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يةلجدال:ةةلبلمثاالصورباملبئةجاءتلكلذبةا):ادباتاحبضو-لمفصنساللى1

دثدةلجانائدةصا-صبحنااخشىو.؟ةالهزوسىلااعرلمشا

ية-دنقليليةمثابصورمليضةتجيءنوالألط:وبرقرعاش:هللقطدر"تاعشدرلدك!تولبقم

نمكثيرافتصرالنزعةذ.5لعلو.آخرنوعمنلكنولىعقاعلماندررسلص،ـجيلألدعتورااليطدبحين

يم-ممىنصاةلمأامنىخرانبجواالىات)تفلااعنوراشعرافقةلمواافياترددلم،"ابلادا))منشباطدعدفيي.الشعرابما)نت

كبيرازاًعونوتكانبهاصحجحاعياوءاءالشعرلاهـؤخلقذااء-نفرغايغراولؤصائدثلاث،ي-يرمرا:لنفسيؤائلا

فلسطين.يرتحرعلىفيتلاامقوف!صمندالعدفيمااؤرلايع!سرستهادرا

-نلرأمةعايالشعرالن"احم!لىاطينفلمسئدقصانركناذافاركتولدااصكنو.عنهابرةالكتامهمةفيال"فكيربهايشولام"عة

ذا5انفيلاصدلاو.-"يدلجدا"الشعرمنءعظمهنانفرعا.الظنذابميلم!طومنعاعنييدلم-هعنألتهعفا-سهجيل

لكع!رسعااواحرلامجاءاالشعرمماافتحفدشعرالمننالدعاو.!ءدقصاشرءليهو-يلجىاايىبرلبا-دالعدلنىصو7ما

الئالقهـودمنكثيرمنوخلصمهم،زط-اءاتهموااطفهمع.ع.
.وىيدومنئدالقهـاتلكابصحاء"ظمانعسرا2ـ،تيمزاد

معلءناو.ق:لمنالصادقاع.دلاابةينوإج:هملتحونتكالممعاركسورلهافىخاضواقدو،صةلحاالةالشعرهبلمذاا

مقإرفىبدرطهالىسنعبدالاستاذنبهكما-زلاحظذلل!.

الشعرهذاان-!ات!لانادلمحواللىالعالسع)عا!قحتىلعبرهما):قاءرواقرىانواخشى،بعدارهـاغبفضواى

-س".ر.ر.-رنيممؤء-لاًرأييساًقولذلكءما؟نيعلى0اامريمنيفرغوا

!رروالبإةد!ضعانيوشك-اثتهلحبىاواثتهحدعلىددالعتحدثوقد.ق-قةلرامشاعرهممنالطيبزبلجاافى

.واحدبطابعجمجعااءالثعرزطبعوزكادهائدقضء*ظمفىشعوروءـذا،فإرطينمأ-اةعنالقصائدتلكمنع!رلاا

!سبماهنالكنوالموضوعلهذاالمفصلةلدراسةالمجاذا5)؟سوزصرةالى!كاغمءجهونينلذااءال-عرءلالهؤنحمدهل

لكفذاولهماماا.القوالب"ذ.منث:ينالبينقاالىنشيرانمازداالقصءـذهتيا)نظريلفتءالأول.ربةوالعر!قا

لاوتحن.تالسارااولفاظلاا)"عضلمقصودا-ارال-ك

معتطيعنسلالك"أو،لهيةةوفنيةعيدواهضاكاننشكرفيعثيرعكسعلى،مللااوا)ظلمعوالقوةروحمن15ءسود

.واضحبرشكلالقصائدتلكصعفظمفينهرادورغةلانذلكبما2ـدناعاوليفيفاسطيننك:ةعنكتبلذياالسهعرمن

ني:القباتزارلتولكذمنلعلو.سوال-االهزيمةيجراحروثخ:ةلنزالاسفوالنكانتحين

تففااقدا-ةالعربءعرالانعلى،قول!لادلالتحواهـذفي
ءوله:و

لل"ناركتبأا)فرة-ة.والضعفض!ج"همازسيردانمتوعزمةالصدمن

....شيءيحساليزلالكذمعالقاريءانعل!.ستعمارلاوا

لل!فارتب31انالهملاء"ؤر-مهالذيقالمشرقري1اما!لاالكذر!نارفةالمفمن

:لل!بورسدصلاحدعنمثلىهامنو؟أس-اةيءصلف؟ق"ناوازبجوامنكىثثربينوءاال-عر

-د)ةتلخيالل"مونابعافىةصالمدقيف!--متاالقي!جدةلواهينيالق:ارنزاةةصجيد.توكا.تةلسط

3-ثرفةدب"ارالم!بالعرلىامهاةلماًاذ.5عنتحدهتحينةةدصاةقعتلبو

سكر3قدثهرالآلامردالجراحاكئيرانشكلاو.أيولدونفسووالذفيلدواوالذفي"
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بمجردةمثا)جةصورةشللجبيرسملاجوادوكاظنم:ورسرنجيبوعند

ءلكءثلفى2ـودةمعحداثافىيج-م،اماصورآهفييبثام.تإنيما-وتي0015اموتلني

له:قوك،قفالموا
.اموتافي

كال!اهورالوضثئ"ةالمعطرلمناديلالافآوكابادل)-وفرش..0ادىاغلىادال-وسقر:له.قو

الامهءاإللء-اتخةقريضأه-:ادجوكاظموعىد

:!هـاءمنوفحرز.تعارمةديل.يرفإ.بعن،!تبعنيهألالامسوءادصةى

"نالحزالوطنيمةأبيحابك*اةالعرغن،العراةغنالمواتالارض"ذ.عن

لرمزيالحلههليرتصوفيرالصبوع:دصلاحىفءللككذو:صلشجمهليمحمدوعند

يرتعكا!افورسو-تحجيةصجيدةماا.ين!امحىيخالشعنالصلبع!الم-:حمنلمترفأ

ء..لم-.حامشل-نايةلهدثا-أرث"ونفيجيرة

حديثهفيتنشالكماىكمفىلاومكبيرةؤ-ار"ةا.ةنجرعنتد"من..إيدمنمولثوإة-وا

لب-القصيدلاوفىجيلمةالجمءةالئمعرالصوربةلك"منى"عنةلروعايةغافيارالهكر"ذامناكثيرانشكولا

لهقوكى،قع"ةاومنف-15ابمةبةع:ريعةسرطاطوخالجهاضيفتبعهمهلآنانجد-كماحينبعدخحيصنامتالكنيو،ثيراًوالت

لة:الظفوياماروعهاذه!بعن..تهالذادمقصوشيئا-لة"لبا

اممىةث3و-ابقءثيغيرعلىالءطفذلكنهوالثانيلبا)قاماوا

ناال!ر..فماكلبنمهمنو.ءاتلمةطراءلواارائدا)قصالعمطافياعثيرنجدء؟ا

لةلمقلءتها"لههـةرةو3م:رالصبودعبلاحصلقومثل""ا

الحلقمر

..ء.ةيرال!غاذنووفيالىاءوز-،ر:ليلوقا

:همرورنجيبلوقو
وعلىشلشحهـ-لمحمدولال*ن"نمهمقورةعل!ذلك

-.عوداهاا؟ىو.بة.تي!واثاً

لحلي.ل:العنتيليزلفو"قةالمحترءللرساا"مطلعلككذو

وير"غالما"هما.صةخاربب"جااطتبنرلمثنءاناتانزصيديا!ر3الذجةاحعلىا.سومص!:

كل!لعلو.رونا5لعزيزة"جراح"ولخط!باسفاجوكةحريصمورال"طفاهذمناعثيراناىهماشكلاو

ا-!عاضيلذاالتةإجيدىب:اءهاالىولىلالجدةالقصفىبمراءلجديداالمذهبنملطاؤقلميدمجردوءضهجاءوانخاصة"بةنف

،ةؤجزسالااالت!ربةعنالمزدحمةزيةاابياوربالصفجهالشاعرورهافص،اءدالقص-لكفىواضحةزليةزسالااوالت!ربئء

ال"ثجيد""طابعوالى15ؤءرالىزءةالثاا)قصيدةفيراجعلعلهو"خاصماديقعبوااز:طلامحلقةفخيةغو؟اتمجردل"ست

..3ـاعلييغلبيلذاحدلىا"طفجتهاعا"منتخففيةدمارر.صرعالشا.ط!ايربل

ن-ةإزسانجاربيع"2ـابرطبهيالعاظفيةالقصائدانشكولافيثلمتحدامواراشيلةصةبينبطيرنيالق:افتراربةك"ير

عرالشاا!سنذاايءرالقاز"سالىوررفيذتخفلن؟كن:قولهفيبارعاسصاًنفربرطاا)قصتدة

وراءفعو:دولم،ج-ةعقواوةصدفىعاحهاةت"عنالتعبيرء:دم"رهاارةعهة

لاالتىالقصائدماا.مةالم،ولات؟لخوالحامحةالاحاس؟سىا-اهملزهايهمو

.الممددةا.ىعلحإت

ؤلسطين-ثدعقصا-عرالثايةدبفراًشرمبالااتصانتصلاطليىفياهاطةرنةابيارارننفي

الصورءراوق-اينسلاحتىاًك:يرام:"ـجهدزلضطلبنهافا--حدثينحلخاصةاته؟أ-االكهيرا5إظارفيةساالمابرطوير

هذ5لروثعنبيالعررالشع012يرفجضالتييةالتقليد.مةالبجا:اخةهعن

كان)ئنوء5انجلاا1ذ5ع"االشعرمدتحلكلذ،تاعضولمواللص*ار3ةب1

بة.?.إ.بلالجوواللطر.نالعببعد"رقصة
كلعلىء2ـى،ورتحيلة!ر12هـد.،دهمءصاى!رحاالتمظم

.....الكتيخةىوا

.فجولاااةظياالضجء!منحيرلحاال،ةيلاخق،نلايمواإبارةفيكشلم-

بةحدةعلىقصيدةكللمقدمةاذه5بعدوصصندرس.الصغارسة4ز"ـاخوا-اةءاًوابر-5؟قةل15يربطلكوكذ
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نشيءمالىسبقتدقطوقانفدوىالآفةانرؤذ!3شوارزنبوغراشيلقصة

خيرمنكذلكوهى.ديوانهامنقم!يدةآخرفيقكرتهاوكم!رفكرتهافيينفاسعنظمماخكرمنقصيدةهذه

.لموضوعل"ذاعننظمءا.ساةماعنلمقبلةاجياللا!االىلحديثزا.بهاسلوالىبجوامن

الفجوعلهيرةفىهـذاعلىيدجدشيءصلمةالمفة8فعالواالصورةبهذهفاسطين

وتطلعالماضياء-ادوينب!للرمحاولةالقصدةذع5فيبعجمز.كشارالذيالج-لعلىالثورةر"ةمنوهـو،إوضوعا

ملأىللحربرضيثةصورةالشاعرافحهيرسم-.الحاضررينالربولفىالشاعرنجحوقد.ةلسطينضجياعفيرخصوءاؤه

اءالبضوالطيوررةالمقطوالمناديلوالثذىلظيوببا"ووينملاارينمهاقااالتييةالقوالمفارقة%كوالقصيدةجزئي

صلاتيافاالىت-يرءاءبداانهارحتى"اتالحم!ئلووسامناثرا13وابر!رراشجيلصورة.فيزلاحظكضاران.لراش

رجاله-بيالعرالشعباة:العنلبعبر"ذاكل."لضياءبا"ءبيالعرالشعرفياكثير15نجدالتيإ-بةلمإغاا((ليةالمثا"الترعة

الجوذا"لحومعهأختلفوقد.الةءالعلى-ئهوزساكالجرذبلحراسنافيقضت))قدلراشؤكونانحتما!قلي!

نملولااصفالنفىبلحراعناشاعهلذياا:اسماقالمض"براغتيللفحشمنزلا"تديرؤتوكاأمنفردة.زترانةفي

ووالص،تمكلجمازكرااناس"طيعلالكنير،القصيدةينلآخراقحقواغتصابففي.أقودورمزابوهانكونوا

علمتكمايصحركاظمذستالاواءع:15ب!رالتع"ـفىوتوفيقنمكثيرقيهجدةالقص-لوبول.والضعةثملاامنثكفيروا

لذياطاصا"باسلوبالشعريحتفظانعلى-قشاثهمنامنعنبريععرلرافا.وهء-يىمنوروضويدلجداالثمريامزا

علىيحافظالقصهدةذ.5فىوهو.ا):ثرعنواضحااًتميزيتميزكناالفةالقاريءرينو"بر"تقيماطةوبيةحرفيجربةالت

اطارانذلكعلىاعانهرقد،اليهدعاالذيوىالمس"ذاالىيوفقةاطا)بذه5معوهـو.القديمالشعرفيا5زورقد

ع-لىصهحرانعلىءوالقديميدالجدبينوسطالقميدة:لاكقوحء"موةمعب،يةشعرصور

التيليةالمثاالصوربعضالىقه-اقدلبةالعايةالشعر)جيبلاسااالة،%هافأمرعنوبافاعناكتب

نعيلالطويثهحدءثل،ء:هدءحدثيلذالجوامعلمتفقلاالحجارد"غادةع"عن

.مالحو"حةرمح"-وماةا3-يمةلهابر""ايف!ىء

المغاوس..الص"ارا-وقيوالديقكر.عهم

،تونلزواابالثروللشهع!وء:-5لدالواعنككلىدثهو

خرىاصورةلىحربفيرسملخطيبايوسفاذلاستاماا"ءوملنباالمثقلا)شس!ر"ووموالكر

؟-اذلكوغيرواللهيبولين!يعوالرجومبالاعاصيرملأىبيندالجدالاسلوب"ذافىدفصلالذيالخولانعلى

ا)قصيدةمزدحااعليهآخذلكفيو.لموضوعاطبعةيناصبلذياطلافاسرهواهذل"لو،دقجيقخطوؤوالن!ريةالشعر

بيضازقرقالتيالتجاربو:عضكأؤ:طاندونالصوربتلكالتيال":اراتمنعثيرلحوالشعراءبعضبينحديثادار

مقصوداب-دوورهايروكث.القارىءلدىمق:ولةف-جعلهاتيالالنماذجمنوءشعرامؤثري51،اش"ارهمفيوردت

القصيدةآخرفىلجألذلك.جميلففيتعبيرمنفيهولمالذاته.نزارقولحولهايختلفان؟كن

:.كقولهالقديمالشعرفىالمعهودةالح3الىاكبارا.وقع

الذئابكبيدحقاةاً-رالفابثسعاؤاطرافستظلبار3ذة-8!يرلمثه.ناربعة

اتدةاالا.مدوتوصد
الا-تاذوحكمة-ذاتهافى3الحعلىاعتراضنليوليس

نجربةنهايةفىنجياءاناصلكنىو-شكولاحميلأخطيى:وقوله.الا!يرالشطرفي"ناوالئال

:.-بة.فيااشافاط=و

عليه.كاابرهانتكرنومعهمتفاعلدءدصشعوراوصةخاز!ء،واءدموا

الىواجعتيالمتحممنركأيرالناساعجابفىارولعلو.اطفالاويردةموا

هالخاصرشعررءياًقوربطايربطهاازهث:ايافيتضيعخافانهالع:ارا!ذه5مرامنءكنرط

ةلخطاباء-لىالغلبفىنتاالقصهيىالمقطوعتانتفلحولم.لاقم!جيدةالكاءلالبناء

اقصجدةااجزاء-ائروبينبينهنماوالصلأ،القصيدةفيئعةالشاانالقفيدةمذ.عنالحديثتحتمانةبلنصافلاامنو
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فرضقدحبهاصاانة،يدلجداعرالشمناق!رولاطو15شطاراططيباذسخالاامعلحظاءس!نياوفيبدبعدوءضعجفةصلة

لهللعه.يمالقد"ةجالقصب؟ش!مناميرآءعقدااطارسهنفعلى.الىذفعمهبفارهبهب

فيمابةجرالتىروتصءجاومتكاف،مظغات!اارع:انمكفيى-ءجااءجو

قوللفكوالتق-دالتعا"ذلثامامنو.ك:جرحدلىائماغ!هيو.ل"شببا-قلت؟-شبهاالقصيرةالقصءدة"ذ.

الشاعر:ةيكقر،الحاعبرالعاعلهغالفوىفجعلنفعابالاحافلةهاهليعلى.

ئمالمهاباحلاةأهعافي،لأففبافي:الشاعرة

مالم.*قا?صارةالليىعبوإلاهيلتئملاالجرحأهوىأا

قوله:وتبفممئا؟رخفىان

مزلمرالم-ةم:تاد-4ةتعزيلالملوإ:لاوال.وم!ادمحةدأوأثأر،فءب

ردةال"عنالحلىيثالىاللاجئةعن-لحديامنا)تقلةووح-دةنةعاللااةوةيلائمفقموالقميدةفيوالتعبير

كا"ش"""نهاكأتءفجاعرالشالمايمهدلمجئةمفانقلإسظينؤلىا0طفةالعا

جدز"ـ0قضليهختمانللثاعربردلاكانللعائديئاغافيمن

فهبالخاسعاعييمصسبيمالتهلص-ههصحةنامحاولةالقصيدةهيه5في

?ق"فجهاالشاعرصورعميقةحيةبةتجرال"صجيدةهذ.فىواطرخمنلادهووا"زوجتفارقلذيااللاجيءنةسفى

رعمشاوكط"سالاااءـذينطور،لضياعبا4ساحساو.لحياباعارالخواؤلكيرتصوفياكفرتبعدلاهيو.ىواحام!

ىشبهونالذين)ئكاو،ء"غلأللاواالظلميلضحامنيئلاخرابصعفهيقراءفىبل،اللاجيءعذافءهيعيشيالذقعالواعن

سالماإتةطلتبهايفعحى،بادا)-:دةصةفي-لوخة1االشاة.لاغلالا"ذ.عظىلقيحينيبالقرالغدفيملياووعهزه

لىالملااذ.لكمنزفذرعالشالكنو."باضلعهاازومغر))بأعسوح!.ىوا"نااليباحأ؟بارلثاز5

"ةصة-مها"ةهيلهعهبللعلذافىاولملاسعا""فخحايجابيمعنىيى4للوالةلايسي

."ةلحيااالمديلذاتإواالسجين.اطثد.ادكينافاًسواادتىارو

!ب"من..يد/5نمءمىثوالفءو

بدلجداالشعررطلاقابينت،ـقصيدفىالشاعرجمعقدوال!بابصوب!سا.ا)ةلىليالةلسأ!علم

هسنفخلجاتثصورالتيحيةالمو4الهالصوروبرين4باطهو.والتبابااآذنىوب

الشياهساةبماًالجموعمأهاةربطهان!ثكلاو.فقامواًيرتصوىإءفتلايالتلاةاالمغمنشد-،لكذهعفجهاانعلى

ةرسظولااؤلكمنزبلجايفطربارعىلوتأباد-الس:دقصةفى:لهكقوؤفسهبةمفارةاتمنر.صوبعضفيماالى15ءعالشاعر

"هل.بعالاهلعلى.الكادحيناةلحجيبالايحاءءليءتل!يهعواءا-مبةفبولع"بئ

نفسهكتشبي"مةعاالشعوفيفلوالماًعلىي!ريزةل-درالصوبةاعص!ناقرترابو

تك*س-لكذمعنتكانو-اهـلقل!افيدرلواوقةفىترالثعةلاطبيبةالمافاةتاريتاً..خ!مافمل!علىبيتاً

س..!ال-هلجنةللهلفلأ"8هعبمصعلعويا

هعبيهباتعهعملاجماو،-عهللقعهلالعاميأسءاامهعةهعسهدهيلالاد

برالتعفيعرالشافقووقد1)ور،ـا،فاض11ءةالى-ءعال!منتاجاالن"جيلالمفرفهفيفرانلزوجتهوعدهإكوكذ

.-3ـء-هلر.-رنييذكراه-رزو."ءمالداهعالوكاً.فيالقاسبلاا"رهبال

هلملح-اةافييههاههعلىاجمماههلهبالتيةالمي"يىالصهعهبعهع.هعي

فىاإهعءيتهعؤهلصهما5لمواستصىاعلدهبهبهباباتلءهعلاسيخد:فيهلهليالربيرلعهيلهقصيههفيلهيتعيعهلجبع"يت

005ا)سفاحخاتم3الحروفقالطاغصاؤهعلىرمتاروالجل

لمهيرالجما؟اساة.1-.ات44ربطانعلى.لاثياءاهـذ.عنالحديثنلمكمثاللبينالصارخةتبالمفارقامل!ى!دةةصوهيا

فيالع!اءرعضقارشء11يجدإكلذ.واضحالاوقوي،أكنانور.تجالررعن!لةالجمالصورمنوغيرهاشعة81االصورة

له:فوفيلا!الي"يهةلمرفه،هعهدهبا

يىالهللهجعهوال-سب90وإ011مالعاةجدالقصهلوفيالععلهببعرخعهناتعلخبللاستاذ

نابهع!اعجلاصسئة...اهلاهيفي

ضوف!في،لىتعااالح!رالاعيئوواختلافا!اهرشكلهـ-أءفيوتبدجدةالقص"ذ.انمع
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ح!هعنءلةساوالشاعر.الجميلةاللاهيةالطفلةمنيوصورةض121كآلالامث-"اً

الاذ-انصياةفياالاياتحدثهلماوعجبلوعةفىالبريءالقديم:اخرفىموضع:لهفثم

زغير:منوبا)درالىوبالدرتلفظةىومسبت

العيونكلفيللشاةو..نعيوليحو

ةونوا).الثأورالايرامومرت-يلإ.لمك:هويموتازهوقولهالقصةخاتمةفيؤلهزفاانكما

الامواج.مدتنةكيانجاميب%طوعبىتعةىصورولملهيم"دلمزهلا،كوضمنيخلمولالحياةا

قطر!فيو-رت..طرجمقفيف-رتتشبيههوقطرعنالاالحياة.يلدانيمءنالذيالموت"ذا

الخياةدوامةمرالانانتةايئقدنهاةوفياصإةاما"ذافيىكفيلاييرأفيلإشو!،بالخاض

؟مال15511م-يرفينيرازوحة
.:قولهفىياً-5تأكيدعلىمباشرةذلكقبلالح

ذ.5ددقيإلىصادقةذفس-ةواة!قصجدزهالثاعريختروا.ولإحوللى-وحاصحككنتاناتونييا

:لاياملمرعلىالناسصياةفىالما-اةفرحازالائ

القدثم!و!نازةاقةافي!للاخةوتتيأاذايكونماا!فىفا،حن

لاساعاتمذ.فىاموت!قفي.ءتاوااعيشاني

الجاة15.عيدجدثدةروايةمديقةالىرسهالة

ا)ممباقصة!:-انقينوعاثجرةخلااافرحةاؤلكفيا3ذرو!:لخجم-لمةعاطفيةقص"دة

اماهورا-5

ءوتهحيصابخطاجاءه-!نكاسهاحسايرؤصوعرالتلمنحساالق
لافشثةثدالسفيئمنحفنةوهـعد

يمالقدلحبهةأ"دفيتيمر!-جف:صهعمضاواةللحيهظهراراددف"هوو

...طونمنء"نيةمميادا)فؤاثدماوراةبالتاًقواتاًثرمتافىصلاح-"اذلااانوردوو."رن3ا

تحبرلمنيمالقد!بهبصااماؤصويرفيعرالشادجااقدوزشيدفجهاحىا-تر"لآدابا))فيةصجيدةقبلمن.لهقرأتقدو

ذكرياتعنيثلحدااداجكما،صيةمووشيطةلمىات-في:كقولهذا5منءضيض،اةا!صبذه5وفي.ورادلاا

بأرضمقعيتيزشبههانعلى.صاجبتهمعالعزينةالطفولةلىكلسلمنءرلمان..حدولمانلمتاهو.4

احسبماو،ارىفيمافقامؤيكنلماليتيمود.عةاووشليم"-5ورالحواوالسمؤيا.لرتصويرهفيا)شاعراجادوقد

ئرمادموععنوالصفاءالطهرمنيدبمزتمتازا)يتيمدمعةنياعلى.الصادقةالواقعيةمنبكثيرالدينمحءبالشيخوبين

ع-ةبردمهاءجظتشبهان13ةويرمئاناظنماو،لاطفالاةءمقرربينلاطوفصلاؤصلتقدؤياالرهذهانستاحس

فية!عاةظاهرزكدتمهنمارإ5اى.ماا5اضحةوءجرجمهماوصل"ها،تىتهاءاواقصيدةا

الهترقةالرساؤرعوةبلىو،تالموفي-فكيرهالىبمامزيرانعرالشااواد

هجرزهالتيتصاحيولوطيحرقإساءافيالشاعريجاسعنالرحيلفيرغبتهالىمشروعهيردومعهيقومانلهالشيخ

ةالا،5الذكرياتوجوهاللهب!نمنوتطلبةفقيرلانهصدىقتهدعلىبالبعثا):شوىالىجهارمزانهاو،اباة

رهـوةبعزوعين"هافىووجههاامءنعوقدحيتهصاىفير:وهماخللابهحماانويبد.تانا)قصجيدةفيو؟.اتهاور-ا

ويرى،"الفقيرعلىالغنيغضب،و"سجيناعصارورمادءيركفيوالآلاماحوبال!ر

عرلاهووءلدمااصيلمصانفسهىبيعانفاوىعدنفس"ـيحاورهاباهاوعامفيزالعجوثبخنامات

دخةأتفعترو.وادضىهلحااالىطموحيالرضيلحدىدا:البيتء3اةرامتظعلمزياكنما

ءالنسيانقابهداءاننساياالجناحيص-ولا

3ـمث-حهالدبئينلآخرا؟اًساةارتبطتوقدتهماصافيرىاللهب.ماًتماواضحكأرلكذمعرر:اهو.-تققيقراءة

تخعوثم."للفاتحذلضو"تدوصمو"يدالحدلاكو"
--.هومي

:النار.صادقةانيهانستجربةعنالقصجيدةهذهفيالثاعرعبر

ا-لرمادميهتبجن.جبثالممافراىطويلةغيبةإعدفيهنشاًالذي"حيالى-عادفقد

إعينةاالمزوق4اططاباتجثثالبهعيدالماضيذكرياتبرأسهوظافت،كبيرتحولمن!ه
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المجال))ذا5تهلصوردحدحين،لمشكلةاامرالىلرايالبشرذجهنموصيدةةوهي.ياتكرالذيقطرفىهحتصاوءهيفبو

:الكماتهذ.فيءاسرمر"لخلفياتعبرالحزينةئةاد1ا5،موس"قاو،المعبرةبالصورملأىج!لة

بالرقةالا!-اس.ئرقؤ-كادانها.وا"قىسمالبس.ءلا،فتصورتعلوانة،1النفىتلبثلا،ـاولكنعميىاسعن

ال-!الىيئ-رباؤيااطاسمالموتذلدمنهينقذلما،ضيرود!ةهحاددالعنيعاطور،4-جنمنبالخلاصعرالشاحةفر

بالفرقالا--اسف)دكانذللا.مع.والاذنوالانفالنممنالم:اه

11حولاشيا.منانأتثعركآن:ةلد.تحسه!"ـعماثعبران01؟حنضحاوبمالل،بفىدىبر"ىارو

-لروت!دلاضاوا،كآلموج"ذ-اذبمائدةا5ىقون01،كآلتنقعرب،اطياة"دمدمحسا

-جت"ل-يلمااخكصو

:مليتخذللكات-مهقديلذاي"ا)ءشردجلكاموابةاموالقيودص-اميرزفضت

..العاطفة"ذه!نبطالوفياًكبيرتوف-قاالشاعروققوقد

،!ببمنمايوثقتوةقنافهو.،للمشكاة"صعرجهةاو".ةللكبيرز-ةإسالاايةوالقضيةدالفر

ةهيةالىالمنتظرالعمرشريكمعهااستحالالتيالثقةلملك"فطالقادـوعبدالقاهرة

لةلاامثلكاالىبةبالفأ-ائيالامضمونهاكان،ليةعاةء":و

ياثفيهكلبهطياطعلآاحورهو11واصدو،نودص!بحالوطراالى9!صص1
و)-!ىن..ة

ولا.،وداعكلمةندفجاةكركهاالمتظبرالءموثريكالعداوي.انوربقم

!دلعو

نمصرابطةل!لسلةالكاؤبمهديالرئ!الحدثوبهذا-النباابوالمعالهطابولهمد:الدينةفيفتاة

ةق"لمصكاةعرضيةتعاقطاعهاجموبنيلفتؤ،قفاإواعد،بالشالهرىا.للقصاصدلجداا)ففيالعملذا5

ذلكدوعبرشةكلمةفكل..الاخريئسلوكفي"الثتةلجيعا.5ا0."الاخرونتصة"ـ"د"موفقةاخرىخطوة

وكل،الاعراضءصيرهااعجابكأيةوكل،بالشك"زقاولوءيلىعدلطمجعرضاالكاتبعرض!انةس-ةمسثطة

كاتواخرىلح!ة،-ين"وءامللاغ!ءرفةلىقدير؟ظرةدل.كما،القصيرةا!ءةفي-ينيالتكالبناءبصلءةصليم

!-.ء.-ز...-ء.ء.?-.المنائةال"ماةتلكقىالاتحاهىاط!!ةلغاناضج.تمثلعلى
بها!سكالىاليسا)01ا!طرععهإصمهصكامماواسها!رء.ء-ء.

تد-ينةالمدفي-سالناان.."كالذبابكريهةثقيلأالداخليالوجودمشممةهيالكاقياختارءاالتىوالمشة

والتضليلالكذببوآقة،ةتقا):ونفسفيكلهمواإرصهرالقيممنلقصمةجودالوذا5تحصصح!ن،زةزسالاالل:فس

.ءيفةمزقيم،متشابهةنماذجدمكررةنسخاخهم.طداعوافاذا.ال"اطفةوا؟انالشعوريةرؤمن.نملكماكل!هاؤركز

ء-تمرا-اًحساا!وجودهصبحااوهكل"!عربكلهم"يقهاطرضلتقديةرالشعوتنارؤئعطلإانيومااعةش"ناءا

القصةالىؤ-ةمتاورجعة.ختناقبالامتصلاوشعوراقلغرباقدالعافىزناايماوربذأناو،همالوضبابفىفعةمندوهي

عمادءا،اع-ةو--ظويرل"ة،عمقامقدالكاتبدنعلىتظلعكيومااكتشةنا-اذاالشوكغيرؤنإتلاارضفوقزثرت

النفسية.لابعادامنالمتجازسةالمجموعةتلكجاأؤمنفىاالتييةالمعنوالقبمةاصبحت،قعالو"ذامرارة

الديئعيىلصباح:صندصعتوجودناولتحوو،لمماثلةاالقيمبكليهزكفرلمحشمواغاًنر

اذازدريولا،الديئمحيلصباحا5أزقرةصةلاوذ.5يرغالقيمؤإكمنفيهاررقىلاضخمةمقبرةالىالداخلي

..سابقةاخرىلاتمحاوعناكاناملهلاولىاالىاولةهيكاؤتففالو"ذامثلفيزشعرضلاننالكذ..العظيمةكلهاجا5

هـنتخلولاموهبةعننكشففالمحاولةامرمنىكنمهمامنمعيننمطفي"ا)ثقةفقد"مننجةالنا-ةالنفلازمةالتلك

النم-اةذ.5لولا،القصيرةالقصةلكتابةالفنيم3الفاصالةالخارجيوجودهمنرىانتجو-ءظلابحيث،الغيركسلو

لالث!كة،حلادقدمانالكاؤبورا!لمناراد*(التيليةالمقا"ت"ـويرنجف،بالصكل-جشعورنايلفحالذيالباردوجههعلىالا

تكميلىك"نص"العلاجيلحلا"؟ذهبظهرف؟ء:ه،نيماا!ةلحمقاءدفعنبعيدهووفسانيلاادناجوو

ال-"اببعضيلتزءهمذهبوهر،الموجهةالقصةنمهمونيخناركيفالىكاتبفعر،!الاتجاهوواذا5ارمدعلى
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ئ!ةاءمعلىالارشرطعمااصسولوامأ!ر،لة-ومبملايينالمرصعاللإا!اذاالمذهيالاتجا."ذامثلعلىلنااعتراضولا.التقدميين

ادتركون!نواماترء.وقمعرفيالارشبةبنى72!انوةالىزال!!ضىاوبرانيكووأنوذللى،اسااالففيلبهقافييوضعانلهازرحما

هـةايهلقدالقصة"ذ.فىإلاتجاهيالمءمونانزكون،موح،لمء-اتخلاليمنءعروضاًالمةترحالحل

:اءالللمقبلمنالي،1ناامشيالتيةالتهاذ!كلاولو،م!حوظةمواقفمنموقفكلوراء-فين"إضاءةعمليات))بمثابة

نب-لجااامذعداقنما-الكازبنلا،الضعفمنالتصكليكيلخ"اقدوراقيالكالكنو."لخروجافذمضا"عنالمشكلة

هثافيةدءائمعلىابرناء"ذاةنىلاخراالجوانىاقامقدلرسالةاءعهالتتحر،لجةطودصرعمدةبالمضمونيالقطاع"ذا

طبملاعما:السعيدةالاصرة0!،:عهاموضلةصاالى:هقاصداحدلاالقصكتبهارطلالتي

.!"طمنفكننقذ

لاحماالثالثةللقصةهذءاءاما)سالقمتذالقصتينبعد!ن

.كدراةفىرسم:ففةمريةابدةصتهالكاتبأبدلقد

اخرىبقصةقبلمنطالعتناقدالفاضلكاتىةالوهده.صلمالمكافيالبعدطريقعن،للحدثئيالرواالانط!لاقنقطة

ببلشرالهصصمةليعسم!لشلئارعآمنبين"ىدهياتفلاعاآنهافيشلطدهقاالذيالمهرب!نوالةصةبرطلب!فيهجمعالذيالاول

فىعتاستظلمما-اذا،القصيرةالقصةارضعلىهـهاقدبثباتقيرقىابهاوعاؤقالقي"صفد"بلدةالىءبةالمنشودالهدفالى

يمكنالةىءصةءنيالتضطاءلاادعضتت!:-انالمة-لةهقهصهـاياتذكرو،اغتصبالذيوطنهمصالمو،ءاتتالتيءهأ

ءممء-.-لا.ه.-.لكذبعدالكات-زتقلوا.والضاعىدالتشرفعويلذابهشعا
المؤهـ.نعا!2ـا!تلافارلتعيهكن2والى،لهرسهو،حنه!

..-م.م.تطخطلتبا-اجعةرخطوةفى--نطلاقيةلااةفطا)نزلملك.طرالى

ئمقصةلجيالفمنالك؟فىعلموضواالتدريرعفرلهه،حين،مالمل!تزنللمضموجيلخارا

تل"الىعيدةةسولاا،تجصةفىمثلأ!طاءلاا"ذ.من.

ال!مير،بواسطةالقصصيا-رداعمليةا"أامتقدقدالكاتبة5فءمهدالذيالمقهىذلكهو،6خومكانيبعديقطرعن

ءباًت!نيالمفروضومن..المتكمبل-اناعني،"ألاوليبدالان،اصدةائ4منبروعةوبينالقصةبكلبينالحوار

تنحهرات-يةالزاوعذهمنوضهمعراقصامتداما-ثم،"صفد8فيبلينته"دمثىق،منئيالحبىال-!ر"ط

يهتزلاحتى،."-!عيةالبهريةالاقطةحدودفىالاحداثاسلاحسلفيهثت!-مموقفالىذلكدبالحدفيليوةحول

يثيءالفنيلالعمصيبلاه!زازالذياذلكالوافعيؤبالجالرطوجدملمكأدسالاءسامذاقيسملةدو..شكاةبالم

المكاموبموناناخرىمرةالمفروضومنمالنفككمنأرضمنبرووةفيباكراصبحالذيأمهقيراءامنةءالقصة

ابعادمن):هدممثلاوالاتجاهيالفنيالمضمونا)ينايقدمالذيرعىالذيارتداخلا!رىمرة"ذفوجدوحين،وطنه

القياموهي-4وظيةتبحماصبحفدزهلا،الموضوء-ةالقصةاًرمزالاخر"وخاصوالذي،شبابهمننباوجالههطفوكل

آسفومو.ءرتبطةشخصية-يةقفلموواثيةلحداصدلزاوءمليةتممامنتمماسرادقنفعه-احةفىتقيمفقدلهمليةاًصار!

تخطيطايا)-:--اتقدملمالكاتبةلك)،و.الشخصياتبىورءةالجالاتبعضتظلإلفىايضماالكالىتفقولقدوء."شعور

حم!تقدنراهاثم،نا!-ةمنلولالالضمير-ةلشخصنفسكطلأخ!طاعلىو،اقفإوالبعفىتصوير.بماكلأالتيالخلفية

ئع،الوقابعضعل-:اتقصنلاخرىناحيةمنالشخصيةلهذهخاصينفدبعنو"عيرالذيالداخليالمونولوجذلكفى

المنظورحدودخارح-كاز-قا.الذه105-01ابريثهحدثقةفىالسليبةلارضابرلترابالتصقحين،القصمةلمظل لع-وعيعه
صيالقىإلىردعملميةتمتلذياالمت!مالى:ةلنبام!ا!موعالي!وديالساكنورد!ةمنصطققدلرصاصةتضبا،الىلمءب

!ل-ازهعلىاتالىالحقيقيالمالكاضطرالذيأ!الدخياو،الغتمرب

-دالعرعمليةخ!لمن-وماريادبلحورةبابان007للل!رصيف"لكماالارضعلىيفطح

الححرة.هذءالىدظتاكالاللعادةبحمدائماخلفهمادغلقكانبيظن3وطح؟تالارشعلىالافانيىيخ!!اررإةاغرب.1،

.لا..ش،ا.يتفذى!اعلنيو"علي!لمإسير،اتلو.ش11!لافاو،ينها

ملركيةحوكاتمنالداخلفيييجرماكلانذلكوءعنىوا3كرالذئلاءمؤكل،ص،"مامانر،ىدأأرى،اهانر.بهالهصدا

لمنالاقلىهـلىرؤيتاو-ماكهيتعذر،!طوقةاوصامتةمذامثللبلهدأة،فيانبطحمثدمامرةالاوشولوالبماطحواعلى،لو!طين
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71الحد،ث"ذافي،18مةالىغمعلى،فانمذاومع..مواج3ـةايجانبيةاخرىصرةفيكان

حلعبةل،التورحدفورب!الطمث-مبلا9-دآاط!ارله.ارعاعكأالالونهانةفاناالمر):ايروي-الغلقالبمابمنالرغمعلى-القصةفىالمتكام

.ان،اداض.ندرس،1برقعارماوفي!ويزيلاقاكولأةحرا.علىقدوانهاشيءكلفىاوالزعمهاابنمعتحدثتقداديلان

.اب.اسأ.مشق،-،دمنإفه3مه!االدقةنبجايدزمالبيتلادوتتوك..أكانوالكوالباصرةجمفهالاعبت

هـذهمثلانوه.،قبلا)ي4ـمناعودةت3ماًالىاعودوهظاتؤترض"وحدهل"ماريعصحبةفى3ااخبيتالىوتذهب

،امح!لقابداثبلالأالكنحدص!لمة،،منلأاح!بهة،الاث!ترا):بايوبمااداتتة.تض4رالفىطويلحرارواختهلاخابينو"دور،اكقودبرعض4من

اليى"ية3االاشترمنة-"درفةبة"حرارس،ومدعدإدةةةوعة4ومفأهبممبسرالىتحءلمجبعيدةافةءعلىةعالوالآخرا"ببتلكذ

ال،وم."4ابمالاششالى،الىط:بةية3الأشتراالىالفاب"،4ي3الاثتراالىتكنلمانهمنالركمعلى-المتكامفانذلكومع،الترام

م-قالا؟فيالسصالاستاذثعئلأيهما.لدينيةاالاثتراك؟اتءتدف!الى)الدقيقةاالتفاصيلكلاخرىمرةلنايهـو-هناكمعهكا

لوجاوالحرايم!ا،يناًلاوت؟امأبهفيمحاجمهما"ترهاكيةالاسمعذلرفيوح7"و-بموعليميقهيصفانالنقلفىزةمالاايرهوتبلغ،بليثحدمنبتثنماداو

...المثاجهةالعلماتوساشءوالائادعلىدلالة،النظرات،-اهمالجبينمقطبوهوالاخوجهلنا

الافاداو،"بللعرالوحدةدرسفىادياسينبالجاكلةاك..ثماا!فكيرفىتامغركاننها

ااقهاطرابة!هبعا.بكلوبابالوانياوصةهقفياذفاعماقهيفوصىنب%واواو)عر"اليله.نسجل-خطاءلاامذهنباجافييغاماااذ-للقصةود!ن

ةرفحالىكلهذلك.نات:،ي،الحعدأنهرمء!ايلءعنانهت!تحثددوؤعالملاحفظةذكاءمنتخلولاقصصمةطافةلماصبتها

اولاالد.ليةوالاحوالعوالوقا.تالغارط-ةمة!زعةمن،ا-يرةس"لمصبةفىمةسومرالقصةبىلهييةالنفلابعاداانبة.تلامكانيلا

نه.او.تصواطةه.عوعه.مطالهخبامنلا،دثأل!والوطا*ة،أيألماوالقو.يةطالتفاعلىظةملحوقدرةؤ:ةوللكا،بم!ارةاضعإوابعض

درسيواجهالذيا)باحثامام"مطروحوالشاصا)4!اياعذهكل

.!اذهوالاتحادالوحدةبرمابنةجدتاو،خينكادحتيناامرح-اةفي-رةال!قالجزيرات
3"ـقكل؟وجمنالاولىجهالدفماحلاالى.فقا.

ثتدموان،ىوجدو،وشوحموضوءهثءالبمان،ذل!بعدا-:!لاعآينوحيد--ا.لقاسيةفوالظرمنصصإةلةهسلمواجهةدبع-و

عفاتبةن.ترض"اما،،ال+مإح."الفاننىلاو/جديدأ::؟أإناسلانضماولا

،2:عوشوما،ا)ككرىادولااحمصامنر"-ت!طدموءا،.صعوباتارافهمولالبرتو:وريمواورومو

..،وعرقاباضعاومنبيةاعراالدنيداخلفيثناتحداذاالظلممكلنظلمهاالتيالرابعةالقصةمذ.و!قى

الفنونطبعةت2.ابقةاسااقصصافىعلعنافرضهالذىالايحازذ!كثلعنهلم

مناك!رنقاطهابعشعندووقفت،عرتينجمةالمشالةالامذهاتق---.

!،اللىونرو،،عنجديرأشيئاًعرفألاوا!امنهاتوخرصرةكرضمامق:لعددالىارجا!هامنمناصلاو..لالىضيق

هذهعنبفريباناوهـا،أقرأهالمكاذمقفيغامضأالاءربقيد8دمدوعةزعدرأينافىلانها،ذلكمطولنقديقصلخلالمن

12(م8نةعلىقدرقيفياشداو،لمميلأتهمالابحاث13للتتلىذوافانعندناالق!ليرةالقصصعتابكلءح"!ت

تصنوركو،!ظإصتثهدلانكاتبها،لنتر!م)ءنبلمافالةاانالييئيى

ا"-تاذلاا))-امورافعلى
ورواياتشكمبير،واغنيات،اندتوامبرور-وم،موزارتكلوموسي

الهررىءالاارفيترف!رةلال!راكلماو.ء.15وغير،؟سانرلناطوأالمعداويرئواةهراقاا

""!نر"الىكاوفقالآداب،ءلقرمناحداًانا?نهد.لا،18ة.عران

ووبااطيداالسه!عليااع!ب!كاعغلوالنربم!كبرإكآءقلبمذا؟!د!و!ماا3نجطا

مطالعاتها!"ةأ،بالاس،باولان،الفصا!مذالمترجمالأفضلكآن

مرأحفىأالدونطبعةعنبنادنايقدمان،نبالاجالديالاصالج!بةشوارةاالطيفعبدبقم

الىيوةقلم-ليلاحكا-انهلاسنما،بيةرال8الت.نمنرفرماعلىدـوالاتحلالوحفةحول-ا

*هأ،"!،!05كلعةمثلآترجماذ،افقة110ا!ربية"باراىالامل)علاهشالد،اوض.عاءذاانبحثه-ةهلفىالعب!س-ثليالا-لتاذيقر-ر

!هـأ*هة،أ"اطمم!ع!-م.ش،"اكادر،9عرشجمتافيحالاصكاوفيل*؟أتركيز،0منللدقةفبجاالى،تفتقرحوله.رذياالنياهالآراق،ودقيق

.يالعرمن،ية)عر،،لل!-حهترقياانأئر.في،اشاض،بحئهد4ةمئرونة،ا.الةرمنكيريهـى3و،كفاليالءأـباناكأدد

العربالرسامينأرمة-3اليهاوجهانالابقؤلم.فيهئبالعلالرأييقديمالىجمبعاً-بقنالانه

ضا!منطريفةفنيةضيةهؤهمقالنهفيفباش-إيمانالا"ظذيرشوخضت،مع!رد*نياوزتفلم،ذلددرفكنتاذا:الالسومذا
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ميرو:د.اه3هبشفيال!يدليةادالمو.كادءزلاض!؟،-والمنعاقررةكالثعبوه!-الل.حةان:ياخلاص،اعربر."ااة!لارنافياعام"اارراة

ا)ثمر!فىليريوفا،نماساا)بيرو،مهمللارمدرص"نالتاحءازة،من-مةفل-.ةارسلدوالاغةيةو،مىللمق!اوال!صة،لاثاغر

بو-اط:،-اب-يبالقيهيه.طوية.ط:عى،ءفويكاقاكاعرو؟صورة،النايةفيزعإقكط..بةكأيواحدمثكرردالىابدغهاالذي

.اعللم!رثةبهلاو،يركيارعلافهو،هوء!روب:"ته+-5فيثح!لما،"عفايمددذص."مقبرةفى،اللونجواليار،أصم-دارعلى،بديةا

فييصتمل"-ك"ء.رلا-اع"ـا-:جابةصركان،مارعنهابدااازودييؤفل!رسال:هالةنفيرو،اء،ور15في-وو،القان150يخص.بذ)ك

شتصيتهعنؤعبيرأإ،الا-ةجافيث"تهطروكازء،)5حووررروث(تير-ر!م..عذابسؤفيب؟اًم!زوالرسامورفى،ثلى!م:ها

.لنميزةاص"عاامفحرصفليمايجدحلولا"،لازمةاإذءوضعشفياالاستاذلحنو

،لامضالابعبر؟((ء!ز.سحافيث!ا؟املىالشاعركانعكذاانالااهر4لاأهـامبق.!،وءاف؟إ-لرمةمنهاللضروجلهالامال:!بع

الا-!الخضارةءنحبئعبارةزواسابوكانوهكاذا.اطنماءلىفياديخةرال:ؤونالعةيينوعلى،دير6وزباعجاباطلولهذهالىفييروا

لالاخيرةئةالادالنهـضةةطلعفي"اميراًقيثوفي؟نوهءذا،انثأول.هاومنهاورطبةايددوأن،"اعوراارا!!ا،فياشوالمؤ--اتلدرامخ.لف

ب!أمرتالنيالانر-ا!يةا)ت"اربع؟مالازاتم-ممنربيالفاك.رنيةالائس!لوللتجربةالعوبيالشعر-،

ا-دفيؤسةنا،ءدرالامىتاذتجبلاإ:جارباتلدكا؟ثواذا.0ء!ورولذا،صعيف،مضمارب،واهالمثالمذاعليهبفىالذي-الا-اس

!ةاتمضىءأ!بئفيرلايخرا):1ان،الاست.الس!م"منلهانببلا،بةمضعار،اعي"ؤالأتيرةنهايرر04تاهت

والذاتيةالؤضوعيقليناوسيقىا-.ممنورع،اطاص"الثاعرىينةكاتلماو..،:و،بىالا-ءاًذ!قول

!ءممزغيرنهاالةرقمذاكاهحل)ةةونتجع"طبة"ـ*3!اللمقاامذابدلامنلااشاعراانالىوديأيرةمذان،فااغلل!روتة.""ـلهذااصاسهدقة

حدراولا،نبالاجايقعونالموسئر)فين.بالمالاير-ةضدلمكآلبه.ل!ىن.ءوعمقتصوبةمنقيهبماال!راعمذامظاهرعنلناثكثتان

،ث!ولانيرءدهـانببنالىمنهالنضلعىواءد.ةبيهعرمو-ج!"ت!تغناركا.ب.جمس،وفوبتها-لثالهعمقمنالحقيقبةعرالظءيمة.فيح

الا3-ون!درلاءةالقرىمو-"4نيعرفولاوالذيئاجمبةترفءأنهمذمهشوعلىاكهرىخالتاراص"ودر،الامثلةو-رد،فىالسفي

اساسعلىالاءاثمذهتيشانءب!علوف5الا-"اذت!ريراتمنا)قليل.لموطةالمغالقاعدة

بةالأخيرةتجارفياوتوه،يالعرالناترضىقولمذا،و-سباء-ا-"دء،منزرت!ا)شاعرميزةاناما

الانسانو"؟ضرالقعهة-6الناسشفيره3نح!قإخاعرفا،ر"ع"غيرإ!!،الحديثال،فسغمعيه

،.حاةسفي؟-كاناماقل،ا2ير،الانساناند.-8!اليرىكانالتوازنمنفيربيتميزاكهريوعمله.ادةوأر،،"وغاطظءأا!ذو

الر.حءترء-ات.ن-يظ!ر؟-اخزاعانعتقبلاواالاضيوانالذىوالثاعر.(.النظارادةاى)إت.يروءاستهوءاطة-5لىء4بين

يمءكنمااقلاوء،حاضر.ءير.لىلاالذي"ووانالح..الاثسالم10يشمركأييهذيوان!ا،شعرأول8ةلاعواطةهاهازعقلمهد4ثف

.فاليريرأيألى،الموضوعهذافياميلوانا.و.تقيلهبماضيهبا!سا-5ثمين،ءبةةأ:اغرأامددآ"8لمالادليةا)ع!ورولمارثع!!ءوم

؟،الهرينةعلىزائدأ.عأالاتانة!ي4ثلااطاةس-شبأنذلد!5وارادءهقله-!-ابغلى

...00،1اهـذولوثعةا،رثنه.فف"معاعللصو"يننبه،عرالصاانملموأ

أ%آظقبنماولآ%أايومن&الرلإن+ابوخاحدفيافيةتمكلىرر!ئم!وبل!ماف"ذا،واصراروعيصابقعنج!اًوم8ةحبةد"تيوانه.غلىاعابرا

الاساسس!وال!االهـمى!ح.لم3المذامةلءلى!؟ئايااكاهجفي!ةقا):اعرازدوجحيناي،المنأخرةال!صورفيالاالامم)عوتلا

لءارت،هـدروس"عمليةالىالثعروئول،رإض!ازدواجأ،لسوفبالة

لفصر01صساسلااوسبقىلوامن1ءعبديرةا5فيهاحظنلا،.ت!ةء"*

والصرح7-ابسن

أء:!دلا،حه.!سلاإسنءابر،.ثتضب،-زموبفتعرابحثامذاسلاسل!عض

لإدالبمذ.فىالناسيدةعب!جث،الموضوعغلىالنورلالفاه؟تانه

كاأ-يد.يرايذيالامرهو0،فيح-:يرية:اكالهن!بايةال!انحويعةالعو

تحرها؟و،)5.فكرتبررطؤيلةل!ووشحءإولفهل.للم8ا)ع

اطرية.معيحولي-8بيروت

لىصي(4أ)فيثتحدافيموا-م411انبىالا-تاذبىوبيئاطلاف

ءعفى!نكافىال.رالءالمل!يةالحر!عئكادءتار"-إظأبكويبوهو-القراءةفيحديثةكتبسلصملة:الروج

يةلحراعنكتابرهقيينحدثو5بىخما،اتلذبل!العرامناغاوفي،يةاطرلجباءغبه

.رءدمن،عيررد.ةىش!ايتحدثكا-،زمسهاتيلضيالراقيحديثةكبسللق:باءاوسرديدقيالجد

قةىمووقتموالقاسمالا-،إذتدبرفاذا،.ا)موصوءينببنظيمفافرااءجزا!سة

دتمنر"ظ3لصرترمافى!فىذكلا.قااوأانحاا"-!رأيطءش!مذاامحدالقوفيحديثةكتب:سل!لةبيةالعراعداللغةالجديدفيمقو

شساوةاالطيفعبهد7اجزاءاربعة
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