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بها.1!اللى

اننالي:الوجهعلىالقصائدهذه.نقسيمنستطيعالطرإقةئهذهوتبعا

.بوحيردجميدةماشاةتتناولقصائدخمى:اولاسعدعليالدكنوربقلم

وشفيقالممويومحمدقبانينزارقصائدالفئةهذهفيوت!دخل،بالقصائداعدادهااغى،(لماضيالشهـولافي"الآداب"عدديكونقد

0سرودونجيبالناعوريوعيسىالكمالي.قصيدةعشرةحمسفيالمنمثلبالشعرصفحاتهكلفييزخريكادفهو

ابطوقىوصورةالعوبيةالجمهوريةميلادتستوحيقصائدثلاثة:ثاذجما،اررمرلموت،الواسعالمجالهذاافسحتحببن،الآدابولعل

عبدالناصر.جمالفيالمتجسدةا!ريةمنحالمةد!اتفيتمرالتيالعربي!الحياةلنداءاتتستجيبانأحبت

وراميصادفىوحيبقرباننقولاقصائدالفئةهذهمنونذىجوكمابكلزاخرة،بر(لاحداثغنيةبالمجدحافلةاياماوتعيثىتاريخها

.لبابيدي..الاخيلةويلهب؟لمشاعر

ولسماةمن.جذورهاتستمدالتيالخوريصعبهنريقصهـةثالثااستعراداالادبية.الفنوتانرهو،والث!عورالاحا*سيسلغة،هوالشعر

،الاضعمار+اجرالمللسياسيينبعضايديعلىالمصلوبةالفكريةالحريةوو!ة،ا!جزائراىراثدته،(لتيحياتنامنالمرحلةهذهعنللتعبير

ألاخرين،لاطعامالألأحجهدوصففيالبعريالجبارعبدوقصببدة.وقمةالعا!فيتوتر!ااوجالى،العربي!الجمهورزةوولادةبوجردجميلة

.الثوريالسياسيالشعرنطاقمخنلقنين.الىنافلىتينمنتدخلان.الانفعالينبضها

نفوسفىتختلجذأتيةمشاعرتصورمتنوعةثصائدخمس:رابعا
لمحاتالقارىءالىتحمل"الاداب"منالماضيالعددقصائدواكثر

الطاقةحدودباصدا!هاتتجاوئرالتيالطبيعةمواجهةفياما،مولفيها

الطنمفعةالاحداثامامواما(خل!لوانورالعزيزددملك)الانسانيةحياةعلىاشهرمدتدفقالذيالجارفالشعوريالمدهدامنملتهبة

."*بالامالواخصبهاالحببثعمرهمايامابهىيعيشونوجعلهمالعرب
صسلاح)كالح!،الناسحيواتفيتتدفقالتى(لنفسيةمواجو

.-..والمحبةوالحقدوالايمانوالغضب

زكي)العصرمرضيسمونهالمذيوالقلق(نشتوكمالالصبورعبد

.(ور!لاتيالرعشاتوعمقلهجتهاوصدفىوعفويتهابتدفقهاالقصائدوهذه

جزائرية":"قمببدتيناحبينامااكثراحببنا؟لاولىالفئةكمائدومنويشمدبحياتنايتصقالمشعربداحدايالىتظهراكثرهاتميز.

لا.سرورلنجيب"الحزينةالجمعة"والمصريلمحمد.بمصائرهاممرهويربطينابيعهامنغذاءه

.والاتجاهالاسلوبفيبينهماالشقةبعدعلى،معااحببناهماواننافيسهمالك!رة،الناقديرهقكان؟ذا،الادابمنالماضيالمعددولكن

النغيمعلىالشعريالاءدراحداثفيتعتمدالمهريمحمدفقصيدةمتنوعنسعريبمعرفياشبهفهو.ومائدة!نعةمنيخلولا.،قصائدمن

فسيوالتساو!والاناقةواخنهاالخاطرةبينالنقلةوبراعة-والتلاوينواختلاف،بهميحفلالذين،الشعراءوننوع.والآفاقوالاسايب(لالوان

يجب.حبيثوالصمتوالنغمةالحركةتوزيعالمواضيعامامالشعريالتناولطرقوتعدد،اليهـاينتمونالتيالاجيال

هذهتعالج،جميلةالجزائريةالبطلةقصةحولتركزهارغموالقصيدةالمحبوالتقدمةالفتيةالقوىلمقارنةثمينةفرصةللقارىءيتيح،الواحدة

الشاعراستطاعوقد.والحبالجمالزوايامنتعالجهما(كرالاساةالاصو؟تانهنااعلنانوسر!بما.العربيالشعرحلبةفياليومتركض

على،بالعارالانسانيةتلطخالتيالبشعةالجريمةهذهامامجافظاننسمعهاماومنها،العددهذاصفحاتعلىترتفعالتيالفتيةالشعرية

لاانهموالتفاولوالغناءللفرحشعوهمكانافييبقيوانالحلوةالكلماتابىاراةتحتمل،جداقريبعهدمنالانسمعهلاماومنها،مرةلاول

خلتلذلك.النضالورونقالبطولةجمالالاالصبيةاستشهادفييجد،كنزارالكيرةا!معريةسملا"شا1مع،اكيدبفوزواحيانابئجاحوالمنافسة

،منحبباغنيةاشبهوظلتوالغضبوالحقدالمرارةطعممنقصيدته.عبدالصبوروصلاحقباني

وهباتورقتهاالصوروحلاوة،وعذوبتهالنغمرشاقةفيها،الحبأغانيفبماننجليهالابداعيةالمقوةطاهرة،الظاهرةهذهفي(جدواننى

دافئة:ربيعية،مكمانكل.من،المعركةلهبمنيطلعهاالتيالفتيةالشعريةعناصرنا

تشربالتيالارضفارسةوافرحيالمعاصر.العربيالشعرحركةفيوالعاقيةوالزخمالخصبعلىاكيدةدلالة

الصباياعينمنبصفاءتعبرجديدةاصواتاالطالعةالاجيالفيبومكليجدشعراوان

جميلةياالذيالمجيدللماضيكفؤحيلشعر،طاقاتهوتفجرحاجاتهعنوعمق

الخصراءالغابةيطفئون(تراهم.عنهتحدر

الجميلة؟لعينفي.عشرةالخمس(لماضيالعددقصائداستعراضالىلننتقلوالان
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ويدخلالبابثقبفيالمفتاحيدوروحين،عيشنوفياذنجنفيكيانهاالجديلههاتيك...تهداأترى

الموتواخبارفانوسهيحمل،اسودصوءخلف،مرب،وجهالحارسالشعريالاطارهدافييتحركانيفضلالمصريمحمدكانوادا

بالصفحاتقربمنيذكرناالمقطعانهذامنبالرغماجل،والحياةنجيبفان،الخارجيالحسيالعالممنبنائهعناصركليستعيرالذي؟لبهي

يعرفهاالتيالرهيبةالثوانيتلككوستلرارثربهاصورالتيالرائعةالتيالمريعةالجريمةجويبعث،"الحزيئةالجمعة"قصيدتهفيسرور

زنزاناتهم،خارجالقلألمالبهوفيالاعدامموكبمرورق!بيلالسبجوننزلاءخل1دالىبالتسلل،جميلةباعد(موشكارتكابهاعلىالفرنسيونكان

القاتلالحزندوامةفيالشاعرمعننجرفانمنانفسنانتمالكلافانناالانسانددبيزرعالذيالالماعماقاعمقالىوبالنفاذالانهانية؟لنفسى

لافتاةاعدامحادثةاماميحسهالذيوالخجلوالوجلوالتهيبوالخشوع.الجزائريةالفتاةاستشهادالىالناصريماتمعذ

محمدشانذلدفيشأنه.العزاءكلماتوبعضشعرهالالنحرتهايملكنجظرلا،-لافاباللةلحىالرواءمنالممريمحمديضفيماوبقدر

اياها.يهديهااغانيهالاالجزائريةالشهيدةلنجدةيملكلاالذيالمصرييخبنرىمابقدر،الحساسيةسريعكمتفرج،خارجمنالااببها

البسيكولوجيالث!عرمننموذجاسرورنجببقميدةفيارىواقيعلىوتحملهورعبهابهولهاتجرفهالتيالفاجعةلمهبفييحترقسرور

الىالغوصيحسنانهيظهرهناوهو.العربيادبنافيكثيرايندرالذيويتلمسزنزانتهايردخلوانعمرهاساعاتاخرالبطلةمعيعيتى(ن

مكنوناتهاواسراراختلاجاتهاعنالكشفوالىالانسانيةالنفسسراديبفييئهانجوطه!شهـحالطشوذهولاطرافهافييدبالذيالذعرجليد

معلتتلاءم؟لمرونةمنكبيرجانبوعلى،كلفةولافيهاادعاءلابسييطةبلغة.صلبهليلةالمسيحعرفهالذيالخوفمعهايعرفوان

التعبير،فيالمبساطةهذهومع.المنطقيوالتسلسلالسردمقتضيات(نولاالجريمةاماممتمرجايقفانيشألمسرورالشاعران،لا

علىيحملنااراستطاعفقد،النعرحديثيشبهماالىاحياناوانحدارهاق*العربيةوادبءشعراءاكثراحبالتي(لزاهيةبالصورةيصورها

الجمعةذكرياتبهتوحيالذيوالشفقة؟لحنينجونثاركهانا!طاع!رورهوانما،!ورصالوطنةالزاويةمنلانطلاقهم،بهايصوروها

ساروءبهراقدالخببلبحراختيارهولعل.حزينةجمعةكل،الحزينة!أاحنيفيةا!مورةعنهالنايقدمان،الصرفالانسمانيهالؤاويةعن

اليها.يهويالتيالموحشةالاغوارالىو؟لاندقاعالتدحرجاحداثعلىانلا!انيمكنمااقسىعرفتافيا!ةنفسفيتبدوانيمكن

جميلةفيقبانينزارقصيدةتقف،الشعرهذامنالنقيضوعلىوالرءاء(!يرةبينواقفةوأسابيعاياماطتحينالعذابمنيعرفه

ايضا.حيردابو.اروام!اساعةانتظارفيوايىس

يستعينايضاهناوهو.(لسردلغةالىايضاالشاعريلجأفهناا!الييا!اعرهـ4يعفالذيالقصبإةمقاطعاحدانمقوبالرغم

الانسانضميرهزتالتيا&ربيةالبطلةولل!اةلابرازالواقعيبالتصويركلفيتجمع،الليلصمتتقلقالجلاديننعالوقعتسمعحينالبطلة

.ارضكلفي

بالجوانبمتعلقةتظلالشاعروواقعيةتصويرا.يظليرالتصوهداولكن5،9هه5ههههههه5555

والسماتالملامحاو،الاحداثعندالاتقفلاانها.الأساةمنالخارجية5ء:حديثامهـعلر

ويصف،بسجنهازلزانةفيالشابةالثطلةمسلكيصفانه،و(لشكل
ه.

التعذيبصنولىيصفثمحةوطهارتهابكبمصدرمنوالعطبمععرهانزولتهالها،،5افىا:ءوعصاصعم-أولهـالو!ب

المجنحةباللغةقيللوالكفايةكلهذايكونوقد،شيءكلوهذا

لضايكنفي1القع!يدمجميلةشعركالذكبويحمسنئلنظيمهالقصمةبموتقريرعليهامينابالتيأءهايمنستانليتاليف

قل!خفقةاوحفنرفةولاشعودبةنمضةولا،حان!يةلمفتاتفلاالعدلية،
....

واماقيهواستمزفت.الشاعرعروفىفيدخدتقدالأسا"بانتشعرنا5والباحثينوالنقادالادباءمرجعإلكتابهذايعتبر

الاورضكالر!امبردةظلتالشاعركلماتان.خيالهمقالع\شقطرت5،الايرأد!لفيظهرتالشيالنقديةالمدارسفي

.نحاتازميلبعديمسهدمالذي5اهـحدنجبئأ!داعللأمرصينعلميبمنهجيتناوللانه

وجلالالموقفهولان:القصيدةهذهعنالدفاعفي،قائليقولقد5يرس"ثمذتاجهمويتتبعنارياتهمويذرس

كلمنالمتجردالصارمالاسلبالتزامالىالشاعردفعاقدالمصيبة05عضورهااقدممنذاوروبافيالنقديةبالنظرية

يمرالتىالمطوديةلالمرحدةيلقلا(دعاطفةفيضوانتفععاوزخرف5منتماووير!نعدداألاولالجزءفيتناولطوقدلا!

001*..".1001..اءااء5.وتونتزوايفورولسنادموندمنهم،للنقاد!

سحبردكيبمهوجمبلبوودىتضب!لحطإدكلماثدميبعبلجرنجهىلرمنوانبعمهالسمعبحل.!روركوكونستانسىؤكسبرديكفانواليوت.س.

سمرحن.وكارولاينلودكمنومود
الامربهذايحتحانيستطيعمنآخراناعلمولكنني.؟لكعلم1انا0.0005

ولاابداعنهايتخلونلاوالذينال!لمةالايملكونلاالذينالشعراءهمكاكاممتلزورفتعلىأنيقةطاعة

3.-..

وعواطفهمكلمات!تعريضعن(مرايروعهولاموضوعجلالابدايثعدهم5.لغ05.-الكبيرالقطعمنصفحة035

جميلةقضيةمن(لشطحعلىظلانهنزبهام!نجأحيثكليحملهملنكرخياعلى!بيروت-الثقافةدإر

آلاسماهـالسجينة،.يلاحياءعلوممتاحفزائريتاملكمايتماملهابوحيرد!هه!وو!ا-ه!ه!
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ايقاعاتعلىاو،واحدا!قاععلىيبقى!فلماذابه/ؤمنكانواداوبينبينه!فصلالصمتمنجدارظللقد.الزجاجيةاقفاص!افي

كلضمناوبيتكلداخلفيالوزنتنويعان؟متساوقةمنقاربةورناتهااصدائهاالىوالالتفاتفيهاا!ندماجمنويمئعهالقضية

جعل،آخروزنمجزوءالىوزنمجزوءمناوؤاجىءوالاور!ال،و!عالىاونفسهالىالشاةامتداداتقصيدتهفينجد!اننا.الانسانية

دائماورر!4ا!اريءج"يستئوندائما!فرار!رمحا!ةمياقصيرةانهاوبكلمة.السابقتينالقصيدتينفينجدهاكماالبشريالوجود

غيرءمحاولةفيومادتهاار!صيدة.مفمونعنواتباههسممهالهءالى.السابقبنالقصيدنينتميزاليالمشعريةالتجربةعذاباتمنتخلو

.هـوازنستقرنغمرعوتحودلمهما-هـريئالمننيالموضوعيةالبرودةبهذهيشفعآخرشيءالقصيدةفيولميس

الصا!يةالشعريةبالنبراتاكبرمتعتنالهـانتالشكليالحاجزهذاولو!المصفاءواث!فافةمقادمنليستالقصيدةهذه.قبانينزاروراءهاتمتع

اصيلةشاعريةعلىتدلوالتيالقصبةارجاءبعضمنتتصاعدالتيفو!.القبافبماشعرفيعليهااغدناالتيالتعبيريةوالجراةوالرشاقة

.و.نلاو.بناحاسيمسولهبلفتةوكلرافةصبورةواذاقةمجئحخيالعمادها/.0كبيرترددبعدالاللتشراسلمتهالمامحله

.طرةوا!ها!بارةفيكثرفيبالسذاجةاقولواكادبالبراءةتتصفالكماليشفيقوقصيدة

اليالسهولةمزالمقالس!وهـفيمنالثاعرا!رريقاحذرولكننيا!داءعناصرمنثمناعنمرافنانهايعنيوهذاوافكارهاصورهامن

التيا!نضباطقيودمنالتفلتوراءالانسيا!عندالدربنهايةفيتقفبالسامعوعودتهتبجسهعفويةطبيعتهصميملمفييدخلالذيالشعري

المتساوقة.الانغامبينالتوازن؟و،الموحدالوزنيفرضهامتاو!القصيدةوفي.والذ!نالحواسطفولةيشبهماالىالقارىلماو

يق!الذيللثعرنموذجلبايبيلراجم!"دل!ديمن!ل"و!رةىنتاننيالمحببةاداريخيةو(لوجوهبالذكرياتجميلةصورةلربط

يجرولاتي1الضطرةالمنطقةهذه،والابتذالالابداعبينالح!ودغلىاشعريةومضاتمنهاتطلالتيالمقاطعبعضخلاقيماولكن.طفولتناتملأ

ولوجها.على(داقد.الماديالقوللمستوىبأنرنجهاالقصببدةتسقط،اكيدة

(لمكرسةالقصائدبين،الوحيدةالقصيدةهيالناعوريوقصيدة

اكعربطاقتهالنظريلفتاللبابيديتذترانهوقولهاستطعماوكلوفيا!ص.الئنكلفياتنليديالنهجعلىنظمتالتيالجزائرلجهيلة

ارحوهماوكل،بهالمظنحىنعئداث!اعريكوناندمى.واقعهمن

الشعر،قالبعادةيضفيهالذيالموضوعيالنغممنالاطارهذاولكن

شقدر!منيخا!والاكثراالمطروقةالدرو!عنامكانهقدريتخلىان
*المستوىالىالقصيدةيرفعانيستطعلم،الواحدوالبحرالتقليدي

به.خاصجديد
المخطابيفالمطابع.المذظومالنثرالىشيءاقربفهي.الحقيقيالشعري

(كثر"واالصغاروالطلعةالننارلح"قصدةفيفمظهرصادقحمس!اما!
.........علىالشاعريحملالذيالمباثرالتعبيرطريقوبسلوكهاعليهايغلبالذي

حسسيييير.مههههمهيصيي".أالحديثفيمقالعهامنالخاموالصوروالكلماتالتعابيراستعارة

وتقطير،واخيارتنسيقعملية!يةيخضعهااندون،الناسبينالشائع

أ-حسىاإ؟طهآثهذهفينجد!فنحن..الشعريبالذوقيسمونهميمايدخلمما

الحي.الانفعاليوالنبضىوالاناقةوالعمقالصفاءمعالمفنشيماالقصيدة

التبادلمنولاوالنبراتالصمتوامداءا!نغامتزاوجمنشيئاولا

سعدلانرمنذلكوغير،والحسالصورةبين،والانطباعالتعبيربينالايقاعي

.ألاس!ميةالموسوعةهذهطبعتمتعالمبعونهبوادرمنالقصيدةفيماورغم.الشعريالقولتميرالتيالملامح

ىفوألاحثنأؤرخنأعمدةتعترالتىالكرىيقدردمالمساعرفاىالجز(ئرفيالفرنسيينجرائمعلىبالنقمةالشعور

........ء.فاجعةنفسيةمسالكالىيجرناانولاانفعالهحرارةفينايبعثانعلى

يععوهووالتابعينالحصحابةليخوتارل!اسورريره4!سسسكما،وثفمتهوغضبهنقمتهنثاركهوتجعلبابخناقناتمسك

الواحد:الجزءوثمنمجادات8تفمهابرءا32في4؟ر!أطفةالوحدةمنتخدو،ورر،وا!ورة.مثلاسرورنجيبالشاعر

..نرص12وعالما،حياعضويابناءالشعريالعملمنيجعلماكلومن،والصياغة

إصمالي!رس..

والرموز!وا!شاراتاللمحاتمنموفقبمزيجالشاعريبنيهخاصا

الى4يبادروااناد--صركينحمىاتصنءفالرب؟.والعقلوالقلبوالن!نالحسمعطياتعنالمعبرةوا!صداءوالخلجات

أالجزءثمنسيصبححيث،مجموعاتهمالستكمالمومصرسورياجمعالذيالحديثمنالمستوحاةالثاليةالفئةقصائدومن القادمتموزشهراولمنلبتداءالولحدلا،لبنانييندشعراءقصائدثلاثنجد،عبدالناصربقيادةشامدةوحدةفي

ايضا.،المنسرحاو،الحرالشعرنسقعلىكلهاقيات

لبنازطض!ط.25القصائدهذهاكثرهيقربانلنقولا"الاطفالجدائل"ومصدة

الاعدأرو:دلاكتابالكاصلمةالفهارحمىالئثرى.والايقاعالشعرىالالقاعيقف.سقالمبالشعر!فيلقولمحاودة
الها.والماممهالوررلوحدهالراماوأدلهاالسكللاحيهمنلحرر2

ال!ا.يؤمنلاالشاعركانفاذا.الهجبنةالمحاولةه!هاحب!شخصبباوأنا
لروتداروصالرد،ار:ننر.

.!.عئهيتخلىلافلماذا(لشعريالعملمقوماتمناساسيكعنصربالايقاع

!يحسم؟؟لفنيالنثرصيغةعلىويبقىنهائيا
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ودمهبدمعهالعناف!د./رويالكرومفيالمماملبوصفهالبصريفالتنعاعرالتيالقطعةلهذهالتصفيقفياترددولست0الشعريةلعدتهاكتمالا

مالكينالىالئاستفصلالتيالاجتماعية؟لاساةالىءيوميغيرهليطعمدفقبينالظاهروالتوازناجزائهابينالعضويالترابطفيهابعجبني

تزيدلاخفية،حييةبصورةذلكالىيشيرولكنه.ومحروميندغم،يتغيرلاواحدايقاعالتزامفيالمتمثلالعقلوضبطالعاطفة

تزحرمظهرهابراءةعلى،القصيدةوهذه.احتراماالابالأشماةشعودنامختار،،باهر،ناصعبياىيوديهاالتيالنتعربةالأدةوكأفة،وعورف

جبناومنالرمزيةمنتنطلقرائعةوتعابيروبلمحات،متفجرةشعريةبطافةوتدرجه،المولمالواقعمنالشاعرفيهاينطلقأتيالحييةواللهجة

تؤ!ناالقمببدةهذهان.قيةاجبا!الوافعيةومن،جناالرياليةالتيالامالآفاقابعدالىللتطلعالعالمزلزلالذيالحدثاجنحةعلى

رودرها.

الاحاسيسبشفافية،.عبدالرحمنجيليالسودانيالشاعربشعركثيراماكلالخوريصعبهنرييصبلا"ابدابرونو"قصيدةوفي

الوجودتنقلانت!حاولالتيالبسيطةكلمات!اعنهاتنمالتيالبكرا!زيا!ئرالرأس!لىو!اقيثض.ولعناتمنحلقهفييجيش

الانسانية.النفسوجودالىالصووقالثاعر،و!ر.ا!حمرالفكرلخنقالمحاولاتعربيبلدكلفييدبر

التيالثودةمعئىمنشيئاتحمللا"ثورة))قئصلزكيوقصيدةالصحفكلفيدائماالمطروقا"وضوعهذافينمراقيلماكلرغم

تنتابالتيوالقلقالحيرةلحالةرومنطيقيتصويرانها.عئوانهابطليوحيلهجتهوبصدفى،كالسمياطالللاسعة،الملتهبةبكلماتهفينايبعثان،الحرة

كانعماصورةانها.جوابالهايريدلااسئلةوراءالمضيعالانشانالانفعالتةالمرجة،واحدةونجبرةلحىالمتلاحقةوبعباراته،،بئولبماوايمانه

ضمرالو(قعفيوهو،"العمرمرض"(لماضيالقرنفيالغربرسي4".شعريعملكلاليهايهدفال!ي

(ننيتميزوالمر!ءوا!لالة.!ممانكلو!ماءمركلفىالمراهقاتنباب،عرفناهمعيناسياسياشخصاتستهدلىانهاالقصيدةهذهيفببرذلا

!عو.ترقي(لتي،ادو!لةبهذه!ءماكلهياجريا!عردائما0الشعريةطبيعتهاعلىتقضيلا*نبةفواقعييتها،كلماتهامنكلمةكلفي

.(لقرنهذامنالثالثالعقدالشعركتابفيتدخلبانجديرة"ابدا..برونو)ءقصيدةان

الحديث.العربيالئضالي
الشعرفئةفيايضاتدخلخليللانور"الحثيبالنهر"قصيدة......

دربئسلدالبصريداودالجبارلعبد"الكرمهاغنيه)ءفصيدةاما

ناومع.الانسانمعوروابطهاالطبيعةمظاهريستلهمالذىالرومانسمي...!..

...،اسمتحعاء(كثرلامباسرباسلوب،الفاجعالوامعضدالثوريالنضال

يصمغهالذي(لكبير؟لنهرالىوتربألفمشمودايبدو،هنا،الشاغريعتمدهااتيجهة1الموالمقارعةلهجةالىمنهو(لايماءللرمزواقرب

منالنوعيظلهنابالطبيعةارتباطهفان،وبالهفكرهدروبعليهوياخذ.اللبنانيالشاعر

بخلاف،الواقعمنللهربمحاولةمجرداي،العاديالرومانسيأ

دالانطلاقعلىمثلاالبصريعبدالجبارتحملالتيالثوريةالرومانسية

الخارجيالواقعهذاتناقضالىللانتهاءوجمالاتهالطبيعةواقعمنلا

الحبيب"بقوجتماقصعيدالمظالمالنهرانلونقر!عالانسالسصنامعمعلوسأالجفيليخأط!اوأ؟اسدلىد.-.كلا!"&.

منسياقهافييتناوبوما(بياتهافييمورالذيالملحمي(لنفسقوج!لالبروكوىولاسىجمعهافصول

هذامراحلتقتض!هحسبمااحياناورقيقةحيناوحشيةقاسيةنبرات

الكبير.النهرامامالتصويريالشعرالف،رز!يبي.ألدينناصرمنهاأخرعددلوكتبترجمها

الشعريللنوع"الغروبنجمةالى"عبدالعزيزملكقصيدةوتئمياصينومصطفىالملاخوكمالالرافعيوعبدالرحمن

تضفالحبيبالئهراماموانفعالاتهمشاعرهخببلانوريصفوكما.نفسهالنشاشيبيللصلحوعلياء

نجمةاطلالةالحساسةالمرهفةنفسهافييركهماكلالمصريةالشاعرةلنالانه،المظير.منقطعاقبالاو(وروبااميركافيالكتابهذالاقي

يهددالذيالمهموسالشعرمنرائعمثلالقصمدكأوهذه.الغروبمرودهااثناءاللامعةالتاريخيةالشخصياتمنكبيرارود(لنايصوز

لدىيحسان*؟لقارىءيسعولا.المربيشعرنافيبالانقراض1.حي!اتهافيالتحولبنقط

اشجا!تظللهاساقية*مياهفيغطسةبعدالانتعاشاحساس،سطعهورزوذ!لت!لروغانديقيمرلهاعرضالتىالمشخصياتومن

-.بر؟االعربيةالشخصياتومن.داركوجانوبتهوفنبولسوالقديس

القصيدةفييفيضما،المحييالمنعشا!درهذااحداثعلىويساروالالعزيزوعبدالاولوفيصلومختارزغلولوسعدكاملمصطفى

لكلتتسعالتيوالمحبةوالشوقوالابتهالوالحنين،البثحلومنوترصمانيقةطباعةالكتابطبعوقد.الصلحورياضسعود

بكلماتالشاعرةتسوقها،النبيلةوالاندفاعاتامافياهذهكل.الوجودرصينرشيقبسلوب

"الىقصبيدةفيان.والعذؤبةالرقةوتتقطرالصفاءفيهايرتعشو(نغام.قل07.الثهن-الكبيرأنلمنصنه5..

تمتليء،حينالمغيبساعاتفيو(لطملاتالامسياتهناءكل"الغروبنجمة

والحلوالغيب.؟دليلديدوتتفتحالموديالضياءعدىبالحسرة؟دنفسبيربرالثمافةدار

النجومغابةحلف،هناك
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والظلامالغيوماستاروخلف

الالهتربع

ترا.لافالعين

..صديقتيياوانت

عليهاسارة

ليهاسولتير

المسماءبوابةفيالمنضودالجوهر

صديقتيياهناك

هناكتركه

الغربيشباكنا

المهـمناءملتقى

ارفىفينضعهاننستلإعالذيالشعرهذامنكثيرانسمعليتنا

الصوفي.الش!رمصاف

نشأتكمال:معروفينمصريينلتناعرينقصيدتانامامنايبقىواخيرا

لااللذينالشاعرينهديناصارحانويوسفني.عبدالصبوروصلاح

نا،الشعريالابداعفيفدمهمارسوحعلىدليل؟يالىيحتاجان

ذلكفيشأ.هما،بماضيهماقليقانولاالنشرتستحقانلاقصيدتيهما

القباني.نزارقصيدةشأن

ابتدائيةلمدرسةاعفةتصلحقدنشأتلكمال"عدراءاحلام"فقصيدة

المواويلوحتى.فذةلمحةكلمنمجردتينوبساطةسذاجةمنفيهابما

الساخرةوالدعاباتالمفذةاللمساتهدهمنتحملالقرىفيالشعبية

(دعاءعدمالابهايشفعلاالتينشأتكمالفصيدةتحملهممااكثر

.وخفرهوتواضعهصاحبها

الفقرهداجانبالىتتضمنفانها"الحب.))عبدالصبورقصيدةاما

والاخطاء،النغميالتشوينتىمنالكثير،الاصيلةالشعريةالملامحفي

كقوله:،البيانيةوحتىالعروضية

انسانابالانمسانيصنعماالحببأنلهاوقلت

الفصحى.فيوليسالعاميةمييصحبالباءقالفعلتعديةفان

القصيدةفيوجدتلوالشكليةالهفوةهدهعئداقفانليكانوما

فيكثبرا(حببتهالذيللشامحراغؤاىلييتيحالملهمالقولمنقبسا

المسابقة.قصائدء

شعرائناعلىتحتمالقبانيونزادكعبدالصبوركبيرينشاعرينكبوةوان

غارهم.علىللحفا!الدائمالتنبه

الدش!مالمزادمنالطالمعالجيلشعراءيومكللهيقدمالذيفالقارىء

دونيقعماسابقيهممنيرضىلنالعددهذاقصائمدمنالمكثرامعال

وترصده.بالمرصادلهمواقفدائفاوهو.بلغوهالمذيالاعلىالمستوى

الاقاقنحوالصاعدالعربيشعرناسيرلاستمرارالضمالةهوالواعي

لامتناالمجيدالمشنقبلفبموامالناالماضيتراثنايقتضيهاالتيالرفيعة

.الكبيرة

عل!لممعد

ال!لهحنعمالمحس-!"أ

تنرأره!اللطيفعبدبقلم

لجلادونا

"الاستجواب"كتابعلىتعليقاسارتربول-جانكتبهمقالهذا

الىالعربيةونقلته،الجزائرفيالتعذيبفظائععناليغبييروضعهالدي

ادرصسى.مطرجيعائدةالمسيدة

الترجمةصفاءالى،البحثهذاعنحديرميبدايةفبم،اشرانيجب

الاصسل،منكبيرةفقراتعلىاطلعانليا.نيح؟د،وقوتهاوامانتها

مسنكثيرعلىيئطويوتحريا،المنقلفيتدقيقاالمنرجمة-لدىوآنست

سارتر.يقولهماتوديالتي(لصحيحة؟لعربيةللعبارة7،الجهد

خالمسة،تحليليةزاويةمن،التعذيبقضيةهنايدرسوسارتر

مبىعلىغبرهاينطبقمافرنساعبىفيهاينطبق،العصرطواهرمنكظاهرة

سياستهايناهضونافرأدازأءالسلوكمنالنوعهذاتمارسالتيالامم

والموسيلة.والهدفالمبدافيحكامهاتعرفاقويشجبون،العامة
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آخرالغلبةوأن،محالةلامنهزمةانها،سريرتهاقرارةفيتتماعرةفرنمما،التعذيبلظاهرةالسارتريالتحليلهذايوضحهاالمتي(لنقاطوأهم

كيفمعهتعر!لاحدالىيقلقهاهذاوشعورهاالجزائريينللوطنيينا!مرالانسانيبينالهوة(2)جلادالىالضحيةتحول)1(:هي،ثلاث

.المنتطرةالهزيمةمننفسهاتستئقذكيفولا،تفكركيفولا،تتصرفانبمعنى،الجزائريرةالحربفيالتعذيبعفوبة(3)واللاانساني

فقد،الهتلريةالمانياامرعنبمختلفهذافيفرنساامروليس."العئحريةالنعراتوعمقته،اليهادت"الظروف

ناسوحم!اتؤكد،والاحداثللمواقعو!ويلاته،ءوبلزاكاذيبكانتعنإبصهواوئغفللانه،ناقصما،رأييفي،ا!تحايلهذايزاللا

،شصاراتهمفيخىيتلمسونوأنهم،إقولونبمابومنون!النازي!بنيعيلاوهو،فاعلهنفسفيالتعؤيبعملبهةءايهتؤومالذي"الاساس))

كانواماعبثاولكنهم،الاخيربالظفرالشعوريخولهمما،العابرةالوقتية.مه

لأ!يأملونيخوضهه!التيالمعركةفيبالهزيرمةالخفيالشعورهوالاساسهذا

وتمنع،التعذيبحقائقاليومتطمسالفرنسيةالحكومةكانتواذا(انهبالكسر)المعؤبيخالجالذيالاحساسهواو،الضحيةضدالجلاد

سارتر،مقالبهالشرالتيالصحيفةوتصادر،ا!نتشارمناليغكتابيرقتسرهلم(؟لقنهح)الغذبوان،؟معتدوانه،محقغيروانه،ضعيف

انفسهم،امامالجزائرجلادوبهيشعرالذيالضعفعلاماتمنفهذا.وعدلاحقاإبىاهماسوىيطلمبولم،شيءعلى

سهوانغير.قريبعن،انهزامهممعنىهوهذاوضعفهم.العالموأمام،حتىاد!ز!بالىابدايلضلامسلكهبصوابالمومن،المحق،القوي

"ناجمالتعذيبوباء"سماهلماتحليلهفيالحقيقةهذهبيانعنسارترعلاماتابرزمن،المقدرةعندالعفواو،الحلمكانولقد.بهيفكرولاء

فيانهاسارتريرىألاولكن.بعديتملمفرنساانهياربأنايمانهتن!اذا.السيةا!وةهـظا!رهنمظهرا،هذايومناالىيزالولا،القوة

يوسفسيديساقيةقريةفي،تصرفاتهافييرىألا؟ا!نهيارطريقمئهم،إتمكنانررهـراعدا!4"ماملةفيالاوغاداساليبيصطنعامرارأيت

؟االمنهارينيةبربر،الضونسية

،مغلوبانه،شكمنطلادنىدون،يعنيفذلك،قبضتهلمحيويصبحوا

امةعنيكشفلا"الاستنحوا!))كتاله!ي(لميغليبريرويهما(ن
....لم.منتصراغالباظهروان،منهزم

تلكفيسقطتانهايوكدوانما،فقط"اللاانساني"هوةعلىوقفت

عنالخقوالرجوع،بالحقيقةالاعترافسوىمنهاينتشلهاولن.الهوةالجزائريينعلىفرنساقسوةان.الافرادشأنذلكفيالامموشأن

في...عادلةاسسعلىجديدمن(لبدءثم،حقهحقذيكلواهـطاءالبالغفيوعنفها،اذلالهمفيوالطرائقالمسالكهذهالىولجيءها،اليوم

.والمعاط!تالملاقاتعلىان،ساطعةأدلة،بلادهمفتبروجمودهاضدمذهمالثائرينعلىالرد

شهرفيالعربيةالسياسةءاكا،كأ-!-!

!صء.!!؟كابم-37ء،+كا

ئنىباعتباشعكولنقاايالقضااديرلمع!اوايد(يخيعلىهنراوحلربلررامن!كرفقدآنللتاكنيرهد-لذكبر!ا*ث!

.نوجبهديالافادةمنكبيرجابءلىاليومتكونقد،وداتيةحماسية.-

"ص-"ثص-

والبحثلنقصهالرموضوعية،لهار"!حد"طراءلىتظلههم)اوأنرك!رلكعهاالعمحيحة-مح!ىم!علابر

...تتكلموحدهاالاحداثيننركالذيالهادىء

والتفرقةللدسىححة،لارولةدلناومصرالعجصلاسلامفيدسموقولا!لمحدلمةصبمأيرممرا

العربميهالجمهوريهدسنورمنمودالهسوىدلكعلىدلي!احدولن

الدسا.نيربنصتذرعواطالماالذينان...

،فبلعواالجديدالنصامامالبكماصابهم...الاجنبيبأهدابوالتمسك

وىئهعاديالامركأن،يباركواولميلعنوالم،اقلا!موأكلواألسنتهم

ذلكالىيضيفثم"...والتنويهالذكريستحقخطيراتطورالبيس05!

غبركانما،.ئورةانها.تطورمناكثرالمسألةاننعتقدنحن":قوله

ف!نه،بسهولةعليهاالاقداماستطاعولئن،عليهااريقدمعبدالنامرلملا

02-+05
المتين"بايمانهووثقالشعببهآمن،كبيررجل،. --

؟اوالتفرقةالدسبأهل،الوقائعتقريرمعرضفي،الاهتمامهذالمورلا05

اليهميطلبوكيف؟أساكتينحيالهوقفواشأرفيدهمالتحدثولم!-

لانهلاجنبيدنافرهددرئيمسلاوهيمدعدالمنم!سكوغيرنه،وينوهو،االةوالمسطاكرنواماانصىليرا5لمح!ي!لز!ص2

للواقع.كاملةفيترجمةفذلك،الشعببه؟منكبررجل
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الزي!ف؟كنشافالىحتمايقودلاوتحلييلها،الظواهرتلكنحللأنالتيالمنتي!جةالىالطويلةتجاربهمناتنهىالمربي(لمشعبانانواقع

،وأهلهمتعلمفنمدنراقانهمابلديظهركأن،المضللهوالدعايةوالخداعالمدين))انوهيبقليلنقلناهاالتيالفقرةقبل،المنقاشالاستاذقررها

الانانياتوتغلبالاحداثتجاهوالعجزوالتخاذلالتفرقاوحالفبئيغوصونالدو!صدشنوربينما،باللهالانسانع!لاقةيقرر،سماويرستور

،مظهرايكونانيعدولا،هنافالمظهر،العامةالمصالحعلىالفردية."ببعضبعضهمالمواطنينعلاقةيقرردنيويدستور

والضعف.والاضطرابالانحطاطهووجوهره،وونا!ةه!هالى،ابيدان!اكثريةفي،العربيةاكجربةا!نهت

قائمة،ال!سياسيةالتقةدامتفما،الصفدبم!الاستاذاذنليالمئنوأغنى،افكارهارقىفيالعربيالشعبيمثل،عبدالناصرالرئشىكان

تبتهىوأنلدفلا،المئتحةديناهعتهافيسائرةالاحتماعيةوالنهضة
..،والاتجاهاتوالتجاربالافكارلهذهاستجاب،اتجاهاتهوأفضل،تجاربه

..وثقافةالداعثورةالى،انتحدةالعرسةرية01
..لجمهو،مرتاحاالننمعبوكان،الدسنورفيالدولةدينعلىالنصواـلغى

لاتوينبيعندوالجواباننحدي!هنالكماكلهذا...مطمئنا

للقارىء-يقدماى،هدامقالهفبم،اسماعيلالدينمحييالاستاديحاول.والثقافةالابداعثورة

الانسانبم0التاريغمهمفيآراءمن،تويئبيارنولدبهجاءما"زبدة"

توفيق.احسن،هذهمحماولتهودقفيوقدفي،النقاشالالتاذلموقفمنتابهاموقفاصفديمطاعالاستاذويقف

الحاضر.الثقافيالعربلتاريحدرسه"معرضفي،عاطفتهوطغيان.نحمسه

تشكل.نوينبيفا!اء،المجردبالعرضيكتفيلااناودكنتافيغيرو!بر!لموا،رر!كرهمالزمنايومالعربيستبقانيريدهماوكل

فيولاسيما،العربقراءمنبهايأخذالذيالناشيءعلىحقيقياخطراتغرقهملاكي"العقل"لهميحفرهاف!بهاتجري"قناة"للاحداث

ئلاثفراغثعراتمن.نشكوالاراءهذءلا!،.فا!يخنامنالراه!ةالمرحلة.المستقبلفي،عليهاسلطانهمويفقدوا،المقبلةالاحدانظ

(3القوميالحستفهمفيمضطرلة؟(التفكرصولمحيةانها(ا:لا
هياننستطيعنحن":فيقرريعوداذ،عجيباتناقضايتناقضانهالا

الاستعمارية.الحركات-صوفيتهارغم-.تويد

الغربيةالحضارةلانقاذالوحيدةالفرصةانالىتو!نبي!زهـب))تفاصيلجميعمنالانتطفحالخطانتورة،العربيةالثورةانبسرعةنجزم

هوالروحهذااناذ،معانيهبأوسع،الدينبمالروحبعثهي،بئسرهاانها،المجهولبنتثورة!طانط،والمن!نيوالعاطفياليوميواقعنا

.......،ونحناعماقهامنبل،الامةهدهخلفيةمنيصعد،جمارعميققدرثورة

اسسهموالا!راد،المبدعهودالعرد.المرديةالمعاليهينبوع

.المعظيمة."ا!ضاراتانحن:التساؤلمنوشيئا،القلقمنوشيئاالدهشةالاازاءهنملكلا

"؟هذاكلصنعنا/

المجردلتمنويتيه،والتجارب،الوقائعيغفلالصوفيالتفكيرهبئ

لمالعامةومتجهاتها،اساسهافيالغريبةهالحضارة،معتمضبابفي،وجوديالتفقيرقدري،النزعة"كيبي"الفقرةهذهفي،هناالمصفدي

بالتجربةمرتوقد،الروحهذاليستنقؤها،الدينيالروحعلىتقميؤمن،النزعةعقلاصطكانشطاترالفقرةفيهوبينا،الاحساس

،ودكتعليهاوسارت،تتابعهاان.نسنطعفلم،الوسطىالمقرونفيا!ريئيةمخطىء.الثاتينفيوهو.التخطيطالىو/بعو،المئظمبالتفكر

معانيهوأحط،جرائمهابتذعفيالاستعمارالىمنهاوخرجت،نجاءهاتجنهحالفكرةانيقرر،الانسانسلوكتفسيرمي،علميمبدأهناك

لانهابل،الدينفقدتلانهالا،النزاعتعانياليومهيوها،وصورهمجموعةووراءهالامعيناجتما!اواقعمنوليسى،عملاتكونلان

المحىالنزعةوهذه.وتحكمهاسيطرقهاعلىالابقاءفيالاديانتستثمران!االمشحيلمنانهيعنيوذلك.اليهبتحفقهاافضت"افكار"

صعودفيالسمببكانتاتىهي،نفسهالدينحتىشيءكلاستثمار!تفكريةتياراتوليدةدوماتكونوانما"المجهولبنت"ثورةتكون

ا!ولشى..انحدارهاوراءالميوملكمنالتيوهي،المغربيةالحضارةللافكارعفويتحقق،الراهئةالعربيةوالثورة.السابقةالاجيالبها

عنيئشألم/،الانتعايخهالذيالانحدارلان،حيلةالامرفيبعدمئذ،العربيهالاقطارفيوترعرعتنمتالتي(لقوميةوالتياراتوالاهـاء

،صعدتمااولفوقهاصعمدتاننيالاسسعلىاتخقاضهاعنولا،نفها-خالصة.نحرريةعرب!بةثورةاولوهي-العثمانيينعلىاليمنثورةقامت

-هذافيعليهاوانتصارهملهاالاخلاقيوتحديهم،الاخرينوعيهووانماجذروا،والتياراتوالاراءالافكارلتلكانالبيانعنوغني،هذاءلومناألى

...جواباتملكاندون،ال!نمحدييمكنالتبم،التاريخيوتكونها،الثقافيومناخهاالعروبةتربةلمحيقوية

يلتقطالفروقلمانهفهو،القوميالحستفهمفيتوكالئبياضطرابامالمقاومةتتمةاليومالجزائرفثورة.بسهولةالميهاوالاهتداءتلمسها.

السىتنزعالقومياتجميعان-خطأ-وحسب،وقوميةقوميةسبننهضرا!زريالهائلالنضالىجذععلىقاموفرع،0183عامالجزائريين

القومياتفيالحالهيكما،والاستعلاءوالفتح،العسكريالتفوفىفيثورة،نهايةلاماالى...وهكذا،المشهورالجزائريالقادرعبدبه

منالشخلسالىودعاالقومية"الو!ثيات"علىحمل،ولذلك،المغربية،تئقطعلمالتيالمعراقووثبات،السوريالاقليموانتفاضات،معر

الدولة!-الامة"صئم"من،وا"راكشيينالتونسيينونضعال،الجزيرةنترفيفيعمانومعركة

الىبهيدعوكانالذينفسعهالىوقتفي،الدعوةهذهتوي!نبيوجه.الاستقلالاجل

الذينفسهالوقتوفي،الحضاراتالسسالافرادواعتبارالفررتمجيدالعربانالصفديالاستاذيشعرالنني"والثقافةالعقلثورية))اما

قيعريوليوسانمع،قيصريوليوسعلى،يعني"كا.نو"منبهيسخر،السياسية-الاجتماع!ةالمثورةعنابداتئفصللافانها،اليهاحاجةفي

المذيالمنشرعهووكاتو،رومافيالاشنعماريوالحكم(لمطغيانبداية،سياسياواجتماعيتقهقروكل.واحدشيء،الاخيرالتعليلفي،فهـما

توينبييويدوبهذا.عادلةرآهافوافيوفق،العامةالحياةتركيزحاولعلىوقعناواذا،بالعكسوالعكس،ثقافياوعقليتقهقرالىحتمايشير

بمجردالطفاةالمنصوفونيؤيدكماتماما...يثمعرلاحيثمنالاستعماروجب،صحتهافيالتسكتثراوالقاعدةهذهتهدمأنشانهامنظواهر
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!.منهاوأسمىالجياةفوقيحسبونهاشوونالىالحياةعنانحواؤ!م

هصذههقيركلاان،اسماع!يلالدينمحييبا!ستادحريان13وقد

05اليهايشيراندون،توينبيعنحديثهفيالنقاط

55

امهلىز(لايةحكاولفنو!ادحمو
--5اخذأي،التجررد!و(لشمفبر:هاويةشفيرعلىرقفالبحتهدا
مراصمبش5،للوقائععملياستتقراءدن،عليهاوالبناء،المجردةيلعانيداتالكلمات

ه،والض!لال،والتيه،الغموضهيوالهاوية...والاشخاصوا!ثارو(لئتائج

هالوقوعيعنيلاهاويةشفيرعلىوالوقوف.نتيجةالى؟لوصولواستحالة

كلهفي،انكلفيماثلالوقوعخطر،الخطرانيعنيوانما،فيها

يفلم5-.لجظة

ه.

5(1:الاتيةالموضوعاتنعالجان،الفنفيا!لتزامنف!كي،علينا

من!الفنفيالالتز(ممعنى(2الفنانحرية2(بالممجتمعالفنانعلاقة

كا!-و?م5كلئالتاريحيقدمهاالتيالواقعيةالامثلة(04الفنيةا!؟فاراننهتاجحيث

.هواستخراج،بينهافيماالموضوعاتهذهربظ(ع.واثارهمالفنانين

كاصتم55.الاخيرةالحقائقاو،العمليةالنتائج

اصطناعياهفصلاونفصلها"حدودها"و"الفنون"عننتحدثاناما

!رلمفميمصعاو!ضةوسوالسؤالالفونلقي،وروحيةحواسية،بين،مختلفتينكومتينالى
منهوموقفنا،الكتابيوالعملالرسموطيبعة-،والنفسالموسيقىصول

ا!دهطرر!ر:.هالتي"الهاوية))فينشعراندوننقعفاننا،قبولمهاوتأثركدض

05عنهاتحدثت

.هبالتسلسللتحدثت،"والالتئرامالةن))حديتفياخوضانليكارلو

،وروؤلف9بيكاسومثلورسام،رودانمثلونحات،طاغورمثللثماعرعن

5:األىودكيةالجمالصلمودابعدالىجمب!ةفتاةقصة(هولاءمنكلعلاقةودرست،الجاحظمثلو(ديب،قاغنرثلموسيقي

"3يئعمكان(لتياحريرةامدىهووما،فئهاداهاالتيالخدمةو7،بمجتمعه

..الذكاءحدوداقصى!الى...وهكذا،رآ!1منبماءاعطىالتزمويف،وحياتهنفسهفيبها

ىه
جباتهافىالذكاءوذاكالجمالهذأا!كلت5بسالموهبةوافظببر،لهالممتهود،الحقيقيالفنانموقفقارىءلكليتضحان

والمجتمع.الحياةمشاكلمن

الفنشارتهافخمفيفئنراس..اابغفيالدرا-سس5يدود،ونظرياتواراءاف!ارمنبهمايتعلقوكل،الالنزامب(نذلك

لمطا!في،معينمجتمعحياةفيماؤنووظيفة،بالمرضمعالفنانعلاقةحول

و(لعزابال!نلام!بذإغئىبصحيةوالمنتزهاتعمو(5سيلولا،انكادهاحديستطيعمماليست(لعلاقةوهذه.معينمحصر

.م.5قيمتها،علىتأكيداكبرمنهاالفنمانينبعضتهربفان،منهاالتهربالى

..طريرف!افيمحفنماقهامن(!نراتوصط!!...وشدإالاوقوتها

؟مماداحرة00حرةاخمرااوخرحت!الابحاثبقية
-...

النسائيهالوجبانشعرتطود"محن،بعدللقراءاتحدثانعليكان

الشعرهذلكعناشياءيرويمئ!دورمحمدالدكتوررأيتوقد"المعاصر

أس.قل0.1الثمن!فحةأ!.هاملكلامما،الئسائيةللشاعرياتمفصلو.ئبع،دقيقاةل!عالىتحتاج

انالدكتورلاحظتولهئي،والشواهدبالبراهينمؤيدارأيافيهاعطيان

الىتحريرهوادتحدثتالتيالاجتماعيةالاحداثبينيربطلممئدور

و!ريعدشر5كثير،ولاقليلفييختلفلاالثممعرفهذا.الئسائيالنسعروتطور،المراة

..هسوالفوالتوبىبعللطباعةالتجاريالمكتب!الحوسيعنالخضراء،.وسلمىمحفوطنحصءنالمعداوى:حدثاما.

.الرجالسعرع!الماجههدهمى

ه

.555!ه!15كاهههههتنواراللطعفدد
(مصصه،لمحيمحالوط(درسلملاني،لهمااعرضؤلم،حاويخليلشعر

منهما.كلنقدحولىشيئالاقرر،شعره!يوحاوي

08-


