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1لأ

تحليلأ.وتحللهانبسانفمعشاجوتك!لنخبرطففيمثلالىواليىطىبحسدلبحليلن!غيرلس!عوتعينت!هازناا!نعرختاف!زر؟-ا-

اجنبيةطبقات))

منعباداتواصداء،اوفةمأغيروجوهخلإ؟هافيزخرسبالطببعةادربر-ى!للدكأربرورلم

عن.نختلفكلزارعؤىتتلوىودرو!لعيدةأماءنورذىمجهولةروجالمس
الملائكةناركبقلم-ياسمين

شيوارعلهماضباعشنالقد.بناياتناتشبهلابناياتفيوءرفمز(رعنا

وعلينا،ا)1بوجهلهاصلةلاوجوهاوالغنا،الرشبدشارعغيراخرىوقد.الملائكةنازكتنشرهاالتيالاولىالقصةهي،نعلمفيما،هذه

كل.اياهيشاركئااحدمنفليس،قاطعانرعاالماضيهذاننزعان(لانالكيرةالمراقيةالشاعرةفينجدان،قراء.نهامننفرغاذ،لميدهشنا

هذا،الاميركيماضيناعداما،حاضرنافييحياانيستطيعلنااخرماضالمقهاالثياةقضايامنيعالجالذيذلكهو،رفيعطرازمنفصاصة

سرعانولكننا...واحدةلحظةفيوقرميهنخلعهبانملزمونقنحن(نلناسبقوقد.ووواوتبرمهاقلقهافيالخالدة(لانسانيةبالعاطفة

بحيثانفسناسطحعلىطصقةورقةليسالماضنيهذاانندركماقنلهاالميدانينهذينفيقدرتهافاذا،وناقدةدارسةالملائكةنازكقرأنا

هذاالحلوبصنزلنااشبهنكونافلن،نزعناهنحنو(ذا.نزء!!لحتىطويلاتلبتلادهشتناانوالحق.اكمعر:الاولميدانهافي

"؟ياسمينمنهنننىانلحظةفيقررنانرناذافهو،اتج!جهةايةالى،1سبيلهيخطيءقلماالابداعباننفكرحينتزول

الذيوالصممالانغلاقلموقفتبريراتجدانهناتحاولالبطلةان،واحدةالابداعمقوماتانذلك.ابعادهجميععستكملالكنلماذايتملا

عصدقفيعواطفهاتحللنفسهاعلىقتنطوي،الصغرةاختهامنهاتقفهالاحساساصالةعلىشيءكلقبلترتكزلانها،الادبالوانمختلففي

فيهينغمرالتقبلمنالمرهفالجوهذاالقاريءنفسفيفىخلق،وعمقالذيألقالبخلقيعجزهلنالاصالةهذهرملككانومن،بالحياة-

يجدانمنبدلاوهو،معابانووعيغموضفي(لبطلةنفشبةويعيش.فيهيصبها

ذرو*ة،عليهااغميوقدياسمينبقربوهي،لمشاعرهاالبطلةتحليلفيناقدةالمبدعةالشعاعرةفينجدان،للاستغراببعدمجالفلا،واذن

والطثر.قىوالروعالجمالرونالالوانهذهعنالتعبرفيتردهالذيالينبوعان.مبدعةوقصاصة

والتعليلالتحليلفيتقنصدانينبغيمةىتعرفال!ئهـةانازكانءلىالشاعرةعنتتكشفبالذاتالقصةهذهفيوهى.واحد،جميعا

فيوتخلف،الايحاءامكانيةكضاعفبالسرد،تجتزيءالقصةخاتمةفانيرلعيشانهالقاريءيشعرولهذا.جميعاوالقصاصةوالناقدةوالدواسة

دليلهذاوفي،والاقتناعوالراحةنجالرضىغامراشعوراالقاربمماءنفسآنفيويمكلوهالاحاسيدنتعتىفيهي!بتعثمتلاطم.نيارفيقراء.نهامن

المقصصمبة.لقاتبة1مقددةءلىاخرالملائكةنازكانمنوبالرغم.والراحةوالقاقوالانفعالانطملالىواحد

ي!مقماوهذا،القصةسالورمنسطركلفيةصحسهـاالشاعريةامامالكةتبدوفهي،ميزةذاخاصاتكنيكاالقصةهذهفيلهاتخلقلم

منمعنااحضرناهمابكلذةمسكاننا)):وروءتهـابانسازيتهااصصاسناانترناكماذلكومرد.ميهعريرةةانهالوكماالقصصية(لكنابةلؤن

ياسمين"...لمامساماتواس!متناذراعيهاطخحتالنياقديرمةاالارضمظهرانفسهالنكنيكيكونماوكثيرا،بالحياةالاداسفياصالتهـا

.."المحيطوراءبكائهاصوتخفتثم،اير(ماالقلبملأتالتيالص!غبرة.الاصالةهذهمظاهرمن

حصارةكووسهاتمسحينالازهارافثماقبخقلااء/وةقبمةما"عاىلا،وا!ت!مقالاستقراععنيعتمدالمذيالنريىلميالنوعمنوالقصة

"؟ا!شمىالام!بركيةالىمنهاالفرنسيةالقصةالىاميلبهذاوهي،والايحاءالفعل

الانسانيرعيئن!هاال!نيالغرير:قىالاجواءلبعضابتعائاالقصةفيانثمالانسانيهالموضوعات"نوموضوعها.المامة،،خطوطفيالروسيةاو

بعضوتذكرنا.الاحلاماواهلسناتااو(لوعينصفاوالللإوعيفيوهو،العربياوالعالمياقصصياالازتاجفيكتيراتعالمجلمايتيالجديدة

بوالنادغارباجواءا)قمة!بماوردتالمحبا"ئرعجةوالاحلامالكوابيىمزا!ذات،منلهفةلهاواخت،منغلقةطفلةبينمضوترةعلاقةموضوع

شعرها.فينازكبهـاتأثرتاجواءوهي،الصقيبحركماتهاالطفلةعلىكلهبربورالمحديتان"نو؟لرغم.مرهفعاطفي

فانها،)1(كلاررءك!بةنقريريرةفئعةليعض(لقصةدبىان"نوبالرغمالاختهيالبطلةفان،الطفلة5هذاسمتحملالقصةوان،وتصرفاتها

وبذلك":الخلاتةالاخوةاسماءننابهءحنصديحه،فيالكاتبةتقول)1(فرضتالتياختهاتجاه،تجدلاالطفلةانذلك.براسمينلا،الكبيرة

هـتقريريةوووف"الاررهـالعرافيكأبعضفي.تيمالتيالسسجعنزعةليركهبفيو!فضهامنهاتنفرانالا،اتسزاربعغياببعدفرضاوجودهاءلى

"كا!ثيءمتل:منعباراتبع!!توردوهي..بالفتالجصوصتالقاريءتزعؤجهنجدانلناليسطفولياتش!خااوقفابأهـامتشبثةوتظل،مملكتها

الدقا؟صكانت"و"دهايرلىأرعبامنحالفي"و"يرامماعلىالفعلوردودالارجاعهوهنايهمناماانوالحق.دلاولداواعياوضعا

نزعةمنبسسىالصجاراتهذهوفي"..حياتيلحؤأ،تاهولالتاليةالعشرالموقفذلكيخلفهاالتيا؟مرفاتواوالحركات،الاختلدىتظهرالتي

المحدعة.صناادإنناجفىنعرفا،لاأكلى"ولةاالىوألجوء"ال*!هي!ه"التيالغنيةالعاطفيةوالؤبذباتوالانفعالاتاكأثراتمندافقنهرفهنا
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المجاهدوننزعواخيرا":للأقاركبءفجأةكشفهاثم،المسرفييحفظهاكبفلمنوانه،بطابعهاونندمغالهـاتبةشخصيةعنتنم،وحدهانس!بميجمصة

"..الليلوانتظروافتوازعوهح،ا!سلالهم!(نلأشفالج!عثالمجإدةالنجمةهذهالحديتنةالعربيةالقصةسماءفيتبئئانالمسعد

ببعض،اراويااو،الهـاتبلمتحلهوإخرمأخذا،اخيرالناانعاى.المدارهدافيالمشعسيرهايرلستمراننأملالتيا

حديتمن4يرورمادلكمثال.القصةفنيةمنتضعفواحهـامفعلبيقاتالبيكالرحمنعبدقيلم-هوريةالجمجسد

التياجثثاتلكرانبالايماءة41ؤاتوانجرا))يتارعثملهالعدوادحنريالجزائرفيالعربيالشعببرنجوضهالذيالمربرالنضالفصولمنقصل

اخونيوبعضىابي..الامسمعرءكأحهتادالاليسالغطاءعنهاانكتنف،كدناربدلاوالدمعالدم"ىر*ءىساعقىلملرمترحوالريالباسلة

الواجبفمن..مقدراتهمعندفاءاماتوا3هم.0جيرانيوابناءتنريرفا..فويافتيابخهضالشعبهذاجراحس!شملىالذيالىلسممعين

دارةقن"...الثلرل!نجوادفيبدورهمذقي!مانهذهوادحا!4الذيالقسوةبجومتأثرةهكيأنما3!والهواوةوالارماءالايجار.ن!"هدؤصةانالا

دلمكيقوللنالراويلاناقحامامقحمةمؤ-راته!((محندفاعاماتوا))كلهم"هذب"نسغدلكمنايتخاكادتهدااجلروقوووي،.ابطا!،1يعيثه

ارأةااما)):تصحب!كانتاكيالمراةعاىارراويتطيقوكؤلك،للجندي.نابضةحيةليجعلهاالقصةصالاب!بىينرقرقأطور!.دلاالذي

اصرؤد،الايحاءطاؤةمندذيهماعاى،ادقاسطالايجمازهذاانوالحق

النضال"حطفيعانتتفيائريةامرأةكأي،والنروبمالابوينةاقدةفهييرحسنكانوؤ!،الصحفاءنادتهالذي9ءالجاالسردمنفربهـاادبلقصة

والؤودالحياضعنادفاعباالافيها!ضاءلا)!تيالح!مباةطعموءرفتجواليخلقبالوصفوالافاضةالتحليلمضاعفةالىرممدأنبانكاتب

فني.سياقفيلهمحللاوعظيتعليق!!ذا".المقدراتعنبهذايشعرانمنبر!لا،ب(لاطمئنانا!قياريءمهيشمعروالثمملاكمل

النقانثىوحيدب!قلم-الافقحافةددالض"وءواحدبمثالوا!في.و.ثحفهاالاحداثسرءةالي".زددعهانذيالقلق

يحياهالذيالعاطفيادقيقجوعنطيبةتعبيريةطاؤةالقصةهذهفي:الاحداتدفعفيالخطفهداجراءمنبالقصةاضرارااحسبهماءلى

والحرمانالكبتاهابهموملءالعمل!بةالحياةالىيخرجوناذاليومشبابناموقفاليسالاعداءجنوداخن!ااذمنىابنتهمنالمجلموقففان

لواؤعومواجهتهماسللامهمانهيارجراءمنبالخيبةيعابونهمقاذا،و*مل،سيقتلونهاالهمعلمهمعيأخذونهاتركهمؤدفهو،حقيقيا"بشريا))

المثالي.نزوعهمعليهمفسدماديوالمحرددالتحليلمنكثيرالىي!حسناجموقفو!فا،واكحيببابىكاءواكتفى

الفارغالسلبيالقلق0هذاتحويلءنعاجزمحمودالقصةبطلانعلىالتميممن"الاب"طبعفيىنمهما،والاتلاموالعدشلوالخوف

يعملانغيرمنوالتنقبلالمحلتيمرصلةفييرظلدو،فعالايجابيقلقالىاقتسارأ.مقتسرموؤفانه.والتضحبيةوالعزم

كؤجمليعانيهاالتيالتجربةتكرارانمع،العاطفيوضعهتطويرمحاولةعلىوحوادئها،متينابناءمبعيةانها!ما:واصحةميزةايقصعةدي(!غير

نءتعبرالقصةخاتمة.انوالواقعا!؟اوهـ.!فىاءلىا!ررة!ءبانالكاتبءرفا!طالانجرةةالمفافي!ط.نكمئوقوت!.بارعاسوقامسوقة

تعببر:اجلىالعجزهذاغص-

لاققالىنظردقدمهرملالمعىلق!شووا-!وركرصءفىثرفىو11لأأ

لعاهره،احياءمرحىكىالبيوتاحدسرلمحالىمىسروو!يه!اد"

اللحظة،هذهميلبيسى،عمرهمنوالعشرينالثامنةباغكدشابكانا

لىبتئ

طلولكنهرجتمللاعبئااليهبالنسبةالصداقةوكانت،بالحبيمننع1!لاص!!عه
الرائعبالافقعالقةنظرا"نهزالتوما،الرطبالصبحهواءيستقبلواؤفا--!--

------حر-ى

موفيا!فصةلهتنتهيالمذىالامل"لترق!النوقفالذكبلمحقم!هةممهنا111اااا-إ!اا-

ر...-..و...و11أااأأا

ناشماأنهمنليسىجامدموؤفاخرىجهةمنوهو،جهةمنكافياتبريراا

بلؤتتعدىوله!لكمهإلىهولواقعكماااراوهدفعاتسجيلالنوعارالىطريرقالقصمااا111اأها111/1

مىالاطلةالىنز!مةفي،1فان،وال!نجميعىرتركيزمرلدتصرمنبحاجةص)ىأا11111اااا%ااء"ا5-ا-اا!1وهـ--

...!--"؟

القصةهدها!ثم.وتطوبرهالواقعنحوبرءلىتعيرمحنملةدروبرسم11!إ

تشو!بدلكوهى،الثرثرةمنتخلولااصرىبعبارةانهااى،فائدةماغبر

مبدأافصد،إلناجحةالافصوصةء.لميهاترتكرالتيالمباديءاهممنمبدأأ---

--!
نقلمالىالصمح!ا

بحيتوالحادثةوالعبارةالكلمةفطالاؤتصادءلىيمصالمذى"الضرورة))ا!
.-..ا:لا*!-

لملكاتبقرأتوقد.تشويش.اوتزيدغيرمنضرورتهمنهالكللميمون11*!مضر!وري

الزاوية.هدهمنالمقصةهدهتفضلقصصاا--ح!سيماال!تب!حلأ!فيص!لورليىحه

البطل:رومانتيكي!ةفيبالمبالغةاولاهماتتعلقملاحظتانهناكبقيت--

ث!---!
منبا!غم،والدمعبالصكاءاحلامهتحقي!قفيوفشلهخيبتهعنيعبرفهو--ء-.-
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اطارفيسليماقتصاديوبناءاجت!ماعيةروالةوايجاد،العربيالمجتمعيحدثهوهوبهـىالذيرفيقهشانوكذلك،والعنثرينالثامنةناهزانه

عاىالبشائروتدل.العاليةوالتكتلاتالمنازعاتءنوالبعدالسلاممنهذهيبلغالذيالشابيعيشهلاواقعهذااناحسبوما..غرامهعن

التيالقويمةالرشبهـةالطريقفيسائرالناصرعبدجمالالرئيس(نفيه.والملاحأ:.غناءلاالذياكاقعالما!فهو،ذلكضتلحدثواذا،السن

الا!ات.هـزهكلورققا،.-قصديفيولببس.الكاتباستعملهاالتيالحو(ربل!ةتتعلقلملثانية

(حبولكني،القصصيارالحوفيوالفصحىا!اميةمشكلةهناائبر

النقاشمحمدلللاستاذ:ودولةورجلقكرةاما!و!حىاتعملسو(ء،واغياموحهـداموقفايتخذانللقصاص

الاحداثالىالواعيةالهـاتبنظرةالش!ريالعرضهذافيماابرزلمحمهد"صفاء"ول9اقصةإوو-5حواربعضىفيوردفقد.العامية

فيللوقائعالاساسيةالخيوط(ستخلاصعلىوقدرتهالتربهبيوذهئهالقاةتئطقانالمعقولغيروكلن"؟تذكرليزلتالا؟محمودياأزيك))

والاهواءالنزعاتاتنوعةالصحفودكامالمت!افقةال!وادثغمزة-انت؟محمودياازيك))ت!ولانفاما:النتكلهذاعلىالعبارةبهذه

شديدوانا،الحقائقعنهفتحفيالعربيالقاريءتتجادبالتيوالاساليب؟"3ونجماتذرلتالا؟محمودياحالككيف))تقولاىاو"؟.اكرنيلسه

لهراءتهاالتلهفكثيرالشهرية،المقالاتمنالنوعهدابفائدةألايمانادريسس!بل

وتريحهبالاهتمامالجديرةالباررةالحوادثللقاريءتكتفقلتكمالانها-،3-2،

تبددالتيومهاجاتهاالضخمةوعناويةهااليوميةالصحفتهويلسعث.افي!31؟

الحقائقعلىالاطلاعمنوتمنعههها...

(حملهلصحفيةفقةمالعضذكرنفسبئللبرمعمثاطعاالنقالمستائدذ"نمتعهمقالفيهفيه؟لكيلاربابراهيما!دثنوربقلم

وراءان،الصياغةقوةالىالفكرةصحةتجمعوالتيبالذ!نتعلقا!قييمدالذيالمظيم؟لحادثعدىرددتقيمةابحاثالماضيالعددفي

بارعا:اديباالصحفيالنقاشالاستادوسورياعصربينالوحدةاعلا!وهوالاالعربيةالامةتاريحفيتهولنقطة

العريبة:الوحدةءنالا!بركيللدبلوماسيالعربيالمواطنقولى:منهامناربعةالموضوعفيتتوقد.الحدةالعربيةالمجم!وريةوانشاء

التفكبريةنزعتهاليهاساقتهبناحيةمنهمواحدكلدانفردالمفكرينكتابنا

0"قرونستةاستمرتودعواتلصلواتالسماء(ستحالةانها"..
..امكنهالابحاتهدهءالقاريطالعاداحتىوالثقافيالعقليوتكوينه

تاريخهمفيالعربوجدمرةلاول":الناصرعبدجمالعنوقوولووجداررةوشماسيةموضويةمتعددةزوايامنالوحدةبموضوعيلمان

وتجسيدامانتهملحملالحسنةالاقداربهنفحتهم...شابرارجر.وفلسفية

الواقعالىطريقشقاستطاعتعظيمةتهنمهمافكرةمنفليس،فكرتهمخوريرئيفللاستاد:العظيمالحدث

."حازمعازمانساندون

العربيةالوحدةفكرةالموصوعيةدراستهفيرئيفالاستادعالح
لاترفءلىالانيقضيالواحدقالحؤب":الاحزابحلعنوله9و

.-اعلانحتىالعربيالفتحمنذايالعربيةالامةتاريخعبروانسياجها

"والانقسامالفرقةترف،اليهال!طلعيجوذرررطهـؤسةالاستاذبحثفياهـجبئيوقد.المتحدةالعربيةالجمهودية

سنواتمنذلهامهدفلقد)):للوحدةالتمهيديةالادوارءنوقووللنموحيناالمؤابةنجةوتطوراتهاالعالميةوالاحداثالخارج!بةبالعواملالموحدة

."طهيهبعدالطعامصببمثابةتحقيقهاجعلمرنرااسلوبامداموضوعفيكتبواالذينالمتحمسينبعضظنوقد.طوراوالمعاكسةالفكرة

الدائمعبدعبداللهرللدكتو؟لعربيةالوحدةحولخواطرا!هربوحدةتكوينفيالدوليةلملعواملالمجالفسحانالممربيةالموحدة

منبثقامستقلاداتياحادثايرص!ونهافهمالمثاليةالوحدةقيممناذتقاص

جمامعتها،فيطالباكانعندماالقاهرةؤيذكريانههناالكاتبض
شعورهملاورةنحوالجامعيينالسوريينالشباننزوعوصفوقدعرأجادلاانناوالواقع،مؤثراتمنبهاحاطعماالنصيعرفالداخل"ن

ولنامعاوالداخليةالخارجيةالعواملعنالوحدةهذهفصلنستط!بغلا

مظهرا،السياسيةالفكرزعماءعئدالعاطفيةالمشاركةوالتماصالعرببى

يحولمنطقيعقليرحاصزدومايصطدكلونكانواالش!انهولاءانكيفذتضمعربيةامبراطوريةلانشاءابراهيموابنهالكب!باشالحيمحاولةفي

في.العربيةوالجزيرةوالسودانومصروالعراقكالشامبالضادالناطقين
!مئذم!ثرينهؤلاءوكان،ارمريةبالو!رةوالقادةالزعماءايرما!دونالاولى:!انالامئ!هذهتحقبقدونوقفتفقد.قدمئاماعلىمثال

وتضاربوالحذروالانكماشوالتجزئةالتفرقةواوضاعالعربيبالواقع

فيترسيخهاعلىوعملتا!جنبيةالشبطرةاوجدتهاافعيالاديةا"مادعححالالذكبالابخماممبماوتخلفهم.؟لبلاداهلعندالقوميالشعورضعف

بهامر(لتيالتجربةهذهتفساردناو(ذا.والجمأهبرالقادةاذهانراسهموءلىالاوروبيينالسياسيينمعارضةوالثانيةللفكرةاستجابتهمدون

القوميةمهدانفييومثذمصرلطخرالمبرراتوايجادالدائمعبدالدكورالتوسيةمعالحهـمعلىخطرا(لوحدةهذهمشروعفيرأوالانهمانكلشا

البلادءنشغلفيكانتمحران-ذكرناماجانبالى-وجدناالعربية.الدوليبالتوازنواخلالا

بصفةالمصريةالسياسةلمحاتصفتالمحليونضالهاالوطنيةبقضيتهاالعربيةالديموقياه!(لمجمععنكلامهرئيفالاستاذبحثفيراقنيوقد

مصومركزبحكملهاالملازمالاسلاميالتذرقيالطابعجانبالىاقليميةالعريبةالقوميةتكونانوتمنيهالوحدةلنجاححيوبانترطاوجعلهالتقدمي

السورييئانفيشكولا.الاسلامي؟لعالممفيالادبيونفوذهاالدينييعلقونالتاريخيصراعهمفيالعربلانتحرريةتطوريةتقدميةالجديدة

اخوانهمجرواالذينهموانهمالعربيةبالقوميةالايمانالىالسباقونهميعانيهااقيالفاسدةالاوضاععلىالقضاءفيالثورةعلىكبيراآمالا
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العربيةالجمهوريةونشوء(لوحدةمعالجةفيوالتميزالطر(فةالىوتطورهاالسياسيتاريخهابحكمكانتسوريةلانال!بهاالحذرينالمعريبن

.الطحدةاذكرنيوقد.التحرريةوالحركاتالقوميللنضالخصبامكاناالتاريخي

القيممقالهفيوردماجلعلىمطاعالاستاذاوافقكنتوانوانيبظاهرةالمترددين(لمحللينالمتعقلينعنكلامهمعرضفيالدائمعبدالدكتور

فيوالنفسيةالروحيةبالعواملعلاقةلهاماوبخاصةوافكاراراءمنالاممتسبرافيالافكارانوهي؟لهعيىخطرتل!لهامعروفةفلسفية

الوحدةجعلفينزعتهعلىاوافقهلااننيالا،العربي!ةالفكرةتكوينوالحركةالتطورميدانفيدافعةكقوةالفعالتأثيرهايبدألاوالشعوب

واتنروطالتاريخيةالعواملجميععنمنزهةالوحداتفيبدعاالعربيةالىار!ياارفهـراجواءمنالاقطارهذهووبوطبهعدالاالحلاقةالانقلابية

قضايانامعالجةفيمطاعالاستاذاستمراذاواخشى،المجتمعفيالماديةالمسلوكؤواعدالناسعلىتمليحيتا!لاشعوريرةالمستقرةا!واطفمنطقة

عالمالىنحياهالؤيألواقععالممنيرتفعانالاسلوبهذابمثلالحيميةا!مبلالخلأقمقومةعناصرحينئذا!مو؟طفهذهؤتصبح.ال!بةفي

النفعيةالناحيةنفيهذكرماا!لةفمن.الخياليةوالنظرياتالصوفيةلا!ضدةطبقيةافكارمنجزئيامؤلفللأسهة!افي!قولكماالشلمقلان

الوحدةانمنياكثريعلمو!و،المتحدةالعربيةالجمهوريةتكوينفيها!لمة.ناريرءتطةقيةتغدو،افااعداداالادكارهذهتعدفعندما،شعوريرة

تأثراتتحت-البعيدةالداخليةالعواملجانبالىتمتانماالقطرينبينوؤطر،عطلأاوءد!اافطتجبرعنعاجزابر!:حاتعهلاللالمحالفكرلان

فغدت؟لثلدينالمحدقةالاستعماريةالاخطاراقتضتهامستعجلةخارجيةسياسيةبفكرةالمومنينالافراداوالفردانوالم!تاهداتا!تجاربعلمتئا

الوحدةشجعتالتيالعواملومن،ترريداوتطهركعمليةالوحدةتأثرعن-محدودزمنالى-منجىفيهماجتماعيةاودينيةاو

الافتصاديبالتكاملاسموهماتحقيقالبلدينامكانالامامالىودفعتها.لهاالمعوقةاو!لمفكرةالمضعفةالفكريةالمحاكمات

الاجتماعية(لعدالةتحقيقالىالجمهوريةفي.العربيةالجماهروتطلعالايحاءعلىوالزعماءالمصلحينورسالاتالانبياءدعواتقامتولمذا

ولافيهطلملاسبليممجتمعفيالحرالمواطنوتكوينالاقتصاديوالرخاءالفكريةوالمحاكماتالعقلعلىمنهااكثروالشعوريالعاطفيوالطئمير

.استغلال.المنطقيةوالاقيسة

العربي-الادبفيخالالمسرحيةمكانصحيحةابد؟ئمعبدالدكتوربهامرات!.المممتعةالترربةكانتولذا

فلسطينوديعللاستاذ.وبديهية

اضافةويمكن.المسرحياتمن؟لعربيالادبفقراسبابعنميمبحتصفديمطاعللاستاذوالانشاء.القضاء

الانية:الملاحظات

بخلافيتطلبوالمسرح،الجماهرتالثقافياورى!صفا(با!وبب،العري!القويةبمصيررالتفاولمفعمفاسفيبحث-

معينا.ثقافيامستوىالسينماوززوعتصعيدمنيخلولاكماارادياوعفويتعقيدورنيرحمالرلامكثف

الفتفاذابالفصحىاوبالعاميةالمسرحياتتؤلفهل:اللغةقضية2(

الادبنطاقعنخاكجةيعتبرونهاالناسلانمطبوعةغرطلتبالعامية"ارستطاتطفي

والمطالعةبالاقتناءالجديرالرفيع

متناقضينعنصرينمبنمركب(نههوالمسرحفيالعقدعقدةان3(

التيكالمحياةواقعيةطبيعيةتكونأن(لمسرحيةتنروطفمن،و؟لفنالحياة.-

تسبكبانحقهالفنتوفيانداتهالوقتفيعليهايحتمكما،عنها-نعبر..هـ

اص!حالمسرحلىمرلاحلالطسطرثلط.التيممهلمسراننعلمنحنلمقعللصغلعهالم!دبيحص-----ضاطلدطبا

ولاالجمهوريالهمهالاالدصحىمس!وىالىالحاللطسعةوارلععحطلعحعه--- انقسامالىادىمماالعربيالمسرحنموفيكبيرحاجزفاللغة

خلالمنالمسرحالىتنظروفئةتمثلولاعادةالارهمتقراوهولاءالادب

.تقراولاتطبع-ولااثارهمفتمثلبالعاميةيكتبونوهؤلاءالنظارة

جميعا؟لادبيةالحياة.نتملكعقيدةوهناك":فلسطينالاستادل..((

تمثلانهااعنيالادبمنجزءلاالفنمنجشءالمسرجةاو!المبدكةالعربيةللشاعرةالرائعالجديدالديوان

ولكنهاالمتمثيلية؟لناحيةمنجيد"كعير"مسرحياتهناكانولاونقرلوأقعطوقا&فلىوى

بعضيانحينفي،البقاءلهافليكتبالفئيةاوالادبيةالئاحبةمن.ناؤهة"وهيهو"المتطهورةالطوطهقصيرنهاوفبطه

الادبيةالناجةمنوالجبدةاتمثيليةالناجبة.منا!فةالمسرجاتمحتلفةوحمثاطغيةوطنيةوقصائد

والقضيةمعلاشوقيكتمثيلياتالكتابياسلوبهابفضلوتقراتمثلتظل

فصحىامعاميةتكونانيجبهل(لمسرحبلغةالارتباطشديدةهنا.*-!ابدإرمثشورات

بين؟يخهاو

؟ا23..بص
الكيلانىابراهيمدمشق
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امينقاسمبقليلدلكقبلقامبينما،مدرستهثماراولشوقيكان

سبيلفيالافجاهاتمتعددةبثوراتالافغاننالدينوجمال5عبدومحمدئ!لأصبسئع14

الاجتماصط.لتحرر(

نا،.ورعمرويدةبثوراتقطركلقام،العربية(سياتشققتوحينصب!ثياللإبرنمحهي

والقوميةكالفرعونيةجديدةاتجاهاتبتنكلالامةالىقدمتعد"بةحلولاجمهوريتناحياةءنالملحميةالايامهذهفيبالنقداكافانجداجميل

عو؟عل.منكاناالجمعيولاشعورهاالامةضمرفاروالشوعمةالسوردة.......
..كلكالدبينما،الواعيالصحومنشيئايتطلبالمنعدلان..الموحده

الحرية:الغايينهاتيننحووعمقبتصميميعملالثعبوظل،رقضهاا!زيالبئريوادطوقانالعارمةالفرحةوسطنفسهعلىسيطرتهمنا

.والوحدةانعليوالان..والضجيجبالحركةوفضاءأرضادمنتىشوارعملأ

منافاقتانبعدالعربيةالشعوبعلنتاجمثالاسوريااتخذناولوا!طا!اتوصدىالهأفاتمو!بقىدكن،لانقدالدوارهدامناصحو

اهـنياررعر،سوريةفيالحديثالشعرانلموجدناالاستعمارص!مةنقديأبدأسوفلذلك.افكاريفيويؤثرانمسمعىفيقيرددانزالاما

الاستعمارعلىثورةففيه،ابوريشةبعمربدأقد،واعونشبمابانتجهالادب!ار!خنكحباننريدحينمااتبما-عهيجبالذياضهجاحولبنظرية

العروبة(بطالعنالتاريحيةمطولانهفيالعروبةلكبرياءوايقا!،(لفرنسيه!مناستوحيتهاوق!د،تقوبمهفيلسهمجيناو،المعاصرالعرجمب

الحب.اشواقعنحرتعبروفيه،"المت!نبي"و"خالد""محمد"حلمتجسدمنلتآكدوا!رعودالبروقمعهبتالىت!يرلمعربيةاصالجم-

اوضاعئاوتستقرالاستقلالعلىنحصلكدناوكلا،التقاليدينحدىلالكنه-:حهيقةفيء

،شاعرانيدهمنالمشعلوتناولريشةأبوصمتصتزالتحمبءبعصتختربأنهاوراتهويمتهاأدركتحينبدأتالغربيةالا"ةيرقظةان

لقد.داخليالتز(مشكلعلىالثورةابواببئحدمنهماكلاخكصفيوتشويتور!رلن!!اوبأن،اهـورةا!شعوب!افيعن

الشعبيالوعيوتقويةالسياسيالتحررعلىشعرهالعيسىسليمانوففالحرية:لبقمان!(اساسيينشيئينءاىتحصللمما،التاربرنجيم!از،1

قبانينزارتفردحينفي.والوحدةالحرية:الاساسيينمطلبيهتجاه،تعدداواكثرهامعانب،1بأوسعمستعملةهظصريةوكلمة.والوحدة

سلوكهتحريرفيالطالعالجيلرعبةعنوعبرالاجتماعيةافىرةميدانفيالجمعياتنشعأتلذلك،.وفنيةوفرديةواجتماسةسياسيةحريةووي(ي

هذينعداوما.الشمستبزمانقبلتراكمتجليديةقيودمن(لشعرفييالاربالتحررحركةنشأتالذينفسهالوقتفيالمسياسية

الاساسيين،لمطلبيهشعبناهوىعنيعبرمننرلمسوريةفيالشاعرين،الفنعلىالدخيلةوالقيود،الامةطبعءلىالدخيلةالقيودلان،وا!تر

لاقلياتتروقمحليةموضعيةزوايامنتعبرالنظامبنبقيةانزوتلذلكاخمرتوحينما.ادقوصماإدفمببر؟باهـاورج!4تجمءبحرءةزث!يلان

وغيرهما.بغداديوشوقيالعطارانورحالةفيكما،روتقوقعةالبلادوحدةطالبة،الحسينبقيارةالاولىثورتهاوثارتارمرد-قىإلطوءية

تأريخاالحديثادبنالطريخيكونمااصلحهوالمنهجهذاانرأييفيالىالشعرارجاعفيافلحؤدالباروريان3،فقطالاس!بويرةالعربهقى

تقسيماتمنوالفاحوريوالرافعي(لزياتفيهوقعمايجتنبفنياكما،العربيةشعراءرونالاصلاءبجز(لةشعرهولقح،والسليقةالطبع

-!----؟-.!هر!يييحر!حر!يي!يي.عيير
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نخ!س!36لكل!--ءحم!!ح؟!!صهير!؟----ش--يم!-بخ-ب:بم،كاسفأفيشب!!بهشكمقييرطخ!-!صءتج،تي--+.47ءش-+د--خ-؟+لا!+،لا-!+بر؟-ص-بمةلا:

ء؟-س--بمبيمعحبماب!مممفي**ء!ط----+يمء-شيما-بب---؟+-4س+-!---؟:ص.ب--!4-بمح!في"-س!++طصبهم-أبم!بر--!س.؟4--نر!++-لميم-*!ىد!ثث!!.صءكأيمش!نر؟!-؟----!

بسءش!+بر-خبما!!كاصت!نر!-بيمقيحبمش----بم-برس--بم+ء+---آ-د---+4ا-؟--بىخدتبى-"قي3شسبم؟صبزفي!ديم.-!-؟بد-ش---نج-سب:"خحبمرز!لإ+-شفي.د+-؟-خ-7ظ.

+5كأصص---ش؟دبنجئنصششبر+لا-يمدلا--د.---4:--+-بئ--فيس-س-!+بر-س-ة!صنج--+سبرشء:س--شجيم.--ءكا.!يرضة!7-+قي:ت+7-+-!ج-ت-ص-:------؟-.في+س-

!!فئا.!-ىيبمممجيمنجاضبربم+!شبمع!ص-ب%ب--م7دة-.لا+--:-!د+-.تك!:-3-+د"-سد؟---د7؟؟شلا+-د--لأشس"-"وشد:-ء،4يم7-.-ىف-.!--د!:بهول!-؟نر..+-ش-ببخ-4-4

د-عظس-!ء!ع!ح!جمحبم-فيكأس-فى-دد(!-س----س--.--4:د!س--لافي-بر:د-بم"؟--جم!++.-!7--!-غ-لى7/-"فس!ت،+-لايرير؟+ت7-

دفيلى-يمك!ع!كايدن؟!ت-!حزءبيمء-:------س"دظ

+!جرت!+-د!!يمست-سؤ.ا؟ت+د++ب-دس+ت--7+س،-ع--و3كا7-د-أ-،--لى+س!-!د-دت--.

،!4س-ترب!ول+ك!لاتببميخ؟ش+ظب!،د--دشسد--دى--د؟---د-+في--لا.-ع:!خ--:!ستهرش!ء---!؟--خ.بع.4"+-لأ.بم---بر7جمغ-؟خحمسءخخ-+-

!اإ"اتواأءنتمهدلىر-لةمنص+خحووكاب!5عش-+-:++-طس!ت!ذيم.الآ-!7----!س-47!-يز4-+--؟4-دت-ءكاد---7-د،++د+-.دأيم4-لإ.-+خ--+7ف-؟د-!؟ءلأبر!-!-شع؟+-:كانر-د؟سبم7-!ير-لاحس؟--+.إ-ت-خ؟!غسشسلا:خ!!يم+و!ص-!73--وقئ؟-تساؤ-بز---

صكأس:-ليج!+جء+:ش:؟خخ-"دسلاس.-سذ.سلا+-و.ص---لىست.-؟7دد7ش-+برء!فد----.د---د--ب-.----7س--ب!--..--عخ-+-د-،--.-+؟بردءة-تقي"6*؟--سدص!س،؟-يم-ءب+2!؟ني؟خه+ممسقى!-4،-+7-

..دفىخك!سز،-3+طس--س-س.2--طحذش!بر-++ءخ----د؟ت-!-اضص---؟-شو---+-.--س*-صتحز+*ب+-.-فيد-+ء---.--س!ص--ح+لى:-.؟+7؟د-.سعسكا؟س-

..+-ء+.---!!يمل!ت-حشسس7?--د-+ط-----دد+-صع-كا.م/-+-سئئ!!سبرءش-د-7-"+---!4--.+-بمفي--+!!آذخ-لى--+ط--يزك!عش؟ت7كا- -!+ظنجه!!به!مبمور"سصبءبر،حذضبر7س-كاخ!؟-ع-ءض:--+نعضء-د-.--،+5س*-أ+-بر-بم---+-يم----س--.خويمبزدش!ى!!-.+،ول-..

.!ف-!:--سعدشلا--/---لىءسنر----س+يربوظ-+قيقيف؟-ت+--*سضى،طبر-!؟.ير!-ير+

د-حمم!..+!لى!ش-+-شسدد.سلم--س-7--ء:--ء--دسلادد؟س!س-+.:ءبر--ضت--4-؟برغبغ-4:--!+!ؤ-!خ+-+--.*ش.ش-ى-؟!بزنمت!بن-في+لى-!لى!ب.ء

يم؟!!ش.!ا:+!!ش-؟ش+--قيير!بم7---:سشص7-+:-+--!7س!-----ى.د-،ء-----س----خء..،---.لا،-دبم-ء4!!+بمح!ىبرع؟+؟حطقيشب+!!-ب-ش++ب-شد-!صبر++حضءيربفي!بم!!فشس+بم+-سانر

نتمايهه.ي!محمالالسادب!لمسلأء/ءبرغبم3ص5؟لىس!!سبض-.-----د-ل---لأ--.د--د-7ء-لى--------+4صكا؟!?..-؟؟+-ء-3-4؟-.-3!-!!ش--سطدسء+س-؟سث+:+.يمكا+----د-+كاد-أ--س--7

سس-ت!:"*-+يم4فيىير-7كاخكا-فىوخ-د--:.+---س-د-د7ءس--؟؟س؟بم؟جمتي!3-كالىضسة.-*!!----عس!لآ-.!-.ت،،

!ا!يةألعاالمكتجةأترمعفمو-س!كاسه+.--س-د-ف-+!+!فء+سد-ص!7إدوفي.--دد-صد-بم-ء-شت!.7ج---3-4س7----س--ة!-------+إس..ةد---ء-+ا-ة--.-7.صحي--77حغ؟++-ين-+!!+خ!لىكث!-كلع-!ىلأفى+!---!ءطك!-ظ!صءكاد-ص-،كاعست
لا-سفيد-----4-!*-لى-لإخ--.لا؟--+-+-ض-+ص-ء---لم--ءفى!س-خت--كاخ%--7+يم+د-------4-ةس-ص.س..-.-س؟كا..-+ش-س----،+ور-+--:كا-!شتر!-،لآ--ورخ..--؟و-.،وددب:ء.-+قبم+،-.-س"اي!.0-7-..!.+!- -7-+ةسكاش!س-ضير-!"ب!وصة-،ء4،ش-سف---!-د--،-.!-+لأ---لأس-،:-ص-!.-،جميسءش-ض---شخظ3---؟؟--:+تتجبزيرد!ءط+-؟-؟برحم!ضش+قيش/-/ؤعو-؟!ير-فى+-+-

!سذس+؟ء!+!!س!"بمسكأبز--.+في-كا-+-ى-لاس!بر.س--.بم-:----7-+-د--.-.تر6+7دلىج+4-7+-ب+!-!4ءص+4---د-----:ثطلىش+ةالم7كا-ب+ير--.إ.س-7ب--..،-،فئير-؟كش-د،*صلإبمآ-لا-ءبز-.-
.-ك!ي!فيتحبي7بب!دبم-س+في:-بخ.-!؟؟-؟د.-دد-ى-د-*د+.-+!+،دص-7!قيسشت؟ع!ا-ء3د!شخق+-تمكز!،حجدص-يمسم-س3؟!بدح!3!:-صط؟-!---يم.ة!+3-+ش!-لىأس-حصا

ت--..----+--س:--4-+--ءس--ع---يم--صبم؟-ط؟-ضكأ-ع؟إ؟-!،!!-فيلأ،ول++.4

...-يمد+7--ش!ض-كا--.يه!-بم!ت-ءع-.+د--.ط+خوبمءت+--+ش+بمة----!ء+-!-:-+دد!-بمط+--تءض-م-
--!-.ء-.+صس7لا!--ءذ-ببر،ذ-!!-ج!أخؤ:-ءزر---يه!-بر:سعش-:--د-ط!،!.--ى------س+.

د-دب2-7،-+سس،2ط-ء++خختر.؟؟ير..نرش!177هـكأت-لااء-؟-

!بالقاهرةوالالفييةالجمهورشارع+!في-؟-يم-!سبر-شب---.4ب4-!بمسد-ءببم+-4--هـبم-لاس-+--+ب+برلا4+-بر+-ود-سسصب4+نربم-3-لا-.+!بمدفى---4+4س-7-ء--:-؟د-؟؟----+؟برشش-س!ش؟--!يم!+-صيم-قي،!س+-!--خ-؟"--؟+ض+-+-،يرلامغبس.--.--
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.....-.---ا،ش-!يم!-كأس+-د.س4بم+-د-!.--4---لأس--4د-.،و-----،--.د7+-.لى-++؟4إ----،-44-!-صء"دفي--ص7-فس!س-س+.-3--س-!عت-د!حممرسطسسسء!4-ت-6+-؟.--جي-تش+إس!ش--سآ،ت-بط!-!--!لاص+ء-7

+يد-+.وط-!!4س-.س-س-ط!ب-4.-.ءص-+--+!و4+!-74---+طء،فيتن.!-يم-تلا----ط--سد!ءلى+سسلأ؟-!س-+د،--د،بءشصدنر74-.-7

لا7+-7ش-ش؟-،ض3ت4بقيقي.-ش-دلاجد-+------:؟س+س+--در.ءلا،--+..لأ+-د--+دطش7؟،لأ.-م-ة-+--شجء.ش-!-دب-.سءأ+4ص4د-س+---ط،-"؟-خ4ء-د-+-سكاسة-تد+""-:+م-+كا-7ولأ4--

.ا،،رعادماوالشارحةد--.ط.في!!د+ت-بم%-؟-و-خ-4!--.--د-د+.س---.صبربرس..+سس.----ب.-م؟خ---.-كاج-!+-خ4+-ديئ-لأ-سلادصلاش.+ءدش!ضط+:؟س!سة-لأ4!-س-لى+لى--،بر-و--،ى-دة3-ب7!+.سلإ-ة.بص+/-

---ب+ب.+بم!شء+إ؟--س+سدس-س+-بر!؟!."خ.---ش-.؟+--يرش.خبخبن-د-+--4ط+-ىو--!!-!---شص--!-د-!س?4سسشاو-لب-ف

3-د-----7--س----+---،-7-7د-ء:س04-"خ-طس؟شسفي.د-----.-سء.بم+-+--++ب-ضؤ+!-بم+.-+-س-!.!بمتبب.بر:+-؟بلادكا

منولبناىسوريافييطلبء-س-:-ددول.ب!--خؤد-:ءفي+أك+77----سس4د-ة--+ء-+ء!-س-!-.+س"+-دلى704-د---ش:طس-+.لاتش؟!خء.

!يروت-(لتجاريالمكتبلدد-لى-د-د؟/.د----------7--د-"-دإء+لا---+----د---؟+!ولأ-أ؟7إ:!س+س--ءس-

الفانتستربانيةينرالمتنشقةالىيشروهوالمختارغمرالشهيدالصورةهده.نمثل

احير(صدرالذيالمهامالكتابهذافيكاملةالمختار"))عمرقصةاقرا

كسسم.عه-كحرعر..مر..
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فيانتصارهاتباسروعنامتناحياةعننصمرالعددقصائداكثرانالحديثادبناتأريخالىتمتدالانضمنىكنا،جزئيةوتحليلاتمصطنعة

عليها.تدلعناوينهاولمعل،الاملبروحمفعمةو!ب.كفاصهاالمعاصر،العربيالادبءندراساتكنب،(ضيفشوقي))اندكأورأنلولا

الوقتقواتقبل-2جرايثوريانصورة-اسوى/ئنعمللاحديمثامصر(دباءءنفيهيتحدثاخركتادااخرج"ثم

منحبانضجها(منفصائدالعددالجميلةهوربماكانتجرايدوريان)صورةالافييرراملولئا!واسأتدته3ءوالماءووفاتهالاد،بولادةتاكيح

بص!جهوعلاالمطاوعوجمالالتصوير.لفىالقصبدةالشعريا،وهبةالمثقفةوالتعبرفيالنهجهذاعلىالعربيةالجامعةميالعل!الدراساتمعهـلديستمر

محموانها؟نولولا،ابداالعامرمعناهاتبحلمفهي،طريقالىيرؤديلاتيه.الحد-تالادببحث

قصيدةولعل.؟لناعريتحمثعمعرفنالما"جرايدوريانصورة)ءخوريرئيفامثالالواقعيينيخلصىا:"هذامنهجنافوازدءتولثل

الثانيالمقطعحذفنااداانسجامااكترتبدوهدهابراهيماحمدمهل!حمقأ"وبأمخضآبهرك!/ولىفهـ!قبازيلم،أ:!شارنتشء!أ!مصيرةؤ!الوؤوع!ت

موضوععنفيشتتهالحديثالخارجبالعالمالىبالقاريءنقل/إلذيحالةفكبمااننابهـعوىانتاجهعلىلاشحاملإضالروندغنكم،الشعراء

نا.ككلومحرة-جداغريبوهذا-يجزاءناجحةوالقصيدة.القصةويوق!-الهممدشذضا!طشعرا!ىألا!حتاجلاالاستعمارامامكواناحشد

ضائعاكاناذااما.مفهوماالعامالمقصدء،نادامحيبالنضكلريالغموضطا؟جضم!يأروجممات!فتيجاىن!،!صيار*!اوعر،كلقشر؟ء!ولغننا.؟روءكلط

الشعرهدالمثلمفسدفانه-نفسهالشاعرعن؟ريبما-ارقارىءءئ.النضالءنبرالىتحتاجورسالة،هـسالةهوآديوميةاز-باةا!ر51!!

.؟احدةقصيدةليستفهي"اوقتاافواتقبل))قضىبىةاما-روبل.ا!فقرسيقوملاحساباالرفي!لمجمغاحسبئاقدنكونوبذلد

القصهد"مقطعيببنهوةرشكلالذيفالانقطاع.قصيدتينليستنها1كماوالفقيرالمريضمج!عناحيا"ت!-بعأىيرة!موأنط،والمرضو(نج!لى

"لا.ص!ةا!ب"نتجعللاأو!يالرجماة.(لكر،!ة(ةالحىة!يماوالجام!

ءة،طواقلسابؤتهامناوضحانهاعلى.القاريءعندالطثزسيل!قفوجودير"!دفلا،(لمجضمع!يالفكرلحرريئالمجالىتفسحانهاكما.مذلة

القاريءالىيصللاتحملهارزيا!سبيعطوالمصشمون.التمو"بىفيروعهيجبهداماولافاسقاولاملحدايطننبرولا"ماتقد؟لاله"جملةقافل

الرعب،امروتهويلالامروتهـرارالمباشرالخطابلهجةاى.صهوكاالاالفنيالنتاجبينتربطالتيالنصيةهدهضوءعاى.المجقمعثنابعاده

روحا.(لصياعةفياىعنفضلا،منهايرجىماعكسىتعطينكادأشياءلاقيمةمحتفظا،المافيالعمرؤصا؟لىالىانظرسوفالعربيةالامةوجباة

وتكرارخطابمن-السابقةللعناصرالشاعرآاستخدايخفهالىنثرية.ورسالةج!دالهنلان.الاولبالمكانالجما!جمة

ماواتي(لمهضومةغيرالثقاقةخطرتظهرانوالقصيدتان.-وتهويل

النرعلىهدجالنروباقغلسعرسلي!خهما.يصشععلىحرل!م!اعربئنيترعيعدم-التمن!مم/رصاكط

مجاهد:المنعمعبدمجاهدهووالعفويةالشجديديحاولاخرشاءر3

واحدابمنلاكرقصيدة-33

شعرالجماءتنخات)و،مطولاتصاح!شاعرمجاهدالمنعمعبدمحإهد-

يعلانطبانفعاليلها،ومالن!مععج،الىالاطلارعشعجليةواسعبمرلكنهبراوعاع!م!ولكعيرت!ب،؟!ثول*لمح!ول،

مفتعلةلعفودةمطموع-القصميدةهذهومته-رتاحهفاكثر،ا!،1.
بةم...*.

:هذاغ!شعرؤءيرظ!رانارجمروالاحساسئيهاليهـ1الروحان وانحنمنا!3
.الاياديقصإضازء!لا!-/

ائهحذائهجميعافووتمسحنا7-*

وأشار---ص-لملص

انبهار؟لكلفاذاص---

اليناؤي!نونوقولطلعناهدىلمهغضنصر!واصىلالصرول

مناالابيضوجههادنىثممص

الجبينفوقوانحنى

خاشعينثارتمينا.

نااوف(لناو(ن..المحرومالؤببل(لحبنتركأنلناانلقدبرهـسا!اري!اصىهمىصلد!
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تركانمجاهداخييالكآنكما.وبهجةبفرح؟لقادمالحبنستقبل

نفسك.الىوترجعالملالكةونازكالصبورعبد

تقدململجامع!بقالفسدإرمنتمسحوان،تكتبميماالنظرتعيدان(رجوك..صديقييا

الرابما!قرنالىيرقىالذيالنادراد!طوهـالعربى..اردتانجديدمنرررأثم..والادباررعرعنمعلوملالككلذاكرتك

الاولى.انطباعاتكمعتنساقولاببالديخطرماكلتنطمةل!

ءأ-طنيةالويدمدرفيمكتبة،!6!قمتحتروالممجلي!الهصرالاغئياتالىدعوة-؟

فى!ئجأموعمر.ارلمهه!اسماجدانتوقعتلكنني.اجملمناسبةفي..جميلةفصيدة
.صادقحيبباسممنبدلاعقلسعيد

ر!؟الجملتركيبفيالطريقةرات.الصوردات.الالفاطذات

هد؟؟اصالنهفأيقوالا..شعرهميهوروحهينعحانالشاعرء،ى

التيالموسيقىيفسدمما،العروصيةالجواراتعلىالافظءعنعدا

وونرشبئاصدفئصددانصالا-ليمةوارضيرة.جميلةالشعر!ةالاخيلة.عقلسعيدشعربهايهـنتز

؟لسمعاتةزنهمرحيثالثالثالمقطعفيذروتهاقيلمغولعلها...الهندسة

باسهلبلهوقدموثهـحهحققه!الزهرادرعوتمد-العمرمواتقتحييالهناءاتوتهمي،عرمةفرحةفي مماعفويةاكرهوبماتوحيالوحدةفرحةان(عتقب.الصقيعخلالمن

الطبماعاني!ىعبدألله.صادقحبيببهاتى

مدريدجامعةمن(ل!ربيةبالمخطوطاتا!ختصاصي.قصائد.متقاربةثلاث-5

ظلاميفضحواقعيصدقها.ومعنىاداءجميلةقصيىةالسجينة""
فيهاوالمخطوطات(لكتباتمعهدوخربج

المجنسينويحذر(لنوريحجبالذيالشرقيالبيتورجعيةا!تقاببد

ذلكومع..مكارةافعىوالمرأةغداروحنرفالرجل،بعصرمنبعضهـما

؟لجدارخلفمنوتبحرالنهاربمطالعالسجينةتحلمالظلاميجنعندما

!الادجم!بعفيلأولادورفة:سئدابادمجلةواقعناعنتكشفالقصببدةهذء.تبتسمانغئرأالصعبون

بحركةتسمحبوالصىورة.بالضصورةتوحلمانبالتذمروتوحياةحجرا

-!،!صلمحي(ستمرارهاو!ؤكد،وعمقابعدايعطيهامماوخارجهاداخليامؤاوحة

?ك!-،فيالناهضةامتنانتاجبينمكانهاتأخذي!جعلهامما،(يىوميةحياتنا

ممنص-.،.!88رصع.الععرهذا
صبصض!با.ء--هـصص

6!ي!ر.!لطي!فةالتصويرجميلةففها(محموديةالعئممنم!ستكور)مقطوعةاروا

!!-*!لأ!لأ-.ال!ل-نراقصفي

حركبكهايميزهاماواووم./زهراننرجواملمعصإوةوووةوهي.الوقع

.-.،لم.ص7و!وىل!ن،ق!ةم!وى"الايمامورحوحدي"نعامحرةمتشوقعوكنا

حمصخصص---.--،!صنلأ!-.ص

ضيرص....--"!!ل!11الخيالءلىفاقتصرتاليهوص!تبماؤضعت!،بوماعلى-طوقان

كأ-.-.-----.-!.الطريئمتعففيشاعرمنبهمانقنعاللذيناوب،الاسا

ض!-.--.

!ص2.نم.."---!..،.0106/صةءم5،1.م........
كا/----.-"ء-..س.-!.تحعه-6

7""لصرير----"م

جمشيالجزائزوبأحفكبرثورةنليققصيدتكان.شاليدصاخييااحييكانني

:.لم!5اء،"خطابيةروحعليكلتغلبتشعوركوصدقاصال!كولولا0هناكالمجماهد
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