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؟مذهنبااحةإصرا)فولالىر-ارعظزا،جيها):والىوصلقدالتفيملوالا--اذحسينطهرالدكتوظرةمناالىاشاركاالاحظت،ايارمطلعفي

افيرر:قاء-لااحةبصرية:ةدهو،ف:اتكماوالسالادبمذهبعنيخةلمطللاداب..انًالىارتاشكما"الاديبيءةبلمندزخوريرفيمط

نماءباغراولية-رللأديبصبها)توءهنىنليكوانكارنااشدزحرا".وكاماتكلىإت،شكغيرمن،اخمالقررو-يكو،الموضوعفية43

للأدبيهوصالت?ئنليكوانكارالاناشدنكرا،3111.والحزبالدولة،كلمةاذنف؟ذ.،ضل:عاًزاةدال-تننيأالىنهارافياشيرأن!ويحسن

ا!ف!"والازةة(دذا5لىايرهودثم،(.عالحلموالحزبا!رو!زمن،رتإقت-ا.كااكافهيك-بالأديبل!يخوررئ.تالاستاذدظعفيرأيمجرد

:الحلمةهذ.ركرث-دنو-لرانونيا)سوزءاسيونلمإرا)عيول!:اًخرساليأ-قو..ر!ةا)ةقرذ.5!،لآدابكاايعبتوالعددديم4زفيأترلةد

لاانشرطنولك.صحيح(،.يةالءضروجالارةد-و3مالادراءل!.الكامالىىوجودنافتراتاخطرهيفترةفينمرأنناشكغيرمنهؤلاء

إ.يلىأندو".(،!ثحىءكللهمسلف،هندسقدنند-و3المؤلاء5يركونثضبارسالالىربعىانهو،له5رأناناؤيى:طيعماخيروأن

ةحاليصرلإقودبالاعلىالدولةجيهزوخطراكدمؤلمرةالعبهذ.لمحافىرا0،،مقيهعاالىءتج"ز"ـافليءر،ةهطراشالسفي*او:لمس3هاديةاءاضو

ويم!،،.هـااء"ةلىا)قيةاطركابةاترالاشلزأوكذا5،):.حووضولصلت-ا5ذاافعا!فىافا"لاداباررتةديممنالة،رةهذ.ثبتااذننيوا

%لمابإ؟سو،ع!اش؟وليى!ريخو:نطئرتاذالاسانرف؟ماحةوءسجوضويدآءدو)تحديدها،الحد،ثالهصرفيبةرالعرالامةلواقعا!!اسبةدالحفيفه

أمو-ة-")ةةتخذواإ)--اسةذه5"ـعنزفسةصاقدة،و.الادبيةمهـ"ا-:3%يى-:تصلالدورذا5ط-.يعةإن.أمته-هـاةفيبيالعربالأدردوكاف-أ

نمليوعي-حهاووا"جا(وبالادبيرديننها.هـوقةنممعنقلاًهـستشخصءا،باوءأفينصثاًنهاحظنل!لذياالملمتزمالادبحولةالداشالحبكايةالى.

يكونانعلىاراءرىافواصول!نير،:لشفو،و.بئ-هالادإبعنسائدثكنتواذاميمةالكرالمجلةمرز.نثوء.ع،ضحأونحوعلى

داخلياق:تاعدبلهصصلالاديبمناختياريارادي!!ليفعبه-ا):وهذاالقييةالنظرسسالاالىاطديثاصوقانعليفا؟س،الادبفيالال!زام

!.إقةالحقبمافز.رالكطوطلشرباةهادهران،آ-نى01بعدةلحةيقاعلىمهأةاكلءددامشلالامنعينزوبرينقالفرعنكأدثسألك:في.بح!لطا

ليمارظرفيآءطيرلاءيةضواإوالخقءقةزفممعلىإمالمقخلياارراةاعةالام5ذاإن+ودنمازااً،ج،ااهرضاحدودالت"ذاكنلمناو،بيالعرادبنافي.:ال!ا

ةالاهاجةحهىالتيا!أطكرةاخلإةلدل)ةضايابا،ريخوأ:نطر:إذالاسن-تكافاذا.عينوالةهذينعطت!درالتيالادبرجةالآثارضعمطالىذلملا

اياقضجمثعزشملحتى-ة"زظرمم"ئ.فر"أذالاسانبل،يةالحجوبربةال.رالىدفإ:ع،"ارإبمإجزام"،لمتطيعنسلاصةدرالىبةشورفةالاأارالادب

نمدافرزهكاوحة-،ةعناةظرا،آرصا،ثالحدث?راكا"ـفيومشاامالماان!ذءةداءةةدو،ت15لاتجااذ.5كاق-ثولادباءاهاتتجاالىا،بعلناا

لبماؤفلرفيةالحكأ؟هذ.نلىسز"اوا.الخاصةياهاوقصامةلخاا17وفضار!اامة.بهيدةجةدرلىاو))*وضيحالتهـلمييز-عناليونبكو

نمعصكللأدبر-دلاكانوهكذا،):ال!كافةلكلضايابعةالارور121الا-!إذو.31!ر؟اور.بيالعر%ادوفيامكزالالمنعارزولكهنا

همهيافي.و،إهوء-اا)عصرذاكاراقضمنمش-قةاضيع؟و-:عإقان....ـء
حدفيهمنذالمقمورهـ3،الادبفيالالتزامةدعااحدثعدحوريرليص

دةهوهاة-ليكةبف،وا3عنالادليب.ءدىلا):اليوباالعصذلكبماهيرتأ)-يرفىمانهـاستورأييج!رجنهأحيثىكافةللإصبالادثب،،

ى.اثرو.ؤاًمباًشعلاًفاوم"ةعلاً"ءبمةبف؟الكافةاوهير؟اار3رظوورالشرءلىرقضىانطيعليستلادبانبالقوفي،لمج-.عبالادبا

ءه..-ةكلومشاياةصازيهتبرزقدركةو!رايسيدياا5*ناوءمس!ينليافوموسروورل!راوا!نجإلااونار)ةد!يىةشهدولخيراولحقانب"ا

أشطفيروهى.كا،مومش!كافةالاًياقضهياصحتح!حاالحاواطتئيتاساً!رةوثم.ردآجلىخإفاالح-إةفيافدبالاانعلىكدليا!،كلىوغور

لةدلوالعطبةاقرالديميةوالحرفيالوطلإأ!بقالاس:محاورةبارغلىزدورنذ-وي.االذيئللعامةىحة-أنالاديرب!لىقرأالادبفياً؟رعنمماةاً

.اه!ك؟ولاسأطالدوبينادقبيرتععلىاو،لس.وبلرينلموالسظءبةالاجىوالاز.يةجوروالبوجبالرا-!مةاللخا!ةلا،نبةلاز-!ابرةا)تجروصدهم

لىااوز::هأ-الاأ-انلاات؟هتطيادةزافكاهابعةلأراورلمحاا0"رزجعوصبارة"وإيا.طيا.5الشعبمناخذايرك-بة،و.-يانهاًبةال:جرغسلا

-:طويء--!مم،أرزىطورالىاهةةالرزيتهانسارطوتخطى"ىغكينهيتهزطرعندزاعهفيرئءتالاستاذ؟ض!كماؤاًواح؟ا."اًحمو!3مواوفح

لاخاءااراؤروفىلمرواوالةفروا)ق.ح"حممارالاسولاس*"مارازفىمنذلكعلميهغرا!ةلمجطارامنالموشىالم!رتالادبعلىءهلو،بالامثلاتييأزاًح؟وأ

قرباو!فكااو!ىايةليشررفسخاقوا)"ثرليين-ماوالكرليمالحراولامنوا.ذ-بةانسلاابرسااببجر،عةلجمااة!ياصإصهامزهدلاعايهيحمل؟ال!ء؟ممن

اشافىصاكل)ةس-رالط.-.ةعلىليينا؟شراوالذهناجداس،طاتيةوو"،النهالى،،وازلهجالبورفةلمكرالاذواقا.كأاءلارخ!يص!م9صزهلا5ع!وءمل

*!(.!ه-جافيا!ابماغةواشاكأالانسادةد.1،مضحءةاضاءالى،نح:ةالى،فإيةالىبحاص-ةى5التيالاذواق

ور.؟-افكردماعن،زطإقادقر!إتباذالاسزفكثران5+اإلثاب-منفيسعيرتؤأنب"دو"يرة3اظاوجبةلي.د-أالةو-ا-.:خدرةيةرذهنأاًزطالع

موقتز.ة.الاز-االةضيةءبئيةفباًنيرضلمف"و.اكطءاءوعلى،بعةالار5-ذ.لانأدبرهفي-لولهايدورانعليهبعةأرمحاوردي-للإير.ينجالشر

،-!م)حوفوعلىزيءنزءاالىوك-"ينرإال.قياامنأزبراقد.ا3ءةلثيوىنل.بللشءوليكةلم-ثاايةال"ءريااالفضاسسهي-13قشتمناغلىتي!ةأ-ورلمحاا

.ز"صا؟كرخطوفي،برءآعرمياونر،اًمهقوقياطا؟ةرإ-ظلمننافاوكذلنبربأاطا)ة-والىىخرا.رتي*ود،لمحاوراذه5ويرءرحثفصا!اروبعد

واًل:ظرةير"ق.لىلم%"فافيا:بةإ-واالش؟وحيةيرةا):ظرمنزفإتااإذز"زامكذاومادامو.-.بهمنا3جموليدور.ي!ونوانج"ـ:.بهيروانبالادءلى
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وسباددك-ماددكعلىنحصا!هار،والغربيفيالسرا"نالعابينالسلامالأمةادافرمنفردخوريرئيفإذالاستأنفيهشكلامما.القومية

اهالعلىالدهرابدسيصونتا)عربأنزةنع5ل؟نيلاانساوتسلمتكل،ومآسيهالامهااص،وافرافاا،ة-وتهاجمكلجاض!ايح"ونالذينبيةالعر

حالياًرمنوؤلاللعربان،سيديياةالحةيقمذ.اليك؟وسباوريكاعسأيرأنأولو4ـ.قصةفيالثعبزبجاالىالوقوفاخةارقدالذيهو

يمة.العرالايديغيريداالىياهم.قضالموريرولا،العالي)سلامليالمذهبايسلمرالا؟بالفنيةبمظريرتبطشعوريرأيدمجرالا-تاذ

كالىء3!االا-تنماروتعممارالاسنحاربأقالعربتحنعليياربأعك5ناأدافعالذي"ـهوولكثعاءالسعرواتشمنةنؤونهالهرأعن،عنه)؟!ا

!؟سفاربكيفلكنو.بياًغر،فلمشر،جياخار،داخإجاً.لونهمالىعاصقد،بةالطبقيةازجوأبوراالاباطيل،الادبفيالاباطيلضد

.القبحوالفقرالشر.جذورنستأصلانالعربفنعلتانرأعلى5نااًقفإواهذابطرنهابلف*-بهذاوا؟س،اكعبنبجاالىالوقوف

مصمويحددواانبا)عرعلىأنفيء.ليتكونانويرب...ضلمرواذه5دام-وهـا.يه:ةدهلالتييةالحركبةشترااى5يرةفكرعلىيةيةطر)

رقضاياهمعلىوا؟فكروان،وسبةراووكبةأمرةقوايالىيهحازوافلاةإيلاملنتأانلناحقنبجامنلعلمياونبجامنبالثعبز:صا!يةإ:ظرا

.تارجامنلاخلاالدمنال"ملاوأيبدانو،قا!"ستميقوسساا:كافةاللهذ.،الشعبالهذلأن،اوقفاذا5قليلاولوذةاقشانوموقفه

الخ..نيانالانساخاءلااوالأمنو00ا؟ثرانبرحماوالتريةلخراماأحقهـقةولأن،ورءمكزةءهصرقضحية،ئيفراذالاستز.،1جاالىوقفأتيا

ؤ-اقي+افيبا)سمننبىوافوقأهممن-عر!!!غإرالتانهىق.قة4ةاالشعبانولاأا!القوبف-او!در،م:هازبجافيزضا!انبوزلاالع!

نع-بىميو)ناديتعلنزةاةاجبيئمالقوءناونهضسصيادزتاس،حققكنااواذ.حدةواةمرولوذلكيقللمؤءترالايمص"اذلكن،بيالعرالشعب.واهن

مه*ا-تخا.علىلي+:ديأو!نهصيعيىانيحياًولمنالا،حداعلىنىر-8أتياإلمالعث"وبمنكواحدإلابهص-إفييدخللمبيللعرفالشعب

مياةهر.ظاقضيةول؟-تف--بفقرقضيئ-)يسبيا)عرالشعببةقضان،ليجع،اصدمول!4م-يراأرذهو3عنيهبرأيئرجماذلكوفى،ةضبتما

انه-ا.ندثارهاواريةا)عر.وحالر"ماراةض!يةول!:13،بالسهذا05م3ءةلمحإولت"ـالاستقلارغمم2نفسافنوفياالسيرأع."-قا

لاةلمالخيذه5اسإسقصةهيإق!بةاإن.جددبرذرالءعااسطورةواس:فلا!!باكويةص!رورغئموسكواذاعةمحطات-عنما3ثيراًإننا

لم.5ر5مظادءرلاسه"!ماراوبيالغرلاستعماراغلىوالةضاءلمدطالهامال-لمرلىاةلدعووا،طكطلوا

وحيةلرا51-!قوثب،ببةالعرمةللالمساليعثو5*جالصحلحاطزايةطراولامنواءلاخااراقرالىاعوندو،لاجتماعياوالظ!والفقر.حوالق

الحياةفيهصاتر4نأالتييفةلمزالاطراعلىيرقصىبيزقلاارعث،لخإقيةاو.يخورئ.فرإذلأستامنءلاشيااذم5زفرلفدءهناو،ا)؟ثربيه!حماوالتر

اسبوار3يبكاالتيمدةلجااالصيغوعلىبيةلغراس-اتلمؤاعلىضىيرقو،يةبالعرال!العالملعم!تهاودءوتهمدعوتاوطفيتهادعامنوءوصكومنسهةا)قد

ببة.ا)هرالحءياةالىتر-؟تيةا-:8لمازصارالسجمعبةالى،بناأور،ماريهالاستتماريالاسأطلماوجهفيالاتحاد

الي.ثر!:فيهز،.ببةالقضذه5يضع"ـانع!ي!عرمإكؤماديبيفالايم!تاذوا.ارضكلعلىام.أ3،اقدنيةفولل-لامدبةابالشعورنصاوالميالعا

ليسووجوالر4ـالح"اةالييعيدمنالىجةص!!هإذراليإن.لميتاذرعااليبعث،لمبةالهافةكلالمعوقف،ليف--ببيالعرالعامل.عيرقفلمخوريئ.فر

نها.الدئفيووعظا)-لامفىدرسوالىإمإعاواالك-اءالىحاجةفي.عاليةرئ"فتاذسالاودعوة،لمبةءلمدعوةوف؟انبةالس-بةالماركدعوةان

ذدئو".3اةالحالىقم،اذر،-اليعهيابر"ـ:-!*خقديرربالىبحاجةالروسير-ةنالتيالباردةالحربهيإ،اما)-لادعوةأننتصألاءب

.امهاقدولته-ور.يدرستويمتيحثاك:فش"رفهـذاالء.اذرانثقاتودعوربومالحءصالهايةفوكدولةحق!ممنلككانذ؟اور،تك:ءكها

من،وسبةالرليثللتآوضعتالتيالترجماتانسيدييافرعرنتايىةاغراةطروالسيبيالغرعمارلاستالمجابهةردةالبابلحراهذ.طقهامنفيتججز

هذهبمان،-اني-وفيالالادبفةجانالىوي)ست،والك-يالىغور!جازر؟ا.الارضمنبقعةكلفي:عيالشالةةوذخةقبدورهاتحاولالتي

نف-رالتيءعاةالبىةوالحقيق.بماليعئ،منتجدلاكانبلمافيمكدسةال!رجماتانميروالىظإتالتيال"رببقضايازفكراندونالسلمالىنررعواًن!ا

عيراًمر0وجدحشىلآداباهذمط.ميتذوقكادماشصهبناانهي،ذلك"ـامتراضلميغفلان،التجاوزذا5فطعراديبوزايرتجاناما.حلندو

نءالشعبفزصرافقد،"."السيةعالداو-فبةال!يرةعالداورغم،ء-"-اغ.لعجبالىاليدعوحفااة؟ذ؟لمكيالعالىلساشء!ثينالصامععقيرزهفع-و

نأ"وإ-يطب8لسزصرفا)ة-د؟ظ،ذا.الا،بىالىبماورالادبذا5،القضهإر-اذ.5يحلاكط1101لإمالسكانانو)ةحمس.دييراإ!اناقضتأملإة

ز!:ته.يرفعولاجازهحاعنلي"صحلاالادبارز5زق،ران؟كن5-ا!0حربدونبيةعرجعشةلسطينانتؤ.ن5اط

وقصة،امة-هاياقضوا"تزم،لمإكزمابيالعرالادير-بالىجة؟ا!نبيالسبلمغروا؟بحردوناي،ودياالخلمقوائثا!اسودم!هادةنهبةالص؟يو

اًيرصدرصدورانيح!بالادليبانيركألربتطرإقد.ص"خابصؤرةب.ث،!:"مارالاسدوطر،اءربالىلجوءدونمايرةالحرثطالعربغرالىزضمنا!5

منعةمدفوطيركوفل!،هةيقالحقهي151يرالتيض!بةا)ةوعنوع؟عناص؟ل!يمصنهل،!حرندوذلكرلمتمهل،بةرالغرلاحلافامنكااثزفلااو

التبيرالاقةلحقارة-"ـفيماو،هزفسعنليصدربأ!،علحاابلحزاً!!فىا!عليها؟5الةضاعلوحدةاهذ.اءعدأا!ربااندونببةالعرحدةلواتتمان

ظأدبضالبماور.رعدا"تزمبيالعرالادر-يئقلمبماًر.امةه؟صبةءنالمي!العللسلمسجلىيليازتابدعواناذنعج"ب!؟بحردونللثفيي!

تاعليصبزومخإصينكةاااذلكةة!؟،ز:ةفياا-واابللآدلىقإهـددمجر!طإلساإا.قبينوئ!لم!طارالساذ5بينت!لةظل*جام!لاابعدمزة!ىرنادون

.الما!زمالادير-ذا5خافعلىز+ما!انفيرفسهي*تبرعربيكلتربيإ"راالوطنءجاارالى-يديرازطرا.امةةا

ةربصو3-ا"ةةهلوالجا،بربةا)"ربللادايردةجدةزظرلىاجةص!ا!نناحقاتخشىألا!؟سيديليابحرلةحافيرف-كنعتبرلااً.بحرلةحا

الأدابزالمثانهيةالحقيقو.كطمالقوالص".دمعتخمش،طةزظر،صةخاذين5-فيا)-لمأضاراغلمبااذ،دارسوحكماويزالغوذكظلبؤياطااستإ:ام

ت2لآلىالىارزرتمالقي،بريةا)عرللثخصيةاطإقكطووصكطأرا(طابرازهكسف--ب؟ىالبواطالد-فصبةا)-!ز.:برلماذالىذبع!وإ؟(-!قطاءينا؟ز

.اك-افةتار!لحضاورص!ارفثوودجومكأ11اذ7مماو-ل!ال!ىكرى!!و!رالاةضبةاةضيةلاناآحةز""ببرا!5
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كأا!إخها..ا)لمأ-اءعنءدثوليا)لمشايزت-رعهينالمقلمنذهبثم،اطلابماالة+صب.نتخلودراسة،قيا)عريخللتارجدثدةدراسةالىجة!اتحن

،نز-لمكأتي.أساو(الشببو)اذ5ليينئعلراااجكزالاموفالع"بقا)تطا.مةالقوالشخصيةفيهتجلمتيخلمارزهاساساعلىلهوونفاالمذهيوئةدطالطا

دال:اق12يحلمضةغاندسبة5م-ألةنكوتانعنمتنعانها.بركفرتيساومأالاقةضاديةولاجحماعبةاالحياةهرمظاوليتناملشانقلاباخلقالىجةب!اتن

ذا5يمثلك:فيرتأكااراو!!ذ3هوكمربييا:..الجماهيرزصفقثمنحن.وحدلمبالعرايديفيالأمزيضعاسبةإسياالحياةفيشاملادقلاب

(،إءلينا.ضاخااذ5كانكااقد00و،،01.أيتأر..ةروا)ةء"نىلخطا.رجلحااورالاطامنلا،الصميممن،كزهـرالمنا!الممالىجةب!ا

!؟ا)"ورةمعنىحقأط41هذايمثلاإعكشانك!ير-تطالذيا)مة-كزم!السالاديبالىب!-اجةفن

الم"-كبالضوءفيزكانإخ!ا.ا)يوحةمحضفيكآ.،حةللواحة"قة8--لا)شعباماميقالطرينيرانثجطتيسو،ادبهفيوة"اياهاامتهوراتضر

.شكاتي"رينوحةولمطراكاةالمشبينطبةعتفةزجاباررالشعوفي،حةاللوعلىتى.القضاياهـذهكلاعوملمتزم.بيعراديبلىاجةبحاتحن.والقادة

..ا؟دارءلىالمعاقادعالمحيمط(فكر3)إءاستيفي.ءتلسمكاندوخذ،ميمادراجهاانهفى:اي.اذرباجم!:تأنتعايميس

ةحاللوفي"-اخ!غا)تي"-طةلياو،ز.اطلاراذا5في!اافةدأتيابالا-فاةواكةلااوم"ةقينحقاكةا5ً!كانارنجها؟ادير.كلاديربااهذل3ف

زة-!رنراخ!اً..-ءإفيلاففط،هـاز.ا13اتحيانساطة8يعظا-،ظلي.وادفي-ءديياانتوحكت..وادفى

فلات)إلاعلىزعطفلاانهافي..هااو!!ه.،افيكلتثإن...ع-.اًاأ"ذ-اعغاغعءيهاسوريا--امبة

..(نةلابئ

ف!كي.حيماطاةففيوحة.ةةنافذةدءرلىتكوانحةاليوةضهترلكلد.

إلا2ءللا،3فتيةياقوو،!دربروزو،3:فارةواستد.مفةيىتوالاحرور..المعاصرال!انعموض

،؟:قالى15دصوو..تلاق"!ااهنومن..ويا،وزبةوبروزاا-تدارة!ودالدينء!يبةلملم

..لهلاا،ملسا

ج،صالم"لملمصوراًبين!ثنبلأراع!للصوا)ك"تبةابوبهإشما-كهنا

7.19حةاليوهذ.زع-بئلاأأ)نج،ذةالسءوبةاوغر،افةلخرامحر:ضر!ن5ويىء..لمضذوقاو

!الما)بريممنالرديرتكونإكبذو()؟،!ز"بم.ئر-.المتذوقينكافةئنبالكليةءةقودةوهي(.مسمياازج)ب-إلايرعبر

صعجهونا)8ءصظاىاتلى:ولمنوكم،نالفيبر-عنهملمالاعجابهوسليالىءر"ذاليفلىلقو.الصإيةيةالح!ربةالبواخلف،مدجا،ن3سالمتا

رينالدور-يئا)فاصل5ءماثم؟(ديح!ابراقم!ات)و(ارفيورحمات؟ست)ةهزعربصوتالاالصامتا!ءوناهذ-تركولن،ء:اسبمبافىص

حىبدلمالذيالمصاءرالفنبينو،الا?اعووجدبثالذيا)ةديمالفن...ا؟اداتهذمح!دا

لأفخاذضعردءرا-عةالراتالةفزهذهكلبعدالفنايرءود؟اسلوبره(؟ا.ءباباءلي)ءةدوةيماك.نفيناوكم..(?مياحاتج)زعم

لىعيحتمو4ـ،بققويغإقأم؟الاعجاببفصد،تالساقطاتإكوصدور،الكافراوررذلكينلاخرارينوبتهاو،.غإقةبرةاال:وزظا!اهذوعلى

بمامو،وض!الةرواتجلمواواتجمارالتذم5ليصارعانهرمالمصىغارذلكيرةفذخلااأقدنأحقاًرةترضأ.بهأسلواكدبةؤالفةانخإقهلذيوا

؟ا،ر*بخخرويالصلباغلافاالج-دارذلكنطحفيإ-تمرزهإ؟لهارقوانبغير؟ابراكامة"ننا)محباج

ناالألوبصورة(إ)ةهـقمزارز5لي.نوبرإنوو،وقكمتذ،5:لمافز:ياةكافاكرذا(..فإفلياافتج)وأ(..لفوياافةح)يصيحوهو

!:؟ذو،نيقى*ةروفض!:ئيتر-(حةللوا)-ى3ف،يخ?ظاعد،طولخطاويرع؟ش3؟،أ!لمج!والمال"ااهذليثتحرو،هاردودفةلمصاانإ.بيما3باطاا)تو

.افتماخ!بةىعدنامناضضوصلباو،داعةلأخها،ام3)فهاقيوأ،فتيقاث.بالدممتدفقاًير:.ضو

لىاللوهـ-ذالىإ:روالة"اقدالةأء.لطير،فو،ء:اةفاز:ي1،زعم،بمملمةااوتالصز"ـل؟س3!:ر3ليذلجمادانةا،!افالوحى،لكةهو

،قةالحق-كاكبإقارقد:خماهـففينالةصاليصححو!نوتاطئاطلاصفرا،قلمغلماالعالملكذ..ياتكارلذازاتىكلءحياإف/مثرعنينالاذ5إ-تحقلن

؟اعالص-رىءةديم:ا!لاف!،نااماا،،0.3ضلمرائما!و3ة،15سشغإةتأو،حةللوات!اإفي،ا)ةافدصا!و5وءا.،مخصباس8لز"ا

لم؟بميعنم؟.لم!اذهـا..ءا-رصلواضر،لمراونوحنا؟هاافطجمقتاو

حا!زلاا!!اتالذنازفد،ال"ىضمر،لة1)عز،ادزةرلاأ،تدا)ةوير--ة.ما!(ير:اًمهـةاد)لاإليتاك:ااو؟زتهازةغير(لمبففا)اهذيملكأ.

ضء-ت!اونلا،انلولااوضحتلةد..كبةزهجم!لماو)بةلآاةطأوءتا)ءامالفخانأءأدلاا،ابطرالاااذ5دبعحقآض!دملذياماو..لىةاوا)ب)"ف-ير

(لمغارةاابإ-ءموةتحأ..ه!الطا-مههـتكط:و،حءةوبدقةودةصمةكلهيوالتي،حةللوامزستلمااذو؟لحآصا(بعينلارا)بدماءمخبلطة

؟زقد.الذهبعندي؟ئاطلاولم:تم،ةرالاصالونامل!متأاقفاناماتج،ستطف،ن،كهادرالذىوهم،1،اإ*روثاناز،ط.نىان،رلمصوادنيا

نه-قتافي؟!لة-ية،ـبازفسا)ة:انرحقفإنالحنو..لةلضحوباحقآدللتامأ.سا؟نأو،اودكلى،و5لمهءا،و5("ءا،عط.نيانلااا)"افد

ركونادص:مبةر.يئءةآدفارقاليظ!رأفرءية"ـ،للضشا!صعيديعلىاطصأقابمنئهـأغا،ةا)طبعدالطبةتخ!هأطشفلمرة-،ـ،الةتارلمعا

نأمآتلأصبح،ذهـ:اونيكناشكلي-نو،ضاءرو1،اءصحرلاصفرا.ضوعلمووانللووا

حتهلوفيحق،يمءلةدطتالفةان1.صهغراكلىمؤأطولااملمف؟واأطخل!دفذا-1إت،صاأو،هم!ت!اأدزةةصةللوانفا،ا)ةافدةا"اإذحتىو..زع،

زة-كحجيةاليست،ئص"ـ-خصافي-يعاًأشتركلمآعات)يسيفه.صدقماو

بر-أر"دا،ا+3ءأأولكع،4لمهـ؟له،3في(ريدبرتر5)يقول

وأ"احنجاعلىإقإطعاالحمجما،ماةلاشرؤرتن،ىالاولىالازطباعةشا!رتلمذالاتمةال!نوا!صرو..اصالما)فنان)راجع

"..13فبل.للادابا)ثالحةال-ةمن(ارزو)اطامسالعددفيالم"شوردسعح-ن
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الامفرذهاتصووفياخطىءولنيستمدف"ـ،الذيلالمعئ-لمهعاخ،ل--..لااقعاءعدكف،مأسان4ـا!!مزو.أمها،رضي5؟يهاإ*اشرالتي .و-ىرىهيط

بالذه؟عئتدللنطه!ولأنمابقدر33يفلاالىفيؤهشقاليس.،،نياً(نددفيافراوكع!اس)ثم

ا-تيعا!"ـفيظرالناةمعاصريس:دعيالعاصرالرسا.يرسمه.اولكنأوبث،ا)غرضار3إظعلىالمقدرةةد!فان،التعبيرتعلإعألا:هو

و5ينللآترؤفةالىاإذ.خالخلاالا،-انفيابانذلك.الففعلل..لالجمهورينذرالذيلا..الفجنالتا..نعمإ!ا...الخطوطخلالئالمع

!أ.وجمهور.اطديثا)ةةارممنء!يفصلالذيالحجاب..تهذامرضهإلاعلإني"لاالذي،صلليو.لاالذيبا!،والسلإبةبالمثر

!صمامعاعرة،الم.روضةكلةالمثنتكولىاأ!ظرالناروماءرةيستدعيكاقاجممية،الأخريالي؟ئاتغلىغامف!،ءعينر!ةكماكة:اجء.و5عالمه

النرءعاطلتفابالا،هةالبدبا،ضهامك:واجا-تضر(اهةلبدبا)وأستطيع..هونهلأ..ابداهجدألا،-ءهلوفيقطعاًافءفد.،ليلصاباو،ةةهـع

.أالفئالهولفيرشعوواللاوالثعوركايرالنفجديومابين01ء(اعةالفز)و.فيرال"صابروعةبينطعةالقاكةإلمسثارذه5و)"ش..هو

لفرط،)تذوقه(5!جإيا)مخاًيرتاج،فرةجمالامقاحةاللولحواننيإيقعينأولكن.كاًشرلاإليست؟أيمهيوول4رفسنالفوناطخطوان

يىةخرجكيماليوحةامماأ)تذوقافيقفلن،لمغلقاتاوا!)ةفاصبادمحشو،-قيطرلور-،يقطرفيكأةىنكإ.؟!.لحتمياطيسقويعنيلذياالعاعم

عقد!لحلال؟سوقه..طعةلمغقااوبمةبلمثاالخطوطاهذءنمخط)هرءعئنس-صلحكفسبنروقزووطرلفو،هفوقوعيأرمتصو،طعمدلا9كشر

ب-لاصديهفييدركاهأن،الغرضإلىسعةر؟يمأنديرواغ!الظلاموفي.بكتر،طةىالتيالعلمرقةالاالطعمولإ-!.أ!حقآبماثتان

...لهوشيرقدذامناتضزاو،اتاسهة"اًروالقي،الهقيةيسلفرلتإك"فطتيذ،آدصو،ايدفرسأذهب،-الصمفي

!إالغصخنهإصهامةثالااهذه،زظرارر..اهنفيأالءاذلكصلاف-صخصاءتاًوحديوصأذهب..نا5منهاأرا

"..-..نيسسأوام-إكةيزهلأ،ةلأفت-"ـعنو

فيفي:اةنخروالمنصالىهدااعكاحزذ.اللللديال"ـارلجالىنلبا(قملديىاينلمخنكا)يميزضكمرليماسأ..دكنو..؟رتحز3.ف:بز-ةغك3ترأفوصو

؟.البيصخاءالءطعة.؟!.فيمرهزفسو5

!أالحقيقةالىوصا!ةلمنقبرشاهدإلاليس5ذااًنواثقادكنلمإذاوعم.؟اللو!ةضوضوبينر.:ىالتيا(-افةفياللاشص"وريمثا!كم

ء.!الهولادال،رسؤلخلاومن.احاش،لمايراً%هينأإمهاإايظ!اطوكامبوفأن.؟ا)غامضاللوحةعيلدااصتء.-%ن(مذلةفي)ولحاأحينلي"صإ"نط

.الروجمثرق،هم،

وفيينار-علىال!يرةوفي،أررعءلىالصاحفىيمشىالذيمهماررء-ة-دللقيا)ب!رذه5أستبطنأنمحاولا،صوابيعتامامها(اغيب)

.-!؟..ضيهلاراةللكرىالأخرالةاصبةمن

.؟!ربعاعلىءالم-ا..ةابهال:وكلـزايةدغو(س-مياإف"نخ)ولاحى،تجوزلا

ءإ؟الاأ-انغيرم-ن....!األملاييص*ور

بقدر،الاجابةاك"ثنطأن(أود-ب)لقضيكقفلم..هذاوعلى!،ء-اتالزلمكوهـذيانموأحائروعواطنصاداًجخلالمنأ

والمغلقالهينضالسذ)كارؤالعوضفيالهوللأبيالةضا!كانما(ثاذجهورؤاهتانالف!هـ:!زعله8ضال

..4ـ.رتبالوقتء"ـ.رفسننيالهرب-"ماو2ف،شهذيا%أعلىالفخارردلاطإكيو

ءصنلصطيتاحىمطبقاالحجروصنظل.،الفهـانولا.،الناقدلإسلا.مبث-ريكعبصطزف-،1دةهنتابرةيىت-رجماالابرةإلاوليىت

صصووالوقيرالا!مهطوالكهنطإضاءةيحتممالمتذوقطواالفنانهـف،و.يإ!ماحةجر!ليةلاولملقطا

بؤسمن..ءلل:روالطي،هناوالل-عه.يد3!مهيدنالانسمااباتعذماماعنءالعفبء4إلالإ-ت،زهمورقغلاإفيالةضانيرصطةعهاالتيلمباشرةاو

....ا)ةةانيةغاو5والذي،داىالمقااةقيضاإل!.بةيالقطء.لوحةعلىزقامأنسهب.ا"ا)له!،عقيمةقيم

دنهلصغيئلمحصنةر5القانيمان،وضرافا--نأءع،ء-ة-:ن!أص!خ،ودة121خىةقتااكارأذء

،ما.!النرتخفاقاأم.ءالالمث"خصاقاذلكمعنىا

رىخوئيفرالاستاذألىثةا)ثلإإدلابعازضغط،المطدقيحققان(متيكوججا)ل!حاو)ةد

جيسمنةأسوبةكراو،لاطوكثرأو،فة!اشدأآناساخلقو،فةلم-لمبا

ا-دهابكرشابدربقمقياقتركلىلمحطهثلاناعموزغب،ده"بةلىصابقة،عينناأمامأنعنيويرءدن

يرخوئ:ترتاذالاصفييزعزإة-تاحما!زهلايةثا!!ت،ءاولةكلفييفشلىكانهولكث.--ادهنأمن

!ءرةدرويتكاميمثىازسازاخلقاانكلةلمشا8-تةا:بهـا!ا!يخ!اإستلاما

زلمثا.قوعلىتيىقاهاكا!تالتيتيلىكنالحقفا.ارلاء:ذبا)لمل!%ومدنيراالمطإقا(متيصص؟)!ةقفقداهذعلىو..كلةلمشابثأنأ:هي.ا

!ي:ها.كا"ةالكزفزد!ول4-وةبات"-من-كا((ابلآداد!منيالثعرللعدد..ن51لرالمظأرا-تلية

إع-ا؟اادتنيزالأفقحبةر3"يرةحأروالاخيرردكخلالمنتلمستقد

فياز-متقدلمثكلمتزتكاواذابةإكبارءلىلككهـارأواإعجابغلى.كالحما؟يا!ذه5إح-اءفيالةاظرعيئعلىمدليهبالأمرخرافيكانو"ل!

تكةززاستدزق،علييرةع151اللوماكيرنزا،لالمغالاةءكلاا.ح1.قفا.توأش.يجعلداليألمطاقاءنحثا):اهوو،بهكيي":3زإلاءر،مدةا؟أ

ر.ص؟2"بة.عنهنكوليلتيلا)ةظرتوجها)-لجيةعلى

لي.ضىاناقث!زدعنيوصجركمنبقلميامجفإف.ليرازرإيكا-دصصاللات-دلنيانفيفيحشكونو..اءالصحر..ضلمرا..الجةورإ!زع:

الاخير.ردكفيجاءءا-يالمءكاكازبالءلاىلمطلمقأاعنال.حثر)فىترسارلإورجا2و1
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فىاتيإشاركثراانثم.وجالثوبقبهعنقلوكذ)ك.ضلمعلذاكيمالكرال!ديقاجمما-زصاكاقدءتسي.الذيوالليلالنهارا-لإفلعل

هذاارزقولانإزةالامومن.يشعرضذت؟اءعانالىهيانماثديق!إىالشعرللعدد"اءتلاقرفيًالص.ورغبدالسيدفصيدةعنكتبتهما-

ننياالعالمإذالاستوزعم.فلانا)شاعررتمنمضهـنا.ءأخوذقالمعاءينةت3كأنيء.:ًهذاللاقويرالا!ردكفيجاءفقد،الآدابمن

شيءهواك"بهماانمسيديباكلا؟اكتبفما"وتإلدحذوحذواوزنأستغلالغير.عننفيتكأنيأوالصبووعبدالاستاذق!.دةوزن

يى-يخدمكانكجفلتهرففىامراأ،ك.د.ربةالعريةالشعرايدالةقاحميممنالقموبدةتلكعنقلتهاناروسبقمانصهناثبتوسأ8ـكاع..الرجز

لأبيأإقر.مصةعرفيؤكت-"ـ،ثقاوكلبقيخاالصاوشعرطيروالأساريخا)تافيالكاءنةمكاناتللاههأزتباالصبورعبدالاستاذمنيعجبنيكاو:.وزنها

قوله:،اًمفيالشءر.ملوهليستنلوزاا5ذءالقدمافىفقد.وهوالمجزه!القيالرجزا.زر

1)ترب15خدمنررىاجمىءإلانإ"ـيطءفرامعهـومبةبعرمابم!للسعرعاباسقيغلىبالطاقةبيةالعرالاوزاناغقمنانههـع،العلممط

قوله:لهأقراو،،..الخزهفنو

.?عودم-نتف!الدموعفيض-قهـأطلالهم(هـ-ءود)كانتإل!اوةجزالروزنا-تغلالعنأماال؟صجدة؟لوزنتع.*اهذاأفليى

:اءريرصفلهاوا؟ردنهالةةيرقبل!اولهقدحداأحسبأفلا،"الحرالشهررردبفميهماً

ءاالأش.هرصوهالق"وفدنهماإلاصإفالأو(ج!.بة)ولكن."لمط-راأصودةاد!اضعةلتواقكىجدت"فيطورالسمرز.كاتب

لمأثغلاًكطمماأإن؟ز+دأنمناك*مرهيو13أسوق.لع!مثلةليوماامسكاز"إتالى،،إء:.!ينادأ.لهوبورلكللءبدالسيدانمنممرمكافهوما

همطدأبثهحداًا!--يءورايملكرايقالصديماأ-سمعتل3ف.ا5ذمن.لوزنااهذ

ا)ص-ف.إمطبعنمطلدىفعلردمنحفةاراامنتكالص"ورعبىدالسيأدياتإلى-ورالصبعبداي-أزهرءنمطلاهذأًلكقوأحمنتذكارماأما

،يلمصاالشعربخلفيسالج"ادلىا.،راءشعرمن،!حدوادعالةد؟يينلمهرا0خ،دافيئهةةإعناءريحما!كلام!و((تهقصيدفينالوزاهذعلىاة:صر

الش.رصأإجمون-خذوااا)ذينافيينالس51الشس.علىعلىالحربوإعلان.الرجزوهو،4زة!.يىحهـفيوازنوعلىافةصر.رقدإصباعبدأنفالحق

ور،،.اصباءبدذالاسهظيلمصاالشاعرءدقدريخوفرئلأن*لمصرياجعلتهالتيالع-"يةاءةال؟رهذم"الوزنمخ-لةل!ليقوأتقرلمأدري.لست

روحقوالالاذه5روادمنأرىأنيكما.مجدز"نلاأأذكرولا."الورمنءتلمفةثر

ا)ص-فيونلاءؤ5يف،3متى.وةمنزجناأومابكلنحاربهااني!بإقلي.بةءهدة!يدةمنخ!اذكرالتيسعشالازةلط.اتالابإن،الصديقايملكر

هون3ية"تى؟ينتيلي:اأواقيينعرأورينمءسرنكوانتنعربظأ-جزالرتيرآخروزنمنانهاأي-الوزن،مختلفة،،ليستالصبور

القطر5ذامنخهأاةرفسأفيزضهرلاا.صوأوروالصبعبدزنةدحينزناأخيرنتمنكاماوسهاأحةتهرماأولوزنارةمك-وأع:مط،"مختلةررلكنماو

ز-كتأنمناونريىيرا،فترا.حممبوبيعرإر"ـشاعر؟اذذوأبيالعروزط-قالأداتتإكزةطيعإلىجةحافيظةذطأولا.نةوزموتسميهانأ

:أ!وفيق،زن"وفي"طيءترا.صين؟،يةجزاوسيفةًا!!اهىزايناهذور"د.عا"2!ى!:ةعإنمسةةعلنل!
صةطةحقاط-ب-ىشعريجزرفيودةجاوا-.شبةاواتلحظلاافيعجبي%اذ5بعدو7حيةلمصرا

:ولصةدلذللمثامميضلومنصة"-والصين؟يشاحةا!(ينال).ي"مإكو،ي"مإكوم.يصا:ز!أ

حوءروكا.ذ!يا!"دض"جرا-كةنلثلغم!!غير،3ملإدسو،ولاالأصناماءبدلاهـ:إينيأنيلتعلموشدطء!كلق!لآسيويبلد،صيىييا

لمحارامنبرضعة-ابيبررفي-توعد.قيالعرمبنتيو7مططأفر

(5591آذار،(لآدابارأ-حباختة)اً!يرط-وأمرز!و:يشعرر.وزالذي((كاالوضوجعنحديئكأما

:اطإقواواز.ذااوعات،الش"رفيالوصوجمعةىنحددأنأولافعإبةا.فيهيثالحد

!يربرلافيينفض!ديرقئيالليلاالذي.-امهورزضعينأ.اكعرلجودةلازمطضرالوضوحأنزثبتأو

دلحداداررالصي؟الافيلةالرإليوتنضمعوأين-إدريس3:لسهور3الدكأهيركتبأنقباطتجهلهكنت

تخومبل!ض-كةضىكونوحىالوضورلأج.إناإذاالمتنيوحىم،1أبانض!عوأينبل،رلستووايدوث

ت"أجهدإنكالأءصارا)-ةدباد؟ا؟تدالشعرطوشرمنطبمشر-لكقومنيفهمكما-

!الملألوااثالأصديرقذفأ!اتماءارالبوفماطىءالتييةوالاسطورالتارفيبةالاشاراتةككرررإلىاخيرآزتطرقثم

..ال!..الخلثلأناقشإيلاقمماانحبأاهنوبة!،الالعاووا)تعلميقاتوجالسرتصنيق

(5591ارنوىالآداتر،--اا"ا!فيرحلة)منتهذااوضوعاهذاإلىلممؤرقالذىال*المامينءودالاستاذاتاقسو

؟ءضاطنلوزبامإيوا51!مام"-ات؟ا،وضىرالعابعلمن؟وراعااج!اأنافةوأةكثرلمال"للاستادا13علمصذاالتي(ةلالهاثيةمر)ةصيدنيلىافدلأءد.قياط

كل.لأياطءة،ـطويرثحدفىاىلمح:واما001عرالشااهذشعرفى،زنرا.!4إيىش؟ئآ،ال!*مزعماطمننتكاوجالشرتلككاطانلحقا0.جالثر

يحعظيمعن)لمكبعرأانإلايمالكرلأ-ةاذاج!ااإ-عئلاآخيروأ.عاما!حباص،،بكررراسمهيحدةوالفطة9:"اءباس--جب.ومن

،،الادابد!لمجلةاشكرانعلياًمآرىارانيكما.واعجدبيوأحتراميفلارعرؤمط.ا)ةاس!كرالدىمعروفف"وذلكو.م،الس،يرالأسلحة

فيزناور"اقشوينلاخراماقشفلناحهازتيالتييةالحروهذه،صدرهابةرحافيإستههميوخماا)هةدا!ىنااؤشعركانالتيباءالحررعرفلاكاثمنبىالأمر،

الأدنج!أطامجي..تغوان!ايدفىلاللتيالحقيقةالىوصا!التس"!ل7ىيهوذاءيىرفلاومن؟ؤهيعرلا.من؟"نر-؟سلرو،أشعارهم

.الإقا!علىهـءثرلههيؤكانالتمرتأ-ا3رفسإقصيدةامن-ىهالقارفعراذاو

للىصابشهاكربدرنجدادهيصة-ةةقىجلةأنتيعرانضروريافلبى،يروغونحينلونه3ياًثم
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للهءكرةكتهاقضيةالنكر-إر!جوا!بمن-افزكدمجراكل؟ال!مةديثالحىا!لصريعرال!فحول

امم)ثم.منيةمصرامةوبءيهءاعلىدا؟اًينصالعالمجمدالسولان-وادكاظمبقم

زبةعرالفرة3ءردسبيا!فيالكثيرنيناعادابندفيننااحهاصار(ربةرت

ةإلارماغوروابفيمتخفيةا):عضيراهاالتيتهفيزةرالذىإ:قدطتعف،ماصاءقدالعالمامينءود.دالسات،لييرهـدو

ر"ـكآطديازاعكزعلى.نصاانودا،العرافيد-بالاقيعلقوفماعامةة!صور(يثلحدا)يلمصراالشعرلحو،لمجلةاهذ.منليعالراا)عدد

عنللخثيره-دةداولاز"ـالجاولا،بف-لاصالتهلا.الوطفبةالمفاخراممتداالىادتء!كثيراهمالفوا-إءة.اعمبصورةثيالواقوالشءر

الأدبلانبل،فقطعامةنيةنساابر.افدلانصالهولا،فح-با)بيئة،التيوالقيمييسالمقافياليإبلةاشاعةعلى3!رفاكشااعدتس،مةعقتمتاقظ

فاظروصادفولانه،الةعليالعملىالنضالفييخوضاقا)عرفيالوا!يزقاشبدايةس.حونالعالمايىدردانليويلوج،..،اككلءليظل"انشكو

لاالصداءهافنتنف!التىالاوقاتاصحتحىادوارهاكثرفيس؟ئة.هذارديفيالآنمنساًزلإفاهمجدبءقيم

نابل،فقطهذالس.التاريخحسابفيالمندوداتالساعاتجاوز،العالمالس!دبينريىورالذيالجدلفيب:ة-كيازجلماز.ىالواضحمن

منىذوالقصةالس"رفي.ا!ةهرمظإيحققاناستطاع،افيللعرالادببرعفىعتباراال!لآالذيقاسلةباع!لى!ةمابقدرلاا.ريالف":ولىميا!او

!لىجديدةاةكارهاتعتبراد-يالاحماهببعضنر-عانقبلبعيدةاعواممابةدروالا،الر!ادشءرفيمةءرفخطاًيمثلوناقيينادساءالعر

الوافس.الادبدنيا.الءامىالمستون!لىالاؤ-انيثطالواقبالشعرالامر-.صل

ومذمكلممتيفهمأساءقدامالماامين!ودايىدانكلمتيايةردفيقلتةميالفوم-ألةفيءوددا)سينبجاالىرةف،نا3و،كنتولهذا

3دروا،

ال!فاعكبالذكرااناال"ـفيد"دكشهملي"الىينالارلا،ى%خوا،فهسإديفروسودضيههناكيىتانلحقزا،..ورىالف-15ال!رالقيثقبةالافر

يعيعوزخذوااالنقادرعضانلاحظتققد،عاوللصورةالراقهىالصعرعدممماهذ،الخلاقبعفا)رالجتسلهذااءاعديفيرجةسقضبا!

،م.-.مجردوالى،لمازومةاالملونين-بةزةفييكولو-ىا)ربالجاةاهماننكر

استناد،في"تهفياطدكك(.ن)ثممنلصرمسخذغرالانمالاتجاهزلليلالفمطة1(ومالماًزنفعالهامن)يرتخلصالىريوالف"الىىلالىا)01!يدللسرشة

،قضيةالواقعفي،لىركولنالذي،ا):فميال"ةصرهذأوجودعلىدلالة

!!يقللطرفييمشابتوشر."اامطيةابدث!زصير

دليلللة.سافهاا)تىيةالشعرالكماذجة3برردهفىلمعترف،العالما)-!د

!:قرينايا؟كك!فاسألهنوداوا.ا؟ديدالثعر!ئصفا)على.-اقواًقفموافف7لمزةى8،1؟-سترقة!ا)كطل!لمةطةبرسيجعةامرءرد

.الكاز-ليعترف،ركثكةنماذجمن،عبةوااضحةوناضجةمةعاثصخصاالاصحعلىزفحيريهداشوزتكاباط،،1ثضرتعم-ألةايمنم-عص!اً

317:برضالفاايكويرفيد.نكاوار1،حكاتظمزا)ايين?ااشعرنمتمااسةتباا.ث:مد

فيث-التاره1وقو،هدابرايلمصراالشعبفةبطانييماامع،ديزاالحقحسيرر"وىكاا)قصيرةكلمتىجو-تىو،(ارا-لو،كالورءإرس.1

يدالعالمالسنماذبمفيء:،اعميقتعهيرايغيرىءدولم،جدالم،مهالمنيأصافىةالادلا)*هاثقبيردركال"ا!؟دالساناشكلااجزاعبةعيىةفإ-فة

الففالدالتقوريئة،وطعنافي،زكونالايجبلجديدةاةبةاءاران.ةالعام

اوح:.بناحياةمنمادخمها!-تمدانولا،فح-ببيالعرالشعرفي)بةاالع(فيترةإشوا)عرلثابامىاتها!لا)فاكاتبلالباوان،بت!اسكلالهذو

اعلىءغثاطاقببالجدإلىةبةالواقعانباط،ف--بىالاخرالشءوب،الآلىإمالاممذا5نه-ىعناردالىاريدلازاوا،(السليمةغير)

بممرلاوفن،كيبوالترلاسيوباة3جمنءامةرةبصوالش"ربلت"ـمنفقدتالقيحاتلاصطلااهذهمنالكهيراكا*:"اخبصةلراادليغدهيمقالأن

الذير-ا!،ءالاخطثرة3وباس،الاخطاءبعضجدثدةكةحرايعلي.!العاالسيدغلىخذهاوالذي5الان!هـإرالىا):اسا!رعإ-:ةاعلى1ءهةاه

.إق؟الاسطباط!فحةءخعاالاالىتكوارمكرتا)علىىملمفهوبافي!يةلشوةا،لاصطلاحا1هؤا-:عماا"فيدقيقايكنلمز"او5

أاالعرالشعرءعنشكطيبايزيتملمهـصرفيأاإيدلجداثهرال)انإتيونعمارلاستاهاتخذاإتكطوا،ئبةالاعتدافةإةطرايةال"ةصرميةا)قو؟ته:ي

راالانولواف،يربقرغيرزمن.:ذمدارسهقىددتا)لمذيالجديدءالسل!هوفماواذا.ج318ء"84ول4الاباءارضعنبالدةإع!و.لم!شعاراً

-حص-حةرةبصوايرتلمسولمجديدايلمصراالشسذا5اءشعربعفراي؟سإ-مقتيرشوفيمنيةالىوير""إظمليهتدميكلمتفيالعالمشته8اكالذي

ءيدو!لا3بمفهالىنرىانصقاًستالمؤومن،ئطالوصاقفبةالانع؟ئةاع"دايةهرعةالى

.وب!ذالمبتدئونح:ىي-علمهالاوفىلمفراوهو(يالشعرالوزر)حتى"بةعرةامبوجودمتينالمؤمنفأنانازبةج"ةومن،ج،ةمنهذا

اطدرث)يالمصوالثرافىا)عرالثعرعنالحديثمنا!سةاي،المنا-مة...".،ء...-ه-..لا
.له-ىوىصر،هو)ع!يهاجعربم!همى:لامهالهدهالعلىىماولمه

الىباسماعيلالدينمحيهيالاستاذبعثاالتيالمقالاالىاسيرانداانرملومندةالمورةالء!عةطنيىةومالذيالمجتم،ةتظم،-مشتركتراث-

!دادافير-كشوا(ورالس)قص"د-ا!درفي-5لحو"با!داثز:يى!هءاعلىكثيراينمى،لاحظتماغلىالعإلمتدوالساليهرةصإيححقما

بدإذالاستعرللشا!الع"اهمسإوا)صيدةمنكاتب!المشعهااوالتيامةو،نبةاردامةو،ميةشإامةو،اوبةعرامةز؟:اكواذأ،ية4مامة

-لا-!اء4االقاءا-اي)شرعدمالارابمجلةشتاوالتي،السيابشاكرواذا!؟ار!ايمىال!رصةوافيوامة،ليييئوامة،يةمءروامة،زيةل:ا

.يما،تتعلقوكازت،ىتيقوهييةالمصبةالفوميه!نتليةبالأ-5ذلك3الاعسبر)الى

وسا،!وعالموهذالحولىة3يةاالمجلةتتلقلم:الادا!8:بت8،زته!يماالىوادعو،!4اءشالذيتراإي2الموترا،يخرمةاماصرهـةا

.اشةالمإالىيرشع"اإلازطوي،"دواآنفيئماؤفسضد--وناريمكنلاصدةالواحرةالفولأن
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باًثونرصفأنجفولي!،واحدةمورةيتخذلاشلطءكلفيالفسادمنالصفاتبعضيخلعانمحاوتهفيهيالا!يدا!ءصيبةالىالحق

ن.أم.القماشمنو5هل:بحالفهذاأتىأينمنفن!ر!تى،بالقبحغنثبحثانلا،واق"يةتكونان(يد!اير)ادإبةءاذجعلىزةكير.

"عازسجامهعدممنأم،فصيلا)هازطرمنأم،اكةالحمنام،اللونحالراالعهيتحليلهفيء:لاًم.فقاإننا5ومنءوضةالمعرالخماذ!فيالقيم

.؟مجتءعة3،هاهذ.منأم،وء:ظرهإسلللاهيئةينا!سب.اتقديمفيبداامونقوغير،الممتازلاداباعددفيهـصرفييةا)شعرلا-،كة

أدقبصورةرصدقأناحرامفما،إءالكعلىرصدقهذاكانواذاواحد-وىمسعلىيفيرانيمكنلاث2الهزالمنكانتالتيالخ!ذج

ضزةيخوفىأنكاتبللولىأكان.قد.الأدثطيالفكرا):ةاجعلىوأعمقيخالتارأيناقورس!هطانليحاوكمنالهالمدا)سياناي،الاه!-فكير.مم

لىع-هالبإء-خنداًالعددعلىالكليحكهيلقىثم،ولاأالتفاصبلهذهثجيستطفلايكن.ءول.الخ...قلاخلااقبا!قخلالااديءومبا،ير-غالتاًر!-

،ويرةدموض"أالتيا)قاعدةة-خرق،هرف،ناقفىانخيراًأاضطر-دزهاانزتقدوسنظل،لركيكةانماذجهالعامبارالتعلىيفرضانا)فا!ل(دورظ

15ئدصاكل5!امنمب!ورة،فاه!لتباصفهاوالتىيةالشعرارةعممنضاً"ل،ويقاالشرحمنلراعبدذتاجفيتجلى-8،"صرفي،واقعيةية:عرنهضةبئائر

ياااذظرو!:إ:لماطليقوجميلرقضمن:رفةأونافذةرنزعكمنكلنفو!كما(ترومإنئيسالرالىري4ماب.ن)ئعةالراةصيدتةفيتجلتوةد

لغةالىلجأحينص-إبهمنالاستاذاسقطوقد.؟"هذاقبيحشى.يةالمصرالفصولمجلةفيطنثرالتي(انصباعلانفلاقالفجرضربة)-صيدته

،لمناثات.ا0الغربفيالةشإطالقافيبوابأ-العددياتكأوفيالاحصاءتجدتوفد)قطلا)قإدرعبدالدكتورنتاجفيوسذ-لى،تذكراماعلى

زصفمنرقربروااستغرقتقدانهاح-ا"ربابلادفيالثقافيوالنشاطاتفيمجةسشتيقرأتهااذكهـاننيوالقط!اناملن)ئعةالراقصيدتهفيبالةعل

العددبوابأش3امنكانالخصوصعلىالمناقشاتبابانومع،لىالمجئفرنيلاءنوءيرهم،أسثأتوكالالفذورينتاجفىوستتجلى،افصولا

،المقالاتعرضحيناما.والابداعباحياةاحفالما0،اقاواشرامخاعااةالثلإامحاهاتفي3،تحولاتدلائللالحواني،الحاضرالوقتفيا!ماؤهم

الاسضاذمقال-أدريلا-تنا!ىأووفسي،فقطاأربمتاذسؤةد!اعااامينءودولل-د،جيدةنتابرهاكورست،رخهم3ذالذينالاخيرين

ء-اوعمق،"ـو-ولهاحاطعلى(اللإتيالحكطفينرجس)ءرورفيب.واعجا!حىوتقديري

وهو.والتوريطبالثرجا):ز-بةتالمش!ادقتناولالذيالتحليل"ـمنفيجهساغكاامبغداد

قة.موهـرببةدأنةمكاالعددلاعطإءوءدمإف3ىاركما

قولأتذكر،الأربعالمقالاتبتلكالاغجابالناقداشاركإذوإني"الماضىالعددقرأت"حول

واز-ه.دطلاو-علميهوان،لحلاو-لاانأالكريمالقرانفيالأولار!ياليالوحمنعبدبقم

(ابئعصحةودالفرصحة)؟ثوصنسوقد.(البشركلاممنليس

تاالمجءمعجميعفىالداءضع.وعلىإصبعهصلاالفحثا)باوضع:ًلهردة،الادابمجلةمن(لماضياالعددأتقر)بابان،الظريلفتهـا

العكسلانظامهو:عالمجص-ةوليدةدالفرصحةرأ:رقر-نلم؟ءلمفةاليماارالعفوالاقدبهتلمقكطمااصير-والنثاطبالح"اةابهارواحفلأمنوهو

وان،جملففيصحيح)قوأ!نهايولعهر."الفلسفاتبعضبهتدركماالتيالرصمالة!:هةغن-ارهماقد-لالةعلى-يففلونقد،لامعينءادباالى

أيالريناءقيقةفيةئردالد-تاعركةالكن،اءالاطربهذاجديرل!المقاضوعالموهذافييةالكتازلملجست.اجاباذا5ءعالجةفيلادائمايئصدون

هـةداهيغااو"ـ،عكبينوشمعالمجص*ة)جدهودالفرص-ةنبأ:ئلا)قإفيهالكازبجكطيزاًبرعاتعليقاولبت،لكثيرينيبدوكمال2السالهينبالاءر

الوضحعلىإءالأرقالىهبريئمنف"ةاك،نطبء!هبفبة3فيويالرأءخا!داالختاجاهرظوعندالظاقدبملميقتسعاحيةممالجةولا،ائفرمنآشطر

قافدا)تووإءاال!لإقاتبينيالثوراعالصروعلاج،.رالحاللم-"عحالطبقىوزقديم،1.أعلىمنالعامةالصورلتقاطلابيةالراءلىفاوقوولا،الادبي

أعرالصهذا--هـبةإزررمنأثهنأو،الاصلاجريئطرعنالازسجاموبةوالهعاريجطالخطومنطصة،الألوانمختلطةاًلمالمعباهتة

حبصا،1ض-تسلمم-ألةوزإك،الطهـقاتذه5علىيق!ىص!3دهيؤوالىأ.لةمنددالعفيكليجند.1اى5ضوعاواهذافييةالكتاإن

الاستاذيأرعلىفقطبرلةللغرز.:تل-كيل(جتكهـرزبةمر)وأماءا!لمقياااءورمميقوزوراغاط،يةوشعريةنثرتارامن؟يحولمايضةناةهومول،.خرا

ء-نرطالالياة.3اقدا):اشةا!ةةد،ءالشكطءضبة"3الولقاب6أسيوالتبيةتالرلمجتمبااحغل،متفاو.دىلادباءاتفاثقاف)ةهروفلحراورا)-طو

ال!ارقمعيرقارناحفر،زءيبالرزنوا)واللازمةفيةلقاباوخدع،لمضمونا.الهاعلاهذعنالمهبرةلادبيةاياخممكفااسطجلاءو،"!فين)ويضطراقي

يمابا)الشإعرانوظن،اسنوابيوبينالسياببدرشاكرالاستاذبين:بةالفاش)علتقيصالى،الاتارهذ.لجميعالتةصحمديةاص!ةبعهـالدروجالجرثم

اكطنوروافقكاالظءافيمينالاقراةمجارز"ـعلىقدرلارةكأنبألىتوءةغلىيفالحصالادبيالحماعطإءوالى،حإسدة.يئان؟ينحدةا0حدةوا

ين.ا)شاعرعلىفتور:ى،وا!من،الاعدادمنسبقهمماإعدداتميزالتىتيةلذااالملإمحورسم،كاملااددد

ينالاقدممجاراةعلىقدرتهثباتإمهيركن!اس:وانجابأنذلكتسبةوبال،واهدازهاالمجلةرسالةالى!اهابالنسبةا)ةيالادبيةالحعاوةوتحديد

عنا)سطحيةأرواياتاشعم؟-والطردالمدجفيت،ميقطرعلىظمخين.الوراءالىامالاءامالىكانتسواءالمربيالفكرالى

يحهـاكانلأز"يقةالطرتلمدتعا؟!-الادبنقادمنالاوا!الصدرازالمورةأيارعددفيالبيلإكئمنيرالا-تإذمقاليديبينو،هذالأقو

ءاوالثرالجاهلجاوراهـكامئا!موزتكاال:كطالةصورحياة:متناقضتيخانينحياالحميلقىنطلمقاثم-.صغرعلى-زصفهمنكاشامةدى"فيامه"تةدقد

اخلفاءةوحيا،طينلمحااجهييناليوالأدباء)ءالعلممنم3فلكقيوريدمنوحى،الالهزكللياز5،الضعتكلضعيفنهبأرنبإعددءلىاةاجز

وهو،الاقيا..ةحرفيارثوانطلاقا"اففيطاقكانا)تيينالم-تمترتينالمانوعاما.الان-تىعدورمامنذالمجلةاعداداضعفز"ـمنبأوصفهاود

يمفلمالمترمتاالقديمألةإظمشخصية:ج-كندومزشخمصتينذاكالىلذلك،راءوامنصابصيعليهيلقىلالمبكاالرفاا!الهزاذاكةحقيقو،عفالغضلكذ

صراالصادقءرالشابةوشخص،لاولىاعنيرصدرحينابالاغدوب)!رنأنعلمزون05طعمهثذ"قنالااىواالهزذلكل!لولنايكشفانأطويحاولا

86صث.



ا-اااا-ااااا-ااااا-ااااا-ااااا-ااااا-ااااا-ااااا-اا5-الايخطرلمالسحمابانذلكبمديبقبو.نبةالثاحمهسجعلىينطلقكادحين

-ا-....-.-ع-صعفىازث!وإلى،الممةفيمثةجد-لىةومرثيته،الافدمينمجاراةا)بتةبالهغلى

5!"لحشزاللطعاعة-.هـءا!لىعي!مالةدتجبيالسفالسعر،صبالرتوالوزناللازمةارةإفيةنظم،1
-)-شيربمهبهب-داثمة؟و-.رىاة3جمنعكرالمجالتصميموعلى،-وةمنالبيتوحدة

!!---نجةجبرلنمؤص.تهاح!أزا3*متاوزإ-ك،اخيراإ:"اثرةاالذازبةالءاطةيةةعالاتلمالاوعلى-الا-تطهـاد

...-...---ى.....--.--.ا"أئباديا)فرالشءرتماءقو،1جمجع

01لو،بطمترانمابصزصميمذاتمل-مبةضوعيةموفمىالى!ات-صيدةماأ

"ديرارصدآعمجقةةفكراتذاهذنبجالىاوهي.برءها).ةاءلاخ-ا!13ءتءاجزع-ش

-.بىملىوملطزةدهدفاتوذ،غرالشا،ةسفيةر8ءة

.أ،اءتهاقرعلىيصبرون!منماعلى،1ضضوعل،1خذرؤكانلشو

ة!ا!نبزجاعامأتاهالجسالغموضهذازان،بةوالادبالثقافيةم2طاقةفيمافدونإءةو

يقة-طرعلىإنظوماا)قديمالشعرمنثير33لناكف،همثتوكماةوالقافيظما)

ا=نجميوسفعدرالدكتو:تاءليف-أجدواضحذلكمعوهو،ثلاثزهيروالبهاًءت(هيةالاوكشعر،اللف

الىبالنسبةه،فط-اولانوع-"اجدممناتالمر.ثيةمموضبل،الوضوج

ية3الاميربيروتجامعةفيإءربياللإدباداعدالاستاذايتعودوا!ذين11آذانالىبالنمهيةالاوروبيةكاإوسيقىادباتخاكيرة

.ثتانليراصخىاثم،لمازصأةالةءرورتماسك"ـوتهدمجةز-اعهواأ!اطيابةغراومن-سعاعها

-م؟ف!اعظثقالامحصوخهارقازق-خصييالتواخوادثلالماءامنكهيرحشدمن

أ:قولهعلىنحاسبهنمافا،شكطءعلىالسيبنحاسبأنلثاصحولخن

-كالص"ودبداوانا!ؤفاضمرقامأعلاءالحضيضفي3س

!!االبحثريالتقدمسلمانيعلموهو،الهنى،ـذالحوائرةالدالابياتوعلى

!."أءلىرضاايهونحاس.كورجفيكذلكلهبداوان،اسفلالىرصعدلا

-أء=:الاخيربىيه

--ا)-ف-اثودزقذوكاكأليا!وآ)تبافي"ـيةالبررتحاوالذي

ليهلراميلوروركريهاندراوفكتعةد.حلترل،كافإلهذازة-يرفيتحترلمالبريةنزة!ىص"ـفي

..-.يىبعمداز"ـمنذطإ-حمما

ء.-ا-الح")صتباىماتيلماذاإبس!يالبعماذالاسا-ألأنليعةل،بعدو

كوىاحمدرلدكتولحمه
ير.-فك*ااقدورااترام؟(اروا)ثكمااعرا)و(ا)فحرطليعة):تينيدا)ةص

زصفوليرةا)ءخر-اه!ارخاا-يحرلمصق-قةوهل؟نالع"والوا-عة-بالهغرلاسبء"ـ-من

أالنأم-ا!على"ثرولم،لةكرلطا-عةةصبدةءنلاخيراًو،ـولالاوالجمدت

ه=نحببالا-باذبرثيرقظهاالذيالشهورفي"ـزفسايرقظءدترا.ام؟وا):ظر

تثنافالقكضء"ذه5ناحتكمافيا؟اًصداوآموقفاءورالوتخذفا،ورسر

يهس!جمماسهضبمسهماا)"اقدعلىو5الزيىيإرانءع"ا)؟-طقياالذةلىالنا:لأقواخكروأ
50-.يرا)تحررلمخعيرلىاوالادبياءالقر

الاد!اعلاممحموعةمنلثالثاال!تاى-الم-رءليءال!دجارءعخاديربر،"اهشالىإةظراإفتاط!م-ليفيل!ورث

بةه0-الدارءهرماالمرءليعالجالىالص-يمهـ8:اهب!،صب"دار"هبروجرها

آلكأبصا)ءفزأ1،اعدالبيلسلالفكرز-اجكط5المجلةوهذه.دةمجرعبةمو!و-قةبطر

ثهعانع!جللتروهثرى!اجخرالا.وا)تنظيمفيا)مصكورد3والجوليالاا)ففملسلاصحابماكيناواذ

-.-=امط،دةطاويةازاهذهغلىينصبانغي8يئا)ذانيزقدهمفات،والصر

الاأإةقداونيكانيجوزفلا،13أفسبةالأدبثلمرالآيتناواونحين

:-صدر.تعددكلفيااء5خرالمجلةت-بفقيلوحبألكو)رز،فاءراًعيضومو

العواق-حالي!ودايىمنرعدادريتطلب!دارايم!"ـمنمارأيالمنلاإ--*.عنمري511،قد!االىليالاضافة

يفيا.افول-لث!اجهءوصدالىيدمن.ص"و!"1.؟إةزاحكاه

=ا
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