
المءرصته5منيخرجانب*دأز:دس!وفواطصوءالاعداء3ةوهـهر-

بةإل"المالأ-ءادسام-امىالسس-فموعرأ!اإوتءادأ)تىلىيمبرليةإاأعص9ه!هي!ا

إ)كاةزإكهي،ايضايمكرجد*ور."قجدكأ3إق،وفدثيش،لىاءأءروأ

الارفطلذلكسرعنته-خهقفوتماستف،1علامةمنكثرااتليدولأ

في،يديهجة-افجعد"ـرمحاوج،الاستاذكيإنكلعجرأرلذياالمفاجىء..!اهبه!هآهبتالحهميقبع

نكا:دودةلمرتحهساماالاسماكاذهقيرإةتواحهوفيخارصا،ناةلمماانمك!ير.1111

.ء.عوركطم"3ءتخ*إع!العابردمحيوإ-*داادءطالح".هةومم"2انواص"امن

أ-ازي!9خ!د!تعيش)وممأزنتوا(اءافرتخدعو،زور-ككأدخ)ذب،ا"
لمب:ليرزا!اءربرويأ،؟ةإؤعمةأهدم.؟شتايم؟كنو،ير:ازض!ورا!لها

ترواالا-ود(-اىالرعنادفاع-رفر-ورحقلا!خانن-واأاخا!"اربنح؟بءة!شأنجا-.ارج،جاءزة،ا)*،مأ-يدإزفرفي،ةةاشرقيإت

با(بااسخء،اصهضرؤ-تحإبو،)*امةلإنيإعالمعضىتمضغاالشءرفيرءئحطز"حقيخطلاوءى،ننس!!الىابا)9-"لاإلهاءعى،!وهـودةموغيرإءقي:قة

(والصدق،مطوا)تو،الصحة)إخبعرماتءقوزة-"ـزةقص"ـكلكشعرانةةالحةأغىإن:ذ)كمنء!ر!دا.لهازفسننهالا!رههـصىماإر؟قدلاإ

الةاداان)تدركانلااذجا.هلانكماكلا،زمج"ثاثترير!شاردورزتاوافكر:وءهت!ا!ز-،نحضوردءىأستء-،)كرادءكطز-ا)تيهـي

يئية(الافرمبةثبالقيىمىماهنالخالجس)انو(ا-ودوبيهرامسألة)"يبت.يةوحر-سإسه،وا

ءايم!وينمر8كاإستليقباًفرافيدوالسانكديؤيا"شراءفاجالي!اتار..--بوا.اهعبرلاحض.انتالااملتزطابلاالتيهـكيياصبةرالحقيقةالتإ

-!(لاسوداشا!لدطاًوملسيليةبةفرفا)ءابر-ومنلمض"تا(؟فيلرا*بيزن1،تداص"!لراط:"عةلم"لغ،ع!ا!لاد)سيبايح!درزها

،وىاودع،ئمممثهتامنقدا)ةاإذلاستالةمقاتضمصهامرعض!)ك!.زبةاانجاء.?:،!ثع!ز-8فتص؟لمياللىببةرر-اأوطث!للنا-قاو.لمطءةةاتص-ايالىأ

الىف-أضطر،لاسبحاذاارمدفيأدورلالكهطو،ولذلك،اتاءوزر!ا-خؤستلاتا1،قيبةإشا)ةاطقج!ةفيبشفيما،ى-راج،ةماتاءبقلىنيافي

!جد-دمنالقضاياهـرز.تتخاولمط!را.ـفانم!ةا.عنماشحادثم!إ،رءيزناااذلاازءةدهـارث!لىتا

اد-المالا-ةاذزعما!!-الساصالخوانالى،تلككامتيفىءثرتزقإزء".رخلمؤاف،مءلىفصوقتلمعنىأا!ا،ءيضوموجديدكا"-أش!ليزأ

السصئصلخصااذم5،همسم!،ينااءلبعروا،عناهلذياالشعرفىف؟اكثا1.ير-إرأةافىءةئمايبحختالتيبةجولااوذهما!"!مااو

،وم40الوجهغلىينالمءإصراءءرغ"ـ،والشالحديطهإعرهياإش*رافيجودةمو،موقءهيدنفىه"مناتا.ال"الما)-يدلدىإ"ة!هطإةعتارداىواءقي

لمحزنامتو،الحدير-اءرياالشعرؤصخصاانهايقالأنكالمفىفمنفيلقصبةول.فيارتمثالى،ا"!ئلىفخراباو،المء،أبةالىيرفيفي،ققاكما

يذكلهاإاج!خدي،مدركأءإمةخواصهيليإخما،إ.فمهقدظ:ظ،1أنهـوليسقنحيمواناقعالوو.!اهـليءإ؟لخقجقةليةع)قفيما،خطيرةزضبةهر!ر

صا!العالمالإ-ةاذؤ-جلتارهتضتازصافلااكانارو،ن!جدووبصيرةولر!التيءفيا!لمتبةاردألحة!قةتااء!ةدو.ئنجووءـوليا،لى!ازءامو

!ا):8-جقفيبةبةالاسذواكا*ايرة"-وأنية:لوناشح،سالاءهايدرانيمكنلا،اللهوجود

،الأخيرةسنةالحغصينفيا)شعريجناازةامجرصاالىوايةظرةءرد،كع.تدحة-ةته-ل؟ضا!طيةرالىإ-ء!أيعفلا،جوداًمواللهكانفإ،ق.لله

صائالحصذه5وجدتمدىايالى-:اوش،وا)خمادجالامثلةر*دثدنازرزمر.ارحرا،ينظهـست،واففينبرفيصاسليقيلىاةضاط7%"أا--بو)حني

يديلحم!مادوال،وكاليط1،3،نوصياًلراأنءدلوفااء:وفياالعءريلفىءواسبعرلداحهشميمهر

"*ء

،ع-هوبازربرسيرنيا)ت.جلمكأدنيال-وداالشعروفي،1)عضايم!،هـرالجواو

..وفلسطين،ولبةان،رباوسهو،الم"جواءشءروغندأ!!ءهرفىوا!!قوميةا!صائصهـ!ر

:لمذالاسأعلناربعد،ا)نحوهـذاعلىطلخطواهذ.اضعانمدتتع

.يرثالحداكعرفيمةفذيكش!ءالشءبةالقضيةاحتضارعنتخدهالهلملمالىتقفزإتيالارز-امةازأثىتحءالهز-كا"زع*يريوأ،لونايترى

يمكنكاناذاضاتحاناذالا-احلمزترإتانمدلا..!لأدابعدداال*المامينعودالاسهتإدبهذرإرالذيا)"*ق!-قراعةعقبسفقي
.ءب..عرنبوص

اء-مئملتظلثم،حدةلوااص"الخصيفيحداوشىءمنكشااكاشترمصدر،!االألممنكبيراوشه؟"!إةخهـ،امناًك"يراشلجهكان؟ار؟ةيلماا

!؟عتقلدالعلاديابيرلتعا1ذ5،-صة!لخا0.مةافليلاا.هـذ

ير-دلمسأانأودانيغير،ولمنقتهمآصالوكانأرير!لانظارلااليا!قىوز"ـءلىليقدراص-أص"منمثليسإعر)ف-رأدعىوليس

زقطة،قدميهمنءدةالقالاقاش.وصع،منمجطفيذءبة؟اافطءخ-رلا-هتإذازيهأ-األابرسالة"ـاافطلا!سراحدلىايركهقيرو،لما511افيلاستامد!!ناقدالى

..السقوحاحاًلةلىاإة"ديم!ز،ـاامكزبرذبتذ،كهااو5واثتازع،1يةالفردتأذااظ!اتخا!داخلة"ضهـاجرجرو،ج،ة)وا

دعلاؤالساكلـذاقصيترنوا،الهالميدالسةصء2زتجعدانليدلاو!ةا!الطيربينش!يهعلى-ض!!لالياإبىلىاقيمدجةدرلىا"ززطوو،اضهاورأثر

ه!اك0.لاليلليقو?يتوريالةيدا)اهنيقفاتنى19ةت3):ش!"""أ!الىالنزواًنهس"ـمضطرمج!دانمن،ء!ليشاع!زفسعلىلماوالج!

!(.ئصاطصاهـذهمناؤ"ة"خىعلىىاخرزصخهاخءمأي!ج"ـف:هاروو،ا)ط*!مي-لاحهغيرسلإجكلف!،ايحملءعركةفي

سأدع!اذه،اطان!بالتيوالكلمة،؟ةكررقهقةذه5(لا!انوا!ق-!ينالاخرضدنبهج!يق!،.إلىانيجبكالى

الخصائص.قضمبةالى،صدراو5ء!الىالانمعركةانير*رفمنوخيرلمالكلامهذا2نمرةمنخيرللعالمخافيالاس

7-لماليالنظرتبغى،ام؟ناعلىءاآقىدليد،ماةظاهرئعىخصاو)ءحدليد،لمظ!ااقعلووا،لمث"-حةاةلحقيقاكةم"رنوا،هذهغيروالةديميدالجد
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فيذلكوتجد،فيهادليةليدإلهقإواالخرافاتترك:الساد-ةالجاصيةليمافثووالا،نف"-اعنالتعبيرام!نيةبمءاومنحا،زواياهاكافةةن

:زشأتكمالشعر...محالهلاواقعاطقيقة

الثبرهعلىالا!ارفرح،لوزهصوتفيهمستبهنؤمنسثاصثيرغنز?اضىاتعلتايرب،الحكليقةهذهاجلومن

لمنتظرهللىبداني،الاث"إنصباحدالميالظاهرةخمائصىذة"2ونحنوالثعرفيننكرممماوكثير،الهلمفي

البا3ر.حكامأهىءو،ب3الىع،أطوف،سأطوف..ماهكانفىيةابشعر

ال*مدهعمأبيليماساو،سهيصحبنيالعيدفيفأبيأو،الطاهرةولدتالتيعوالدوافالاسبابذكرفياستطردنا.لو

البرسيملورفيباثوو؟ةحني،سي!كيءوأخيمننتمكنزلمن،معينبأسلوبذاتهاءنوالاعلان،التبلورغلىساعدتها

!الابريمى1)ة،ر،والتمر،خدرالبفيخيصاوفسطيربعضبذكرىفن!ةولذلك،الا-صاًذق"اطرا)تيمةا!االنةطجميعمةاثة

المختلفةرأشكالها،ليماالقدرالمهريالثعبنفممبةتكاسا:رعةإ-االخاصيةا.الحديثيلمصاالشعوعلىقاءرةنحننراهاالتيئصاطصا

فلي:الونيززوشعرفيذلكثلليو،والطيبة،ضىوالر،كالم!كر،وتركيزها،يلمهراإشإعراعندليماازتبيرالصورةطةدس!:لىلاواصيةلخاا

للقادم)شتاءلفي)ت"سر،تطوىاءشلمءامالفقصةوسمعتيهغرفيكماا)ثالهةالطبقةيثهاير"القطاليومياجالكفطي-اةكأثر.-:مي

الهائما)ةديبالعطرالمعبموغوقءرهالرضيىونهرليا!غن:وبي4ال!ثرللمعصل

مالحاكدتبالاحلامترنر،نالعجوالملونةالمصابيحوعها!ناديهوهجرت،جبتهفأالخاليينانادىىالكرواذا

..والابهماءايىطانذهبةمظءورةالثرىتحتومدينة-يى!"ءاكانمنباتفأقوليىليفلمكالىمننأىقالوا

..عماءبغيرنكرسهقمحابيتنااخملأصهنأخذهاوغداااكب:اليرنفسىفيفييروح!اسيناذ-اأحنالويحه

الخجملاءمنشاربهواهتز،ناصعاًجديداب،ثووسأشتريأختييامنكاًبزسوأظل

!أم،فننراه!كماالمءر!بالصمعرلخصائصمضغوطةمذكرةتلكتمنأكماقليليت؟تلقاكحينأمىولقول

الشائه،الاجتماعيحالواضدوالعورة،بالصورةوالتعبير،الهصيدةوحدةترابأالجيبياتفيلكمثواككانمهدكاوليت

التيالخصائصمناوغيرهالجماعيالكفاج!لياتفيا)ةمالةوا!اركةغلابوالمقدورإقولفاحبابلهنعرسانهن

الحديثالعرهطالثعرخصائصتحتيغدرج!افذ)ك،لمااعا-إذالاههلهاأرخأختيياانتخانكالحظ

بةامة.والبيئةالمناخلخصائص.تمثله!ا،بيةاإءراللفظة،صير:نيةالثااطاصيه

اءاك*رمنكثير)لالعالمالاستاذاغفالفيالسندركذلكدبولعلنل:الهمثريعدشعرفيدلكتحسو،لهالمص

(هرةاالأف!ثمالىيداجديضيفونلاك!لأنمالاذ)ا-(همشعوجودةعلىهارالازذرىيخشيغططمنالاالظ!يرةفيلصتلخيم

جاًزبواحد(ذاتظاهـرةإقامة)الي"ـمنهدفمالهيضحولىلالانهموانمالكوبىارالركاةيجنيوهو،غناهمنباغثاًا!غحلاانه

سخاطقيقةو،يينلمصرااءالثعراحسإساتتثويهحسابعلىذللاكانولوالاجحارذرىفيالروضجندبوىوا،المصليالهدهدوغفا

.م3فيالمهطورةالمتارفيبةاساريالظثرةعلىنحزمثلتروي،الهديا!ترديدةغير

ارادالتيالمحاولةدلرريةتعرمن،ا)تاليةالقضحيةالىقالالأنتىلبدولاملءالجواءاكمسييحوالارالحلفاء،شذىمنالصت!غ

شضصيا-لمالعاو-5نهاجمامتناس،اغيسكطمنةهقموتبريرالعالمالاستاذبماءتا!ايطومن،لهببمنفجضاًتسكبالهـقطينروزهو

،إ:إساالىالعودةمن؟نه"ـذلكولم(اصيإةعنمنفصل!اشاعرردأ).ـ.عفاءغبحتتري!هةشإت!؟جنةكمقاصير

،الجديدةافييئدصاةالادعاءدأنواما،مامصاربم،واقعم،فيوالمثاركةالأنباءمنإصاجيابالذكيءتورلو،الهديلموطنعبرت

والاحكام،الشكابةقضيةللالسديداحتقارنامعزرن؟،يةيررقربيتيةاتزالا"لاحساًسإتن-ئجةفيهيةخروالسارةلمراروحشيوع:لثةا)ث!صيةاطل

التطوررنولفلملفتهمخا،ويالصعراط؟-ينت"ـلواقعلمجانرزضه،عدي-ياالمترتبة:الديباحهيدعبدشعرفيذلكوتوس،تةالكبويئالثور

ا)شعرالىازظرالمالعشاذالاساءادولو،لا-تإذايةظردءاامةكألالذيمسموعغيرجىالمرالضعيفصوتالجوعمنرواأومو،اطكومةكاوا

حاماى(المثاليالسعر)هـلىصهوذج،الخديمغبدلكمالسجلهالذيثجلزررزير-دم3طوزفيكانهلاربعةالا-بوعفياللحمحرموامن

ين8ل،تتهالحغهـيزيهخاررالذميالسعرالىأنظروأعاد،الستالخصائصأسبوعألفاةغدمتهحرقدقبل،منم!والحرال!قرولخ!و

ءلقراوستدع،ا)!ارثخوضد،تعاالووضد،الخق"قةضديحملهتجنايلهالراقم!ةحى،قاءموسفيواليكاءناطزروجضردةبعةالرااطاصبة

اورإصمنضعاررع-د،إنمجيهواالذوقيةسهتاذالاقيم!دقصل!م؟مةلأدابا:نا-يابراهيمشعرفيمتضحو5كما،منها

يرعترفان-!بنزةولولا-خجاازيا،اني-ىشعرمناًيسيرشهررةأ!اتاهاتأو،لىرواجةتيمنربالهاايمايا

الكبير:دد"ـالناذراءرر-ابينوترقيالمى،ونءىبينافييشبا

الاثةينصبيحةتانتظرانيبرعآطاييحلإهلامما،فيبةوالواقعنسيهالرومازقتعا:ءسةاطاالخاصبة

سعياريارتييتحضان:اطليمىدكمالى:رفيكما،محدداًمده.ياً

نجالسطلامفىقلىزورياكانىأربصوتها،وتيدوياهواها:م11وانني،أهوىكنت

يخرجنيولم،مي-ومضىلكن..الالحالىذ.لهوحين،اليها،اليهالهفةبيانا

السجىلمنالرشانةظلىةمنوالاذاناله.ون-حري8ف،غناهاوكلاتوا،طيفهارواقر

دانالوجءغدبرالةهاطولالقضبانيبسجنوهي،ئا؟التي-ئطحروهي
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رف!تورىاوضإههبالكلضباناعيفينامثعلق

--أتانمينافوأتخطىوؤعكلفي

كما،لمحاءرهاالفضيةاهاتللإتجإنقداا)عامهذاأقرألمننيأأجزمكادأ؟نيشرعدء:اريا!ةداس

كاالعالمامينءودررالاستاذررقإلمنقرأتأنإ،حؤأو،طبقةجاء(لريرفئ

ء!-احكاكد:يقيالافرالشاعرفيرأيهثاًس!لىثلاملاحظاتليأنإلا-افيصإحالىجاناذاحتى

يلي:فيماماأوجز،،ريأغتواجبرمبر!لميخاروقلضحع(سحتراالثء-!رأ

رىوال!ءةسافهاأتيايةازإلاستفزلاإفاطابعمطثيرتأتحتوقعنهأولأ:أيلات:،؟!ت!اىان!-إفىرصمت

،،يرةمددو-ةكمعثىانكمطيمفيضومولأيآفكرأمقياسيتخذنهاددءثلليأ!-أعلىممطأ،أزكأ:و

.هـلحميرلىبضلقدا):"دانمكزروأ"لاةم"اأئلاووال.جلةرحيزبخ!،مهشأاوا!انهـو!جميو!تلاراشافترالىاو

حكههءنفيل)ف.ءورييرصدرلم،ر:!كايرص!.إعأنماالا-تإذ3-عفأسيبدأأنهارا!،دعديئتهلمحدرمناان،العاةالاستاذاسبدي،م،*

جزءاكادكااكاوفاسدور:،جيكاصسذوزءوابميفكر!دؤأي..ءكا!رءةفيجايهةاج"ـالحقنوانفلةحاوا!ةدعد

منافصةأجميعرالاموهذهءةاقشةيقصدلمالةهـ"وريا)سيدانمط!توأئاوالاسود،الارصتعلىاكفإولأسوداقكحيةه!ب،الكبريا)قضيه

المح!هـلىمنرفصيلمالهااًس!علىالارتكازعلىصلحروإلانحةصةجإدةوإلاصفر،ئضفى-إلاالار!ضأةؤف!.نفصروهي،اا-هـماءعلىركرإرإ

!اتموضوعيولاكاذبةاسسعلىي!-يدالفيةوريانأي((01(وضوع!بيارقافاوكل،بغير.قأقولاوأداةذإك*قولأت(والا!ةر

"ونيرقي،فروا"عيايإفرلإ-توشىقواءهويخدعزفسهيخدعريالفينو،برريدنكتاو5،وءرحم!ثحمطتاريخبر؟تولعله،ءكوفهز؟ءكطدينأغني،وبينث

"صء-!متنفسالهربخذكيفيرعرفلاداخلياعلهر:لمهةإزتاسقا!المإلاكاهرريى،،انفيىوالصغراذكبرىهيالتي،دلكبرىبقضتثتبداان

ليجرأسهموعلىذينالسودااهالثركلعنيقالانيمكن!موهذانكااي،)كليما-ت،ىصغرةضجةليفان،ىالصغلىبقضيتيأبىأاناًنا

فاهضزينالالف:ابصكاخ!إميإصقأنف:مكنا51ا)قرخداعاما!وفارسو؟جضاوا،ظفضز-إنالأزكلا،كأص!!فلنغثلهاولو،تتمثل!اانفطيعلا

اتفؤلماو5ةصيراًوقةاًفيهاوغثت6أفءيفيههالممهذهر-جروفدو!جممار.يهأ،اًو،نياولاءاديةديمةالةوحمتكلأن،كاملازسارلانك

..حباتيلدتو6الصمهذازفمنملنزررامجزا..كمازجأومادية،اولايةءص:والقديمة

ليصدر:!ك-أصعهفيفييروالةضاةدكبارلمالعاالاسهتاذيمتدلاًصيووأة،طول!كاني،اقشخكمناطءا9لنزني1،كشيراكزفسزعنفلا،كأ-ه

نكر،إ!،ريأفيرتوامفناحعد،)المجيدرياثواغرللثيرةولواملاعداحعءاردمسيأفيثم،ولااًجينيصجم!لوالىجةمجا-الىودفنا-نااءانثسأ

.لح؟الأ-ودجلارعنةأعالدثسفتتحقلاأ!العمايماحابرايههأمبإضعرردور

اءأ:لغنيكانشاغرعلىأج،زتاًنبعدعنال!رذاغسيديياترشحقن،ايرترثارو2ليورلميتوريا)ةمنقةكمفي!قتفأالانحىو

المضط،دلأ-ودازينوأا)-ثدوزها!ال.بدجب،ةازن-!-اخمسمبطوا،زوجلراوكل،رو،نجسونو،تاك؟ءباوجومو

أعدلمااقبا-اعدلمتغبرونقرةماساتا-ك،اعالصةحقيقنطمسو،"أساةاز"هقاإي!ناانسابلغةنتكلمعندما-يرب

،+"نكظ،محقاتجاىأ(اًيضمراليأ5قيالوزء!هاتوجإشممةاجهوزو

الأ-ودحلمكمناس-يقظىاسذقظىيقيافرا،يقياافربدءفا!هازصلإفت"مركةتدخلانوتحاوأ!،زع!ش،،تحققاعدةزطبق

يدالسقدمتمليألمتسأميألم!تفدطالمالا)تارليخ

حذ.5كلإلىبهدييؤازبفزالاسكانإذاءعذورإلعالموالأمممضاًذانيةيكوليك،خلقثفهكذا،نم!إتااني،المالشس!يديياليإغةر

..يتالبرالبناءقدالناأعالما:"ذرلنو)ك:ا..تفااله-اناوا،ثاعرناوا،ننىزنافا،ليضاًافيهمحقنيوا،لينفعاافيدتصا

%)تيوفا)ظرفيأسدماالذياخيرالاالخبكط:رناأذكرانه:نيال!ش!ية-ائمالالازكالكازفعالم!اثفرلناناةت3وان،حقصاحب

)صوربالتعبيركايدةلجداا)ةةيةلقيمباةدليستولميةيرتةرته!دأاطشامال!فهازس!تهلالمؤاهذهمن

."خليالدالجناءول:بر!دأقلهنما!ث:شاناكاهـ:إن

التيزإلقصيدة.،الرأيهذاغيرالأخيرةالخيمهعطقصائدفىارىزاوأال-"ورسحفر)دووانرف4يرانببكانمثلكناقداًان:اولهما

لصورباباطتلكلمابا؟إ!ايعبرلا((وذلاقآاطرإكمصرقفتود!جمااطيرقو،مةأ:خااف،مفأ،عنيأءاتة!ملكنتن1،!عديحىءلم"طنمةلوا-"،!
لأ..-!وحمه.

زية.اتسلاابالدزقاتذةلمش!وايردةالجد،داوهـررففوبرتترإكيو،صصابالامتدةمكد،مضطئمدةقومبة

قا؟ةمنءرلظللثطبذريىةوالوزنبا!افبةالته-كفييركونانأما.أجمهازدعوالذقيهذاهـو،واحدشعورحوا!تجتمعألىيجب

قي.صزاويةفياءللشعرححرفهذاالمعاصرالسهركل!ت،مالذيناءاكعر؟يةرواارأسفينظار،أم"لمتازلتلاام،أعفيماأ-م!م

ءايتمعرذكارعدمغناكأذرالعالمالأستإذأنخيرةأحق"قةرقبت:ل!،ل!،..

.رازكرتحمد-،النقدمسوثس،فةالقامطشرناهي،خيرةلااكامةوال

رفقدعبير!بك،الفبلةللألطاصةأئيسية"لرالحنمسةدمدشحلمهعلى"كى.أباجمئهنفيلمصر!بارصةلمددااشداتعدهكيف-يرا)ةبةوشهرمنحدوابىشهولو-ثثبما-

-.-لىعلينإة:عةفاوالا7!أءإذات!اتجإ.فيالازرأنيلمنقديوك:ف،ناجي

....نيااسودتهحياضيمافيو!!.سر!ينعدلمتقاادا)ةقاها!او3علىلكة،1و،هلكحمم

زافافارسالدينمحيييرقيالافرللشاعرلمالعا:اذالأسنقدفيكلمةولي

يةباطةالةصإدةفيلصورلكةوحرل!-تابالذالعالمالاسهباذمن-فممالمريالفيتوعدةهرإقاا

.اطقءةةىفيتفسيمكانظرفدرهنأ"وهوالمكانظرفكأ،أيعبربحتة"،،
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وانها،لتعبير.1القلمطاجةم(كوأخما،إيليالتحوالأدووا).فءيالفلمسفى..نقدءفيالعلميهالدقةعودناللعالملأىأقملم

خاصة؟يةفكربعادواجدليدةمعاناستيعابغلىدا؟اقادرةللناعر،،أريدماأملكودت*البيتشطركالنفولهفيأوافقهلاثم

الثاعرالتزاميعالحالذيالقالهدامئلفينوردأنمنالفررهـاثمء"الوفاا!و!ودالئاعرًقديملبتتمديلو5فلرسالدينمحي

الهامالموضوعلهذاتترضالتياليومصرة4المالمدارسأهماراهوالأديب!بيتمقارنتهثمابىممنفجأولحليةغنيلاايامنافييعد.النقدفلم

مثلا؟كالوجودبةالعالمالاستاذدفعالذيالدافعانوأظن..هناكشاعراوهنالثاعر

عد؟وجدتالقصةبينمابعدجدرولم:قيالحقالسءرارأناقلت"لثمالدينمحىكالاستاذعلاشماعرنببجاالوفاادوعؤدالساعراسمذكرإلى

القصةء-اراةعنخرهوتأالسعرهـفيكلةزوننياًتر-،يىيياالمقالالىالذينرينهوالم!اءبالصعروتذكيرنايالشعرالتراثإحياءمحاولتههوةارس

.ثلفيمطدعياققولا.اليومتحنالحديثادبناكا.فيالاليالادبفيانأرىلااخرىةومر.م.تىاواحياةكانوا-واءالنسيانطواهم

البريهية.هذهمعإطلاقارةفقلار،العالمالاستاذقان!كاأريدمااملكولست))

ذاتها.(لادابا)الىاوجههاالأءيرةوكلمتينيةسيفوإنتفق-د"للقصيدةاكفسيالبرعم)ةقتحخلإةالداالحركة

المددقرأت،،للبابهذاوعيةءثرلمناقشةكبيراًمجالاهناكأنالحقلاتصور-ءلميالاستاذمعصاغهاشرفليكانوقد-؟،برء-"وفنً

ولا..والفكروالقصةن.اغهبأالئريح!ويعددكل:ولافأء((الماضياوسيقىافى-وكان..الارضدرارامنوالتخلصسلدمودرافراعاًءر

.واحدةدةعةلجميم!اوليى3امنلواصدمتذوقاأومخ-صأيركونالناقدانبدمع-شاعرناوكانالارضذباتجهينماأ3جتباتثمأعلىإلىوثبات

الذيالمصطنعإوقفبادائماتئأشرإ:اباهذااءةاقربعتيمتاإر:لمانيا..-اجماعداععوأع!عدهاانفبثيرة3ؤمإلىودلصليحاول-فنبيتمو

توجدلاوالمبادهةءمنهشضىبة!ادهةدوناًخار-اراماالناقدبهليدزمأ!داءوتنهبعث"اريدهـااململاإ-تفيرددًداالمحيطةوفالظرفثده

.الموضوءاتمنزوعأوموضوعتلقا.إلالاكلمتيفي.إنني."نريدمانملكأنتطجعتسمعكاوإرناالكلمةلهذه

،اليالدراسةفييهوالثووالاعتباطالتسرعنكوذللانتيجةو:لمارام"اسواء-الواقعيةاءثمهرفنحن.مال"المللاستاذصهااوازبالجامنةف!ا

تن!دانيمعنفذةيةبسقرعلىالةفدتاريخودلنيلملانه-دراسةلتكبماراأخاًالعالمالأ-تاذفينرى-يتشرونلاالذينأويئشروناررين

اثخصي.التقديروفي-الاحكاموبهذم،ا)-رعهوجملاهالادباعاذوكل..يةوالحروالفكرالقلملقضبةخلأعهوثوافت"ـوإنبتهازباجماغفايدءم

يحمل((الأدابل!أغدادمنأيفيالبابهذافيرقديأتلم:رابعاًاويشعوابراهيمالقاهرة

علميا.بعاطايثالحدالفنا!رةمن

نعرفلاشضص!نظرة3وصمن!وزنممهالعددكرامةلانوذلك،،

للماةكردوناأدتحاًفتواتراكهكلعلىفيلقومعالباارفيتهاهدرويدن!ااوجهةاومفد..ها!رصطلثخرا

امالىلامنهلامبادهةوغناهمامهموضرعيخ!ىماحدهمأفيكت.تعه!نانحبألاالتي-القأيلةالأشطرهذ.فيالالمدالسيالىأوجههماليس

يه.وتهـثواصطناعلاوبالتالي!افيهافيحيزوكل،مجلتنامننقدعلىرديىتحقهالذيالحيزمنأكثرتشغاى

صفديمطاحدمشفهـالشعل!عنلمقاليال!المالسحيد!قدفيفلي!ىكا.الص-بالمعئردا-قصمتهله

،ممه،تنحدرالتي،إءريىةاالأحكاممنالحفنةهذهإلا،نقداًيدعىما"الارض

!إ"لثالحد"النقدهداءظاح؟"الاها!الىالف،ـمسوءمن

رىءفل!.واضحببرهاراحكافهملىحمكاء3دعلومظداوكنت

نقادمنناقدإلىالشعريغددها((الأداب*!لةتيلأنحأ!!نا3حورف.فكائ*اثومع"بطافرزا5ء:تةرزء"4ـ،بما!ليعضفيأ!المقا

العددهذافيساهممنكلبهينصف؟اعليهز-مل،طأه!!-يررالم"روفينار-ءعرليققير7!وذ)كوءع،ثيالواقتارالابةتحرةم؟شرالىدعوةالمقال

هوو4ىرخوئيفرذ1صةلأأر!إ-8!ا1،ء--!؟بلس،لكت؟او.زلمساا-؟ودإء!اتعبيرش-بعلى-فصةمنطلقةم

ادب-وريئيفروالأ!مهتاذءينرزإباااشعرادز،1ملفليممم!-يطرافي-أفاذ.غ،ءألمقا!امنيرادماعكسانناقدام3يفناحقالمؤسفاومن

غرسكافىلهرررةهعنإ(تزيمولكظ.؟ءجبينالمتلي"وإفيبير3؟صلانلي-يخ!،افيحم!ر!ما،اعناكأهـثننياأبأ.اقدلهال"ميقا!صهإدركاو

دبي،الأا)تةدفي-!العراقئيتنرقوصممامءتتمءأ؟!فىأو)--قرصفىوخا!4لأزسانأذ!5،!لماطاحاربقياليعلماتلجملاميم!فحصسلكل

ةزعء.وإء-"ـبةقيا.لحعيرض!،ءوا)ث-ر،جخماءه"ألالو،إ-.ا-بةإايةلمقااووا؟ىصةلهيمعاءتماعللاوضواطليحينأمناهذبرعد!ىباًفلا،عرالثاضوعمو

..ال!.يرولا(لشاءر،إبمدءاأكأصاصواا،كرزبالناقدليسزغو،وء"ا!5:امح!!إوأةوكل،الفكرامةر3منالحطغيرتريردماتعرفلاا)فاظ

ونةازلأإإرشمرن!دلواين!وهو.اًكبيرديربأأ-عه؟بمهـو-نغو%ن.إلادباتغ-ق

علىرطق،المول!نه،:ألثعفيير؟سومقامفاهيم:!اعطانهأعيئوأ.4،زفيرء-كأ،يةطروالم-ؤو)لمي!واكآطلمدسلفاظالاربعضأءسكز"ـوقدوكأ

هـذمرطبقاناولوح.أءازشمنجملة:راوبذار"ش!إء"ثءرروتصمه3،ة-الأن.جديدفيهفليسلمصههوارمهأ!المقاب*"قحقآ

.خةقأفلادابامنيالشعردإعصاكثعرعلىياتالةفأراتعكويي!القاةه!واضحةءيرض!يفةافكاوفيجودليماالوو

ا)ةعذرمنجدتوإذايضأاا*الةرنيوليعذوالخوريذالأسطفىرفيوليعهـإكالرت"الحدسر*كرةأنلهتقللمنهاايبدوألناقدءحقافةإلى

فيالى-اس)صيدةقأدقيرمنعلىىللشءرزإقدث!وصفا!اقأنعليوص--دس.(كارتأعندالحسيةاطدوسأ-يوهـ(.وحد.لكهـو"ث"

ال!سيدأي-ارتإههر3هـ"7!فيعء"9را)ص!معبداهـيناحء-96لا-ءيىبمبلادقي!ءسا)قامفىعثاديةك"ةا!فظةهذ.أكأيح!كا!وها.تبرغ-ءء:دالحءاة
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بما،!ضيحاولحيننهأالا،،اىيقورأنلهيسمحلايشهرمنخووفي.دونى.."وا!زوءالتامالرجزورنفيالكامنةللأمكانات-للصورغبد

اروعشيءالى!صدزهائههقمارف؟حصمفدرز"ـ.نهتخوجبالواانهفيرعر:(شطرثنبأرمنقصيدةفىالوزلىمختلةشطراعثراثنيجودبويحسأى

لمليوفقتالهماوراءصيراشيئاتركفقد،سبيلاقىفةهإلىاسظاعمماوأتم:ق!؟دتهمنالأولالءيتفيالياها!ص.ورعبدالسيدعطشةقد

الأسلحةد!.ىرالقجوكاحفاريرلخوالاسهتاذاأقرفمل.،،قولهإلى:السا-لةهبئ"عقبأثم..رإصقوكارحوجارديبلافيسالا

؟.،؟افيحءو"لمطرا؟ثودةاررولح؟ا)*ه-اءكاا(وءسو،لحوالأطةات.نقود!بضتين9حويمحينط-ونو(1)

يب،قروقتألى،نت3لةد؟ةيرلق!موايرلةالطوئدزقصاامنهااو-وها1وسو.نفويرطرو(2)

.عنديماكلفاًقول"ـ،أعالجاذياا(وضوعفيأ!ستفيف!لأنيبنف-يأبرم.المكينثكعرالراص!اتالجبالوهذه(3)

ءساكلاوعندهماكللاكأدهماخيرلرقومنو5الحقالثاعرلأن.اللماعبالذهبمإئتقدفةغربهونوأر(4)

وغدوا*هشأول51أض؟طاعلىا)ةقاد!:ارد31"ءا.من.ا!رقاانيمكن.يا!رعزصاءهاءالأعدخافتمساءفي(5)

خرىأاشجاءإدليمانبأيسهركالذىهـوالحقالسإعرإن.عيبااطاطياجموج.غصاهرلرعزومد(6)

!ايكلتجمرزهلالكنو،قولهالىإ"يرففكاازهلألاليقإهالموهـو.يقإ13لم.رقلاوحرجتدحرالجحيموفي(7)

عمقاطعنيرقوا!أناطوريالاستاذتطإعيسيف3و.إقولانافلةمن.الترابفيووسدو.(8)

إوضوعااند!:(فوكايؤيار)بةكازحتاقيدزالت01مإحمةمنكرةةلممت.(للبنامنخهكوكان)الفلاعيبتط!(9)

بدهيإز"ـسيء7؟"لنااخرجم!كنيراكثرأ)صةء"لالمقطمهذافيتف.فديم3ءانجابابمثلهونيمل!3من(01)

جعلتالموإلاالمقاطجهذهفيزإةها!كثيراًاكز-تحها!اإوضوعأن.لالمؤةوزند.لل-مماءومد(19)

:ولكن.اتصومنيقف""شسصوفمةلمل!مو!وعآورشيما5مأ-اةجزالروزنفيالكافةعنات!لأالص.بررغبداليد"كاافئ،5غنأما

الاشياءهذهىإطقوإلىأوفتلم،،أنيإلىذلكرئصالا-صاذأيىزوالسادسالعددإلىيرجعأنالحوريماذبالأمهفالأحرىوالمجزوءمظالتام

اشهأءكثيرةتركلاضة"االاستهوعيبيأنىخرأةكرف.الاوأ7الكءيرة"-!!للزم(ررجلروايةلحراوحدأ)أفيقر459.9عام(الأداب)من

رئفالاستاذعلىيحتمالواجبوكان.أقولهااندونزقالانيمكن،السطور5!.إكازب(لمطراا!شودة)وادصوكاظمالا-تاذالثاع!

كلز"قيم،ياكعرا-ددافيالمأصمورةئدالقصابيننةمقاري*هقدأنريصووالأغربإلاتغلالخيرمسءغلآوالمجزوءإءاماالرجزوزنمنوكا!ا!ا

.ىالاخرإئدالقصالى8-يةوبالنيه!هارأوسعإشعراوم3مةإلىرالتقي"!"يىاذوالاتأنا-إأ"ااز"إهن))رينتبهلما-وريالاستاذأنذلك.ن

هووواليناالذيا)ةقدلايمحةالص!ح"اءةالقر"و--حالصا)ةةدهـوذا5إ!قهذايالتغرا)عددفيجزلراكانياتاإلى-ادجوكآظم

غير)":اىر(اثنيد"ـ"لىتنلاالقي510القرولا،صغيرو5حازعويرعظيممنمعسخانهجايالشهرالعددئدلةصهانقدمفيالخوريالاستاذيلؤمولم

بعضيضعهإثاءرواحدةقصءدةي-اوالعرفيزقولكما-(موزونةوهو،رة.عراهاءاتاركا،وراقصيدةفيمعينةبلفطهيهتملمارةفهو5النقد

كلمةهـلىحقج:*تملقدا!المجدديناءالسهرطإءولفىالمءريينازةا،صوازحهتا-جآ..((الحاطةررب-كالقياني-اًشاعرفيت!موحد.با(وضوعيهتم

بم!ىقيد-دديأخذالخوريالاستاذورأيناا?السعراشخاصبةقدلاالسعربنقدمكلف

إروابي.وقى؟تيالىرىرؤفيرد)كبإذول!ستاندونبالعاطفيوصة"ـالحلمال!وريالاستاذالمبدعيقيالأفرالثاغرعلى

-ءاطاغششابعغردغدادرأىمن-،،كاالترف،-بالحاوصف*ائكةالملاانازكالافةعلى!أخذ

،8،يا:يمءالضيأالقمرطبتخاوهى-لهاقوأو-إ؟سالتاأجهاترةاحليبا

والأخي!ةبيهالتشاتكرارعدا..بالماءالماءممترةإ!لينةكالضياءفضة

الملتزمالشعرثبرأيشاغرةيحابيمنعلىنكرلمإذاهذا.الواحدةيةالثهرالصورةفيوالتنافر

لمبصورة"الآدابر،!فحاتعلىبرزت،الةظرتستلفتظاهرةثمةنالقرحىيأبامالذيالشعرهذامثلوت!بال!رينالقرنفي،عيثى

هذابهاوافي،الاخيرةالمدةفيىاخرمج!زايصطتءلى!ل(ربرز!لفهعترالثامن

فيالفنطيةا)نماذجصأ)ذحولواكة-ادتالحظاراءدينصقالاالةإفر)بيما،ع؟-ىالحيدعبدا)-يدةزصإفي!نداحكاابلةفلةيعجبوه.

.الحديثا!اكزمالادتيم!نلاعدةئدقصافي،الحقالشعرتكونالتي،ا("مةالهناءريممل

إوتالتفمذالهزتجمحادبيةنهضةادوابغلىاذايقولون.7.بأ-8اهـاالاعرعلىويبراى.ظل!افيحىبالوقوفزطمعأنعيسىالىحدصيدة)ة

-اعندماء-:يماماممنالجديردىءالقار"حذرر!الافاضلالكتاببعضفيالمو-ودللتكرارمبررايجدلانهايقولثم.كثيرادونههممنغلى

عن-للقاريء-لهرةكشفونماسرعانولكن!ك!،ادرجاًعملاقيةاولون،رراديلال!(ربالمغعلىزشرقا)ضس)جوادكاظمالاستاذقصيدة

ارةأفنةبعالمصادروا!ا،الاجآعيةالترقي:ورردةاملعوفي!اتهملذواتاهذفيفيقالويةءاًاًفقموارا.نيأصبنفى"ريافيك،يناغيلا،يرناديك

ياسية،السالعقيدةخيراوا،فيماترعهـغوااليتبةلمرا-؟ية8تاوعلمية-وفيلاقلادفيسايه-اتناديلعاشقةالصدىجعر4ركأالذيارالت!ر

الانااما:حكتناظمالثاعرقولةاليهديزؤماموجزةبصورةاوالوورةتلكبعدالرجزإلىإلهزجوزنمنانتقالهفيالنثمازوأين.الوهاد

يم؟والقءا!اديبيناعالصرافقوربانأهلو!عن.ال!الماله!ان!كاس.كاس!:قتصالحشرجةهذهزعقبانبدلاالتي-الموشقكطالصمتتثعبهالتي-

الححماةفياتكأا(ؤتلمكرةخطومنلرغمبا...كلاو5عنديابإو1.ىمهةةتص(صضثتص

.التحلإلفيلياحدالعلمىالاسلوبغليثالتاك:دبأرةهيزوالتن...يةال*ضرئيفطالا-"اذقرأهماانمنثقةغلىإنيإ!دورييجيءخيراًوأ
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اعج:يفةد،.فيءيتجاهاتيا"ـعنوفيمتههلم!راااخ:لافاتمنغ*لرباأىالر)-جا!با4هتعإةاءاديلمبواكارلافارلميناعالىرانماجزاكآدننيا

،والالتزامتعبيرالادبلارم!شكهـ،كلم"،وبينادبكلمةبينرقهتفربحقالمستوىالىالادبيدالفنتفعتروالتي،ربةا)عرزخاح!ازطويراذالمؤدية

نسعانبباي...الالتزام(دليةفر!الىتتهال:ةاواعجبةةلط.تجاهاالغي!طاناستطيعلألاننيالحدو.ثزلملجةافول!اطدوثقلميل،فكرالعالي

غوته-ليقوكما-اقعدلوفطور.الخاصالداخليصوتهماشمشاعردصتناقضيمن،التنافضهذامنالخروجالىل"ا)كءفودكن.بالمرة

الذىو5الثعر.لكن،اكثرلأاةالنوالازطلامطزقطة،الباعثثةدمانتعما!والتي،االيملمعتاالتياشتؤلمابأهميةيقينيبين،ر:دوماغلىالظاهر

رولز-يالفرالاعرثقوا!كمااو0(،حياسئلأكلأمنهاكأإانجمسبءحاعهءوا!وخلاالاعراولمةهارادقندومنديبلكلفىالحادعمإها

ناطيعرستلننه!االثاعرصر،رأالحقيقيالعالمإشربلمواذارر:يلواراأ-محصواياعطاءعناتشاؤاهذهن!اشادين،والطبعةلاخضاعثجا؟

هاقرلاوهـ"ءقدات،ناقصةءاواحلا،مةم.3ردةاشياءالاللءالميرةدم؟والافكاراهـبالمتليناعالصادينمفيفكري

لهثة:غىالذيال*المبهذا،ءيلمته،اصها-هجيمزلثاعرلوان،ابأصوا،لمثكلةاءالغطالىلا،الحلقةذم5.نوجللخرعندي:دالوح)-"؟ا!ل

."صورتهويبداًطع)يهد*غلم-انالخ-اضعةالاز-انبةالادليبةالشخصيةولا،الاجماءبةلمشاكلالانه!5!

ةةنيلوئ؟نهااًيدتحدهازءتبرانيمكنلاا)تيا)كلماتهذه.ناءتداتحتبثتقدءامةبصورة،"إفكراياا)ةضاولا،تاثرلمؤاتلكىقولمحصلة

ماسكزمةاقعبةو-ةشعر؟اذجأزقرانئجظنس،يقتهطروتماءيلاجاالشاعرفياكلياالىطابع،زةمينزتكافةف!اي..الفلسفاتحدىاهدياءاض.

شحةإودز"ـاقصيانليرقوومنالضابفيالغإرقةيرتهرمزفىلوركالدىفييةالفكرتةامفاقشاستظدوبهذا،نلافاواواطلمياةنالكوالىتهانظر

:موزالربءعمقعلىةمنصبدبع"حدالىوسهةظل،طارالاذ)كعنبهيدةالادبم-ائل

(ا!!4!ا،10ص!،ا9،ول،ء3ط5ة3أا4-4!ول!).لماًرداالفكرنة)-نديايى!صالاالحىخالةعلىلا،ضةاعرائدرواا

طيعزستافي!الصورةهذهوغلى،المريردين2المقطواقعتس:و-يلا،الادبيةمهساذج!رلمن.الادباءعلىتصدرالقيمالاحااك!ر

ح!-زاظمكتمهماوكل،ون3لارا(اراعيون!انديروأزقرات-

ء...ضيهعرقضاياءلىو!ةصب،الاسفمعزبةالازسانت،مكي:وسىتخحاسى

سهةبحرفةشهرذ)كازقرلاقو.اش"ار.ارقىفييطا)بىالانسالىاهذا!ياةؤصإ؟الىبالاداهذ-نظراما..الخبراو،ءقطعاوةلى3

هـةلم.جوإفحإا)فنهجبوو،لحىالواقعافي"ياعصملتزما!،كاروها؟عنياا):عبكرفيفقووهل،نيةنسالاوا

ما.شووءا،ةيىبزمنهـةرزافينعراءشعرزفوسفيهجستئقحظهذه0لعإقينالمتناوعنبعيدةياؤهسإف،ذه..دبها

الصتاع؟لاء؟هؤحثدلحداا1ال13"عاولامصماأذسابدرلثشاركرلذاكندع.السهمعرأ!ككوننيناو)كن"ورء!،،جيرةأالىد!رنيفباارشقصيدةفيطان!طاكهـ"ل

إربنطز.حنيكنماومذلكورايرقولانمثقف!أيبأارفيااطيةقرللارساتحطاطاً،ا)ةص!يىةزاكاكأطاطفىيرىالذيالمعاقو5

إةافلمع..طلممافينلمحو(زءات!را)5رإغةاشصءهل*تهاصحتالذيالش.ربماذح)لذيا،المة-!طالادبلفاوذةالوطلستةفكرمنوكم،تصمةالمريةالعر

ء...اوء"ة،)لااا)بعضيراهلارفيعنينسااككيارم"لأاةلمرافيمةمنيحط

.وتمددف-عصديبرداتبةادرةلظاهحاايحادالىا)-8-اهـدا.عذحىاء"!
ار.-!!.اسماعد!-.محمتالىغدالتيالركاشمنحاغيرو.ن،كينةارازلمكمنناالي"دالو،،!ات.للش

.يوزقد-حبيهديءىرعفيوهم!وردابه!.والذين)ءلمثاوعناًتحاللمذ.5ورثلتخ"فيوعلام..الحهاةمماقافي5اًجذور

"مهاكا"داغدب

لا7يرخبدءالخارم:دةنز-الااةالحياكبتاولفاتالتيلمؤا1حبوصااضممنشكلا

كاالنر-لمممممة-اعلارا?رابينالجس،تنافربا!،كطحقيقاعءراذنالاراءرين)يس

...-.اهـ-اتخطمشضجرةيريرمكلاعلىالغلإةت:غيم"ءهقة،شاملةهبمذابين-.علمق

هر؟رلزددة8شاهـءهنج:ذ!ثماكا!كا(المحماصة)حزبصفأنتجطأستجم!دههـووالذي.اجتماعصالواءىانالازساعا،3ادوزمر،اتاريخياالتطور

..لكامو(يبالغر)أزقرانطيعزستو،الخ.لوأيةوالسودباا!طالبلم-طورايخىا)"ارهسالظر)كلذوقيةلمطاايةلحراتصادر"لىا9تبألصة"ـثح

..رضءر!نيأورتا)ا)جطلناعلىتاتثب!إوهـداإثو،اثلبارقرنو.فرتةاً،نهةال:اةل!رو،!هناباط

الذيا)نفأريصفيورقطولك"نإغالمف،وءأت!ذ.زءررالىيخؤ-فاأساةالمهي..اخرىؤضوبةخطوطرر"لىسلذاتليأا).قطةهه.ومن

آءفردالتيإلشخ!بةحهـاثلأاعنيرحيةءافبزلمالهإهـوااءامأ!اللولمداةصلب!م"حبكاليماصأءطواذههـ،-احديايلمصرالم،كزماالش*ريماليءخبطالقي

ا)!وتفيسقطان؟تلا.عتمةتخسبةأيربراغة،!؟أ!*ادلةيئوافىابماانذلكفيوا)علة.بةليثاطدلم)ثزمااقيالعرللثعرالاصىا)-"إيدامذز-ءج؟ا

وظرو-4ـارتي،لهافع(عفىير-"طريالتوا)*إث.ءاثاإدرليلاو،داعبلائ؟سارلالىيء!رابمنلرق!يدةة،*-ا8اساذا-يإصراالم!!زماسه*ر

لهيمدهسزلمبآز-اإ**ئ3لمدتؤ"اإبرديوةالمصادفاتامت)-أ-لةنة-جةقيتأولمحم:د،-ةيةعفوةرليصولمتهقيرملىإستلم-ق،ت)ةىخرانماذجوعنماتره

اإظ..(سوءر)الجسوهـو،.-لى"؟تأفا.مبرازهبارصرو!كا.وازكزيرلمبل،لصةخ!وضوءبةم*افةولم،س!ىجدلييرزفكمنصرتخات.كأ

لاإءثا.ء0فكزوفرر*برو..زويوس،ص-ين:كليفييمثر811هـجزههـإقيأواإمءةسز"وحةضمو.بة.دلىا؟ةداوأطبماءلمئنزيةخملريةنظرافى

اطء!ة،ريادةإلاهـادوو-ؤء!الا3يف،اشخ!بةاا"طدامراش.1رء:؟ة!اوبماقيرقعاذا..نحظ،اًدزىص"ءتعلاتانهزنمرليا!ء:،1"يرعالتاءا،ز؟هلة

ا)"ح)تللا..(هـءإفجزيركابةايةأوالر-ضبةنهاإء.اقرابه!افىص؟!غووزيادةف!رمهيمصوكاتبملىأهـا!في-"ة"اغبرواولهكأ.يرقظأىخءااوزفيسحهإا

...وف"ـالثكأصبةوظر،دلة:"ـا)فرليقضى.القصهةأ!وط!ا.نحدلوالىال"فسلذيالمإعاامينادءوذلاس،1اهـواءولد!ءلىك*.هربفلمع-"ينام!،وسنظل

إةصة.اإطا!برها!"-فر"ر---3إنررأسأاسررر(،فيءبر6الأس!شاذكدأز-مفييير!كلاحور،ا!امبطءلىاري1)ف"-و)مءدعايرامصراشاءروضع

!اقدلحجةزقر؟لمص*ءجهابرمحروؤقرونحنفي"ـ،فىط"يةإز"ا،توهـ!أ.مننماالش"رياخدفيبنإ)فناءيذادليبةنمادجءلى61كأبملمافالحديأ)"هـإفيالش*ر

خلال-!كاكاز)ص،دكاناإأ..)كنر..(كافكاأيةاوسودد3شلي-حدرباوصعءدءل!ويالمعدازورأولإذالاسءعلاؤفءن13بدلاءقدم"
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مجاهدتلاستاذ"دهماأ،ؤكطقحباارشعرللظ((جيرةاإزد!قم!يدةلىحونهاام.بةليماداولىوباطلالبضمرلنايبرزتأ-(ك.جوزف)نفسية

أديبء-دللاستاذوالاخر،بواصواًقر.ماوهو،مجاهد"المنعغبدفيالمجءهينوالمعخفا)ع!ثلادراك-وتدبيرمقصدعن-وينافيدفع

.والنظرمل4ـالتأوقفغندمأفطماوهو،يا)ءامر.؟!ا!كون

الادبفيالالؤ(بمورةكرمنيال*اًمرتاذالاصإبهاذهبكلافاماالحك!أاقعلوالعاميرالهقرمن،سرور!لمبكاالاسهتاذخرجلقد

العميقزعالهيقهفيلناقدمهم!خيرانهوارى،اليهوأدعوبهآخذءافذلك(فرويد)راتمقرت،ويهمدسإناضجاغيرالفيرالحعإلى(لللاثهيني

الصيمحة.لادبيةالثقافةبلمإهس-ون،بمعاالر...(نبميو)و

!مفذلد،الماكزمالادب.نل!-القصيدةأنمناليهفيءـبصاوأماالموير"واقحعرفضوالذي.هالعامالسمرقيالانسان!ثا!(هو)إن

ببة،اخساامالارقاساسعلىالفص.دةزأقشقدلفهأىوأر،زيههلةخاا،أكبقةاتيروالقر،جوخةالمطوالافكارليدالخقاحطمتهوالذي،ا.حا!ا

حماعكطالاجالتفلامهذاغلىالصارخةا"ورةامنجمل!افيبهتو-ىماغلىلااإ.كاد...بدقهلهالمرسومالخطمنينفلتانبحقكادوالذي

ناحى،اً!دالج!لرر!ومنء-!عبداًالالىربمنجعاا!زيار.فندكهيرالذي0الحالمفيالسر:صورمعاإنسار(اللاقيمطالحي)بطلإن

الىح-،ثآلم"المراة!!بالىريالوصعهذاعلىلأرقدنفسهالشاعرلأف!رامتداداممرهعاشالذيوهو*ـ.بريةالغر!عقلهةللعظيمالتحرر

صاغرةلهفكانتالمصواًهمهفيرعرض!!زبإعت،ا؟هنجة-ة"ـوهدا--بده!حين.ا!.وأمه...اد.وأبر:هأ

5"3ـمما!!اس!هوواصس.الج-دم!ةمتيرضءااليهفدؤت،ذ!لةإقصةارطلان-وفيواهد-طةالبسابمنتهىورقرر..ماناقديأقيثم

.-..ج-بةالنرو01.لأوديربةباءصاب

دراهمهطسارتهخاضباًفاتفض،للصادقالحبمنيريد134منينللمرأنه

فيضتهعنالتبيرارادقدبهفي3و.عاسةةحررلمتتةاصاذاهـةاىلثوت3الد.ر!،ضلىعلى7!لىاتفقتقدالنقادكانلوتصوروا
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