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."لماركسياتلقاءهـيينالىار

الافعالتكوناننفيهفهوالصفديالاسئاذبحثفيالصحيحاباميلاما1،-

قيهطرليلةا5تأسليداندك!اصرالسببأسمافيدك!لانتيجاااالفعلغ!ناحميعهاولااالفرن!عا-هس!ا!طا-

ليسللمجتهمعانعليالماحه0،الانسافيالنشاطزشعباتفيالملتقىنقطة

بهيتمرسءساع،كأقيكأهاو!وانعأطريةبينصراعىةدل!امداًحمنممممممةمممسبقلم

رصربانماالادو-؟والنتاج.ءصيرهويعيحالتهويعىقدرتهيعيأنسان

..بالذاتألانسان0هذاومنالصراعهذاشيستهيويغظيوءجذورإسا!ركاليرالدس:ثالاأب!أ

با؟ليهدائماًلغتهفليست.نقه!أيشكوالصفديالاستاذبحثان

بيةكرغيرمطالعاتعن،نقاتاقطالفلىفيالتعبيرصوروتبه!اوقدعلىللتوييحملمن!الاداب"بحماالن!ثرة-هذهفاتحةتكوناناًوواصحقاًحانلقد

الصفدمميا!مصتاذان.هوخطرأأشدنقصقوبل!الىاذلهيةهنةزاكل!ت!:تالذبطجمطالرالى*زبعاثاصاًاداذروغألانبعاث:اذاتباالعنوانهذا

أتنامموتعارضاًب!حهماوءمل6خرطرفقي،قتعادواطرففييةالحريميهعلى،النلصرعبدرئحسها!ادةيةالررلآابلمهورمصراقداملمناسبةهبشانر

زوبأ.وسماعل!قاًيطلقالصفديمعالاستاذانذالىوسبب.وتعاكساً.السويسقنالتآميم

حرءةكل،عندء.الحرية.واحداًشيثاًيبدواقتصادءكل،عندءفالازتصادم!ن!ز"مخيةاحمقا)ظريخيالعربيإطدثهذاادربرألدكتورمجيي

امكانياتوتفبيرلم(الخاماكيءتجاوز"ا!اتعريفهاو،2.احدسيئاًتبدويتفاءلو،م!جره.حدةيتذكر،بالنفراًلثقةد"سترانمنبيالرالشعب

يفتقرتجري!يكلامكنهومذامنهينطلقالذكطالوءوففلرتلقاءللانسانهسيرعلي"يحتمهاالتياًكضرحياتوألتبعاتفيوليغممر،ا،!يربمذاضير!

مى.تفصيلنخصبللى2جد.بقاياهوا!ستطر!نض"ارفا!يروالس!كيبالحقجاعاسثرويةأطرطريقفي

مساالاقتصادمنانلعرفوالتفصيلالتخصيصالىالكاتب!دقدولواضفحياتأبالتبعاتوالادباءتذحإرالىدحمرعصنيسادرالدكتوريصيبو

نالعلمثمءاتصادمميقواممنذلمريةبرلاانلعرفبل!ألحريةتدمالفعلأعاالى4بعضئذهرألذقيالعربيالانبعاثهذامعركةفيالادبتلزمالتي

الوضحظروفتلقاءالانسانلاهكانياتتفجيرأالحرلةكونفي.ليسللسر.الكامنةوالطاقةألزوةاعافيبزعظمهزالو!

زر-ظم.الاوركا!اتوكيضىتفبربذءكيففيكالهالسررل،منهيخطم!!الذيكاساً"سهيلكتبهاالتيةالمعبرالمو-زةالفاتحةهذدان:كلمةمنلابدلكن

بالحرية،ال!لمة-ش-مالاقتصادكطالازدكلار.ان.في!ريبلاالذي.ولليقينموضحةموسعةبحوثاًزستتبعانطاينبغي-هـالصادقاألعربر-فيقل:4فياعتهس

!كتا!زكطالاقتصا!يوالوضع.واح!+نفيثمارهامنةثمروطاشرطانهفيبالميتعلقؤيماسواءالقناةيمتاماثارماالتيالمسانلوالمشاك!اثىفيل!حقالق

معاديالاةوالوضعللأمةالاقتعادك!ا.ا!امالوكأحمةسوا.-الاديبفيه.عمارالاصدعاوىخشنيدوألوطيالوغيقاظاليوبيةالرال!.فوبز!تنظيمفيا

الا.مإشريخراومباشرأاًاشمألةولاالأدبفييرش-خاءصةللاديب.ادريسثتورالدبهاروهإقياالادبملزماتمندوهذاكلهانواحسب

ينشيءمزدهرأاقتصاداان،ميكانية.بصورة،بالضرورةيعكطلاهذااني

.أضشادباًقيكنفهينشيءأمتعر2اقتصاداناًومزدهرأادباًظاهفيصفديمطاع:والازةصادلةاطر!!نالا!ب

الاصتاذمأصرافالىدعتقدالميكانيهالشوباشيالاستاذماركسيةلعل

يقيدءالاحريتنا"ادففهش،ألاتماديالعاملقيمةانكارفيالصفديقالثسكذهبرخسصنهاالتيالامجا.ث،اوجهمنهو!ى.فديمطاغالاستاذمقال

حريتنا؟ان.ممتقلاقوياًوطثياً،دأاقتصتسنلزم-!لقهناانرل"!اة-!ادالىق05ماتم،قدرهصلالةوالموضوعخطر:لسببيقذكو.""الآدابست

ء..-.ء.؟.-هء.،ء..ا،ناقثةءرضاافي،2مطاذلاستااز،رثاا

هبلغارا؟عطاعالاصتا!افهعلسماادا،العكرءدطاودتعدىألىسخاادا

جازبالابداعهذايكونانمنبدةل!،5ابداعالىتنقلبؤالكامل!خلهاامقاءلى-يمرحم.س--ديرمماااصفدياالاستاذانفي6شكولست

.اياهامتناكم.منسجمالأخرىالابداعببهوافيمتصلدياقتطالأدب"بيناكوبادثيمنهيدءمدالاسباذمن،االأداب"كتالسابقةةالذثرفي

السيادقمبدامجرديستلزمهلنظريةضرورةلي!ألسوي!قاة-تاممان،الأ!حعلىاو،1،ا!كأبالنظرةالتاشبالم،ؤء4وتأش"والاقتصاد

العالمي،صدهاممر-يلكيحيويةصنيةلحاجةالقناةق!يمانبل،ا!ريةتفسيرأ،بشر!طبالاليو،تاريخيفعلز"سكلالماركسيةانىقىلي:ظرة

!كرةواحدوقتفيهومستقلمعريدياقتطلازدهاردعامةالعالىوسدهابةاعءللطقيالمرصكأوالاقتصادممطالعاملممحضميكانيا

اديادةوالحريةمذءاسىمنعتينواساسمعر!والسيادةاطريةفعلتحقيقلاء؟و،الوجودييندةرالتاترأخبابدورهالصفديالاستاذتافىوقد
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بانمواءعلىمجققهانان!اندكل.سيكون؟الأقلعلىا،دهبهرهعيت!حققالفكراعلاممنطاثفه:ي!كوقوعيفالفدمالم

يشتهيه.الذيأل!عافينماًالآلةهذهعبريضع

ه!سامي:يثةاس!اء!ارةفيالانحلالظاهرة!ونانيتوتمعونالغد!تطاعنيتحدهونلميالعل!رلقطابمنستة
..الواحط"طتلكإوهذ.في

ظاهرة"عطفةسا،شاطدستاذالمقالهذاعنوانيكوناناوركنتبدألقدحتىالالهعليهتطغىإعاضوسائريقأنافيردوهاميلجورجاما

الحضارةعلى.يدورفالمقال."الحديثةالاوروبيةالحضارةفيالانحلالالرجليبمىلاانثرهاميليخثاهماواشد.للتفكيرلةآعنيتحد.ثبعضهم

.الحضارةهذهمصيرحواطومخاوفهمالمفكرينبقلقوينوءبالذأ؟تالاوروبيه،الحجاةمتجات،لحياقتوقفاتيخافهمااعظمو.الآ!-،الرجلسيدالانان

الضر.ريمنولااوروبيةمحضليسثالحديثةاطضارةانذلكالىيضافالمثرلة!ردوهاميلانعلى.لأت2مناستبطتس(البثريةتنتحرانا!ي

ثفاً.ا.ر.بي!كرنانالنظاممعالافتيلاالائانتضيرلنالآلةان.ائاجوءخهايعطيولا

بر(روألاو)اطديرثالازمانعلةبانلمين6القارأىىيرلاعطفةالاستاذو.بم-ةأشترباالااكلىطرهذادرءالىسبيللاو،يةايه!تعماراطر.بالاستع،ريو

م!اانعلى9سيينالماريواصقلاوكذلك.المسيحيالأملفقدانهفيهيا.كلاالا!اوفرةبينوتولفالانسايخدالسثخصييةو.ممواالخمعازدلحاربينتوفق

الانهيارضلطاكاقاربطبقةمعضلةهوا.كلابيةالاورؤاصلضارةبهتعخبطءا!،!وا!هـيةالثروةتوزيموىرالة

)1!ران)ءالىعطفةالاستاذيذهـب،ا!(راً-!الماليينطبقةولعاالمراد.و)،،اشدعة:.سنيوريوثالىفيهنسيرعا!منقلقهفيبديرويجولاما

."عثرلىالسادةالقرنفيغتبناقياالاوروبيةايلهفةحقيقيانحدارعمرحاجاتوا!زوقوالتقا!ةفيارمقحسابعلىماديتقدم:ابرالأوالىنسير

لأنالعالمموتيخأيرلناوروباموت"انفيممحيبعطفةالاستاذيفيضالذيءنفسهاليفيبوعمنبالنتيجةقلقهينبعرويفجول.والروحالعقل

مقال.لكنء"الشسستحتمكانهاوستتخذ-ستيؤظاخذتقدجديدةضعوباً.رواميلدوقدتيمنه

دألثوخلاصة،ريالاوروالاخدارلاسبابالترليليعوز.عطفةالاظذالوحدة!قيقاطراىيراذل!اؤ.ترفينقربونسهفرنسوااذدر.اما

الشعوباسضعافعلىبامتالاوروبيةا؟فارةانهيرأيناقيبا!صببوااوروايمنتحد،ث!ي!4.اام!لمجرالوحدة8هذعقويعلؤا!وروبية

محادقاوواالسقوطراشاإرفهأدوقدتهاستمامناالاهوسعمارووص!صتمدهذااواستجماكارهـاو،وا7اطكأ.إربارو.اوهدثلقد.موحدقيدعايرغايهشاكط:ياسا.فيوموحدةيدهاير

.!!ستاذيشغيكانحقيقةتمةانالاءا!كطاطعئمىا؟اقيواوروراذانفيلأوروباانءلى.الم!جاهلاواجأهلالامنكلذلكينكرلا،افكراو

واختراعءلممنمفلتهمافيالاور.بيةا!ضيارةوهىقيرر!أنءووقوء؟هـدموالافريكل=توالهنود.ارصينىيئبالعر:البثرمنالملايينمئاتفظر

كأوزد.-ولو-صوىنوو2بيرلانوروسانرو،يرونا..طاًكاياًات!مار-كاًو

ناعنحديئاًتن!ضألقيللشعوبخىلاثمينارنثميولمدلمسمهمنهاعقلالكتا!انمامقئمنمنهمسوا،السفاكينوصالاصبينالاصتعماريةبااوروقسها*ي

.!.-!رار."فةاخضارادأارفاذا.السياصةسحراتبقةازتقفزاوالعد.انوا-ربلرقنا
إلاسمارحولبسببالامحطاطعلامعاي!ابد!11ولوانهداووو

كيااضتراعانيمحةاكالاشتراور.بافان،امحاقهوصقوطهد.رفيوالاصتمارر.ب،لأوالتاحمط.لاالوحدةهذءيدنرلافنحن،متدخيةموحدةانفكرو

اةوأصاعراقة!نبهتتمتعلماالان!اقيالتؤدمموكبطا!ءطليعه.من.ستبقىلقوتتحدلالامتعماربافاورو،موضعهاءيرفيخثيةانهاعلى0الاضعمار

.ات.الاختبا.راقجاربفي.وتاختالذئاباتحدتاإاالاتاخى

80000000.00،.00080000000080000000.0.008،00000?ه800.0000000.00!هههه55!،5ءه:*يتاو.ءتطوروالنحتغيرالغدلمعاأمرمنيمنيهفلالافيلوي!اماو

طغىتحيث،العروبةديار.باقيلبفانفيولاص؟،الفنهذاامريعنيث

!سأقو-يضحكا-نالقيالفنيةالمبافيوبحولا!زميليعفلوالحجريقتلوكادالاسنت

-.يةتجاركالا-ضردالىالنحتاخوبريينكأللالمجالفيها

لهماجم!!!وى-اتبتقهقريتنبأنبياودارعيديدغا%يكونكذابر..ءنووياناتاضعفاللى
سهـهـ،أالعاا)يهايرباليالكيهارفىكرىمارصيليلعابرداما

-:يابغثلاثةمنصوتها1متدألمتالدياانفكوالخاصاييراما،الديانات

،والنفوذا"فا.مويقاصمونهمالسياصةرجالعادةمجالفونالذينرجالهامن

ديوا.داولتالانانرغبة.من،لجروحه.البلسمالعزاءألىمجتاجالذكيالثعبشقاءومن

شحتقدفانهالاولالينبوعاما.تاشبعدمابهاعاالىوتوقهاتلمودفي

الجددـالمصريالث!اعرت!!ا،لصيضاالافطالينبوعوكذك.ينضبانالىالغداعافيوسشح

-!وسيدوم،الئالثالينبوعيبقى.اجماعي.افضلنظامفطالثصبشقاءخفي

مورال!هعمدالدقصلاحاظاهـدفيرغبةد!نساندامتومايموتونفسه.يعييوددالانسانداع!

.-.الأخيرةالأغماضةالعينصيئيغمفبىانبعدلنفسهيةحمامعرفةالىقوتو

عن.ومجدثنائيالسهنل.الدعالمفيرأيهكاياتاندر.لنايعرض،أاخيرو
ا!داصبدـارممثصممصا!-وهكذا.الفكرقفيتتكونالتىالصورلتعجيلعجيبةاءلةاختراع.امكان

.ت123،،ب"صهبتحا-ةدوءمماممثلاويخرجهبنفسهفيلماًيؤ)فانانسانكلباستعاعةيعبح

.00000088800ء008080000005،.8880800،100000800.0008000000080808000،000هههههههةءنثدحنابرماالذيلافضلافالعلمذ!ءحفلذا.خليئوتاصديوماال
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،تالاكلبك-ةساى؟زو--نيولا-بيةإلغرالسيدةعلميهالتش!يق-ا!باراوكونيلرلزتشا:يكوفستكيلتشلالسادتةأ-ةالىعفو

هوول؟المدينةمذدماهيلكنو.ةالصغيريةالم!شاةالمزرمدكا!فقذصتأالبطار!قالىعبوترجمة

ءاديرفيغربيةامرأذؤ!يو-يىلااط!إدرقيلا؟س!-.هـء

لأضا-ف.بالىؤف.ت،1؟ا!فيرةا!زهوتورتج،المديئيئح!ذدإأرنتركاكا......

...ل!-:ديمساا،!حلةانفانماس،ةوكبع:ي4ألىمفونيعذدلي-،غلىعمتلممى!

.ا!ولادكلت-.رومهافىتح!-لفيضبي!متالعلىا.خمتخوأتيانمنإلاضبا،وسيهـتىؤقيثمعلى

ب"ءنا!سيد!اسا)-+اوحين،بدوتتعلق،بخهدورلىلله.*يرةكارلرتشاراناقولع!نليذلمبحفانحلباعاقيذلكومع.الأقىأكهشااخرموسيتهي

يقيور.-ىضئاًمنهءالمرفيطلبلا"!ا:يكيقبرااز"":.برثاابولا!قهااهـاس!ا!،دظاحسالطفذديكوفسيمثاهـ،في،-ذ-"أص!ول؟وفياو

ور"ست!إبلأح!االسيدةهذه3بدوريقالابرفسحر،المسحوريقأ،برا4ازأت-نصجمةجمتش!لأذتاا:-دأفيقافيابى.-محلار!نالرء:داتيدالمقالصبمم!اش

تنازذ!ا!،الأبءلموصن.عنهظلتشتناز،بشيءلفتاةت!أحمر.!ب-اًإ،بيأعربرأ-.راصبيةكاورلآأذشيء-ىلاخراجعلىدا،تدرطزدإ.،تف

اماذيها.ءاحققطالماالذييقرالاحذاءنابتد!الافيدا!ا

منا"رساإل!صافيهـإىجها!هجاءقا-لوبعد،كأوجهاالىالسيدةءادت

في"لااالدو15صكأر،بية؟)ص!.كقوبةليدةكاولةسار!ىو،يةشلأاالمدينةلكلإالضفسيةودلالت؟ابهةالعرالاعداد

ضكطإيريقبا!،براليتهبرلىعكاندهوهه.المسحوريقبنالاسر?نبههايكتف

الزو!عناصءحواذد،الوهمبداقعالىا!جةرغباتهايحققوكان،نفسهاا):ع:ا%ث"لعددىاكانشموز:لينفي،شالسمبد!صاقي"ز:ديذثدبيفهـأرضث

فيذهركأال!ضاةتطة.كأكأ.اثتمى!صانتا.بامنهـءمبانج،ابرتهءلىأ.منهاشتلىالأم،مع!اءريرشءطأيداى(ى.خ!ست)بيةالرأا*4افيأ.؟،ع5إلمفردعمط

اء،.رغبتهاخقيقيقرالاءلىزتمىبانيوى؟وهو.كأ!اض-ااو9ابىيابيتهـ!تر!جعهاإتحاللونغرابةهذافي)بر-!و)اطورقى"!-،لمءننراقي:ا!الاو

يرلا..اصقيسا!رتذبرأنالممامفيو!يهاالوالىفينشمهاعيولاالبفة-"اجودويخلقهاإتاالنشبررأييء*ج!هـعتالتع:الآ-را،م"ء1و(أنرأيرذا،لىهالى

:ا.الأا!ذدبى-ىسيدقيياآمي)أ!يرآقياتلابدو،1؟مالروير،ز-با.لي"ا:جاث11اسلمنتا-،تان!و.ع"ساالعقاطافاككلرنجينمقكااوا؟تإزباذر1افيثحدذالو

ات-اكاأةضقىقىتث،اتجخققامنيتكالى،ا-"قووانا،فتاتجا"امنتءأيمةالذاقالقدوالازبىعا-فبااكفديم!واطدسطفةبصزة!ف!1:د؟!وروالسيد

-روقى-تأإشانيذانبالقلوسحرفانسحرمنالحامدا!ناءفيكسأكوركنتظذاأووص:ذا.?دهاإولاةوفأ؟":-ق!اض!ا،أعاهيةاورقىإاأص3!أإؤ!ازسـتاح-،ر

..ء11في!اخمملثالأعن:يرالتعالم،دمململىبي"ا!راأ!*"ان)/:دمذ!قي"ذ!ر"طء-بألأحا"أر:!

ضءبر،شلاالفيز:ازهننسرفيالخوفرالنقصعقدةقدشفقدالزوضأاما!!رى،1إ.تكلمق!العامالعواكافعنأف-ىالو--تفي،راط-ميإجردا

ا.-وفهذاءا-بافكلط!ط،سلأهوراماًآءونانيدنربرل،بأإعوأيةغاتكونان.ءا.حيغ!؟عددنجكلثب!مطاب!4جدطاكمااخرىابأليءفيمطالزقىيسلىد!إط5

.-لم!?
إ--"،اس-الهذار111.:!اافقا،ابةم"ال!لءا!"!

ص!.هـيرر"يماطحرحر1رىبرس!حرو!

جدليرقيبر،!نا%-ةلرفبملءب،الأيامهذهثاعا!يإفىاطذاهوسحردافيحات

-اا؟؟؟ان11!ا.ايزبديقالا.سادلذثارهمأ-المراممنصسافيةلايةلااادامة10فضهبسا3-

بك،بر-ال"!صؤ؟كأدناالشاءالوممهذاألىالامضا!مالىو؟رةالقصأن

.ا،صاإةةيرقبطرت!ياالتىفيقققدالزيالعابرثاشقد!هذاألىال!إو*1\نمسنا1هئ!اويخايلبرةلم

كذ-كانفهلءحقيتص"الىىيت6،ثميكادهمأيقعبثاوو:بالاالا"انيبدالىالعبهللسلامعبدالدكتوربفم:الم-حورالابر!ق

بهذ3كارتهالىالوصوشاالىذريعةهواما،المعلمعمدرفيحححيص؟الايمان

وصلوبند،اجب!!وبنصتين،م،تر-4زصةرضتمالأدابمنالأخيرإلعددأنادعجبمن

انءضهوتما.خااننعرفوفين((لبيك"عنوانيقالا%هذان!كلوهلنطاقعنضجلاوالثانية"فيسقنا-وادصهاتولأ-داممأةسو+-وعبت

منظهـلأن،مشهدهمناصحرل!سانمنهالشرابجعلولو!اا!اطرفيوبرذلىث"برقيالئازقياف"قيطلاليو،بيةخرالاوكلينجالمةانالأا!ا!كرب

السحر.اخارةعلىيساعدللاوحدهيقالابر؟المعافيمنمعتىعلىهذايداقفهل،ال!ثخصياتوتنثابنثأنا:لهويخى-إط

،-..ءرةتوقد،العجيلي)9دستاذ"اررحوريقالابر"فهىلىإوا4القساما
عنوعكر،الزواجيشغلهكانالد!اعلماشخصيهدفحالا%يقوهدا

يشغلهاكاناليبالسيدةوعبث،الوهمالىتس!سلمكاذتاتجيةالصغيرصفاءاصأوقص!،ا؟سوميعالجبىييأ،()1الجوميناجيقيقاًلىأشاعر1!افمما

برايديهاالأ-بءزكأءالتيالفعفةنفوسناالىالامرسودوبذ،ثلادالأ7-هـاقا!ص"هيأورصوريقار"برقصةلعلو.النةوسقرارا.تالىوى6ص

ضعفها.طظا!تفيصنيعتهابصثم.انسذأباجاب

عيثهز*هـ.الص.غيرةابتر"مخيعمس!نطمعلمقص"علىفيقومالقصةهيكلاما

قيتيام،بالواقعام،كا!اكلم،ذهبالمصادفةا-تعتهل،واالآطالنقو.ىار2من4رغتليش!خا-،لماهجرقد،ا!اتوفيتانبعدمنقطعة

؟إفالت!من

!السحوريقهبابركفر،تاذافليعذرفيصابماماءالنجوملياليديوانالىاشارة()1
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4!.،،اطبدعالم"عطرانهسالدينمحييلم!باح:الثاتصةألسنفوفيةا

الموسيكلىقيخلأ،اعتقيادهـافياحن،عتصبحم!امعتناقض4فيهفتاناىير

مذ.وفي.وتعاًلت/سهـتمهلأةأمر،اذ!ا!اء؟امرأةتكونانمنالمرأةبطلا؟.كاتبهايدخل.ايذيصالقصنوعمنوهيبمثانميةموضوعةتصةوهد!

بهذءتتفصحللإ.طلاقواسعةالوانواباةمنجديدةينابغدانتالل-فلةحولاسادةوتدوركا،الغربيةالحياةعادقصسثدعيهصخابمعقدجوفيتجري

وبتهوفنو،اختموزارمولبقىتنكرلاوأمسث.الجديدةالموسيقىثحبغربيةقنهاةوحونط،فيهالفلقةالحياةفبهرته،الغربعلىوقعقيضرفتئ

لاحياة،النؤرقموية،واردةاقا!ذوالىبهاتسموكانتمرصيقاهمانالا"-ةمنها.خصأ.حدتهاعنالراهقهد!اقعلفتالذ!الفن

هـمصنهورومعدن،شرقةشصهـ-ط.فاكاا"وسبقىخذ،اما.05حرارةولافياال!ثرقمنجاءهو:واحدةدرأصيةلغابةباريرلاشءريبانفالبطلان

ياصاح.!افوبر.هزفيية،إذنصاناالزنوجموبقى،بءذهكانتواذا-نف"صور-كماكانلكنهو)ء-فيهوالدهظنبخمسب-الجامعةفيليدر!

اازفيانتزصثحلنالأصج7بمءل-زصويرا(الجمل"بالدجاجاتتعجمزر.عةفيالفبتامهناتكثيرديكأ

ا؟،ا"بةخ!"تهاسسعنيتساء!يزالولأ،اللهـياةتلكبعد-ماصا-يروا4"يو.اانلايدمعبروهو5فتهانناعنكثيرمسلكعنبهيعورصريح

وجهحقيقةعنصهـالقناعلأنهام،الناق!"السنفونية.مقهأيصفرأنكا!!كفيسواء0والحرمانالبهبتذلكيعدالحلقيةالمتانةمناوتوامهما

ثم،؟فسهامعهايتولىالزنجيةا،وصقىسحراناطق.?؟متةالمش.فتاته.شهوريعدالاحويشالنهمهذا.لا!كاد.يلإد.نا.تم!ثي!رفي

مشيءت،يبقىلافيود"وله،النمدورانقضاءبعد-ماضكا-الطالبةعلى.الفىفتعر

الأطروافتعال،اجوخاقفيومهـارة،الصويرو،السردفيبراعةفتاة"وهي.المافيعازفلابةصغيرحفلةفي"والتذوقالاختهاراءطور

فيالمثاركةبداعىالصورنيعض!كثيروابرصكار،ابتذاللاواملالبدون"ذااختلطفلادريلأ"اطاجبينسداء،العينيناء-ضر،الشعراءسقر

اللحطكأألااطبمنيعرفلاخابحياةكألىءةصرواقعيةو،القريبةالحياة؟الواصفعلىالبشيطالوصف

القيكيةال!ادباطونبقى؟لمكأصيريرغدوأنلهشاوكنتلكنيو.الواقعيةمحوسنالفيللموببقىر.ررارلتشنمسويةالفتاةأنالتعارففيلحظةنفهمولا

الآةلمقباردة5عندهذهأتكااذاو-قاخهأيرلاالحقفيأيهبر-استبدهااءبلةوءدرجاء.!كلصبفلاعطرهانوععنيسأل!اهسةفترفيوحالاعزفها.

لالسماءيبةقر،نلالموا)صمبعيعةسر،ول)طينقذاربالأءهـء"فحذكمنءنفورمنالرغمعلى،بها"ءاعالايديزف!!،الموسيقىعنلكحدثأخر

عز-يىةفريسةأمامالصابرالثارعالعنيدالصيادمس!ثصنلثفقدالطلوامااكحد.ثيدترلالكنهاو،شستعملهالذفيالعطرعنثانيةف!أءا،اطديثهذا

ذللثبعدأدركاولا،.وصيدهاع!ااضظكمهماكلقدارلحمها4يهههلا،بارعة!الموسيقىعنالا

والفريسة؟الصيادهومنلر".!صعبةالنهايةان".الموصيقىعنوتحدنه،معهالحليبتشرب

ولا،الفربفي-تهورالتيالثرقيةالنفسيةعنعابرةلفتاتالقصةوةءأنخرصولكخها.قبلمن-يرماغركماوملذاتهاباري!مجويغرهاانهو

منلحرمانولالبيفيهايفعا!وما،شيءءنخص!ائصركاتمنعهاأنبصظيعيناديها-تيمناداتهاالىفتدعوه،الموسيقىدورالنا!ثانلقاءفيمعهلىقى

.السواءعلىاووهناهناضحاياهما،ثخبهوشبع،ضارجوع؟ابرحذامنموواين..الناقصةالشفونيةمنمقطوعةلأولبصفير

لفبةخاص.تصوير.الموسيمىفي-شلنثةميواطعندراساتالقصةوفيلي!سنودرسهالموسيقيةيسنجارامعاكتابىفاشترغابىارنبطلنا!انعلى

صرتكأعنذللثخ:تفنيلاوهي،اخازموصيقىيستعذبونالاء!مناعي!ولمحتىاا.براقاإوبرمن-زالاوما،معهاالموسيقىعنالئحد.ث

ليعهش،النق!عالمالىتصعدانمنبدلا،الح!عالمالىبهاتنحدرعاطفية...جيرعن!الجولهيتكشف

الزمن.منخظا.تمدىالىوجوديةعهصةهؤلأءشأنالموسيقىهذهمنثتقززهي"الجاز"موسيقىعنمجدثها،الآنو

فيا)ث؟سمنللونذا:ءةبارعةأمينةصورة-قلتثما-تبقىوار!ةو.جوبالموصيقىهذ.ببهمال!اوةأنثقنعهالستطاعولكن،الث!صيكيين

!،والعواطفوا،يواطالنوازعفيهكأتلط،معينمكانفيمعدودةفترة.عليهااخ!متياليهاالتعرف

.اط،زموسيقىفي-ولالأصكأاطالصيادتف!يربل،المحبق9العاتفك!ير-ماضا-فييفكرلاأكظكانو

منرأيادريلاول!ش.قعوالولللفنخالصأألقصةفيراث.يءـزا،عنيفاًشراباًواتالشقبا!فسقاما.عنيدةفريسةفيهيوقعصركعنيبحث

ع4ا)خهوير-سابءللو.،الأدبفيالتوجيهيمالبونأئوجودياتوالوجوديينمنخلإطدحمين-ث-جرمانسان-كهفويخط

المتروفيتكنان،الأنفيخطئهالارائحة،الإضبرائحةالمكانعبقحى

ادـواسيدهعاالهيدةترجمة:اللقاءبالجوانيةثخ،المابونووالعطروا!نفاسالعرقمنمزيج:اهـيئاو

هي-ويسجيادرمطرعايدهإسبدةاهـ"تها)ءاللقاء"فهيالالثةالظضةواماوقح،ع"الولمجيباثز.الاحساسعرير.،الأعصابيئير،الصرفة

.1(بياردومينداث"داتبههاو-الآدابدارعنغر!بةالجستز"مةاءلىاللحنبلخأنوما،القلبنيا!تظطعصرخةالكلاربنيتمنعلت

قصصأكثيرةةكثيرمننواحتثبهعاطفيةقصةا:كاالفصةنفوذعناتنستطيعا!وسيقىمننسي!جاًالأساءهىأنمحنحولسمشبكاملهااب!وقةانطلقتحق

كلإليةقصةانهانقولانوجستطخ،القدريمحوها.،الانساني!سطرهاوهزة،العروقفيالدممن،.شكاضالهلبباتضرمنمزيجهي،الدائية

،والقاوالرضاحاليفيالنفسيةالنوازعوصفمنفهاوردمالكثرةصعلىتلى،ألامامالىبحسسما.الت!يواذا.احليقةربغفيالأدكال

و!شابك،المفا-اتانتقاقألىتعودلاالقصةفيالقو،و..!جاهوالرايرءأسو،ثءميئحمرةخديهاعلى.تماةى.المصطنعوتخشب!ناالآوعنجمودهاالدقائق

ويصبها،بسيطةحاد؟4ءاخذاناستطاعالكاتبانالىتعودوانما،،شلحرادل.دافىءحيعنصردأنهياطمههاعطرلكنو.جديدبنورعيناهلقوتبر

من،ف"يسلانالقارئيملدثل!،ةموشعةبارقصةمنهاجعلفنيلطارفي؟عطركهوماوالان-
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-...-.-!وا-عردفيبعالبلييصبهاارعمهاإترا-(وباصتطاءلم.1ني،1.لا

1!ضمال!-.ش!!الأصلبرالمنينةص

..-.-ة--..لأنقياداشديدة،أطبعنيفة،ائنثؤادصبيةلكنهاو،كهلةامراًقق!ةاكا

في،صبهظلفينعهتو"ةثررو"الةىا-جت.الى-:قى.الاش؟تي!!ر

امحإيوءياظضراءسعىبقلمبعد.وحيدةفلبثت،امر:بماالىبمتاهاقذفبمم"رداء--الكتو.ي!بارجر

كانثم).عنهاالمتحسةرصا؟"انقظعبعدوجا"ش،الريفالىوعادت

عامةئظرةهذافقد.من!العيشمنخفضفيوحياكا،وحريئكا،زوجهاموت

الذكيالرصيفالىفعادت،الماضيالىالعودةفيالرغبةضديدكاناخاخر

الثعر،تما!أنعليوا!ي"الآداب"فطيالثرالقدبابيتابعمنلعل.0قنافةمتدافقة،الاسمنامواجبينفزكرومفت.سعادضهاظمدطال

والزذ،معاركاًيدخلهمنفمنهمءء.خلفةبوجوهالنقدبابيدخلونالمتتالينلا.عبفي،اجوفين.صد-لمين،يععدجبينذيرتلتلو-عت.وة-اة

.منتجريحومنتشاؤممن.يخلوانلاوحدةصيسفيتكلم.،شفتيهيعلو.مهملاداًثسا!خوقد،روبيرفناهاالاي!ناانهيق.منسؤلموان

ضهيايعلملاومو،النمدلجةفي،اولاالرأسلحيقطسمن.منهمعنحطرت،يلاحقههاخذالذيالفتىلهذاخليليدتيقنفسيوصفعلىنقعوهنا

تحرئحملسطحهامعخر:آلنقدإلتييدخلقوبادعلرمنمنهمالعيالضخولاحلوحتىفيهافحنخععدوتولتكرتهاكا،نكرتهاة،ألبمثعةال!ورقهذهخافتالتيالمهـاةولذد

-.-..-.ءايهوالاكقاث،ازجماعهالىاحنيندهاعاو"م...عنه

يؤذيفلا،أملم!معطرأممرءتحعل،السجادمنصروالف،عطررةوقاروغرقاًاصعوءت:النهرفيوقسهالرجلبالقاءالا.تنتهأعنيفةسدةمطارتلك

يقدجدابهد!لدكطهييهلالأعبالبالرلمدكماالذىخلنحتلفيأ)مااحبمنصيدخل،انتياولاحمترفيلتمضيالمتثةالجةودعتانبعدضتوهي*3.احدبهفيمراندون

.شنضذ!ءمنأو!ماب!لرفيامنابمفيتقعى،كائنهو.حيثا)فتيالحمال...ض-ىءالىفيضلى!الذ!طالماهـيقعذا...زو-أيز!اار

.ءنتعبرانولا،توجهانيدشلا،جدأبعيطة-قلت-ك،القضةان

اللفظر%دبمغلفاًب!!ااذاكانصعا4ًيكونفانه،الساخرافقداًما.واخلاصي!ونقدوالقلقددانترفياءاخمامنوسرالضفبعض5يةبترماالاا!3.ثىء

قىارزاط.مايلفعاًزال.مالانهبعديحتملهلاالحدليثادبنا-انادقدو)كتي.وراءهموشسعىصىبهمونحن،نقتليالذينالضحايابعضحعلدها

الىماناةديعمدانقيشةوانه.التجريبياخمخضاردوفيالمحدثينا:خاشعروعودة،امريكاالىالنهتىرعيطبعقاشقطاغتجبهالقصةفيلاحلعتاقيعل

شباب!موكوىيخلقوز،عليهدأبواالذكيمذا،بفنهميخسايعرضالساخرةا!لهجةتر!"ما.أماعبنفسهيصلهانالىال!رىي!ج،وجكقئتالرثاتالمرأة

عالثا%ةالقلق،المتوثبالجيلهذاشباب،اجديدة،المهجرالىيرحلونممن،ره*دذافيمثلهيت!ررابهـالذ*ذ.ثفهو

الممر.فةالثهيرةتللثميالاولى،العربى!للعرمثكلتان!ومايومارءرفيكثيرةضحاياذنمنفي!!ون،واولادهمواجهماشويغادر.ن

أاحدأولعل،التجديدثكلة:ايضاًالثهيرةتللثالانيةو،ام6كأبالالمادء"ضسعايا-نفسهالوطنفيوضمحايا،اخياةايقيتضممن،نف!هالمه!ر

جياضاحياةتناقضصوىشيءيشبههلاتفادمنالدعوتينهاتينمافيالىيفطن.والقلوباي!جادفيفحايا،وممنوية

نفمها.؟واحدةقعةالا-تعددهاعلى-الحياةقصةكانتهل،لكنوع

اعنيهقلماعزيزرمزهي،شابة.جوه،اليومنقدفي،عليناصتطلا!عداوىخامل

ايناقضابديا!هذا-وتناقضهخصبهوجرأتهو،توثبهو،قلقهوجلناةثور-

2جذ.راممقميحياتنامرافقنجغسئملتكادالخعهذهثورتناان"الممزق

بداعنالقد.غدبعداوغداهازأثيريتلاشىإنمنالععرانسانبطبيعة.الصق

فيتمالصاللعناتقبرنؤ-2تيةنمغفنأودبفعةمقراعبدهاوالو!دلاعتوثباسيكون،تعدديوع!دا،،عايصععاعم-اً،أ

ناكلقأن!جرؤو!وعشمجيثفيرا!اقناالفرحلتمزقي،رؤووسناعلىالسويسقناةأزم-ةتعالج

قامانهاتاثيرمن.دعل،.بالفعلقامتقدالا-ت!عيةوالسياسيةان.ثورتناا:الههرهذاعددفيأاقو

يطالبور،صمعناهملقدبةالثعروفيالأدبفيام!شالال،امالالشبدعوةاقوممحزربقلمالسويسلأزمةالاعمقالمعنى10

ارلته،وانفوشكوبههوتوجسهتوثبهفيالعربيالانسانهذاافقفىانءالعلمسياسى!العلوم!

اجدخرفيا.شدعد!دا!حهليساليافطالبثالزفنغذدهاناللافينتخ!ر،ما.العرحسهبيالانان،للامح!ورالدوليالقانونئيالسويسقاةنظام.2

اسكانياتعلىالثعاعالقاءفي،الاكطاطقىونعبراكارقهفيالكامنالأسدءرباطادمون

الريفة.الحرقاطياةالىباكوقةالنابفريةالودطفراتهاطتاففي،ابخينةرجاللاممتاذالق!ناةأزمةوراءوارقامحقائق.3

يأ؟لغتههيلنةاىىقى-عنهنتكلمالذيالعربيالانانهذاولكن.حنعرعافي

قل!اببال.احالاصي!هبميصلقي!ماعدالذتايفىالثقديديىايرضا!دطبهدكلهأضروريمكقامالييرهـدر
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-اركتو،المذياعكالئثار،الناءكفورمنهمنموحةلاالث!رهذافهعواالعثعراءمنشباببينناتاموقد.سبهوتفاعلونلهفيهتفونايالوف

نايقولونءيرهينوكأيرالحوا،رىانءير.يمة03ا.حاياتذاتءكبر.ءلىوالكفاحالتن!رروللنورالظامنةالجماميرندلءتلبية3ءهـ.واوقد،و.عوء

ناقبلعديدةسنوا.توستمفي،سنةينبعثرالأقللإوافهعلىسابقالتجديدويوصف،الطسىسليمانعندنافكان-نفسهالثعرفيايحرريةالأخرىالدعوة

مرحىامنشعرانناللمبددينفمرحى.لذأيتذوقوهانوقبلاءالاالناسيفهمهيلهةالثعبعنللثعبيتحدثونمموغيروالعنتيل،والفيتوري،ا!يب

يع.الربالنصريبأ.نلامنجر-ئينلمعاظفار.نعومةمنذتواقيعهاعى.والفهابانغام.يفهمها

أظقىام؟الروادعليهسيعبرالذكيالجرانااش؟الضحيةالجيلانااشكانبلسفقطوميلةالشعرمنتجعلانمناشلكانتالجيلثورةولكن

مسهم؟االروادمنحنالعربيالعرعل.كان،العجيبةالسحريةعص،هالل!سة؟خرهدة3ايفاالشعر

!ور،الثورةمنزوعينالمعاءرالعررتيالشعرثارفقد،اذنومكذاالجاقعلىاهااقوتكنلماناالعالغا-تاقوىمنلغةعليعتمدالذيومو

ء-يوجانبعلىفنيةوثورة،افضلطياةالمتطلعةالظامنةإلجموعبهاواكبيتجاوبانعليهبهان،وصققوةمنوالتطورالحياةمعنىفيمابكل.التطور

ا)كأيرمن،!يعاًنعلمكما،تتجرد!الثانيهانءير.لاهمية.لةاظطورمنالثع!ودعلالشبابمنابدونخرج،وهكذلللاملةالورقنداءء

الحالا.تبعض!!في،معاالاثنتينتبذتلعلهابل،الأ.لىالورةروحمن.8يسمعيعدفلمإمابيهافيوجددوا4اقافية.بابالتفاعيلوتلاعبواالعربي

الثورةروحتبهنواالذين،وألبيلتط،جوادوكاظماليابمعجرىكماالفريقسعرانوءلى.الوسطىالقر.نسيوفوقعمعةالجمالرغا.شعرهم

المنحى.يةعصسجدردةبفنيةو،الطرافةمنبكنبيرالسيايةوالا-حماعيةخارجةكانت،أ!بها.ماانثررتهالاالمعافيفطيدالتعدمن.يخلاالأول

امضء"اهذءءلىل-قالتقلب"هدبيقالكل"اوساطءفيريدوللذياللفطاماالى-شوقهوعن4كللجيلا"ورةعنالئافييقالفرعبربيمانفسهالشعرنطاقعن

القديم،الكلاسيكيبالنظممشبعةحواسهمفان،عجبلاو.فهوكئيرا!لديدة.التقديىمنهالةبألفإلمحاط0عمودعلىالخروجوفي،فسهالثعرفيالتحرر

بانيؤمنراانيم!شملاوهم.ع!غرالمتهمء!رفيالفوهاالتيالحياةوحبرو،ذكرهمااورد،قباقيارقىو،السيابشاكربدرلهؤلاءملأو"يكفينا

افجامأالقصيدةليمنطالتناسقيصطنعالذيالثعرفيالرتبالك!سيكياللحن.وءورةتناقضنمنونفسيتهجيلناحياةتعنيهمالكلدقيقانمثلانلأكما

اكثريةالتمبيروبالقوةباللباخبيعتىالذيالحدليثالفنيرقبلهيعدلم،هندسياًيلتقيانان!-!،السوريةالمديةمنقبافيار،وشالعراقيالريفمنالسياب

الهندصي.يقالنغميوقئالبقشوريعنىمما.ذللثينفصلانبعدثم،صاحرةبائيةبكهرالمتجددمماشعرش!حنعلىةبالقدرفقط

أ.تمافيةاكظهـ5فيالسهولةأءروبالسعيالمتجدديناءال!ثمربرنير.،تدما:ثمب!ثغفلملتفينحولهيسمعونالاسايتوسطحلقاتاتاتومزالسيابمررأيت.قد

الخررهذاهللكن.-المتعددةفيالقولمنجلباًاىر!3قوحسبالواحدةيع!بمم.لاالذينلنلثاوفحتىارقى.اما،احزينةالثور-"الرا:عةا؟"امهافى

المحلق،وابةلحيالىالمبدعةالفكرةدورفاب!اذن؟القصيدةفيصيءكلهوريخشةمنتلويباًاكثرقلماًلهبانمتناهيةبساطةفيفونبترالمغلف:يرغزله

ا!ز-يمةالل!ظةويةويرالت!و"تمدرةالعامالجرصو،السادقةالجياشةوالعاطفة8شاعريةبأخص!بقبانياراشمادقاًفيعترلاممنبعدايقاانا.كوخفان

!*!الكطائدإزواعلمنالناءوالمر!!والاسلوباقيقالمبكوالشاعرية.صالتقياخالكيولا

نابراط-الموبتمىءنبالتونأبنقوأطلااننا؟القصيدةشعربهاينتفخانومبرلاالخدودهذا!كنو:الثعرفيالتجديديةاخركةومناهضويقول

صفىةضسورةالىيدعوص.نولكن-الشعرعناصرمنهامعنصرالموسيقىلوكانواكألك؟صوابعليهمفهل،فنهالبسانه.ـ..العربيةاإنفسيةعن

.هـتابةاكفمفندصةعلىتعتمدلماالعاموبقىاعظمان؟-الموبقىفيهذ.الرتابةطابعيدما!الزالذكطممايالأميلرللمرصحي!ءميشلننهياتالثرهذالاءملما

يدكألااننا،الرائعإفجمايعالصوزوالتنويعءلىاعتمدتبا!،تكراريةقيا.اط""يراوشراا.لكنه!الثقافهخثوزتهاصقلتبداوة،اصيلةقبداو

ماءليرأعابررةلوةومجدثالسعنجدرالذيللرفيتعبدأيصبحأنللثعر..همء!رينوبم!رالبياقيالومابعبدوجوادوكاظمألياببهم...اعفي

ءالقصيدةمعانيمعالنسجمةاوانعةالرا،عانيمنالالفاظحلوتحتهاكأفيىاردش،المترفةالمدنيهروحعواورالذينالمدنانجناءعلالتجديداقتعرولو

بف!اإيهكلن-اوازفي.الشعرفيامقئالألحواعابديهاانا.دملاحظةلمطانثم.زظربصض!قوفمفيلنالكان،الملائكةكوناشاطيدريبلندوقباخط

منمةثتماًادباًكاتاذا-.والحريةإشعوبواالحياةعنيتحدثالذمميالادبحماورةاب!واهري،الثعرعنيخدثيالجواهريجلسجزةقصمدةمنذ

الانبعاثهذافانالعرحالةوفي،يدقيلماالواعيةالانمانيةالر.حاعماق،طباعهممنألكثيروورثلغتهمثور.أنهءبالعباسيينبطناكأالتيالوصل

يركونانلا،الشاعر%وحياًمرتو،درجاز"اقحىالىاعيلايكونانمجبودا!راءبالمجزنضهاعنتعبرالتيالمتنبيئورقابى"هياللاهبةوثورتي

عا،فيلانفعازرنتهجةينظمالذيهوابىدعالحقيقيفالثعر.سواءلروحعدىالياسةمباذلبكلالطعنفيحيلةاوسجهموهجا،شرائناأشرفهو،المقذع

،القصيدةباحكالىالاتوىيرلاولظ!ا4ملحنلهيجا،الثاعرنفسفيتنقفيالتيالهائجةالثوريةبالعاطفةمثحونةاًلمئةالا؟يا.تيفاق،.السياسييبئ

نا!يقاًوعاطفياًعقاياًياناًاًبهايؤمنلااهلأرزبنىاذألل!ثاعراذنيمكنفلافشدثكنا.ضكبنذلك.مافي،شعبيةئعرائنااكثرأنه5ءف:أالجماهيرطا

رفيع.شعرممطقالبفييخرجهاكانمن)ء؟.بالحقةالمليئةبلهجتهليفقا)!،التجديد،..عنالثعرعن،قلتكما

الضحل.الثهرلامحديدفامنامبةإش:دابقطمعخةيةالثعرلهذافانمجسوعاتنلوخهيبت،تهيبتلتيؤ-بنافيمنلياءؤعفالشعر؟التجديدعلفيماقدر

كاملاتجرداًءحمطهعنالتجردماصاعريستطغانمم!،اراءلاا.نيثمص..وحهـاتبحالتيا-،هيرحبيخ!رالجواهريا.رىأناحباالخديد"لافط

ارىاش!.العاديانحرداحساصيةتفوقمجاصيةيت!خ9"لاعلىنفسهالاعتكافو-يعملونماعلىالمتجددوناءالثعرمجرؤيفلاغجبا!ووا!".لهبالمتات

صنحار*:تلحالة"عاكرةصوالاهيانر.ئالعرالثاعرينظمهاقصي!ةانكل7".؟لهمليهفاثهنافمن..هعظيمةلشجاعةاكا

عاكسهةصورثكونانء2تبثذر*الوجدانبال!ثعروان.ا،مقدالتاق-فمناانكونيعتر،ونكئير5غيروهناتوالجواهركط-ءظيمةلجاعةوانها

بيتناقى-.-طئيايرساتيةخربةعلى4صبينماويانة.هذا-تمفامنلمناحمجدثمالكلطبيعيتجاوبلانها،متعمدةمنها!ثراتلقائيةهيالثعر"ورة

تنعكيوتيتهةانهمعيانقار?يرىإلاء-عقليشاوطباثعناعا!اتاوالربيةفئالتجديدبلادنا.فيالتقافةلاتصلرطبيعيوتجا.ب،!انماحداثحرنناعن
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القيالكلرافةبهاجىدمفاقيالطريلةالقصيدةهذء3فياغياقنبون.علىالبدعبلىالعربرالاعرتصزروثمة؟العاطفيةومفاهيمهعصرناماءرعليها

نااكاعرهذاباصتثلاعةلن.(1المهاصسالعندليباءيو-فقصيدةفيوجدح!العاطفي.بقلقه،ألحرمانوءجمةالزبيناعهبعر:بلهفتهر!العرالرجل

تمرلمجديردةاخيلهبالثعراكابص"أىاقهمنيستنيطان-لعارفت!ثاديهيبهد.بثوقهابانطواكاالعربيةوالمرأةبيةالرالاعرةتص.روو؟يقة؟ا!الميو

فعل؟فهلا،قبلمناً!صيرال!ثعرأتسااعلعها.!؟ألصحييمانطادقهاتعرقلالقيالقيودتلكبكل.الخررال

للسصابشاكربفر:"مقبرةمنرسالة!"4القصشأكأقيسانهاذخا!ةبصعوبةدينؤسفانهالقو!الشعراما

منفةدا-للإوما)نهؤ"بدأءقمنذهائلةةبكزلو.تناوقدالشعراءلأنوذك-

انرمايبيوصفثورةعينيهوفي؟علينايطل7خرعر!كطوجهوهذاالغ.اطة*اثارةفي-للتياةلصايتهخاذلاالمدتعلىباعثامبتذلايخرجانالسهل

.-!بل!الثرفيالتجديدروادمنرائدالسيابماكربدر.انقادهاوالقلوبفيالقوميةللمثاعرقيءفيو

طديث،ا)ثعرلعبون"منةمقبرمناصةرسا"قصيدته.رفيعبمجديبثر.لادبر.يا

اًلعاط**دقتوفللمشالخيالعةوروأبىأثجمزالةالفكرةطرافةالىقيحاظطعىيروسف:لابعثنفير

المدفوناالعاهذا،بدرعنهيخدثالذيالعالمهذا.اءلزيةةالثاالقومية.ح

اباءدبر"بالا،صواهنيماكلفيهان!؟يستفيقانلهآناما،الحياةفيامامالأدبيومستصل"يةالشاعرقدفقالشبهاباشالشعرمن!زاثاعرهنا

وهناك،غةلاقي"الجالعونءافهناك،تتحركبدأتالحياةاسبابولكر-الذيالمستقبلهذلفيالفنيالابداعالىبشعرهيرصلانبامكاج"انه.اكاملسا

ايرضا2اثحنالكنو،والحياةالنورالىتواوكاهم،الظلاممن"الأشقياء)ء.عينتظرء

قد.4لل-كأفلوقت.انء!ر،الصدورإرأبربىأهدابهاخرحالتيالمبثوثةا)ميونهذهالعربيةبواليقظةانتفاضةعنالخماببيوسفثيتحد"البعث)ءنفيرفي

د"الا!إ-ر!رع!علىالشمسلستقجلتوقدتثورالجزا!هيا،ن!عنو،ريا)مرأاداروحفيلليلكؤافبع-!اإلتييةالعربالانتفافتالنثوة

ة"تثورلالينهـهرالحزنذللثوعنفلسطينالسلوبلمورو،قلبهفيير:"!هالذييرالمرلحزنلهذا

ضتتء!وعاوم-إضيرأاإبيتاهذافيالوجودالعاطلىالثحناءدا)فيفىاالجزثورةو!ن.قالضالىالصحراءعبراليقظةكأخر

اروعها.يكنلمانمعاصرةعربيةقمميدةبه

م--اصم.-أ-?،..رستعمالاا-طيملعظاحهاوكفااللاهـ:"
؟ا)!ص.يددفيأيعاًسالموص"ييطالتورهداالكا!سيكيهعساولا-طهل

-.،رتدولاالتىاالثسى"وباالحيالتفاصيلبعكسالىولنننهرءلم!امل.اصلاتلكاأبياذ،واقلصحناًاكئركانتولر"يلةالقصيدة

ا)ىرالعيوو

ضط!و!دىالانموارروت!راقياوالظفون،ارالاسرأهدابهاصكرحفقطاطباظيا!تلاعبواحداًومعنىء!لالتيا!ولىالعرةبابياتهااطابها

بلع?*!كأرز،اكابوا!ريرفوس!3س"انوارشلال،داريفير:بلالاحياء.الواحدةلمفايةالمختافةالشعريةإ!وروبا

4از-الاطل-دءلىالثسويىخزفيلابديلءالعبهذاعهيلقىالمحتومة:حانهافياستعملتاًنهاىارلايددالق!فيالفاظاًهناثانثم

هذا-ابر:ا!!حذأورحماالتيالإبديةاللعنةعقدةحلتوقد-بىعريف-يزترىأننهامجزاكطمماناقاك-عنحدشهفييوسفالاعريقول

.ذا)ف-ا!ا-لهذا،الراندابيلحذا،ا،*طاءالمناضلالجلوطنبا،1ا!زلىعلىذوىأا!بفيالمر3الجبابعد

قرمرلل!ظ:"ا"ءفيظلال"ءزأامعرفتذلاالعربيهالأمةفيررإبئ"ىفة3ا؟بافياهـرةععفةان

.ص:يقولو.اعابلكاناط!رقةالم!رةكلعنىالصرابلباهقاذولو

لمعر-بر"عنه1عوكأءاينااسيططخظا!الثولرةوجهإمامنامنوقيبجبار:الاحداعلىعزمامتيئر،قئ1ربياالير-م

إ:نالنفيتانثيهع1)ينناز"!،الملثمافيافافةروح!روآكأمافربعمق"علىأكسليفيآلتمدرفيالنارفيكهفناائشعلتو!دناالذيالةيدنحطم

-مثء،دتمعتكأاءظلأواتهقادلاو،هناثورةف!*،رترزو-كه،فيالأفركهففكذمةإشورةر01يعنيكاناذا-الكهففيالنارباشتعاليعنىفماذا

لثاريم4أزب.وا.،يرباحبنر"انانوجهولكهـنه-اء4وحرالجط!كلذااني!ى"لعلوالأفؤلهـيتطىقاوعزماوروحوبهلمةالاستعنمالمغلوطة

4!أثاعرار-4ء:كلر---ؤدد-يالعوادليخافان-.بيةعرتكن!!قافتهأنفينقمته:وقال.المتينالبيتلتبريال!كفستررقافورة

لنيو.فإنرالمعصفيؤموى:يرشاعر"الماء"ظا!!!في4قصيدزفيلخانجهيتراصوارووصجانسو!يقتادن،لليومبعدعادما

-ميرحرانيخىبا)-عربرأنمناوتاصبضبيالعرالثمرصتجما:،تبدأمنذتسجنبل،-متادلاوالاعوار

نج!ؤ-يى!ا(الماءفيكاإ*ل".شعريإبقافيينظمانأ،منثورشعرالىبةالدامياتالقلوبيختبيءماكأاليمتأهو:وقال

الأذنفيووفص"وا؟--امطوصحمقاد.بواكألمنىمنهااشغرسشعره،فامغإرو-يئذإكمع-!لآ!ااستعمافا-يكنماتمعديوللازمنتممليختبيءكامةان

العام!جالمهفرااا%الالأعتهيئفيإ،رفقدغمشد!حذمنتع!اسءانه،حتى.عمقهلكنهالمقضهيدلا-ابكل.فيها!-يءاذ4يعتيا.مماو،الداميةالقلوبييءانهيعتيلالأنه

قيالمو-ودةللرائعةالشعريةالصوركلجمالمتراكاعراليناينقا!لمو-اكألجزلعنحديثهقيظالذيماثم

التا؟.ثالث!ار"قي،رئرا-خفلو.جمةالترفياحمابهعلى،قرمرضارقميدةالعواهرالبغياتاطفالاحلامفيضا!ص؟

ا)"كلرءنبها-رجنوالوزاًنصياعأ،قافيةواحماباإوجدالقصيدةفياعاش..

به4ذكرانكلءتلمانجةترانها:العام؟لمعنىاحتفاظهءلى،قليا3نيالا؟رةرشيقةء!هروالاضافاتلطيفغيرالمعى؟ورن،لافربهميعيفهل

هكذاالئعرياذ-سفي"قاطرالسفحفيوابلاقبلوشلألالوبهت"اطوقا

الحراشفااازانلوااابحاوالىاصحداعراالاقاطعلىاو؟زاجريقللماءللبيتبةبالةجدأفعيفةقاطروكلمة

المىا!ير?بءعندماو.اطا؟كامناقيثرعلى-ص-ئنابيات-!هبانةفيو.اصط

الأ.2المياافيماقفيا-تقرتقدناصأ،كامنخاابىيا!العرمنكلهاناكايةسالمهالفلاحةعنبهايتحدثألتياكتهرةااءاو
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الناءلىان!الشمرب!!فيلهقالقباتضحونماأكثيرازتماإقال"؟ماذا)ء-اطيدرميبلند:،وحدقي"

ادواعفالناءر،ا)"،مدوالنوع،ابزندقعالوع؟دوعينالىقسمهميمكنلا

اخر!"فلر.ففيعنهايعبرولاظروففينف"عنيعبر!موبعض.لمالاحد!لعنيعبرآخروجمهعلينافيطل،ا.طيقشعراءالىنعودا،.حدقق،ءومع

واا!؟ظنعلاقىدرةافيواتان؟انمىان0بنفرقاًهناكاننعرف:ميعاًاكناوإدرنةاابن،بلنذلكنو،وصراعبرموقلق-منالجيلهذاردحيصهرما

نايمكنهلاالسعران.فؤطنوعينالىإناءلىااورملمازيثماقبهـ.سعةفيالمدنابناءشخصية.ضيقودمثاؤمهبرمهفييتجاوكأطالمعقدةالكبيرة

في"-دالصوالفلوعليعتمدانه.معنىمنالكلمةدزهفيمابكلاقعياًويكلون.اطارهاضمنيعيثىخاعةةفسيةلهانبدفلا،ةالكبر

.دونواذ!الواقعاتخراادبا!ال."موقيضفةفيصفراءعثبة".كلتالتيوحدتهبلنديخاطبقصيدتهفي

،زلمتميلأنها،ش!اًمنهايفهمانورفشرقرأهافانهالناعرريالاستاذاعا"ورخبلىمن.تانهابل،ظلهزكأتمالقيادرؤمن،سكوتهمننمتاممها

ي:وزلاونحئيرمعهيكونوقدالمعروفالعمودعلىالخارجالثعرنوعالىانيدطير،،برئمهاولكنه،ظييةجرداءكاففرةظت،وتالعن!خيوط

نايمكناالذيما...ولكنالمتجددالثعريستذوقونلالانماطوبها*اولىمو،جنونو.ضحفثوظنونحسرالناسرمند!ضيرلهليمسى4قركه

نخن؟ؤفعلالم:،هـثةحدتهومنيرههحوأنيد.ءر"اصىالشمسدروبفي.ممرمرهـ،)ء4ل

.المواثالىالآيلاطياةسكرفيصحوتهيغرقد

شلهىجميللهمد:،للعوبيالث!عرقالىنداء"صنيينتصنوالسكرفيتغرقصحوقيلمء

".صدرييشثرالذي.للنسرللناسانا

علكيهان.اطإءي-دانهفيالمعركةجوالىضلي-الثبافيمنأخرشاعرزفيبلات!حاكاومع.متفنوبترءيز،مظسكةبوحدةتتمتعالقصيدة

اسلفتوقد.رصغوءشيرشعراءروحهشعرفي2،ارفايا.بعدجفسهبخداننحرالبعنفوم!فيذرولقاكااقولاناصثطيعبل،والقوةا،مإةمن-د!دةآفاقاً

.القءوصعوباتمزالقويللشعربانالقوكمهبم".متعةبهيبء.رمخدرحوفيالانسانتدخانهذارنممفاكاممتوحةآفاقأ

ا!االاأ"ماطاث"رافيالوزنلصهحةيفتبهانالثاعرالاستاذعلىانثم.وحدسهصفوفيالتعهكرعذاإلثاعرعلاجمترض

.لدا-تو"ةءبارفيبرحد.كمامطبعيةكلكاالقصيدةفينزالواخثلاءكانت11.ءوقيانا-كصمتي،جسكالر،افرفىفأمسرحديثأو"

"!ظع."ددل11كأاع11"4إجاافيورد.توقد"الاروعالغدصاعالابعطالانيصفىولاة!رجيبير!رجسحعرادفهـقي!كلمةاستعمالفان

قو)ه:فيالاعرالاخارادهاقايخةايثمءالاهـداناد!يتر

فيالحراخوكايرطويها-الملابتق:صفيا-والدينالمبدءالثعرفضاع!جرداءكالحيبةقفرة"جداموفقن!!القصيدةفيالموجودارالتكلاما

ما!يينبض-و-رابرىبانمشر4ءوالثصبدروفيالانسانممردانسناؤلااتنوعلى."انتيبةكا.

ة1حراحددىتاكأذتنخرفاذا؟الو،نمجرثانعا!هنألو:/إ-لبا.-حرفية"اص،-اف-!در.بفيوسمرهـ.لمط"البيتحدافانإعمى

،إ!-قنجاحاًحاما!معينشعو!اوفكرةعنالىعبير.فيلجحشاعرأىشاد

.سا،ورساص.".ضناوانقباضنالىلادرتقدقصيدتهولوكازتلههف.

الساموافيجلال:"لوالجزلفيبحار"الجيو!ياظف!راءسلمى:الممامدون

ض!بةزقاهـبفيموكأسءفا.احماإشكلليننصايخنقهتالمثبابا.-هـاخرصص-وت

عند،الصغارءالا*لىفىالفجاءالى،11ءساقط11فى!كلؤ.!الى!قييفحاناطدرطنيم!-ت،سولبر-نفىانقدانصهيلالدكاةوريراح

هـبغ.كر-رلم

التحرراعدأءمزلخابت"ب؟.خماا!!دورفيليب-!ث،قول!!نهةالشعبأبناءء--،ءحة!ى.اتاتتدسةهـتيفرانانز:أ3يمكنهاط،لال!هحبرض!يمانتاجه

ا)صع-س.تاذءأذ-تم!ةفىدا4تفيدؤصتاالامرحذااخال؟حبنالىلوو

:60006000000100000000.هاهه0،008"ه"ه"،00081001000008080.ا.هاههههأهه"..8"هثذألزد.ءدمالاذكخل!كطو.ليأليفاخو!2تأيبرفيأيرءلىاحكمأن

إسالسولئاه!م3نكرةحودداكأماصدرسعةبكافاذد!نفسيمنتميا!نفسياحررات

...نقا!رماهزصيدةا

لررليأعهنالةافى3إ"رساوجودبوجوبيومنونممنضولمالعامرءةاديب-%مدالاصتاذليقال

3.-..:.-خطمحث+كأف!جماليل!-ا-"زأجبها،ئجألقصيدةكذءفيرسالتكضيماولكن)ء.لىلأديب

باطر!3كبيرهصمصاتمماممطلبيمع-.-انكليرعهندق01+صعورئيبحثستوقوفىرصالةمنض!أهـ-ل!.ل!!هاخاصةرسالة

3:انرباطادمونالايهتورالكبيرالقانونيفيهيثإتالدقهق.عنايختدفمقعند

هراداونهـ-اتاأمهاةحمانههسالحوهسهاحهبةو"دهاوسهسهر5لياإرجوثوا-"الطريفةالنبنادبةبلهجتهقرمشارلالاضاذلطوقال

شاملة5ققهيةدراسةاساسعلىوذللثبرعليهاافوالاض-ءاذصاقيا"برفيدطمة"حاتفيعليأ!قا!"اكر-أع:بهاكلمتتتبدليابؤقيان

...نفسهانطينهةالقسطلمعاهدة-إ.كأبد!احضعيات!ا.ياءال!-كرء:جمدانا."تصبرعبيددنا"قدتحيث!رتين

للاخير،العلوم"عددفياقرأه-ءكا!األقصيدةوحرمعصنسجمحتىفدود

العيد-الاستاذ)إوجيةاتسيهوأتفكرةحيثصتألسعيد"ه-الاستاذوتناوخا

الويمصدرا!اكعراز!ا!اق!!اليالمتفتكااأظ،كأ.بمإءدثفي-.!اكفيبعلم-تتص
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ء*....؟؟5!ه:::::::"؟:.ةمه::.!ه::::؟:ه--ه:مع!يمتا.ل!خه."القلوبفيالضياءتزرعشفاعبلا"عيونبلاجةغداظنته.و

دولميثندل!ين!ت.:::ةمحمسىليرقهسورمةة!ةجديدمنالحقواطرعدتر"ببمحهعالمنافيوميبعثالجزاءفيبث..تد
::."جديدمنالربغويو.لد

مر--.0.05....".
رربم::-ة":ةلولح::0ءخاالذيف!ايديامنيهربالعىان-فات*إءفاقيمبالغةالقصيدةفي

أصآر!رمصهم000؟:ة:ةت؟:لهموكوصص5م...::؟"الجناحةكسيراشةفرحوطاكوم،مكصلمةبديكوفي"بقوله.إلناعر

؟::::ت!:::.:؟ط!انولالبساطةففيهها"بغالر!لمقرافييعود)نوقيل"قولهاحب

أآ:أ::"::.ة:بةة:ةة:-::-:--ا.-:إ-:إأ-:ءاطوالعزيزعبد"أناوافي،انت"لأزنك

لىو!بر!ءا!ص!ضو،ا!اع:قىاص.،بتهآخروخاعر4معذبصراععئينحلويروحعنريرجثقءزق
في/7-صم------*!فيغدهوامضرفييومه،لهيفىاريد،ضائروشقيانهءللقلق...العحر

ا!أ--الطافىزالطليقةالسعيدةالحبيحة.كذهوالعذاببالاماتمحامانيجرؤفلا-ياجرد
:-----ص.الاعنةالبسامة

درص!ء!كلقالقلمهذاجياحن!حانعلينااننجايكا+فماذأ-ا-ييامهددولكن

2101":اعهـاهـا!فيالمتابدةالكابةوألعميقيرالمرال"أصأنطقاز"ء-يعأي!جبناالذيالممزق

.أ!م01ناحماة.مااحالنةالا.: 5115لحظاتفي%أسهاتطلوعصرمرءمحرلىدو-ر

0)112رلما35500مممملاانعليناولكن-41حدلاعدمفيا!ء%اقوا!ملصعللعاتفتغرقاغإلفر

.ة!ر*هءسحإاالىالجماءكرتلوبفيالحنكرإ؟وان-...العميقالفرخالىالدءوةعنننفك

.وابدأعازءص!ارو-!بمنفيهامابكللحياةا
55

لمصولحلابينابعدالث:"ورارضا".منقاعهماينببثر)ءابىيبةعينيتشلإيم!كيعجبنيلا

كي...ء!-ل

...-!،..العميقالهكروالجميلةالعن2

.-لههفسيككل5!ا،!ددار"قاط.لحنةىلالة،الضناندا?""انقدانمىسهملالدكتورمحص

سلاسابوسيلسةللصعر..،سهداء!

.-أ!-!!ت
!مصاء،لينةاتحافي،سيدي.ء"الموهوبالطفلأاعندالفعلردهومااعرفان

-حإ"ألعالمشقاءمنشيناًلهتضمنالاءرفحساسية-بالحزنالممزوخالفرحانه

..ء4طفولمنذوحهرفيسكوبأ

03يمةالكرالاس!اء5هذسلسلةالىمض،فاًاسمهاتجداذلينةتغتراناحثى

!كاحىفي-!"يةالع!قيراماو-يةالثاعرربذو!اؤبزنلمسيعاًبمانناهتغتر!انعا!سللكئ

.ت،/--!--لأع!.-أدقياوفلمرحرمةلينةشتبتعاممذمالمستقبل،ميجاودةامرهونفأمرها

."-!-،----،

001؟:!-05.05جدقييافل!اذا-عملىوفيقل-يفي،أنسانبلقياسعراننيجدتييا"لمواء

-!-ير!ايرىبووهـير،الطذولةروحمعيتفاعا!محرالكلروبدألقده"؟نسانلبىئاشعر

؟.--!-"ثئامن1ثئئجير1الاصدظهم!سالىداًجةالعالمعلىيطاعلنا،ديااوب!.الوطن،الارض،يةاطر،ا!نسان

-آء!--!لاأصاوار!!اح،4لىز-ف!اأقياةالثوروالنورثهسنور.كنجمهاعل،طلعناالتي

،!----اايضرلالاستقرثهدور.مماور

+...ااعفوإخهمفياءاؤسعرحزنالىوميلهالينةاحساسرقةجمهاكلنداءلآمقطوع

2صبلاءتباط-االجمى،لإ،وادحشفيلعنواتها.انحخابها.شيئااضاعمنلهفةوجمثا

و!ار/سمم!ء!طر!يمارءرعلىا؟داب""ااشكروانيأخايالية.عروسها!اذفالمتكررةاتهامعندالينسجبم

فيلي:"ءمرزا-ياالسيابثرشابدرالاستاذيقنا+ءلىأش!صروا)ةشجيعك!ذا

".ءلااملنا؟ينةتخيبل!انوأملداب3ا!االمقماوعةأعساا-

6؟1301561.يئبتارحمصمديةفيالقادمالسحبيجريالجيوسيماظضراءسالىبغداد
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