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خورنبرنبقلم
لجزائرالقضجمةالوحيدالحل-ا

العددفيتوقيعيحملالذيابرحثبهذاأبدأان،ىليالحقومن!قيكلن

بهأبدأماوأول.الجزائرنقضحةالوحيدالحل:وعنوانه""الآدابمن1،إضي

منفدانمليوننصفىيملللمذ"يالفرفالاصتعمار.الإصصاءفيارتمكىظخطأ

،(3!ط)3+40105المسشوطنينمنئةبالمانحوالىبعينيةؤرا؟زااًضيرلأاجودأ

اًلفدادين"نالف!خمالقدرذلكالمستوطينهؤلا،منشخصانحوالسبعينملدثبا!

والحقأفيىلى.الواحدللشخصفداناًبعينوأروثلاثهومائةلافلسبعةممعدل

،اي!دابأريو،خظيسوءأركبنيةبل،بنفيانططأهذاًأرتكبلم،يرقاذ

الطريق.ع!يهاخطييعحيحينإلاايصوابإلىاهتدائهاحسنبرغم

فقد.العزيزة"الآداب"وأزاحراخطأخطيسوءأركبناوءذللث

لاائراطرفيالأجانبالمحنوطنينمنللشرفاءمطمئنمستقبليؤمنأنأردت

!ل!كركاء

بل،خطيسوءفهالوررالتي"اب:ايات"ذكرقي2:ءالقارءلىأطيلننو

نأائبرالجزقضيةبهتناولتالذي.لالفصبهذاأقصدلمإننيالقولإلىأكلسع

الىآ)ةءكهذهةخطيرمسألةتستدعجهالذيبالمقدار،وأحيطأ":هـمقوسوءأ

شعبقض!يةسواهتحتمللاالذبم!اأ!حيداحلاإلىأوجهأنالتمستوإ.مما

وقوميش4وحريته41استقلدعندفاعاالقرنحليورقرنمنذيناضلزالمائيعر

علىدل!ارتهربايكونانيعدوؤلن،ي!رحأواقترحآخرحلوكل

يهتلاكثىحينوأعنفأشدويبقى،ؤائمةالمشكلةكيترلكنهالساسة"اًعةبر)/

.رلىلمضاقهـ3أ

الوطني.الاستقا!لمنىأدشيءكلشكلمتهامجلوأن.ءهـبيةائرأبئإن

الضامنأيضأأنهايفهمونبل،الفرنسيينمنالثحرفاءليفهمهاحقيقةودقي

د4يتمثلمماو-!ر.اؤرباجلزفرزساعلاة"كلنإنقاذهيمكنمالإنقاذألوصلي

ارريينز3الجميعتضمنطيهديموقرلعربيةجزائريةجمهوريةالاستقلالهذأ

الشرعية.حقوقهـمومستوطنىيئوطنيينمن

ائرا؟زفيؤر؟سا"رر!هـا"-2

فيه.أتوسعأنفازننلمامتمماعبدالدائمءبداللهللدكتورالبحثهذاجاءلقدو

الدكتوربثفنسف.ئرابضزل!حد"ولاًالذيلاصلأحبرايتباهىوريالفرلأسشعمارفا

فيإصلاخأز"يبدووما..يصلمحاستعمارمنليسإذ،الأسطورةهذهعدألدأئم

لنفسه.الاسظحمارعلىأقدرليكونقيخذهاسوهـتداببىلجس،الالمشمارلأءمال

الذييكنوليالدينبينهم،الأحرارمفكرينامنعددبهاخدعحةيقةوهذه

الاستع!ران5محرفييطافيالبرالحكمتدا!ربعضرفيال!!.لإخءظاهر-كأته

المهضومة،طقوقهاتنبماالأمةفيبد،ثالفعلردبطريقلكنهءلمط!ء.

:المتنبسقولعليهفيصدق

الأفعالا!وتحمدفيهالفعالمحمدلاأتاكأمررب

؟3يم%37أبهأ+-ش--؟ا8رلم؟ء..ا-0أا-ا!ء101

!-.ات--إ.،لمإإ.-ا-%دإ.ا-..الما!ا!.-نجيم!

،الاستعمارر!رتحتوهيبلادتحرزهالذيالتقدمفيليسبعد،منوالسر

حمجقةوهذه.النر!ذامنصلمررةوهيتحرزهالذيالتقدمفيك!ا"السرليل

سورباتذث.فيهاويتبسطعندهايقفأنعبدالداالدكشورعلىأكأكأكت

ا)قي؟لفترةيصاسلات!رماًف!!اتتحررالتيالؤ!رةفيتقدمت.إقدمتلا

سلاشما،ءلىاتالموامر-،يمبرغمتقدمت.الاستعمارفيهاحكم!ا

هذابفضليكنلمالأحنيالحكمزمنفيأحرزت"الذيالتقدمأنوأثيتت

فستقظعائرابلشتستقلوحين.أبنائهاوبعزيمة،الأموربظبيعةبلالحكم

الاستعمار"ثرماا)فيهتبوخجدأأعظمالتقدممنشوكأ!وجيزةفترةفي

.الشوطهذافيزءيالفر

اثرالجزثورةكتابحول-3

معرفتيإ.،اكازتو.الشلقافيعليإلمذستاذا؟زائوفيتورةكتابأقرألم

غرعلوش!والأكتتاذ.عكللوثرة،جيالأستاذعقدهالذيالفصلخلالمنبه

منالكتابحذاحرىلماذلك.مفاهيمهءنولاالكتابهذاعنراسز

فيالجزائرإدماجأةومسأ،الجزائربقوميةتتع!ق"متناقضةاجت!ادات"

حقعلىعاون"روالأستاذ.الجزائر"تورةفيالطبقيالصراعوقضية،فرزسا

إلىحقايذهبالبحقاقيمتاذالألىدانإذاالشلقافيالأستاذلموقفأشقادهافي

كذفيماالعربيةالقوميةهيالجزائريةا!ومحةفا.جزائريةقوميةوجود

عربيةدولةتؤلفأنتستظبحلاالجزاثرأنيعنيلاهـذاولكن.ريب

تلتمسثم.مستقلةدولعدةمنهاتتألفق!الراحدةفالقومية.مستقلة

حدتها0تتموأنقبلالزمنمندشرالتقاربجمهذاتكتفيوقد،بيحهافيماإعقاربا

جزائريةدوا"بناعتؤجلأنعليهايتحتملاالعربيةالجزائرفقومية،وإ*أ

بي"العرلنهادوأثرابلزبنتوإذا.بهافتلتحقالعربيةالوحدةزتمحتىمستقلة

غيرالجزاثرني.أخريقومياتوجودمشكلمةأنذ!كيعهيفليس،المستقلة

المستقلهبيةالعرالجزاؤرل"دووعلى،مثلابربةللىبرالقوميةائرابلمزففي.ذإئمة

برلم"البرالقوميةحفذه-يؤمنزظا!فتوجد،الاعتجاربعيناطقيقةهحذءتأخذأن

ليسهمخلا!أناليوممحهمالكخيريدركك!ابرالرفيدركءجةانبسصقوق!ا

وميةالةمعأخعاونبا،بل،3غيرأ.-زرىالفدى،الاستعماررا"واربالاصبهر!

بية.ا)*ر

نأبل.اردؤوءكرؤرزسأ7-الإدهـاجلةورحذابعدخ؟ير.،باإطخو

ولن،معقولغيرحللأد"،لأمسبامويدلي"،شااليوميفقداطل!ذا

،اإ:ا.الدررإمل"اسا.،فىر*ا!ا!أندغ!راصصجمارلاوافوؤةفياالاصشعمارحكلبحتطي

.ثرءةوءاذالاسيقود!لاصعمأرلاصيعةفي؟-ر*ذالملأن،4في!-دمج

صمحإدا-نيا!فالأستا،،ائرنجزاةثورفيالطبقياعالصرقيوضاوأما

معهقاًةوالثورأساسلىاعالصر*ذامجعلحينتطىءودنرء*ا!لأسا"ءإ"لقما

صإثلا،وطنيةقوميةبذلكفهي،الا-صقلالخنشدائريةنجزاا:نررةفا.فا

لاالثاثرالجزالرىالشعبأنيعنيلاذا4.اكن.الوطنيالقوميطابعهافي

غضبهبقدرالاسشعمارصاخمصاخهمربطواالذينانريينالجزعلىيغغحب

وسيقضي..العقاباشد:يمإئريالجزالشعب.وسينزلأ؟ف-،مالمستعمرينءلى
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لل!اوص"احذاو!.ت.4ايىطاتموا-."ةإرءتي!شتيحص!إياهأ-؟خمارهـمءلى

اعارصس(ؤ-!ضإه!أا!زيناكن.اًلطبؤياًعالصرمنأء:حرئرلجزا""ورة6ررمز

ا!!بز،ءمامتمميازاذ:!ولانأأخافوين"لذاررقيثمرونصنليائرا؟صهمألطبتي

اطصصلحةراسمعالجهاؤسيقفسي،هولاءتااور"ازءاىيظ:-بصيئالشمعب.ورلاستصإا

يادةال!مهس!إ!!فيلاش!صارضداطنةالوحةإقوهإةأخورانأيعنيا!ز.واًلوروجمةائقومية

داه.ضاابدائسإراًدإطبقياأعنصراقفلي!.أطبقياأعاصسا-يانأفيتوجب،الأل!خؤلإلوا

أت-صهليليجشوماأ!-سلىو.كل""قسرواد؟ونما!ء:ضربىطالو!فيوالكلويهماللاخكل-ا

ألصأبقيأعالصسيكونانمنظوفهذلكفعلا.مما"أ!لو.علوثرالاستاذخا.ت

ؤحهيقعالذيالأسايصيواططأ.كذكل!لى1"أالوأقعو.شيوعيشيء!-ض

أطبقي،ااعالصسونيعتبرأنههم،هممنهتقدوحتىفيهيقعو،الشيوءييناكثر

.!ماحتكارآاعت!بارءعنفض!هذا،زمانوكلمكانكلفيواحداشبئا

.ـمععلي!ساويقيممههـنالروسيةالثورةتجارباًلىمناسبةكلفييرجعونوهم

ألتارخاًدراكفياططأسر!ايتسربالتياًلسبلاخفىمن.سبيلالقياسأن

الشصوعيينخطأورلفييقععلوشرالاستاذو.نخلدوبنايمقولكما،ز.4احداو

.الىوؤياصوالانخادأصيناوليوءوسلاؤحايشيوعيوأحدةبعصايسوقيحىيئ

حصا!!االأعمىالاهخدأءأنفهمواأخهموالصينيوءوسلا!ضلماةشيو!-ياحميز

17فصوقعحينءظمى4مسنؤإدولةروورلياكانتان.صحيحاليسروصميافي

يثماحلىرصلى
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7وتبر-الاند!رمممتعةاتمةرزور

فيأهـ.ا؟!؟صمصح!ء""أةعبئ"أي:ؤ:بماىالثبرلإىقىالممأذتياإذأإثو-طبل!نظارا

أرث:ؤ:كلاىبر51لقى.إمالمسأ،أصيةموكافآةرالثوفكاذتنجوءوسكلإدؤياوالصىحن

،الأ-رىا،ساؤ!!فاما.وسعادحمه!الب!ديةصرأستعادةو*يالاصالمستععر

:ىأيمبرااةإ-ا.نخدمهابقدرالأاطا-ير(!لاوبرقابعة،الثفبقياًعالصرساوفيم

ؤحمايوغوسازوالص"يئشحو?و!خااذااو.الشعبامةوكرايىادةوإ،ستقلالا

6-قيترظءاأ%س،!ف"تش؟"%لابشيرذ!ذا،وأ-دباسماذفسهميسمواوروسيا-ان

ا؟؟هـطازأد!ورذالأسؤورارأ-4اير"الآ-ر*راتأ+وراار.يضياكارالواق!نظفي

،اإممض*هريرإربص!ب؟مىراتبذإثوحعي،وطنيةقوميةزوراتكي

.اذة!،ماأا:-.يئأوا"ليحناذذابءنا!فيمنو!ارب

"أ!دإبأ"ثنجىلاجكبمتوؤيق-4

دكأوهن-"ا،"2أرإبطادرمطر-يءاثدقالىيدةإناتنؤإ"ألحدليثهذافي

-،-لي4نشووالىإ**أ*اأةا،رافاز!ءءلىيدل،نا-حةكلنفهو.زاحيتين

ف2!كض،الأولأأةأإرعدو،يم5اطؤوؤ:قاللاساذو)عا!.الأد!حقلفي

او.تا-ا؟!:خا"لم2(ا%رزإ-لإةأ.و،نأصوابرعا-المرأةةاوءلفيءإواء4من

!اءلمطكلخالا!،هـء-!..كااش...لما.)!! .ءير.ييمماسلب!رلمسفيمجوبعصى

.4الأ-وبرفيليل،-ءه"جدؤانها،الاسئلةفيلا،أصسرعةايشكوالحديث

با-ءحارديشإقي!ؤلاإ،ثلهاأ%هـبتهفيغاكلضسآويطصرألحكيمألم،سخاذكانأمد

الذهـهنيأ،سرحءقالحديثفيوءإمض!سهـيعاكان.5691ألادبلعامسميد

تءأحديثافيشأنهكانحذلك.والفكرةالفكرةبينأعالصرعلىالقائم

أطواهـفي-ىالفصوالعاميةيبنالمفاضلمةوعن،والعقلالقلببينالصراع

ا،!رحأما.اك*ابالادباءحصجماتمسروءنالتعاداحةالفلسفةوعن،حيالمسر

مسر-يآخلأيص!ؤ!كرزينبينأعالصرلأن،بهالايهانقدحلفافيهذاالذهني

ناا،"ستبهذالىفاوأو،ءاطفخعيمتبيقاعصكرالى!طوراذاالاحؤ!آمثير

يمثلى.ولاقراءةبقرأ

.؟%نجبوقتفيسيص!درأذ"اطديثهذافييفضناأطكيمأ،سخاذ1أنبظى

.أذ:ظارلفياًنناو"المنوعالمشرح"باسمء!وء"

لبنانفيالقصةروأدودعي!مهأنجبرويدانز-5

الموضوعهذابنناولمنافض(!منطوبربرأدرس!يلالدكتورانريبصنمها

جاالرلأنيدانزعليدلمقسوانيرريدلاوهو.المنيرالموضحالرصينبالبحث

وا-جاءألعوبىيالتاردخاحياءفي،وييرالانتاجفيتصبهع"ير...حقاكبير

وبوس*كا،كل"الخغاء!هذألنالينمبغيماذكمعأنناعلى.ألتاريىخبهذاالممعة

أ؟ثوانطوتبحقبةليلمحقجاطفالر.حقهليدانززبشدمااندوننتغا!تلاان

اونإلمطريقة:أجةالغاالطريقةهيااتزما،التاريخيةالروايةفيطرليقته

"ص!-4تهكونانعلىص!!فرتاتنجبةمعلوماتفي"ل!ذشقص!يإطار

أص.تهذاانعلى.الؤارفيفباًللذةا!ارةصوىآخركثيءعلىنحرصلاثم

يتعدىوروضوع"نتخاولاانيرباليممالاريخيةفالرواية.يكؤيالأ

أ*بر!%القدالتارقئنؤءراننا،أ-رىةبعباتو.بعصرناليتعاقعصرها

شاكفيزيدانأ"ليزرنجهلمماوهذاً.اًلمستقبلواطإضوفيئخفعناعليههالينطوي

الرلي-يالتارح!إنؤ،ي،رواياتهمنبنيهاء!رةمنكانواذا.روأياته

نوتوج!شيةر-ونالناسقهمالعصورجميعفيالنالسأنوممما،بالأجادحاؤل

روايتيكتدتصينفاز!.الكاؤيةةبالبرحمذهإلجستو.وي!لممونيألمونو

كماءأهيهفيي-كبمنقائصرأبينأنفياًجتهدت"أووىالحب"التاريخية

ذائاىاريموسرءوطوذاكهذ،1فوقواببئ،فضإز)همابينانفياصيدت

تحاربناصنوعرباًبشرآبوضفنانحننجنيهااتناةالعبروما.ألدولتنخرالتي



فيهالغايةهذءمىاطأوجبأذيءلى.نجحتهالىأدريوأست.الاريخية

:::ا؟.الخاريخيةاياتإروا

::،ءليشكوافيالجبرالقصصصفيادرلي"لىسهياطالدكخوربثوكذلك

:هة!فهي."أؤحةأجبراالخورة"ؤصورعلىينس"لاأنهنقصص!،فيهةالنف!إس-دق

ا::ا.انياربرالؤص.صفيطرددالتيالتحرريةأصفوألعواالأفكاروا،فردزورة

:!،تجتمعهءنمعزول،قومه".تغريبؤرد،دماغتد*فيففيداًئماقيول

ا!3..متفرجاال!بيؤفببماأ"خص،ثماألنفوذكاهموذثيكونانيوشلثلياط

::ا:!.اًلخفم!يالتحليلدقةفينبء"صرخينوهحيني!منادرالديهورليصيبو

:"":!.مدهتشذفسيمصورنهل.الماهرالقصاصمو!"المجالمذافيفلصعيمة

أ!الروحافيللفيلسوف"5عندالفنيألقصاصموأهـبيصسخرحينيخفقأكنهو

:.::-ليسأدرالدكخوريقول-كماأبطاله-إوحيمقنفسهمعمصسجموزعيمه"أصوعاظا

*!؟:،زورتهقيكلضروأ.كلا،ايجابرحةثورة،الحياةقيودبعصقعلىيثورواحدأرصل"ت

ئر!،زورة4الحقيظفيليست"النعيحية.الثورة"بأنذلك.بالفشا!أوليالانخحار

:!ة+كل،اًلحجاةمنيهربونممتبالاخفاقأجدر،ولبسالحيساةمتمربلكخهاو

::؟.!جسدفيتصرخشهوةتكونحيمتحتى،أباة

ا:!االمعاصربيإلعرالفكحروالواؤسة-6

الربي:الجيمارغبةعلىيدلحماديلص!دونالإلى!اذالمستنه!راًلبح!ث!ذا

:::"لهايلابدنههضةكلأنبانتبار،احدليخةابيةالعرالضصضةليفلسشاًنأنفيليدإبلى

::!الاستاذيقولهماكأوخلاص.3حاكلوتنمداال!تسخندفدسفةألىء11كل..

ت:::...جو!ر!

:!:لمقالمطفاخق.ليكفيلاوحدهالمطاقأطقءلىاتال!فىفيالاعخمادأن-أدي

:ا:.السواءعلوألانهزاميةاضحياليهانخرتؤيواقعيةمنلاب!ثم،ابخداًءنقطة:صصح

:ثة.نظريفيكاط،اليضماومقبول.يبدوؤيماعلإ"غبارلا،"قبول!هذابمساط

:!قةالاقيوذلك،العربيةللقوميةحماديالاستاذيرسمهالذيذأكاطدفمبدئي

:!اناذالاسلكن.ور"السيرألىالمعاصرإ*ربياألنفدصرليدعوألذيإوأقكليا

ثثةخصودلاءتحظى-المحاصربيالعرالتفكيرهذاممثي!يتواحص"--مادي

ا::أبرءم،المفكريىن.انهعلىالواجباتوفرضوالارشاداتائحوالسصأحه!ص!اياا

:ب!أ،اًلمطلقةياتألنظروالمبدئياتطورفييبهؤكأ،غكاضرورو،اق!!ةالوصدليخهءن

:!:بعدؤيماحسيةعمليةنتائجعليهاييفيفلسفيةاصولاوللمفكرينلنفسهلي!عنهف!ظ

!!:..ادلهدثصاءانيفعلولعله

:::!التاساطاًؤجةمر-7

:.!اذاأ!روريافمن.إمردكريرخاص!!للاييقلماً!ا!لأنل!!ك

::!لأنتحديدهممعنىفاما،لهالصحيةتأميمتالثروط!عنىل!ت،اكحاسل4اقص!ر

::!!،يقبلأ،كلافهذأ،العا!فيألغذازحةالموأدديادازليكأوقالسكانءدداهـدلياد

:!ثذظماماا!عالماعرففمتى.العالمفياًلنظامفسادصتنشأتلمشكطةضطأ-أط؟!ذه

:ث:إتخيرأمنفإرالىأل!لمطاقةة-ءفونخ!س،أدلمرملي-وددظادال!

:،بلغواماأرزصنبا،سكانهاتغذيةءنةلىالأركلواردمىءجزبردوثم،ا/س:عة

:!:وموارد!ا،يةالصنسالؤوىفيالأمم7مواردمناموؤورؤسماأنترى%أ4!صت

:؟:فيمهدورثمللحرببالاستع!ادمرممهن،اًلعلمفيوممهـاهها،أ،كأضطىكأ

:"!فياريقالذيإلدمفمةالدقاقمنذرالدكخورلكلحسبإ.ليلى؟القتالد؟!!ب

وللمعداتالقذائمفثمنليح-بثم،ةأ!خيراالحربمعاركمنمكلركةحةس

::.وأن!ا،المحركةمذهفيبذلتالتيألعاحيةالجهودوليح-ب،فصاا:لفتا!فيا

:اإخخو!لالصحارىيكفونورجالالهما،يضمن!إكيارقما--دسصليأذ"له11*!اؤ

::ةتحديدالبسصت،إذاؤإلقضية.بارواثسكانيقاربلماصاطاوطنانجقيةئ!ا!9

!!نفقاتمنيعفوهاحتىح!حامهاءاطأ:عوبمنلص!ر!يمابقدرلمطسات

أ:لينصرف،الانسانءلياًلانساناعخداءوقفديالقضيةهأ-إطاةاا-/!وت

!!ةفانكر.اعصنشخمارأقسىكأطاًلأردمواراستثمارألى،أس!اما!ا،إلعالما!إ:س؟ان

ا:!با!صازإحم!أسك!انههاعددؤلجمهراذأ!أرووأسةكأيرأتازماالوأعغفيسكأتا!إر

ةث.أثمافياوبىيتواًالؤطبينث،تباالغاو،يرالصحافيإ،يمشدعإذ

خوريرؤيف

!؟!!بر!!ا!فم!

:اقغ؟ع،بك"افيمكت"
!!بم

؟أتج:أ،خالدخجاوسهفرفي.

ت4ـ:-ء

!ا!:القرونيرقحفظتهءرادلم!وهـاثم

!،

تجا:.نجغيردىبنوزضعه،الح-اةالىتعهده

:ا!العوبوالطا!ةوالمدول!ينالأد؟ء

!عة+ااىدار

؟::!

!!ألمثمروامحةألمطهالحماةاكلع"مة

!:؟:ة.".لا

!!:
:--

-ت!تي!-لأظاأ
!::::-

تت3:
5:تت:

+تنم

:؟::؟

ا!!-

":اؤ-

:ت!

الاصبمانيأنؤرجشالأبي

ت!
!-

-::ثصهـص"

؟+:ا:(ا"زع21)طبع"كام-ل!إعادةت2

ت:ت:؟ءص"

ا:ا:اأءم!11برإيداءلد"عرضوءـو.

بخ:!

نخفى

عنتزغنيكمكتبة،وواحثقاريءل!لم:4بر!لاك:اب

يي-اكرالأدبوؤرخدائمومرجع،الكتبمئات

ير!اسثلويرنر،4آواش!ا!اتياراتهب!خ"لف

:ة:!والمطالعوالدارسالأديرب

!ا::

!:وا!رللطهاعةالحياةتبه3كلدار

ت!لخليلا!":-لمضاررس!"
:::::"محأ

!!5913بهص-1نلبنابروتأ:

:!:!لبأؤء؟لوات011كاملاالجو!ة؟ناأ

للخمىنأجوةلايهافتضل

!!ر!!!!.!.!!ا!!هأت:ا



1!طئك-
ل!عدبوااحمد:بقم

د*ترهماكانتويلاحظ،سنواتعثرقبلالادبيةمجلاتنايفتحمن

في.وقتناالمجلإتتنشرهالذيالشغروبينبينهيقارنثم،شعرمنيومئذ-

طوأخطيربتحوليفاجأالمتأملالدإرسفعلذكيفعلمناقول،اطاضر

ذجونماقصائدظهورالىادى،الأخيرةالفترةخلالالعربيالشرعلى

اسكاله،:حقاجديد،جديدبلباسوتحرج،المألوفمعتمامأتتغايرشعرية

تقدموأ"الأاتطورمعتتفقوطنيهحياكة،الالوان،الخطوط،موضوعه

ء:وديةمنالمشاعرو"هـروا،؟4القدالقواعدالشراءفيهانسف،العصر

هدذ*ومجعلالواقعمنحياتهيستمداتجاحابالشرواتجهوا،والقافيةالوزن

صىضوعاتعلىوقضي،القديمةالطريقةمعالمبذلكفاختفت،الانسان

الجديدةالحركةوصجلت،الصدأرةوحدهاطاالقريبالامسحتىكانت

ينطبعونفنهمالجدد.نجاصةالشعراعفإذا،تذكرمقاومةيلق!انتصارأ

آخر.-"اومبتكرينحينأمقلدينالنهجنفس.يحهجونلجطابعها

منبطائفةاخيراتعصاببدأت-يقالوالحق-الحركة5هذأنبيد7

والتحلل،قاعدةكلءنالخروجفيءالواالذينالمقلدينوالانصلأرالنظامين

ليةالمسؤوبفداحةشاعرينغير"كيفهمعلى"ينظمونفراحوا،طشرمنكل

بهاالتبشيرعاتقهمعليالحركةاقطابأخذالتيالرسالةمضمونالم!ملتفتينولا

منحياوبعثه،التكراروداءوالجمودالرتابةمنالعربيالشعرلتخليص

صادراوبكونهوعفويتهاالتجربةبصدقويتميزوالحركةبالحياةينبضجديد7

خاصة.الحياةفيوفلسفةمدروساستطيقيمذهبعنشيءقبلكل

كلامنا،منالأخيرةالنقطةونجاصةذكالشغراءكلبعضجهللقد

كلوفييومكلنجرائدهميتحفوننافراحواوالسهولةالبساطةوخدعتهم

ودبهبماكللنشرواسعاالبابالمجلاتاصحاباخواننافتحو،عناسبة

ضمناًلموضوعهذايدخل2ناحداًمكلفيناوانفسهممكلفينغيرقصائدمن

نشرها؟فغرقناعليالاقدامقبلغربلتهااوالقصائدجودةفيالنظرتخصصه

الذيالشعر،الغثالشعرومجوروالابتذالالتفاهةبطوفان-ادلهوايم-

ببائهويتكرربالفاظهويتكرر،مموضوعهيتكرر،ويتكرريتشابه

اين،.إئدالقصهذهاحدىقراءةبعدزفسهيسألمناالواحدباتإقدحتىالضأ

بكاملهيذكربموابليذكرابياتاً،بلمنهاالفاظايذكرهو؟قبلمنذلكقرأت

والتعقيب.للتنقيبيتسعلاوقتهولكق.يدريوا-ياناًاينيدريلا

نااخشاهماوأخشى..المأساةوتقعغيهمفيالمزيفونالسادةفيستمر

ياتكبرفيالمنشورةالقصائدهذهبعضالىالناشئون.شمعراوناطلابناينظر

علىبالطبعفيأخذوابههايقتدينماذجويعدوهاصجديةنظرةالادبية!شا

وسشويهالذوقافسادعليونساعذالقادمةالاجيالعليبذلكفنجنيغرارها

القليل.بالعددليسواوهملهيكيدونالذينلدىالجديدالشرسمعة

تتشددانالادبية-لمدتناسئرفيالتحريرهيئاتعلىاتمنىذكاجلمن

امامالبابونقفل،الراخالجيدبنشرالاتسمحفلاالامرهذافيبهثيرأ

ودراساتبأمجاثذلكعقولمحستعيض،المقلدينوالمبتدئينالعاديينالناس

هـتحل!م،تأليفهنروطوتبحثالجديدالشعرمفهومتوضحمستفيضةئقدية

تثقيف.ولهمهديبذلكليكون،عفاصره

اكلىمقبشي،العددهذاقصائدألىص!أزظزايرضأن!"ءالورتيءا-لىومن

القصدءوراءمنواحقيقة،الشعراءصدورمهرتسعانمل!والعنف

النشر،زستمحقفقطمنهماثلاث:قصماثدزسع"من"الآدابالماضيالعددفي

أذلك.لمها8تؤ؟يمهمنهاواحدةلأيةيكونأنفيارتابالباقيةوالست

فارموالدينلمح؟ي"استيقظتالتيالفتاة"فهيالأولىآلثلاثالقص!ائداما

عبدلأحمد"جميلحبيهقيياالمسا،مذأ"وسعيدالصكار"حمد"اجدار"و

واناجحديدةالحركةرشايرانهاالقولاستصغشعرر"اعمال:حجازىالمعكل

،الواممحدةالقافيهوالواحدالوزنمنمتحللةفهـيالتمثياىحقكاتمثللا!صانت

-وريكلفممونمنها-وايخراناصحابهاويطمح،اطجماةمنمعانيهازستمد

بمستفلوي!ص،الانسانيةالقيمعنالتعبيرالىويهدفالحياةتنميةفييزيد

التعاضدولعدلو4المحبأساسعلىوفيطإقالانساكا4قييرحمحررسعيدزاهر

الائسافيه

.فارسالدينلمحي"استيقظتالتيالفتاة"

في،إيصورالسوداءالافريقعةالقارةمن،سوداقبشاعرفارسالدينءي

هـبتالتيالمستإ-ة2سيةوافريقيةشعوب،المغلوبةالشعوبهذهقصيدته

تمصيوضفائرالفجروتجدلخيمتهوتطويالليلتخلع"رقدحهامناخيرا

كوإيةحضارةبناءفيالغجريانساخهاويسهمالتارخبابتفتحعبدالناصرع

،،ةد!هرألم،هو+الهز!ى!زض.ض!"(((ب"اأ(ا""""""ا ا!اهم!لدصصاهململصلصهاا""""لملم//////لملىلمااا""
جمس!هـصلىكلرءمنئهحؤجمغاشصجمام!سا

م.ىلرضمرفلممبرا!شا

افمدصو!قضفيكمإلديرهـوههاربكا!تلمحاضصة1ا

1111"الةصما!لرداو!قىاكروا
ااا""ا.-...

))ا""""إ/أإأأكا"أاا!11(ا0111111111111

كض..لالؤبرمفاتلخئه((يا

ا("إيا""إ""""")""""""إ11111111111111
أ-..كا.ا!صلاممصعبز!ييمهمب

قضق!هازوعفث

إااإ""ايا"ااآلابهو!تقساهم!!صئحصفصإأ!ثي

0111لىلنرأ"ا/ا/افي---ا

بيزوت-صثتجاالكتبا:لع!جمه!مبزلصاـلتر%جمحبييه



ماوالماف"لسلمالمجد.لأعدائهوالموت،الارضاصهإللأنسانفي!صاأ،!صلى

امصتيقظت:إقياالفتاةأفريقيةالىفيهيرمزالذفيمطلعهاال!+قصيدةفي

وراءتختبيء-الغابهفيتلثبعادتما-اصفلهعادتماأفريقية"

خلابه-حياةاكسيرخرزاتكأفنةوتدختل!راعشابه--هنا(كا)طلحضا؟ل

الغابه-فيتلعبعادتما-نهداهاوتثاءبشبت-طفلهعادتماا!ررتميه

حذرفيتتلصص-التلخلفقافلةفتحسبكتد-ا؟وابهالأشباح!ى-ى

علىوالطل-الظلباعماقالاجراسباعماقفتغيب-منسلحريرلحيوطزصغي

داسمنوستعرفماممادتطفل"-افري!"-دمعمنهلحبائل1أ،عشابخد

جثثعلىسارمن-دزياهايطل-تموراحبالليا!د-عالمهاسورمق-جناعا

الها"الارضعلىسارمناًلموقى

نأفدو،اًاصتر؟يزفقدانهوالشاعرءلىاخذهعيباًجمدةالقصفيأنءير

ا،وحيالاسلوبعلىوسار،منهابيتابع!ثربنالقصيدةمنإضاعراكتفىا

القصجدة)وحدةاضمنذللثلكانبالعنوانتقيدلوو،رالصورليعبرالذي

ذلكفجرهقواهوزعبلذلكيفعللمل!نهو،معاننابطوريىكلهاواح!صام

قللتوبلداناعلاماسماءوذكرومشارخخطعروصعداد"*ريريةشعابيرإلى

.العاديالمستوىالىينحطاقسامهابعضوجعلتقيتجرقيمةسن

:الصكارسعيدإحمد"رالجدالمأ

ضعوريابناءالمبنىالآرغيزفيالدقةإلقصيدةهذهبهتمتازماأشد!إكانر

ذلككلالىمضابا،التصريح-دونالتلميحيعتمدالذيألاسلوبو،ذرويا

المستقبلالىيوريرالذيالتلقائي.بيرالتواللفظفيوالرونقالنغمفيالحأدوةهذه

.هذه"اربلىا"قصيدةصاخبناشاءرينتظرالذيأحرا)كأ

ا،و-يةاًأفاظهاعليكوزسيطر،الغامضررذيحهافيمتلككصيدةإلقأتتمر

سعىالصامتينالهلكىالناس،الشاءروطنفيهالكالناسبراةفغتمثك

ه!يطلعمرتقببغدويحلمونبأعم!ابههميكافحونالذينوالظلامفالمخا،
.الخهارويسماحإفجرا

الطريكلهروادمنغيرهاثارفيهاتلمحأزلثيضيرهالاموفقةؤصه/يدة

الانفعالهوحرارةالتجربةصهدقصنبه!تمتعلماأ-ثصعرافياطديثةالعراقية

ي680800800800000808800زحجاجبهبلإالممطيهحمدءلأ(!حميليقييزمعزياءدسااءجمذإ!.800

بارصرد.إ

للالراد-لمحئا
..

،لقصا"رائعةقصصمجموعة

ال-اللى!ورغبلى-ت

ذاتعميقةانسانيةقصص

قرشآا1.مالنسخةثمن

تطلب"ءا"ا8161ء16،1616018010ههاههه"168480680هه؟6681140480080180ههه"،1808881000ة

ءندوشعولثكأيرأأحببقها،أحببها0-ا.طقلكاإول-بةالقصهذ.

له!و!د(ع!بآ!يثنينديةظ!،كأنشعر!ت!وجهـيهتفعدافئةبنسمةقراءتها

وحظنبرساطة.حي-وارفييمشي؟أنولماذأ..أوصالييدغدغوقلإيإلى

كالؤللاغزل.هوغزلمهموسةحارةونجوىوعاطفةانسانيةورقة

الازسازقيالتجلربعنمنفصلاالذاشيةأحلإموالنفسأوهامعلىيدورالذي"

واإودالألفةصلاتيعقدالذيالعزلا.مماو،والعمقوالتكاملالشمولذات

خص!مابينوالجمالالوانمنالعىيئتراهبينما،والانسانالصلمتةالأشياءبين

..قضيتهفيهالانسانيدسىلاغزل"الأعماقمنالوعييكتشفوماالنفس!

موضوعهابهاينهضلاالقصي!ةأنويدركواقلإ.لاالشعراءعندهيقفأنتمنىا

جماءاذلأكل!اتع!ليأنءمثاكلناعنالتعبيرفيالفنمثاركةوأن..شقط

القار!والي..ين!ا!ا.لاعنهايخبرأوالتجربةيصفتقريرمحضالشر

،(الغزاةمصابربلادنما"قصيدةفيالت!ريريالوصفيالشعرمنالنموذجهذا

.-7-:البابفتححسنللسيد

اهابومن-الزهررنفحةمنفاكة-أوزيريسعهدمنوصية"

رقىبجق-العونءن-خاثنوعانها-العبيرشفهاقد-الن!رالاوتس

-"...قديماحبابكاهن-العهيدتابوته

خليفه:ححمنلمباركأخي"الىخطابمنظومه"منأخر.كلوذجوحذا

دلاوفتاقيتولأمي-ليكليشتاققلبمن-عطرةتحياتأختيا"

خطابإتقمازال-وصحابيرفاقيولكل-تحيةأختيالسساد-أءالسمر

،(القنالانشودة()قصيدةفقسالنمطهذاوعلى".هوينبضكأ.كأ-كني

الخوريص!عب!!ري"والليلوهيأنا"والكاليرباحالرحمنلعبد

والرداءةالضعفحيثمنتتفاوتاشعار.حاوي!ليل"وجلجلةحب"و

لالخطالقصدوشرفالنياتولكنطبعاشريفةومقاصدهمأصحابهانيات

وصدقالتجربةص!رارة.وأدبايخفقنريدفناًوحياة..شصعراوحدها

.الانفعال

سمعلىالوا!وربيروت-

لرههءهءههه?08000،008ء0000000800000800000008080088800000000?1088008000008808

ث

الادابدارعن

ث

-ح!دلدف

*،....

ت
-تالمعروفأسوريا!!

العجيلي-لإم

تبسحرنجبو

يعادـلهامالوبنانيأ

بب!؟إبمببعىب!روبتبالادـاببدـإرببن


