
زغييرإلىزدت،م3حموا)ةالوعيمندرجة-ماعلىرداًالمةإلبمذااعنير--

%نجعنهذعامند-فبيالىرلوايمبوالأ!،...هي.!رمنيشهعرإلىالعاًلمءودالاستاذجهه هـمغمأدث!ةعنائدثانأريدمابقدرنهد

هـ،،!
يئعكسوانأفةوزيمهوة"ربئرثفأثر!ءلمعاابيا)ءرالادبلاتمشكمن

كانلهذامادبمن"شىءم!!لىذلكالايامهذهفياًكثيرالةقادعة،1يركتب

فيتظكرارإعءإصراهذ.لص!بدلامةشفطنفوسزي)بلصورةفيوريررونها

بردلاوكار،مهلي"ـواحاس"تجارعنصادقاًمخإصاأزمبيريعبركانإنأد؟عمارلاصاامنكثيرفيدبممبأفيحرفاشدردقلقألهم،بورالادباذ5

لمقوالقم.3المخطا)هذاغءأ!التيالرومازسبةمنبامزيكونانلادبهر-صتهانفيغي.وماالادبيةعاهـيالمشكاةتلك.وصدقاصالةمنلهيفغكط

ول!كنهاًلاديربنفسفييلءمعالذيالوعيعنلعجرالتيةبةاقوالو،الغامضتضمنانشلمثولا.الامامالىرهوزدقعابئ،حئدمأ-انبةخإصةإقيممن

ا3ًاإدريدرأثارقاةاكماعإ-"طلا،لازهق.ا!للىستواصحةرؤيةلهيفجلاالادبمةشفيبينخلافموضع-كونان-؟كنلاا)قيملهذها،دب

يزالولاغليمازشأالتيالقيمعن.،ما-خافل!ايئ-اخاوبعدلديروأ1لمعاتاماًاذلاستفا.الثديدالخلإفذلكنيرالتيهيالقيمه!.ح،يقةو)ءن،وناقديه

التىتمنباًضرمحضاقعيوادبإلىإ:قادادعوةكانتلذاك.جمهـايعيمقعنوالعبيراثعبااجكاففيكاركةاالادتغالةنكونانيرىا)ءالم

إحاساب!افي-ونلاتجاربواختلاقاحاس"-،ميىفشالىللأدباءودعوةالنءهـ-ين.نكهير.وه.ىءددر،هـدفىتلدلأدليبنيكويثزهمشكلا

وكيف.المجةعفيالكامنةبةنسالرومال!راكلمنيخلص!لوإصءاًلاقوفيزء-دوالتيالادبمنالألوانتلمكاعتارهمنإ-قطالدعوةلهذ.

طةيةالعاءتهزت"فىمثلاأةلمراعنئااووباًأريركتبانالاديبطءيمإستعنتعجمرنهاايبدووالتي"جتماعبةالالمشكلإتكاباتباطلاراضههفةهاهـرظا

دبحاحهاخء"ـ10يذبحفيهالرجلزالءامجتمعفيالجامحوالجالالمفرطة.فرديةتبةذابةقير

هـنةألمرارتقيرلفد.؟!لر؟أخرايرفوىكاعرضهعناًدفاعالثاةتبطمر3ذلنزاالشعبمشكلاتعنالتعبيرفيالادبدورعنماأ

لمظ،راالةاسمنكثيرء:-ديئعدلمقاتكمارالتحراهذلكنوحجابهايعجمراللمذينا)*ءروالبيئةفيووضعهالمشكلاتاذإرورتطولارتباطااشد

الذيللادبدبلاكانلذلرو.حمقالعميالنفسالاهـ%عالىالحارجي،زظ-لممالىنظاممنا):طورداثم:هعالمجانوفوالمعر.الأديبءة،ما

يجاًمرلىوبوانأةالمرعنيتحدث-حلةارابذورنوجدقاثةحلةءركلوفي

قيطيع3:فو."ةا،لواو-ةلعاطةلمنلم وماز?والذورتلكالىشماو0ا)تالبة

محضا3اًإهواًدباًي!-بانالاديبصلم.امراًانيمار14رةحتىإشيخالقاثمالةظامالين

05م.ءة--.ء/01ممألذلك.الجديدالةظامم!نهو؟خذتا"اً
ىأاوآاساًلىثددشكادم!محأيق"لطلمبهلمرر2-!ت--ص"لرربراء!صدحووالجديدالقديمبينلمعركةاتكا

هـةفلمكفاحإلىبعديندفعولمتهبمش!لاالتطورنبأنايذاإاكتإفةغاعبةالاجالقيم

يمعاشاهوجآل.ذلكرراأن"!لالا.رمكا!يهوصتريرأرغاأرص!اانأوشكتداخرىالىحلةءر.ن

!*-.يرلأديباو.الجدث-دصارزةباين!هى

تفرضجديةمساركةالكفاحاهذمثل.ةحقيقكبيرحدالىدرلناوهوبا

بة؟!.ثاغرعلىفرضأموضوعاتهبتطورليعجوبذلك،دالجدالى1داغينحازوفيياويثإركالم"ركةهذم

شبقالرومامنفيكطءمح:فظايظا!انفييبالعرالادبعلىضيرو)يرمنالوضوجمنثكونان؟كنلاالحقيقة،ـلتلكادراكولكن.-بعالمج

مثشيبهنفوس!من"مجاؤبعناًصادفبيرأتعفسيةالروماتدكدامتماةكايينسلخاودبلديولمالذيالم--قبلءةاصكلي:مثليص"ثوالجلاء

يغلمقلانهحلةلمراهذهفيالادبعلىخطرذلثإغفالإلابل،ـ.ومتذوقيإرهـاصحلةلمراتللافيفأدبء.بهايرعيثىيزالولاعلي،1بشأالئالقيمعن

ير.بمحدالىبم2واطفبيونيزالونلاداموامادونهالناسرةوسفيليولدالذيالادبزعبير"ءةيعبرانيمكنولكة"ـلاالجديدإةظامبا

دبفلاوفالظرتلكمثلفيبةواقعدعوةادبهيبثارالاديبارادفاذا.الجديدة!ماء-ةالاجو"ات3المفوزتصحا)ظوريتمانرعدالةظام3ذلظل

معصادقأكانانوهو،قارئوه!ايى-ج"تالعاطفيةمنإشكطء3ايغلفانببالءصرهـذافيبيال"رالادبعليهنيكوانير"بغىماندركولكي

يهيسابئمعمنفردايفاو5لانهذ)كغيردفعلالىصاعإستلا،فس"نصبباوملمالانامج-ءعةايرتطوريةحلةمرايفى:أولانتساءا!ان

عشرالتا-عالفرنفيأسيالروماالادبيكنكااوكما.ومفاه"هـهبقيمه!العرالمجتمعانبيراوفى؟والشبابالسءثوخةمن؟ةالقاحماعبةالاجالنظم

هذهفيم-اجمبوياًرثوادباًمنهكثيرةزبجوافيكانبل،رجم-أادباًدتةامقدشبخوختهيدولكن"منزذمنشاكاؤدنظامظلفيلآنايرعيمث!

بزالجايكونفكذإك،االعاالاستاذثقولكما"معى.نالكلمة5مرخاجهبووال!ركىعامةرتسالاساهم!اخاصةوفلظرشاذاًاداًامتد

اان!رناليعضهإذلىلايفغيلاـوالمماءرادبنامنالصيمؤسيالرومااحل؟رومرتءاديغيرطولاوالجدليدالفديمبينالمهركةطالتلذلك

غيرؤسبتهروماتجعلبرضفاتيراتملانهبلنسىرومانهامجردعلىليقومسكفوفي!اضاف9اوا)قديمةا)قيمبعضتحطيممنهاكلن"يحةكانتمختلفة

التطورفيابئءعرغالإب-بدرجاتهاتختلف،1زفسالواقعيةانعلى.صالحةقديمرءض"االقصمنيج؟ز!صالنازفما،د"زمث:3!القديمولكن.سالنا

فينسيةالفرة*بةلواادئاربيرفيوكتبفعندما.يدةلجداقيههارستقرواولمبعدتانفوسفيصل!الميدلجدااذ5منكثيرانارا!-يدجدبعفهاو

فقد،كبرىبيةادضبئ،1حوتكااقزاريبوامكاهديتهوارالقصةا)ة-اسحص!اسوا.يقالهمكطالنفاعلاقتاالىصلطلخارالمظ!راير-عد

زتحارالامطووصفاًو.صتوجيئلىازةالخ؟عنجدليةوحةاةرفيءدث،الءامضلمقوالفالم"،ما)-خطمنلياًضرلبالغافيلاينلالذل!3؟شكلإ

د05-موتهاقبلإشعةلامآمننقهلاعاومابدهافيا)-م4ـوآت!رالىوجالىخاصةثقافيةاواجتمايةوفلظرض،م"عندذ)كجاوزقدكانوإر

ا!)944811



.صالخلاةمعجزمنمايهوقعإميدةؤبا؟أبرداميعاعطقلنطملولسأماوولكنهةعلذللا!3و.،ـ،!كاامنللأدبورءغىضاجتخري؟ةجرواق.يةم:هذلك

ام-اى.ذلك3ئمةسغول!ة،1نفاؤ)بةبةسحةناًاحياث.رهفيإثيع"ااوهذ:اح((الاو))،،ا،.بةح.:"ـ،إريتم-سكاتبحينازعكطانررجالمئدراإ-تإ

الثعرإلزمانالمرادكانإر،حصحيذا2فمحددلهدفطقدفيشه*ريانوا!لاس!ءرللجدلرأ1ءثواولادهـا13جرولىالاواءرحيةاجهـبطلة5وكان

ز-يريثلاابةا.نتليسليةال"شرفسلةفا.غنهيحيدلاءقءماًمسبقأضا%عاثيةراالو:اسإبةالاضالاءرعنا-ةصرفياف.ؤلرثحدكذ)ككانك!ا

وهط..أطثماأو؟ينعناواءورإلىزظرةاوجرتعاواءا)بوندوقدءأرتطومنبةعالواقاليهزة،تا.لمءصوعلهلاناناولحبم.لثاشةلحيةإسرافي

ةداغلذلكفهيمتعددةءشكلإتجهنواويدةجدقياًربنكفبئمادلحظفياكلمريخىوضع"ا-:ثمنإلاثاواوادباًالاممال5ذهنعدنكادلا

منهدفهيحددانتجتطيسالناسمناحداًاظنوءا.لتجددولا)ظوررويطألاوالادببةوواقعإبر-نوبيرة)وواز"ية،ينوثانءالادبيالثطور

فيليرقو"ـزفسالعالمالا-تاذو.للضغيربلةاغيرمدأ-لماًدقيقءديدأةطياالم"هـعالمتوباز"ءشكلاتصحتاقدلجدشداةهعالمجلانذلك.ا)5ءراهذفى

عامافيساملهشاعركلانذا5ءعنىوايرفىلمعداوياالا-تاذعلىدهر.وفخهأدبرهعلىذلكنانعكش

صإز"ـمنيلالصاولمدىاعلىوريرالمنمتمددةاتاهحنيفيضعإنه؟سجاءدناعلافمظر،ليإيخ-ا!ف؟للحةلالصارمةالواةعبةإث!قادناةودءو

هدفلينليكوانلي!اإبلماذااهذةولهبعدادريتلسو".إ)"*بريةالاحياناغلبفيوهـو.صيقأزيآاوجدلمأيماإثكونانقبلثقافىع-لي

شءريوفي.جامداًركنلموإنهدفاًلي.فأنذلكوم؟17.،،محددر)شقي:ةاتءةءطعنيرعكرالذياؤهىالوبيالأووالاد.بمننأو-قربماتأش

ةدقصيممنليقومثا!؟أغاؤلازةايركونكيفوءثمغا"ـغيرلكتوتفاؤلياتظرا1نووزايرتجحينحضوبوذللثر3و-ضا.-ا)ةطورفيابميرطأشو

:لح،عرافةل!ولهمة"الادليبةالى!وصىءلى-كاور-انحالااظبفياهمحترإتط.-نتاإلى

دجاهولااطيءا)*.بترهـبيلاتي8زتياملىم:،نموفا!.الذهنياقة"اعنمميمليه!ا!بوالرديءالجيدبينتة:خلطو

51تراناردنااذازجدليدليةاأصنعو5يةقوجماعبةبصورةجدولمال!"احم-الاندطحقيقشعكطكفاحفيشارك

.شاوا)-يوىاحشلاوااحالافرمن.سغراةا)عةواالحميدةأ-ء4الرومامناًر2مظالا)؟-تنإ*هذهنهمودعو،رمد

جنامغدنامن:نذووءةا،؟لي"ـفيكطزالم.13مةا)!اسولىيرةةروعلييارزطونيسالتيالفاضلة

ا"-ا.نهبما.مثا!مناًغدلةاالح-اةكابخط!رةبلمجلةالالمفمطلعفيزلتكماةالدغوهـذ.فيالالحاححدثاوقد

شحاناء؟نررزصهـدةمنليزومثا!لهلاهـدغطاشسنيكومةفطوعنإ:ع:يراني!فولي.لازء-نممونكرير:ةمنيماًكثيرجعإتالادباءنةوسفي

اهازقمرصعهـاًكانقدؤآبعغتمقدهاا!بحةةد.في"ابةا؟!ىتانيح!-:ولا؟:بة؟اذج!ؤذونوزودعاليءالمقيارب

هاالءإاعورلو؟الهءالجروجء!!أعلىاشبواءالش"ر/لاءؤ5لحنو-يرثالحراكعرفيئ*اًشاتطأمثلايةالقرعنا!لدو-

حما،فيير!عدا)-فحفيلمنبرأليديرممدواولالحعا)"صاعلىزدبيرةالةخةالشهدإملاعمدحنيةا)قفييرورلا

هااطوليعذبمادبيالهاحومناوتجه*وهمممتإو.ال!وركت!-رالىإ!زالعجوالجدةدليثحاايرإلانإسه!و

اهاقرم-ألةغكرمناكنف؟اءلىتلمقىنيالحرمااوانواوالم!دورينال:غايا-*الإلاز-!افا؟سالمدينةعناكتو

الجباها.زعلىلىقساوغزةومأمحةشبعاخيالهمصنع.ن؟ااغلبئدقصاالحربعننيكل!وو!.وا)ثرد

بر.ينالخد*فحقءقةتبيننأيمكنالأولىا)ةصهيدةعنيرةق!ك!ةولها!ءيوفىايتيمشفبرتاراكلىيذالىةيكااليطا-التيالانثاءغاتكؤضو

بدعوةت:طترلمالأضم3لمءة.راضغيرإليفي!ا!ف؟ز!و.ا).المالأستاذودينلونا!هموباًلحرإلىاولاد.غادرفداباًان!!:خالشاعرىكازشعيد

كلذل.أبهاشر،قيةفيءيبماز-تطلمعف-اةإلىحدرزكانتبا!شا.لةبماءبةالابإلايةاؤقراهـا!مندونالمحاريرءودثم.ي*ودمىإلحاحفي3!ام

.وص-لةالف:اةعضومونحذتازقدنااماا.؟اغانفاؤلالهبراا3دأ!ؤا)تفاكآنابهوا-:جاوصج-ت(1!لىزفسنممأاءالش.رلاءؤ5تركقدولو.!ا(-ءيئ

هـ.،اهىا)قارية-اقعاطفةفيمهايتراخاصااًجوا)ة!يدةفيأصورلض!كيزيةأ-االاال*تاصرهـذ..ثا!فيهشعرذلكمن)-أتىله!اعاصةنجاربىلوحي

!لىلاالاءاءعلىليع:مدوغط.عرهـوكماوالفنءا)تفاؤلهـذانلقىالىالذيألادبلفلميماسءالكافمنوالبراءةالاحاسوةوةالىعبير!دقمع

لةحافينتكاإذالاإالنفسالىاءيحلاافيفذلنو.شرلمبااالذوو:ديلالقوا3ثيرناب-ا-.أ.ةدءىاالادبوحد.و5-ةل:علولوااًظلمسا"ؤةريصو

المةقدمةالتيعني:13فيةا0والرهيوهذه.الايحأءذلك):لقكطبدمااقا-:غرالصؤةهذ.الىتنتهيواءلم-جمالمناط-اةفيماتر!مالتيالادبالواتمنء

نج-ازها.التىتهاقيالاجحلةاإرعنصاد-!تعجيراًبرتعوالتيالمقات!درفيالىطرعوالتوالقوةؤ!!التفامعانيمنلة-3امترفوسفيتبثهبماكذلك

برؤيامتعلنطقافطملمول-أماند!رظأمنث*ريعندقولهمابذلكوقيصلالحرأوتطاإذالاب.ؤ-4ـوةامنه!!-انفيءرو)ن.الجماتحمذاعتاعالاص

هذاانقلانا-تطعتإد-عيدزاوأ".اطلاصمعجزةم:،1عريو"غائمرؤ-5ءلىالاننقاضألىيدةههاكاًإ-روالرفاهيةاد"ادةقيمةيدركالذي

التكطوالبيئةا)ءصربةتجرعنأعبربذ)كنيزاال.المالأتاذإلىالاحساسمااطياةعنزةةيبرى3نروةمءعةذاتةفيالجمااً!تذوقانكما.!تهوفلم

العربيالس:ابمنملا-ئاانبلالملولإفلقاوحديفلست.ف!مااعيرالخيرلنداءبةات؟ا-رع-ع"فتدالفرانيةتسبراوفموو.لالسأممنة:.!ا

ح:إتهمفيلاكنههيدركونلاغامضرةلمقريحووبةالتجرهذهننوءاالادبقدرمنزغفىتاأذ)كهـعنىولي!!.والتةدمالرفيإلىتضلمماواكثر

القلقهذاعن!):صيربم-ردةف3ألمول!ةيءوالةصا!ال!تدواعيمنالمجت!عنهضةفيالكبيردورهننصراوطالمواارؤسعنيرعبرالذي

حلةءرا.لوزلمك.لح،الحلاصء.جزةمناقعازوغا؟"ؤرابرزعلقتد!بل.بريئتهوالاديبقياربوحين5صادماادبأنريردهولحسنا

ءع؟شيفاإذاةهسالمبا.لصادقةؤيةالرإلىثةالغلؤياالرمنللتحولصبيا!في.ش،ريفيارءالماذا!ستيرأكأاداقانحباتذسماضوءوءلى

.أفضلهـةقبلفوحهكفافي-للمحتالما-عدطرالتطوحيثمنزنهأالقطرالدكنولثءرمةالعاصيةالجانإد!لهقيوأيبدموو

كالاالذيالحديثالئعرج.بمن!الاعجابأشدمعجبالعالم"والاستاذ.والاستقرارللوضوحدائبد2جعنكنفطوإن!دفمحددفاقدالمىعون
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نمصثرءستهالاباغةث!:بدامءأأم!قاهذ.فىلهصجلةلاذلكمع"عةالقطوبياتاغددفيوالرلمابئالمةفلةبالبةبة،التقليديةبال!"!غةيئمسك

أ.كاؤجاتكلإ-:ت(!انب-دلاج-أنلاًشعرليسبى-بلكدطف"و.اءالقرلاولكنالسعرهـذامنبالجيدإعجاراًازللاليأنياصارحهانحبوأ

عهوبمنهموقفيرهاتحدداالىةاتهمافتهوركأا-،صوموءجممارسبسهبالقيللغةاالشعرمناهعدماارفضولافقلموايا)شعرلاة":يرح.دةالوالو-.لةاراه

.ط)14الااو):بالاسالزامايداخهدوالشعر.الثطوعةاتباعددفيلمابةالروالمةفلةررةبةا)دلمجر

وقديلمتراالثعرعنمةحالافيال.المذالأ-ظمة!حعنز!هيرةكوةبق-ت،،ياغةوالصهبيرا)ةصماضء.ف((وهور"الت!رربدور2الءالمالا-:اذباعتراف

ءاأش.رامن!ثيرعنرثاطد"إغفالاعنارا"!ء:ذضم.رفيالبهأشار*رقبةكرر!انيديرالعالملاصاذفا.خطيرامراوه!ذ،ثقول!ما

للثسإءأمةاائمىصوالختهاالاقياير-انعلىلي!آحرةت3نيإلر:ةتمال

الكطيةالث"رالختائمىء---ذميحما.ماءالش.متذك3.ىالمسه:-5بلاغلكن.الهخرغسبا)صاقةالغالبفيزءنىالتيىبة،العرا)بلاغة

ليع!رالذيماالتءطلبة.م-ائذرأتءزاثجرلىرااوءرذرأقعلىشدلمفمنمط.ىالاخرهي"رقبت!اكءر!فخ!قذلكمعالجدءدة

مس.ى..ب....كاومءطةالقداليلاغةتةعلهنش!كاماإتةفعالمضمورالىاغةالصمنيةالءةاز"لمتان

صارمناًير3ثليمقافياذكرلمولهذا.ختائص؟معنيرتعبوييماالما)عالا-تاذريقركمااًلادبو.والمعنىللفظابينطيهيغيرةص!لمن

نبهشلاوهـ-ذا!.نموذصتاًغ.يلايالشعرتءارهميمثا!بمناعءهـاءاءثاسهرإماأقيجزلأكمحماسكل-فا)تطبدونياتا)ءظرعنليضحدثحين-

رن!شاع13كاز:منلانأ-جرإت؟كلاءامأدبيذهـب0رصةخكا.مقيءرمن،جز-5بأز!فهانيمكنالذيوالشعر.-كونلااوادبأيركونان

-يو!لاو،نرحاال!،،ض.عندوائلول!تاكةخاترافيلودطأ!ع"ـاإط::اءلنحدبمااومنلدلمراةلميى.اًشعريعدانيمكنكالاال:عهثووياغةا)صفيضعيخ!لر

صهنثةارزهإلىنا)ةءلمبةتحرزقا!بهيرادوإنما-كارفليرجلى-دمجرالشس

فادةمنعددءةدهناك!ركلاوبءةاع!هابلي-دوكمائص-الخلتلكا-ةبدر

لتهلكء:كاملةرةوصائه)ةريقدءتأا)ةافدحطليستوبذلك.الأدلىالمذهـباطيإ-الىزظهـر"لىعثرذؤزهاوجدفيةقروزبها.!ا!رةس"ـف.ةإلىزتذ

ذلكعنفضلاالمالعالأ-ةاذوءة،ج.يدر-14كاأريىيرال:ىالأدربةالقبذلكالهالمالا-تاذدعوةيدعونا)ذينالةقادحةوفر.لر*شياءكهاروإ؟

!رنمطنهأءلىإع-!هشاعراخ-!ارفان:"ـ،ادرفياهو5يحكمنأ*!ت.جماًيوالفنكانفما.ئظةزاحةزرنياإ؟نمضحموعنءبروإسهالظاشا!.أ!ثر

ناعهافمعيتلأءمماورقىانللءاقديئيحأدبي:مذهئهىخصاعنزع!يربلغأنهاعلىلشعرلهذازدرسانيمكنوقد.رالا؟-عو؟قاللحقهرحرهنهر

زفس!يةاعخالاقهذاير:قفىالىيمكنممااكءيرر-جأهـا"فيالذءاو!-المنلدير.افريئوورإةطوااهذيرتمانعدبولكنلىجدليفنيور-إتط.ءةدءات

ر--هطضماوبزةدم!طرعضها"رمظقإةاكمايه.لمللروأنصكولا.ؤهقإريخاتأرءعهلمةدماتاتلكدراسةنتكوك"يرقدرجتةالنةيىالجدذجإ)ول

-:مثلا)ةكطهرلمظالبعضقصهتنواحداورمط-ةفيهير-هـة!!عرلثاهخةءارزاوزيربجالىاًماا.للىبقالاادورفي:ا!ال!اللث*راتد*ج-لإسوالة!اورللمهنازر

العالمللأصتادأتشكولا.المذهبهذاةةطقتثوليماينخرااءث*رء"دمناًءا)ث*رينسماكالىهـع"يرفضحداإشساابمرزا)*المإذ-الاءع!اب

طويرا!.جشرإلىتح؟أجا)تيحبزةالموالأ-كاملء.ءإوإ-!مصاإلىواضءأم.يز*الى.لارةر.زتعتإةطوتةلبياتاعددفيوالرلمابةاإغإةةبالبإءيةيئ-مشعر

يفعللسذ5فىوهـو.،،ز*"3؟شوندوررس.ريفي)4ـإ،تفو!وكمنبيالعرالث*رلى-اتمازبعدلمال"المالا-ءإذترضهطلاا)تيا)ة:بةطرالاهـذه

:ذ.متلايرا!ولضأ"الفوامتغ!ضم--!كيرشينإحءيرا(،!ا)عارريةعلهءااصحا%لحللىالايزاجدليدواالةديمبينضخمةمعركةبعدمآعازينثلامنكثرأ

!ا)ىغارة،زمالمنال!لإ-يك:ةالمدرسةزصارا.نك:يرزالوما،د:ننااصءهلء

القطردال"عاعهدةهـرإقاابا!.رتطومنحدث؟افين.عشغيريمالةدلا-يوببا!شعريصةبون

يداً-نجداءاكعر6ركاعدحى-ربيلاولا)شعرمنجداًاكجيمراتدرنا

الحوو!علىئقاطالعالمضاذالاسرضىوقد.المقطوعةو)ظام،*ةالمغا)بيؤيةفييكةبالزما

.شاديابيعنحديثهفي-اهو5وافقحفي--لوبالاهذاعن،ف-5

يرخورؤ-فبةلم!طوءةالمقابياتعددفيالرتابئوإقةالمغا):يتيةزكونكهـفادريولست

اً!يرقو،231-939صص،جزء،م!لثحظللبانوالحكعابفيدورئلاًحاالاحياربعضفيذلكيكونارم3از.اًكخرفالىداعياً

بر:بنوممر،اليءرادفيا"ئهادافيصادقالغتهمنهـتمكنأعرلنهالوثسبىنلملاذالمتكاملليالمجيرالههن

ونحنا):؟ءينلهذيناسةجادتهمنليلمسهوقدالث؟:انيعمرو-ابايترأث!واناالىخرمسانعلى.ومءف2غيرفأمرالهخرمسإلى-؟هتر-سبيونانارا

حكأعء)-طوفراةدهحضا-:ىجلأركاض!ان،الجمعةدومالمجدفيقورةصورةفيالشاغراحسأسابرازهدزهكاناذاعيباًليسذاًزهفي

لولاو،ابد11ش!رلويرقلايئال"؟تهذينحبصاانعمازوأنا.لهكنل!بماإنالىفعاكاما-عيناوءير-دياولليثةاحدفيايىنلجاًوتحن.ثرةو،4

وهماقوله:ادداً.اشعرلايرةولبنهاانلىستال"ةكضىاطك!؟فيادخا!ادكاداذاأهـا.خواطرمن،ف.س"افيأ!يجوماكيدتأاردنااولىنقو

الرجال.ال!مهؤا(وتفانماًالهلىتومالموتلائ-بنشكلاعيبفذلكاوضوعازفاهةاواسإلا-لضحالةتغطبةالىخرف

!الؤلذلالسذالهمناقطعذاول!نتموكاهماف":اكرووالصالاحاسيركلعنللةءبيرتصلحلاجمالهامعا؟ساطةوا.فيه

ف!ايعررقالطرفيحةممطرلعانيوا،لم-نىاانا-ت-الىالث:خوذهـبوا)تبيرالجامحأ!الححمامنبثيء،اةثقيعينانللشإعربدلاعاتضوءو

الوزنازامةفياكأنوانما."نيوالمويا)قرويشواليدبيوا)سالعجهـليالمدرسةاصح-ابلنأأبيروفي..وثرقوياسيوبفيزهاليبراهـ:مقا

ا)-ل!،وجودةالطبعصحةوفي،الماءككرةوالمخرجوس؟ولةللفظاوتخيرفيسعرهمجكطءفيإ؟-اط"اهذهفىبميراًغلوايغلوراءالشعر.نالجد-دة

".التصويرمنوصن!جالةمنوةربصاعةالشءرنمافاالىالدعوةاناليويئجمل.ثيراكلأواللةفاذعلىق!ادرغيرالاجمانمنصكير

فيفأ"-ة؟مماءاد،البإتينذيرنكفيالرأيهذارأىالذيالجاحظانغيرمأهـف؟وكافحالمالس+ري!ىونانفىالر"بةوليدةطةالمفراطةالبهذه

.ادخارالثعرمناض!مماعلى،971ص،جزءتاني،،والفينرالباكتابرهالساعرلكنوالقادلهؤلاءفمدهاةرغوهي.اءالقرمنعددكبراء:د
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عاللصيم-آانيؤ!!!زارضادالاسدةقصفىيرىرأهدمجالاس"اذاطاعاست:ئمةة!لمش!4افيهالتزلهـا،ذأقرءثرثفيالياو3حظلجاابينواةوبين

.اخىياذا5فلمي!ن.ش؟ئاتملكلاالتيو))طبقةشكطءكلتملكالتيالطبقةبيناثرعلىلحمافيا)ةقادمعهايختلفلالييرا5ملىاسيىا!منو،ـا!؟اكعرءا

بيناعلصلاو)إط:قاتاعصرمنازة-يرقي-مليشعرعها!كلفيكونأتتض!اربانيةإشعرالالماراعلىؤضيها!ام،بالرداءةأوبالجودةيثهري

لشعرفا،اذاؤوبم؟وجي!زواً!وفجيديشعرءهـلبالفرورةو5اة"-صينا؟نواانبينالةإؤدحكاما13في!ضارببل،خرآوناؤدناقدأاحكافيها

ناجوهالومن!وجهثجفةطلأرا،ال:وجيبمايموقوجهـدكا"لأد!ولكاهتآقركأرالاثنيلوق.تحا!لمثكاةلموامضتققرعضاثنيالىحو

بيناعال!راوالطبقاتاع)صرت!ويرا،مباثرةغيراو،مباثرةفهله،اليوملناتعرضهيوها،للتاستعرضكانت13زفسالم-كاةانأحس

.يريلحراهـاتمقامنكثيرا،شروولا،أؤرؤدءـدمجاذلاستاةا.يضينلنعقامنابه،جازوناؤ:!تااجودرنمبماًت3جاوالتيروالصتعددتارو

ب:تهيثماعظاًو،رةبقفو-كطرالسزبدابابطإ؟اانشكولابعلموهو.بعدنابأتكأن

ازعمانا-تطيعازوا..عظهعلىااجرالناسبهصاهبماكرالسالى،الادابراجع)مجاهدالمةعمىدمجاهدتاذالاصلاثإتهذاأفول

،الطبقاتصراعمنايرزفسقي-ما!هـذايدزالىقفموانمجاهدللاستاذشداًرليقرلم،ا)!صفيةء:د،ازه(36-26صص،5591،آذار

همرا.لكهمس!لكون!.دهـرو!اظد3شنها.ضهينالقيبيناعوالصصثافة.!مهدينلمرهأو،وشخهيديفروءكطضوموا!ةدانزعمحين

ونليةعو"بىانالدعلىاًسرنلكوويتمانياالدغنوفالعزالىراجهانردعواهامراستهالتيل5ذ.المعطلمحاتلمداولاتالان!كزياللدظا؟قيحيناقناع

بةقرهز"ـللرةىيدعوواكعبجةاسذلونرسوملاذهاو-قضنصون،!همدراكلاستدرواال!-حوطوا)تحفظمنبقدروطةء-رلاانهاهميوليستلاةهمالقاد

التيللطبقةدعاةدهر.وع،ظزبدابورأىوبالتالي.ادله.نمةؤاز"غلىاشيساهالمدارسلطلاباليما-؟اواعيمدوهاانمااضممرالأاخرم.هك!3ليق

النقتلاحاسوءعطإين،الط"قة0لهذمدلمدينأهمور،شكيهكلزملكنماوا،طةالمضبوالعلميةنيناا)قوحظيرةفيتدخل،لا،استئاسأبهاإشيستأ

وثثيريةضء"مزإكىسكرضمما)قصةفيسارقدكانواذا.كرالجماهفيغلي،االذيالمبهمهـذاوالى،الةفسبةالحالةنهبهـوالذيا)غاءضهذاالىجع7تر

!لمقامةا5ذهرزاءامنييرلحراقصدو5لوهذ.م3عليهـيرلجماا-محظ.الة،3مس:وىنهفيمو

مقاءاتانازعمكاعنيلومجاهدالاستاذرأيلىرحوورا:+تساءلاانيان"الادبيةقد4اغلمدنهايىهـوالتي"اعدا)قور)ذه5اليهبطمحمايةغا

حءثمنتلميهفيارلاال-روجىيدزابيموقفوان،جيدادبيريالحر.المداركوإعدادالذوقبريةشفيمحاولاتو-ي!اتزونت!و

واصطنع،-ادتلاجا!ذااجتمدال!اصتطعتننيادلمجر،يمالقوجيهالتوفظلحالي"ةينا-تجدتارليقعوتف3هدمجاالا-تاذليفاجةصلاول

ءضين؟النقبيناعوالصرالطءقاتاعصرمنيرالتفذا5ءودالا-تاذذهببىيخا(76ص،5591،سباط،لادابا)ابراهيم

شخسبة!بةرتجراحصاسايء:دمنيثيرالا؟طحابرءتيانالىال"المامين
لاجمىلمبانيزيعولاالتيالشجةةعرالشاهذه،ئكةلمل!ازكنامالو

ناهدمجاالاستاذة)ثق،وعلاقيتهعلإعلىهاثعرمنبك:ير(اج؟أمز)ءاهدالا--لمذلينية-رثم5(37مر،0391،ذاراً،ا!داب)

!ر؟"للفهرصلانهار!فيجىالخارالعالمعلى،رفسمامنالاسقأطل!زا5ى-جيرأاقلزنيز.اارش!-تاذاق!لاجد-فيوجدماوجدان!تميمف

قدلماالجودةثباتوافعإتهقدماتفسيرولكن.يرزفسحسنأةهل:هءافصباذالاس)ة"اخبث!ما(36-26صص،5591،ذارا،ابا!د)

،الكثيرة1):داء6صا.اتلبزةمهتننيااللهوفي،ـد.نحتلفار:!يئان،فعإة"+لادابامن"اذفسا)"شر"فيإفةاظكلىمر!ماادبى

.--.اهذ-!يرعلمة،1-طليفا،الديا)ك-يكعنبدثمجاهـدالا-تاذداموما

15الاحت!فلارالمت!لهتشكالااالرننحنكاى4ءتها"لتقطيماحروي!برلقلمحارولظنهالىاغونجدعال!التياعدا)قولىعاضعلي:وجمهاالتييقةالطرلىلذظراننفسهكإكتيالد!

هغذاوهكا"ـ3ذا5وراءمستوحسةنفسولمأساةكاهلهذات3تف،الظفراست"وتالتيلادبةالالمارافييئظرانوه!"الادبيالةةدعلمير-هـونه-ا

ناشاءتاتت4وع!فراغفىدورازأ-لواقعافيم5كما--التيالخصائص3ـامنمسنءجالاجيالاقبتععلىالكثيرةالإ-رلةالاذواق

-روجدلهان:ىاخروبكاهـة.واس!مالت!االاذواؤاءا-ت،وفيب8السكانتغااقديرءت

هذاكل.لمها3تحلمظااىمناتريدواشما،وروحهارفس!اتفغلاانهاتين

.!بةا)ةقاددورتيياثم،يقصروناواولاريبدعوالذينهماءوالشعرا)حتاب

هار3يذلملمادركلملكنيو!اغفرفىراردونهافتوعر،ولمستهعلى-5

اع،صرهـاثذكرانأجديركانالذيالديا)كت،!منبئىءمجاهدلاس!اذا.واعدهمقثب:ونجوءالوقذهعلىالتةصيراواًلابداعوجوهاستخلاصفى

،قتبلرااهـذ:للقهرةصلالخلامنلوو،ين.الةقياعوءرالطبقاتداع-دلاستضعخاعرولنف-5و5قصيرالتاوبداعلااهلوجوواستخلاصنمم

اخو31الى؟ور!ة-ذةينالسالوفمنذفاشرالذي،ا)ةديمالامرسوى.لإسمنهوصير،الءصوربتغيرو،غيرهمبومتغير،النقاد5ؤلا.

لب.ضاء.".دط.اان.ادط-الحعا،ةصيروالناعلابدا.جوةويحسسنااد،وفقااذ،ايهايبلمغمااقصىتفسير

ءدممقبرفي-ويمرعىاصو-جورى.ورصور.-عصبخهـمهناومن."رفسالادبييعالصاعادةمنيمحننالابذاًنهولكنه

ذب!ت"مدج:ودم--إءفياو،الاجماءيوالعدلالوطنيةيةالحرفدواش،داءذاقدابرعفان.-قطعولاإ-نالذياكحذبرجرفش"23ـمبالنقاداءالثعر

...والا-ز.!ادالمظاءعوب-رولكةه،3.رىيرواناغلىالبحتريوقفةفيبالجالتليحانيدم3جتاية

فياشياءاسذتاجالىذهبالذيمويىس!ديمانللاستاذقائلاترانيماثم،انيةالايروينظمبحترياًلىفسهيرعلانلاقيطيعلاوحد.لمىالت!بهذا

تصدق(36ص،5591،ارذ1،ابلادا)ةانطوفدوىةالشاعرفسراذا،ش-لا،العالمث!طليستمائوعلى،أبتريئهقاريرعللىأولا

نقدمنليسلمفمافي!اعننةءيهاانياتةدولا،ضعرهامنقدرعلىتهيئىةنساناكللميانئدةالماملحبهايص!نعالتيمبةالكبالمعا:لةوبىق

فيا،بلى.!76ص،5591،:اص،بالآدا)"للقاءكاا:لمصيدتها.لملحااهذمثل

،،أةا؟ر!زعتالىلى،عروهـ2،-فا.تاالشعريأسجهافيأنخلىء،را)ةطرةانمجاهدااذالاستاذكراناحب،يرالتفذكروعلى

يعلمسموسديماناذالاستو.ىلالظل!ج"ماصفكاعب-ا)نعتبعدضيفزاًبرهاالتفسيردمجرت-بالتي(ل!ء"يميةدياانهاصحاذا)الديالكتكبة

ولاتقاصةلشعرلفيب*ضالىليءضهابتسبةزقاسا)ك!اتقيالاداءةفوانبا،يالكتيك..جداومضحكة،جداًسطحبةةنطرهياءا،الاجادةعلى
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انناالجدليدالشسفيهإةقضيعدوحين!ؤاابجازكره؟كنلاارا؟يدروراااي--إةعلىنطلقهانيمكنوصفازض!لل!لمطلقافيليحونه!

ة.؟ب-آبجتاالايذاقلازهاالةديمالشعرفيولىقصاً،زاًبياابنثرهدهرفسظالافاءادقوةبينازنفليور!دقلاموسالايمصتاذكانواذا.كابيعر

مكنالماولاطلم!اابمذص-تولو.رةغرإلمسءقياهـذ..رةفصووصورة:قوالافي

الأثرعنمةمهطعينمايرددونهل!زبلمة3اواشاعرلي:"تاثعجبوانالناسبيالعرالوطنيةرجلامنحاربت،لجاطيابتوحار

ازعرادبياشلثك-ب-يرهمإتحبة4-ران.فيهورداالذيبالأدبى:وقو!ا

كلم4الأثرهـذامن!ينثروادأنالناس؟نعلماوهذ،اقالادورإماعدءكطمن2اًلوصهورويتحنييص!"تشفتيكوفي

هـ--الواوليةدو"ه،ء؟53،ء!ه،!!!،4"1944ء،ابملا؟*هأ،9رر:شك-!يرذطب-اقاإلاإشعرامنز-%ا)؟سص-فبةلغةفي،مضجعلاوا!اأبيتفا

إءعظإنواق*!".وصدقوقعوقوةصيغةلجمالالاقواربىعامنن،1أءلى.ربالمتقازفاعيا!علىتهاوسكةماصاحركات

لاحة*ةةكاهليدإفرارقالشاللىعتىئعةالراظةللفدادةطهأداازومتااداءالثعردءوةاذلايهاوتة:ايىةطاللففياءلاداةو-ويالسعرال"-بمكرذعلىو

ومم.!قبن-اءغةبلاررتكونريىةجدربلاغة)بتووومطا.خيأياملههامفروبمةعلىبصثرهصقأء،زا)ءاًلمذظالاسانلا!ةولىاولأ!رع.لمإطامينا

وتثترط،ا5إ،1بلقةالحقهذهتاكزةففيلاىيةءضوووحدةخليدانمووض!،م:صفأضاًعرالتطرمنج،ةلواتلمكضفيعر،أيلرافيلةهيخامنرظر

طا.اشكرااعثرف)قد.!ا!"اجحلاواوجلملاضاصةلحأازظرهج،ةوضىعرلىايصير

خليدانعوووشاقءبناربلاغةنتكوحديدههغةبلاةوربضرزييمااومنبرلإءفض:لابابررلامنكنوليدلجداالسعرمنبلغاالقديمالشعربار

نيةعنتااللب)"دوةلفيالق"-،اا)تكطمهلمحاضرالبحمإ:يالرزىو5يةعضووحدة،.(37ص،5599،ارذا،لاداًبا)،،غةالبلاعبةزواختلافراب

(5591،راذ1،بلادلا)"لهوكأمتهوأفيلمعاصرازياللمبناالشعرثرر-د-دمو3بمفلبيطاو،؟ةالقدغةإبلااءفهومهـاتمقولىايرشيرمضىثم

،حململإوااتحا-راءملالىافبالازصراءناشعرلبطااأن؟ةدارا-اعةاجهمنالااهذانغيرز"ـءومقوما.ء:اصرعلىو،يىل،للبلاغة

وهإغ.يالثعراعالالىبىمنالضربهذاقيطالبهماعلىرورالصبلدىلمهيانمالإغةالبقضيةبراننهنيااةااعترا"الماالا--اذافاًعترجمهءناما

اللةتاتعلىئمالقاالشعرركف"نيلاز!ةكا،لمالعالاصتاذولفىتلإانياارء"-دههاثثيرشخصبةبةبت!رها)قارىا!اسضيمةق،يدوا)قيجربةفالتص

نلمأ--؟:يوا.ضوع؟وشغلعلىفيطويا)ذياك*رليرأررلي،يةراع!ااز،ـ.ا0لونيقوكماةالحقيقكبدبذلكاصابةدالءا!اذلايم!ةوابةغرالثا

ننياىلممو،التع.يراخ-إفس!واحدواشكطعالىاردناقدالعالموالأ-:إذابلاغةفا.الحديرثاميمالقدوم3المفعلىمتاقااءوسوا):لاغة!رالىهتدى1

.عر"الامقوزةميرفيا)ح"ير3!حقيةرالعهـاباتالدقمحرالايءروالقاالشاعربينعلوزفامجاوبةعمقااثحد!لىاضمدفيةز"بيرقةطا

لا.ململ!ااعلي-دبالبخيمصا!!ديخورمن!لاسماذافييقصدانعلىلمولهذا.ءعيناوالسالينرالقامنكجرالأوالعددعرالشلمبين،معا)-اأو

كاء:االعدممن!اقانمحال،6:م:خالالم!خاذلليقو.اسالىز-تند:ابراهـيمحا!رقي!ددفيقيوله!ابد

؟ة،وء؟االه)يست،،لمإ-م"اط:اةًنهبانكذ)كاعمس:عهأوءير،.ح:أالد"اخصغ!رواطينافأغلميتموذراالجمادعزءلىإتمء4

؟بادلآا)ةلح.-لاتأمومقهـدي)قووادي)فرازادىجوخمةافيديالتؤلي!منظماظلماتابح:ىش."احوبتز"ذضىاظأفوانافينكااقد

تالءطولةإ،عولررانرقولذ)كريىليؤثم.(66ص،5591،ز؟-ان.شصصبةرةبتجراح-اسايى:دهيثيرالىلااخهما-وى

درالادا،،وصارت،،،الاز-ان-الاأسانررالى"الاله-الافانئرمنافلاجابةقيركلفيمماا)بدتينهذينإنإثقيصدلي"ىياالواقعولكن

إيهرفيوهـذا.ةلمعاصرا"الأزاررتقييمفيى-افيزقيبةافةنجرأبةبرماإ-وا،يمصرفلاخوكل.ز"ـكاحاإصلاءوا!بر-طانيابالازتدظلفييلمصرا

اللب:ازىة!ادليمجالقي-حمالإااعلابدالصالحالمكأاخرطلاالذي؟بالسو5كااتا)تيمالعلملومنطاإ-ح!لأاوتي،يالمصرالمثعباءابرةمنابنوكل

ي!انرأفيلكن.يراةالطوة"يىالق!الىا؟هدجهوو،ا-ديثةلمبةال"الادابواعرالشانبايحسانجدير،اشعراهذامعنىيحصلبحيث،لآلةامملومىز-4

يءق!يثالخدا(:اخانلبالقوأيىد.ارت"البمنيخيولامنحالا-*إذكوم(-االنفسفيزرعااذابالينالقانا)بقيبهذينالشخعهيةب""تجرعنلهعبرقد

لصخلحىاصاربقلمخاةلمااذ5بانيةت؟ىثم،ليمايدظالتهةلملمحالصنعاًلحصاءمارهالاستعلىالثوريييرالتحرخليالداا)ةمومنءشا

ء-لىهـ:جاذلاستأفقاًاونااًو.يةاءةليدبازعتم!اكستدرانمادو،لمل-مةاربجاوالتقلذواررةطورةظومتةر5ظاا)بلاغةلىأراًعاالذلاسضاايحتحو

اذازناالهزعملذياذامنولكن،لاولى4ـازبصوراصدرهالذيالحما)قديم"غةاليلاارلى-إ"تجو(صحيحاوهذ)،الاجت!اعبةلملابرصاتواوالقيم

الذياذمنو؟يديا)تقلامأفي،ونزكوداأشترطنناز!حململابالتاطايخ.لولكن.بوتركبناءوقسءاغةفبلاغتناإلمرماوا،ومعنىلفظغةبلا

اذومن؟الملإحميرة-ملإنلاورظولظالانسان-انالاونانلهزعماناليضأ،-اءالاشوفي،كارالاففيا)-عاورننو!امنان!؟-ياز4ا

ةافصرهـوالذيانبرولسباكعقىانب2حململاااق4زعماذيا.الور(ملمطإقالمعقبايدصد!ولبيدجديولابحيثلةديمرايدالجدرةغذى

ن.ويرةاًضلذاضربيعنانساًإ-طاانلىزعمألذيذامن7قبةمج-اويزليإتدة.قوءةدا.لهاإقديماوم3لمفباالتغذيعنلهغنىلاللبلاغةالجديدوم3لفةا

قال+ر01رياوسواليقفراو!المصفيحماءيلاصالا)!رولوطنيارالتحرجا!اير"ظرلما!!دةووكلابليغاًيأشعرأائريضعكيفالعالملاسفاذاسهجحار

"وبرم-انايبطولةعندءقوخاًق+هـأووبرمادا!ىد؟سوفا-طينولبنانرحو!انذكراوحذفوفي،هنااوقعلفظةفى:ايالبلاغيةا،قائقفي

مثروطةطويلةدة-صيتكن!انالمإ-مةهيفماةوبعد؟يركطىقافكيناوأما-ف،وفيزعبيرآا--ننانليكونجيرزأاوزقديموفي،اداءاغنى

لو.؟ادايرعكسلاتكانوادلا!وههقمه.يىملءمةفح!،روع"!وطبرشران)نف-5لؤ-ااذاالمالالاستاذس--ار.أأشعمقاتكونءازاوتش"يه

هدونإستازالومالم-صك.يناائناشعر.نابةالغاةالكشنامنحالاستاذلةانتهبوانيمكن!ك،دةلمفرااء!اجزاهيلبتا؟عةلراةالفكلنعيةا)تظ

الاقطاعيينطبقة،العربيء،عالمجفي-ىليابطوافاستطقةمن،مالهام7القشمنصتعتااذ"،1هندسكتحسم"رائعةفخمةيةالبنا

هـذه-ءإةفيفل"س،إفأملفمنوا)قيجارواثرياءالقد؟ةالمعريهةو-كاما)شءرفيطاشريىدحينالوهممن:!ءءعاًهبذااعالماتاذالاصىأرو
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نفأمهؤسان،ا)ةفاغإلفيفشاام،فى!اكاشرا.م،يةإ"دالتقانلاورامنالشعوبظنرلهةكيانفىام-ا.وبصاكالىل،ؤيعةلراحمللملااخمناط.قةا

مطتلكانص-بأو.ؤ-كارهإ-الىلكسشيبا!لابقدربةلموسيقانحسجاء،.عإيههارقرااًلىس":لاجدالامافهذا،حململااتماحءاتحةملانبربةالعر

؟للمثر)الآدابز"أ:م!ا-مقطعلاوفى-نتالهرجزءاوا.زرالومنيةالغاهـكا""قءولآ"-ط"و.-"اتالم-رخإقح:ل.:خ:إذالاسولي:؟-ط

.اح"ـ.أ-راولاالص.ورع:درجر3س،ولة5-ففإيرريا)-ءددهافىشهـهطءردأبيرفي*اايسررىصوالفلءا"*بةلالىلإف""ـالىاراحباًفيغير

4بلةظ،اهـتمزءارة،الةقدمنم*ت"انه-آا)كزملمارزكيصعلىزةءل!ثمالشاعريح-د.ثأنفيهـوءةديإ-رات،!زم"ـ.اوابالاعرمنتخلولنة

على؟"هـذافىزلمثبرهـاًلصادرلمأكياة"هنت.وحدهبالموضوعوتاشه،معينةج؟إتوهـاسآور.بماًديليؤالتيللغةبراًساءعيه.اوؤارئيهبيى4ـوليجةمجاو!ة

9اللةظمندزائةهادقفىملهتأيةةءيمطالثعرز*قد.الء.ينا)ة،جءنوصيخ!رىرلدواحبر)صالىاز-"ة4-علطببازةصهطانح"اتلمسرالغةفىالصاهذ

ؤصيدةكلعلىإ.قعالتفيزكييردترلكخاالالكن.الهوصوعالىحدةلواا،ءثلاً،.بالخطيروسهطالثاعريءنكط.محا)-االىوؤ-بةحيلم-راال"ملفي

طه"ا.ومصاقضوءهامشالىزة؟ىاحى،واحدةاحدة0با)فاظهاأبداان:الاؤطلععلىثاشفلإحبل-ان

كزاتدكرالهىةاض-تغالاتلمكمن!اايناسءةاصةءليجب-وكارذاف!جلهـ:ايادي)سيكلدجمماحزابا!الظهـذيسقءتعكيدءو.ن

ءاالثعراشخاسانقدندياوأما.زة-كبمااخذتؤك!ت"بقروؤتالىلاا)ذيالفلإحذإكوإ-انطهءع؟آير"دؤ-زص.-اكانوانهـذاوخءاؤم

شعر.-ء:قدونع!نكرنسواكفتؤ-ا،همشعرزقد،مكاففيا-جن3في-..-ىلفصليرقيمنخاله

اءارققدا)شاءركاناإذلاإ،خرآش!أ8!جةلةباو:خصيتهشيمئآعرا)شاعرلشلمبانء*!لىلأسرعأذياال-يابكر:اليدرردوبكيء،خيرأوأ

اصه?يم--ء!فا:روزقدفيضتعر-هـن".ق.لمنءليزعاه!،ءليذللمى":"بانقبلةادلاسوا

انكر!مذتيحساؤارئولمىبرنكئرالدكطقاضاةلا-إعاثيق!ذحدبلمناإلىكطود4.شم/هـذينمندأمجرا)ع،ءىسإيمانإ،--اذالذكرال-عري،،الآداًبررعدد

..نة-3جمها

شإئات3ترقلىنكاوةجملا8سئقءةهالىاستطعتء!تمواوع!ارشكطالىبا)-لير3شار-بلىاوإع؟مىاسإيمانانيردينانهثااع:قدلازيلأ،للمقبينل

ةلاسةةاصؤا.ء"ىتؤ؟ممالىاز!سدالم"لهزولىافقتولمزإةه.ااءوراًك"ير.يهوتنمنةذر

ارفىتاد؟بما،1علإؤةلاإ-طهوما!صهيض؟ءنىت-ةعءإ13زكالي-يخج!ا)تقدباعجاببآعجاواب:-ء4ئبةابادل"ا)ذيكرشاليدراًلاس-إذإنحقأ

اصصا-ق.آءعاتا-إ.ون1.1ءاةاااهـع2ل!ل-ا!القىم.،اننيس"دابائرفىج،ةكطواحينيلاًطو5ء!ارزفجمطإثغلارولحا

،،وووومهبلىءحممري"-سكي40رعبى

:ي!كراسعاع:لديرالهـصءرا)شالقوي؟ءثل!لكبضرةاأءـولا،نااو5تيلذال-خصاة.عج-"حجبةبا26--16صص!5591

هـكي2سهتلهمةافيما*فىوتقوفووعقةكيقديمخلنهكيخاااذ)إسو)!بيرعرشالأوم"دعقصإصلاو،مهرزاؤدبدر"اذالاسيارفي

!رمأولمنث*"توافك-رس،هـىوورةهبىءكطالودفء!رضزعلىللهاطلى)جمعبهمإبةإع!،!حل-خ!لهـذاو)-ن(-يةالاحوجهـ:ا

"اذءةدالاسالعلم؟ذ)كوكءهط.ا3ً"كرااديرب(!بةصايةت!نلمانها
ا)5:!ط:لقاوةبإه

زقءام!دونومن،مىرزقكياومىر.حدهوليدراذلاساء"دو1،اًدثهعندوربي

اس؟مكيو-كيقووكفكي."كاسرىهـو-ى،ك!تهفزنرر)فزإطيلىلإدرألاصه"أذاادعوارحطةلملااهـذمبعديربقه

معل!نهو.-ءاضةاس!كرارزهعبلكلفيكارزد.صبريلفا-اعي-الشسمنبتينفىاباح!يرا.علىليهءلقتءا)ذيل!لاملهـذاالىودةب

ي*وزءلمكانواذا.الم"قفادااسقئاص-قولااوسعلي!ىنلمذ)كلاليهـار!!،آخرصعموفيا)ثعرمخ!ارمعواصطةاهماموضعفيرذله،

لمالقوة2زعوزلاقدقال!ديايهانتا.والم"أيقوةز"زاعوفةلى،لوضوحايوراللةهـرئحىةلملإاًزازليز"ءةلااصلإةفيأ-يهرئيدإةارنةالىاد.ار

نل!!%لهجملافةلاوهـذا."اًنالاحمن3"!ريضوعالوليءوزكنول!ص2!ز.ت،ءآليلى-يرىف"وء-زة-"لما)ةص:دةفيمجاهدالمةعمءهـدءاهـدالا-تاذ

هـو!ع.فيرف-ووتجعلاقالصديقايماثجطؤست.إ-:فيضلااوآ-تف"ضاز"افرء:دهـاىوير،لبةااض"اءباإفضةا،12زش"الغوويرى،با)ترهطاًلحا"لمب

الاشاراتهـذ.ككرةعنتت-اوزانطيعآستو،هـةقفيد?إيقاركا"ـ.ؤ"-آذ)كفيهـدمجااذالاستيرىرية،،الواحدةية.ا)شعرا)صورةفي

ةعايمعوتس،الىوالطوا)ةورايرقاتوحلةبرلزقةض!"كتيا.لةليرلأسطووايخيةراا)ت!جدطرلحااأا"ااعلىةءراالشنهسمن،،طآقاإسررلي-ميم"

اف:قاريم!"حسبان-كلكزعيموانا،لكزءرجانزة-نمنزة?لانإص!وراء!-لىءا!الاسؤ!ثدةعلىح?"حكهاابا)سي-!!الاصعليكطر.

نءب!مز"ث.ندةشهاالىأتإبانتجز-!طقي.الوضوحالىشءرذلمالوزنمختلفةشطراعشراقاا)ة!يدةهذ.فةي.،،بلاديفيا)ةاسل!

تخافطهلهطهممشهاب!نلكزعبم.وانجااصدبخائكازةه"اقدادجوكاظماغوالاس!ة"زفسا)-*ابالا-ةاذانحنؤضلا!از:بها

،ادجوكانجامالاس!تاقالشإعرزهـيإكالترمهلذياًاربرالتهـذااءاوزلطكاً...ليضأالهزت؟المء--ااوهـذ،-زا)روزنلاقهـةةا)جزاتالإمكا

الوقعب!-نلهقيفظالذيالاؤتصادفيهليفةصد!لى"ابرأييم-،-كفانيير.غعنزفيتزليكأاوإلصبورعبدالاصه:اذؤ!ديدةوزنناعيةت3

-ءب!لةردمابةالىلالتحومنيهفوليعاث:""ليبةا3"ريةالش*رارالاوزاولإةالف؟وهـوجزالروزناس:غلال

فيرةشوالمةالةصإئسدنبهزةمقاراعةدانزكطشيدتكةنزراءاوأ.مش""افيبللااكاة؟حاهـإبة؟!اهـلا

بارالخلقادرىنتكواناكزثنب*كي،لادابامنيالشعرال،-ددإتللامكانازءتيالصبور-دعب"اذالاسانفوليإن.الصديقاجمماكلا

لمجدىال؟هرموضوعولاعز13يضهطلالتكيللالفي:"ة!الاصب.نزهإهـقاًراولا،ؤ!هيدلى"فياًوزنااهذعلىافشءز"اير""هطلا-زالرنوزفيكامةةال

3:هـن-اكالفأيلحوصفييرينجدالمن،جم!بةالشة3الوج"ا9اس!إذااًنيه:يلا،-؟ءجزالرلوزننههـ،1لمادجوةإذكاهلوالإسزصازكايه:كي

يرصبحالذيلىميرويترقب-ءعج-منلامالسوعإ:كلاجاهر؟اأمالهفاجلذأ.ا)ظلابإ"ةعةاعدهـ!3!بفيكاازج!-نالوزهـذاب"?ةير"وهلمجزإ)عاهـذا

مه-طهحسمهرؤ"هط!زة"قج،1-التيت!اضالءوعةبرولهثعرزيهتإ-!ط"ـوالشعرف،ت-اطفيالص.ورع:لىةاذالاسبةلي-جركانزدإ-ع-ابيجهوف.

وا.ص-دوزنعلىاؤتصقدورالصهعبد%-زالاسكانأالاءوسو-شزهء"ك!ه.-مع
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نعؤينياللاال!لحىليغبرة-عا"ا"ع"ـملمزلمجحضااًعنم!لىلىفيصهاإلةت.اللرحوالفئالحماسمكلنقدا!ةإرعا!طمات

عايئوروعيضومويرغوعلاىغيركأ،يا!خماءبةجلااللطهـةاتتحل:لمه-!لملهااامين!كلودبرقلمم

ك؟وله.ال؟-"صلت!للووابةالعلىا"قإئقائ"برررمعز-عارضهـغلموطةأحكاءفيإتياهيمإهفااض"ا?ثاؤثةءرأءادطزفضللآدابامىكطلماضاالعددفي

4ـليسإذ(فلىا)أا)طهةةفيدا)ةرزثةةلطمأخ!ديردك،ـ18)؟سأ:ء؟ل!فيوردتالتيأ-ضايااإتمخم:اقشةانوالحق.ليبرق-امةالفىجاءت

راالاصضقرمنزوعإذن5:اك!.أأدؤىىتومسإلىطا)-قومنخوفبم-ذه--يوأكن.حدةءلىقصبة)يمكاملةصفحات)!تطإبردودهم

.(8-لامالاسمنةةنالطهـأمن،أ):ه-ي.بعرفيما؟اليإدأعوأنءلىليعابرإ-اياإةضااذ.5اساتاالعابرةالكلمات

والة،م،1الأدبيالةلممبينخليط--بةللكرورءسنج-بال-هـدم*ا؟ة-3رزواأفياصلالبلأدتبج،-ااوالأولىك!تيو:والقطاتالزوايل

إيا!ا)تكوةيئلاقتبالكلختأوديبو.سالخالةةهيليوا)تمح!اال*إم"!ةهيالىالثكحكامكزللااث"م-الةم!ا.ن-!دتماًزفيا!قا-01يوالمعدا

مدلول.نكلمةا)لهذهءامع.زة-"ة؟-ائا!ثبع،قذهنيكامصعلىيالنق"ـناقشأاندتار14او،رزواا)--دكأدبما)،كأال!لاجحماءكطاالةنم.%قهقةفي

.ال:ة-حطلتضايللفىكذلكخاصمف،وممنللكرحسيةوما،م:،-تا-"اصىأنءكلهيككرىةحقيقإخةاءإلى-ب.لاكولىةقداًمبالألتزا)قولانفي

ادبويواقعأدببرينا:هجكزا"قالأومننوا.رورةبالةملؤمأدب

إلىاأفىرمام%أغلأن"لح!!لمثو(الاالدونكطسلشلإالمصلحاحبردايمالان-ةيقالىفىهـوالم!!زمبالأدبير-مىفما.اوهكل..يورءرديوجو

كانتإذاصةخاو.را!السذا5زهـ"إلاألك!ابلي:ختلم،بةرواءنة-بيةطنماأالوجودي.الفضطارافينلانسااقضاياعنفعاًيردادبعلىيردلاصطلاح

تكأةم-اكانألا-ذطإنياوراا)ذا5لجن.ـولة!وغيررضةمرالأنماطال"كريالأدبعلىالالتزا!يةصسارترانمنذللثعلىأدلولا.صالخ

!.--.املكزلاامنإةنا:عدلي-تثم،%5الشءريعدو،الشعرردو

أ؟امالعكسعلىللصنما.ع--!الا،عحةضلمايةالروارعإدأأطم

.،سحوتيمرو-وو.سم-!،ز-يومالراالأدببما!اما)تيظءةةالوعنت-اء)تلمماحهند-2

احسوا).لجاتاءلأحواهـازوإص!خووالثءرلعناابيا)حمايزدبااعلىعدسا

...ليا!قضهدت،بحسوكطشأر5والهازعز1جتماء-ت"ـ،ادقي"ـأوفهحءصدأكنت

اعينهكنهكذهموشلىالررطإاالعخلخلةاالم!دلعيةملموطصل.فطاللم!بذلحلطاصاألحخاعث!يرطلنىماولرالأدب!يةدفرنا)ةافءة:كض!!امنو.فيبةرالتاال+ملبةفيوضكله

!.حيرا)ة(-عنالفحففكي،اصيقاو،لإقاا"تعفيلاحترال-اسعنا)مزفي

يةاولرافنيةعن.للمدفياع-ب-لأاهـذرتخذ)كةهور"ف-"ـ،ورسرنجثبدلسيار"قريةرالتجاحإ:ينلمراوباروافيالوسطىالط:قةتيملاس،هخرااوقبيلحتى

نمظلكةااإذلكنو.كذالمثيةلم*ماراحدضم!و-لياالدغاسك،1وعنا)"تافسهـوج"ـ(واوئدالسالمبذأاوكان.حماءبةلاجاتمارثومنءبةوالصنا

ارهمحوفىوىلأخراللثخوصرةسه-ىاطارا)-لودةكرىا)بطلخلدائدةلمبادىءال-ااهيالنةعبةديةوالةرنتوكا.عاعةالصوجارةالةءالفيلحرا

إلىترينفيزينجا؟شارةأباضممخطافيضهأيكت-والتيكاماتالوفيعيالموضوعهحمسازرميقعلىديا)ةحهالادبعدو-ا.بةقالخللىفةوالفالأدبلمجافي

زماناولاللحدثمكاناز!حولا،اءأ!ةصادفيهمأوفيأابطلاإلىخطابماا-بالرومننهوجدايرتحروفي،الجديدةيةارالحضحلةلمراهذهفيدالفر

كما-ذلكمعنقولهـا!-ديمااو-دطزة-اقعلىتهاصءا!ولا،شكلاووأخيرةاويدةجدحلةمراتبدءشرالتاسعنالقرخروااومن.ءبةلاقطاا

مأ،العالمعلىمنهازطلالقيالوحيدةا)ةظارةهـواىطالبإننج:بدالسيرقولاترحلمرا5-ذهفيو.ليماربملاحاحلةلمراهيالوسطهـ،البىق""ورةيختارفي

ولاأغاطبيض!ايهحزتملا،عادوالأا)"ةاصحبينعاءاتداخلاظةإنزقولولاءيخ!بةالتلمرةتهوظلا!تلافديا)فحالأدبإلىالظرةز-كأيرالجديدة

فيننظرلا؟إنناوافطلرايثللحداإ"مارياطس13ريزة:ةدو،فتبةشخوصلءطورفا،حهافيلأدبلتطورعلى)جاازعميمال)قولذا5ز*ممانتظيعن

صفيكلالخاذهة"يئسلميلذاذبالكالفإؤار؟ةظابا!ابطلابمءظاراطقثقةتختلمفلوالذ،يةيرترطضةو؟عركةيةاالبد":ذآجطءرزابلادفيلاجحماعيا

ولة.5قىد!تولا،؟ايزفلابرز.وشخصحوارووكالةزاويةفياوروبافيديالفهحالادبعنبلادنسافيالفرديالأيطالىالنظرة

منأسانهاقيهًرواأبدأند؟جرلف(ؤاإتلثقونج"بالسلميدولكن.حبسا)تاسعنالقر

حدودفيهيخل):دصلخااذهـ:"حطرويتهحروزقدغينإهمندكأروتهذاهي،زهولىةطاياهاوزفىررواًدالسياضاف"االتيلاخيرةالةلم-أا-3

يى-دلموهكذا5..ا)بطلوحنهـنا)بطلءهيطام-ةعجر.ء.إيةاخالداصلالب.علىوان-ا.للقاريءصورةإلاليسالادبانفيسارترايلرزطءهقه

ا)هيفبةبغيريراهانولا..ا)؟ط!!يراهلاش؟ءايرىأنفيححهاالمؤلفداعكما-اعد"الاني.ية.إقاهـذهفياكأل4الديربالاءعنيىخلاف

هجةلروااصبالأسضاقيعلقفيماماأ،طللبباثةع)قفيمااهذا-طالببمااهيرالتيلل"طورةءي(وضوانيناا)قوطءسبما-ةع!ديةنظر-املكزبالالا)قو

لابانيبونراهمال:طا!خا!دا.منعل:"منط!!إزنادر:لى"ـليقولزاىلأخرارةصو)"سالأدب.واءالسعلىوالتذوقاححالابدفينمكاسهاوا!ماعيالاج

15حجركاءتاتىش.ءأيثخاص(لاأشجماءىشإز:ا؟ىنرفماذاس!نء!أنادادافي؟غىبةعضومواجحماع""ةلءم!ذءكاشاو5بلسارترعمينكما"قارىء

-ت،-اذامنجردتإذاذاتيا15دوجو!اح:ةكائ:إتبرعدز"دفلمشجسى.القارارليويرش.يةرالضتجاهـاخماوااراخمامسعلىهحفوزتافهاباطرنلم

ء:دماالعجبشدازعجبباو)ك3اً":-جرداًجووا):طلقخلامنصب-توائجتطنسولا،ا)*مإبةهـذ.منةفموتخاذافي(إككذنةأوالف)تبلكا.ل

لااكلةصةكافانفس"اإوضوععنبرقسالهلمقافينجهـبدالسيفولإلىبرمشا.يءارالةوغيرظودار!مههمداختلاف،الأدبحلامررةهران

صالارةافيدبيمااهذ،واكلوقاقا-لابرين،وا)جطأؤلفلماليينلةازةصاةغركاتبالاعكاردإ-واءاءسوالقارىءعيولان،لوعيااهذتخلف

نوإشعروونليفكرم23تريز؟و..يخرلأاياتئرالشخ!وسالفلمؤارينكا-أ.)ة"دلاعيلهاووقذللخوتهونيةلئردبقىدداقياهي،ةجتماعياضية

"-.-.ضة4-ضفيعودةلموضوحها1هـذلىإلةاو
نرجسهـاحجراتحم!ئانهمبتبا)-جدليءوا-ءرهمم!لأنف-همنهووير?ر

ةفلمطاو...ة-3"لأفونلي-ءسوونيثعرويرفكروننهمإليقوةومر!رورفيتبالسيدوا!ا!أ!المقااهذفي:اللاوليئياطيفيجسنر
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فيمقالزإتف"ندم!.ءند.منودةمزلىإت3بهايرلمصقولا،ا).،!بضاًتكريرمنمجماأ!الاولالقوكونانخشىوا،ارىفيماشاسعةلينإقوإليين

!دلأسواللرجلطنوكمةيرقللأفرقر!ةولااتقيزوتصفاتمجاوللةد!بقيهانيةلاسهءتبطااا)عملياتناناكرذلوصةخاو0ا)ةةبةيةاولراءلأخطااًلصخاذهة-أ

غيتار؟اىاً(غايرةاةالعبارذم5من،1يجعلورةالعباهـذ.يفيزرالهكادؤا!ا!-.أذهنإ-تنتجدقكمااادلأفراينبتفالالاخواقوالفرتطهـسلا

"اءإ-واء-وين-تعهركالميرقيافرافيدالسونأكدتؤيال؟شرا)!فاح.لأبعادامنحزفسو،لحدوداوزقيم،ال!مايزز"مق

أز-درمار)مقاليفيزلمت؟دماوع،،دالأسوجلللرموط"ا)؟-تثة:ا،)ؤافرتزلمقدأشهرهيةاالروفيخلياالدلوجزوبالموخاصةالأخيرةلم!عألةا-؟

لةة-"ـادأرلوودالأس!اطجلرباصةمةأهءم"ـالخامنير"خلمصرأيرالة-تو،خليالدالوجنوالمو3بافنياًفرعرمماليةخايةوالرانأإلىوقلصالمقافي

هـ-ذاإنيلسعلىيرضعانرضاًألهكانم!"والصدقوا):وهجالصحةولقه.للجطلذهنيازدواجبردو5اخليا!رزولوج!اإونج.بدالىإ-ميهوما

!الشعرت01.قوتةقص"ـكل"زفسكشصعرنكااليا)"االة-وعلىبامقلموا)تعبيرلوجزوالمونأ3رغ،خليدالوجزو"ـ.ونأعلى"صممنجهـبا)سيدو)كن

ا!3م-ةفي13سازعبارةمنءكراًفياوهـ!رز.الصدةء"ووا):وهجالصحةإلام3اللالإتينياالحلطفيمة؟ااًمظ"رنجدلااض-ةومحددةطبيعةالداخلي

حاوضنأالعابرةكلمةالهـذ.فكطردوأر.حقاسفمؤلأءرزهوا.عليرد.عدالأنالسانعلىكلامكا!وليس."الأنادا-انلىعيةالروافيج

.ردفيريا)ة""وبالسأ،رهـاالتيالأموربعضزولوجيةموالروافيل؟سزهبايعترفنج.با-"يىاأنعلى.داخلشااًلوجنومو

أيا،خهاالث!ا!ءشكلةعنتخليتقدز:دطايرا)في-ودا)سيرءبقر-1كننيجة.ً.لماذا0صخابمءنىخلىدالوجزومووإكنهوم3لمفالمعنىباخليدا

ذةكطااعرفؤا،عج.ب.امرهوو.ليثالحدالشءرفيق؟مةذيءشكط3لى-ارعثم"منةت-اًنمطالاءةغإقاج--انرنمطاًيرةالروالمجارلكومةس

لإسصهاًغةبدونأددلماًإن،صياغةاوشكلبغيرفناو.بادباعترفاخ-يارممعإ"طاقبةالماغايةلفالمؤنرىيضلم-أو!ةادرلالقوإلىنجثبالس"د

يقاستاجمماممن.لباانقدرعدلاالصياغةي"ةإءالذيا)"قدإنليل.دباأدهنبةحكامأفيزيةثاةءرنجيببدالسرطير:واهكىذونمط"ـ"زةديم)ح"ةجة

...تلكتهك!ايرالفتويدالسنمطمنءازهألحقفا.ايةللروا)ةةءةالاخطاءآبريرإلى؟-عىهوومغيوطة

لشعرائصلخصاطةلمضغواةكرلمذد!يسهـ؟"ماير"والفا)-يدإقدم-3إقغإناإضلمراسيإ:فاا)،مطغيرلي.مقوير:فتحوخليالدالوجزولموافيهيتسع

الشعرعنالحدليثء-الفي:فيبرااذكرهانحبوأ.اهـايركمايممالمص!راطءيةباب"ادااجيرفسوالةصاممهو))ةقو!ماعيلاجاالضيقلأن.إ:قوقعا

ابزمن-ابدلجدااهنليلىبالجداقصدلاو.ا؟ديداوثاطديلمصر19-وم3المةلمهنىدلم-خليا1)د3جلوزو(وارةجحونم.يرضةعرظبةدااواترتود

دإ-5ابقدمهاالتيئصتصاوا،15تجااومدرسةيدالجد،زعبيراًدلجداوقعةلمقالواةعا.نلم،سحبةاليضةلمرا-بةجالكرصالشخوكتلاءثالز!لاإ

!ء:دمشيةامنهاءلمرايمسكلاوالساد-ةزبةا)ثاطأصبةابإستثناءيا)فتور.معهاإلاكذلكمو2لمفالمهنىداخلياالدجلونوإوايصلمحلابل"مةلمهصوا

5-كطرلالحد،ثالش"رتحددلاةهي،سإدثداا)ثعو-ثالبلمجأحونا)-مدنجتبإن.هذامنخإص،اؤستأنيمكن))تيئجالنتةاكط5ماأدريولا

ر-علق-الانهاتوثسعشراتورن،1لهقاسواناستطيعئصخصامجرد.المفمومدالم-نىداخليلوجمونوبما)؟سالروايةأناولايرى

ةفخا!ؤبةا)ثاالخا!ةام!.عامةالادثطعبيرا)ةيختارفيا(ةتثرةلتفاصيلبا.خلاالدمننمطهةدمقدلفالمؤاررةسهالوةتفىيرىنج"بوا)صهيد

اةاتاطركبتحر"-مرجماصأصةوا)-ادسة،بيةالعرللغةادةهـصير"ير-مبم!مطمويم!ةبعادوا،مسط-ةصششومنيةوالرافينجدهماثبررراحوبهذا

13علييدللانيةا)ثاةالحاصعلىللدلالةساقهالذياللىوا.لمحليةاإيدقاوالتلوجنومواكهنبركنلماذااخلالدمنأ"قدبمافأين.يةمعماروخاخلة

ت!صرلاهاكرذا)تيالهمشريدياتوافب"ـ.رولمققةمنغيرالخا!بةهذهلالىاجدازدوفمجرمو2لمفاغيرلمعنىليالوجزوإوااهذماا7مو3لمةالمع"ىباخليدا

ثخدم؟اار:طيعيس،ار؟"فيؤع؟شستإصرتس"خدماءاءوإضهابيةالعرااغةءالأناإنلسعلىوحدءث،ذهني

كأديديفيتانذكرولةدسبق.ز.بكرهصهريتمأندونآخر!اغرايجنايخرلننابا!،اؤلتسموضعيةاالمروالف:يهالق"مةتظلهذاوعلى

دلجدياعرإشالاما-تخدهىدلهبعةالرالخاًصبةاان،دلجدااكعرلخصائمى.لىة-،ـايةاوللرليزف!يتحليلعير9من

اما-تخدفيسط8وا)ة،بةبالشعطدحاتصوالموالتعابيراءالأ-ؤمندكثيرامكزأنردمفيح،شيينيهرالسيدإ.نييطا:ج!اهوةليستاط!قة

التحد-داذ5اناء-قدوك!-يطلبلديال*اال"-يححدلىابةللغوابليلاسصااالهندسةيخثلاةتا"ـ3زقديفينياكرأذوءلمطقةاياضةلراوالمحضةلرياضةابين

الازرينأ-إدسةااطاصبةوالهـازبةطاصبةايرشماً!وهو.واسلمادقللخ!صيةيسميه.--ابينزفرقتهاما.المحضةياضةا!منا!دسهأنير.رفحسبهوأ

.يرالفيشا)تيىماا).3راش!..لمىخاليسططاارقففمو..تيةاأذاطب!عتهابينوضةياللريخبةرالةاط)سروبا

الس"داجادلاناحبفماافيسيالرحمنعبدالسماعرقف!يةام!-3اأحياأالوجودبةبينالم-افةانعلى.ديوجومف!رمنب"توقما

استجذيلىاًفصيبنبأأرولكني،يلمحارلحاوكما!بة!لافيم!ريالفتوزيةذاوالبةالتاريخبينأميزفقدانااءا.بعيدةليستالجديدةيةوماوالتو

والةطعة.هوكماالز"اياطبش*رفيأبي.ر.ءةتعلااطفاتعالقاريءالة!راهرلظويمنقمنا)يهأذهبفيمامطلقازصلاًإينهافصلألاولكني

يرالفيتوالى"ساحضقارماا.موقةىمنزغيرلمريالف*توميدالساًقهاالتييخيارالتلمظهراعيةموضوبرينصبشلطالسيدجمهاؤامالتيفرقةا)ةشألىذلك3و

في"فيرعروالةني:ذوقزاز-ااادتقدافما،الشكديةللقضبةالئدديدزيةفيذاىارلأني،عياموضوا2ةضأرا!ىوف"اعرأتةرقة.معناهتيةاوذ

فيا)في:ورييدالسوشأن.اكديردالاحهقارذا5كهيثارأنمقدورء.يخيا)"ارلمظهراغيةضومومنهـعينزبلجااتكاساالمءةى

.بقا)-الي.قافيكااذكراتيائقللحقايىةهشفىكذلكنهشلنيلككاييفهشيموففهالف!صريعدنهأحبشيدالسيز*قيبفىحقايدهشنيالذينأعلى

انماو،تلسلئصأصااملجالثعرلعلىذجغواطليمءبدكمالانأقللمنا!أاًر2ظلاماديةجولوافيجد-اًلاقةالحقفيولكني.اًمثالوايساًدجوو

يهو،يردلجداللشعرلاولىالخإصبةاًير)لتفسزصائدهحدىبأاستفدت.ظائف!اوو8"اوقيبءادهـاأكافةيرث،)بةالمث!يداًجد

رتش01كماءالخاصةابهـةلذار"تجإرلخلاجتماءبةلاامةالعاياالقضا،ثلبةصخاريبدالفتوالسقإ-وماعند:الشعرفىميهوالقوؤصاظصاق!هه

فيالفعلياشتراكهوهيالجديدالثإعرصخوالاصدىقىديديعنداليه،فلائةلمت،1حدودكلمانياليحترمأنأح-،إهليقوأنريىيررأيلئدعيمكلماني
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قىليإ"ـ.على؟قومالذىميراثالاهما!الداخليإبناءالىشءرتالسائمىالخصلجسماطايمءبدكالثعرإنأقا!ولم.ال!ةاخ

الىدريئه-الاخ!صةاالىكرةهذهفى:اللترمال!ث!عرتيرأي.يدابى

(لملمتزما)افيل"رلللش.رزقايدألااليعىا-دإثيلمصراا)شءرلنالىظمكاريالة":وا)-:دؤيررك-تحق!عج-تفلةد،بةناولو))ةضم-ةماا-:

اصيبخها3ريذثم..صبةر،تفورةبصوبتهفيريسةمدلمتوأ،رثاطدنإسورونوا،لحرافىحيملمالمفكرالفإؤاالما)علماك"ةء!اريذكرة

قيماضفحتروالهامثزعلىيكارءت-ورأشاعروصع:لافيمئأما!بخيبةالمأساًةج!انثوواعاد!رحقهتةطمسفىنيرصاربماكافجاا)فتانميادا

.13.ةالحديثيكعرلا)ةنلي..ذيةص"رذجنمعلىافيالعرالشعرلذياو3فيتراوءشاردراما.امذيف.ل!انمقليعدأنهماإ.ن!الو-.،أزو

الحديثيلمصرهـاالسعركةكأء-يرولغير-ائراز"ـحموالحقمنيت!اصانلهارجوز)تفاري-الفج-دالساما.ا)-ب:ا!هذارةخذ

العران.ليمةالغيرفينيةالسوبالمثاغرويمتلىءرت"اظمويمتدأنريىأرءاقغلىا)فيةورىيدا)ولهس،نيا%لقوز4ماد-يجع،وأنالمأزومالهاذفع

بةالصرءيازنماواقعغنيىبريردلمامك!ظميىا!أراددا؟دالاءريهذاوار..جيينس.ح)وألىأولايحتاجونالىودزو!هـبأتفيابدا

كاظمالسمدتطيعولا..لواضحةاهاهـرمظاو.يةالخااض!ارمسافيلحدتثةالإتلوجياوا)-يكيو.اءربواءيم!و))-ودعلىوا)بيضعلىيرةطقل))قو

لقضاياهابلورتهلحلامرمنحلمةمراخطرلطامةسهعرءفويةغلىفضيأن.اًاربىالخلإصيرةاربى

المفويةهذهعلىيقضيانفيتطيعلا،حماعيةوالاجوالياحيهةيةإفكرازة---"ـالشررفي*ث-قاتليدرلأزئريا)ف.!ودالسيةدويع-5

بهاينفعل..يدةالجدتنا"-افيحمنءجزدالجدناغرفث!ا.-ةطص!"لة.مأتمااهذعكحم!إلىإلا"قيلى3منفدتماناوا.ميةالقوبالوحدة

اطدءثالشمرهذامنبكرا3نبأجاانفياشكلأزىاغلى.بهو"تةعلنزحوقد.مبةقو)يستليإبةالا،رمبةالقوات)5صحاوأنإلىفصدت

قيتجران.هيابىيطةلحقيقةلذه9ر+نيغيرلاا5ذانغلى.وضعيفركيمكخئتو..لمحدوداالعاهكط،نىلمبامبةوا!-13ولكة،مةعاخطة..امزر

دلق!وجديدةأدبيةةهركظايبرزوإ!ضحلكنهو،اقيةدرافيلاشما،الحاصة..ىبةالقودهحدو،مزالر3خضمىالفيتوري.يىا)رغفا!ان

نعابيرهمفيصغاراءنا:عرانالجديدالصىرعنمقاليفيذكرتانسبق.13واصدقاشءارهاصف،!وو:مدوحدهام:،1اتيا

كهمنثارارالاعليهاوما.زعلرجدليديفطريةابدفيمفه،حقؤهذاتج-بدمنبه--م!زلماناجبلمدرسةادامتدرىالف?ودا)سيان--آ

اما.تهوغقباعبهمصاتحسفوفييقالطرمعالمخديدفيومتذوقينأقاداًانو!!.ؤهاعرالذيهشعرفيارا.أزالماف"ذاءءامذاتيتجاهوا

بةكذللىمء-رعفحم،افيال"رالسءرقيمهيالحديثيلهاالشعرقيمانوالصلثوالأفعىص!افةالصفليإ:او،)ظامى.لالةص:انةصاءدذم5دلىلهايئهير

فيتأخت3القهذهولممنها؟ديدالانسانيللشعرضا.ةليةشعرقي!اضهاذلكوجدتصائدالةهذمففى.لقاءوضوءو-طرةءاشةةةأامروالى

خاضة،ت15تجاوامتراوحةم-توياتاىتإفةالمجالاتسسخرجريالفبودلل-ؤاًديواانعلمتولقد.ا"هاتاثرالذيألاتجام

الشعربينوب؟:هثمبهأ.-5لمحللنييح!عافيالعرأشعرامنفهاعرماواراسة)ادرءالانا،تو!ذا-ةففينيحوانوجرزاةإمادبسللةا

االشاًدوكذلكوتماينخت!مطاوجهأذل!3المحولكيالجديدسيالمه"تفيضةلما

الثعرفيجديدةئد!صاوبعضناحبةمنافيوالهريالمصرالشسبينا-؟-دوا.ويلشسابراهيميدالسا5يريث.م.ريالةءضوقضية

راقبلحكاميبالاقىاركلضايخ%سظلاا!لطغلى.الجديددائيالسو12فيبهـعريوا)ف!السيدعلىبما-كاتاحءمر!عةكذلكيردةطاويضر

ناوارجوءنيوالسوداافيالءرالثعرمنلدي!اا-لثربامثلةاشودم.قنطفىوقعتابفيالىمن!اليتنمي.ءضها"بتف-يرويرقومجنبإلىج:با

بعد.مافيمانةرمقاسةلدرا3ًءةاحةقهيمبرااالسيدنيكووقد.ريالةي:و-.يىللتكلمابرعفىثيربرتأزيازاسهتف

علىالفيتوريالسيدوضعتقد-كاظمالسيديقول؟-ز:كطاامافيقصدتماناًأحياوفوضابيريز"اجدفيمعزنيا!لى.يرىفيماحقعلى

ويلفيتولموفالسيدتخديدالىضدتنماوا،اهذالىؤ!دتفماالهامشكما"أرم!درنوأ،للمناقشةيةصواواالخد.دعنخرجأأنجقةالحق

51شعرالجدد5االسعربينجداننيامنلرغماعلىاهذ.الجديدالشعرمن.ابرهـيماليدلليةو

يةالشمروالخماذج.يةزءجيروقدرة،يةشعراصالةريالفيزويدالسدونشطرولي-وق.كذلكالخرركيشعرلىاابرهيميدلسليثيرو-1

الثعرئصخصاعلىلل"د)يلسقلهها،الجديدالشعرمنسق"تاالتيجةالركياؤكرولا،هـذازكرالاوانا.بالصوريعبراط؟-ىأنعلىليدللإت

.ال"عبيريمااتومسرؤعةعلىالتدليلبهااقمدو!لجديداهشعريخفقاسماعيلحسنعودنوا،لصوربايعبرلمه3بيالعرلسعرلار

ادباهكذتماعإىلت!ليقباابفضلوالذينضلالافاادةفللس..،ب.داًبرتعرلصوباال-عبيرو5الجهـدللشعرءاصبةتبرهاءااكنو،بإلصور

ومحبتي،يبقديرو!يق،نيةلحاانهمللم-لمىشكررفومو،دازقاو.ميةاإةاةرزا).تارلصوبابل،ورلصابمجردلائيألينا

الملأهصمصمصمدةال!اهردانيا)سوالش-اعرقص"دةفيرالصوة3حرانالىاشارتياما-2
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