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للمعركةاغافي

شعراويلابراهيمشعريةءوعة

لقاهرةبلبيةالعرالث!قافةدارا-منصثور

-

الذفيأليوميالكاثن"أيشعروإبزاهيم"لذثاو!أنهناأحاوللاأنا

الانسانأءي،انتاجهفيالمتحققالكائنوا.كلا..والإمكانالصيرورةفي!ر

القوانيتفع":انه"المعرحسةأغاتي":الشعرية--وعتهفيعنهقياصظالذي

أز!أربينكنوعد،الموجهالأدبقافلةقيفهار!(،وفهلض!إالعلميهة

ألشقوفي-"يثق"والذي..العالميموالسادجو.التحرر."الواقعية"

اكلماتباافييدحفهتفييضحيأنيمكنهلا":االقصءيددلأن-خاصكأ

مقدرراأعدتادقيةالجا،شالقوالبداخ!يبتعدألأايجطهلا"مما"اًلمنغومة

إنالاش!ةءفسكلماحتوفي،"..علجمهال!رألحديد!ةالسكككقضبان

."يق"صرو،ليتهمسمصؤوجبهاو..!ضبطباصحيعر"الذني

.دفىأيلمطفي..جدالبد6ا،جمادئذويمن"اويضعر"فاسصدوإذن.

دريةالنيبتآخرلتعإرأو..ألابداحعوممارسةالمبدأصينالتوفيققيأصلب

..!؟بالطبعالشعرعالمكي:والتطبيق

الآناتقبيهااصنحاوالى11افعريةالمجموءة)،هذدآنظنيعلييغذبالذي/

:..ومفاديمنا01ؤ!-ايام!تفيكثيرءدداالنظرأخعيدسعيدةفرصةتا"قيح

منحقآيجعلظكاف.لانتلكأوالقيمبهذهدؤمنبأنناءهـد.القولءفهصظ

لأصما..بالقولالايمانجصردفيهايكفيلااررأسةأنأم؟..القيم-ملة

تتضخحيثبالفصالايمانمرح!ةإلىالضروريالمتأفيالانتقالتتطلب

نءليهشمف،البناءاخدليالنقدلمحكتتعرضأنفاويتلح،المفاهيم

..!تكشصحلاأو،الباقيةليتهافعاو،لحقيقيادهاموص

:ةعثرالاذنتي11الصصركةأغاقي"رتفحصظ:إذن"بنارعال"

..بصش".الحاما!أصااوحلما:"ش!هـأويألسيدلنايقول.."الكنز"

ما:يوما"جده"عن!قاق،ضكأ.."الدهورماضصظفيالأجدادعنرصناهو

ال!شهذاإن"

مطلسمسحو:

يظأبقلصسي-صاررحرسلث

"..!جهـممنجمظصرو!صظ..يكلمحديدو

:فيهول،الغائ!""النبوءة"كهـذهصستنكرذاكوؤثالناظمركان

..يهذيابد*ز!إن00أميويلصظ"
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"،.؟يتكلمحديدأ

؟أن!االغر6"أ!هيهد"عفمايقولأيام..لجداأبامتمضتج!و.هـ.

1(النشيدص-أببالنورفمترحلممصثلح"

::أيومغيرالأمسإذاو،لحاذاًغيرلحالأإذا0،5

?ياداتظهرفيأصسوطاوهـأيتا)

ؤخاتيب!كأفياباخد3كأ-أور

فىرالصحلصقفيأنصوكصدانججمتتحياثو

"دحمرالتو.،لاجاليابموعاؤوءو(05!؟)"ءيالي"كأ

:أ!:4"شعجو))!خما!و..

"ء*لىشيورث؟إلزز01!"

11دطاءبعيدءكاو

،وأإكاناشصملنفيءرردةخ؟برثأشظص!صجمةاعحوهـمطا.-مةؤ،ي..

..!أءبرصواءسوالمهـقدةنجدأ"دصبوءة"ألمعاايةرسطوأ

--ظص!!.ةرطإصظاليرأوءنعماهـءإمةالإسإلىء6!الشاءهـيرمشصدانفاذا

:ليؤوكماضأأ

.!تتأفي.."

برلاديقبرمنأحمنىمصس"ا

(1أدي.-%؟برمن،ءرصظمن،دكليصت

أماتشأ"!أسدأا)إلىز!أربحيثأزجمةوالعدوالمكرمتكازتواذا..

:وتقولقديمحقدفيبم..أسوانسديقصداًلثاعر

:اكص.تو..بثمننعظينحن11

زةالشعب،وتارحظصاأوطن11

:..ادةلحاابمددا(،*و)""دت!رار-رثاعل"آددري!ونصكيف

..عروشصيا")

ورثناهؤداألسدكنزخلفإن

-راًلد،ماضبصظ..الاجدأدعات

ؤرفدروعليهتخوروحنا

الث!كأهذاإذ":جديقال

مضلمسمرمصرو

بتألمبؤلمفمصريالسحرس:كأك

..!؟(11-،مكلءتنج!روف..يتكلمو-ديد

فالشاعر:يعوؤهابرثا،عركةافيدلا"لؤ!تردا!ذبهيمدناالذينا،ضصهوإن

يراسىراعنز:ضناأرو.هزسازناإوء.يخناتارأي"لأجدادااثتر"يتمثلص



كفاخأنويز-!م.ـ.مشعوذة"ثمطاءءجوز"ذيهذة!وف..المصإ-إن!!مقم

فهو..!العبم-:-دهلم(%نبوءة"خققدءسدأدهلإسترا&::ميتالمالأيين

اومزاياهيرهنيالآرممف!وفافيودو،!ماذاذفعالفيأسفبجءةألاذدممدد!ا

إظفر:اإلىا.طهوعدخ!بح!اإلىحعشةا

شمطاءيااليومهذاجاء"

إيئاجاعقد

!كلخلث*ت11ذف!

ليلناانويرحانيا

و!انمطقإن..د؟ذدطيفأ-3،(00!؟)وهـلىفغاسطوقاًإخثدقاذأو

..الم!خوليالا،ءعاوأت"!طريات"?ساولاقعإيايماًلستيثةوعةاكشح!نوقنها

.بة(!باإذاتانالأخيرا!ذانمنطقناإ"س،ت

القديمد!زيوإذا..

اًلقناهوضيأروالسدوليناصاإذاو

..!"أكبيرأفيشعإلىعادتدلممها

لاحيثمانالعقدفي11اًلنفاكين"أنصارصنهـكاس*راويا)سيدأيكون

علىمبنيةوا-كااءيةا!صاديةأبم!زة!شعماتالاأنأعلمهالذي:..!؟برعلم

وان..العقدفيتنفثهرمةعجوزتردهوول!ربرعلميةجماءحةأس"ص!

.افا.توالحرالأوهاممنزادحاتسمتمدلات،لهافيإشعوبارتيرأياالؤوازي!

لاا)تيالى-دص!راوفي-دبدو"ذطعلاة-ةأدفلمعلاقةالقوانهي!ت2.ز*وأ؟-!

اخهرع!صورءني!ونماأبعداترخاوترعالم!ناإقو..ففييلقيإ،!او%ود

إ..أسع!،ذ"يةا

بالأ"ءإوب!لتازالمض-هـونولالشك-قيدي،!لاجمدفهو"أخريةفىا)أما

:هكذايالتشباحض!اسيبدأ،الإطلاقءاىجديدمنفييأ.لجس!!..الزيقيراإصر!أ

"ءهـدد!ب!ربرفةبلاالكيماأصفحةلىرفاقيابو-ااضر"

2100"ء":مبدور-مددخيلدطعلىبم3ح!ايمزاركموا!لمقو-اا)

.:فيئولجفهلحصا4ليالح!لمهيتحلأنا"اءراأىيخىاو

"يتهـبددأنتااليرادواأرو،لىائيادواأرلألىااةا)رزنوو".،.

"!!أ%الىوالحق!البحارهذييملأماالأكاذيبءنمأدجمماكم1

ايىبتهذامطنصخعفءيف.."أ:-ا*لحقا)/:ةحك8خ!لىافقزواإذإيلم

:إ،،.:!

..!؟"هـ-!دوء-نوى9بانابصتقابنحن.إك!ا!مبالأديمايا)1-

"مسهدةعين"إلىنطمئنفكيفوإلا..القافيةلم!ايرةأعراضىإة*

علىي!ونماأ-رءر..الأرقاربدون!ثوار"هيوالأحساديم!تإ-دناليإ1تص!سر

..!؟واليقظةادص-ويتطلب!الفييالىإدطوأدنوم

هذاًاًخيارو".فن)1إلقصائدءخاويناخنيرأنمهم"مل-وظ"دخاك

غيرأ-حياربيتاعشرالألمدثةيتجاوزلاأقصيد"الحريةثمن":العنوان

كما..نا-حة!نالعاموكضهوضهـا،الة!هحدةروحمعي!اشىلا!لأنه.مه!فق

إقصأؤدراليسو،حياتوالىسصربالقصهالعلافةحهإبمان!زإذحةناحيةد-ر:ر!

..إجمال!بةاث-*.!أء

:شعراويختصرعلىالطرفن!ض..م(سأقاتا!"تص!دفيو-.

..."(عرا.يى)حطغتارتاريخيإنا)

،التارصخهذاتدوديةداخا!نثمهيجصرأنفيطريةامطلقإ".إ-

مضهـونصتالد!-نرفيننغرق.بةجمعاء"!يةالبشرح!تارهوتاريخهنبآيتروالأ

إلمعرء4:المعركةسقيومجدد،القتالىلىيعزمإثاءرفا؟القص!دةدذد

:روولثم((بالندقه))را،حمريم".-إسقامبى

ننفلئممبيلىوتخمسبتأ)

للظلممجرفيأءرمطقدكان

(..!؟)اًتعلبملمأننيأدريكنت

دهافياططبإذا..أبكيأنغير

لااحتوافيو

(..؟!)بندقيةبكفيأحمللماليومهذاقبل

(!!).%قاتلسأقيغير

(.؟.)"رفا!ماياعلموقي

نأيستطيعفكيفاأيبكيأنغيريتعلملمانه"يدريالشاعرفاذأكان

..!؟الكاقي..نالأقلامحملةمنركون

أنهأجميعانعلمهوالذي)..اليومهذاقبلالسلأحيجمللمكانواذا

..يعلموهيرفاقهيستصرطغإنه.؟.سيقاتل(ءفك!ف..!اليومجت*!مله

بدلالثاعرفكصفهل.ع"الثقيلواجباتهمبتأديةعنهمشغوإون3أفى!دالمو

منوينتقل"ذفسهعلىيعتمدأنئي"!رفاقيياعنمونيع":يرصرخأن

أي!4:رعلىآمع!ريزاللاشعراويالسيدإن.؟.الع!لإلىالصراخ

بظفةبركفيأحملأاليومهيذاقبل"

..سأقاتلاثيء!ر

(.؟.!)سأقاتلأفيأعلمماكل

ثهالمعرخلالمنوسنقوبط

التضحيهبأرضمتفاذا

أءخيهورافيمنفستحيا

"..للأبدطنيووصيحيا

ء.حؤأمعجبماةفهيسابقةبةدرب!ير..المعركةخلالمنءيسيفوأذ"أما

،5هذوالحال،يذهبإخالهف!؟،"التضجةبىارض!وت"أنوأ!ا

إ..نفسه-إلاض-ة.ة

ستةق!.ائدعلىواحدةدفعهاصنعلقبسرعةنلتقلثم

مقدمة.لولا4متكاملتكونتكادهناالشعوريةالتجربةإن:"الأمر"

بانغامهالتنويهخلال!ن"أذاه"كأجدالشاعرفيهايستمربطازتيجدةالقص

:..أم4لسانعلى"!علمه"و،جمقةالث

(..؟)وعلميأكامي-أتهألللزلمأميإن"

:يوم(كاطفي)أئيف"زللمأميإن

صغيريياسههـتاكم

وكوثرسلسالا:ثشعرفيأن

..-أعطووالزهرمنأزدهـ-از"

(..!؟-)عةدكوثروالبرفيهوو

"..أ،ضروتصم،ويريمنأزهىوهو

يتخلصحش!،التواضعمنءكأيداءهازنطا!بالديالإطراءحهـذاآخرإلى

..ياثهكبرمنالشاءريرنهنهو،الادعاءمناًلشر

تريف"فياًلشعراوياليهاارتكشاياالتقريريةأصرءيخةاأن..ابمتؤد

معهأختلفكنتوان،الشعريالتساوقمجماليةتفرلا،"لأكل"الدستور

"المفاهيصي!الاختلافإلىهذاباللإشارةهناأكتنيوأنافي3لندستور"4مفهوم"في

أء!ا..الاشكالفيهانبلور،اذكاقادرأفظرواكاتتاح-ثمعلقاتركهأو

:ال!ستورإنقوله

.."الظلامجنإذاالبيتمجرسط(..!؟)سحر))

..!والبخورالمجامربدزجماتعإقهعلىتأكيدلعمويفهو



لأ!و1مكريرا؟المفارقا،ت."!اكتمعمنثكك4:كأمتاطع"كمنياكفا11و

،المؤءونحدةوبعدكأئىليلى!فياوشرليقييلىيرأنءلىالدليإىيمتكلو..منالبة

م.اازاجوموكينيا"يرقيالأفرأأ):طارقسنرو،"دير:ا"بتكلكفدنالأأإلىيتمثاطولم

له:قوماأ

لاما"إلآاالأذحرموجويىتأ،قياخذ4اليأس!سوجوصويمأ"

(..!.؟)ا(خامااصالكؤو.صطبيناًهترأم،فينايعود!!الأم!!أهأترا)

.0منهيشفىأننرجو،-الثه!صالىعافاكا-حفوفي11التعديد"فيلمنفهو

وماص.ت،اططافيوالأسلوب،الرتيبألرذجن.."البعيدفيأخييا"و

أ!الة:أوجدة

"!اطف!إنازنغمبلادأياقلإ-ينخهفوإليثارسو""وإيه"

".ء..!ودحماناريثةفتباركتجديدآفجراالسلامرسمتقد"

ا؟ءمصاذا-هـاالألوانىذهصجديدافجراالسلامرسمتقد"

شعر"منحدالقصلعلو..اكأحوالدعايةأو"اغازداويزاليس"جاذبإن

الإغذويستي!ونأن"لجارماعلى"يوإهـنامرحومالذي((المناسبات

.ه!فيه

،يناة!بأنالثاعرمجلم-فتاةسمإرمتثنجةمناجاةفهي:.."الصشرة"أها

:لاجتماءيهـاتوا!نلجستلو،طبقتهءيرمننهاأالظاحرو

الفضيلىثإطارخلفأدركتؤدأكاتر"

أطبد"الذرئفيمأء؟ثت..تنعذافيأني

النضيرباقيالبسامبالغدأحلموأظل

كرمحجرإلىماسلىمنالأرضمهـذيب!خوز

لمألحمونبهرماكلكلت

شديدخجلفيلأبيلبلأسو؟"

"؟العفدالذهبلسطوةيوق2هـ.أتر

:أزد11زو)علر.ألعلهحذتالغواذءهـف"الذيياوضمعريلالزعلىاصنمىجاى

"..لمأمالغراطييرسنوذرأر

!،..بىؤاًأسشاعر4حقفانتصارأيبعدأدرؤلم:"انتمارأء:ية"أنا

ممثابةهوالذي:ال!:وانان.!؟.إ:صارالايريدأو-انتصر"ممت"وعلى

فيأرر!و..حدةالقص!عمتناءمكأير،الاقصحدةكلئ-مونعلىاسبؤريةاالإطلألةا

مسطحإفطيتساوق-ردإح!صا..الدا%،!من!اصاةشعوريةخربةمن!دالقص

..ةالم:رويرحةضوالعر2ا،سطرتفحقافىنستهةبانتعابيرءبت"دو

ألذ..دا،ذأ*.،لهزءأأنءالشلتحدأ.أهذ؟فى.
ييلم!وءرو...رريخا.!ي

:(..!؟)ااقذر"-بروث:4سىارذ"أزهارأفعم"

بة.إ.يخأري"

ؤبفاريصس!-الذىمن

وتريهـيوي!2-

سءرمنحلمفحة

يفمألذيامنؤهثأري

ماريار

(!!)"قذرتبرو

ءأبجيعةت!ونعظمامطلوبئا.طارج"في"إاةالمعاالشعورية-التوربةإن

طلب:يبدوح،11ازتمإرأءكأجة":بىصير"و..قصرصيةأوهـفيهوالموكأ.ؤع-

\كا)(1"4زظ"ءوولءرلثمالؤا..*؟رجةقضفيلاصشارحكأأخمتدعاءو،جدازو

لا..!شخصوقيبمد-ص!.وم"فيقه!ا+-شإفىالمعالما،تعينةكأير(الياقمنرلبدو

جهو!،ومينذدريا-ءاو)..3ال!ءسأصجمائهعلىاص-د!"صن"فهناا!

أ-،إ.!أو..فينحم!"أضيا-ظءنأولفاغأملومز"نف!"يكإكأشام-(..!الد؟كأ

ا،د!لمةإ:ررجمدذأالأما!باذنرسه!يو،المق!دليتأطكالآذنثالي-!خ

..تذر.ثبرو

ءـاريازيفعمالديمنلتضأري

ءخان؟+"حقدإيموفجرقي

!أ!!)خلخجرأ،!!وأ.

ألمضض.وضشالمنحنىفيقيكأ.مموذاحفي

ة.ماًلخ"الز!رحرومصتحاءاأضأخعصر

أ-خز،ءأ"و"المثيمر(دكا.ء)بفيو"تمالمدبددجماذ"فيقور:كوالثاعرب!خماو

حصان3ضإهـ-إأن6-طذااأنيكلوإناولا(ا(إ:!لدراأصىتالشاعخدالثفاه

:د-4أ"ررشاالم-طرذمطولاضء،"آمنحدر"

المشجربكبحخوإمثذ!كاينضطرو"

(المنحدهـ(1اصىءاًمتاءندالهـشفاهتذنقيو

"وإبظ،رءنإشزوو.طا،ا!لقدض!لىالنص"يذكربهاإذ..وحذلك5بيما

مستفبلىمضهـونذاشعره"برعلىاذاإلا"واقعممجا"يكودطلاأهأفيحس

ؤا(انواتحةاطا؟ط""مندةمستوربلؤ"ر3،فيقساوقفيمقطعا(!هادف

لمييفرنرأزيإمنيلتثأر"

برالإلي!اطوىدرب

الكوتزلقا11 7-ب.ممو..سكب

كالقدرالدجىفييطلومن

المدور"خ!خاف.أح
وه

للتحررإ-يركاز:!

،05الخ"تروأ.ضجىليذاليتءخوةيا

يا:دمنلهأدط!ا"تهار01أحصأ"،ىصيوايعودو

"دءرالمزتاريةءاىتوؤجعيىخرإديا"

:افادفألنصتاجبووأد!..ا(ذمء!ا)أبرأأنبعد

المد!رخماو".خاكتلكن"

"رللتحرصسيرز:!كتا

..!عميهانرضفقل!أو"اكلإلددلتوؤخ(1؟!ا!يرازصفقو

مزوذأ.."بنشيدفى"مفضونا-2!ذابعد-المفتونالاءرليزولما

:.م!بالإءلانالوضاحبا،!ترءمجذق!اإ:نقاكاإز"و..ا\"في!وص))

..!!!الأفيالأكابرإشجمكأوأ،*باىالغدتوبكثحد"

اءأحايخيالمنأ!صتالأرا!تالوجودرصيئفجلفأجمعو

المغزللد!/احجكنالرسالص،(نعي!تصتءجمنارالزمن

(.!؟)"أ،:ج،طوا،رالآاينالطحا)بطاصدينرقابامن

م!تت،برحيمد"ا!اب"وأأاءورصاأ))و"سلر"يتباهىأنأنمأنا

..أبعأداليةال!سالأء!قأءوارفيحفروا3لأ،بآناشيدهم،ا"لأ!،ا!ء

ألوجداناصنواخفباثارحا((ابىلر"ءيخص!إلا..لاوظلااناة-ورككلخوا

"أنادم11لأنطأ؟صاإيلجأوننراهمل!المباهاةفيحقهمومع..المبدعة

اءهـاجةاب!ذديقومأنأما..!ا!ارمةاأوالمتخخمةبالأناأولمب،التواص.هـة

ابأءإد1الملإضإدةصتضرب:أ.دق.أممر؟!و..بعد4طريكليستوقلم"ظم11"

حصميزأءإفي،أصكلخاءاصتكتارإل!أبهـايراد-بودليريقول-ح!ا"مهزومة

..!أرز:اءأل!سى!سا

-ءتكلث،ومبأخر)خايكدمأنياوصعرأ-جدانجكلاو.ز،:"أحبمه!11يد.ص!في

،(1إسعاشغ-تأ،وى))كع-إسمصقابىطفياوءأنه5حموأمجعالىة!و:الوطن-"ة

ليأمماد-أليهر!-تقا!لىأ،إيأا!فصهـم-ءوءت11بو!:؟:4))يآساء!أنليلىيررو



.1(الوطنطموى"مناهف،"العشاقدوىا)يرما!إز"..اصنهوإزاءإذا.-"أاطفدء"

؟أخهموالانسانيحبلماذا:أصهللاصإفيو..!أ!/دءكاآبرصثيرال!كأمخا-ف

التيالقيمو،ءبم-االتيخساز"اًلإوهفيه،المنتروء"أؤلجسىظةرغبا؟.4ث*"لأنا!أيىا

.؟.ايميانجة1صميمية"فيبه"بطيرالذياتالترويىاكتهارو،أجا!!ورتلي:ءاشا!

إلىالإوسانىثدأياالكتيرةالروابصكأمن!ن"العاشقيزدهوى11أ؟!أ

،ا!وىءبدفالقلبؤيهفيعملاوروطني!ونعساد!اذاو..؟و-:!حعدكأ"أر

:..!؟الجةسىتبينا:واجدأا!نروأ!

الحاخبهقىبيهوعتلاأ%لمثوءأنيأيا"

الظا،ميعشؤونفهم

إىالقسد!ات-ظ،فهب

.--للأماطاووويصو

-،أقةإنتر-:اث)كنو

ذ-مةر:و،صيوأروروصو

إدهخابرذأء-حةو

"وع!أفيإكأأو،الم+!وأذت

منتم!؟شاعهـييا(1ألملأ!،!فو!"و"اكأ:اراورءىماتلماىيبا*ب

يآتي":-هـج!اأهم!ونأو،"الفأر!ميعشورون11:(1ا!ص.اض!يرتا)دا-أندؤا

يدسراس!روما-يقحر)1:هوأو..؟1(3هورشي!ذوليتاط/!علإ"

،ألمالإءأ،إ؟قاتورنوبضس*ذهإن..!؟(1اخالماعشدر11الآرد11أ"-ؤ!س.طا

بروء4ءتالابىانيتخلىأناورض-فديى!.اً!فتعلة2تاتمياور4وص!!ىىإ

..!أصنهيةاسأ(1رد:،ان"م!تنليكوانجة-رزوقثةأجض-!ا-

صض!-!ااقعيومفهوممعيةسقلا..طوباويى-اسامحبةكل-اأخوعهذاإز

إوىااتورو*س،اطبورخءر؟وأالذينأطناذ:تأوإن..ااذاز"لأثصأت)ا

أءذ!أوءاتاولاؤسازأ،-دا-إتوالذدى،لصح!لاإش!*االصص
ء.!هم.خما..ي

ييو)قياترالزواءونأر:عدادهمفيلكزسوقخم!تو..انصورأ!وأفيتإلأشاتإ

.زوفليفوتردينجوإهـ!ايرلموإلويو

...بىأسطورةليص:ءها،نجآصطورةيةالشعرءموعتهألشاعرألىيركلتعجىب

:"الجبا*دءيدأء:جة"فييةعاريزولماةالمرشلىيفيإذ"و

رائعةاصطوهـةأعالمي"

(ء.!،)"العراًءروص!اءهـ.-ر

ولاأطوفيعرفلمإيعاا)

(!،)(،أحدرراتههزر-تمز

ء،فاطمقىفيهيسيمارعالم..النجبعوبالآشا*ءملىءسيدفيلي!عما":اإت

شامل،ذريداماتئمب!أوفانءجمةضالأربر.ال!رو"أددون،-المدمراء:وويةتةالصاأ

ا)حوذستغبان:؟يهلي-كىهـرخلمعااأضيرو..اليبابغ؟برعلىانش،"!!ي!ثغىر؟!

:6قازاالعاإيإضدميربا11جيه!صلور

((1الاصخفاءعاىنضوكر6اصإ:ساندعاطيزالونلاالذينلمإثكحيىت!!الم)

ا!ح
"زراجئزأ"!"سعيدشبو"،"يانكلز))،11يهاشود!ر":يهكديضاصر-

ود!..أسدوثيرفإا"الذفيسطوريادينءالمكعاىضدإ:ا!-لوحاو

..!؟أ!دهـ"بىقيشقي!%كأسز

إلىعمد.أترح!ته،يةأك!رالم!ءوعةحمذدفيوأ-داؤ!سحداأدخا!!كأص..

الوجدأيئ3وأذطا؟؟"؟صكلافي:4لي-اطةو؟إ"أ!دلابعورقاع%ص:!أ.أ!سأ"+ا

..أ!!بداعيةأويسهـرأخيإم!شانجاتفيأءالعزبرضتإفييردا-!!".أكو

الع!قرقي:يف!وءلىىذ*بناإعه..!أاعثص.!وكأد11:ذ!!،!إرد

الصباحةكلورعصيصكلظر"

و.-تحستي،نافذبفي

..صفثيو،مقالمشبلحنكديغرو

الأفقخلفظنص.تثماطوذحرليي

ا،طبقاءيب-وخلف

زرفقفيللصباحذ-يرثخاقي!

الصمقمادرفيالض!-إءتنشرو

المحرقأ،هيب1فيمالىا6ث،و""*9

التدفقفيتهدرععزم"القلوبفيو

.ـ.تقيترو

الم!ثقنبلوالفابءضىوبةجنهادلا

بآموت-وضي..!فورتيء!م

قرلأزاالففإء

انصلقياو"ميهـوو

..خلقلمادىالورفوبك

فيقزمنراقةاًلو!قيءجيداثو-ول

نزقبؤإياجخا-يل!وفي

سأنتقي-غلفيالأيقزوبكؤ!ا!

أ..للأأالسناىىادآتاكطفا-

ووحي.وو.ي

المارقكاىال!مثليا!ميهلأغدفيو

ؤرقأوأسىصتنذوبلنو

ملفعهائمقلإعلمحذأ!عصفورفي

..-رقفي

..الم-تنق!دردفي

حنق.من-ضرجة

المنحنىفي!طفلنييا..!ع!فورقي

..!سنلتقي

خسقسقيأنمنلثالأطفالاليصلب

تخفقلممثلماالقلوبتخفقو

"..إا،خسحقالألىعلى

إغاه..ى.فيقإءبامبعدنورانية"اقةإنتر))الأغنيةاهذهإنحقا

نأشؤ!صد..اصةاالأ؟سبرذورثتارالصالشموريى.دقهاو"ير:ةالجرالصذاجتها

ثذلثو..براز؟تجاالفروةالمسطريدعان-اولثص..الإذمانص%سيئلا

أعماقهرونليخدفق..استقلايىتمثلليرز"يرقلبطهرءأضةإحفوأالنصوى!

إزوريا!ا11ءع!.فو!ة)1سقس!اتددونننسهالغدأطفالإن!نرم..اطقيقية

..!ةإ؟را!.!رديدا)آريطسإونوسوف..ش!راوي

،-دةءإى2-ىىدةؤلثلى)يلالتنوالعربرجتذبأست!سهلمنهاوقدالآنأ

؟(محبيةالمني-صةالغف،ءتلالاالىوااتسارلأعبىابعصرلنازربخدى

..اسةهذداًلدرسداةختمةفيذأتؤحمةنظغ-ا(33طشأ+إ5-343.رغا!*34!را"أ)

معفمأنيبدواًأييةالشرالمجهوعةهذياخ-رإتدزسرعفيياوألسيد؟كرأنخؤيتحةفا

الإبرهاكأراا*زهـلصن-وذرلاأن!!ءحعي..!-الد-وقدالشعوهـية-!ولريا

وإن..الملايب!وت01ازشفاض-ساءفأ-4فعاإكل!-إنيةأوتصةل!!ركأادأالمعدم

فيأجمةالىؤو-إنبأتء:اءبعيهريدهـز"م!ي-،د))السيدلمقدمةالمتص!فبم

لم!،أطافئاأإءراءوا،إ?ماإدوتاءتروعإفخطيتدالمقدمةمذدص:!!

،-كاأتاثم..!نجير5ط،ااضدأع:بمكلذاالمور!ودكانا!!ء!زقي-اءأطبحعلنا

لمنرىكحتممةإفرة:4اً.طديثالأدب9برابطالمثريئا!!حموعةذ؟3مناةشسناأتناء



انعىإيةتفهم"المتت!يقفين"منءصبة3عسا!!أناظاهرفا،النؤدفيالمقدمة2هذ

ولاالاذأنحماميقرعالذفي..يالإر،1التطبجلسننوعأنهاعلىديهالن!

اإظاهرقيهذهأنأعتبرونخن..!اًغالفر؟لمذأنفيشيئاذكوراءمنصضنع

من3اًعنديوالراجح..كئيرونحليها2لأن،حقاًوإرهابيةخطرة

ادبابعباراتيىعضكلا،!ثاحلفييكتفونالذين"المتمركسين"كلمثاو

وأ،الافبراهفي-فيالفيهميصفواأنببر3شائرراخأ!فقد..والقذف

وبمودليون))أو"حقراءيون-واربور":بأنهم،اًيالرفيمعارضيهم

،العجابهـذاممهجهمنسكثأننستطيعلاالحالبطبيعةوصمحن..!"منحلون

..الص!ارأحقادفيبه1،فىج،الكبارأحقادمنالعالمنخلصاًنننويلالأننا

أنص!اردمناكاميزعمونالذي"السلام"تضيةأنبتذكيرهمنكبفيولبهننل

-هـمالتعبيرهذافظاظةمنبالرنم-"الهقراء"وأن..الأحقادتخدمهالا

أخم!3ةرؤرعلى--اب!خهمفييكتيلاو..!لونمسؤو:"كالشسفاء"أيضآ

..اًلقذفوالسباب!رد-كذدك

التجهـلي4ولك!ن..ا،عاشةالتجربةعنيص.درالأصيلالشعرأنصحيح..

لمااعو"فإى"و،صعىظهاورلإأء4"؟ورااة"ءن!ر!صأن!ربالمعاشة

،؟،داولأ-،رزمتدءيري"4ء،لجةز،يوفذا..وا.رارجالداخلمننتلقاه

"؟-تالإإداع،قصيةأنييدو!ءذاو.إذ!يةااليؤظةو،الشعوريالأزفساح

،دا:؟:"علىيتسفوقاذياأمفرداقصأي..ذاتهالازسانقضيةإلا-وهرهافي

اوخطؤزءكر،وا،كمالالاءرادمرقاةفيبههايدرخ!أنجاهداويراول

ءأتانج!رخ!أنادؤآ-!إ*ظرأازي..اص4الخارالواءجمة"الزمن-الواقع"

أ-بإهولا،ادءاءأ،لو،اقاإشسأيمكريةشعربرموء"اويشعرالزميل

الذييمفالترفي-الأؤلعلي4كأي!اقبراًنيرضع!اًو-ذفسهعنيقولأن

لأن"العرلي-يألادبالنؤديةالأسسه!طجمطفيساهم"أذ"القراءإلىبهقدم

ا؟"!2إنهاىاضح5فيال!ذبأنأصاهـ"والذي،اختلأقوكذبءضرهذا

.ه!الإنسانيتنرف

يفالثمربالطها!قلةبرة

.نجنن

الاذاعةمطالعات

العقادمنستيإر

الةا،رة-ال!وميشادالأرةاركأوىكتاراتصن

ذاضج"ة*ير!مقالاتزمه.ءاتهبموضوكإرلكنه،مججمهبمخيبهو

جىعخ!اتم،رلمةالمصسالاذاء*فيالعقادءمودعباسالاستاذيلقيهاكانجامعة

سمعها.منقراءةيستعيدهاو،ورىعها!منليقراهاالقوميئالارشادوزارة

أدفياقمممنناتةقمةمجتليزال-لاالذقيالىحسازبمصاتعودالمقالاتحذهوقيمة

ا.طديث.العصرفيوتفكيرنا

علىفائقةوقدرة،قويومنطق،-باربعقلكأيتمالعقادوالاستاذ

تكدتأذافهو.ءدثأديباًئيذلكفييهيجاريكمادلا،انماقشةو،الطالعة

.اض!اوناض-ايطالعهمانكقدملكطالىواذا،بعقلهراعلث

-ياز"بدءمنذافتهتهرعليهاتوتحلإل!،سابقةتمطا)علالعقادللاستاذو

وهـلاعات،ولالفص":ثتبهفيةيرغزعلجهاأمثلةا!اجداؤكو.الأدبية

."ومطالعات،الكتببين

كتبتلأنها،المفيدوالامجازبالطرافةزضفاًيدينابيناليومطالعاته

الغربكتبفيالرسول"موضوعاته!رمن.الاذاعةاًحاديثبكلمرءدودة

يتناولأنزبالكانبامكاكانقدو.الرسولضبيينالغراءر41فيليتناو"لحدليثا

كأتلفين.جيلينبيننةرلمقاالبحسنلسولرافيءماالقدبيينءالعزارآ-خرايثحد-في

فيهبجمل"رنالعشرالقهـنفمنتصبعدالنفسيةالحالات)ءفيمقال.له

الىحالةوعى،ءلمةردكلفيكثيراغالمطالذيالىيثالنفسافيالعلمعلى

وؤيمتهحقيقتهيفقدافوالاسالقلقفيهيطغىشيءوكل،النفسيةالحالات

العقدبا!مراجتالتيالعللتلفثمنالانسافيالنوعسلامةعليددهوالحمد)ء

حىنم!حرحو!روو!و!ئوووو!حر!ووو-حىوووو!نمور

9،!

لاء-يردلجداالنهاخثا

ث!،

كلق!كثيرنشرعنالعددهذانطاقضاقل! ل!

من!عددازلمناولال!الحدرلى"ال"تامادة*اللأ
-"-.ج9

لمالقا.دمالعددؤالى.والنقد.لالتحلميلالحديثةالكت!ل!

.9

لم9

-!تحح-صعضحسعجمهحصعسعسعسععيص!صيسحسعسيمخ

البى:هـة،هيوهذه.الؤاماتومح6الافيبمونيختلكماوالأخلاقالأذواق

11اصبيعيونكل!مالمختلفونوهؤلاء

ءلىدأيىاخهأؤحهيرى(!بجةءرأ*ةفيلثرؤ:بىتمؤاغون"إ"مقاذلكومن

أيتاخرطت*ثر!أز4يعلمواأنؤ*-ى"تعيرقدقالاحمربأنبالغرسعور

.اًلأكلامإلىءأريقهفيليمضيت!رولكخه

أياالاستعمارلي"أفلأ!لىارجين11ليإنيتسض.إرالتإثيروالاستعمار"إةمقافيو

ورذهمنالف؟رةهـذهخؤوضفيأبلغأبمدلاو.التبشثراءكأوتكمنكانت

تاأبيضداا"ءنءاأونيةووؤيها.ماوالاوجالربهايت!ىإهتياجمةالشبلأغنيةا

زءظربأنبربىصوجخا3وا.بلادنااغتصابعلىليعينهممعهمبهجاءوااييكأ!

ائيهافاغبص.بوها.اورنسأو،اهـض:االىهماالس!ءنظروفياليهنانظرفاذابمالسمافياليه

!رتأةدأنهف!4اأن"يؤول"رم!يااندووضضةالثرقتضامن"مقالةفيو

الألىسةا*خاصفيعاملةفجعللمتها،خدرهافيالمرأةا.لىوصلتلأنهاثمرتها

أ"*داهـطإالأمةزر-ركتكدفأم.والكرامةاطريةدعامةعلىالبيتواتامة

،ذسلمالأ!والبتبتدءيمأبةلاهطاكلررهااةالمرفرحت-ةث4كاالوطنباستقلال

وظإ-،عليهاوماهاماتعرفربةفيكرةأسولا،أكصسةبغرأمةولا

".بوا-بهاتؤمنحقهاكما

"مشكلالأؤريؤيااًاوطنو؟هـووفىن-يقيالافرالوطنعنيتحدثونراه

أتناومتنكاته،وألاستقلاطللحريةسيقظتالتيالأوطاناخرلأنه،اليوم

بروجنجمماوءاشوأ،افريؤب*سكنواالذينبيينالاوروأولئكمشكلةيعانيها

خاضرر4مستع!رةافريقياتبقىأنيصحوهل.؟قض!جمخهماحلهوفما.المستعمر

استعمرغهـا؟وسكخحماالغربيينمنؤئ"لأن،للغرب

إوسجا"الاينلامستعمروطناشصبحإناؤريقيةأ)انذلكعلىا.طواب

وأن،الا،رية-نكساءراؤهـيؤيبررون8ا!شعيصصخأنوهي،أخدةو

!ك،بيرالأوالمغننوجهفيافريقميةعنمناضإجمنفيهليقفونالذياليوميجيء

ؤد!!أ%دأددوقدكان،اسبانياووجهبريطانياوجهفي"الامريكي"فعاط

..والاسبانيطانالرصت

إلإؤريق-يئ.يؤءاأفروطنا:كلهاةالقارفييقيالاؤرالوءانسيكون"وكذلك

ا.ءيرةانها..ا،صير،ذافياليومالمستعهرونبديصشالذيلسلطانةضيرلاو

يقيين"الافركسائريقيينافر..اليهاينتسبواأوةالقارمنيرحلوااًنيومئذكغ

از-إز-"أنجد(1هامصيرالىماضيهلمنالانسانية))عننخدتواذا

ه!عصسولا،ال!ربدالصناعةانسانية-البعضيسميهاثما-تكونلناليوم

الذرية،والقذيفةالذرةعصرولا...المخترعاتوعجائبالطيارةعصر

الاز-إر+"11الأضوة"الىالدءوةؤبأص-تالذيالإزسانيةعصستكونوا.كلا

أياالواؤهـيةامجالبرمنناباوبر،العيما!والعلمكلوضوعاتمنموضوعا

.(01ضميفءنقويؤيمصاليستغنيلاو،-عفاءالضوياءالأقوعليهايتعاون

نءالفارخر*يلاالناضجةالمطالعاتهذدمهـازطفحمم،خفيفةأثلةحذه

.يفيد.ومغساليسفيدلعتهامطا
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