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لىملم!ال!&

زعمتااذءصطدطالا)عليبل،يدالقفث.رلاةةأفغواولا،.لمعئا

الالوانمزجاوالا)ة-اظإعارفيواعدالةبي5:إفيد1"والةنانالصعوةورالدكت.قلم

!رغجديدبرقهدم.أغحقديمبي5برزغو5الفنفيوا):صاهحر-0الازةاموةد"الادب4ف"ـحركتدر!منلىاالع،دقفىره،عطصدبا-طأتالعلاي

ىلما!االعددفي-الةطالةادرمصدتور3الدةلمسديهماوقد.مألوفعنالءثتفييردأحذقانثلمحرففا.،،،لادأبال!.نكطلماضاالعدد

."فامفيرز.حولقوالبفيضعصدأالجديدالش.ران-ىالآدابل!منفياطوفاناقىقعير،ؤا.ق-يموالتلوزنالييرلم"امدكوأ،الذهبد.،ل

.حداوا!صا؟يعاًلجددااءراؤشبخ-طكادزو،ئدا)ق!االملباساسنعن-مش1،ا)ةمهـةاا،وغحيطو؟مىكلوال!الثعرروقةا

-زبأ-د-إ-ةجدقابقهـود.--لحرارا)ثنفا،مرلاايكن.م"كاااق.يدلىاثممنخلع!أو،العيم!أربازورحشتهوعنو،بلاعجاابئ.ةم"

دوالىامنص:وفالىوزةإ"ف؟إ"انالىسهع؟شهوو،-ودالوفي-ة".ىليماأفكاراالقالاتء

..مجديدةد!و-افىالكأ:والادبىنص"بعنأىا"-اؤباإدأتاذأحربممنغليوهل

نن-ااذ)رويرعفطفليس،ابر:عك:ان.عالادب3ءل-حان-و،رأا!وم!يرناتدعماليئيةءرالفأتصارنتلااوعن،ميةالقوتنادعاوفيةهمةلراكا

كاشحااذا)ةهرساالادبديإؤولن.اهمد!دوءدف"يمصرانلهتحب7لا-ياسى

الأدبمنز!اصمخالذيال-ويأبر-5عو)؟س.اهيريردوش!االقياطدودفيا)دىفينك-؟!ااحدقنرةهةءعركة،الإزابا)لمبئز!؟بازه،اطق

و5بر!!،ف-بب.4مالمرا--،!ب3رإمنالىمحةاجمج؟ع-إقهفيث-امار.بطراوا)-ياس"ءإلاتو!ظفرإغحأبهدلالدولي

"ف15ور!"الاادأهـ"دواةةسأوضرزيبالخاقففورطبالجمازهيرعومج-معاق-لىفل!،-بةحإراهاصدل"1نزحورعهـأنابلاديك"بلمااذو

ابلمطااذم5من!واحويرفحالادبمنزوعوقي.ا!مةعلاءا-ةوالحسالثعهحبانفيرثب.ن؟-ةول؟س.خإيةداة3ثارملهزةوفرانمن

.عإيهابربعحقءوفف،و12نع"شائاالاياماقفيا:كلا!ل.،رفي؟ام:عطتألانخزماطرء"الس

؟ا)بةاءاذ5فيلادباءاةةلبيئفا.لآنيا!ز:ا،رقعابدفي-ونرالمؤ13سيض

اللولات4اصتهليةاكلطارمايابم.ةأ3علىخذااحايالاأداتحم!متانا،نووع!ل.ابمااتوماال.ربادبيرخ،رير-جلل5؟ا)ضخمالةحوثأفى5عنادد:افيفملو

؟!العررخ.،رةر)ثوثلهممارةوث
..ال..قبهزشا

وىءثرالبرق!"ءةاليدفح!و،لأموااالغد.إ-جالذىالادإبتهبش)ت1زلا

ج!ديها)-صابكرثابدرللأ-تاذيةويرز!ة!"دةا.لا-يرالعددوفي.الا.امالىاميالبضع"

فءرةعلىوم4زوءي،الحاجء!الياكأا؟زيبيةالءرالاز:فاض"زعيمالىاطدلدالثعو

عرالشاورصف،-دءبالحهـاةا)ةشدث"ىقاطء!أنفي"لىث!مارفكرمنء".

ز:عق-دبداتزح!جيأز:.اانفالحق،أ):جفيفياهـمنانيردرولا

غر14ان-وى،رناامن-"قوأ..زببناالهنامعفبادف"بمبربالعرةغفوءـاتخيرءصلى"أبلادأ،أجلةوا)ثكر.اغبرقا%رو3سهفيازاهيره

-ادالج+لىاللين2مالق"ورمنناف:فرةاطياةعزودلناعاثم،ةءهفرمثذن".أعمالبرميل..قر

في15دض!يرولا،ب!"ناتارة151رةوالصو.هـعناز"تناوفينابا!تااذوالجصارفةذها"دافييطالسخعالىاز-ايرءعجبةقصائدإاضي1العددفةي

ن.اللدلة4تام؟اط.لىعانءث

روء.ء،مى.يم-نرلم-حراإديداالشهرمنباةاتءاكشواء4لازعالإقياشهتهوئ!

!اشكا-ص:دةفيا3معلااقفحفوهاؤد+ازت!زىبر:"لمتاًاكأاالجزورةهو.ةتة"ا)5البالقوطتدط؟وأ

م!عدادله:سم14الاو،اي!ستاذوحب،يوداظوةشعلاانالجديدالش+رعلىأثفق3:تك!اعترمحاث

4زا!ةالجهوعومذ...،ولاز3مآن-وز"دىحينىقيد14ء"ـ،وإفيزعا"علاولادنهدكانت4ة

لعاصةهكام"رعززأهةامفيلاولارهوارفءأن،ىاوسيقا!علروالةفيةللىككزةا)عوز.

تودلا"قتفا

المأسودالةدالى،اثالاب!شي:"دانفيالأع!ةور3الدالى"الادابدردتء2

"حيصبرمميرالا-:اذ.قطومةفيوال،شورال،بور-حدالى.ذ.و!صوءانر2ويفا.اروال!الىالنةدقيزئ"فيدقالجد12"طتعلىأ-ر

ثر31ءاو-ةا-ماينفي.ةاحاا-رفتكل"خاص.دةالةكاوالا-كرالةفسمنإشرلا.ددملأ:إزةدأصلفأر،"لمجللويمحوالالةاةددينل-قدرورام

:ر.ب8الناوثأر-":ا-هـاحا-..والبركةبر4لفيزإدة

دوال-د!إصحناقبورونرف2ازنوكايالامسىير-رالةق!ل!
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يدأ!دهبى.ـ.مقبرسة-فرأوءد

!ما!ر!ظاءاتونزير.ءىز:3انعوفر

اطءاقأ"أءمجدالا،بقأ

التو!"ءعءلة

.ن-اادجةحافى.عارضكمنسهيليرقجماصديادتجلناك..رولا

فقد.قوالشربرالغمنلادبائعرواترجمةاليالملحةندورهـ"ف)كةت

)قبورلعلى

.ملمووالعالةإسفةكتبلوسطىاورالةرفيلمل:اوااجمتر((ونلا-را0يةلحرلوءهىقكليدقفىايفم-اًمكانهائتلبرة6الم0

-جمدذاهـكو،لميالعاا)-مارضعنىيمنأهحدو.ءاادوظراواط!بالاملحلةمرت-بقحل"ر؟اي!أ":اوهط،جوادكآأضللإ-ةاذ

بدلااالهذردنااااذ..اضهغراتف"قرواز:وعهقلوفقها.والعزةواطب

تخعلى)5ةقنيابفةملاالكذنيكوفلنآىدجدالقاع.دالديئحصلاكاالا-.اذلحنلرطوع"4مو124ناث-5"لراوا)ة-،ت

ك!راانفىيرعارضكءنضأاتحدلنوىخرلاا!لادااه0-ز،4الع:مفيهمولدعبء!ملالذيح"دالرالمصهاحفهذا.ال!بور

-.ءهـأربايلو13ى0.5"نممنحبلافت"اثرمنعرالشالىا،دالقيرةلجاا

زءظلبوالترجمة.أداغايملكونلامإ-واجمةلل!رينالم"صد.يملالاصليماالعهقو-اتمتحمل

.اعبدلااه8ير-طلماهـباالمووةالعدمناحتماكص

-:افيهلتقوالتيجماتكفىقعوطبعجي!مخطأانقدعنوالىاتضمارولا،أقف(وأحمززلا31-االق"يرة"الق!فيثع-ك!

ريىأشدلاإةبا،الكم!-ضنمن،اليرجمةعلىزقبرار:االحرباولوتحا،ودارذها-وفي3!نتعحرقاوع؟رقو!"ها.ادثالحواةت.ال

خ!وطها.وثابلاابها"-ارحن

.تاتلاااواع.دلااعلىخطرههبايوحماوهـإةللادبماجداع"ا)ثدشق!"فىآخركاجاسلكصفديصداع5الاستادلكنو

لووحتى،"يرضدلكذفي)يسانفىسب:الكنو.تيلذااةالالاةد)سلجبامنرأصثةصةيروصيانأراد)ةد".لليلامة"ءت

اللغةالى:-ءةلاجااللغاتعنالترجمةيسيءمنلك"ناكانفيعىوالرقال.رببلادبزيارةةحلى:،ثطعرلاصمناضا15ءدلها

إكذفىليسلو-انيبرندر-صدصننفاءلاااقض:-"ور،نةحافيلتاؤلولقيت،الكبيراما،1وحةقت،،1ر!وع

م-نلمالعرد!لااعلىىحدااس"ئةاترح!ةلاوعأض"يرىالتفحاو،ةاشالماالىرودع،-ابمترو،ق"13فرمعتسافوثم،ةه8واح

."،..-م.ء"!ا)شدمانكيةبل

.الثرجمةناقدف.وروصاطىب"ـلفيبا-لفلمؤاعلىأ-كرتنوكا،الصثعىذه5

عت:ابرضابانمنجزمادعنينعثيررض!نصعانجدلكنكونهاءير.بذاكه!كزيانعايهيسيراًكآن-الم"مءنوادائهق"الداه

4ـعميدلايهرظاوهماوءـذ..لم6رجمةا-ةالعلمثارلاامنقلإلةممكآن:-امالاقب؟:ةدصيدهاها-و12الي.اضاف،زألإ4"صالقمنجعل

رو"ات:ا؟حاار-ناو.دوزاءعاهدح!-جستدرفماذالاواخالوا2ـرةسيق!ونحبثالىت:قاهمرة-01دماأ،والاصدات4للكمدث.نشد"
...ون!إبر،ا!عمةومل"ىالىوص-دءود-لفجأة3"مفش،ا-:"اسرأ

يس!تدرفيلا،بالغرعلىاةعاانضاسأـجيراخيايافرتعزت01ء:!دن-،ـالىيبرانإةضبورفبر،اوء-كلطاحاقدءعبحدمو

صىيتدرفى،ل،هـاوحدفةوالفلالط"ءعءةو-ةلرياضاالعلمومفيفيوى.سيةافرراة!ةثر""هببتروا-ذ،اطافلالمإسادر.نابا-"

آداح!،اافوحغ01،لادتار12عة؟عيداكانةهولحىء.ارأة!ووس:الكوباد"صال-!اثم،!ا!لب

بموئ"-3ـر،لى0يخ:أن31معل"ـكآنن.ةاسباًقصةابريهكروهو15دجابرير.حهبرو

فى-ةجيبالعرترالمضثواعلىزبثز:ااتي"كمنوالوهمء...ءدة!م

لاماأقعوفيكا،اهـيو،لعفتاًكلمةاضجيعولماذ.5مناض-اف-عر..4القكلارمدى5اءرال-5زييماباالاسيةالقرومذه

.ءةحنلااادرلمصاعنسةمقتيقةعارطلعتوا..ءتىأفوزاراالمعمنوكأوءت،عر!صلا

.،ء.اصا)-ةفهـهيةفى...الآئارءإ"في"ك"يلطول14معلى...الءدفة

فىتزداد.جةالعرللغةاالىلادبريةاجمالتراانييرافيو3ث،..ه4ءوكذ-12ل-غلى--%ث"ه0005الاندلبرفيا)عرلطافنا

ت!لمباءاجلا:ءةلااابلآدا-عليمضزفرءاد0عال!ممفىوا)نوعاة!هرق"فرممتوسافرب؟تهوتركت..الع!اهئهاصدقاإوبهذرعأضافت

قوالتذملكةفيإق11كبذو،رةنوأثاا-نارامدتيصجلةلاا.لىمنابعضره!ابهـابطوترلتئرلمباتإ.)يحىءالءوببلادتجوب

طلأحضلااعلىيندرالقالمءغفثنانخلقو،حهةمنلآدا!الهذهأ!ذا5كللمفلم

ع.-أمبرزةا،م؟ويرالةةاعبدل،مه:ادمما؟"قدف"ءعرداق3ماماأ

التربمةانمجيدفي:انلبةوقلعلوءر"ةثا3ـةجمن15تبرجمدزه"فهـأاب!تالء"!ردحن،ب"الاجووفجاهة"كالحرريثهاة"اف

ارسمدز-"ـفيافقداولاجنبجيةاابلآورا*.زعلجيمضعفمرده.ء،2مب-دز
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ريحفنيىلتررالد"3يقنا!داناعتقدانواحبشأنوكان0السائرة-ةالعربا)بل!دانووالعراقاةوسورمهر

قد-العاميةعنمينالماطلجيعةفيليضولهلحاجاالدء"ورو--مإجيتعكاقمادعنما)جيوز"شاًغيريةورسفيلادبياال"شاط

ات-ياالمقدمةتح"ظد:ونلزق:ماعند?ةاالم"دقلاعهخلىارسالمدايجيخريعجمعلىوضامفر!صبواج:بيلاابلادا

الىممبيرزااسناذ"ل:نانفىال"امبةجاتالاه".4لكتاوض"13اذهىبل،ءضاضةاوس:ةا-ةلكذفيىارتلسو.الىانويرة

عي0الحصءاطحمادعنتقوىوتنثط-5ذابيالعرلادبادراسةبانلالقوالى

العربية،اللغةاتلحاج-الدنتورااطمئنان!ر-وا.حربةرء"سةر55ر .الادء-اادااص.-

نيءعاكل-ؤديانعنةجزاعدزعلم،لحالياسةكإهافيحتىءعكتؤإس،بالغروقالشرئارامنمجتر.ماتخيرمااو

مراحره؟ختلف،يةسورفى)ءعليمفا،العلميلارزقاءاىااالقضالىبةالقراب:سبءتلياةضالجيعاماعلىقهرهفي

ياضيخلروا"ـالط:يةعوفروعو؟"،ليةالعاريةؤووالثاايةابتدلاامندحوتكاذادبءةلااقناةالاتف"يئلكذففي..بءةالعر

.15حدوبء4عرالباللغةلر:ذ،فيةسوالفل-ع-"الطبوقنولذ-قاجيصوفءاروعإراهـةد

بيأآعوا"تمعفيالة!يمازمة،5ذاتلادبال51اراخنيدز"تانعنديوالرأي

حسنلجاجللعبدتاذلاسابينونيبرجيىالرأفيخلافلاوف-م"أزقوركجوفةولمعرادبجيةلاا.زالجواليرناءاجمفنتر

ر15لط.ا0"بيالعرالمجتمعفىالةجيمازمةةعنل-ليحالت51مقافيت-سالمؤاءزتفااعلىأ-كلو1،زسافرفي.اليخءاالقرئزةجاو

الوجوديلج-لا.ينويالغيبالجىل"امعجيان؟كنورابرينع-نادقوالتءالقرات-تفتيالتي،بالغرفىقةثولموااثقافجيةا

بىعر.-تفيفىو.القائميالعالكيان-فصمماابرزو5زءفاوإماعوعشرةفياومعافيالصاورةالكتبا!سن

هعسلوفي،ةيءأبهمزفاغيرعلىوحدواسقفتحتيش،ء"ا.0اليخنةر

قا-قوابئ،ليموالتالرضفيالسعادةراحةالىميالجيوتصديروهوبعلجيهلحاحلااعنلىبممتتدلاآخروشيء

للوجو3الم"طلةا):ةإجيدبةللمفاهيملاءالومنتحلل،قمتحرالف--نيمنحاهوال!رهجملىولفهمئرعن؟قهـمةمترجمائرلى

ءدوءلالولجديراملةشاةفكربيالعريءرلاقاخحيرصلي!بذوبةيالةإسهبهمذو

ا؟ليلء:داذلاستاوضروهكماأ"سالمريرأعالصلكنو5تعءنواعيةز"افةلههعتت!ىو،ءةلمالعادبيةلاا-اراتالتعن

الشضصءاتوبرينالمجيتافثزيكية*ءئةشبالملمؤمنينا.ين!سن.فيوالفافىمفيإموض"هفي-ملمكرالاثراوضععلى

راباريزاودنلنالىطدعةتوالماضيللمالة:كرةش-ةا!اموميةوالةالاغة

بل.هسكومواويوركزجيوجيلمةلاص4ـابلغتاج:جمماادب-دريرالى5:ي،ةذمتدعو

ةبرقدرمنينإوابيناعالصو5ءثيفىارضتعلاهـذهتيدعوانمجزاو.يرةنوا)ثازاهدءعافى

كم.-...ح!يرةا،ءالبفىارس*مرلااعلىبالعرنلب:اسارمدفىريةعرالغةللاجمتعلىاش!لحاالكمارك-ولداةعود

--صرناكينرلمدا،ءا)-قايرخفعفاعلىؤظةالمحاويمقوالرعوشالؤنءفاعلىةظةلمحاافز"ـ.اًمعجاو

!صم!ب.-لملىلا--نةايدكل-زةاإلداطنالوبإغةسلمحسلااوكير.ا)توال:طقز-تضينيانلاراالشعو

سياسبنهمفبروغبعنمته"لديئأةءا!ةذولذبنضىااررلا-تمواءثباتااعمقلحابمراكى-ولدالكذيث:ت،كماملاا

رتهمحظكسبوتيذاضا.نهمولاوظ"ئاسةاحهويللغوا"ج:بالناً"علىبيالعرطنلوامنءجزفى

ريخهئم!إءةهملاءؤ05شخصيةمنفعةيتبلمورلاورشعوض:3ثلاوخلمقء"هير-تقجيملايفكر

بثهمفهغلعرفيمالنطدف-اعلمةوبيالعرقللشر.كيارث

الذينوهم.فيهاقيقرالديم3ـاصقلمم؟نواالفصحىلغ"أعنللمدفاعوازناهووالذين

سرصهمطى!ىهـاي!تغلونيزالون!واإغلوأستةرب12تج:دوألذينوا،:-4لاداات"اقوءةوز!ملءكهاتو

يةالتقليدعتهانروهيرالجمالةج،1ةمحاضرانفاعترلاباهوصكلزلك:ي.نورعثيمةالعازصارا

.ةهورلموان)ب:افيعليمالتلة؟شكعل!يرتف؟وميةاقواوةلاغاعنلخا!اذاستلاا

للنعيعزةهرةالقا.فبله.قيلماكلجتنوقد
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.دالعدرشعفيرن:ظلو.كند.نمفيا)باكنفلجي.يدراكىنت

ا!ءابكرشهلمرابىعر!ثا-ريالعوبالمفوفي!ك!اي!

بينلمراوحةاوهي،ط-بةكايةشلةمحاو-دةالقصهـذهفى

بةملتزمم:هجبلااغالةالىاوهـذهيعجيب13لكنو.وزرينرالصبوعبدالديئصلاحبقم

بة-..الصعيتهةتجالاا-روغربلا-هـولجيلااذ5شعر

وددصوت.الةصجيدهلىال!صولاازثنىانفقولااكانفةد

جباللااءاشعرنكافقد.الشعررضالىابيالعر)تعربا
.تداء"لمالتكر.از.ذ-الحاة!كزغ

-حيحرعمو!صوو.ري-م،ضراغ-يرفياموو5؟اروءقينزاحينيجنانيحلقولماضيةا

وقدزتأعناإءداخاطبينالذكرياتالسالفةوالك"اح

ءالقرامنمفهعرامنعض!نانياعرابللمغرصرالمعاس!اءفيرطبرمةزقرى:قرريثماصيرةةحطدةحدهمايحطوقد

:لمثتا-ثرعالتلءعضينلداحمجم!ا!إسجيااجيدا)سنازةومغرمهاقد1،تاطرالمخاجيلفهولجيلااذ5ماا.مجها

-.ء.0،م-تةيرنيكوعةإ-4ـو،نءضتاةلحجابا.ا-دو،الطينفى

للهاوءدوأا:ناقبرأهذ

.ءفشر4قلموم"تهجقلي"و

)--ل.د0!-جلاأ-ةاسلامان!ا-دةللقصميفهم:إنموزهالحقجيقيامجدهأكقو.كبيرةلااعمانعيصلجيلا"ذا

لمسجي!هجيينادوا.غدفىوا)ة-ارم!ةفيثهط8!حالاالىءداع"اتها

ء،.فزاقااقعنؤكسرقدؤعةالراةاةفزاوكبمر،لاالىائملمدايطمح

ال-اردسياهـتع")1لاانءعةةوالدلهتمبفىد!اازؤلنااللمسلم!نكم"زلانيخا""اوالراز-علاعجابايوقظمجد-لكؤرغم-ل!:هاو

.ع....يعالراالالم

ةحارب:ابا)غرنزاالهذ.ـويخلمالحممنهنزرسا-تخدنمناو-اهيلاخطاءاذ.5لكنر،ؤنااخطافإءالذلكو

را.ثه.زنايمااعليناف-انارضافى..ةلعةنبنيو،انهرنهءكشفوةارةتادنرن:الا

؟زاحرد111منإةةمى3ا)تومءادأ.الشعر

تكاهءمازاأقرفكطباقألثهوان

كإ:ا.اماليوع:اجومنولا،لبا)قاةهدوفيشعركاسةطلقد"ساالنوعضلىقوو

:اه"للماابولالقد؟لبالقامنشعرنجاهـلو".رةومكراة-كاراصبحاو

راعوا!ادوجباللغةالعلمممنضتنلمرمبلغارلغاذاعندناالفتىكان

هي.لميىت.م!اتماءطىخابلمغرافىلاكفاحالفهماهـذومىر"و"ز:كقفا""رجهذنمووكان0الشعرليقوانلهحقلم

فان.ادلهوا،محمد.:عثن01اةيه،-ءتص.ىخراصلجيءجية2ـممنلكئيرانالظنغإبوا."اأسدذرجؤبعجيفيالقضاء

على.عثاشداو،بكثيرأهـذمنعمقايلحيوااقعيلواالفهمسيمرثم.عقد.ونجيهغاواليهماامهمااونهمضظرفىيجلسكان

كلالذياانوهيصغيرةملإحظةولي.والقتالالحماسمعونف؟الناسفيلكذتميذو.لهانلةشاء!اوكتبوققاه

له.بقةساجيدةقصفيال-جيدا)سجابح"،"اكمافالعرهـءا-2ـهاللأقر9برجب،وهرشعرهمعليمازقلؤاذالامرإلأوء"جم!غل!ق

"ـذوثوفرتأإتاًستطعلمنياو"راخيرو!ثيءوادفيأ---اسااصبححتى،اللاذعةكاهةلفقاعادذافاالغليظ

+تلابر"،افتشع.أن--اجزىاانالى،خراوادفىلرف"عاالشيءوهذا

برما!،اشعلىإ؟ظ.لا7!لمررأت)ذا5-علىاواقبلمو.حياتهملمىدواسالناوثلفت.وصنع

اءأهـ"امدااةيراناءط!ء-،!فأ!هـه"لىوو!وها-اغقوبةذافلما.مرلاالواحلينوالشكاء

برءلحىرلااقاوغزألمهررو).

فدم6ألينيبعجيالقضاءمىرةزقلمدكالىتالتيا)تاشئةتاكماا.*.

-ال..دمندومةهفزةزمبةحا-دالصايدلجداالنمطاءذتقلمدتخذافقد"لتداجؤدر

راإةاعلىالآ)!برفى.!.عاهصرعظءمفنول-لا)قالبوهدةفيرعضهمسقطو

\وفءلبرة-ولألفكالى).الشعرعىصرم5لاءهؤو

!اددلصا!4ـيرداعره-:"ـمة،أروأاءـذاثعةالشفالكنموهـ4ـ.شباواهـذابيأطلىلقد

إثوهةاةوناغزوال!ى+هةم-اكلقإتماو.الل-انبرهوفيغمالصدربهاء:لا!م
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(الذؤبعاطل-ض"عن)لأاطفاعيىثعدفلىانقدي1موسىعولإشا-ناللإجىو

ص:برحمير!ثاعو-الا!يرالنفإهىحيوهدةفيسقطتةدتىنوناناخاضعةوردقص

اكيىالمقوال.فىاءثيرلممب!رالثأعرالنعفىذ"اىلميرافلىط!منااءشعراحورا"افجداذالمايرادلاوء(-ثلحدالبا)قاا

..عدحدهواةةبرولىكلها-صهرلماتاتانراهـدهو.يناخر

تىجيرهتجدانال:ء:-ة"ذهزتطيعلاا؟ئح:ااقرىفءقات!أيدلمثم،الثانيالسطرفيورةالحبذعركافحالمفشاعرنا

ةشالتفا-الهوا،"ةالفاظلآصاراإباللىاًهأأأاللم؟لج!ا!!المكافحاعرالشااوهـذ.ا5صرء:امنكعنصرجيدةالقصءبرنافي

ودتعلالك:ه-اوجدىدة

.تهاوتاًنزكوناءديرضجياءثمعنليبحثشباحلاامن!حوفي"ـطفلملأزفسيجعل

يراتالبافيلاغااعلىأقمةهيعإنواللجلصارعىانللنذ.عد

العظيمواطلملمحدلوفاع!عةاامرضاعت

.ـءامزرللجيلان"كوهلو(؟ذالماالجلمجدافيمركالمجاهـيالتي

ء-د-دةاظالفاىترلااهيذؤ"خالع:تربةتفالهشااوكاثماالكنو0لعل؟زقبلمرالل:ورامزرالقمروحنةللم!

لا.دم"ظفوإةبذفي(ادشدبنترعن)زالتمالك:مـار؟15ؤاوستايتمحئجيدةصبالقيةءظرانلشاعربايجدر

بةوالبد!أتهمن

؟(لمأذاايدتد:ىهء..همقبرس:-فراوغدادجوكاظمعرللث!ا-ونوالاخويةطرولهي

وال!.ودالدبم.يدشروا)لمةالىجنشي?يرلا.ادحوكاظمعرللشاررأةرمانحساهيةالقصيد"ذ.

ء:دلن.عبوشافد!ة-دءالم.بةمنساشاعرةوحرو.عذبةعاظف-ةنغمةفف-2ـا

ررا!ءلأقاسمللشاعو-وصبثاءرلم
الناىرالىلاخيرةازةفالتلاوا،ءفواااصظ:اعاوفلالتع

نم.ءناصرتخذمباشرزعبما!رفييةزابلمغراكفاحذ!5---ا

التىللارض!ملةمشاهدفيهو.فاقوالرلميلةلحواطنالوإنور.يرعدبخوذاتءدةالقصموسيقيةو.حهم-ره"

0005ء-:ءثلال!عبيرالتبرعضاة،ملمكنت
الىافافالحباءةذكرانكما.ب-عرءعرالظهاالجير-وج"

نغموةحدجدةالقصيو..اًردحدلمانفعاامإمحاًآلقهيدة(ةاك!شذىع:"ت"اباتغالىدعيتر)"،1صادفاركآن

-.ءدر!فكيالليلكاار!سو

حع.ء:دىهصولاهمس"صرعو

ولمذروةالىازخلم-ذلكرغم-القصيدةلكنوفيغثللمف"!امرءانالءنوعلىاصغكراع9راضاًليان3

سيقىلمواويفاا)قوءاتك-وخذلأاسهلةنيهاعافم5ءطب!افيتحاق؟يةلحرايئفالاإو،للعدباةجيدالقص

ش!لية.مةفخابرلة:زنو"ا.اوا!ير

:لهفوناعرالشاأيصدقنىو

.03-.لادوغ*لا!!!يمون!ظبم*ن!هكل!*::!بر"بن*.؟!"لا.%..لأ،11ءفي"!ك!ا-.

عدونامناطلؤن

در4النافورمنناله3لامحزصص!يرحمنا!م،ؤبمصرصاصرس

ى!فيةمرلااا)سجيخمامثاهـدذهنيالىدفع

اءألاعدمنالخل!!اانانتذ"دارلحىاعهالالمس.يلىزك!رررو!لىفي!3

.0000000000005000005-هـ!عربى1

لديالصلاحلحنلااالعددشعرمني:قلملا.ةش

ان"الاصد-أءمنكئير.رأىقدواص:ور،اءبد.!اليادؤلاتمصسرلحزب.ص!!لى!بصكتبلأ.*؟.

والامر،نهاردذةااحدهملاةا،لم!:مايىالئما*إلازهووف!يرهـلىيصونلغئ!تضيه!إكيعباباص!!(أ

.".!صجمصكى!لثش!تبمنايخ!ش!لمح!ءصحهمىمجما1"بز

الصثورعهديئالدملاحةهرالقاترتفي"لأنربمخ!ش-!!هئ!.-!.3-"!.!جمجغ*-!!؟
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تهاكوم!وءاتبضعةواطلاعبعضشرعيينيجعلهماجرأةو

لاج:لجة.االقصصاءةوةرنقدمنلف!صا

،لالعانهلساعليسلطوريما،قدحالاوني!وانبدلا

باًنقطعترااذ،:ر.منسالكنفيو،يصفدمطاعذس!لااو5يسادـوجمممطوئدةعلبقم

شعوروءـذا،فقةموؤتكا"لليلامنء!فعةال-اقتد"قمته،جيوزليلهقاصااذ5."لمرةاهذهالقصصنتايئستتقدة

ءارتحنالي!زعبكا.توانلاولىاللوهلةال-صة:خظريأياممتذزالءااز".ءاًزقفىانهوعرفتفضعءت)،
-،."هحجلو

رحم!ال)تباسبمضجودءاولرحووىدب!لةالخا.لأ!ابولم،رهحقييرجيىاذلاستاوعدبةنةداالماضيالعدد)قصص

"ذ.فى5:اء"سالي))فيالع!"ليا)سلامدءبهـورعبا!طقصالنانيبادرئم،-فكراحائرقفو،ءللااقطعذوا.بعدلهسلهير

خرىاة!ةتاةروصكتتحرويشتعة!افدجووصد،ك45وةصالق"؟كلكذس8ال.صصالقنتاينسقنقد)):يرالتجبرئيسرإهعةب

قصةلجمالعلونحىلتهفيعاشتاوقجلمن-كاتبالثهاعاراءرمنإديرماذا.يدشدكياباراص-تلقد.ا-بفلم

دقفزالشبهصعلانااللذهماذهننافي"،ا8تو"ال"ج-لي"ذستالاايتمثلو،.عقله15كيعرناقبللهرة.فكىنبئكقلمانها؟لكذ

.الةصة"-ذ.فىهشاتقإجدهنرىاذمنربغيله.لع.اذنبالمازحو5ما..بنةواضحةنتابرها

.ةصغير،ضفلةوتبدحتى15ويحهرتينيامكادايحدنالكذءاور

املواوحقىال:قدفيإ-وفىليلافادالنمنانابدلارءا.0.."تقف.فةفمحط

هم.-ءصي-عليضغركلماواخرىمينةب!يرعجر4مء

حدامالفهتمايحاويرنيقالتانع!جيصهسحدلاناللملأسءةةاللءـدتطاخرم!انتكا،لمحلةادمومنيردءممااوجه%"امنءسوا.وثسيود

.س"تيهبمو"عنفصحيا"!لنرىنلاافصحيا)):زعنيتهاؤظر

الذريلجيلاصح!اهـات%اساالاقلتهلواتهمحعلكا!ااسه.مصعصافكايحملألزماؤها؟ن"ائجهاكحدرنتاستت!ملينوجمللةاظبرا

،مةرراتقدحرهيونمادوله1)ثر،ص،المريرالح؟ةاقعرلسحقهبيل:اعم.تماعالاو.منذ7لمهلقد.الضغيضةبعضلينةههفي

.-غيرمنذىلاامنء.شيشمهيالللمدا"اللاؤجفي!يه))نقدانا

ناالايسعهلاالذيالجيلذا5،وامء"وورئخه!"اتهواقعاعتبرلعه،يدريمن.قلتماأءائجذلكبرعداتحهللن

اطرمنسكؤفي"ه!و-فرغ،قتالو.عضمضهبيهرموانيةصةفر"ئهظرفباتالنقد،دز-افىمةمجر"غيرةصىا"هذه

مع:ىس"صحياتهنمفمنللذئنعضويعوئةصلج!-اللحاهـإاا،حلزرءقابةجلبزصراكثرنها.نحنسصةا)فرهيوهاالنةسهنيهال!ينتق

.-..العددءذاقصاصيل-:ةأسهاتحرةحفرفيماليوىوقعفيف!و.علي

ات?وواء.."دورحولهممنلارصامكانمفىلات!ظلوقدافترنلافتراضاءـذاول"ل.حادةهـ:وزقوكلها،زهوقرا

.هريتطلبجعلمهاحداًةإراقبرقوخذلااأم:دلىهولغةلقد،خربا

.قلمتزالجيلا"ذا.فس-ةلحفقةافىي5،ور:اكابةفستان،لحقوقاهـذهاذن!هملفلتت.3ـاؤ"افيجم!خفيتشركهانتهلم

الذيئلئكاو،ا!ةهبرنيمنينا!خروعذاب.هعذاورفيا.4-.ىءحملهماكلالوجلكأريكهاتحملالهو

الذيالش:ابذا5تمث-لخيرليمثوهـوءءانلحراف-هم-عة-نعلىيثيخامن!اككانان-الثناءفىيشركنيانيحب

اد!ثمنالجو"ذاوسطتهاحيءعنىوعنزفصهعنيبحثنءزصييآخذوان.-لادبادنيافىقيولتزاما"طفلة"

تل"؟هنافعلاتيتاءاذا"جهةمنفيبرهالمحدقهجبالرعلىئظلالصاعقةلكنو."وياخذهكما،لييكاليوممالهجو

لهانناذ،صيمهمنزهتشفجاقصةالراتلكو.سالكؤوهذهحكاًضافي!ابيأحزمهمااصاقرمفيكثرافسي!د،ثقلاسيرأ

هذهمدتنفلمرتلااالى،زطلاقلااالىتوةا"نففيان.مرلااعلىال:اساؤشريرملحالةا"ذءفيلاانفسيلاخاملو.تاًشا

نفهفيوان"تمال"اًاًكوناناود"ت!لهالتيالفود!.انارأسيواحني،"وفيضحكاظافتنقدي

منتحفعطعلهاء:هخارجاايقذفهانولفيحا،لعذندلثورةافىهذلأخبخلقتزنيايدرينيءا.مضيفسعألكذمعو

ات،والفنفنانانهلعهفيتميف!م"انهيهاتلكنو.:2ـالهجي،--ديلكنر.اؤعثرانمنليبدلاكانوان،الميدان

نمالزيستبقآخربتعبيرنهاه3ـاويفخمالمشاعرارقياتقطحةصرا:لامرانه-ايةفينؤبويدقهاكلفيفييشدانملاحين

ر9(6طع،0،



الىصءلمنزنتقلانيربعات،افالاأزظلل-!،إثةالورفي!ايشارك!موهمحياتهميعيشانالىمضطرذلكمعوهو

بيعرخرالزوام:ذ2ـااجا5!"لمأ،بطالعرثةرالواوءجضلىرةالعواةبادالثورةعنعنراناا"لعذابرهآخرمصدرءـراهذو

ةاحي-عيشلاا،ماجواليا-:ااو؟-لى.دلااضرامن،وةالثولجيلنوىعدنهما-بعداةوىعرفلمهممااو.ف:!اوبعلم!او

تللثيع؟شصشعبهاو-زفسياًوعصامماب!واسياسيا-بىةوروا0"رةا)ثوبخلتار

نايورالضرمنبراتنهااكذ؟ب!ايضعيزبخوامح!لحياةاكاتا)"طللخفسيةصفديلا-ةاذخلمق"ـاالذي4واذا5

تااذنعقلف!جيف،"تاريخوتهرثزقةبوفىكبى"تتلاءمنت!لجوالهذالخارجيةالابعاداانكماال!دقيةغاعلى

لارضافيذتيهووببةهاج،1و3ز-ةت،جر.يةا:اقصةرا-تثورفرد!اك:كينةمذفىمعءممقهىقفاآ،واًقوماألاؤمعه

جد؟التلبالعرمجدعنفعاررلتم"ثرد--صةواخف-فةاك"امعلى.اهكؤوسنغويقرل،ا51ا)يهع!فايداقالن

جاء!"ناا)ءظلمةشخص.ةراًند،1ءلاأفىير!دناءادلوتلهيةفى-رعرخادم،دى-"13يةاجنيوراقصة،ؤوقع

بءالكانا،طلخلق"ـالبيلذاال،صصيلاجومفحسدة،روصظخعة"كمرا:حق!رةعلمةئمادارضلاالىاؤشد.هـ.الطلب

"ـالفني،نكيامنقتاعةء"وتغدراًقوا-أحسا15ردويحسلمفيصادقاكانلازه،الجرهذاخلقفيالكاوبوفقلقد

ين،ضرلحاابرينمناخ!رزنيذالما"فءةةا)فرقصةالر!يخاطبوفهمناجزءصبحتاحتىءاصثهاالئتساحسالااذه5عنالنع:ير

اةص!ة"ذ!*الرانالقصةس-اقمنالظاهرةع؟"والوااتبالنىانابل،تخ:هلمالورقعلىعن!ايعبراناراد.فلما،الح!طكيازه

عثليلذياهـووانهبئلحأضرا-بفيوجكأد."حظلم.ل،تختر.لملاوالمفرداتتنقص!الأولاالصورة15زوتعلا-لةاؤدفعت

ع!اتجيبرترثم"رني!8تراذالما"!الهقوءعنىفم،.ال"؟يولتها.ةلحازالحياةانهفات

فىالب-عتقدقصةاالىونتكأ.-"3ءثاهتدولاا.ك))ءونها،الرانصةنفسيةجوخلقهفىلككذلامراو)ليس

--ل-للكنؤ،ذلكنءك13؟قد.إسخدسفيثالذيالوقتبنتهناجاءتولك:،اءالكاتببهاكيحتلم-حمةونفمصطنع

بعةلمءاالذةعلجي"ىفطعوا)قارىءبلبلىبل،ابهذي:بيءلاا)قصةلإتوريرللمجااله-سحلاوآراءلااقواليحملهاجاءت،عكله

عشاعجوالرو)):!ثؤلاالىالهللقصةضرةفىيدفعهاثينصب!افهودلكمعو.راقمةمجردبكونهايقرنها.-ش!ا

صستحبغير،ر"ـذاز"بلااعذ".فليرغمراءالىالى!رةمن،الكبرىالحةجقةعنتغفلان-عهللاالتيزيةل!زسافيرا

نمكانلئو.صخاوعرمن!اوالقصيرة،القصةقسيافييحهلفيمايحملفن-ل!زدلاافى-بللعركاننهاوهعط

عفيلااذ2ف،الإغموضمنأجواصقص11يمحؤإقانلىتحبل!قيلااةصةاللرصإهاالتيمة6الم"زريضر.بهمصاًخابعاًطا

كبراو5يلذا،الطلسملىايفضيو.حدال*موضوزيخااننءةبالاءذهايربطاىىاشيءيا0اقعوالومطلقاتتلاءملا

..ظناماعلىللقصةمب-عنهر-م
ورد5وءغضبنالىافعهاديالذماو؟ئالكبربىهالعرلقضيةبا

وانج.ا)قصةيعجبلذياالصبيرخذال5ومذاورسهصفديالاستاذاحسلقد7بالعولاوروبيينالاحتقار

ا!اض-اقور-ةالىمنجو:القارىءعلىليانيتوقضانتظءضب!لمسببعننفهافىذ-اءلقجعلها،5يحدقرإلماًزق

بطلاير-الصظلةو.بة-ليةاكءاإثاليةامنوجو-البطلجوبل،اجدادهاالأن"؟انمهبلكيذلكفيماوترى"

.15فاءؤاغرءلحفراورقىبل.شيءليه!ماقفالمواهذاناشقدلا؟بيعرصلامنكانواادءاجداادجدا

وتحركيءالقارعلىفيتهتوبم-يةلاقم!ةؤبقىذا5وءبيعردمصىبانفىياقوالبعضاعتراضكانمهنما،معقول

،ةحيخرةزافيهالصورةا،والفكرإبوالقالعينلذ.!"حبالماينااًمجيدماضياًنلوءهاوعرفيبيذسرزالما

زصورماً-اةفىصةخاتمثل،لنيماوحار،صاوقوالاء-اسجيلابعديقلوييتعغلغلس:ظلبا!،فنيانيمكنلاثار.با

منالفنسفةالمستمدة-ماتوالمعلو،امتهب:اءبرلعلقهوةلىالبط.امتهعلىاًتطرالتيال!لهيرةلاتالانفعامنبالرغمجيمال

.عم"قةوافرة-خاعبىترحالوجردية7ولكن.مماامةكيانفىدالشدافىهاللوراثةانشكلا
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الىتنظرلافتاةكل"الىشاب15جهيوقهةلببقااءند

ادـ!ثيرةموتيعابايعنالعددهذانطاقضاق-القصةبرطلافصد-بهىاحروكات."15صدرمنادعد

"-اقثاتالمت"منكهددفيهتدرجانيىبضيكان؟:ادث"ـويقذفؤفسه!ينشابكلالىهليوجهان

القادمدبادهدذلكزكدوتوس:.ويهودووـاا"امةذراعا.تلمف-اعةشيءكل"لفف-حدلضميرهعلىويضغظ

قبلهوريعظانرهاجدكانما)كانتأةامراوة.أةر51عنق

اللاص!يننم،ل،الهربالاهـذمن.لا)س-واراضيممحتاج"امء:!دركوات،لم.-5يكما،ءسةالمو""ذهيعظان

ف،رفىىلالهز-مهجالتعبووالحملالجلأوعثقلاءسكينعففيخالفسقفيرءاف!اةالجهدعوانق:لهد؟علىبيروالشرف

امكلناللملأجئوداس"ةقدرجل05مرو.يقطرفةحاعلىثرىكهالرجلاكانا؟او،عنهؤرلةلماحيدةالو"كطزكنولم

هرشعوعليهبىاالفضةمنقطعةلاادالتقومنج-:4فيذ:قى-15دجاءلند15تليجبعليهايخكركهف.يصاايمةلجرافى

وضعقصيرددزربعدو.يخلشبامرحينبهاتفطنانيانسلاا"ايبيحو-15سوامتعةيةر%أشعرانلمجتمعاحرمهاالتيهذه

هـي-ةنحاسىخر11اواردفه-ةالفضا)ةطت"ذ.ا،رتجفةءدهفى؟دهيكماؤجتهلزالمحبالتزوجر5،ومع!ا،لنفسههو

ك!رايتجلىنيا0لاارعوالشا"ذنلكو.-55!فيذ:قى"اخرامينعابرعدتزدارنهالأا،!15باتلفظىا.ن.ت-تطيعلاذالما

ثصتريان،ع"ـعلىجر،بىاالذيالشيخنفسيةفىلكذنملماضاتدركان"وعد.منبهابجدركانمتواصلوعظمن

خ:ئىاانيودف،و.ةسهلش-ئلملاخرىا-ةالنحاسبالقطعةلوالجهقرا)4ز!رتحتازحبكاملهاامةوان،عثاً-كألق

.بعدهمنئهآباارضف-15زرعلحفجيد.ابذورف-15يصاترلبلابطاةطنلورالواةع."ا-12ابراجةع!ارستلاوالمرضوا

لاا،ف"ـا):شرعرأئي/ردشعوراعمقلنازظ!ركةلحراوهذ.ؤجيهجلا)ررفعفتشعرالتياللحظةم:ذدتارانهالادرك

عيى!افطةالمحاحبو،ادجدلااعنورثتبارضالتعلقهوولقد.ا5جسدمةاقءامازهارأدزنماريلذا،عظاالوجلالر

يمنحاتلقالتاوهذالمحاةظةذه5،جيلالىجءلمنؤقإهاوفكانبة"ط:جيعيشيءهذا.أن))جاقيهفالغلطتههواص

..حفاد.افىسيخلدبل،تيمولنبازهالشعورنؤسالااكاتمافىلمةصادنحلصلمكانلوؤهالحةجيقةوا."لهعزاءء

،بالعفهاعرىباخر-القصيرةاقصا"!تنيذنرلق!و1ء:،س-تلماوالك:رىفيط-ئج"لشعرا)يها)فءاةعويلى

نويركثدهديرىالذلالقربهذاتتلكص،دبعيحدلىازش:هها.اعذرلنفسهوجداو

ه"نفيا!لوسنغروفاًكلناغرسواألمنل،"ذ.القصةعىمإغزفى!اقواصغيرةكلمةمنليبردلاو

ل...-ل-...اذالااؤكو،5انالشبابالبيطمحءاالىالعربيةامتنازمل

يىسط،اءارمن.الهجريهمعءرصىالذيلعلو

ينلحنافينت!التيالماً-اةبهذءغيرهممناعثريرشعرونالمرأةزةسه"وكإشارذنوبلياتؤومسا3فجالرجلتحمتل

وهم.ز:اخ!-امن%تواوادالصإغرمنذعيى"ااجودرارضالى.ارتكابهافي

ملرغبايهعلض،ةرالتيءاللاجىرةبهمغكرمنأشعوراشدموسىسليمانقىجمة،كبالبيول:اللاجثون

الهرمفيخالشارز5فعلكمااًمتهب-ريحتفظانلجوعامنهي!يثمنالترجمةعلىح!ااناستطاعتيفىلير

اءمقومننها)جي"ـانللمممجبحوصر،تجديىاناءىالذيانليخحثلمزهلأ،قلالنبنن13زتوأمادقتهاعلىولا،قىجمة

يرحلواانالسيولت!ماضطربل،يوماجداءالاست!عودواجوقهـادىالمترجمانةرضوس.الأ!لعلىاط!ع

ارضهمهعن.جرافةورهثعور"ـدمنفيه؟-ا!ييقالحقالقصة

***الوهافةمنصثيءا؟ال"ذاويإعث.بردونجميلةةص!ةفه!ط

قداعتقدنيلاو.حقها)تقد!توقد-نفيااظنفلاوبىداي!افبها،ا2ىعبرعنانع:يرةناااحيلمرءاب"طيحلالفةالبا

ولة،محاإن!امله"باسحقع!ذستالأاتخإفكاناغاًقرسددتبةةيهايهرخنيزسالاكعوراةااهذخو.مسءصبةورة-غربا.طة

.ورد!ملتةإحانىوء7خر!:خلعواانالىعةالمجام3اصظرؤمناللاجينمقوةصةا!ا

ادـويىمطرجيئدةعاانبعداوطاثمعنفرحلمواللزرعبذورمنعتدهمتبق!ما
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