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ا!لر 55،ءبنث! !ماهـ1،!!ورسلسلةكي

!لاو

!ورءلوىالقىا
مرر

الجيوسيسلمىالشاعرةالىرسالة!لا--.،+ثز

..واكنا"ةتقدءتحيةمصئنرءثز
.ءبمئم

ريالفتوعدبقلمث!

سدملابمنم

!وركا

،المتعمدةوغير،"المناصبغير،النقدية"اللمسة"تلك،ا.ل!لطعمريصثر

جميعاً،عليناةالعز-!،اصقدسة،الحزينةيا.تالذكرتلككلفيكا؟ارتللتيمور*لايينممتعةفراءةثفيمنثز

"حياة)ءيقتلثلى!و،ثمةالنلاحاياوص،ياصينديرو،فلسطينيا.تجرم!فئهاصكرث!

..الاليمةايةالر.فصولىبقيةو..الهيدةاختامن

هذاكل،بدورفيللثاغفرلكي،النفسية"النبشةاءهذهلمطياغفر!ورائدءسإةسمن

سشهدافوا..العميقة،الصافية،الصادقةكلمتكداخلفجرتهالذيالشجنص.

،الكبريالاتسانيةالتجربةتلكقيىةمنالانتقاصفيافكرارد،واا.ات!رر!.ممديماًلهندال!مرعبهمغامرالص!و

ابر.المهحو:الشهيداءقصميدتكفي،إدامعةاوقفتكامامهاوقضتالتيص

موركلنم

جي

الفن،جواببمنالتجربةستالواجايخللكمنأفيفقطتعيماثانجمناحدكلنانعمثهاكلناالتيححالموتة!بلفهدل!

.عحول"يدافيجته:الذي!ررتايمسئيويوركجريدةقدمته

نيقدكأالتيارتجاربمنكثرأ)ق-اعفيمانتجهله!.لنت-ذكص.ءالحاسوسةقصعىكاًحسن

.مالنفسية.طاقاتنا،مجواسابضطدماو،.فحأقفياظوتتيه،اعماقاص.:

ض!لنا،منمرورهااثناء.التحار!هذ.اسامششانيحد-!!اكثراًص
ء."!ورث!

تبهمادتدقى،تماماًمهاة،والفكرية،الفنيةاحتثاداتناتكونلا-ثم!الوداءةالرا!و

.ءومعطيات،وحقائق،يممنقنواتهافي!وركز

متكاملجنيناًلدقيق،ا!لىتيمسارهاصاعة،عندئذت!ونالتجربةانملاسالمنيرافاييلماكتبهاشهرمنثز

اذاحتى،نتمثلهو،نتحققهو،نايصراء.،الت!صينمةصل،لحلقةام!...القراصنةعن-كلز

،ؤىكائنالىحمتهترفي،ما.نحوعلىللورز"في،مادتهتشكيلفيجناءمور

...مصمنوربمر

وا،ححرغلىنقوشاًاو،ورلة.علىصطورأممار،ونالا.مفاللمسه
حر."ممئنمو

استفعناقدن!ونطفيهنا..ايرقاعا"على-!يماًاو،ق!صةعلىخطوطاً*الاحصراكورثز

!كون..زكاوناو!المتمثلةالداخليةبتناقيعن،الموربا"دةءرلى!..هاقضللحياةجدلدكتا!

من-صفناقدنكون..ن!سوناو!ة"بعضاو،احساسناكلهاليهانقذاقد!ور-.

!..نكون!11،حديدة"حياة،الناسمحياةتتلطة،نحنحياتنا!ور

ءمءص.

،وتمبعشهادةالمعزودخياةهذ.اطشةبا،كبيراشتمنحننصبحلاوعندئهذ3اطزائرفىالنار!ح!

حياة..لناوللاخرينبالنسبة،ي!كروقد،يكبرقد،نفسهاشيئاًميص.ء

يئاملونالتيالعىيئبنفسوتاملها،عنهيدخلونالذىاتبابنفسمنندخلهامورالجزائريالعريالشعبقصةثز

وحدنا،كأنننفعلوقد،انذهاللفتةوفينا،قيهمتثيرلاوقد،بهاهم!وركلز

ريةال-والمادةبههذهمفعلوناتااليناويخيا!،العازلةبالتجربةانفعالامور

.ءالمعزولةملا-قرشا75ًالعددـ-ئمنثر

مئ-
لنفافنا،الناص-تجاربالى،تجاربنااخرجمةشمننفرغعندماوحتىصالاعليةالمكئبةمئشوراتثر.

..جديداحتثادفيمنذئذاننا?بعدفرغناقدنكونموربروت-التجاريتبالم!:توزيمكلر

التي،الناضجةموهتكالى،عنيد،تعتذري+ر!تطيعينالكلاممذا!ءكز

..تموتلايخيةتاربطولةعنالتعبيرنماية،صادقيمانافي"لمتمد***صصصصصصصمتمنتفنمنلأمئمنبصمئ*مد



وتذ!لساصية

اتظعرقالأختايتها

ممهومنن!رأيريابسطبأرزعيتانلولا،الحد.هذاعنداففانقررتقدكنت

."ال!تادميةتالمماحكلا-بلااتي"ألطيبةرسالتكض.منتهاالتيالفقرةهذهفي

الاىحتر2الخمالئعامدقمحول.أاهتماسانالا؟تقدنركطللثاكدتب!ما،!إزيةمرةا-لمثارتلثاحاولولن

ء.0مدعيبعضبهاقذتالتن"المتفاعلة)ءلات(تما،ألمحاوزيفاك!ثمفبأن

ألعءحرين،إلقرنمن،اثاتيألن!ففي،الثعرىوالتجديد"اعبقريةا"

تصويربهااري!مطاعالاصخاذ!صةانارةشراللإنحتعبدا/لأستاذيعتقدالحتيم،ويربيالعرالثعؤمرور!ةفريقمختهز،للواقعيةاينعةخلتمتوار-يبئ

هدفيكونقد!((العمطالن!،د"و"الكلإمازنضال)(ليئانعظيمالفرقينبهماي،الص،ب"قالمراحزنك،الاخنتمالية،مراحل؟خطر،دلهيالعرم

ارادةنطاقءنكأرجاحاناًالقمةوا!كن.تماماًهذ!هوصفدي1،صاذ،ق!ال!حتىفيهاو!بهد،ؤإلساؤس!اءدالىسويستوهـ!،والقزمالعملاقفها

!دفءنوبحثان؟اعتقاديفيالناقدوعلى،ارادممااكثرفتعطىتبإح4ا،هرءمروقاتهلياقيأنلهء-يحما،والاطمتنانجمررأةلصت،ايارقحتى

..-..ا!خرينااقدامك!لى

كماا!اسؤ،نيةا)ءلىب!ضسولعل،اخر.لمحعتىيكتشكلكاان،ضلالمامنالقصةأقمناكئرافعاىنم،الاصبق"إلآداب"ءددعلىعقبتعندمامثلاةانا

!ذاكانواذا.أشقحةلاالكاتبيناقتنىجعلهقد،"ض-ارةظذالاصما1صبرادأفي!في،أد!يقبقهزرهانورر،اكازقيللمرة،الحطرناقوسدققت

.*171ال!محةنهملانشببئفلحساجاشالاسبقالآدابعددعلىزعقيهثي

،قصدهال!اتبأنرغم،فحسبنضالينبينقللفرأينتصوألقصةإيست،اطدير.تالشعوات"ياما.تبالا"اسمتثاالفيتلونجهتوعندماحتىو

،للنضاليتهحرقونألذيناللإبىيئالشبانمنمجموعةلقأقصورةهيكلاأإاثعواإبخعاد،حكهشيعمقونممن،موهوبيناءصمراسماءاذحرأنعاطحرعت

ا)رخي!ر.ودس"م،ا-لنظالثانزعةمجااربون"!دعا.ى-رفهموالذيناناءتياكنلمافيولاشك،إ-جةأوبالاكإرجدكلسور+اوكا!،العربي

،!الجزبامكاص17مجددإنيديريكنوان،إسكأااين!مرتلالياد.ءالاتهاماتهذه،الشعريذكأالهقي"داني!ش،تبم1ا-رأ

-فا-%ت!6أالذينهولاءقبلمنياثسة،ومستميتة-،لا-صاوهناثانويبدو

م!4ان!ألمعركهمنهاربزيادأانوالواقع!ليستمثهدهناثالىئيرشكللى.

لنلاز"،زث،لهميدان!فيوان(لمهمةهذءومن،النضاقاليومللعربىيونشوير"،الجديدالثعرايؤاهـحىهـكةعلىارهماصرتركد"ا،رة"الحقيقه

جاذبمقفتهامنوا،فادحةخسافىالى،أكاليةا5-ا-جهمورد،وغاياز،قيمه

قيمةايةمص.ل!نمالعرب!ةالأرضعلىةاوا،السماءفيولاالننفييثافح...6-0!./.ء."لء

،وعرورص!ربفي،وعههـءااًلماءهمو،21-انمداكمشعارحاملين،واحد

الىهـناإف!اضلبمكلانتقللو!تر؟شالجزافيث.صورةممركتنا.هلئجمنهااءا!رو

هناقإسخاوءـاه؟فالذا،تاشوالحزبيهألعرالصضجةنفيدفه!ط،اشبرزا..ةا)ثإءرالأختايتها

كلانصفديتاذالاصيمفهمانمجب!بةالرومعركأأي7ل!افىأفيام!ركأقوافيالى!طرياز"!يلونأيت!مرانبعدالا"يدفرو"،تبمرمااقسم

ريرلمسرفيابمالمنربفياكااذتالسروبةعركةهيالعربيةالأرضعلىمعركأ/!.المارةأرجلمنيشا،ونولبها،قيررون،إ-حذية

عر.في!سكانوص،انجنو-بووسوريامصرفيام؟وذاكان..حادبصرذاكان،الاعمىش!م!ونفان،ذكورغم

كازتواذا!داثمة.عركأفي،المناضيىنخاصةو،العربتكن،اننا!.ررأصرريقاًال!نمابمسيل!لمةنو!ط..للمسحي!التلاميذاخلصط

افم!جزمنا-لىةوكوسلذكر
لممعرومصهناثعدوقانبمعتىالحزاهـ،بلعمواضحةاءاطخ!"

.بة..-ا،-بة1،،ء-.-،س.هـعرمنذليصزكتاباًيتوجان،يوماًءايهتمضثافي،أك:ي!ذازعملقد

ساه-دالحا،!-يرحر5جدوءصم!ليعنل!-يبحو،*ءليفيتدن!حممخ"دبح!

!!"الصحية)ءالنغسيةدراساتو،زقدهمنبث!ع،اعا
!معحصرلااعدا،روا-4

صدرتالقيإئر)فاتامنمؤلفاًان،تمامأمجهاىلاهوو؟انييذدلثزعم

!و!اخقمنتيرعلىرجالاكانلاسدحاًليدنر:سا!انارنقفاحينسن"افر!ااغافي"إمواضحاكتابريبهحظي،أفييءضنسلى،أاخير

.العرعةالىيضروإكنهتاطزاشفيالاستثهادواجبمنذنلتيعفينا..والاجنبية،المصريةوالمجلاتال!حفكأ!تلففي،النقادا*كأامات

كلفيننتصرانمجب!اشبا!اعقنتخلىمعركتناعنهنانتخلىحينفنحنبريالعرألادبواوىراسا!زةمن"افررقيااغاني11عنت!دصوأصظبعضطلن

ابعداقنؤ.شمهاانمجب،الافصىحدهانعطيهاان.مجب،للمعركةموطن،النقا،لىوربء،االعاامين-صمودو،إلثناويوكامل،مو-ىصلامةهم

تنا!أعداكلعلىوانتصرنا،حقةمعركةجعلناهاقدنكونبذلكوتستطيبعما،العتيىي.فوش،صا4رشديعدوا،منصورواذصهـس،نثأ:،وك!ل

وطتا،بقاعمنوفيكيراسامفي،مطاعياعنهتحدثتالذيالزيفهذا..الىحرتقطفىمصو

!الاتجاءواضصمعركتنالتجص،منهف!صالشا.رشىارو4انء!كبها2اد-"الآتي،القلا!لالعربيةالكتبمنولحد"افريقيااغاني"لعلو

صا-:"ووصفت،انتشارامالعالمصحفاكبرتايمرانيويور!.!جريدة

لااننافيلير،العربيةقناقضخواي،ابطزانحوتقصيرناانء.ءبعولها

و!بئنالثامفيدظ،للجزاشصيثاًنفعلااننافيول!ن،للجزاسنذهباإافريقيااغافي"ديوانفقدكان،المجيدةالشاعرةالاختايبهالاولكق

ضدجريماموقفاًوانبةسياصياًحتىهنا!،مناضليناندعملماننا!ةطروكل..ذ:-ىمعبر-اقطجةفي"*ذاكلهرغم

عنيمغبانجدير،القنالفىمعرعلمتنافينفعلاننايبدوكماةالاصتعمار!!ز؟--ازاب31م"مسيلوكان

.ةأكيراب!زاهـاخفار

ريلفيتواعلهقالةاهر

08326



داممكنلاصدي!بياالمجردالانفعا!لان؟الوضوحفيهاثحبواخرمماثومكلبهاعلينايطل!ومساوماتدسمنكمصفديالاستاذيلاحظالا

ءلمافعظ.،الانسانيةالن!!ءويعلإ"/طببع!ةالذمميوانما،خا!،طبيعةلهزكونالمناضليم.،علىانيلا-م!لاو،؟إلقنالفيقضيةوالاستعمار،الاسيتعماراغوان

بينذ"رقلاوفتارلا3صش"01غبرغامض!"يقةرطانفعالاص!اعنرالنصلعبر.!ومساومةتراخد.نمجولواانانفمهم

..وا!لموراسايدينفاضراًءحينخطأيخطىءو"الحزبيةذكرغلىصفديالاستاذياًيثم

عاوةانفدوزرأ/ر!علبلمثيفرفهـاانيدونيربفيا!رالأدبومدكأسوبىياطزصؤوليةانءوخار!الحزبنثلاقضمننضالابكونلاأن

الواقعية(ادعياءبعصر)ءننقادنقلودزصصورأ..للمستقيلمعينأازصسورحىيناخلاناذنوعل!4،ألصحيحةالقياديةالاداةبهحزمنمجعلأنالاولى

اطياةالىنظرزلم!سكلتأىاالأحدا!ثونوعنفسكط-جة!اتو)و-ىوالا.ا!ا!(الموع"ووا!ظذ!والا!طرالوهنمن!!!ومنلتخلص4زف

4بأرتقطعيأوا؟ت?امدصرتبف(الدينورتءقيعلك-معروؤةهيو-؟الثعبمعاركيقودانيستطيعفكبف

لان،ءليكحرامذلكفياكككيركاولكن..أمدمرولاتجف!سيكونلوازيا"الصامت"ذلكفيالمشكا"يخ!صرانالنهايةفييم.-ماواق

ادعياءبرمفر)ي!ضب"ماقراءةعلىعهلىنايواظبونبر-يالعرالادبمدرسللص.يمارادلقد؟11ا!صامت"منعإ-،عليتوقفةمعركةفهذهاذن!زكلم

لي!-!)الىش!"4دكورياززت!يثم..للباءمالضا-كإستقبلاعن(إواقميةادريروهـاع!ىضبت!لى!ووحتىرد!ا*اااوحتى،دةالمعريدخلواان

"ذاما(راز*"ؤورقيقيظ،ذكاتاذأمذعورة4ص،عخاثفةبمهابقصازءشتشحاصاان"الصامت"عاملقد؟!5حدويدخا!ااناويبدأهاانللصامت

متماورو،يا!-.لد؟تقلىأركعناورفيتلقيوزوهصانيدىاؤك؟طالتشان!ويرأتونحونيروفالاششاصاماباقيةبةالعرو.يبقووالمبدألونوش

.فتتبط..تنقا"بماختلطافكارثلكنذظالاسي!سنأنفواظولىىروا-رفردءلبيةال!رالضضقيتعليق!د

اذابرخق"و3بمسسآراء،ميقولوأانيىتطيعونلاالنقادهولاءانيبدوثم.اليهيعيدناانيديرمطاع

يضربشكعةالد!ورانهءشعرددواوينطباعةفيإيقألشاعرزمر!هـااع"قادممطوفي.افرابهذاتثان!في،مطاعقصةهازبركرأضهـىياقضلمثمة

،أ،و!ض-وعفيمتشابهذاًنقصازدديقنعناويقنعهولكي،مجذرارؤ:ايىكأصت!القيمةنعمايهاانوحدهاةجد-الماكلهذهلكلاثارت!اان

ناؤ:ل.ءرويخكلكرالفنريدؤق..ا(المراةحولتجريع!!اتكلتلمان"-إكاوجنالمناكم!لؤإق،القلقهذاوريرصانصفدممطالاستاذاستطاعلقد،"لم

هذعنهن)-تنارشصص!ن3قصيى-!هـشئ!ثأسلادوصثس1رلقولي،زحيهـنقصةهي-بمنوقصته،حدابعدالىالثنيذنجحوقدءالمتحرقيق

!ارفىدقراًأ-دأ"لمكأن!ايالىفيالكاتبباخوقدءشرارةالاستاذشا،كماالاحداث،ردفيلا4ها

...!فيقيصرا0ذاتهالوقتفي.عامةخاصةحالةانها.تحلإلم!رائعاًزيادنفشة

زال"بءارلااهداتتمثلثشضكحية؟الشعرهلللالااتمرأة.ياقصديهوركط3االشاعردىدأام!نضمرز.ايامنزلويةكلالىالقارئمعهيرملألقصةطوالوكان.ادامهلأ

هالاثم3ليةالعروالطريفةالفراسيةالطريقةلينيفرقا0كلهوآلثكلو-دوزأزموعقدمقد!ات،معينةباطرمقيدةتعدأالقصةمالقصةأبطال

......الاشاذنلاعتقادي.ونيينالشهيركتابهامنينفي!رللهعةعا!طذفنامنوالا

!؟!إ،نت2دياالوصوف!وام..حلمماصوديةار9اً..تىر.دسيكيةال!بالاس!؟خذالينماانهاو،حذاالىيزة"لمةارصر

را.نركترانبعدالامشاذطبيعةالشكعةالدكتورتتعلدلماذا.ادرير)-تامئ!منابمءتليس

(ثقى"ليكان)القصيدةعنوانيكونانيخبكانانهء.؟ليركاتصلىى-.ا

المخدعمجافةوكفت)..أقوللاذى..؟لماذا(تلبليكادط)منبدلا

المخدع.ءأدذكرفقطاًطذأ!(الثوبورأء-المترعنهدثارجمثاقةدينتر-...!الشع!ةالدكتورادلى.

.ء-قاًومنرس!مضحاثتصوراز"؟؟عشيقةالمظلومةاليهتتصتازبىوزي!جا41م!يعبدأحمدبقم

الس!خماوا!؟ستالرححمورلعلو..معأواطببالعق-هلءلىيداطتمورالعربيالادبح!بتدريشتغل-يبدوماعلى-الثكعة!لفىمصالدكتور

ية!الممرليسهلوكل!اتنقاطفيالمناهجيختحرونعندناالعرر-يالأدبومدرسو

اخرىو!للنومحجردزطعلاالدككورصديقيياالفقراءنحنبيوتناانىلحيةقدرةوفيه،طويلزفر)ذوالثاعرفهذا.0استيعابهااليميذعلى

ثما،طوالمخدعهيم.البيتهيعظز(الحجرة..ـانللطعامثالةو،للاضقبال..!(الرقيقالقول*تاطارفي-،للدلمجقوالوصف،الجعيلالتصوير.

هـذااناطقو.ءءثقةانهايعفيلاالمخدعحافةعلىالبنتفكون،والبهو!(..بميللاحساس،حميةلممانجميلةصياغة)يدقالقصوهزه

ت!وينفيتلحظأ1.بةبدبز.ليوقا!اخرىمرةفاقرأ..ماحدالىشكلىامروعندما..ونسيب،وو!ف،ومدح،هجاءالىالشعرييوبونومم

الىؤضا!زيالإ-سالنورغيرأخرنورأا!لىت!زه!ما!زيالإطاراص!اءالايبهدونلااطد!ثألادبعقللكلاميتصدونوهمعليهماللهيفتح

؟والثوبوالنهدالمخدعا-تكليمنعينيك..والشعراءبالصعرليلصقوماالمذاهب

الق!سامرثمذهبهذا)التبويربطريقةعلىفيقولللدكتوريعودثمودرصوها،القد!العربيةا!صبةقرأوامالطوليعادوا!مم

؟لماذا(عبداللهالم!ارمابو.فهوللقلبحصاحباما،ربيعةابيبنعمرويعتادواا-ليقيلماعلىشاعررفايدحض-ايضاًوكتبوهابل..درصوهاو

أومو!،أذارفيوكأجما،السنابلمرفاًعلىفجرأ)قصيدتهفينفسهيصورلأنهموتفالىلتنتهيعديدةمقنا!طتتكونها!ملةانسانيةتجربةيقرأوااق

!.بةالديهررنظرفياطبهو.هذا..(حنوناًكتبتاذاءالخضراسلمىيايطالبونكفهـم..ساعةالقارلى-أملاتيتفيف

صديقهفعلتكماتذلياناهجرهالكيبدلاانهدكتورياتعتقد.ملعنتكونماابعدوالبكاهالرصاءففيعة)الغموضالىتعمايالاحبرثاء

،تقليد.الىتدقعنيان-ياليةلإوففاروعةنكفيالا.ء؟الاخرالاعر،النموضفيهايستحبانفعالاتهناكهل؟لاذا(وضالفوالرياية
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..جو-ادريأ.لست-تجهلى.لاو.اظنك؟!وحبيطيبتفأم!بافرعم

قصيدرشفيالجهؤلهيءشاالخضشهل"كطا،ص!قفي!.3ظنم،ا!تياللحصيدة..حدةوعكاتىرتباثم...-ا.هقةالمر-من:لفبهيز.نا

المتغيرة!الاحذاثنستطيعلاا-داًوموقفاًيأخذالق!يدةفيكلالئاعراذاكان

عريفى-ناجيبمم-..عخهتهثنيهان

انساذامامبأفيشعرتالااجنيو،ياظ!ساءسلمىدلشاعرةقصيدةقرأتما.مثنمبظ*"!ذاار.أقولبةءاتاففانءصيدييالياسمح

..خصب..انى!يقا:بتفئقشعرتالاقاقفيدةقرأتوما..بةحقاًسشءفقططباو،فقطلوداعألشاعرويرتصإلجستالقصيدةوحدةان

...اىاقهاا!اقمناز!ترتاليالتجربةفهمعلى...أ!يلصعوكأيوت!فقمنمركباز،.بسيطلأغن!س)للسنياالانسفالموقف..فقطواحدلشيءاو

...الفنىو...ا.فىهـارةتلمسمجعلكقي؟...ا:+اوتطووارتعاشاخها.يموبر"!،ألزماناليهمفافاًالانسانافء.عخهوزةقيفيهتتسببةكثيرءوامل

تكتبماكافيد"قيرالى.ءء*قدسلوكالىجميعهاإتتحووقد.ءكلهوالمكان

يكادالذي.الةثمخص.ء.دلتجربةيةالشعورأالمعاوكأوحمنالىغموعلى4وفيهذهادثبة.الاخيريمةا!زمنموقفتبدأ!دةالقصفيالانطادقفنقطة

الموفقا،وسثقيىجالوزمن؟لمالرعلىو...كاءملااشبرافينماًدأقوياًليكونمةلمحروالحياةا.0فيالمدينةطياةاتهاا؟،ر..حلمهايةالثمربئالقجرحدثتلذات؟

باذالاص.ر!ذثثلمنالرغمعلىء.رائعةظ!لاالتهصيدةعلىيضفيذيصنر"جمنمنيةالقرفيودعهالذيالقلبهذاالثاعرويتذكر..العواطفمن

ا)صهيد"نقدهـلقصدتهاعندوالغموضياليةبالسرالثاعرة.تهمالفيتوريمدلأاهال!ئعراءتقليدفيرءبتهسوئبةبببد*

)ء.لافتة....بهاالتمصشمدة!درتالتيالكلماتمنيجعلانومجاول(،لمهبور.-بة

اعرافبمثابةانهاأوالتبربئداعءنالمادينجاورزالها""رسصيأعتذارءلىيد-خلاداسهتبيحكانتالبالبسيطةالودودةللعلاقةيذكرالشاعر

أفهمعاء!رهذاليقىولوهو"-كل"قىجمةمعايثةللماساةمعايشتهالعدمسألقعلني..بكلمةحطمهاويهفدةدوالوالعلاقةهذديذكر..نائمةهيصديقته

.ـ0.ءيمثلويلهوكان00ي!ثصدهالم..قر.هاروايةآ.تارمنببالهمرتبكلمة

التوزيمبحمات"افهاعرومع"القصيدةاصعمقابعضيالشعريةالدفماتة)ء-.
بثوالحاليهحبةاثالمقفرةالطرقانضمتهبعدالاارتكبه!ايمةجراييدركأإكنه

(1)"الصوربطرافة"واء"الر050إوسيقىا

،1()ر"بركالمدةصالكلءنحديؤ"فابتداشهيقولماءلىادا"يقدملمأنهومع..ا!صدقامبئ

صراعلىيرقممحكمهاناءلىقاطعةدلااةيدل-مثروطة.كانتوان-يفالوحدة،فحهساالوحدءلأنعداابدالاثعيالبضيدةفيالم..اًر-تياللوك

؟-االاعرة.هـلرتا)قيالىلاقنةالانظر.يلفتفلموفذا...!يقةدرا!ءلىالشدمربشعهمرتطبطاتعاقباالأحداثتعاقبالاتعيا،القصيدةهذء

.سكل.)(لانداءاقارورةفي!ريرايجأرتوهمنا)مثللجملابعضوقعيدتها.داعاكىاموقف..لالأوالموقف

!ةإيراصاتاص:!ار)دبهـحهاانشا.ا)قي(إنالس!ر)دمجورهو!النعساق.مدكتعوريا

.(فيا)واقث*ر.411.الواة*التجاربءصرفياليهاالعودةمجو؟لاا00الدءبةظ6الأصتاموقفز%خذالاحديثةقصيدةايقراءةعندازصحك

الفيلفيتفيوضاهي؟رالييةالسمنى5ماالأساسهذاعلىو...لكنوا!!معر،صفة4لنفيدعيغثاًتاة،.اط6وكالأ،ا-ديثالعرعلىدخا!ة.انمناثيقةحة

؟...بةالشجرفيكوض!أمارتالاصتارفيكوضاهي...؟مونالمضفيامموتوعنا.ا.كاءموكأوعناليسا!في.اممن.لحديفلاكعرشكللذندثياخذو

ولاعموضأ...لفاظا19فيكو!اًليم!ياليةالسرفيالغموضانباطقيقة،لدكلفيأولةخاا،،راًوافتجت،جودهاوا"جمتتسحركةحديثاالثبرهـو

الدا%ل-روا)مهليةب"تؤى.ذاتهاالتجربةفيضوضهووا.مماالاضتعارااتفي..عربي

غاءرا!خظارء.ء.اوبة..أوالقصيدةاواللوحةالىكلينظربيتما..-.سأ!شاإنث..عليها.!ايةالنقاديتهاذتاًقاسرعل!ا*ريم!-اطدالشعر

علىشهئاًفجا!يرلاقدكاخالقحتى.-الفنانحتىوشيثاًؤجهاىيرما.قد!!.ءم!آالع!رانلأز"..القديمالشعرمنصرااوأ-اوبةقير

والم!لوقالخالقلأنالاذلك.ماها؟نحوبهلعرالذيالتعاطفمنارءم.إداباأا+قرالىوبزياتط

فديما-لىاعتقدؤ؟وشذوذاهدوسةالاد!تياليةوع!احددرغملحظهمنودارحددرهـيميدءا!لع!ءحجاريءاحمدالقاهرة

فد.بيهتثاواتككهناك.!لد..ء.اقعيةواوليةياءصتااستعارلكهنا؟0108008100ء80008"8.أء8000000080ءه"ه0100080005555ءههه"88080000+ه.+++،+ه:

!هد-تء..صريراايةالا--اذسماهاا)نيتلالاستعارأنعدا...مذهبعلىببيروتللثقافةدـارعنادومصدر-

ام!تهافي...ورائعة!ءلمةوومستعملة..ءمقبولةهيوا.مماءريبة

المعطاءالسارقذلك.الموتيناديث

امانينامرقيعن!نرخان+لالعفو!-برؤ-1

بلوناعقدفءنا+ء

()سكرء.النعسانرضعنا-ىصروفقوادالاستادوترجمةها،تصلبرتتأليفيم

غث!ىمنعلىليال!ناجفاطآدثوق!مأقنالذاص"و+الحديعثالعقلنت!وي-2

(انياعرجمجوورنهاوالمبكر..إإخاديهالموندمافياعاغوتماعمه.جبمررجالدصثتمرروقىجبمةرادرزألمش

قعدتماحقيقةأنهمانانيا!زراء(قتارورفيانديراريجزو!ظ)اطتالقريةاحاديث3-

ءالقصيدةفيتث!وصشاتسبباانهامنمالرثعلىبها-

عبودمممارونللاستاذ

.القصائد-الماضياإعددقرأتسالامنالعددسالآدا!)1:
(."80000000010000100000ه"00000001000000600،00000هه"55"ه"ه"ه،830080018000.8000
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الواقعي؟هومنفشعيراقعياًوالجوصياءاظفرسلمى!ثمريكنيأاذائج

.إالئاقصةال!بهئفوئيةهلههارائعية.-معنىةؤما..-..!ا-؟س-وافيةمنتجرد.مدشعو-ات-فنك--نمد?ا!ستعاروكل

.ىالفيتورألاستاذعليماير-بتيشانأحبلاتةنناؤ!:-م-؟الأساسهدآعلى

هـعصبسومابصمسد5برمنلمسءندمايالسرياليةالثاعرةليسمجا.الثكعةمصطةالليهوران.الغريب

!)1((الحزربعد)قصيدتهانقد

بيروتمواف!ءمغادرق،الغربنجوالمتبكةال!صيرةالىفنتللثظلتلئن...م!كألها*مهمظمء.ءةعاءصقراءةء.ءقرأهاالدقيوراناظاهر.ا

باشسرارحتطر،ادفىنهذهظدتدئن،اقول،قية.اللاتيةوالاسكندض1الاطاهذاالحبد!اصفهاعوازوسد"بانهاويالية،السرالث!اعرةيتهمفراح

عاافينفسهليجديلتكلتالذي،حيالعرالافانذكقضية،يوريةوبصورة(سي!اءلىاكفماؤةا،مةإرانقسهازطلق)نبا3ينصحهاو11القوإءمنالغامض

ذلاث.ح"الإبونمطا!اتا،قيلمنإ،خوير"كانالذياالعاذكعن-يرتلت2خر(لحاثيابالمهر*وفالشعر)

فييقذصطانق5كللاالذيألافان+صذاءمقةالمت،الصحيحةالجديةباسنظبرةاعتقادهبنىأةسهوررلمسصبرثاءأولحبرثاءالارايهقيليستوالقصيدة

-ةيدر-!م،سادتمةانسانيةجزور.ناسا-رايدونولالندن7باروي!ثسوارع.ب!-اامتشهدللتيالابياتعلى

.البدحمة.الجديدةتلكأمعاتجاءالمختافةباتهوتج!او،الحيبوقفهاءسطائهفيةكبيروكل-الوجودلكوكانالدنيالك-كانتالقريببالأسر...بالأمس

%وهسا،وبعضمنا)ترنصيةهذءليسناول،ذكبعدالأدبدوريراتطوعندما-البثراحلاموكلالحياةامرار

أيةمنتماماًاط.وخافارغكمس*لانالافذ"!يتناوللابانمطالبفهوحدرثهبوانما...-بسصباوحبر"،ءفيليستيرأيفيوالقصيدة

منأ)وجهذكفي--ض!ركانسانيتناولهانولكن،انساشيةمسبقاتلهثانمتويمالقريببالاوو!وقولهءظمتهيصور...لته..هللخالق

معينعكائنءكأاينلهترتمهقإفااهـبقاتوالجذورةالمثعن-قفبظجوءو.الجبعاشواقىومنغابرمغحبفهوالهصرأأحلأوالحياةأراسرواالوجود

اككأهـصة.واءغاريةارمادها،رزشلف،م!نةبهخية!ق:سوعن7يصدرأنناالخا.نقايهااحقيقة-المييبدوماعلى-ونهفةالثاعرةتتساءلكم

!ية.الكلهذهلونيرتناوالذينبالعرالأدباهةحمغليعرلماذا،بعدادرىلاو!ددلا.ء.صكريا،.م.سماءبلاوفيتحى(الارضكثالميمونظنكسنطوكط)

"متناوذك.بعدهالاظ!ازتاتهاامكااو-و!اوفييم!فطهامحلى،خمكلا.تحاواشآللبائعهنشدبلا؟نجناناوالغوافيوعدناحلام،أحلامبلا،الدموعتم!ح

الكا-منةالغنيةا)غاقاتكلبذلمثئ!لفين،ابخنسيالجانبهوواءلىجانبمنونارالمعتديوجهاماميهترسوصلبلا،المورقاتوالظلالدالديباجالحالمين

تقتبرانيمكلنلاالكط،القضيةفدهاتعددةالإنجسانيةالجوانبتتللففيالعا-زينمصيرءنتتساءلثمذإثكلاًحقيقة؟الحط!صةوجهفيكور

-..!طويرلتل*ة.مريرمعاناةبعد!ءفيلت-ف-ةة.غرمج!هـدعلى،رش!لقيالرزلصغعوس-كأطرونالتكافمفيسيفشلونانهموكيفالسماهعلىالمخكلين

*!بءا)زلنىوقيتمىالر-اءطعوبقيتجفالاحسانووافدلانأعصاجمهممن

لع!لباودا"-،ول.الافاندةغ!وهـيمعروفةحقيرقةتقررهذابعدوهللس!.

وؤ!صحرعىوواوإت...إظلمةاعكوثفيالأ.ءيةلياكأييسعىافي"0(الانسان)وهوةوقدرته

لمورو:س.الأوهام!منعارباالشسامام!وحيدأالانسانليبقىالكلينقثع

صتصسإمصسلمفص.للانكاريلالنساؤيسمدط

حس.المقطعفيلاكلثاضطراد...موسيقاهايصنلكانان0القصيدةوهذء

الامدام:الدينتقطخليلا?تزجسكللميةفيموفقةكيرالئاعرةكانتوان.ء.الئانيالمقطعنصعفالأول

وأ(المهجورالشهيد)قصيدتهافيوفقتكماالقصيدةهذءفيالموسيقي

ابرستجمىاعسمسإس،إسئعصحسصعصسصمص.:سصمصدمساصسمصصسالشكعةدتورالدرأكطويبقىنابضة-يةتبقئالقصيدةانالا...(عطاء)

اقوعى،اطب6ملمونهصحون:خوريرئيف،-ءباخذالذيماتالاتءلىيدلفا.مما!ثيءءلى-دلاني!هزفامرافيها

.ا-ة.أصاوبعىقول!نء.يعيشانسا-قاًمامه00فنيةقطعةامام.ولوفعندا"لاقد4

سإممسءعصمسصس.

واليم.الادباءيشكوهاالتي(الادلي-يالضميرازمة)الأزمةهذهمثلان

قعورفي،والأ!شررال!اس:.قلعجيقدريخطرة.ه.ا!دابمنءبالماضالعددفيورىسيبالاشاذمقالفيتجست

الاممايهاطير،الص!ك.أنياً(وعدووموحثاًمونساًبعداًوالناقدالمبدعبينتبقيوالطاقةتبدد)قهيحفا

ىامجتاجالذي..بةالمربي.النضالالمروبةتارصسمنالحاسمةللفترةهذهفي

"رقئعرح:قوادالثايب.فردكلجهد

اظلفاءكلمهور.في:المنجدالدينصلاحو!الأ!ا!اعدالعرديبالجيل.ورفقا،بالفئرفقاً..النقادايهافيا

...ابثانهاقراثحتنتظرالكي

القدرليلة:مكياحمددطمسهـ،مدعريقودستم..المتفتخةالمواهبامامالسبلدتمهيدمدعوونانتم

له!عرالةرحو:تيهورمحهودو..ءتنتظركما!طاةلخطيراالمهمةبمستو!..نفاشكمفديكن

قائدهالقويم.الفكررائد?..الصحيحالفندامماخلاقاًاننقدسيبقىو
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من،ولنف،ءلنبدأ.انالدينمح.كيالأسحاذيدير-ثمئلنبدأ،ذكومععلبكثوئاؤدفياالجنسيالجرر3هذايظلانيجبمىالىحتمأادريلا

-ؤ،نحرمإلقيالانثىتلكوعن،اجيال.:ذعليناالمز.اكمال!تذلكحقيقةسيظكمتىالى،.-!باريىالىب!د!يغادرالذيركطالعرالإنسانهذاجهة

ا!ا!اكظر.!ميشلسانبرلفارارصفةعلىالتناسليةاعف،نهفيينتحرالإنانهذا

زلكقذرةومشكلة،الجثاالنظرحتىنحرمالتيالانئىتلكةحقيراكاكازبةكثيرد-كجم!ردفيملتقلصالانسانيةاياهف-خفيه/رء.ث!صترزال.ىوالى

يطيبن!الىالسانيتناامرقذفعاينايسهلالذثالكبتصباحالاشاذيقولكما،الجمينةبالد-اجاتتجفيمنررع"الةيناميفاتاءإق

ا!ديقا?يالأستاذبطللامجمللماذا!ش..ساءلااجدقطمرةكلفيو:الةولعلىثانيةمرقالدثنيميالاصتاذيعرذا،1ادشيلاو!الدينمح-ى

للتنفيسهناكينصرفونالذييرللمرالكبتهذاخير.،سفرهمعظ،وامثال"بله-اؤثىألىالظرحثىحرمواألذينالثرقفتيانمنامثالاعلىاريجإو"

علتكونمااعمىبيروتمواخيرانمع-باريسبغايااحفانفيعنه.من،احدؤامهماكان،يتغرلاواحدافى-اطتهنوخاالنساءالىالتحدث

4طولفييديزيكاد-نفسهالبطلمدينة-حلب(يسيتا)انخو..العداهواءكط!ل-اامندي.والمجتيو..ال!-افطووالمعريةانسوزيةأزيناأين

معاًاناسومونباسعينلالوعناطيمن!كونساأقربترفةفيدانتعا.ل-!صبارتلزصانما6سواء

ازإسبسببمجقارتهيشعرفيالثرألانسانهذاسيف!ا.ىالىحقاًادريلالبارطللوالداقأعاًثمؤاأف،%ارضاء-ءامعةانج!اصماءنالىونسبال!تيمني

هذاارضانللعالمهـارباشهإؤكدواانيدونيرالناقصةالسنفوذقيكبطل،ومونبارزاسميشالبولمقاهيباكتشافنبداًئم-اك،ريةوةالاق

تعد،لاالتي؟الكثيروللز.جاتالحريملأروقةخصباًمرتعاًتزاللاالثرق.وا!دقمناكرعرتقدواحدنايكونحتىقلائلامابغوايامتمضىولا

31المرحممهانيمكنلا-نشحومارياتقولى-كما:.ادشرهذاانسانوان."تعدلاا-يالمنذعليهاكمالمشتانكبكفهفءز!اهم

!واحدةفلنايةممهاخرجواذا0..واحدةقحيةمنالاصدقتي..!؟الدينييصباحالاضاذبهيحد!ناماصحيحمل،ولكن

ص!قيحدثعدماالفرنيفلوبيرشيءفينلومانيمكنهل،بعدوالربيالثرقوهذا4الثرقفتيانمنبهثيرأاهناان،الدينيكطميديا

الس!خمادورأصحابنلوماناو،اطريقافينساءزايرفاجمونالذينلياءالاوافربغرؤةا!بها!ىاولةفيبارشوصولهمعندانفسهمء*هـا!،3اذاتبا

!ربرةاشعلىخ!لهامندمثق-طكرسهيماثيةاف!ماً:مرضونعندما)ينبرفيفيالهسالمنقطع،اب!!دهذا!ثلبذلواولا،اللازلإفي.اطيمنت!ونما

!أالعافيالجنسيالثذوذ،ئررأقذرمناناسوءوؤبارمينالبولمقاهيعلىالتعرف

3!وثهتش!نوانفسناانناطالا-يء،فيهؤلاءفلومان3ابديم!تلايذهبوند!العوقيالئرفتيانمن!كراًهناكان،الدين:تيصيدياصدبفي

!+عاثحصلص-ة-إارياكونثىالناقصةالسنفونيةبطلأثبتكما4وفىصرقضقي..،كرىقضيةكياسممنذرةكلفيمجملونو.م)شبارال

وانالجنسيةمثاكذ"إل!ربفي!الرلا!نسانانيقالقد،ولكناال!تينيالحكيايأزواكأعا،رءنالبحثءردمنا!ر"لجناً--!"ف

قائمةتظلشيءكلمنالرغمعلىلانها،!سلهاانيمكنلاكلالمثاهذهتجاهل

!ي0يقيدهاانيمكنلاإلتيالامةالحريةذكبعدل!دباءوان،اللةاية.ليحدشاًصدو

تناوفاءعدماوالمثاحلهفيتناولفيمفلقاً

ةوا؟د!اطاصةا؟فسيةمثاكدهإءربافيالعربىيددنسانان،-غلمجروقوالئثرلل!اباعةالاءيبدـارعن

!كلدبدأكلئنارايمكبحاالا!لالافيتدلىلحرلمجاءتنامطدقإلحرللأواهذاءونل1،تنالدرلهاسأم3

سلفيهايطمسانعلىيعملالذمميالمشوءالمرضذلدحمهابعرةوذلكييفهاقئ

ائد!ثكدهاحثرصعناصمرتمختااصمفدالق!معقىزم!اقطاايطردوخهاانالأدنقانهاعلى!الحالمدحقار

المسكله.صاح!لمدسار

الزانه"لاء.الصحيحة!لمهشةخلادمنالانسانزتدمساننستطيعفقصذوهناالآنىالتارخثدعفيفي

!المثومةلاو

1،اقصة(صنفؤيته)فيللدينءتمي؟حصا!ستاذيعرض!مل،بعدومثةفلبطاكليقرأهانيجبلتاب

ئج3الزمنالواعيالمشركأعلىالمكلة

بانكانالتهصصىادنموذجهذامثل-إصقاناطا!ةأشريفءكرهلاقالكبيرالاميركيالكاتبتأليف

سمةايجمملادالنموذجهذاباستطاعةي!!ونأندون،العربر-يقالتر.ذا

.مستوأءألىالتطلعمجاول"ادحتىاو،صماتهمنص-لمر

اءةهنانتبينانبامكاننايكونفدنوالتطدعال!ث،حاودناممادنناالعربيةالىنفله

الاستاذيقول-ك!تعدلااجيالمنذالكبتقاسىالذيالانسانفىاملمدمح

ماب!ةقيمالىتستندانيمكنقيربةامعاعلىنتعرفاناو-الدينمحه:يعودهميخاثيلابراميم

يمكنلااتمياالنهائيةالصفةالانا،طهذأوبالتالميالتجربةهذءنعطيان""

ا)قييممناي!سىنفسعنتجاربهفي-صدرلاآخرانسانفيهاب!ب!طيعركهالعربيةالبلإدفيالكتىاتجمءحمنيطاب

ألابقة!ا،نإنيةتلوالمقدردمممسم-ا"ماالمامممرمماسنغوميممشجرسمبمزثمم

ثكلكاضبهعلحتىمعلقاًيتعرفانيمكنلا.4الق!هذهيطالممنان
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افراداحدالإنسانمذاكانلوحثى..انسانولأيوجهايخلفهمنيطلاديمكنلا-بساطةبغل-ا!لث!بهلةان..محقايالتجربة-تعطيانيمكن

يدريلاوالذين،جرماظصانكهف+بههيغصالذينابخالثبلنسلذلك9إلاسقايقولكمااطساءفا!امرأةاقتناصسبيلفيوسيا!ةبكلأنعملزمعدى

هي!.ايهمهواحهنفيهمالر..أساوهوواحدفارقمعءعلشأص""الشارب!دلشالبحر!كاء!؟؟الدينمحي

).!()"كالآداب!-إ"ءلىكذذلكفياطقيقعهل،بعدادركيلاولكنال!ىيمولى،شهور-حةاواربعة6ظاد.ةفيتنقضزم،عذلبتراحهنا

نايمكنلانتاجرضثر-صمححين.ذلك،المبزولالوعيهابريزمااهمرفيةيذوصب!لامسهفيرحلانأمكانهفي.ا!نمأطالأوذهمههاشبعقدالثرفي

كلانأم،عنه.ثثسيورإذياالا،شانهذاتجاهبالمؤوليةأحساسايمجملطورفييدخلوهنا..خمامالاهببعضاليهزخظرأوتهتبتهـمانئىأيةامام

ثبتلو،وجههعنالقناعحسرالذىقي-الشرالفتى-إكعلىيقعالنحايةفيالحقعليهيع،شالذيالمستوى!ذا،نظيفغكر"ستوىانه.".التذوقيالاختيار

!!جلبرليص!از"فيينامنالأتيةالكمانلعازفةل4ضتجنسية!ليةالىبا-بهاالحياهييلمستوى،.هالدين?ىالأشتاذفتيان

طورمنبهمتنتقلانباصتطاعحهادانوان،ا!اقهمكلالفتيانهولا.علتسد

يونىع!بداوطرطوص،علىماشكاالبطليتعرفثم!أالنذوقولاختيارل)!ورالى!بانالذو)

ذا،تاثمروء!دا*خنانمتلما.و!ولياولعرةنهاولو".:يقولومنا

مذاعلالموضوعيعابرحين،تباىان!قد:الادابتعاءقق!فعفاأدنىاللذانذشجرةمنيقطف،.!نلىاطستعجقعلىوجد!ا-بطيئةلكنت

جوفيويسغ!الربيالثاب!رىالجنسيةالمم!لةيتع!كثيراًعن!5لادالبعيدةالمارالىا)تسلقجهدفسمهةيكلفولاال!العنبعيدةكانتولو

"الادابلاولن.ءا!كالة0مذمعالجةفيقطلايج!بناوادالياتالاوءاممنأفالاعترمذاابلهنمناعترافهناكيكونانيمبهنهل،الأنو!"الناضجة

كلاور،الجبيعيعرفهواقعاًتثانالالاتؤعل،القصهةمذةمثلتثزأذقيالر-اطالضوبأن،مناالعظمنخاعقيحتىتحفرتراللاالحريماروفةبأن

مدعوأالقصاسليعى،حال.ايوعل.بعضتتفاص-ليفيقدبرالىإتح!اصا!ن.وأ-دةنظرةألاالمراًةألىينظرانيمكنلا

.والنقادالا"ظعيونالمصلحوقهموا.رو(،المث*لةلهذءاءلوضعالىصجرة)ممتالدثنت"ءيالاصتاذيذس!الديألكلابمهذاان!صدقوقط

.والقراءللادبا.ةنتربهه،4اد؟رفيالنا-بىمنافثةاما.انيوجيهووحربهإنيمكنلاآخربكلاميذءزفيالذي.(الناض.-"البعيدةالمار)وءن(الاذأثذ

.ـاق".الكلام!ذا..(ليفانسؤفرنون)الأميري.للكاتبقذارةاشديكود

.احديدءلىالعرب-دطالثرقدذاوحهفيتفذفانكلكناحتضربصقةاكبر

حديثأصدراالمخلصبنابثائهمن

اسفهماانيخصنفيلا-جولةءيركملهاباالفصةتمصانيكنماذا،والا

نواعلاخمذفمجترو،لتهواطقيولعنالإنسانفيهايتخلى-بالثرمز

مفعولىفييديزانيمكنلاا)باستبرأنفتاةروعفييدخليجعلهلإديأإكذب

ضؤامؤصدهسؤعؤإلم..وكلالباستيسكالعرقالمثلث،-وبانءناانةيذ،بيت،هويؤمنبأنهيكذب
..اامرأةعلىاطصعولسبيلفي.بةذك

سومز)سوليفاندردونقصهءر،كلفيتبلتيالىزترلماذاادريولا

المذائذ(شجرة)سلقالاله!بملاالذيالزنجيببطلها،!قبوركمعلىابمق

االنساءنيادعليبقحةالجوءروالا،(المار"الاضجة)لقطف

قممصبرغةيصدرانيمكنالقيالمشكلةتلكعناتساءلازاللاانا،ذكككومع

الموسيقى،الىليستمع"يسكتلاالذي(ةالناؤصالسنفونيةأك:طلشابعنها

،"كرفتهفييستقرمارياكونشعطرمجعلانيستطيعكيتليفكرولكن

رالئسيةالاجتماعيةللعودةاطياةحميممنفرن!أنج!سينبساطةبكل)ت-يفحهيقتهعنيتخدىانيستطيعلاوالذممي

فيضئهاماشكااذقيفيذلكبعدليسكئب،(الموسيقيةباري!سامعا)بهايبتاع

تمخضمااقبحوأنيؤمننفسهقرارةفيهوبيما..براالأوعنالمعلوماتمن

إساثرس!يلالد3توربقمالماهدةيستيقمااجملوان،(ابرالأوبناية)هواثالنانابديونعدعنه

اثماعلايحملنا!واحقاتاالعارالقتباتقاثيلهوهنا

اللىيالوجههذاانالقصةمننخرجانبعد.،نمتقدانيمكنهل،وبعد

يمكنالتيةالمميزعلاعهيحطعربر.يانسانوجهحقاًهوامامنايثحركضاهدناء

لللاة"ىلووى:مماقرصر.طكدتهبهانتستطيعوالتي،جهتهفيالعرقنبفقىفيحتىتتجلىان

فيهايشاركهانيمغنلاوالتي،كوجودمنهتنبعالتيالتجربةوعثاصر

أخر؟(انسان)

الثالبةطبعتهنمأالأحدا.ثفتنك..ذكفطيدانيمكن!زفسهالدينحتى!ه!ظذءصي..لا

للتسله"باريسيقصحداميركيسائحايبهايقومأنجدأالممكذنمروالتفاصيل

نأالممكنمن،القناعذلكبالأحرىاو،الزائفالوجهوذك،وا!و

"0376


