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يئءالادبالمفاههمتةيرورةلضربرايى:لزماطيا.:أوفالظرثةيرلان،نفسهاإ-تهءفو،-دأإبقرلعله،امدمنذءةهاةىاز-انانها-ص"صا
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فعالية13تص"قيالال.ص!8"م،مال؟11فص:ه:هالذيالةديمالادبذلكبةدالوجوعذاعن-عبرالئر.يمواف

هةالحاصراط:اةفاذابةالا.رخرافي6ال؟قافاويه!رالافوالةيمذه5منفيهل)ةاقدفا
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ثاطديا)5!وامذالى51لاشعررأو)ةووأتون.و.ماطدبئ،مالقهذ.دف-رصارباولحينو-اثىو.افمه-العةلياء:قادهديئئجارا

نءاو،امشالالعنالمسين-رو!!معن،ع!يرا1حساب3ليحا-بوها"أساة.بزز-ا-"كآة."درإدرسهاندون-الوافعهذاعلىاع:قادازه

ليناثوهو،رالامومنذلكغيراو..الشاعر--واعندحلل!رزغا!ل.طة"خام:"ورةحكامابشءل

..-زه-ويدر،القديمبيالعرر8الش"ذاالايامذه5فيلىصور"ال"قادو

فحومع،اطديصةقيم!ممعيربنافىج3لمةامهالنزفيصرام"-دفياق:الاحظواذاءالفكي:هتالتص-لممنموض"هويضءوزهز"ـ،وثةومو

.عا؟ننجةفالاا،!بعةو،فةاعر،!\ضتعرالقيلةترةبااومرقدالةقادلاه"ؤغلبا

مإزع-قالحياةعاليةمنالادبإلية5-ةء4الحقمذهندركحينواعتراضافيأاطقيقمذهصت.سنرى،وش!ايصدرالئالاحكامة.مةوسءولة

ا)ةقديالمة،بموان،اوشوع"ا"ذ.منينبعانماالة،دانتامضوحدبر!درطهالم--نعبد%ذالاسعلى

هرور-اوبم6ور،يرةقدمثلاهليالجافالادب.البدأامذمنيئرخانإضغلطبيالزالث.ردرسقدقدالظ.!ونانفطاشلاالا.رهباديلعلط

العصر.اهذفيلاسو،زفسهالجاهليالعصرفىئدةلمكان:ميمالتيلمفااالقبمومع"كال-اهذمتا)تزوقرر.صه"4اا-ةهية1ةرلاتااسقالدرنبءو؟

مذ.معال-لمثطاوالاير-ارى.خاوبة--بإذنالادبءدرالمفامهأابةوالة-ربيالهـرالشهر)الاولاله01فرأتحينمصعلربهـثكا!

4الادمذرافمااوأر.ا،ا"نعثعرالولانافيااز:افولطماذعةلم!اواايمثل،الحآضورةالادب).قا)-هفييةولاراهحنجادذلكاقطعولحةني!الاز-از!ة

-.ع.-زيرهزاًإكونالذيواكس،سالرأةصدعبيالعواك.وان(بئوالة-ر

اذنوءساىاواءابيفيصيم4الوهرزمالافياهاتمذ.معيتجاوبحثرولمةدررقة،ودتكموىردرسان؟!صنلاالعكولفيامكل

ء".لعباسلا.هليةالجاا)ق"مبتلكلثسو،بئس،1الق.مبمد.ز؟دهاانرةبةىمؤمنل!)وووهو،عفلإم"بر!ةءرثقافةءةةتللاقدبأنمنمؤولعلي

فهو!العرالادبيباضالمالوع!.نحلة.وبلغنسيوالةالادبانغلىيم4المذه-ةرضانيراوللذلكوهو،وءفاهكلمهالةردالادببقيم

ولا،ب:مناعنءي"ةا!تلفتد4فاذنو،-الاضتلافكلادبداعنمخ-لمف

منمابغيواو،ز-يةالفرشوعات.اوابتلكلادبا1هذيئقدانينبغى،بةوا).جرلادبزت،؟،از-الاا9ب:جرواللطا)+ر،الس.رلي"قا-عرا9

.اوضوعاتا.بردرطهاد-نل.يد
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وأذنالاخريخأ،ةفسيلأعنتخنلفأ؟امرلا9الثاهردذ.ي!انيأسي.النا"دفيالصووةافي"الازا):عاو)"بهذ.امببانهبدرالا-:اذوءد.نا

الظهرملىث(خذوالناقدءقيههممنةقلف!للهااررالهأىفيمهد!نفلمفةالع-أائيالرواططوطج!ذ..اع!ب،قاستارولهوبرينتومالواطن

الذاقي)رالنحرمعئ15،لأوربدزسألهنحن.،دأذارفيحرلمنها.لمطالجانف"زاءيررءيخفااأي!ا:ةيملاميراارراة-ا!اءرمنحلةمروتصوالىز"ل:زا

7نثءووبمتاوئهت،1ىيرفل!،العا!رفيأادلىا،تاذالا"باةفتثم،لقلوبل:نافغس
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ء-واملبنأثيربلمجتهع،منلألياملهوبتأثيرد"حررلاانه،مثلالاندل،اهذع-سالىت)ودناكادتأالواهالدلائلة.ذاتياتقصير
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في-ا؟امليالثمرانا!ريما.إناقدد3اؤفأيأ،شكامةانسافيةصورةعلىيمالكلال-؟تبافق/ولاا!أإقادااكام1منعبوضور2يفا

كانتةلوالا.ذالية؟تير!تبجلأكآن-ولماها3ذالئالعواملحدودافلروفامنيئء-عانءببهـالثءر.الان،انقلم!افييقتهطر

الصحففيأهاز)والقىارةأويئاذء73الثأعريىاني!االئأ:*اربعناوينافنداصربدولا،مههااوبتءا)قيالةبم.ناوبرهقيطالي

فيءئئىولم،51وال،حرالنافةء"رفيالجا.لمطالثاغرعاشلقد..ا:وماأه!-رواض"؟خعلوطاًارسمانمن،أ؟اهليالثعوفيالةاقداحكام

اكبةالاثشاهـاميمااوودله!الرالفدفةءصر.فيوالذوةالما!ارةتصر.الامرهذااثليئسعلاابرالانارىفي.ودحسيا؟ظاهره-ا؟اهلي

الاطلالوصتانالإ-"أذاؤكدوالأ.الامورمذهوغيرالشيوغيةذ)كفيالشعبان13.ة،قأ.لةاشبل.نلاحظبأنذلكعنةل::هشاقن!

لهئسيمح؟الثاءر!اث.برذاقي،1قيرالاايرالجاملىالثهرفيوالناقةلاتصالا.-نومءر،ه:قة.اق؟!افيء!ور،ذا!هعلىمةطوراله!

،الشنفرىلابة:أانلهرر3اؤوبةالآخرئثقافةلهتسمحوء،.برافتهعم-"اوبةغير،الذاليا)ةءوعلى.؟:مر"نا)يته،الاخرى،لامم

عاشجللرسجمدة؟انسانصورةسبل،اية5دبوقولا)جملانأ)يست!ق"ذللا،ة:جةاثهبائقاف":كا.وةدعيالا-رللاممىالا-رإلباتا)5

وفيها،يبغوعصرءنئعرا.أعبير.ف.!ا،خثنجافرميبعصرفي،نة-،اا؟اهليلأاطياةطبإهأمن"نبعىتراوبرعوا.ا!الهاملابهذءدودة

اولموجا!.رمند4و"ةهبيرالةني!كوانينبنىكا،لا"صر!ذا)!دءالابةر!رافي51الصحر.ح؟ة،فأفوالجن"اثوص.اة

ببأ.كقراهالثمرمذ.كلألاحظانمن-لطالجاهالثرهذاازءد-ينليبد.لا

ه-ذا،والقهالالمعاركفيالذا)ليةتجاربهعنالمعبرعنترةشعرانأعرتوان:ارريععم!اوبه.دىاقدرلءىبهثاحاطللئال.ولمل

!ةير.نخير،المجموع.نفسيةالمثاعرنةسبلأمععارابهبرنجاواكرهـنردوصلا.افي؟الشاعرنق-يهو،كلهللثعبنة-ا،مإو-توح

ضابية.!جاربعنثعبراالدي،الايامهذ.فيزنقرأهالذىاثسامن.امريئملاظة

ط.في-طينفي!!يدةايان.الاطلاقعلىتجاوبعن"ببرلاولعله.3فيمنهثىهذهببا!،كآملآيرصركااالجاهلياث.راان(1!)

قيجاوبلالانهالفا!أمنصيلجزهغيرلاتصورلاالقوةمنبلغتوالذث.ليماالدسمنل!ثير)"رفىالج-لمهليلكهران(2)

بطولةيصورالذيالحالماك،روهذا،اولفيللةسمعايجادبثكلمطلقأيباللمال!ريما)لناقدانا!اويئبل.اءثجيعرف؟ولك-ل.

ن5يعبولاالذياكرامذ،ارقة41.قوكه،شعبنا8بطوخارقةمث!لية.تهذاالئةسفيبئ؟المارمللهوا.با،الشهرمذافيالط.:.جماملاالعوبمذ.

.والةوقارأسيصدحالذيا!رلهوتجربةذاقيتحروادخررلماذهالجاملىالثاعرغلىبدرالا-:اذياًخذ

لاوانا.ذأتبةت*ربةعنءئبرالقثلىثرهفيحىالجا.ليالثاعرممذا،اطامرمذه.زةد...الصراعهرمضا-لمغنال-عبيرمعهءسنطيع

بالقبيثهذارامركبطلانهلساضاوهر،القبيثهدانكانانهمطلقأران!3.اطياةمنالب!ةاطفيةالجوانببادراكلهبمحللذعياله!رر

بوضوحذلدويظن،دعيرالةالشعورءلىعابقالثزكلكوراق،ك!االا!تماعيةالمثلوكانت،،فاعلامنهاك!رنفعلامالجامليالثاعر،ـةكدكآن

العام!الثعور"بطمرفالثاغر.اطياةبةنا!نعطامذاث-لفيلمام،ومذاالامياهذاتبةكةثأفوااتهؤاكتثاف"بينواةردابينحائ!ؤةت

الذاليةبنه)-رعنيعبراورأ،القبيثهغربهاالئالنجربةعنيعبرحيئو05،اجتاعيةقبمأيمثلوقاذفاالاثتامىعنيفدثانءلىالثامرحملما

ةلبلطرهوو-لأذاز"عنيمبر"وبلرا-د،امربنينالتبرلان،ايضأ.ازسانيةقيمأيمئلونالذيئالاثخاسعنت-دثانةبل

الامرآخرفييسنةلالثامرلان،مانظرلاووبياالقببلةذاتعنيببران-الجاملىالءصرطب،عنالابقة%ملاحفلالمالا-كاممذهيفندوالذى

،االونهذاول!ناس!شكاالثورعنا.العبيثهمنيم!يزه!امىذاثيبلونوت.حاً-الامرشيدلءكي-ونة.ل،اطب."امذهوفت3الئاهـل؟والع

.8(سجذويأ.ليى،"رميثىه،اليزةمذها.منءلميرممنثقافيأيتمرلزلاالجامليالاءرانث:لىامحريماللناقدان

لا،فاعلامنهاكثرمتعلأا؟امليالثهاعركانمينهاالامتبارات.لهذ..الاضرونبهيحظ!قدرأروثالواكرمنحفظبأنهالا،ىا(خا
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عسل!عنهوكان،ااج،مسلاتبحممفهماراو،متأشلالمه

ر؟ورانيمسبنلااثكركااشعوراعنللةا-مالةرديللث.وولادذا

وبدرالعيممهمىالاستادينللى!-ارجمنتأتيه-اص6ليأتفطفب31اذاالار؟توشوان،عدبه

الجاملي.الثاء/يةبىرلمهسد!اوهذ،ذاكيااتمكزمبهتح،لثلمتركاالث.ور

.-.سيهكلتنلكآنبل،ف،طةبلمتهدانثحنلمالجاهليالثاعرةوازت

-لررارهاللط!صهبفبممر"الت*رإجذرتأتهطلأالمر،،ص"ابتهت"رعنإ،بركالة،ايرفأذابهىان

ز.جىحين،مذامن:ى.ليا!خمارولا"الومال!اقصداكانلمالثعور!نناجمأوليسبلي4الالئهورمدىثه+رهارأيناافييلعاالعاًمة

،ار-دةموضوعفيال!:ال،الىهوعاعمااليإ-ؤالعبىفي:؟لما-للاستاة.اينءملأاهفيوالذاتي

نمبا!بإلىبرء:قريزاللاءثهانسإفأور8وهو،لىاهول!ادالا10ادرصا،لولل،ا)ةأليرمفهوميدنحدفي:لناغلوامنلافلم-ةفنااواذ

،خاط:هازاوا،الحيرةهن.:يفي،ز-إ،لا3:تغاوا!يز3اتراوأالدقلم:اانو،اةفعاًفاعلمركانالجاءلىالشاءران!إق"الساملالهواصرغم

زاقداممماقبل.،اباكأمارمنفيةساادركالذيومو،؟م.قةهس4عن:هفمالهملىودايلنا،فاعلامظثر31ءفةعل،املالعوذه35ب!حازهرو4ز

.،فبؤبالصاياارديم82لىاء:ع-.أةاإز"ن!:ةإتإذ،هيفارأيوونح.الثهرنح.هللجااالث.بيربدلهلذيايرال!بلاهتماه!امذا،ثيرهودأ

ءلمهلذياو5،نه)فمحرالع:سم!الا-ةاذمىاتل!اند5104لانازاا،ش!4وارةبصواثدةدا:ماملاهااذ5رناز!واواذ،اتلذباعرالثأ

نمفبهمارةم،لاةادواءدةالو:حدشوخافى،:هفمعرتجاوزعلىسدلءلى-أرز4وءنءب5و.اًزير.ث.؟فيالشاعرا!بةإفمدىنا3ادر

،اك:ولودقة،العامراثهواعناثيءابهشتع!زو.خامةدل!فربك:اأعرشها-ا:الا

ل!لءفل:عأمبرراكآنو)ن،وحد.الاخلاصاناؤمناثطبد،-واساءراةذا.د-يطصارءىوتاث!يودافقذالطغو::ج"روذلك

مذهالأضاياا.ثاللوضع،و!وهعظمتهعلىءبمفىلا،مفحراو،ملعانميزتلقد،اطربوميءهـبماا)ئلذا)"ةابتهت-رءنعكرالذي،زه،ير

.وفي-احفهب!وولم:او!ا،ال!-يح0.1موصفيشه-كولاءبرأالمم!سزلمكفيتهعاسرالئالعامةال:ة-"أعنزهيرمب"ز

نمديبالمز"طدبه،الىالع:-ميالاستاذا-:بانليكاتواذاعنزعبراىاطوبتفللقئدهبةص-لا7ًكبيرنأ؟يهوأب!ومهاشأ"ا

نا)ءةقا!قيو5،ا)-!ىوتعنال:"يربئف،صوع(.الحو؟اسبتال.كر5ؤبر"رزح

عمةا"لدرالعم!ريةولمملمححنإيالىصبادنطوض"4!سلبةالىا!الاباذلوحولا،المثماعرز.ها-"اتيةذال"تءر-ةذةالا!!ىنلمالح-ىالىصفو

..ءمذةفيفهر"لاوالذيأة،للىريبال*رالوصف"ذاءلميهزةكروئن

!و:،ات!حمماثر31،):"الدواطباةيمرعلىف!اد!ئالاوفلعلىف:أساولةصرجل!المأةاراالىالجا.ليالثاعرنفارةولحن،فهذ.رلعاةادل،الادام

..للع،،تدأ4طة"عثيراهاكان،لءةحرةلأوقطلدلهث""خرزكن

،والىو-:-4.،با)ترببئمةوط!وعالو"ذافيا)-ثإ-ى)-لعملإرثما؟امليالصاعرارعلىتد)ناأءلمراالىالجاهليةاهسعرةنعلراص!ف

موم!اكثرا،عرإيةدولةكلطارلفيخلإأالداودا؟2قزة-5،فليموالءةجةز-اطىالوصف"ذايرحنولم.الخا!ةليه"ـالذاه"ةتجرعنعبريكالى

رش!لءة"ـثفصحماامذأنةالىئدوزفا)،!اشلللم،1اي!استهـاذووسعانهو،اامكراحفياث"رأزقرف!ين:الاصاذث؟ول؟اجةممإعيةيلىةللةةهد
جيلالىماسةأطا-ة:كالنقوا!حث-"

،ا-ؤو)؟با.الثهوروألايمانالوعىفيه"هوف،مةفام،صد-د،بيعالث"رامذانعلىدلهلفهذا.،لىىاالىصففيأشءرازقر35،أةارا

كاء..را)تحعلىاءةهبقدرةمنورؤ!هفيفسفيق!-الىصف"-ذاكاناواذ...ورلثهبرلممةعارب"تجرو...إة-رنصجة

الا.رمذافاق،يةحضاواتلاعة؟ارالا؟م5ذ.فياس"ب!رلىاث:يراط-ي
باولاارز-دهدمفىاطا-ةالأ-""،اروجدهذا"ال-يى

النثودة1الوحرةا:-ءلفيللتفءير):صبحمنالؤاعىالىابدبرال.ربيلص،تز!نلمةالمراااتهلأفار،-دأط:.علطالجاهليلىثاعربةبالأ

13!احكو.توز-يرو،بء،سا!ما!رول:.وبال.هتصاثنادىاالاءاداو15ايركآنا.ءفى،روحاليستواتطأ--"كازت.ا)ةاقةألىلمظرز"عن

نستطعلااث-اءالىندى51جدوومى.؟دةة،م-ةق:م"،سحيحةبزطىامذء-لىال.رةا!نءة"ـمخننااردأذأو"ء:15ءعبر؟توهحذا

يعرفكا"العاما)-ياس-"واوضاتاامابةولاحداثحل!الآنلهاشسمانأ.اراوق8حعنشدارعرفلملازه،نهبمبرايحناثلطهة،ذا.،الوصع

ن.وال+هل،4زلاوابرفسا،أرضوعاامذفي-ثليقا،ال!-.ىالا-:اذاةا-اووانمةو،لانسما

.واة!لا-دى-تكا"منذ-در"ه-كاا-لهص-"،

صوهسءع"ـل!مةفقئطايردألا؟ذ)كء--لىالا-:اذا"ثطروألاحلار9"ةاكيزالفل!،اريدامكلأ-للمأفيارىناةا،دوبره

؟ا(وضوعزةسى+غلىأطلتولبم،لهااعسشلم،بيالضالشعمن".ك:يقطويلة

كاالث.رمقا)لةهلحوبدوطهاد-فاعبد:اذالاسورةءاإلىوازممةالاز-ىلنو،يئلخرول!تابآخرلوقثم"3الم"ذ.وأترك.اءالقسوءلى

يمدساةاف"نمدنيما"كاالاقيفمااأطماطف"ز4!رر")صاءإا"8لآعزالادزد!لآواديدير04و(4ـ،درطكأناعبدلآاذ)الاس-ثااء!ا!-لاانذدا!د

!؟نيةاالانسر!والمجراء"ثد،،نيةناحيةمنفانقتطاً،منفيلولانماريفيكانواذا،؟هود.

لا-ؤتذهوامع-انبرويةلنه18مأتقسنيا4اقنع3"تأدويلا..الصوابإقطرداثاًالخطأان

اءطقس"لآدائيكاا!اثوف"د،نكدها!دنقبلبجدضهاأ-ش-!،مهـاعطليماتلد-ا!ص
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حدفنولسغا؟ا"حومنةأيىازبزبوامنن!أجا-عامصصففىأوةةءرعإي"،ثالايناأفدلليطلبت.حينلفهقةامينبحعير"افزفاًيموقيد،هاقىو

الش،يرةمأسا)5فيتظهر1)تيءإ،،شهدطلااوهشهكطكللدةفقنرع)"هآ-لطصونني011واء4فباحبكلومعةينالقاؤقيزنفيهإررزبتورارراإةضاحدذعبففىكامع

ذه5ءثللىاساق"9التي"بئالتجررفينحملد"إةافماص،ءهلإ-"زدبرارالفيمحين9عحمر:ضهحقدمااذفه،ق"ز-الاابةا:جررايةصيع.،1م3ةألم

يهاءر.مندعوو-نإبعيونيكوانعلىن!ركيفو؟الفحرة:اكالي"طا)ةقلالى.نظر

زمطء"أ-ع؟وداكابهـ%،أحر.:اًحقيق-!إعبزهابنةةشلرو،؟ففالةلة"م")لغذلذبدلال!زهاياً!بر3افهفكراربدلاستايناإةترزم-9-

؟ارطا):(ألىزة-5بئكيو-)"ـعلى،بلإدهفيزاهعااجمماعىوذواتذازهثاف131علىالعاهرءباعدحري4:6حوءيمن(الثاعر

.ازفالاستنمقاعإ؟إئلعتياسلاسااكانااذر"جوالىاقىةابنايعهثلةهعم.ارناعلىسكاول:فاصبقبل!،إهقو4ماقباناهي5خففوث"لهحومبهثنلآترا

مهايم!غكينزها-وأ!ر-رقنتروقلى،.سإ"ءاًبرقنرآ-اثب2اتبيردنرلاازتاالى-قبير،وحرأ844.1حالوهى"اعاياهوهلا!

+:هوءصبأسزوبرواقامهـ4نافمنء!ر:إقنرألاسةازبيرقوأل-72"..!9طنام"قهاوةفابرافبامراعلى

نعالة.بيرلىاالثعرليلقىو.،يالشهرن.ضهوا:يرل"؟-اولةنأبرامن"د4كازعللاقةماو؟،ارسلاكااولماذا!كابدكالالماذااسألنااً

لأ.!اتهاص"م3ح؟ا

وعربق-اعن!يالشهرلمضمونازغ:يرلوحال!أسأوأبانأماأانلماهالجاعرالشالبذطايبماأ"رمةماق؟ايو،لماقاو؟ةا!اربةد"ربا

..-.؟حأخاة"هـ،اوةفامرعإيهلزنتس2لا
برهءهوحقلاما،،فها،4-"ازولهلمحااملإرمهالىاسعافحطوحاكا،أرواصر

..؟ع"-م..فء،-.عينالدامه.دموو-"!-نأل!-!والنرعرالشالبانملرازءوهل
الواينطنيةغين!را)-لماتدداء.دأسروبواإدرالاسعاذعير

تباإنرميم:ددت-قدعرالشا-"اةفيشي.كا!كاآفنمحاوإ،ابررر"وع-اده2لاافه-فينلحيفاال،!رفمالم،روا):-ر،ليهاف؟اًو6،يةدفر51لىا

،،الآعهـثزنائقإنرإلى،ا)"قاف"زاقوسأالى،ا!اسمارةرمزنا-5الى،؟زغمعالمع

وكآزت،أ)"يندءداغعكااةلككاامه"ينابنواس111افاهالامرفيماوكل

يهأنوفوايرفكرو!.آهايمثأميموثشملإ،عة،1"مزن!تعزة-12قنثعمف!مف?.-?

حيبروهر"مبمفيلادريئا-"فعايقومالراعدأقوصيفوماءةزنتوهـويةنتورة!كااةايمإلطمىبر5هةح
ةع-لكا-عرير"4مدرس-دويانكاوةإ-ف9ررأاناتالحفاامن4طفل--14ص!

-اءثعرلافللاسةهوم-لىةاطيمدوالاصول؟اوكا،ىثلموو!ركا؟-*+.س

!ايويفعأرال:ومثص*.كا..ء*صلأ-."،3بهو!بعمكأملءجم!

"دد!.!اال!لملوتحوهـ"ـالع"1رلاك!كال!ررفيددشفيعلى-ذرليررصاالاهـااً."يأش-دءدا3وما!ء*در،لكلرىاممماع!
بحثه،فيلسا!بررهالايمه"اذاان)!بايما)رإلىالمأءحذبةقباويرجزن

ثاا)تيارنإررلشوههكطال!ا"منصدلو،"يالفكرهجوءصرل!لنأ،،+.أ-.لماكأثبرهـى
غن15-االاتفيوار،الةيميفضنالصفيولاه،أبحثافيوإن،إ*زحافيإن/001-...

.روعء،ررينيرتونغا3ناىأور،ايةلجهااو:"وقالذ!اء!،نمهـعهطوس!ول!

:طبال!ه.هـةالق!لهذمالةضارفيبدرالاباذرينور.زما.إهلإاب-4-،-ا.--.- -ء!ي

وفق،اعةاوعكبروبمامرواالفيبجوالينداقيراالكمل!لسع!ىهبئه!ععمااصالمما،اع!ا
،هءصرعنعراالشففمآعبينث،

إعدا)يه!طلب.،اص!ا"اعهفي-الط.!ط:"أفصلا"وفهو!ار،؟ئتهو..سىاممامأجمس

انا0!اعللصورإبه،وصراع،شرمنلهرديركاوكونأنذاك

ليىهـاالع،أطا-أو،:يةأ5عافأضأنن،دءيرتهزاومنخأح"ـالووأأاـد!راويهفثرلرشى-امالمتععغثتبهنالكدسيكش!..متزوجاكتافا

....هـ.أبادضى!،مم!د-2.:!لكضاعتالتىطروبية

.ير*صا:هأنيمءنل!وءافء"ـ،ازربةابخا"-زوا.!...

!ءان!نصالعهالض.-،عبيبهبراحةفسيحدثك..للزواجكلستعدممئتوالا
يئه،وحد،ديمه،هكبيالصسالشععنفىارنفياليعنيلااذ5-5والم!يةمت.0نانتيتجبويه!فلزالهىيلةمئ

تابوكف.بةتالزمليلة-.الضلتالببا!!طرمنسالنصسعاسداـقدمدا!لن.
لكفيو.-13الثدعووأجمهاأؤءمنا)تيالةيمتةة!:هماءح.ؤزإفاصد.أنفيواالسللن!رنع!لح65ن!ووشعةسطدةزوبممنرلي!السيللكو!ى...

،فاليريثكونأنسلىىالطبن-كرزهلى"ـإرفسالوقتفيأطإبلاتالجىات!.زيلاة-!لنرصود،أراءحن!سهدخبدعدلهمالدلئللاشغامىيفممانهم

،-ءوهلا.لركو5من*صلر*سونتدط!دمنئرصوى
ؤازكالاز-او،ال"؟-شل!ءبررإ-يدةات!.يئانطة-اءلللىولا!لماط!هاتار--8ام!نبملكاتيالنمنالنضوبمبلفف(رامايعرلك،-كهم.

11-ءاداع!فى-9اروب(لعادةلىالماط!!رانضوءوانا.ل!رجال،بتهـع..كلهـ*

..ر!هلملاا.ادجلممن!الفىءلمو!إ-واداا!!هـواخطر!لم!ة..الننورالبى:عنهـلهبكليتصثدموم1

ليحولةمحاولةكةهوءصأسنوأ!فيء!اًأن؟!نلا-6الليعدلدا-اء.بلزرهبموافر!ر.البنىالبوعء0و*بسخهالعلشص..وطص!

.-ء.الخ.بةالغ.وسع!نهالزوهع!يرءمدعام!الجىي!وتا!نجاعكلف

((و!ا(فظ؟ت،&ا"اصةدلىوانوللىيص"،141ح.اكامعنسير8الإلىالشسصىلى0071لمجغا-عه!اواىليااص!جميعلمجىماطايها
،4مالرزولىا،حلطالهرلىا،!:ع"رافيفيامحملبينالغاأاءا)ثعرؤروسا

نع.ءمن511ضاخإف،اتلىق؟سإلى،ةعزكاثيرللى،ا:؟ة"شيلإلى-بروت-!تجااالمكشب:لعرجمة-ديع!سلالىالزا،

لملن-اس.وبااق-5م2لم3و-5االثعؤلاء5بئ-دثكانثىءأيؤ:لا
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حوأضسكطهالةصةفىوالاإ:ءاسا)ة،وضامرأنزو-تي؟الت.عا:لىق؟لالحأمةاكامح.وعنإءن

15ا-تدعل"مسأفيعاالهو5وضا)"وا؟س(الاا"إس)ولكنللث*رإدر"إذالاسوص!الذي،ة"يمكاالانتريررالى:ا)ةثاطمذ.

اءتي،قرفيإةه-بيعإفاراا!جم!عالذىو5وضوال".ز-ءةالفر4الرا-ص،"ثا/ت؟ةمنللعصرأكرياغىو،-5"منخالواصاقمنفيالتالعربي

ممن"ـون:رما،%ررزق!:باًءاكلفيبا!15حدوا)ق!"ه،هونفيليرأمكانيماقدعرالشاعلىاضافرثصحلاعنده.ن"ييرمها"شوثقر

.ةشرثلم?.يثاًحد

.وقف-،ا3"ليرسارمنحدتو12زاح،1أفرقد،مة!رزوجتيلعلو5ف.ت!و3ص-يمخ!ااً"إفبالاثارة-يراًاالم!اورةمذهأن!لطو

!اووةقاخفكا)ت؟اولى.ى"أنافيللنموضمشكلةمنالقاسى،ابراللصهق،لهدفديفيإ:هااً:يرأنمنأ،ءنلمو،بدرالاستافي

.زدقعا)-يدةكا"اديره133-ثاًر:-ىناالدكتوربت"فيلةرل!ةكلىلحوجأانسا)ئياتا)ةفارهذههوو

ا-ظ"ثكا،كط!فألىدة1عاا)-يدقك-بالىاوةققدانيغير.يقالطراكاشوالاقدامثءتالقاحلإ.ىلةباهإ

.وضل"باعاقرةفيماحجتي!ادبىيتاانب*د،!ة،لر):-ب"؟أخيراذلكب!ى-ر،،بلة!حقيلأ:،لفيهكطو(بالض)يبلة5ل!ي،،او2ف

لءأبتىك!فة(ثه!وفى!بحلا"اعترفلاازئالانوافولذ.5لحوبدر:اذالاسبناهمأكلانهارالآنالعئزأماثفاذا،القاف

النراصة4اطث!ثءطرلىادهءراعذو،(ب"صءوأإكلى"ع:،1ا-ة..ضو!-ونات!صحو..ا5ً:ا?نثوروامبحالق!ية

-ثقةالعارذ.5جزاوانلانا؟حةئو."تطكةاعاتموضوهـ%الجعااال:"ريرنقعنكتبامكلفيىغلصك،ـالحبربا)!.طميوتلد

فقطادحبرىالحطوط!دداًزاي!ا-لمقالىا!ةاجذ)روكاننوا..والمسارياس4وادلمعىاعإ:"بماضأع((ألحركة،فىظعد"انها..دادعو

.التةاًصيا!فيلالدخوندو.!أستغيرمنئيكق.له

امو5لثاثااعدلبفا.عبيرالةصحانخاطدامنكتبانئانعالواو.وشرااللطفعبد

الوعكمازجا.افيربو5البعداوهذءنشفيوث.روفي-ض"عن،ـفيأب!ث

.ا):-قا.خرلااجرلشوا،ئماالعفىوالشىء،!لعا!ةءلق"الحاأتلذاتو

العقدقحداًلىتصا!حادمةاو"وأقي-.ى.1وكل،بالا-رالا-ر

؟كنلاا):ىالياةذ.5،اخماطاتأملةاالنفس"--وىعلىو5أغا..ءعدتعنيه

ع-لى،حدةاش+:"ـكوير!ب،أخليدا!افيحدسفيالاعل!االقبف!

وثءإهعبيرا)ةد-لما4علبداتالذا،ح؟اً"زعكو5او-حدو(اسيدوعألم-يصهد7ءط-اعبقم

علىيرءقىاناكشة"ـاحبماو.اكشتبلا-ردلاتب3أاذقأناءزوجق!ليقال-أماهذا"جدياً،،دأنحاولعا:دةالت:دةانردلا،

تب،لجلعلىصعبةعمإ:"زالمثو.ثتجالالةور.:"إغيراند.نهلةصاااذيئانيبر-5علىها4حةليبدتالماطاالئهىو،نيرفياخماثرتوقد

اطصولالذاتيتوترهعلى4؟اهالاالىيرةاجةاركاتب،هالقاريعلى!مبئاغهبثصدرز)دلمو!ن،الاداب،فية!!ىليز،دواان-:ق

شوديلواوايقاء"ا،هاموزرو"ابدعالمأدةاإت،لى)!:!تدع!كنوقتالاشقي!ا."وليا-ؤباسعورعدمءنليإةاوباصحت،1اعدمعنالا!يان

.ت.شم-نيرقعانعديههالةاريذلك3و.ذوقه.تروعلىزةس"فيالذيادرثسرةو3الدسدإ؟يالاالإم،كآتبمابدمالعجونإهو21لأدبيا

،للاشابدعةا"كالحرإ:-دفاعلنوترالىب"ر)1اندرقيالىا(ةفعلانيررلمة"ولح(علي)ا!هلهوصف"،زقدأ(إوذامعبد)قميد4ة

وه-.-(لثاكاهدالب)انظتاذأو.لاءةتبمة-،اً"ىأتكآاةىا.جدض"واثصةابةقيرفيءشارك

تملول-هلامما،لصحأذأتيافينسلد"و5-ت.بركااك:بمما"دفيء-نولءن،ليحديدة!كل"اوا-3،-تعودمالوءتهزوعىها0

،حالواضوالنعيينالنحديدعلىإوناقااأ-:طاع"او،"!العلالضظرةانتحاولشك.لالمى.ءرالدكتوزو-،1ثقلعلرمخالفثقطر

ا)سد؟ية،عملىكل4طبع.هط،لمفالما"اطب،تهلىاللةضلرالفتانوداأئفااهصوو.-لم؟ة،1القيإ:13اة-رءدسنوا،ف.3اثارك2انوصة411تتذوق

4ال-اب،لهالعفوم،ةفراالعا،ددوداالش؟ثىال:خشعنالهـع.دةلحدودادحاةصا!دضر-ة"اض!أاو،انإ.داامذفيحم،4ماضافيضاتشعر

.يد.وتولعهاجرالمعالافىمةدص،منابدأ؟كنلاءا،أ،الةلا-ماالى-5زو،مع!ااناو،زوصقيفان،حقيراوقيرحانمنىاطرانهااو

""نظوم!ناط.ءيةالحوانشازهقيل،ال-ق!يرى5العلمة.،منثكاااذلإعدسار2.عثباًقرء".اًورفاً)15انلوةودو،حتراما0ش!رقيةلها

حدودىيرلةطلن،ىبالاحراناأددأو،لادبفل،الرباضىنونالقا.اءيلالمبارزاكمارفمذا

نا!ون،!ة-يرهاندونايلاير.ل!انليديرالذيهذا.ءالحشتالميدانعنلااوبئغرليستعائدةالىيدةان.زوجقياعترفت)ةد

.1ط..عظمنيفيردقالصمنك:يررشى.ئسواخ!ا،الادثب-!ازواليهقذفهاالذي

لقممىأعا"بىةل)-.دةد4زفيورد)املتين4زعلىلاردالآنواع.د-ع!اذاكاف"-اأعترانحىءنلورة،قي.ءنغنيثته3ةجمااح"والص

وا1ث،كلأكانا)-يدة"قالتا.لا.(الاءلمن؟صتللىاعةدترت)ذ؟اطعدةعلىافقبأاًوو،عاندةا)-.يىةمعف.قتزوجقىان!اا-يرأزة-ى

الافرز--!ةاة!"الىشضصية)م.اًلا:"،ب:ينا-:ثداهـىفي()"ايداً)ا-بدةاليو-،تهالذصيثالحدثحلوملادريولا.ا)ة،دفيجاءت

ةور3لد(سالي)لق!"("صليةاذء،الا-.ا""لرااوثت!.4ةالحاضرموام،وجيز12!فلىاوركة-ب!!3االذي5والث!"مالعفيادةءا

لقصةاو،للانبذ.5لطنظرعرشالىيىاًقراوفقان-.ار1؟!ريةا-كا:ااعاءدة"بر:االاعجابموام،للةعلرييالازةوال.نب

ثامل0مقالفي،خاص"دةلا-يتراانتصاروهذل،جاليالىزو!قيلم.د!ءالكلءلى
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وازاقع5رالاي0ءالما-أزولترك-صهـأبلل،ر15زة!اراش.لثزئاناةتفييرةهالمار"ذهشلاناذمق!ودخ!رالتثا:"اذ5ان4يققوالح.عج:لي

هل"الومنلاقاريءثبدوءاعحسنتء.ديمتافتاةاهذ.ثتصيةانء-لىوةةأهطل-تاو،ا)قصص.نبر!ثفيعثامراصط!القضال.ر

ب-طا.ثرفئبش!لاحياته؟-ردبهـةعاراة!هلااى5ةلم.-ت،لىالاو15خيراوحعاالكراواءفطالتدز-:ءدبما)ةكطيرقةكا)عار،-ر*آندوع،زكا

.!م-هـازففل2اانرهىالوص:رةيلمةكاقضانءير.ماقصةلذابكااة-.ل.4العامالا-ال:بمن

الذيل!ال،ش"أساعكسعلى.-عقلأاونزوةاثص؟ء4تاكا51عإي،ـيمهوزع"ت!إبهطليجمالىالة!ةلأتءز!دردةعاا)-؟دةانى5،را)ثاوا)ةة؟"

حقاً.ولال-ؤالقعلر.اشركيفليعلملا:الىوبالته.ود"رف"لاوضعتءلممإألوالاصبالاس!:لإقالثانيورمتالصدقو"فوبالعلالاو

الثرقغنبالفرةفحرتصورالاولى:لو-:انمناال.-متلقدون-ية*االاسا-!"لراًهطأتوى،لحاضرارالسا؟.ليمنظمكافيإثابا

أ-كط،وماارامالحلممن!وع،ل3مثإةا):كماو،ال:حفبكام"طضهة،1ال:كطوهياولاالقص،انحلواولءحي"شهرزص."م:،1كثراةفكارز.هات"ث-صت

و،وهصرالونشاولكن،هـ!حفأايضاًتضوهىوالا-رى.مارياناذ.5مهلنةكف)تانلولاصهدلح.!الصهـابركونويكار.وحدةغنز.بر

الى":هول؟-ؤ!رسو،المةحفاصةامفيفث.:أ:4:اًليدبلذياللبعثر!-لهنالشابفا.يدوا)ة--ءلثالمناولوع!نةأ!.الى9رالةجر

0مة"-رمغيروزه3ووحدتهب؟:اهتكادب:لىمرء.قدشاب:حرصافيير"اثي،الطا.هثيخأبالثبامحلو)كان.بةة"م:ا!ل،ز69"يىب%صل.

متحففيا)-"اح"منوعرلىةوم،اط-اةفيدورها)فاه،على،افىص،لرفا.زثأن،ابهدرثءللموفه،ة:،1زة-5زرعالىةى،ةالكرفيصلإ:اا4ماز!ءمه

الى:13اعهننصبوضه:هعبثيرارعلىإناهذلكلتفعوهى،الثرقادئهو-وتهحةادجطافالفاق.له3للضاتث،!ثلملآنلح:!تشكاهان؟

تقامةغلىدلك3وهي.تلمك1)-اذ!129تفيطرغلى،الثرقتزورمننوعاال!دفةيرقطرعنفيأالا-صاالراة!ة(ربانا01)برللظاؤهوكان

ء-نحدةووسحاً،1بن31تدو)يمد،املاإقاباسالمق!رسب:-ص."12ا-ا.تقدعائدةةال!ءيىانلىاألى"ثارقمن!دلاوهفا.فيبن4ا)ةبل."ا

.ك:ت؟مكابرةأ:با.كلورلنية.فيافلا.ئعالنهابيلل"وذا95ت"!تطل-"4"اقضلرامنخدقاليخااظةت-تى،حددابالطالةقصاةءذهف"م

حد-تىفيد"االى"ةعولإبصارية-ذرت-اربفي3أخإندلمإنذلكا؟ءة-،-ةلواذء5مناء12اتةنظر،نيلاز-ااار-د(نباصمزتكإبم"أز-اا

أهلا،قحوانولدوم511"أ،شهاان0-ةه؟هـ"اعبنمماا!مف:حثة،الكأءاعا)-بدةمهنتالوخمابي،بلىإل"راز-؟-"ازئاداقلاعةالىا15دعاع!ا،161د

)قأوناكالبب"لال،*وواعني.ب"ت*رونلان"ـربى-ادثأنوبردو،حادثأونربىىللثرقالحلمذات"بيوالاورة.؟ااترزةز-االاذء5ث-ص."فيءاثدة

)ت"ـ.صاااوز-ةهعنةت!ثتء.بيالهردنا-وموت001لمكازفجرالتىقدةالناان؟.لاض!مبصاوو!الهررصوخ:اال!ااعبزدالةدط،لىتيطماولىا

..الشعقلغائملمانعاثةاالاهـالةنيدانوترهل

كثيراً،!:قرانبدولا،ةص"الىاكابالشاباذ5تحتقرا)قد...ءددفي-!أنلهر

اصهلة،ءادةعلىفأس:أج!مامحتى،عأمتحانو،زشتمانو،/أةلقنوا

حردة.وذ13اج"ررلىا،تدوو:!طةضفي-:"اساا؟تملرذوداأمووح!شر5ولرهوسا

م.ئبعده.رتلمالذ!،ا)ةناندال،رذ)ي!-ودومنكثرا،فعلآوهقافت،م-ود-:همغمحضارو3ـم!-ةجياصفى

بة.زه"دو(لولااءلجزا)بعرل01لات!مصو

صفديمطاعدمشقل-فؤا

لهتمرالهصدرتولدكا

العرلي"المغربقصيد-"حول-الجزارباشصااح!لىيختار

علويثى-ناجيبقلمش!اباءد-ءدرللامير

"ـسرافهشجي"ـواحوومت"دقمضعووهؤسر

ر3ث-لردرالشاعرص.دةعلىالص؟ورءبدا؟لاس:اذزهإ؟قأتقرخيتاريوإلحق"ـبذوا

-"جليلااًرمبتسفجاًح!أالا04اًرفلم(ل.رئلبلمغرافى)ا)-:ابءيىفهعبهوس8اءاطالاب-شصليؤ!هوسأطولالاب

أ؟ءةلمماانإدصامضةغورأصإلا13ءة-!حولاعةالىادقالقصقآ،1رات!!ض-و

ابا-را!-بالذياهالصحرفىءبكالملأه.اما!احيرزهبهايىحيتو

تأولاكاءالخيالاتوح01الاثورف"ونالضالامدلكأولذعيل!طاصااوةاص!اسأئطهـلى5-"جي"

بطالتراولادةالقص!فيالعاطفى.الءسا-لعثلمورالصبعبدذوالاستلبر-"العر-ةالتاريخالكتبمنعةبرو؟بر1ف-13نوبردكما

يئدمجرواإوزنالاتياهفيبحثظواافض"ااياهامزعنيح:تأاةصاةىاترميرلاارعسها-تبيرو

اًيضاكآقينالامرفيليلفيب!هاهلةالعمقتحناجقنن)ذ.ـحاوشكرافنيةةاالتلةغن76822:نألفو
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نعخالدةفة4حعن."هيرأالااثعرااهذنمحوانةءنأ،(فينا)زلدبأثياءىعلىودللإسلاسالةع!يدةهذ.فيالشاعرا!اهانالاصتاذزءم

ولله(بيالرا!خا)قولهمنوميةةا!ص:ر!ثطههةالكومل؟الهوميامجودانءه:اًهما.إلثم،وغيرهاوالاحباشىأبرهة03اًلبمارع!سلثت

؟(الهربمنراهئطا)اازابىلديرنيةل؟-%اةربافىالحربأناءال!نبتتحفيد-طةنظوة

15اتقيلاكةتنولالمغربفياوا:ومااشالجزفيا!اربأنثمه،ذلكمنأشهـق

تستوعبانودشثءميةحرباؤها...3ذلمنءب"قوأ!ااالاصإط؟،باؤمنمامذاءمهديئءةل؟تافىالجزفي.اطربان..مأءل

مح1،ربياالمتربفيالع-دوانيةاظرب.ئماثا"هنا،.منى-راشخصيةألمشءو-لملاهروضوحةال؟!ولفيا.فىأنإلاعز!!طلاا0تأأومذا

افيعنكدنقهاأيم:؟لمعليقفنهكب4اعلئنفا"هالهب"صبرالقهأ0قرحملتد111بفيعكاعقاةتعافهلإقعلبنح(ارق)"ئييلى3قكاً.،بالعربهولقكادكهههجكعهقهءدكااهةحسذنجر

نسسوالهروال+و!ءد!ينالعلافةننىلانسايحىهناو...الم!ر!؟إسلإص"هاهبر"انعلتااماللزمناي!ون،(سالاصا)و(برطا)

.ء...:عدةاهئسئاءكلفاأ-ملاًقدألاستاذارىلقي

لطلةكآنىنسافرفلم!نللصلي!يةوابطر01.-ا4يرزاص!رالدأسةحءهلمو-ءآوالم!لىوأذلكغيروء-اشالاحمهل؟اد2بثاتكهر3ذنها:او"

آ-15115ا-!ءا"اااا-ا-اء.ا!ؤرء-لاـئ-ا-اااار-اااثا!!:)و()تالى"بال)وفي(يافا)ءثلاصر.ىك!اتر3يذ

نمباف!اللهاو(قارقو)و(ف"ناإله:أان)و(والانصارالمرد

.الدلالاتةكاتالصكاماتمقه.كسعا(المههني

3،1وجالا15نبىبككع!ادئكه)فب(ءد!ةعلماتفيير!ا!ه:!نلع

ء-..ينيلمعا

،ها!ةالموسهممهةاالاحإشاوةخنرء:لالاسى!بىكاتادثالحو!عضاننسىنها:لمالن!ا

آ0(قارذنئ).قباقعة

لها=(ب!.ضر)وواللهعديات3اناتةعروإذا،.ذانناعرلذا

حعال:همئعههنلدعبافبعك!ا):-افهرخأئه.عرفةلفباكعا،ثأقعاًفكالهسهغالناكعفي!ئمأقع

القيادثاطوجمعأنففاعرواذا،الاصهسلاهىالتاربخغيرموادرد

=فبفهالحرو،فهحبالاانهقفعءبه(كفقاذكب).:نع.يعققهكعبعالحسا13د2استس

ةمع-هممآبا)إكعبكعمتعكقنعكآهكت8.ههالمهلإنهاعهراكع*:سكراكحبىتطيهعمكه)..ال!لإبنه

عهعالمامكنفكئهءكبالايمقه.؟ةاكعبةا-لعيناتفلهعكهاسيئعقباقهلل+مهفه

عرفناآ،الا:هإههذ.كلءرقةااذاافول(!ا"ربارلمالاصهلاممادة

فاءالحسهجاوز!آافيارببةالالثخعبقان.حاشةرقحاالاتحنلمالاستاذلجرةان

ممتاح!حتا)نبه"نههنه3انع)3ةههنكقع3المئكااع.أدثاكه:ةقعلاكهكئطيحك

01!ممدكانادئمدهى0(زالصجدبرة4صءعفرة.!:دنة)أصهحتجامدة

فتترفت-قدمبرلر-صذاهبلااةالفز5إ3.ير)فا!حىأ"بخأءافيينهو

اللمهبيراله"مكاكنبنسجلعههفها!اولحعت،اعهنيما،كلكانبقباًافكاءهه(ألم؟ادقعانكعءبق-دندسئ

ومنموؤىمنفيهوء:نا))ةاث)النليرصعاليوم01،:انبناهقدلليوم

ابطاغ!ررؤاتإثلىرللراآ،تدودأوحدأاىوكانهوعزصاهكانءدأان.("!وءصرعلى اد!ه-وممقهاكهر.بريمعلت!ا-4ـنهةءهمقبرها،روامنهئجهكناوكهسعا-احاه

لاآعمامةهـ-.ر-امدةكبرياهعيرليى،اسمغير)يس-اليومو)كنه

ت."يمارئككع

جمةتر!ر3تذانةبالفر.نوايس،ئةال!رلاناابأ-مثتدثلالاولمقطعقا

ليعئهكنا.ئكد.دالعرءمئهبالناانخمقهالسسئكاكقءىذ.فه،دلهاسععرو،ممذ

قومىال(صدةفياهاانعلىاطعةدلالةيرأطمماو.للقو.ىالمردلليطلالا

-ورأ!مايصروهـبآ-ءالاإطالنبعصا!.-1ي!عال(ا!خا)وكآن:يليمادبنعأولب!

هـرر(أاله-(قارقي)فيامسندرع-ابر(اءعبها)اله

اار-ا)ثورايةءمل(إتالرالءأفي-تراءى(العربمنباءىاوللبما)

-آ.د.=(كهاكبدفابافيييمحي)كقبكهعاكع!لا()-يافاوفي

اتأكتبلج.يعي!(الهكيا)جنا)-ن!اكهلااو(دلعرل)لههاو(كبع)مبو:ثم

آ!

ا-ااا-اااا-اا-1155ااا-ااااا!ا-ااا-ااااا-اااااا"-5ا)لقوميعااعاا!علثهىهعلىثدلوسبنببنموما9
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ع001111011ااا"اااااا01اااهااااااااااااااااااااااا"ااااااا"ااااااااااااااااااااااأااااااااا.ا.ااا".ااأااااااا"اداصر،يلرازللم!في.دهجداءند،51الندعرالشا"تامذ!عد

هعشوراتت5ءا!دين.ليربطيىود،ال!ليمايمةاطروبرزكران.وبمدالاخ!لعلى

تتت-هص-رع-لىايرقرأتلر-:لقو!ارصهوبين!؟نه،حانشهو

ب-اتولت!!لىولضهـرخطمثهر9فىار!اثلةح!راءاءرةومن-الاحياءءانمز!فش-اهالص*رفياكينودين

الاردوفيإعروالتواإور!رطئبةالوالدارتدغ-ذ-،15فةكاادم-مش!!-الارف!م!محأ!اء-حفرهعلى

-!االاعرف--بر.!ىان"الاعرف-ار!ىان،1لاعرف15.-اهـعأمته

ت-1631نزلافو-6!2ب.صت،مو،15لمبنامشء.بة.لولابةهنمنيوا-15رلاحبا.الااضبي0

-تالاردن-عمان؟-ا)يهتحةاًجماو5والارفىا!ااً!روكطلماضابينبطالر"ذامثلان

ع:13رصدتت!االحوءبطشبرتحما،لد-نهااطركاتال؟قىتأجولاةوم؟صرهبهكل

-!نورالىا0نكالملياج!"اغيره"اليتعاهوحداوفيكطء:ث"لدثا

فلت052الثمن-بسليالديواءمثيات-ادذ)كو5ةا5اللهو-زااةرفىباقاللةانمنالشاعرره3ذاماما

اعتنا-وذوا!،برلمدثهارزباطناا!.غكرمه:اه!إبس--ءداليهذادءاالذي

التاهمههبيمصطنصلاهراالاردنسهاعرديوانت501-ذاوفيعإ"ألإءللب-رتالذي5ز.ا!الاراهنلرواغلال

-تتةاسا51.ا)ثمن-المجاءـدةتونسهدء-2--عنث"كلم5"اوهو-االهأعلىحاففلظارةازقولانيريفىةهوءةفء"

-ت!ه؟.قوهىغيرثىهذللم!فيفكللا!!مز-؟سالفرأضاعجمار-بالعر

أستوفي)-"ستقلالااكةلحرارا-طوتاريخيضعرتحرالبرينخلطللاص-ا...كميرة-علاءالكة،ةازنالعحيه01ماا

أسيوالتال:!ليعمربقلمتوهة-ا)رو،-ريئالبمن4ثبقرليىتإتار5ةا)كثم،جوا!زالوافر

-ت-فل-ا.15منالثللناسمع-3-تتصخالاول8ء:القاة"،علىاطركةوص"تاذاالقياة!لةاالا!اتبعنى

هن)يثل.منن.ناوهة-طبلمالةاف."زةعلابكاسك:صنوا،رالوز

ت."-ةظسا)ظساةلماًاحيومنةصيزةفصصعةصو-توم:ل...(ا)ةكرمعحةنااسهفا-ء؟،ـواوا):-يرز5-اللىوكالز)

?س.ك:يرمذا

الاوافىتالدشسجيف!ودال?ثرالاردفيا)ق!صيرقل!-
--ءء--اً.-0.101!اوززأرءوفلاالقاإهالا)منةا؟"اهنالاهنر3ذوقد

احماليهفيالارددابيةلنقااأطركة-4تتوا):الثجالهزمن):انيفا،مخنلف"وزانأافيالبب؟خما....دهن.زظ!!ااو

تلاردنواؤلسطينفيإههاالتقبهةلحرااًةلفيشدقيقعرضت-ت(أع.لنم!الطمفاعإش)لوافرامناوا)-انبوالخامسوالرابع

--توام!االوافرمنفهوال"اصعاءاءأهـامنارروكذلءنهالرمنإعوادا

تنجهردلاا)جيةالع،خعرثاالتص.صوعلى"شتملكماا5-ظوروتفيزفاًقهاوب.ف!،1فيا!أعالءفعددتتفاوم،جزلرامنفموثرالعا

--بافلمس021ألء.ن-الصفديلاحصوىنخرعليبرظم.ت-.لآ-راليع!ها

فلست02بةنللثميخا!هراهنمااًلدامكه-5تت"نديهالذيصاعالمقس"حماولا3!مةاطعفيالم"ئهـعجميةوالوزن

--بجديمنيطوتوكآنلر

يممجةلداامكةالبرال:ك:ةدقجقيخيتار!ليلتتالمدمع

--تء:اسلحلبهاعبدفمهلمعرانيلارد.اتهبكاالب"لمت"الخانلشعاليملأ""اف

-ء--فإسا021ًمنالثمزلكشفىكنت:6تتص-رهعلىأتقر)و

يم"ت(الغا.ال!-رفيا!ينو!ين

ين،ستعمراضدكثيالمراشعبالللنضاضوعرتاهـدمشالىا.1صزلىالىاج!زامنلزلةقالاامىبوالإشازضإهلااثشلمنهولا

يم-عتماءاغدبقلممت.(ل01الرعلىطدرلهيرىان).ثلإلمؤنلالاصنه

-دننمصيهأيءررمصتية-.ومنواعإ-دامنالقصيدةفيمايمهـتا.لمار؟قلىيه،ةالاعذا

.3تدةالثاالعالميةالحرد!-اتا!صمداءمنف""ا"اغملراعلى،ءودذ"برة"ماراًؤكروارامر15اًز،رتيعدرو

بئاتماددرصل-:.الي،00يء-،1منزنصهلاالقييةلإةوولالفننه

-تمهالخرائطبالرسوممبهمهدبناجبهاءصهءةذاهتسلسلةتللةاقدانايمعدمان-ا-خالراء:ةاديوءذا-يكونتدثم

-اهحدلذياو5اءالغوادلة"ذه!فحاتعلىبهحءسءااوهذرةولعررا

.ءبنيرمتئااه-2تواعدفىاؤ.و5فجمهلقشاوموهواسلإمهـأدةالقصهـذهفيا.ااعتبارالى

5تلابهمهمجياهاالعظجيمزسيا)فرللةهنهويةإجيتاروبرقهسةمهعارتتسأاشباحالانن:لىالقصمنتصرلاص.لهالذيو5لاقالاشاهذو.0هعيرأ

.-ءت.ة%ءاتل!ايخ.مصهءا
اجزاءةستذاتسإسلة

نيلايراالدينا-"فدمحمواذلاستاترجمةب-يتئعلوجيانل-!لاردنا!--ىتبيرز

اـ-ااا11.11111.11.11.11111111111..11،1.1611....111ا..ا-اااا.ااا.اااااا.اااا..ااااهاةاا10(11111101101111110111-طرالمةال"بطار

82406


