجممورماموأ-ب!محانحاطبا،الىرقعلىةمرلاول

ءنلىيدافعو،لاخهمبهمولىيقوالديالدورتماماواعونهمو!!اعلموانا.اصالهمثسقبلو!تدادا-موماغيرهمعدي،ميحماناكأرالذين

الكازباليهيثحرلم!اوهـذاحياخهمأسوبوعنازورصم،!لمثروأزسلهتحمسثمايثهكيةبوككلتحمسمنكلانبدءذيرادىء
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،ال!روبساعةليليص!نافذغاأمامالديرسطحالمىفيرجالذي4لاننعيمهئيلميضإالأستاذنصمكرننافإدلكومع.بكالة

بقولها:داعحتهثمصفاتلياًنيقولانهرغم،شيخوهوالمحبابعنيكضب

كالهاربعنيفتعرضلحاظيعليلتخثحىإتكرأ،والمضحوخالكمولبعضفيأنهتردهايضدرلا!ذهال!باب

يق"طرعلى-اعتراضيلهاأليديأنالسصدةليولت-محالمقالاسلموبكانوان،ءـولاءءنواحدانفسهيعتكرلعلىو

ابصإتؤ*زةفيعبرتإ/!الهاأؤولحين--مىالقداالعربالنقاديةولصكينالجمعلىستعملكيروهوهسيمالا،لكذعلىيبرهنلا

قو!ا:فيوذللا،واصدلييتفيصد!أنيجبكانءعنىعنتصدىكلىاوالثجوريلبالونناديانعليناالعارمنانه"

النالمربظفرهافيوعلقتالاياليأوحدتنيوإنإفيوءنوأرجو"ز"آليدنا"نتقاحداوءقا!دنامنلعقيدةشبابنا

الىكاذبصللأاعلىوع!تحانواقلتييدأغارلتحاورابرعالكذكان؟افر،مةالهعلىثورتيفييعذرفيانلاستاذا

بلجازا0شامخالهوىعزيزابىئرفيعسجبقىفقلي."ابالشحورة"إلى-

الي"توهـو)تالأربهـذهتلالذيالا!تض!اللااأنحىالدائمعدعبداللهللاس!ضاذ"الصرقتيالنخبةمصكلة"

احدىهـيدةالقميموهـذه.ئيا!جاكان(قاسالي5أوردناالذيفيالدائمعبدالا،عصلىالاستاذكلتمالالىننتةلنكادولا

هـفصلةاثحاعرتيةذلمسثكاةالاتالجانلأادفىدفيتينؤصيد"الترقفيبةالضخ"مثكلةعقلسعيدالاسضاذكتابعلىتعليقه

الابئعي.واؤعكاعناتلييتحولم.تاماتقلمصائيةزضالااافةازقلصنحسحى

الثابفؤادإذللات"الأحلامدجهـو"زعليقع-إساكاملاحكماحملالموعىدذصتالاابكتاقرأا

فلسطين،لمأساةيةإلدعالمثكلةالكاوربيعرضالمقالهـذافيعصدالدائملاستاذاإنإضحالومنأنهولو،الدائمعبدالاستاذ

؟ذهالا!طمامأحلمنلدعوتهمثالزون"مقالهأنويبدومناورتياساسوهـذإهومقالاكلستقلازعليقهمنيجعلإنحاول

ليلابيالعرالمصىيرتقريرفيلأقىاليعدأا!سىممونالتيالةضيةقيمةان"فيلدائمالىءيقيصدمعازفقفلمست.معهالعاجلى

زووكسلأامنتم،الىحالصييجالمهر!نلقيتماليقدروالتي،سصكتقاسكلابمقدارفيماسالخامستوىس!بمتوتقاسلابال!عو

الموجودةالهوةمةشؤهممىليإ!-الءنلقيت،الأدبيمجتمعنحوطريقنافيإلانفخ!ن"النابهينالأفرادبعدد

"ذ،افوانصسبلال*رليجمةإحلادافىوال-!وبماتالح!وبينمسضوىلمتوسطالفصلل!القوف4يكونسلجماطيد؟قر

الاستاذالمقجاءوقد.عرعوجمهاخياناتالىالحكوماتغ-كرأصرمعلىيقو!!ن-ابيالانتالنظامدلالةوهـذه،الناس

يتمد"التيالجوانبتبيانفيالعلميةيقهالطرعلىمنظمايبال!اؤويحاك!الىكأ"اجلاالقويةالث*وبإنيقالوحقا.مزيفة

بعضفازمهوانالعربضديتهمدعافينيونالصثيرعليماشضص!اإستصدانبستط!عالضعىفةل!عوبفاوبالعكس

ال!!يونية.الدعايةرواجأسبابعلصيه!زقومالتيحةالعلالأسبابال!عوبابه-قاسىإخرقيمةفاعرلستو،أشضاصإو

ئعالمووالصهيونيينبين"القائمالوثيقةالاقتص!اديةالعلاقةوأ!اان"يقولزفس"لدإئملعبدوالاستاذ.الق!صةءـرزهمنخيرا

تضجعيمالتيماتالحءووبينوط:كملىسهوزهلىتيسيلاكستراااوهكل"اغموص-ومةالأءطامحزتسسدالأفرادهؤلاءفى

مارمي.تحق-قعلىأفراديصفحينافهو،متعارضينرأيينبيناكاتب1يمتأرجح

إدريسسهيلللدك!تور"وحول"سسينمت!الامةإ---"ا-تؤولبمايهرهممون"بانهمالنضبة

معيشةسهيلالدكتورعاشهلاًعرفلستا!ةص!هـذه!ما"ذهبنوغ8--رينرو،لمحمااولفيزفطرمالقيالخفجةبالتحارات

وخمحممئةلفينأفجاًءيكسبلذياالمطصعةملعانفسيةحقيقية"وخلى"حخإتاريرا""لق"لذيوا)برئلمرقايعودثم"التيارات

الفني،وجود!!الناي!ررلمصورةعنهأعطانالةد+الايرإتكالداعئماعبد!صتاذلااقشيناثم"القلةءهؤلاهم،نغمكمامملأا

الحانصيبورقةشراءفييترددالعاملأننجدالقصةأول9فيتتجلىالفكرةبراعةانفصقولهلوالعالنظرم!لمةبراعةفي

ملادااًنفييةرماالقارىءعندمديم!و،بشتريملأنمنفقرأنهلأ".عهـلإلىي!ثاأنصاصكايسضطحعبأن

منلإقا!اأ!فرأىملأر!ااحعماراعن!ة!اوىلىىزر4ترالصي؟يولاءاظةسسالىلديفة"والواهبأنا"

الورقةلشراءفىترددحينالعامللأنذللا.ورقتهرقمعلىالراءـبيةنةالثحاعرةفيهاامتصتحزينةفنيةوقفةهذه
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ثارهوآأمينلأحمددرا-ةليستهذهوطبعا.وتأثيروبتأفى،فقرهسوىالترددءـذاعلىتحملمبادىءأيةت!نلهلمقبلمن

بمالراحلالأديبقفلالكاتبةفيهاتذكرموجزةكالةهيبليذكرءـااالتيالمبادىءءـذهيستغلانللمؤلفيم!نوكان

أنأستطجعحتىالرجلثال!ادراسةفياتخص!!وبمنلسىوأناكسبتأنبعدالعاملاقيلىهالذيالموقفلهذا!النالييكد

كروسيذ،نميلياحواودادالسيدهقالتهماعلىأحم-ساإقمهصدبغيرولو-فشلىيبررقدالانصانإن.ورقته

إتو.عليهوماأمينلأحمدماليعدفيماالنم!فونالمؤرخونفأعرءيرتمهبدبنيرعليهحصلكسبعنافرإفهيبررأنأما

،لموتالجلالربما،واحدنبجامن!ورتهقدتبةالكلنتكاكانلذيوا،الفقيرملالماهـذاةفجأفيدأككضاو.حقيةي

ءذللا.كانلأنهووبما5مؤلةعنهيقول،والثيابالدواءالىحاجةوفي!ريضاابذه

الفاشرجاءللاشماذ"والفنالاأ-انفيمفهو"ات"قىاءالاشمنكثيرفيمالبل،مالهليىأنهيخصلى!اسا)8"

ذليولمنهماتهالأولان،نالة،اقسامثلإثةالىالمقالهذالي:ة-مكللفلمؤاأعطانااوهكل"..صاغموضاعأقئخقثملذينا

دفحة!ناي!ىيىوفيقأنبداقلاضإص!حههينلأاأد!؟ثينالةاحقابينلامعركةفقدحقيقيالذياالن!هيدهذاأنوء:دو5عكسهاتحققلنتحجةالمبررات

،ء!رءتبال!ملأيرالىعلىلاتددنااصدةوالىالج!إرو!ت،!لةفن3،ولديهوواضحاسهيلذهنفيموجوداكانءفأقىدث

نار)في!ايقولحينت.فكيقءلىللأستاذجملةعلىعثرقدالقالنقؤإلاسآذليقيت.الةفي!للىفيكذلاكيوض!4ـاقارىءأن4علصكان

بدمتضجفي،1صورةوكل،احساساليتضكلسععبالةصبىةفيإ"تكللاستاذاألىفيصدو،البطلالممذكرء-دملحوملاحظة

ر!ينوكان"للقكدلحدتثهإذ"إلارالىأ!ررالألابةبةديش!أ!ذمامنهانجد.يخ!ن.اللاتينيحيهلفأمنذالبطللمماذكرعدمأا-مرقدمه!يل

لا"ءوكلتائم!بررهن!لاشكالابرردالانسانبمثكلةيئماتفماأهـافنيم!ررهضاكيكنلمما-للبطلالمموجودأنوالواقع

يعيشالذيالفردالانانهنا)ك:رأيقولتوؤيقحسين-ءآزفالا:التاليشيءازاءأنهويضعره،كثيراالقارىءيساعد-ذكرهلعدم

مئتركالافرادءلاء!وبيئ،الىمنمنمعينةفيرةوفي،واحدةبريئةفيلاالتيز-االغضمائريينبيضطرلاأنهكما-،ترسحمااكثر

آوعديدو!اذقااون!لأض!أأالاعرعكاناهـأفاويمىنإيميةما!ىاقيوكامتبلمةالجمءـرزهنذكرانيكةجماو،فتنهرسخصأيإلىيعرف

الذيل!ان:يقولوا!قياشءنسافياكازبانهعنهور!،ىر!ةوأزمانكأافةفالأصفيين:ض،ال-حاههذا،بهوشعر"لممالاسبماءلعلى

إلاركر،..هذ.علىنسانإكلفىهـدةااواالحقيقةالمجرددالانسانقصدناهكأفيلسعباردرصاص0كماتثايجمعبدأالتيالرعاصمة

عاالنقإوكاضاقبرونمعانويهللأودالبملدمبةعالبإ،صةلالاإخهآأنافوغل!كرستظرأزوالأالنهيةلهميضعا!اأنمرةغيرليهإاطلإو.النار،النارنهكاأوالثلخ!

بينوالفرقي،،إليهقكحدناالمج!ردكاالانساند!هـوالاولونبعهإطاارا!فنأخرىمرة.أذزر""ءنطلب!م،أىمالمطبعةعاحبهو،ولكته

ا):ةاشوالا-!ازفىصمهع!ى-ينحت!نيقالابآزأنهـ!،الامنا!ينبأنالقارىءأسمعرالقمهطاتمةالقنيالتمهيدعدمبأنأقول

ورررة3بيع!رف3ااوله،وا!ىنليلىاكجربهذايعترنانالازرينلان،مةإليالتفكيرمناللونءـذاملألعىاكلىمااؤحاأقحمؤدلفلمؤا

ما!النظالاستاذاسألانواحب:قبليةكعمليةبهايعترفوالاخرليعدية)*(.اق!حةا)لمفنيبالمستوى3كبطمدااياجتماعي

إرىالمما!بالمركطالذهصيةلانسانأءأهيةغيرالاخرىالهيةهذ.

بايمهءتمالرضىقددإمما،باركليددىالانسانذهـنفىاونافلإطوالنقديمحمدللاستاذ"للضقطتيمصافيملا!ا"

الانسانز)كبروبرودإستث،دنها؟وخالدمجردمنالمثاليةالف!فةكلىات"لموضوعاختيارهفينجحفقدأةثامؤ!اءأهـئالقصيد،هـذه

ملاكذلهلكيديالعدثمهـبقيذا)ءنجرولدوىاقفما،ووحا!ىمهانهماميئنها.قصلها!ىاأدظاوأنا.الكيلألصيلمهالرالشعر7جمنعل!زسيرأنهارغموتدبير؟

بةهـروولمرو

اعرفولست.حسينتوفيقءداذالاتقالهماومذءا،ونقديتذوقي..الم-توىذصو!مادإئم!لىاؤراانارجو

ا.لخيلتطللمجوبملىحافةودهواقاور!لنتقليلدمةبنخعيثدحررخلهومرنلي!اطبيبايادخكبصسكاكيئيادوفىالىيدئبقلم"أم!أء!د"

ومااتس"وءسمناكثرمندالقصة.هذ.قرأت.دقد.،النافذة.خارجمن.ماتوولومنمهيةدماجاتالى-للمقااءـذامايمتاربهأهم

و!-ونيئالقر!بته!صونلدتيهـىإنها،زهنيفىإدصورهذهالش،لوضوعهاا)كازبهوحمماسملأماوباسلاسة-أمينأ!مدعن

ظروفلهمجف-عفكيالمعاصرالانسانقيجربةترتبطالتيظبتجرعناصرازس!يابفيتكتبههمهبل،للأاحلمجاملة"تكتبأنهاأحسفلم

كانإذاالةنيل))ءمفي38!أ،!ولةأ!9،)5اكجسيدورةصرمعقوم!.معينة

بداا33افلاوانا:الهدفهـوالضقاشالا--إذ،،يقصدهكا،)يداكبرىمناثاتر)رابفيالنقداهذعلىالة!طصاحبردااقر:تعةب(،)

نأارادتقد)"ورجنيفص!اعذاتفيلح،الينادنبلالنقاشقول.العددهدامن
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.ول!ى.طبيعتهعنخارجشيءإقحامأووعظفيهيصدمهكانساقوجودها!قكانتأنهاالاولى،مجردوجودهاكانساننحقق

الصاغةضعفيكونفهل،ءـذاصلمصيءهنايت!ثملاشاعرنانساروفالاائربا.طمايرالذيو5-يدجرالةلا-الصكهوهذا،معين

تثغك.فنررهناكليسانهالنقاشللإستاذأذكراخرىمرة.وعصر.

بوضوعه؟الكاجمماالتحمس!ى!هعدممبعثه،بالادابالسنةهذممناطامسالعدددليلناعبركاالمبمرد،،الانسانتضايا

منه،نقوأمعمرناأنعيش)).الاستفتاءمنيدتجرالانسانهذابا!،مؤلفايذهنفىمجردانسانهناكليس

خاطىءالاستفماءهذامموضوعانأديبمئاكثرقال0الناقداوالقاريء

انحانأىو،لممالمت!و!!روهوسمالااحالتنن!تملنهلاالضقاشعليهثمإلاصمتاذوردال!غف،ماهلررعنةاضلالاستاذب!ثاما

ء--.-ء-..ء-متعدرعل-؟لتعليقلانوجدتدقد،الاخيرالعددفيالردهذااسض!مال

الفاعتبارعلىالا"الحياةمن"فاربانهوعفباريرضلاالدراسةانوثانيهما،فحسبالاخيربالعدديختصلاانهاولهما:لسببين

اصشلاصمنتحظالتيايررربرورقيالأزماالسح!ونوقتاقيطلباننفسإهافال!ملأها!جوعوإلىالاستاذينلبحثالمستفيضة

،مندورلدكتورالؤطكماالفرارمنلانوعءـوتحارلنائجنتاننيبأوا!اللحقافاازع!إيخهودو.اكعليقهـذ!مجالبهيسمحع!أطول

ء...هـنإكثربهجاباالاعجازبفءنفاضلالحقعبدإلاسآذنقدقرأت

راواعتقد.نعيمهليا!ميخاالاستادالعنىنفىعنعبروكماالاظ!ورولالىر-"كاجوهرعنوالبعدابوالاضظرالتخاخلربب

انهاعتبرافيذلك.كالالاثمصدرهي"الفرار"كالةالمؤدفيناكثرمنوهـشباكبيراحمدعليالاستاذقابدتوقد،النقاش

فىينماركواعادبفهناكالأدبصنألوإنمطاكاذاكاتهذا.الحقعبدبدراسةإعجابهبدورهليفأبدمط-اتاجاالمسرحيين

لوحودال!عورعنيحرفكتخديريوأد!الاحداثتطويراكثراساسعلىؤظريليوج!ةادلياناخرىفرصةنيليوتدءيئاح

....تفمسي!

ربمأد!ثم،المصوقزززةأشمهفهوالحياةفيلاشكلأي

..ء..ل!ند-سنكلاتيللاستاذ"فصر"

ودلك،الوراءإلىيرتداوالتاريخيقفانعلىعامدايعملء".-

رطر-بلغتنانفولكمااو،طىبمضاصونداتالقصحدةهذه
له-دهحلىوبطريقهوالمجممعالناسلشاكلعرضهيقه-"ء

الاخيرانالنوعانيختل!و!دحلولالهاقدمإنال!اكلوقمالمصاحبهالكنو"النيةحصن))ثاكارلفمؤارالعادية

علىآقترحالناسبةو!ذة.الوعمطزيادةكليساعدانلالأ"ثما-ذكرتالنوعهـذامنقصصدةقرأتوكالا.عياغتهافي

تشغل!ث!كموضوعموضوعاتفيأدباءناتستفتيأن"الآداب،تلجمتالقصيدةهذهمعلفقصيدة.ءحونوالمالصياغةم!لمة

استعمالموضوعأو،ومداهوالمض!مونالصورةبينالوحدةجيدةعياغةيصاغانالضروريمنليسلجيدلالموضوعأن

الأدبيالتفاهميعوقهووهل،الأؤلعلىالحوارفيالعاميةاعنيل!بة-،ف!سبالاجتماعيةالناحيةهنابالجيدأقصدولا

أصدقعمورةيعطيليمضروريهوأمالعرورةالمجلادوينتدثرتاليالرمزيةوالطريقةالفنيةالفكرةأوالفنيرالاقي

.الىار!!ات،ناجحرمزقيصربانهطاغيةكلالىقالرمز،الفكرةمها

!وسفعوادإنعماعبدللاستاذ"الاسودالمنظارس!يجعلأنالثاءرتيىعفنجةوقفةالمزيفاستقبالهوفكرة

لاهيةلأنهائ!ةورفانةانساب!تاررارمننوعا!صءدةهذهعدمزلاحظوي!ءظ،تامافسراخلالهامنتترسبفكرته

نأيرىلأذ4رل،ينالآخرلامآيرىكطهـلأنهنوازما:الشاعريقولحينبوضوحاظلةالااتساق

بؤلىعلىالاتقوملاصاحبتهعن!اتته-دثالتيالجميلىالحياةويزمجر-زفس!حوابالزقاقطفلويصيح

الاخرين.متأخر-هناطةلخلةههـنفي!ره

الدماءمنللورودالثارباتأعدحكيفأناويجأرالغلامرصيم،ثوبهفم!لمةفي!ق

الذيالأسودالمنظارهذارغمالقريبلىبالغمؤمنولكنهانيمكنلاأء،1القصيدةهذهفيالاشكاليثيروالذي

هويعانيلاانشاعرأنمدةالقصمنيبدوولكن.يرتديهمنكثيرالأنذلك،الدعايةالوانمنلونبانهاتتهم

تية:الاالأفعاليستعملهوانماالداخل!سناإاًساةبنفسهودعايةاعلاناتممونأنالىاهالاقيسودهايةالجبدةالأفكلر

عاأمن،اطمسحواسهمنتأتيهلامهفا.،يشتميمسصع،يبصرعملاتكونانصثاقم!دصاحبهاأنرغممذهبأولفكرة

والمتضرورينالكادحينهؤلاءمنواحدأنهولانح!الاخرفي،افيينسلا-.المراهـقشأنذلكفيشأنه-ولكنه،فنياأ

:يةولحينضئيلأاصساساالاالكل-لنيالعملإن.مباشراازوريرعنهاويعيرفكرتهزغليف

العواءهذادمسوفيلانشيدانصتكيفاناأرسبغيرالمتفرجيراهالذيهو-النلجح!كالحلملناجحا
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ببكضبكاتانمنالعجبليتملكناانهبدورنانقولونحن-اطاسةيتطلبوموضوعها-القمىجمدةأناعتقدرهكذا

البلادعنجلاقدالاستعماربأن،العربيالتأخرعنميتحدث.كبيرحدالىالوسيلى!ذهحماستهاضعفتقد

وجوبعننفهقتالوفييتحدثثم،لوالزايقطرفيءـواوغانمالفتحي"زعيمقمهة"

بلهجةالاستاذنسألاننحبول!.الرو!با!وةالاهتماما!حطتمروت!د،المجلىمنصةحئينتشغلالةصةهذه

منولمصلحة-،التوجيههذامن:لمصلمحةقائلينالحبيثةالسياسةثم(القصة)لث"صياتوتقد؟موصفبإزا،نونحىالأولى

العس!ريلاستعماراانلاستعحمار؟اكاصةفيلفاظبالااعباهذادخسللأيامامنليومفي))الكاتبلبرقواأصيرلحر!ازمدأ

الاستععارهلولكن،الزوالالم!حتماطريقهفيي!ونقدوصة!القصةهـزرهفيالسابقالوحفوربماكان!..لأىالمق

نا؟عسءرياستعمار-الثا.يةالعالميةالحرببعدسمالا-أنأفضلكنتولءق،غريبةبل!ةعنيتحدثلأنهمثىقا

تبالىكاناواعتقد.نهمدرويخلذينلاءاههمنا!!ثروعيابال!عوصفالوءـذالفلمؤاسيدثمسطرلأومنباطركأالقصةأتبد

نءالنحمدلىثبينقورةعلاقةهناكانويعرفالجوابيعرف.الاحداثثنايافى

.اضاوبشكلالاتماروبردوبينء..ذكر!االتيالرو!ال!خابمنلكثيرينشيقءوضوعالشطرنجوموضوع

هـ!ابثىزس!محصتكيفالآدابجلأصألانأصبوإسىهقا!4فىسعيد!مثاكرصسنالاستاذالعددزفسفيلىتكلرض

وجدناحيمانهبخاؤولولكن،الرأيبحريةكمااؤفأنا،المقالالكتابكماكثيرينانبل"الانتقامدارفيالثحمرمحنة"

لقدبةزفءعهوانزكتفهانفلميناا)تفيكيرروناللونهـزرا"زعيمقصة"فيالذيالنحوعلىفيالث!رلوضوععرضولك

اطكمفىبالزر!نة!سيواض!بهمتوررةصناكثرالمقالؤراتولمخترسالةاكهضكانماوالموتالانتصاربينالربطوءـو

المؤسفة.النتج!ةنفسالىانتميكختإكنوتجدجيلوالي-وا!عا!وفي.حبثاعلارلاسضصرضرورةمنيعد

فىوبروءليلويسبغ"العمتيالمايز"الروحيالعالم،وفيانثاهتلقيحهبمسكأديموتالنكلذكران

خوريصعبهنريوترجمة!جطوفي"علأقد!الصلصبعلىقالالمصميحاننجد

طيبتقا-دوهو-العددفىالترجمالوحيدالمقالهوهذاوعندما."دينضبلمأىنلتاليوم"حدالنيقالالوداع

لظرقطصقاالعالاءيقسمانالكاتبيحاولوفيه-للادإباناحجمةمنره!حهريينانالمؤلفاستطاعقصتنافيالموتوقع

تربم-ةحسبوالاختبارلونالنظرلونفصثم،إلمخخلفةصلم!ثم.ىاخرناحىةمنذلكرغمإطياةواسىنمرار

(روءسفياستعمالا!راكناكصرهـووكاخات)لمترجماوهبيمحمدذللاستل"اال!زمبئأد"

،والت!رليحون،و.د!يينمنطقيينيدتكنحك!الم!ينقسمو،ناسترادنارلفيالملتزملأدباموضوعانالكازبليقوالمقالهذافي

بابمنالضةسحماتو!ذه،-

كانوانامعرفتضلتنظيمتقامالتيالةلأ!سهيةالتقسماتمجالييمسمكافةالذيالتاخرذليثي!ودنانيجبالعربيةبلادنا

تايرىوهـيالاستاذانلولاروبكلاموهـذا.حياتنا

وهنادكلحنىاالوممبجوقولأناالكلوبلدباعترافااإأتمطبيقهاطرلعمليوعلىإتلذانكاروايةالغير-عزينيقطرعنيكونذلكعلاج

استتمعالهلناف!سولماؤساألحةسمماذلك!دعلىلمفكراتييامأدالمجددلل!وليذ،البدائيلرجلاتم!هـنفميماالتيلاثرةإبحسا

..--ص.العربيالتاخرلمشكةحلافيهيرىالذيا!لثاليقةهموالكاؤب

ؤولهفيلكوذالترح!فيها-ستةملمح!لةعدافماناجحةوالرحقإنيمتلكنااعسبإنكيفوهكذاترى"قولهالم!يضتهيحتى

فضللافا(فلجاوايلالطولص!وغا!ل!الضرورياعىحلذينا"..-0..-.م-..

ي!ونمالساغاوإلذيروريا!ةع!!إماهـحإلذين"وقالانبدورولالراملاايبعورببىطدسمعحيى،وموهبعى

.-الجهدفيهيبذلوناتناولكوضوعهنحوأوالاستعمارغير

".فاوب*طواوالبلادعنجللاقدالاستعمارانمع،"فيايةجدوىدون

ادوم"كاظرللثاع"نمملمدولا
لاومافيهاراسض!ظلماانحينفي،الزوالطويقفيهو

ولق،الثمبابامنالعراقوشعراءإقالعرفىيةالشهرالحرصحبا010-.زأ

لادااحفان،الحراكعرقالمناولصولثهر!دإمح!مكانإوداقالاج-بيالنفودلعودهالاسبابويمهدحرهايحدد

البلإددونللمراقفيبرزقدومدرسةكحرصالحرالشعراندطيختدف0"الفكرفيالسطحيةفيالنفم!،استعنمارالأترةاسخعمارهوئهليقا

73445



للإنت!اروقهطرفيوهو-نظرهيإفتالمالفيولاالحبفيفيالادر.بةالىكاتأقوىو5اكعريإوني!دبحيث،ىالأخربيةالءر

!!،كاهـ"ؤا-!أة"اءرو"!ءر!خم"و"ف-!ةعرلة"ارلمإوإمحيراؤعة؟بمإوداتالمحدزوطالعراقاءشءرقاموقد.المراق

-..ء0زصاالذيللخلافأسصفتوزد.برديدةصإغةقيظلبلىالجدىالم:!وعاسل

هل:أقمادقامشذ"لنفؤاليلذاالثخصنهسنهاماخاصزىالىاطىبةهناحيةىفتلىاحيهذوبعضفيزطرفلازه،ليمضنممبينإخثيرا

وءوكأغا"الكضيرالمالمن"جمعتو؟شيءكلهولحباثىصنهليأثلمرألبياتيلي-"مإدجويخدكاظمروراكهامنجد!وىلانا-:ة

،لكراز-كاالبتض*روضإنما.لحصوالالإ!رلالمحرو!يرلأحد!المسب-حوالاو"نالازشادنشيدمن

....ء.-.الوجهذيدةعوهاررآخرئعروا)ناقيح!فأنإلثعرهذااستظاعولد

-لض-!يردكرلمكازبالارولو.بطلهصياهضياععنثنا!يحىدمجدةمنإدسادسلدددفيالمنثورةالم!بورعبدالدين)صلا!)الكةلجب

هـذامنزةسهلأغنىإلالأوالحبعلىرطلىحصولعنسعد!علىتعاي-"فيارةشراللط-فعبدالاستاذإلبماالاشهارةاغفلوالتيالاداب

41رطلحرصحقيقسإازبريرلأعطانالأولتهوقسلالذبسلالتناقضاطرث"اص-دررادصوكآظمقص؟دةالىالاشارةإغفا!اعدد؟اهذا

لذبساالثخص!سلارلالسفسيةص-رفيتسالكايناوير.!النفور:،1ةفقردوأورلماف،ةذليإبنمريوسفسلاصلإذ!هاتبراوقد،،ببعلىوا

ء-!."!هذااناذلكورغم(فجم!ارعجبهلمالذيمالنايروضحلمثما)سابعدالعدفي

لح-اةاهـ!هعلى!اةح-از"ـيحرصفتلويحسارلانت!ايبفي.إلىارةإرىءير:!لانإتطحأر!رجممالازر"إلا!انبء!قفيفث!!قدالشعرا

كايظنهؤدشرطيلهيظمرماعضدالس!نذلمجرمنعلجماويخثمى-ليقادادقالهفيادصوكاظميقناصلىنفسبحقلويقكاالح-دليث،،جو

ءلى،وحقيقيلمعةوزفسي"تناقضهنا.ءلميهيسرلوما!،فيمناولهـو،(الصامدونررقصيدتهفيادجوكاظمنيكوانخشىوأ

-ء.لط.--معنىالىبياتهليأبلفلنيانبسظعلمز،و،النفدتةالفاءدةهذه.علإإماحبق

لمحهيرعالجالىكالبالس3ور.ق0السانيالفالتاهصعكرللماني؟،-ازتراطركةبرلمابئالملما!منشبمازثيرأنه!إلىهذا،الصمود

بلقلكوذوقالتعثوبع:صيحتةظأنإصخطهلعز"أإلازفس-ةاتليكانواذا.الاخيرةدإتهاأفيبالاصظ"إعالاحسأانحاستط

.ورضمرةزةسجمةحركاالعددفيشورةالمة(،ريملىوايةالحروحدإرروز!يدتهالقص!يدةهذهاؤإر"لى

اببكثيربعدأإلاخيرةالقصيدةنلفيوفققدزهاإظنفأنيالىاليع

قيأبي!اءسنعويعثما"لإلالاشدسو"حبه!ارنااااذكاظمإذإلاستنيولبعذربة،(مدونالصاررقصيدز"فيوفق

فيهاأل!ستاطديثالعرافيال!عررونىأصرقصيدةءـذه-شعراكاناذإسيماولا-كاناياالففيلدهملفياإقرإنأحبلاليأني

-رزطألمج!صا"القصحركةلسلأليللاو""كاظمبلرزارؤ"خفبةاشارةنيإالمع.هن!عبا!الىبشانحباليا!،،إعيلىا)رعلا!صات

-....فيردورهقامنهاوبساكإعرجماإصاركلكىرىءللةلمفنيةرشوةوهذه

القلنهطرصوااتفاؤإإلرالثعرملساللورلاهـلىوم!هـورلاص،!شافلب،ةأ!ص"يىةعنقياخهاكا.اسلاءرإليهرسيرمااتكباف

لأ-تإذالنسأل!خنىاو0الءا،يهمابيالعرإشعرامضصونكماثصحوفءنااخكرورلمقاوفي؛يةالدعاالوانمنلونازحونانمن

؟صيدةالةهـذهفيءلملأللاحاصخودلةدلاهيما:تيالبحا!ن-إة"ءرضوهـوالخاصةاء"بأرير:د-لزش؟حوفليحنو!ر،:كاتبهقال

حوليلهكارلأسواء"رفدنغ"رقتلأرل؟حءنهكالسإق!اراإرلأذىاالةنيالإطارداظ!فىوغ:رزرحركزة-هااط؟ةكيبلكاربالىابظاله

تحت--حرقماتس!يا!فكطليةح!سدورهانذلكمعىوليس.فيها!لي"رض

لجنودكازتالتيالوص-دةلدلالةإاد.وطضب!نجسودأماحتلالترحويالابالهـوعرضهيقةوطرلموضوعاا-ت؟ارتف!،هب!ر

"بالجموسلأ-زنماءللرزظرةفي"قولهو5إقص-دةإفيلاحضلالاص!ومن.تهف!رالطديدعوحةالشاوالفرصةكاملهااليةالحرفيهكافبلل

.برهرهك!للىسولحدثا!لإلكماءـوتا)بذا5أن!حوواالكنح!مةراتادعبازالىولا،%ط*ااواعظموثيكوفق!صفكطفيدلا

?كأ?دياةؤالتالحوزإء"يتاو؟يدالجدأ،د.ب1كتابزاحيااابعلشا)قي

لجنوددلالةابةيعطيانفيليخصج!الثاعراناتقدولهذ!لىريمماليبصث2شةلىعنزع!ركازتلازاإدفقرةهـذهكل8-تاقةوقدخإصآ،،

.4قصه-دزسللاصتلإل!ميفإلاامناكا4اثعهص"غركاتبهف؟ي:ضحإنءاولصل!قرأتكالا

أ-درهبرالبلإر"يلبالعر-لاق"نسلأ،إأعلجبااه-رزادجوور:دةفدلود؟س،ال*رضلسذدءالقإرى

اخرىئلىر!دافياوصحلي!وورةدل!وجشلكنه،لمفرداتابعضاصة"ماله

،اإدلذاءـعسلرنلداليئدقمارورلقلندةلسلثاو"دلنسلتينالمزثورا-دوزهـيرالباتيحسنقصيدتيلاسماإفيالعرالشعرمن

إقحامأخرىءرةنرىل!خخاو،في!الحلاقابضصوبرليأسلا.ذلكصوضحكماالعددلىةس

له.مىات!ةلىلاماإقحا-يةالن!ثافيو--جتماعجمةالأاةالفكرأةءرابوأ،صطفى"زكنيواحدة"

القرية،ح*قهـنتحدثأنبعدأنهيرىالثاعروكأنلانعرفها،غامضةلأسبابيتحرأنيريدشخصقصةهذه

المستغلة-لاطبقةجيدارمزايةوملا!ا"بطبيعةوالحلاقيحسلمذللااومعالالمبمعوأنهأحبأنهعنهنعرفبل

:يقولأنحقهصهـنيجدطوقةأةرادأحدإفلأسيعلنأنالكاتبيريدهـل.بالسعادة

الظالمونسيهقىف!يلأموتانأناالسعادةيحسىلاالذي9نفسا!ضصاهذانفإذللاومع؟معينة
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الىاحسنوا،لاعينمباركوا"ر"ولهالمسبحممنهعبرماهو؟دحينالكلدماءمنالسعاد"يجنونالأرضفى

الشه!دفموقف"اليميسامونالذينأجلمنصلوا،مبغءيمجديدمنالقديمةللصورعيناهوتطلعت

واحسانبركةفيهايجابيموقفهوبلسلبيا!موقفليسهناالقديمالرلمميهصرلمكأن-فراى

وعير.ال!هيدالىبدورهينضحمر!الجلاداجلمنوصلاة.العبدسلمرسلىمنأطلقتهفجرا،قبلمن

ابتاهيالهماغفلم))ليقولهالصلمببعلىوهوثانيةعنهحالمسبلناوهـالناجحالفنيالعىلبأنوأكررأقولأخرىمرة

الأسسالمسبحيضعوليذاك(،وفعلونماذايعرفونلالأغمالحارجمنشيش!عليهيقحمولاالداخليقانونهيخلقالذي

النةحة،لهيطلبلافهو،جلادهبإزاءالضثصدلموففالمابتةأفكارهبينازفصالاهناكوأنالهملتفككيظ!كراخاما

لهيطلبهـوبل،ك!هيدمو!فهمعتناؤض!هذافيلأنعنهلناعبرالذيالئحووعلى-القريةحلاقان.يتصصنهاالتي

لىهبشهبفيؤهـنفعلتهخطأالجلأددركوبالتالي،الم!فرةازودثمناسبا!موضوعيكنأ-أحمدزهيرالاستاذبه

لفكؤكاتباألفنردوهكذا،لضثيدابدورههوويص!حالبديطلقهالذيالفجرظنمبرراتأومقدماتوبلافجأة

هوالمسبحصلمحبحادثةفىالامورتوازنانيجد"الرداء"قصةبليقولبماواحدةلحظةالشاعريقنعنىلمو!ذا،سلاسلمن

مه!ةتولىالذيالرومانيالضابطذلكالمسيحيةالىينضمبأناًتهوالعيبلهذاالفنيلإجوالع.مخلصغيرأنهواشعرني

!مثهحداوبالتاليهـيحياليدورهحيصوان،السيجصلبو؟هد،إليهانتهىم!الىانتهىانبعدعملىكتابةالفنانيعيد

،اشهىدولاكلسيحيايصبجلمالذييهوذاوحتى-ايدجلىيخففمابةدرالخمه-لىءـذا،وليقدريةالن!ثاهذهالىعملهاولفي

وهوواحدفنانيصوره.ولم،روانتحنفسهتلقاءمنندمؤدالقارىءلمجسوليذلك،عملهنهايةفيوالتأكيدالايضاحمن

.الشهداءأحديدعلىحتعذب0افتعالولافيهاتعمللاطمعيةنهايةالنهايةهذهأن

الموضوعذهـكبذهنيأثارهاالتياطواطربعضهـذهرربة.-..:.-

الت!ثنئة.كلعليه!نىءكاقهلذيالخصباسعيد-صنساكرللاسادالادمامداري"السرمحمه"

صسحن!مصاكرللاستاذقرأتماخيرهـيالدراسةءـذه

اظطيبيوسفاللاستاذ"الصيفمععاثدةد!-عددفيةرأتماخيرهوالمقالهذاإنأؤولوأكاد،سعيد

الحزننبوبالسعادةجازبفي!كاناجحةئةهافىؤصةهذهأصصال4ليفعلىعملانتوجاننريدكنااذاالاضيالآداب

يرازنمر!المؤلفوكانما،الانسانيالوجودطبيعةهيكماجده!وسىخصيعام-لالحمهـ.ذافيكانوربما.العدد

بطلىفنهاد.الآخرعلىيطغىالواحديجعلفلاالالوانبينحيثمنالاخرىمزاياهفيإلىءـذا،ليصسبةبالنالموضوع

ححا!اافيالفرح،جانبصغيرةبورجوازيةالمرةمنفتاةةالمصوالالمامللوضوعالموفقوالاختيارالعقدغيرالأسلوب

وظيفةعلىالحصولفينجحتفقد،بمىتقصلم!كايتعلق!اهـو.الت!عبةبنواحيه

هدر-اانكما،ضخنماتباصرضستقصحيثيتلكوباا"دريسلجلاديناوبينصنلجواذيثهربينوصلالكاتبأنورغم

راًنتأملوهـيايض!هناكالىسىذهـبابراهيمهو-آخربذبحالذيالقصابثم،والاشوريةالسوريةالاساطيرفى

تب،الكابعبيرهووهذا)حصا!ىافيآخر!مضأنلهيكونلموقفاهذايينالمكلارنةمنلشيءيعرض!اق!إلا،طرافا

لبمصةيف!احالارونبدلالا!مصارةابمهـ4دهاقصىماهووهـذاسمالا،لجلإدلقضريةمنالمسييموالموقفلإميالاسالعربي

الحزفيالجانباما(المؤلفالتدار!ءيشاركوليذلكالزواج.القارنةاوجهمناكثيرالحينومةتلالمسيحمقتلفيوأن

هاأنهىثملفراقماتب!يالتيامها،بماضيهايربما!االذيف!*-نجدأنيمكنولا-مسيحيافناناتجدلافن!نذلكومع

بطلتنا،نفسيةفيالاخريقاومجازبوكل.سعيدالاعرجذلكلناعيرمثلماالمسيحقتلىبإزاءموقةهعنلناعيرقد

هيموابرايتالكوتبصر،لحزنواالفرح،لماضيواالمستقبلالسيحيةففي."نتقاملاادار"لوحتهفيلمسماالشعيالفنان

يجدولم.اخرىناحيةمنالاعرجوالاخوالامناحيةرونوالشهيدسثهيداالجلاديم!محراًنالاوضاعتوازنيتملا

بطلتهلنفلجةتحلميلىمنلحظاتينتضلانعليهبأساالكإتبذاكوبموقةهصثهيداالش!يديظلبأنيتمهوبل،،حملأجلادا

اخيهانفسيةهيئاخرىزاويةمنالقصةعلىالض!وءليلقيوهذا.شه!دالآخرلهوفيصبحجانبهالىجلادهيكسب
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ات!إ،عنهشع!راتير-داديممااالحماسذدكم!قيلائملاالصاعراختارهالسةرهـذاإصعارض4زواهلعسفعليهتمناصت"رأنوشصوره

-!ده:هثا!ء:،1أذويخرىبأتبدا!إن!حبالفاظاأثهـ:ايصطدمو.ليذلكجمصرحانفيالححقرسلإهقكلهوإل!نو

دنا.ب!9ح!أثزةوا-ادةالسنبضي

مجلىهـنالثانيةا)سمةصنالثامقالعددي!ونوليذلكا!خ.ةس!ةفييت!ح-كال!فيالحزنبازبمالفرحزبب

.قصصوتهسثدقصاوعث!رلاتمساثمار!ؤضمء!لآ!اباوفي؟إصتهقئوكأاداهـ"اوعلىعإ-4قص:3صنوهوسعهد

لبنانيينلي!لممش؟-ا"وثلاثطرجمم!ا!واح!الآ!الاتأ!احائرالالا!هـذدوير:7كأ5الطاشاص-5فتقلالتالياليوم

قي.عراثلمملمقاولصور-!نليةلمصألامبزاوم!ءريليغلممواح!والىولهاامنزتسركالتممىةدنجوه!ذا.الخارىءسثةقيعلى

س!اومنم-لاجما!ةااكاحية*سا!ثنتانافهخهائداك"صاماأداتلفيوورءوزكأ-ركزة-3ـاؤالح؟ء"داخل!اكلنهاآصر

الح-ر-رال!فةيةطرعلىوخسال!لإسيالشعررةطرعلى.ناال!3اندصبق؟((الةفيالاطار

ور-نوواحدةب!دادمنواربمدريدمنواحدةومن!ثا***

الهمهمطأما.ا)ؤا!رءمهىواثذضارتوذمثكللىمناؤلمتانالاردن!رر"ري،،أ*رتااطأ،ونرر3ةإبير"لىلطعاكعا-فأهلولمهـذا

نءواحدةووتهـيركلنوواحدةالةاهرةمنالملهتانفمنهالىحتلملاظأ!االمروقفيمدد!ش"(يرحالىؤثار-ورر،طوزانحإؤظ

.ءاذيا،(م،شمةليارتلتأرركمابفيلامراللثكنهو.بعدليينإحة!إأأقران

الةمصهـهمهكتامكفيوساهم،.!ماالقدمهنحدةومنلسوريا-أهدأ-ليصورةالعددهذافيوتناوله،إدجوكاظمإذالامتفلمنزناوله

يدمدرهثةمنكازد!لهناءلىكتامطثلإؤةتلالممهامنائدإ؟!حاوادالث.ر-رط!كرمأصآفيالاأنلاحظتأفيولى؛فيهتتوكرمأالاصاذ

-منواحدالقامهرةممطوسىتةطمدادممطمنخيمةسمثريامنتةوثد1ههكاقعىاءدأغابفيهنق،-5الذيوالثصيء"قالحيئميزةكلمنالخر

عداامههك.ال!دسءنهعاحدترذمثمنثنانوالاردناممطوإل!-اتإ)ثءريأدفيضاؤعدامهـو!امةليصورةالحروإلشعرانحاادليوإ

هـ-نلىشيادلىالكلقرأتوبامطلاسصةتاءافيشاثئوامهكطدوفلح،اش*رربىوضهاالشعرنليحولاالتىالنورة-قىلموسوانيةإلازسا

الهاليةرخبالاا.تمبدلجداالضتاجز"دوتقثالمنااوبادلاالشر،)ؤااطويقثم."لىالةىاغلبأزورقد،،وقو،رألهبةوكفصهالكازبطحتاا

ولةمهمنلمقالةموهثطامناهمهـصئطإ4منكاذت.لا!ليطهواأنيإلىهـطةإشارةهناأشيرأنص-وأ،،!ا-اسلجسبلبحالاتهطليصلا

دينهـثمسيداتإررطمالوددكتارؤفيوساهم.هملةمهمطة؟مىأ-ابا)ظبع5:-أز،مه-؟الشعرأن-ثا؟دةههكهبعضم3أفلم

بة.ءلأ.،ال!الاتاي،فماالمعذاتإلالفإظموسيقىهـوع:،اا)ةع-ثروسيلةولكن

.لت!الادلاحصاءاتالهذهلعلو.كاتص!.عينوارارلع."عناهانبابةالىموشقىلهانليحثأنبدلالانهمتةكلأاتهـاودكة

وفيرالبماءمنسعمطيئحولدرالاسإلىبأقروعمطالبكارديالهاعبدلسنإذ!ابالكرقر)فشقصةلبهناثم

شاليعكسالذيالكثيرالتاجهذابينمنينةحزيةشعرقصدةنتحوأن

ه!أريئلطللط!اممفؤصايرعرلنااءورى-ذستاد!"هجىللاادةعو،)ؤ!!دةللثكذو.الفدفيية)ةكبها

..لماكاعزريالاشاد3افيأأقرةعرولأوهذه،التاجهذا.نفسمنهىالتي

لمحمهصحيةايالار1شو1غ!رفآفرفيملعرب!إلىجكيا!بلشلةفيهـو!طبحثيرأؤوىنثر.فيريءوا)!ذالا!أنوويبل!،اءر!

آلإثضمكهآنمزعةذاتالمحالمينمسريلناعولوقصيدةيةا)ةكنرالبكار.قصوةبينارناةماإذاأت!جط،:عره

لم!نجيما1ذ1ونعتهاايخبازهانبأحسسناأ،بكينمتقاصفضينوفىحدواءوصوع:يو!ا،يةاكعر

!المبلبين.!ريئاكثرللناءوريوؤ!جمدةأقولكادو%ةيةشاعراكثرللبكارقصسة

،زسزومنليفا)ثرإلطيبللإتاد!عرع!رته!فة!ةرأز!مإ!ةهـ!اكثم

.ل.ق*:مغاصدراولع!،هـ"البالىامهلىتقدسيأ)طئ6بيإلعرلثعرلعلىةرألثوانعلىزدلمميو

002شاو!؟تلهر(نيةالثاالظبعة)زومللمخص-1نسىل)فرلرسامالثاعراهداهاوقد.مباشرةنسيالفر-الادبتأث!رمن

003غورمط3لمص(الاول)زوفاًرلما!وامرة-2صورةيصفإنيحاولنهلاالرسامبذ)كالشاعرتأشويبدو،بكاسو

052((ر)(نيالثا)ر)د-3دق؟.هاوشعرجمهاخدهوهاوش!جبت،1وجبيم!حاوجممانهلىر3فيذةيمه"يى

059فاصتواردلها(إلاول)بينزوماطنا)و-،لانا؟عكرةاؤإوص-9لهنههصورةذهنيفيلاجمعمرةمناكثرأخهاقر

002ر)ر)(نيلاا)ررر،ر)-5:ليةوهاعر!صا

001غوريلمسيمواحدةوفضاةجلأروعشرونستة-6!كا-!فيفن!-!بثركاالو!،:ليلازقي

001ر،ررارطإ)يئمنإت!:7دع!رقدالثاعرنلاوذلك،ذيلأفىقعرقدفنيان!ي!لهولحن

571فيلجيهطشتانلجوالمعلبديناصاشارع-8لل!!ا!ةط!:عموطئه.وا-دةا"د!رصورةفيبر"3!تح!،!ر3فعلا.لو-""

521ثم!وفنلانطو(-فارمنجا!رقصة)حياني-09إلفقيعرالمثامنالتب!رمنورقا،!يرةر!رراوص!فت-ين

002يالىلارسإينكالدواكبغيقطر-01ن!بعنووكارزالشاذليالاستاذبقلمزستومنىخراؤ!هجمدةكصأاخ!.او

لالل!يينادلمدارالذيالوزنإنولو،زسزوش!عبامفاتعنعبروفي!ا!،دإلع"لسنا!ر
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