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لاا"بهااار-فعاالاها15)تياا51اتالااوام!لماأهيراةاسا.صاافىاا"نمكاالا110مماا"ع!اا11اا""،،1811أبلاددا6.،راا!البلليةاصااءاا.عدمالى.ااواا!ا؟6التيا.اباءلاسباااكره31اا5كادنااا1111

الشعرةان.طنصةا)ومناعهمومتصلضوعموفيؤتحدث!ااغ:لاوهي،سهاليابحثرةا)تعدللاالبيكنولولم.لماضياا5ًءددذةد

.*،ال؟هةلهذءهل!مؤتلسذنيبأاءةقإديوالا،الادبيلالهمالىصلةيةبا

يكونبانبدااذالاازةسهفرضي-ت!خلنجتحماعيلال.عذرا)حفاني

5:الىسو.الفنيلالجما!بطالتفردباأليداذالاااياص!عرةمتعمنهاندبت.فيلما،الدعوة،ذاككلرخم،ق"لمتد!ئو

الففي.للجمااتمامقوواالشعرردكأ!لمجاهاصار!ئدةأومن،الكلاءنفنو؟ختافسهينر8مإاءإادزلةفياةطرالخا

-.!ف-ات"رهتاقىبمافيزصاالته.يقصةالفر

ران،لشعرباناقصد"اعلى)-لللتد".كتةيلكة:اويحلمراو،إ"كطالضعالومنا!ز!قالااعلىقىماا)"ددزقدمحاو،نف(

اهـتي"لىالعرلمغربا"قصءدةنةمقارالىالقاريءزدعوالوضعالى،المجاةعديهزعرضماالتيالالارمنءا)قارييقية"ـءادةالذي

مع،اطديثبيا!ءرالشعبص-اةبيةم!صاروعور-اول.علإهااحكامهعنا-ؤولا،المدفقانالانسوضع،الا!ابي

تاف،ـو.نفسهالعددفىالمن!شورةنية"انزار")-عاتزدا"هـنييسالم؟امنبناءلاحكام-تضطرو3ر،لم-ؤودهـةا.لهذوتء*(

.همنونلفولمؤاالبهاينزلالتيلاتلمجاات!جم"ةجاموت!--ةط!ءثنةؤلمرا

يكوناعهـلانالذيالكلاموينالصارخرقالفلسيجدفعل.المصدروفيالاتجإ.فىالوحدةمنعدءلىح!اففأص!:ثكال،وا)*:ات

يا،غموالنف-ةالقاوبالوزن4--لحرغم،فلحافماامثعر."ابلآدا"منلماضيادالعدفيفنااطو،نلااألنبدو

،التقليديال-عريلبإقااترافقالتييةحرالسنيوراوالنبءلبس-طل-:بالشعرنختاروخحن.ل-عرباأأبدأن3!لياًلاو

تة-بد.عدمرغمنبهجواكلمنالشعرر:خالذيوالكلامخالدالاستاذبقص-دةالقاريءأعتطااناص:تابلمهانهـو

.عيلموضواال:إغممنر.تحررغموف،وقانبوزحقنتكاالتيولىلااصفحتهافى"!العربلمغرا"فاالشو

لاويةشع-رمادةوه:اك.شعرولاعةعريلبقاه!االصدلمبقةلاقلامااوالتحريرئاسةكل:"ـرتطلاء:بر،ما-وا

يارةسيدةجرأيةفىمثلىنجدانتص"طيعكلامهنا.لبقااياالقصمخءلففىلمةالمجنظروج،ةءنرعبرالتيبالكلمات

،وضالع-رعلمفيهارسيدالتيفالصفوماتمدنظوفيوكا.بةكروالة-ةلادبا

كساصسافىو%يءئولالنفعااباي*ساندونءن"فةخرجال:ضالسبةبمناالموصوعة،-دةللقصارةالصداءطاءنوا

وعالموضغنىعلى،كيانكفيرجةراًبةولاوتجربتكعلىريىلبيالعوالمإغربشعوببهتضطلعالذيالبطولي

وهـناك.لزلةوالزلاثارةاهذهءثلاثاحدفىتنيامكابالاالذيوالشعرالوطنيالشعر!يةليأكيدكاالتاًلادابا"مدتع

كقانزلاةبلعلبهاك:تاتياللحاافىابدايترككلاكلامفىودةمحمدرةالباوءـذه.بةيةالعربالشعومشاكلقويضنا

رغم،ولانهاسالاحسعلىحواسكطاقةيغ:ينهلا،ءههنعبيرتعاةكأد"لادابا"رسالةمعتةفقوهـي.ذات!ا

،ءةهملااةل-لةت:دوقديالنصيلالتفااوجماءلاشاعنثهتحد.دلعرو-"الشعوبصواتامنواعوكصوتالملمتزمبلادا

بي،عرملل!ءاردوخعصالااوروالشعنلعبوكا،جتما!ةلاا.آخرءعثن-قهالتحقخت-ارلااص-غةو،شيءال:يةلكنو

،لس-يازلىعارعفىوشباكاشب-ليةناءحساذنفىطوقسمننمالناالشعرإةش!يع"بلاداا"ولهمحاز:ارلصكنانفا

ف--كتبعثهيلذاؤفس"ليال:طوادستعدلااكنةسفييثيراذ5اتشجيهعهالتومحاكهانشارلازناؤا،طنيالواقعناوحبيو

.ملمحميشعراءةةرمنارةالصدنمكافي؟وذجازعطيتالذياالمنظومالكلام

دلساو،لحيةارةوالصوالفذةالف:ءةةللفةاوالجلهلكلمةفا.غاصفحا

عمليكملاإ"ياواالنحالةف؟هأوضرلالقاريءنفسفىؤة*لام-ةلتزلاامذهبعلطخطرمنان"ـأيسزعتقدز:اوا

.بدون!اءطولياوزبءلمنبراكحماعيالاجالشوورالىوالدعوةالادبفي
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تراهمام؟رالثطكة.عرفىذهدفاعماوت!يءم3افعدوفيد.،مفيحما،!الى:احاجءفىبقةالساليآراليعضعن!نااقئلىلاأنا،يلأ

نعحد!ليلاوإل،مء:3ب:-دثلالمبأنهرهم)ش،وعنةمبعيدأبماون6-عل.لاء

وقدفلم-طينوجهالى12ةجنفوثتروك:ت؟مون3يفالفىبدغ!ءش.مءنهنريدالديئنا9ءلاداحبلكننيو؟فىعيواادبالى

عا.ها:مقادمافيوك!داتجت!اعيلاااق*:-او؟ايإحاكجمااضهمالموالجويعانأ

الميا.تملابىورلافائ:كاواللففةوطرافةلخبالاو-عةشاقةوالرفلطس،!هـالوي"أو

..-الالرلافآقلوباللفظةوبحلاوة(هـنه!!38!4نجهللفريهيرسمم!انلواا13لوك)

:لونوبرقوؤو-،نمرسي!زون،البارةهذهيسمعونءندمانهمدأبةء

؟"ينالراولغاالفو!فافعلىبلادنايح-باهتركاأ2-اثاره7لمحالتي،للءمب!رفى3ـادورلمولتهالى-د-فةعثاو

:القصيدةيةغافينأودلمقرماوعن!اءسغرثارافىنلمحهاوكما،نيقبار!بتر"إ-"ة.داتاكرمذ"

الضياءشذىىجدما..مور!كغلهانماذجانخاذهممنالواقعية"المدرسفيجللا

؟الوروداجملفيةثبادعالمفيبةزيروداوولوركاحكمتوناظمءيفياكووكلإ

"؟والةةاءلحبااهورااذ5،فلنحترق

،اذاؤقالىاسيملا.:ةفونايرىذه5العبثفدفةافي،:سيقولونمرغزهالا=ظاانةبلقبانيتزاراتركانحبالاو

كا7اغونارالبأقو.:عررةوجمنيا،زنتاحتىو:لولااو-ههءصدرلىا)-يةأدلااات"كرمذبعضفي4تعود

!-اشعرابرمضصارحلاس:ةلمنااذه5زتهزازنيفا،بعدوا)بظ-يء-يرهمتابعاددو،لاخرابع!"افىنهفا،اًةلمرا

صلك،اللشعريةالتيوالملةلدروبافيشعرنازجنيحاولولذيناوهـصتىعليهكانالذيلاحادياالواحالةمنللتحرر

كلان:اع-لانهالىاتوقدائماكنتبما،لحديثابيالإغريمالتحوعنتحولهإدجدمنيؤكدط:يط-5قرفيؤ!و.يبقر

يكتبإنبيالعرادر:االىلابمامواالتعقيدلادخاللاتهممحاولتفاتالاذا5فىابعديذهبلبتهو.أةلرالمعالحوالدائم

غدةيخبتلقفنوورفوتلاوفىاءا):قايءتبلمكحما،افياحولزقيىاو"!:لى"ؤهبقصيدآليديلذاةد؟دارةالشعرقؤاللمر

فىؤسجةلاا!بعةفرلتاآخونوعمنان!يوعلىنحيواتف!فييدلجدزهاصوتزبرانفا."وفمرحشءشوخفيل!ذ"ص-دبق

النوعين.هيةووادفىز.تعوزتكانيةزساالىةوريئتلاووء:ىغخائ"على

ملاـممابإغفويخاط:انأع"ولكووأتلهولايجوزفقد.لىولاا

فيبعصانأو(ر--"لا)ةرزقوكمما)زبهـقيةاأو،لبيةلو،معقدةلاف-ولاو،ال.إدياشعرامنكاقهياوتاوعركاادشاب!.دةاءا

وجنيؤان.لامشهاحوابالضابزاخرامتحهماًحواهمامشعرأصبةوءاالرية3البلمالنظرة.ند"-"ةلتلمصاح:3اانو-بدوا):أهـت

..ةء..اطديثدا)عربالادباتصالهملواائ:!صعرلثهعرنيهافءاعركما،للاشياء

يةغالىاصلضاوما3مباراو.مجلملااهده.نلهماسيئاوسطتهمابلد.عبثاًدكنو.يالي-رجولىاورقدنانا"ابداطينل!ؤأسةدبصيلوتحاو

لمفهومالا)قوباسقييوراعلىرتهقدنسا.لااءحميماستنفدا-ضارةروالصوملانغاافيالتنافربوضركلعرإشاادهصءدلذياالجواذ5نةا

.مو2المفغيرلوالقفترببجرأنلهفحقوالهـورإغرثبةاالتابيرلضياعويرا.دخولهعل-:امأمحرظل،والمفاهيم

ماؤهـا-.-الة-"لماا؟.،لدا..ءلالكذ.لكالشاهـراستخدمماالتيمىالمرا):عهدةم.زوللرتهاراتسوالاورةالمت

سءر-ويسهـء--.يى-.ورىومنعاراتلاستتسافه3بافيناالدهشةبرعثالىوفقنكويزةد.شنا4)يد

وءـذاالنب،ء"ـذاادكا-ارعككااًنماالزبخما،ءلءباباكازبسطعو"البرقنيسمعوودو"ثعالصدىزلمساذفى:اءثال

ةمالهرالناشحةبهاشعوالتزلاالتيالبلمدانذه5ي،لاشراقلالداثمنفاهفيبهاللحاقعنةا3مدارء!زتعفينجحيركاونوقد"لظلامل

،قاكسالبينلوالقوالواضحةالكلمة،الءلممةمنزنة!رلمنندرياند.ن)غائبزاالخاطب!ثغةالىا-بملماصيغةمنللخطاب

.--!:ء.تهببعشعلتاإل،والتفينجخيءونوقدجكه،ـ،يومنولاالحدإث!وج"

كهوالمحر!داالطاو15حمم-امنلكميرلخلإصالورلاتح!منتجعلالتيئجشالوبابط،1لرا)ةفاتايدوناتلىالكوحاتللواوالصور

.و.طعيرستلمالمءقد.ئلالوساذم5منوااولحن،للإفهامءعداًشيماا)كلإم

هكل!يالتلويةالفكراهقويبددانبالغربا-ءطاعةانلم،اثذد-بعد،وهي.ا)فص*لىةمعريالشءوأدماخالاالىيجرناان

اتص-لمؤانمف-5ؤانءالفنيةوأبيةلادازلص"االبهلوانلوامننلوانهاءةوهـنت-تدلكما،طين،!عنيثالحدبصددزةااءةهية،ماثرازترك

-ص-!نلتيءلمي"ـمايملمةوثةيف11علمجم؟اثالهرورنثقفالتى."أبداكارإسطين

هـ-اللاجايخااخواز:اعلىوزعتدةاةصياذه5انازصوراريحلووكم

نفءيتوىالفكرحح-اسلاوال-عقصدالءكرتلاولمحااضدبهسعو،مأساتهمحقيقةالىاووطغم-"والى13فينفويرةعرفتراهما،ال"إ-طيأ:ين

.ثرم:اكأيرتعبيرئلو-اوالى،تايماءلالىالكلامتدنعهسالتي.الاحا-يسالازةءالات13منيلمتاقونهـة"ما)ثةفينترىوهـل
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.العددمنمكانأوسعتحتلالتيمنالفهروريبعدرستكمللمالذيشرقنافى،تحنأما

"لآدابا"عددفيجاورتالتىالصدنةهذهلاس-لوأبادركتابناقلامأمنلدتوكلمةآخرلىلؤبحاجة،فيال؟قاادهاءلى

خارجءا-هـمشاأبناؤ-ينينعرشالبحثبالاوتناؤيينلنجااديبينبينالمىجةبحااننا.ينامفكرذءـنفيمصةواخروالمط

لىفثهاما-يالذدبيلأاللتياراًمؤكدءبحثفجاءكل،)بنانمنطاقة؟كنماباقصىيكءبماو-يرقالماسرودقىان

.م،ءاينعشرمناكلمثرم:ذنل:افىلهيبشرويمثله4حرصاالفئا!منيمكنماسعوأبلوغعلىدرإقاا،شرلمبااعبيرإةاعلى

صل-لن؟ةزيروول%را!زيخوريدفرمافهاناقدابراأ!ائلوسا،و-عنا،ز:سطانالىر!اجةاذن،ان:ا5ف"نسالاا

لذياحخينوأرإإو،لملموضوعواالشعر":مقالهفينمطرامجت!عنافيقاريءبعدالمت:اوفىوشعرناأدبنالنجعلاءلادا

"2ـموسالموالشعرفيوالمع"شمقلناقدم.ليالإداالعلممطورعنابعيدبعديذءـبلمالذي

الذيجوادكاظمالا--اًذ"ص.يىةعنالحديثبمةا-يةذلكأفولوانا
يإع-انظللايص!نادطش-حن-اح!عتيالتالصدفةذ.5

-...بة.هوءدافلمر.حكهـتوناظمركابلوقيةاالتهء:اثامنثجر3فيلي-تثئمديتهار

نعمص!غرةرةصوتعطي،ما)نف-.هاختاراهالذيلدوراوالثفاةبة،للقولفيوالوضوحعبيرا)ةفياطة8لرايهيغرءالاه5ؤل!رافي

ينالعشرفيب-ةلاد!اةلحوادتيلااقدالنيتجاذبانينلذالاتجاهينا؟والارفعالاتوووالصالعانيكثافةعنالخليندو،يا)ش.رالجوفي

.لينانفى،لاض!اا)س:ةبتسدا!،!ريماصكمتناظموعنركالونوع،الثعرعنوالحدإث

وقد،دموعحفمما*ورءرنجيبصيدةالى،مقصوديرغطص.عى

ث-ل،متحدودال.عداالى،مقالهفي،يمثلخوريفففروجو،الاداءبهاًطةوصىالقصالنةسوحلإوةجة3اللاضعزو!افياء-بي

،نولمءماوأىاك-و"وأضوعلموافىىترالتيلمدرسةاللتيطفولفاوفي5احبناأالتيةالع-يقالحكايات!وناكريذالطفلةالبراءةمن

،العنهرالش؟ىنيما)ثالمقاالىاتصعدو،الشعرفىسجمهسالااسالعنهىصلراهلايماادلالةفيضقالىاهذ،دةالطفوإ.ت!اقيبهااكرذلاترلا

-..هذاتهيءأنالاثصعناولا.إءجالرعلىزةتاجوا،للء:اةعميقوحب

لمضمونازبرااعلىرشهحدبقص"كتفيلاللمةاااهـدبيهووىحرداليالسخدبا،بقة!السقصيدتهفي؟دةالكلصذم5فير3يرظلذياغرالشا

ضرورةعلىةيلحدأبولهبلكن"ـيرزوطهاا)تيةالقصبفيحكاياتناخدفهالذيمخيا)اليفوعالى.ثعرجذوريمدلاننإج-ةمحإودة

نجاحيقيسو"حدالوالموضوعاعلىبيةالعرةالقصيدكزتر"وفة-أهازمو.رو،1معايرتطوغلىةهرظاأبةمعبرثةالحدويمةالقد"ةالشع

ازءـعلىؤظةلمحاامنصمماصاتمكنىممد"روزير،"ص-دة-ء.ثةلحدثا"اجلحا

بةا:قولازوعمنتبيرعنيشغيا!لهفبولكهـةا

لروياعلىمةظوالمنوياتلاامثاتطوالالواحدلموضوع
كاع...رلشعوانيإفف،يرقىصدل!

حد.الوانرلواوحدالوا،ا):"وبذ.لاصمافجاءفي8ءعديقتي:ودهوق

زظرفيأ"ستبالموضوعيةاال*نالىالدعوةهدهلكنو.م-زرب،غيرالنداءبعد،لمةالجم-ءإقأولفيالفاءايرادقان

الى.ةعوللدس!لالاا،لمها؟ثالتير!ا!رو،يرخو!فربملا.ح-ر((والفالمدينةدسياني،ا.الخضسلمىعرةالثاص!دةتطلو

ساعاتفيالكبرىلمدناغرفا.رىءمنس)8نه3ظن.أ،كيدةأيةشعر

لهذه،تبعو،عجماجممالااقعبالواتتكلالتياضيعاوبايةالنا.ملهومنئد.نالع!االمترفونون-"ـالساهولوجماوثإتقىحهثهافجر

سلوباو،ةشرمبا،اضحةوبلغة،لوايحفهو،لهسلمفاايفةالطرؤباالربصدقيشهرولاا،لل.إضىدجشعلىلمقجلونالكادحوطول

-اياالق!يرواجه،القراءكلافهامالىربيسيدخل:ا)ف!.دةحولهازدورالقي

موض!وعبينيربطأن،اكاءالةولاولفدونمباص!رةمواصن،الغافيالمترفعيثزالبناءالعاملءئدى

الىال"ائرمطرانززعةو،ز!رونطغجمانوصف.القحبدةتلقاهالدربفيهنا

لله.ا0جرفكريبا-

اشعوبايضوتحرابامهفىئدالساكيالترانالطغهمحاربةيمنا?الدهر.تعطى

عليه.ويةالعرالصافيوة"وعهمنوالخيراتالبركاتشذى

..ء...شاعرةقصيدةفيالشهريالوجههذامثلزبينتطعألاويرؤ-فنا

لظرقي4علىيحورلا-ءاداذوامطع:-اوان،ن2والىءانوالكانحدودوراءالشاغرةازطلاقفإن."ث!انطلاق:ىأخر

،اكتفىز-5لاعليهبرعتننافا،لموضوعاالىهذهلا-تماعيةا-بياجيحةلهيمدلمالذيالجاحدالعصر"ذافي،!لمباتباع-داًاًليغريلا

ناءطرخليلقصلمن"محضملاًارجو))ءساماالىشارةلابا.فيةالصواءلاجواالىبه

الشعوبعلىالطغاةامزيفىليةؤوالمالقاءوليطحينالابوابزطرقانالتآنققدءالشعرعفحةلظوو

.15وحديةالخقدبرحاثلااالى،ءبدذييءباد،ةتإلو.ىخرلاا
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"ناصابرازالفيياولمعدالا-ءاذابراعةأنفيالجدلاوالذيلىبلاساومو،خوريئصفرمنلىقنعلاف:حن

جةا)نقدلمسلمقااوضاحاو،قءةوكل،إقصةانزكوالتيالفنيةعلمصاتما51كلكيزترلىادعمنربأ،الشعبزممير!ماادناهعهد

ءإ-:-الهحبمتو،!اوز"لمفىعتمادهـاابأحا)تيرع-ةالوضثم،هافرمظوغ؟نالطوصفوهو:انءطردتقصتموضوع

ةرووةؤ"ـفىإظرحةبصنقرأنإلاإسعضالاو.لحاوةاالتهةئةارز5يثيوهاالشلاساسيةاةطةالتفيلخوضاعنضضءبأن

لمشعةاةحظللاوءلمةياقف،وا"رختياابعميىةصصيا)قميانطغيااللدموفىال"بةيدتحدوبلشعوباط"اةالعلاقة:لموضوعا

ا)"مييزمةبسل!و،!ني"أ-الاار:ار!جاخرينيلذافعلواامن"ىاخريةحكاءـذهان))ب!جة

واحدثتصويرلإ؟عنا)ناقيةالصورةس!ةبينأجراهلذياا)ناقدعملصميمفيلا-دخل"كايةالح،ءذجلاءكان!اذا

يم-جعناتجةالنةالفايجار-"ومشءلات.لا!ةص!صتحإيلقصيدةفىيمهاجدربعن-احكايةؤاية،لاجتماعيالانجا.ا!ي

عملءتشكإطالءيالعناصرل-لىتمحهبرسث!أخيراو"مضكاة،فيههاالطغهإنموضوعاثارةبينيصلأنبءصلإله،يحاول

نعبررعيمادفط-طالى15ؤ-محينا)فنيميمصالنوضحينالمسيطرلاسع!حمارواالطعيانا!س!أنسفالشاعرءساعير

فييىط"وكاةلمشالىامزالرايا)بشرذجلل:موجيرلخااقحالوا؟مجتمعهعلى

لل:موذجاخليلدادجوالوعلىالواقعهـذاانعكاسي!ورزفس!برلفييبدوكمامعدوفشفيقعلىلمحاتبعفىيعظىةص:ينارادوأهـا

لذياهـيلازجااالسلوكمننوعالىنعكاسلاااهزرليتحوحين،خاطفةاضواءبرتسد:طيا(،جرشاعرناتحدإدالطتوصلوتد.هثعر

".ا)ق!حهىنولمضىافى-ةلييجالااعنمسز!برمنةمختلفيااوزواءجزا"على،لمببةجاةليصورتنصبءفراا،مأشعةحيية

-.ني-اللمع،الهيكلووحللمرة-3!لاهميةاطجاًمع،!بهصاء:ديالشعرالب"اء

ناءـوالهميقحليلالنهـذاالىزصيفانيمكنماوكلوانصاحثهعندالس!عريلماوليرفككانيحاوقوهو.المعانيولص"اغة

لويقكما،يمةلمثاتمحج!يمعلىزقطمأقولاالقصةبيةايجابابمنالاذ"كلماددما2لاالقيالدقيقةئهاجزاوهء:إصرالى4يحيى

علىجيلخارافعلوااسنمكاال)حو"نفأ،يواالمعدلاستاذا،حتثفهاالتيالهاربةالملامحعندظوبلأبقفلافهو،لذلك.ببالتقر

لاتجاهىلاالوكالمقجموعةالىللإكللداخلياالوجوداحولهكأويماً"الم،هوسةل!ا:تمةااته!حلىيحومبلالمعاو:شفيقكأد

.ل.؟..لايظل،نةد.في،وهو.الايحاءيرقصدمادر8بيدالتحديقصدلالا؟ه

ال*امتجاهلااييدهبوكاساءـداكاراداالا.يهلايجا.يهفيالىبهديتؤا)تىا:"طةاثامعداللت"م:اعالاسمنيأنفلا،اًشاعر

يتمحعركيالذمحتالمجونيالصاعدرطوالتميس!نوابهؤقضييالذ.ا!ادرةةءرهربرشاقةءاة--دو،الحلموةةطر121غلىالثور

حر!المتلحجماةا"فيم-ةالناىالقومنطقو،زطأق؟فيال"طلاعلىفاضعرءلى،يقالراءةالافبهذاكنفي8الامنهدنوكنا.لكءةا

حولتهمناظرفييرخورئ-فلا--اذالرةوكما"اكجددةالىد.تشاقياا؟وطلناف:بينبعدايذهبانبل،اتهفيعالمنهوكأ

.،لادر-اوكأعءلمن))قءعةفيالماعاهذاع!ك!ا.مدىفيهتكونالذيكطعاقالويحالةالمالم

.-.!ء:كلم!هحنينإذالاتلنايوضحانايضاًزرةةىكاناوقد.تضاعيةه

--لبحءثاخم!ا!ا"نولاخرا"قصةلفمؤانقلوصبمنواصدقبالغرمنفغرمنابرعمنمعلوفشف"قاند

الئالمعركامنامن!زلااالىبطلهتدفعالخهر--ةثاحدلأا3-ريالمشاعرنافنفياغرباائريبدأايئ):افيماهر"مغترفهالثرقفي

..-..!.ء.ص..اس4درألىجةب!لمشاللاالشرقهذافيفنحن.قالسراشى3يضواين

،هالقصلىافيدهالديالنم!الىكوا)سا-ءادمنلاردهـ،ارج
."عثا3وضار.فتررينالمغائناثعرعندبيةالعر2إفةا)ةبينا)تفاغلوجو.

الءيارالعامفىلحياةاوواقعثلاحدااض"طتحترو-جنداحيمنمالاقداراليهادفعتمالتيالجديدةالارضفيبيةا)غرالحفارةوعوامل

ءااعطعلىيةالمءرالقنالءعركةابطاليحملكانالذياذنفي!ت،الدراسةهذ.زتاثحقبأس:لم31انمنخوفي.لولا

يةليايزتتما)قصةكانتلما،لاخرينليةحرسلإلفىحياتهمالغربمنغرفق!الممدوفشفيقاناءةأدلاانني:حنينالاستاذ

شىءإغ-ا.الموضهوعيةفقطأعنيلا4دصاريلااانو!اليةاللغردباوللمتمللا،قالسرفيقاعداًظا!تمش8ايتغرممااكثر

.....ءآلمارعلىولاوف!المعآلمارعلىنرىلات!فا.قراءاتهليقطرعنالا

الذيالاجتماعيالمضمونعناابدت:فكللاوهي.نسي-عوبوالشللأرض-ة.ةىوصدىظلاييركأالم!جرائ:اثعرمناي

!!سرناكانالتيالحور-قةي5ذه5.ادبيأفىكلأساسأبقرماًكأريقاربماهاومعائراحداا"افيعاشواالىبيةللغروالحضارات

ليةخالهت!:إضضاا"كونصياولمعدالاسهـاذاقلممنؤيناتأأن.املهر!ى

...زوايا"المفداويانوركلىةزدرجأنوتحب

:.صقظ!ل.م

ن.نبجوالي.ضضاولفيزكم..لةطات.ما!ازو،،منالاولق11دهامايض:اولالثاتيسقالان،يةا):قدلابحاثاعدادفى"ل!طارضو

يعزبتولازمةاهذهزة-كروليحاموو.ا).وممصرفياقائمةاالادبيةلازمةا."ابلادا"منهـابرقدعدفيرتالمنشو"نولاخرا"قمةتحليل
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-ءاسكط.ىمغؤمنتخلولا،15ارو-وال؟دسمدثنةلهااراًاصااتخذتدعزوو،الاغاط.نعددء:دضا-ضةالماهإ.المفمنعددليينالاتجاه

ك29عنتكتلايالت،،الاقدسكاالغضب-الةعنيدةجدصورةوهياءوا)قرالتة-ابمنعيننوإينا-زحوقيام!.بالرزيف!وزالتاهذ

فه-طين.:كبةم:ذبيعركلزفسا):عل؟ممناهجئاختلامطالى،حدودهاداخلفيفثةكلنتاجالعزاليبإلو

اد:عنآ؟وذجتعط!:ا"إسرزوررالعددفيدةحلواجمةترالملموالةصةمةخصولي.بئا)نه:!ز--نأقدوهو.ر.4فيالادبستدرالتياتالكلفي

يءلمااالشئمرفينع:"ـالبرقياتالذيهـانهـأسزونيالالما؟تبال.:ذ،زق-"ضوعلمواحولةام:اتيا.الخصومةوالةديمالجديدحولا:وما

م-نذ)كفىءاعلى،ةالقضذه5ختاربا-يم!إرنسةلاا--ةتأوقدكانالشحولزدورتكاديمةالةالخصومةأند3أحين،نقربمر

هارشرهـفللطاء.داذالاستتاصديرلميدع:"اإتيا-مةالمترقحقوعلىوزتجا.يكرلفلورلمضماصلإه.ةولتتلمماليومةخصوبيمابيرا)"عو

.9391عامج.ةةالمحإلي،،دالاممجاةفي!اقديمةترجمةثرأنلهسبقاذياينزكواباسبمنلايرىزهااويالمعدالا-تاذعلىخذذاً!.لقي

.-.ىخرلااما!اوالعمتناس:ا،مميلجااجقيفالما!عالاابةرلمنضاا"دلاداهيملمفاا
الةديم.ق"دونلحاًيمدتأا)قصةهذ.جمهترعادةافينانهتقدالكنة

-ء-+.وحكاماوالعينرومطظروتبةلح-ااالط:.عيةالببةع:مر3:أهمبةءنهلىقالاأتىا

لمشردينامنلفتتاالنىر-5الياةهالطب-"ا.منز.ا-لمفىلاةصهاهد.

لامجتمعقسوةيومكلقلوبممتس-قحجثالكبرىلمدنا)-افيا)ضائعينئديةا)هفااتالتبارومخةإفءباالا!1)ي،لينهينالتيوالط:ق-ةالمثنة

ءآيروي+رفلمالطبقةهذهمنررتااةمغامرزصورف،كط.هفيللر-مةمحلالكليةبعطإعلى-غإبقدرعبط!3أدبهوتط.عبممزءصفالتيخماءيةوالاج

للعطت.ادستعداكلاليهلحوصغيركبى5اكرضطرفا.يقعدقإبءدف.م"هااجوفرىال

عناثته.منرلل*حرميلاًمظأساعندمارةتلهار:هىثم0اتيالاتلايينالمصألادباءالجا.ءيينا)تك)عإ.اطالاستاذالمءداويتج-يمان

بي.العراقطراح-اةفيموالةلمةاهيماازمةاسبابمن؟:اجززءاجاالاليةير

.وا)قصةديزؤانةاستط-اعت،عةوطيطدة-ىمطرة.ا!ولغةز"ـنطرانالقلن،ويالمعداالا-:اذعلم-عةمنزعلىملمولولا.ال!بير

ماعندلمعترضةالجماطامنزقلملاقعايها"يمةىلكناو.حق*قتهعلىحس(واعنيرخواالةصرخلفهاا)تكيرةوالصمعلإلمتصحءاًقو"صرءدواأمنقيعاط

يب3ترفيقجدال-55-ذايقبللابيالعرزنا!ربةلالطوفيطةمفرركونحبرمنجلردصورةفي3له"الوسطالانموذجدت.!!حينبلادنااذلياء

إةالجمثضاتكلعلىالحفاظمحاولةأرزعتقدنناوا.بةبصءوالاالجمذزطاؤ،1ا(شكلة.ناسبابعنء"4راء-بىلوزهامنثقةعلىوفن"ورقو

زةتظرال:كطرللاخطاكبراثكلبربةلعرباحدةلواااء،ةطارافينجيةالفر،يحةالفسةاطجاحدودمعد.حدوي5تايالزةكطالحةلم2نطاةلىاالذهني

الاصليءا)ةصبةفبحرة:د!الذيالعربيجمالمتر.وفىأبزهناكال

عبلاش-يخاه!احدا،كامتيننريمةالعاثبحالاافيو-ىىل!صةوديمةلةليةلمصرافىالقصةمحلمل!البعع!يغصاز؟ساضررماأ

هذهنصو!!مناتزقرب-ت"ـبء"فىز"ـارفقالووحبذا.عوممزمفيد

3.ص!!عع!صء!ص!يرءءءص?!"،بدلا،ف"و.ابمليهل.توأألتىعيرلافاملىو-ةرةبرصوء،ث!!،إةصةا
.---:

ئر:.القصةذ.5!ر،لاءالةرنماحقةالبه!كرالاانفإعر
!:لخمنينواللعياعة-بروعيجعنعجوائر:جدنااوالعددة-ايريح:وا):ىوعهضلمواا)ةصع!الى4انقباقهنالولانوا

:ئر
ششلات-بة!وتبرشمفوت،شتةكأككلعاولت:9!0ههاتجاوانهاقوفيةوفامثاثلإ

......نجب!غةبرتعوهى."الشمسكأترددجدبيمالىالةوذيق!ةولاهاوأ

....\\\فييح-منعلىعيقأتلمقدرشرفيشابعمرفيورةهاقةعنسلسة

!!*طشهىلمذفاا.!ملتئوا-ا!د2و؟ثدنهاأف،الجد-بىادكنو.تدىدسوعوضة01بعةووراةةليمد

هـ::!ليل):ضارعالطااتذةخيرلاا)ق!صهمالعافياملااعن"ثةىصررل!لفمؤ

*!!ه ودها.يسالذيوللفرج!أةاءاجوجاتلحاالقصةهذ.فياسلوبهوقةوم-لم

:-شةاطيسيأمآمنوتصبحكجف!قصةرهااءتبأيمكنامغز!يرةنسةكاللاللبيعكادموع،نيةاناإقصةوا

!:*3!زجممة.لهفتاء:!!!منءت6زغةدقيةة!ياطتفاغلىاعيةوتاةة!وةثهامحكم%ءبهـف"!ا.دالعد

:؟\سعبانبههجصاءوبول::رطلة-صوسوعلىاصأصاةاثو"رحل!الماو!فاالمارءعلىدر-م،الفاً
:و!ي!ا.-"بكاملاورلالكوساهلماواوءاسكاعىا)ء-اءيدفكرلوالعا.جو

إئج

ه!ارر"كهلالذيالا-:13لايحكازةمرروعبرةر!لىاتووضوحةبرقويةوالرا

!!!\لهئديالألأدا-*:-...الةةمةولعد !92.
:!:منحةلو3!وةوبصداصورف"ى0!هـلالقعء؟اوبعاطاتحملالقصةهذءو

*\الاولباكأاا!!زاازعطىقر.لطكازتالداتاعااهذ.،زاعندالشع!يةاظعادومنيةالقراةح!

!:"غيةالطازبةلمداجةمومامألتضاؤلراخذتأيوالت،13ت3.زكزقهارو

::اصةاعاالادـاباعةجمودفتاء؟!\ض8):-جل،-انةادةبةعن-يضأأةةصدرود"لجدااد:"رررقصةماأ

ئر::قىجمتن

له"مان!حريئويىلو!!رانورللش4قحروغصةفيها-رخت01ا)"د؟ةةاح!امنا!اررةجو.الو

ه".!وهـ!عنأ-العبرورجء"ـ،دونماوىقدالماكأبةحءا.:االم.4منولىما
:؟

??ء!ءض.بصء.ء!ء.ةص.ء?بهكلئر!ء-بر!كا.ء..-صءص!ا)تكطهذمالةصة"متق،رلاةليصورذاءةدال"ءينقطرصاباالذيأءالتو
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ضفؤر.فهي،المت!لمفةبالشعوماااا)-ماءملكرإ:"-مون.جرداقجورجبرقلىاليهاةمهدخرىلاواميا)ق!اددة

انها.اوةممتحطيمعلىاإداأبزدف!يالهذلق!ة!انيىونا!سلاملااوبالعرعنكلافاداالقصيمييخالشكامةماأ

01طيعالقتصفاأفضاىئماداخ:قابهيقصدا)-يتلاواالمحخ،صإراريمسةاف-تصمن

والعمالعينلمزاراعاتحطاعتصارهفىشيهنماانفضنرفن-نهـوو.فيا)ثقاويرنيلداثالتراعلىفآوخالف!رواًيلرايةحر

لىت:نيالتي((تجا)ةط"هـذلسواعدانزع!ثرزناقا.قطءع،:ذيناللاسلامواوبةالعرعنافعينلمدارطمئانولإحا

امح!ربالاجديرة،انينسلااالمجتمعهـذافيوجم-لقافعهـومالاملاماانأ!-اًك!دبا،حرمفكركل3ـاجمةلمونيتصد

"رسافيااهسوالكات-يرىلاا)تجمه-!القهم!"قدرعلى.أنطيعيستلابجثوالرسوخالقوةمنبيالعريغوالضار

ين.ا):احث*لاسكاتءاولةكلوارإناقدفيازقدم:هما،نال

.لاممال*طمةفيالشكز:عثالاخه-ةالعكنش-ءصهاالىتؤديلاحرارا

قهي"عملاة-ينبينش-طانةجرداقجورج4كلمرواالىكازارمنماب"ـدوزباهـكطكلاوت.افيز-م،ماوحق-قةكلنورتهما

عمءقوايمانيةلحرانىبم*وزعلق،ردففيها.التهثةزستحق!.وا)بح-ا؟دليةحرعلىلا-لاميةوا-ةالعربلحضارةا

اعالترعن:يرالتعرةةطرفي!رافةالىهـذا.نزسالااصير،يخالصالصورومختلفنيزبكاللأعلنهاالتيزقلح"إاهـذه

الىاددءةالكاوهذهةحيةحكازجعلمهبصورةيابملفكات"بانهتي،اليهباسهؤهو5صح"هافييجإدلهادحلانأحسهبما

--.ينسالةرلمثلال"قوكما،حةمفتو!ببوااجمجم!اكمنويبد

بك-اًدي-قيالحقبوج،"الصحافةعالممنجرداقجورجوء--لى،الآراءذه5مجلاعلىالىكاتبنوافقع:اانإو

7+.بءومومفكرو((النلجتش-ة))تهفير.علىلبردا5زقرلاننا6ؤ،رالفكيةربحت"ادمنا

الجيروتلهمةالقراءبعضتفزعانهـواخشاهماوكل:ليقوحين،الهرميالشكلعلى%ا"ينايديرالتيللأمم

وهـزهتلجبرولاذفه.فىهايلمسون!اقدال!ييةخرالسوينيإثتااونافلاطومثالا2ـاقيتقفويوجدالعظيمةبوالشع"

.متحررعقلمتمردوةلملكلمةلملازائصلخصاامنيةالس-رينالذالوو-!نوالعمالارعينلمزاجماهيرعدتماقاقيتيوجدينما

دءرأيستثفعهوو،علب"اقجردر!جويعذرلاح!-فوا.(111441.161111111111111111.1.10ا.!اااا.ا644،1111111،1116،111،"16اااا8،1.11111،اـا"ااا"هاااهاا"اـ)55155اهاه"أـهت

"ز!كليدفإايقهـم"ـا)ءنىالذ،لتيرفو:يةالسخرجبابرةت-حدشاصدر

.ماليوحتىتمازءرا)ةقدلمينللذاالعقليئه.ناويا)لمضور-

الانجليزيةعنالمنقول"يةالحر)الشهربحثءويت"اول-!ه!صص.كاثر!أ.ت
.ىجودلواالءا-ببقلميةلحرالمفمومفلصفيةسةدرامنفصلا

ءقوميلذا،ضرعإوااذ5ههعةلاارناقرارغمو.لقانحا
!عسإن!-ص!

القسماننعءقدؤاؤنا،لحديثاالورهركلمنناةلبفىت

جلا-ا)لقو3يلدربهاا!عاومنففةلذريواهايثهيرالامنصهـاليهابمالفلتر!يما.صلمحكاييصي!إ-الادا!أ-تس

حوةالمرئدةالف-ارؤديلاوالتركنركشةكويشا)-"ـ،تبة.
".ء-وهـوإىوالعرابراهجملللأ-تادجدءدحرتاب

"بالآدكا)).يةعررهىةدالةمجاليهمجهتتوءاالقرمنهع1ورو؟هب.
راتء"شومنزيا)ثاالكءاب

الفدهة.بالش.ونالتخمرصندعيلات.!س

ذا5نقلفيبالبراعةالمترجمالاع!رافيجبولكنت"البحرينصوت))

القارىءفهمالىاعثيرقربىبحيثالدقيق،ال*ميقالأثرت

الكا--فكراتت!نهكلنقصيفىنجحقدفهو.بيالعر-ت.!رو--إت!اريالمكتبايع-وز-ت

لهنع!رفواز:االعربيالىيانيثقلاندونليريالاكت-ت

برالتعاوتدالمقراعلى،بريةلعربارالعثوفيلهبذيلذالجهدبا-!ه.س.ل"ق02.المن--ء
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:شورةا)ةكرتهلةنهافييقولغندءا،لهاا!ومنز"عا)-ني.طاصاالفنيالبح:ذا5تتضللالتيف-ةالفل

ؤة-ىانا.اربردغيرشكلانم"را)-اروـذتدسلاحداالكن!انءنوتحتيةنسالفرعنقولةمنتلملصفحضنعرانعإبنابربىيرااخو

ا-ةجاؤ،1اتظناءىاتيا-رفىعسعتلبدءاهلىعندب"ااراردرولاط3ف،:سرالتيالبمةحاتوهذهءكاموالبير!كاتبكاتإارعالىرجوعش

ننم"رأليلالمزتكص"إبجأرة2م:ادة،دشعةغ:بة.دنعرشعلىب،كللل-،1توىالحاسيسوالاالانطباعاتتصوو،م2ؤىشعر.هج

ى5:حداامامتنحك!لاال:ىهي،مامهااينئنيشىءفى.زفممرليصوت.الصتفبةتهءطلاىحدافيائرلجزافيكاأتبازةيربلدةالىدتهءونسيالفر

-13اوصرمض-.يحيرتت-ملنياتياقوتها.ارلاسراكلاكادر!ا?ن

كثهـي،ايضا4ً:مسض،واحددم.نة:-ن،شقافىاءها4شلكن.زبنياعق15بدفإعوفةالمعرالمجلةهي،"-الاداب،اصإر!اناحباننيو

كا.الضبئمحدثالذنبفيكء:يرةكانتدهشقيبرأن،اعرداي.الف!راث.ا)ترصةالعواسغوب

اتالكلىجهذ.نسسالفرالادبمنالةطعةهذ.جؤتوبأنب-محيتماارءةدءل
4ـلم51يرىلاكاموانفيشلمثمن،اص!الوالكلماتذم5برعدف"ا

ومشعةغ::ةمدنعرسكاعلىتجل!التىلم-بةالةرالامةزبجافيالامالمترج!ارةدمورأنكااالحدرثيالجزائرالادبمنكاصةحات

ائرىالجزالشعبحىو)شيءكلمام!ااإةثنيكاوالتىو!باًبةب!جاردقمثاحملةمنةت"ايقول،سسخااطاروسطباررعبأحرغس3-ههتخامةإكقى

،؟احدامامز:حزلاالةىوهي(نةرمنكثرامةذالبكر"الح.يريالجزائرالاد-بر.ائعمنضلعةكامذه:وله8ث.!

كس!ىفركحلكام.بأنبو!وجإة.ليءملالك!اتع-مفيا؟شاالط"يعةجمالمنكامووحاهااستيةشاعرلىةثاتالكتاباهذو..!كاكامو

لةالجزائرالارضتإ-كالىئملهل)-يالامةهذهوة6برإ.تزعمارىاستل!ا-حوواصءالصيةيةالءظلةفيبالجزائرابامته-اتةاءابيبةليماأراالجز

ة!و،-ااماموالشءوبالاشياءكل3عسوان!ااحداهـامزةحنيلا3اأوبا"...برلماورمنورةورهائرللجزحبهةا5يربثكامو

ببروتها؟وبقوض!االمدلة،الامةذ.145ءشفيثقاء.ىيرلاةلطمغليئراالجزالادبزطاقفيكامولابيرادبدراجاةار

وهل؟ائريالجزبالادببالادهذازإحق،ذللاإعد،حقفيأيق-و.إوءهارالىالحينيتشعرنهواائرللجزفيولدنهو3هلميبرر

ء-نقلمستيائربرزادبإو"ودمننؤان،ب.اسافين،بايمكانسفرالى!شد.كالل-انوااهيىاو-4كاالوزرىفر،ذلككلمنلرغمبا

بة؟رالمغرالارضزاكفيال"ر!اعا)وعن؟عزلإةوماوبيلرعرالادبجهو،ابيةاامسءةا،نها..ل):ضالى.المثل.اللغةوا):قافةالذماواصر

رائالجزضارلىاعودز"فيالفهـأ-ىالءتبهذاكل-تأالتىالحيرةاماء-لى12ضفرز-ك!رالفالة:خ!ارلالتىبيةالإوروالحضارة.جومن

،ا)هيرء!،لما)ةى-أتالارضتاكعلى!هـخاؤهتهابرتعا):!بةالنفد8العملوالحضارةالمححلا!اًوا،والإرالحديدبقوةالاصيا!ائرالبزثعب

لافهـى،بينطممكتأالتةاءلاث.بان،رهيبداماعشفي،لوجهج،ـاًو.والاسلاميةبربةالعر

!ة-ولناتذكرزهاا،رلى.الاك:افهزالاواديرولابشيهناةتعضمانثرالتيذانهاا)لقطعةالىفليرجع،ذلكمنشكفيثكنومن

؟-"ـوئسوالةديمقافيريغنيا-ضاآخرز--هـ!فراًشاعر:اًمخاطحكاتناظمضياش،1غيرم:هاىيرفل!زراالجزعنتبالكليرةحدث.ـففج!ا"الأدابلر

:كآموء:دبهمانح!لاةاروحربيالذكب-المبالاطاراهذغيرايائ:!ا.خروتراحهاشطآنهاوهاوبر

لوتيياذث3لقدتحبثعبوتشهديناضلوويبنيفيهيعيشصلداطى!ااقعوعنج!ايخر

بتكذاقد.ببةالعربالصمعوعةبرمقحداًوااءةبارء،ابلادا*تحبو

با!لقنا،1فصتفقداشالجزهذ.دبرناوليحاكمن،يىدو،عةال!طهذهفي،كاموان

كاازبادةدقكراإكربرىاوبيا)عرنالانسااهذ2ةرامن،الحةهقيةءهارومن"الحببةلر

،"ـفيناستغراذياب"ـالوغيروجهاول2الاز-إنهذالأر،يكدحوعل،1يدبالذي

فيغرستهالذيمممار"الاسدهيريد.الذيعالطاغيروطابغإالاوربي

ب!منمىمركارلوما3الارضالىوكامت-مل،ـكراتاؤياالشوقذا5المترصمءغررولا

خع،لجمازا.ء!ز-يةالةرلامةالحصيرهـصيرهطتبلارحةاررصيىلن،رقطو2ة.يةئراالجز

لوقييانررا

ا-ااااا-اااا-اأااا-ااااا-اااااا-اااا-ااااا-ااااا-ااااا-ا

لطر.

برجالا!الاإ-ت
....د-الاحوريورئيفالبستانيس.

لوتي-ا="

،ةلم،!3مةاطعجنملمنأعلىأالولعاتتعكفمالماف!ا)مهوا!!انلى"ـ!عةن-اانر01أاوجيم"اتتوتينهيةالفررةالىوافىاطديثوبيالعرالف!ر

كآىوهه0ع.خوريلوئيفوالاجماعياسا-ا

كاكه11وماىببالاصاب"لصبييالالآندالاهل11من%نفيآل!موبمعارك.وانوبالثرقفيالعربرك

تم-..!.=.تي"بستالهطوسنلصاالفراءالشعو.لىالالمدآ

يةضىادم13الاةعنو؟:عهنس،صويزيدهمها،اضعاوامنكءيرفياءا"اآ

علي.عمانسالةو.بالكان"يابمامكزءبإ.!ازيةإشفااعلىآ-5بلف-!طا)ـبير،ا!المكشوأف!دبر(منا!لبها،ا!
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