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المطبعةضحقىتحوللاانالكسانلجانمحموداوكان،اقصوصتهفيلا

دعهفيووحيهحبهمشىالذيالمفنهداوبينبينهالصحاؤقيوط!عه!ص!ا

الو؟نفيهاتنماوجرائعةبصوريجيءخىيعدو.فارةفكاناسدوبهأماسكاكبنيودادبقلم

منواحدفيأ)قولهفيمهزولبتعبريندوتارة،الصارخالواكلمنجديمهع!ة

."بلرتناروتينعلىاكائرة"و"المدينةم!!ماا!ةجووصورمانفسهاعلىتلقيوهيتبمداالكسانجانأقصوصة

فيها،للابداعمربرالقعةفيمدهوبالكسانجانفانالامرجاءوكيفبعديكونماءالفارييحزريكادولابعضابعضهيفتقفموضوعها،المغرية

مشصففيالقاريءيقطعاندوىالنهايةالىبالقاريءيمضيانويستطيعكان،كبيرةفصةتينانتصلخايجازهاعلىهيبل،فيهاكانالذي

ستخفافا.1وضجراعنهينصرفاوالطريقفياقراهاانيخلتوما!عيخيطفيسلكتبذكرياتاشبهموضوعها

بعدينتهلمالذيالمسجدفيهافالاداء،بارعمحسث"ناسمعهاحسبتنيوانماداب"7"امجلة

يتم"لمالذىالمسجد"الاقصوصةلهذهالعنوانإكونبأنالاحرىكانوهجمنتعبرهواودعالمنكلمضمر؟صطنعالذي(لمنحمثباداءاشبه

عجبتوقد"تتملماتيالقصة"و"يتملم-الذياللحن"معجريا.اليه!عاشبما!لريحمثماالحياةوصدئالفن

دوحوللقصة"اربررتاج"وارخبرالىا!بوءـكبما،قصقيسميتانمنمنتزعةوتعاليعخاصمرتمعفي"جديدةصلاة"موضىيجول

الذينشخوصهاعنفضلا،وفرتهابحبكتهاالقاريءوتشغفعليهاتسيطرارهـءارارطثربيردثعااقيالقديمةالص!ةفعبارة،المسيحيةالعبارة

مسجداان-صاحبهاشاءكماالقصةوخلاصة،وتمئيلهاباداؤهايقومونتهيئوا2لىانطعاماوا!لمواضا3وبخاصةفيكلسانحةجوزفينتهممعلمامام

ببئاءؤهـاسالحمدعبدالسلطانكاناسمهارف!لم.بلدةضواحمبمافياواخرها،حتىسطورهابينشعاعهاتركتوقد،القصةمنطلقكانتللنوم

فهيالفرنسيوناحنلهاقدالبلدةانالك!مسردفيظهروقد،لهامسجدووجدالعلاةتلكيذكراخذكبيرانفسه؟لاقصوصةبطلراىفاذا

مميفادريولا،صوبنامنكانتانلبنانيةاوسوريةبالتخميناذنليكسب(!داةطريقيثقمراح،عنيدزمنمفهومفيتند!قدالمعنود

،مهجورمكانوفيتبعيدةبلدةفيمسجدببناءالاحمرالسلطانأمرا!غاظهانسيولمله،القديمةعلاتفيأثراكبرلهكانالذياليوميخبزهكا

يلدز""بأحلاملعبواالذينالدراويشأحدامالامرصاحبهوكانولواءعلىالحصوليمثلهاالتيالحياةعنفلهيعلنجاثماالخبزلفظوبقي

وريعهاارضهووقفالمسجدلبناءمالهالمحظوكالدرويشهذارصدفقد.القوت

البناء.يتمان-قبلماتلكنه،نكايفهوضربه"بالفلقة"صديقهرجليوضعالنبمالخوريوصففيوكان

وقد*ياممضتخىبشأنهداروماالمسجدهذاحولالسردومضىالشقراءالصغرةللطالبةالغراميةالرسالةرسفيصنعماعلىلهتاديبا

بمناضلةعنهفشغلواعمرانبأيالقيامالناسعلىالسلطةحرمتالهـتانيببصورالقاريءتذكرعنيفةدلصرسةفيطالبحياةمنصورة-

ملعياساحتهوغدتللمنحروكرايتملمالذيالمسجدواصبحالاستعمارالممربم!كانت"الكناب"في"سيدنا"ملامحفان،قديماوالسوريةالمصرية

لابسهالذيالموضوعهنافيالردوطال،مدارسهممنالهاربينللتلاميذاولتلقواقدالكهولمصرادباءمنوكصر،"جبرائيلأبينا"فيجنوح

مرصننىالدينيةواوهامهاشبخصيا-هامنالسخرقيحوادثهولازمتالتهكم.الكناليبفي.نعليمهم

الارضثمنوارتغعالحياةوتغيرتسنواتعشرمناكثرالحو(دثعلىتوخيوانما،وحدهالجوهذااقصوصهفييبتغيالكسانجانيكنولم

المسجدأما،العمرانوازدهرالشوارعفههاامتدتالتيالمنطقةوسطصاففييطعمونءنوبينالمفضةمنصحاففيياكلونمنبينالمناظرة

وسط"اورلوعة"بالعينالاقصوصةصاحبشبههفقديتملمالمنيداروقد،المترفينمن،الشقر؟ءالطالبةاهلوكان،الرخيصالمعدنمن

.العامرةالمبانيالقصصيبخواءوعالقةبقيتذكراهالكن،زوجةالفناةواصبحتئالزم

خالفهوآققصةالخبرجبلفيجهدهالراسالاديباكمطلاانيءلىالايامدارتخىالحياةعلىوالتفتحالاولىةالنفاياميستعيدانورفيقه

ماف!بها،والقدرةالبادرةهذهفان،والبيانالفنعنهوتجافىالموصولبتجاري!بهاالدنيانحتتشابانالغمراتمنوخرجوالقيمالمفاهيموتغيرت

(لتهكمية،والروحبالموضوحو(!حاطةوالوصففالسرد،بتقديرهاينهضفقيرزوجةالفتاةبشقيقةواذ،طبقاتهمفيالناسوتقاربنفسيهما

الواقععنوالتعيرالفنيالفهمأصالةعنكشفمنهاقتدارهذاكل"ةجديدصلاة"خرجتهناهاوتعاليهم،ومنترؤهمفياوولمهاتصدعوقد

ما"قالالقصةوفي،لغتهوتقويماتقانهفيزهدهبداوان،المحسوس.الجديدللجيلتسبيحةالعربيةالانطلاقةمغ

تخللتوقد"الانشاء؟تبتعبرحسبالسماءكبدالىالشمسوصلتانالراهنةالوثبةفيالقصصيبتأثرالقاريءيشعرالموضوعسيالىففبم

هثامثلقنوعموما)،-قولهمثلفيالركاكةالىافربعبارات1ءالادوالبعيدةالقريبةاصدازهاانعكستفقد،واهرافهابمعانيهاوانساجه
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ومرد،؟لقصةفي*نتاجخصب"والحبالصيت))صاحبفانوبمدالملالكةيرلماحدافانوعموما-علمبشكلالجدرانعالية-المسجد

طاوعالذيالفنلهداوتفرغهوثقافتهموهبتهمنابتالىالخصبهذ(صاحباولعكما"المفروشاتبعض-شخصبياانا-مصروفاته-بأجنحة

يخبيلفلا،نفسهاشخصيتهمنالفنهذايستقيوقد،وتعبيرءميلهسببوبغربسبباستغمالهامنفأثتر"التعبرصحان"بكلمةالقصة

وسلوكهبحديثهفهو،العقدمذعقدةيكابدانهويسمعهيعرفهمنالىالنابتةىللاعشابوصفاكانتاذ،كسولوصوابهاكسواةكلمةواستعمل

!لىيلملالقصصيبننعيرهوهو،والرضاءبالثقةيوحيمطمهنهاديء.المهحورالمسجدحجارةءلى

علىالتعبر*ـذا؟س!نمراذااخشىلكني،فنيةوطاقةوسهولةخصبوالحبالصيت

(ـلىيهوصانوبوسعه،الهينبالقريبراضيايجعلهارو؟حدةويرةكتبهاوعناعرهاخطوصااكترفيالقصصيالفنتمإنتبماقصوصة

اللؤلؤ.يلتقطفمنهاالاعماق

-رجوتولق!د،جامعياطالباكانمنذقرهتهالذيالسباعبمفاضلالاستاذ
(لركاكةءنسلمتفقدالتعيرفيواد؟تهالفاضلالسباعيلغةاما

آلشبابالقصة0(دباءفيوقل،و(لاصالةبالاشرافىسماتهوتميزوالابتؤالبموفوعاتهيستألياانوالنفسيةالفنيةالتجاربوطاوعتهالموهبةاوتيوقد

الادباءمنبالقصةالمتمرسيننب!ممحلىحجةلتجيءفيهاالنظرةويعمق

ولقم!عي؟عجبلضمعفانيايظهروان،ذكرلافعهام!لنادللاط!للغولتععرتيالذين.والمتكلفبالسطحيةاتهمواالذينالشباب

...وء.بسهولةموفقافيهايعدانيمكن"والحبالصيت"الاقصوصةوهذه

وقواعدومفرداتهاالعربيةسلامةعلىيتأبىالهنهذاوكل!،والتانق

قريبا،مألوفاموضوعهايكنوان،والخيالىالتحليلوخصبفيهاالتعبر
الجريءبمقالهاالملالكةناركةالاد،الثاعرةاحستح،وؤدالصحيالتعبر

الحرالعملىلهيطيبوكافى،بالمحاماةضاقنارر(سمه!تىانوملخصها

؟لشعرفياللغويالنقد،همالآسةهااذالماضيالعددفي"النقدمنر"
المغاليةبالدعاوىيعهدونوالموكلين،قليلاورب،حه؟ويلاالدربوجدانلولا

اللفظيةللعيوبالمتنبيهمنيتهربونالنقاداصححتىبالادابر.،ا
لمسوفنانةترأسهاحكوميةدائرةفيوكانتالوظيفةفا!ننمس،القديمللمحامي

التهمةبهذه؟لكبارالادباءوصمفقدوحقا،بالرجعيةالافهامخشية-7

.والاداءالبيانونقاءالعربيةقواعدعلىلحفاظهمالاياممرعلى*ناررفاتتى،متلهجامعيةلكنهاسمي!خ!اسمهاموهوبة

النثبوالغرفةالمشتركالعفلفيالعفدبهماوطال،-لحرياندونرئيشهاعجل!

نفسهويزجرلبعيرتهيتكشفلمعنيفاغامضاشعورايعانيونادرالواحدة

فىويدرفارنص؟لاستادالعرببةالىنقاها"ثوموبراسان)الغيالقصةهدء

.الن!عورذلككبحفي

قيلكنلي،؟للترقتهافلكلتلاذروىفهمطاوبقةولشىخخماعئديعئىصلهاعقلبفرلمنرنسيدونهافهو،بحياتهاحياتهربطالىشبيللابانتحدثهنالرنفسكانت

..ر-رائعةلهبدتوقد،ناجحةورئيسةمشهورةالتصويرفيموهوبةوهي

اغيطوا(لحنثبعرهابحماسةالذئبيطاردانوخرجا"الصارةحمة"
.سبالانتقالظنهلهوسوسحنىوشخصيتهاوصوتها،وحديثهابعينيهاالمثال

بهد\؟لعربيمةالىمعئاهانقلارننيالكلماتاوالكلمةهىفما"والغضب.......

..ثمبسهولهلنادريتاحانو(لغريب،عنهابعيدهوظيالهالىمكنبهامن

وكرر"والمباهاةوالزهو.التبجح"قولهفيجاءومثله؟الر!اقىادفاحسنورقد،ا!رولةوظائف!يميسور؟احسنهومابسهولةعنهيعدل

الاحراجوصواله،الاحراثنلفظالناقل

الوصف؟جادكماالا"لنينبينالنفسيةالمواقفتحليلالفاضلالقصصي

!يهشيباددمشقالتيا+لدوائربعغىفيحدوثهيمكنلمابع!ورةوجاءنا،فيهاالحسي

،والموظفاتالموظفينبينالجمعمنتتحرجولم،العحرلروحاشنجابت

لأ!1الجدي!ةالاجو(ءهذهعنالتعبر(لىالسابقينمن؟لسباعيالاديبوكان

-!11.و.نجاربناح!يا.ننافي

ند"اردرمحي:نؤقبلمار-،1التيالمحاماةجوفيالقصصي-نأثرالمتتبعالقاريءويلظ

،مجمولطتفيننتظمهاانيمكنظو؟هر(لماضي"لعدرفصاندفيمشكلاتمنالمجتمعيعانجبهلماصورمنقصصهاكثرخلتوما،(لوظيفة

الشعركلفيمنتشرةمحاسناومساوىء؟لظاهراتهذهواكثرهيالتيلقصص1وهذه،القضاءواهلالمحاميناختصاصمنصلهاكان

كأضاميممعالجتهاتكوىلذلك.الدقةتوخينااذااكترهاوالحديثويرضفييتبناها؟نالفناشنطاعانوتسموجموضوعاتها.نشوقالواقعوليدة

تعمدة!اهر؟تهذهواول.منفردةالقصائدتتبعمنمضموناأوفى.و،لظلالالالوانمنيلائمهاماعلي!ا

للشاعرة"جوادذكرى"قصيدتنفيكماوطنيموضوعميالنظمسبباالصغرةاشيائهو"لمةنقلتهفي؟لاقصوصةبطلجرةوكانت

ض4و*عترقنحالباب.حسنللشاعرمنجميلةه،"رسالةوعبدالعزيزملكالبقاءبرجاءالرئيسةمنبوحالىالامرآلحتىو؟لتجاوبالنكاشففي

ولكن،تتمخلما-انلسلطةؤليسىالموضوعانتقاءعلىيردلاهناالبحرذلكنالبرخاطرمنفامحىبالزواجالاملبابفتحمماو؟لصد؟قة

الاهـتفاععنالشاعرجناحوضعف(لمعالجةطريقةعلىهناالاكنراضالتيالفنيةاللوحاتوكانت،بينهماؤاصلايتوهمكانالذيالز(خر

ذلك"جميلة))ءنقراتماكلففي.الشعرمستوىالىبالموضوع.مشتركةسعادةالىسبيلابالمعرضفيها،لمحبونجةاشتركت

انوعليهالموضوعوجدقد(لش!اعر؟ننحسىيجعلناالذيالافتعالأفمانحوهاشعورهفيالموظفزميلهاتشاركالرئيسةهذهكانتفاذا

بطولياموضوعاتناولقرالشاعرينوكلا.منظومةافكارءيصوغالمحبلهذااوليةخطوطرسمفيعفويركأبطر)ورةولويمضيقلمهاان3

الغريبومنفاشلتاقالفصيدفبنوكلا،مابطولةألينايقدماندوننجبيب"تعابيربفنهميخطواانكانواحيثماالمصور،ندابمنوكان،الرببران

كانتوهـنبينهمامشتركةفشلهماالىادتالتيءالمساويان؟اللساني!بيحهاانؤبلوالالوانالخطوط":يرها

قصي!دةفيمنهاءاكثر"؟لعزيزعبدملك"؟لشاعرةقص!يدةفيظاهرة"فنانةروحعنالعسلتتانءببناهاتثف"قالالقصصبموصفهاوحين

:"الب!فتحص"الشاعر؟صاحبهافنعنتثت؟ووحث!ا.للعين.برمكنة،ل
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ممرفطفانر-اعر.بمقتضاه..دةالقصفننىا!نحنععرعن،اوما4مةالشاعرالصورةعرضوفيالسردفيالبطءالمساوىءهده؟ول-ا

تجريدعنتخليناانبعد-اثعرفيالموحياـلعنصرهيالصورانتقول.الخيالتثرتعودفلاويشلهاا!يحائيةنجايتهايقتلمما

بتصوإرمبدأ...المثلمجرىتجريابياتفيوالقا"ر!االتجربة:العزيزعبدمنك

فيهتصفرالاسودالليل:معروفةالموحشالجووكلناصر،موحشجوالدموعغلائلفيو(لينانركعت

تقدمية؟لقصيدةتكلقولك!ه!.ألرماتيكيمكبلةصلوةوفت!الرياحوديعفتىنيلاحالدمعخلالىومن

والىيظنجميلةاتحر.برادمةالفالجموعبسواعدالشفا؟ليجبالصباغضارةوجههفي

كله:العربيا!لقعينهفي

جموحعاصفالسجنبابودقتنطلقالحياةدفعةالفتيخطوهفي

الجموعسواعدفينهالصباحكبهجةلحنثغرهفي

كالرعودكالرياحتصيحللافر؟حللاشوا!للحبيرسله

بالقيودكالشلالتطيحتشفيالقصيدةخر1الىمرهقةر.نابةفيالمتتابعةالصورفه!ه

."ميتذلة"لةالافهذهانالقولمنمفرولا..انالشاعرةأرادتالتيالبطولةعموانوتفقدناالملحميةالروح

...تصؤرها
كلفيالن!عاعرةاناي"داتيتها"هـةالقصمقدان-؟

ر!فاحسنالنئياعرعند-ظهوراأقلشكلعلى-الامروكذلك
جسديا.و!نفسياشحصعتهولاقرتوةماللبطلأورد.نهاا!تيتا

خادمةلار؟اتهامقصودةتصبححىالصورمنيكرفهـو،الب!فتح
تنطبق(التقدمطلعؤ!!جلناهااني(!يات)عامةملامحفالصفات

قصببدته.منالرابعالنطعفيكماللمعنى

.يخرهعنتميزءشخصية!و،كأوليسوباتا!ب،نئابأىعلىجبنالاتتالةبالتومقعدمالقصيدتينمساوىءثافي-2كا

."جميلةمترسالة"قصءدةفيحصوهـيتهالجويفقدوكؤلك

:الشاعرةتقولانفانقلناهالؤيالسابقالمقطعفبعد،وثهدمشهد
باختفاءدلكءلىبمإحكلولا.الىثععريةالموسيقىفقدان-5

النغمتقلصوفجأة

وانبهمغاصالافا!فيالنور

ببيروتطاوالمداوف!جالبوم-

محطماانتقالاويصورهاالمفاجأةد!ةيعدمالسردبطءان

صي!رتءإجعسشرانسط...مملأاتردطرممؤضسدةفييظهروهذا.القصيدةاوصالبينوللتر(بطللمعنى

الاخروالمقطعالرابعالمقطعبينالانتقالكي"جميلةمنرسالة"

-!"ينتظم(لذيالنفسيالتيارانقطاعسببهاهوةهئالثانندسحيث

لرواصح!----!-!-!امصكاكاكا..الحوروجمر!ابالا!ار.
عدماسبالهوأهمالتقريريوالرد،لنثريةالروحسيطرة-3

ومي-لتموفاتهواخضاعهابهاواللعبارلفظةاتلاكمنا!ديبتمكن-

.----ا---واجبومن(لتعبرلاداةتملكاكانواـاثئرالقدامىالشعراء"ننظري
--ءلم-ثةساإخجلاتيالمضعيفةفالتر(يهب-اليهم؟لرجوع؟لمعاصرين؟لشعراء

.-.-افئاوشجمل!-07"لزرفالقصيدةفي.تشيعابخراكيبهده...؟ستعمالها"نالنالرون*دباء

كا---"!--عحدالمحهصش!أديتهمؤوضاواجبا"جواددكرى"قصيدةقرهءةجعلتركحة

.ص)1!-:نم:معنىلهاليستراكيبفهلناك.امتعاضبكل

-بر!صكالأ-.!رمهـير5والعد!)1(بالهلالولستحف

ب!ته.-!7.-ءدرصم(القافاتتتالعلاحظواا.الرفا!اقلهو!ع!وة
---للاسسادمببعمل.المظمالجمليمرصهلريهببرولاحروهاهـلعديم

-!وونر-ا?اى-!رلة:الرخيصةالافلامطريقةءلى-سةيمخيالوهنار

ة-!ى.--ك!+س-العلمغمسالنزي!رحهفي

ب!يعصحىته!كا-يرصح!!--33ء-ءكرة--س:خ!تتمكنلمالشا!رةارأيمضحدفي.مبالضة")حواروهنار
.*،-+ببر-كا!..-

.ص\--.-3.((لحو،ربحدوثاقناعنامن

طيبالىحاجةبجسمميما.دفافىيالا

الحبع!بيتيعنالعارادودانفيهناطبي

:الاسلوبفيركاكةوهناك

ت"-.--(!؟لظرفعلىالعطففاءادخال)أرجعوءللقبرفعندما

-أء!-ى.--حح!عندانوءلتها(لهناتهدهمنفمبرأة"جميلةمنرسالة"ما4

؟في1::!.1\\في"لأ1في!.-ا1-".-"13لإلا!صعصئربز*زر!لا!**لأ*!لأ!!**بز*لا!*رزلأفي!!3!تر!3.!لإلأيز!!*!*!رزئي!!!!*بئ*!!؟!!نخلإبز*"3اتتررنار-حاغحيدةاا!ل4اجىصمربعد:لتحرير1منعلاحظة)1(

يعادلهامااو..لق.2.الشعبيمةالنسخةثمنفنتء-!،كذلثالامركلن،ناذا؟الهلال"لا"لهلاك1،)هىال!لممة

يعادلهاماو1..لقى0.5الممتازةالنسخةثمنا)الآراب!"فخصت!ر،واررةغيرتصبحالناقدملاحظةان



ارنعرمهارةالىيوصلناتعاطفنافييزيدالذيوالتشخيعيكانمهماالشعرفيمنهابدلافالموسيقى.؟لحر.الشعرمن*يقاع

:يقولفحين.التسميةصحت؟دا(العاطفيالاداء)في.شكله

الشروقفملقانا..تباعدناان..صديقييرابطوليةقصةسردمحاولاتانالحديثهداكلمنوالنتيجة

الطريقطالوان..والقاك..تلقانيسوفالخمسوالفقرات.قراناهاالتيالنماذجاثئرفيفاشلةتزالماشعرا

وتياطفالمعنيعلىتاكيدفيها"والقاك"جملةانالقارىءيشعرشخصيتينملاحطتينعنديانعلى.الفشلهذااسبابمنالسابقة

هذءيجعلذلككل..النضالفيايجابيةوروحالصديقينبين:فتحالثابحسنللسيدالاولى.الشاعرينوبينبينياؤولهمااناريد

المزأئد.الحشوبابتدخللاالجملةرسالة"العنوانانحينفيجميلةءنحديثالقصيدةانوهي

الثساعراداهقدالمكامحةالشعوببمستقبل(لتفا؟ل(نكما،ظلمتهاننييمتقدألاوهوعندهاخررجاءنيأنثم."جميلةمن

منيخرجلاالذيالموحيالاد*يكونماخرعلىالبيتينهذينفيالندبسيلفيضائعةكانتوانجداجميلةابياتقصيدتهففي

.الخطباءمنإبرالىالفندائرة:هيالابياتهذه.الوطنيةوكليشهاتوالعويل

تغي!علىلشاعر1مقدرةالقصيدةهذءفيالنظريلفتومماظليلةواحةوكل

القصيدةوبناءالمعتىيقتضيمابحسبالواحدالبحرحدودفيالانغامزهورهاالصدىمنموحتصحراء

وتتدفق:الموسيقىتعئفالنورةءنالحديثففي.الهئدسيطورهاوهاجرتعيونهاجفت

جريحيديفييزاللافالقيد

وطمولالحوناآسمامن(ذناىسمعت
....ريحمهبفيالورودواجمل

السهولاوترتادالىواديتنزلوحشودا!ررررنان:العزيزعبد-ملكللشاعرةالثانيةوالملاحظة

دخيلاتخفيفقد..مرتانالريحوتشمادريولا.ارءسية"المجلة"فياولضيالشهرفيمنشورةليدتييا

انجبئ:شبهفيالشكوىمرارةليصورويلينالنغم2يهدث!؟"الاداب"فيتئرهااعادةفي؟لسببما

وعند.0علعقافيان!اكلنكيعنبملطقيل(لرقييعرفلااينظمالذيالث!اعر:"الوهمارجوحة"-

اعتسذر...(النبيثورةبعدمنالجبارةالامةبنتهوماوالحضارة

ونسكاتواشيحاويسقيه..الشرلىيزرع.نقدءعن

وابكىاوروباانسانكاضحكما،آهاسياالىرسالة

باصالةثطهمحمودعليفناشليةالىفينقلناويحوميرفرفوقد

قطرءللنهرواسكبي..حنيكرمةواعصريالقصي!تينمعمنشورةالقصيدةهذءانالحطحسنمن

سحرهاعمقما..ا!رنهذا؟عمقماآء..الجيدالشعرعببهيكونانيجبلماكنمروذجتقفلانها(لسابقتين

منيصدرالواحدالبحرضمن*يقاعفيالاختلافمصدرانالشعريةوبالمعالجة؟نسانيمستوىالىبالموضوعيرتفع(لذيالشعر

وهئدسةالتفكراسلوبوبينو(لتعبرالفكرةبينالعضيويالترابطعمقمبرأةفهي.ومراسوتبمررويةالىيحتاجصعبفن.مستوىالى

انفعالصدىعنيصددانهكما،(القصيدةبناء)التعبرأسلوبالصياغةتلكفيهاماواجمل،آنفاذكرناهاا!ننيالديوبكلمن

داخليةموسيقىيولدكلهوذلك...*نسانيةبمبادئهالشاعر:كبرالوراالكلماتبينالمزاوجةتلعبحيثالاسلوبفيالغنية

ميزاتوهذه.النفساغوارفيبعيداقر؟ر.تجعل؟لشعرفي.السماءصدر.غمامةجنح.اللهبيةالسياط.؟لخصيبةاشوافي

الشعرية*شراقةاثناءتأتيو(نما،الواعبىالنظملحظاتفيتتحققلا:التتابملسريعةماونةحرءيةالصورانكما

منكيرةنماذجوهضموتثقيفتحضيربعدالشعوريالتوهجساهةالطفولها!راحالشمطاءغربتيفياذقيلم

ألادبية.(لاعمالخبرةبخيلهاميإفأعئريماللنايأقللم

أحسحينانهيئتجلماووعيهالشاعرهذااصالةعلىيطوممارحيلهإهـاليلمدتطائرانيفي

البيت:هدابنثريةرليلهالريحأجنحتيوفيوتلفت

همجيهعصورالاطر؟لحربهدءالطويلهليانيمنيوماعدتماوادا

ملونة:حركيةبصورة(لفورعلىألحقهصهيلهالافقفييرسليزللم،وجوادي

الهنيةللدنجبا..للمائدالزيتونلوجخميلهكلعلىالكناريسربوشدا

والعربية:تستقيملاتعبيراتهنالكانعهىنخيلهبالثموقاترعوقدالنيلوسعى

كلانامس..مسنيسوءمسكواذاالجميلهللدنياالسمراءالاذرعوفتحت

(لبيت:هذالاتماممقحمتعيبروهن!جديدمناغني..اسيايالكسأغني

افكايعرفوما..الشمسلخطىويصليالسعيدللشطالنيلأغنياتساغني

ملتوية:صورةوهناكمحصورةفهي،عناصرهامشدودةمترابطةاللوحةنلاحطوبذلك

للوراءلا..ابداتمشي..الصفرللوجوءويزيدفيحييهاالتشخيعىوياتي،واحدةجملةكانهاوجوابهااذابين

بعدالمعنىعرضفيالتكراروعيب..؟لهناتتلكوركموليسالشاعرميزاتاحدىيبدروالتشخيص..ممهاتعاطفنامن

الملهمالشاعرهذاديوانصدوربشووأترقبفانني،منهالانتهاءانينفلليل:مبدعوخلقبمهارةيتماشنخد(مهلان؟لقصيدةفيميزة

.الجناحالقوي.الذليلةالريح،الليليد،العراءفي
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...الشناءبردالعزلةفيوانبيناهالنبمالسردببطءمصابةض"الشرفةذاتالىغنوة"-

والقمر؟.العريزعندملكالشاعرةقصيمهفي

ينتظر!حينوودودو!يهولكم0اصدقائكمن*خرهولعلهفيهاالنفسيةالعركة.بيدةتباشهـقصي!ظهي:"الهلاب"س

؟ليكيوحي..أبدأباسمملكشكلعلىالعطرالنب!ضبابخلف.تنتهيكيفاوتبداايننعرفلاعائمة

بنسحاليكاوحتربةأيةترى!0الحبيبلقاءالىتولثهوانتالفناءوقعذات،*فكارمشتتةالقصيعه:"التا"لهالموج"-

خلفالغصونالقمرومرىضلوثفيمالحبتمشيبينالانسجامهذاالمقطع0الوزنيةالجوازاتعلىالاكلاءلكعرةضعيفموسيقي

الزهر؟وخلف.و*داءالصورجيد*يخر

الثلاثة؟؟لاقسامهذهنهايةبينعجيبنفسيمتظليلوايالطفلةمنسمعت!الجيوصيبرهان.لينهللطفلة"أمبم"فصيدة

راعشا")الحبتصويررانالحبيبشاعرييانثريهلترى:المقطعهداقرةفلرعبتنينفسها

حيناو"الثتاءلبرد"عرميانفسكوتصو-كلك"دموعبقايافيالضوءيدخللمولدبحبيغنيقلببم

وهكذالارضعلىيلقيهالذيالفضيالضوءمنفتحرمالمنحدريلقفكالمجهولفينرالماولدبحب

منالمحرومالانسانمعمتمبمالضوءمنالمحرومالشخصيبدوصغرةأمفانني

!دموعبقايافيالراعثيالحبمعمنسجمانوكلاهماالدفءبعيدلولدحبقلبيفي

القصيدةهننءفياكثرهوما..الانسحامالفنفياعبداننيأميياترىفهل

..انقتهاجملوماأصغرةكنتعنساكذلكأحببتنبم

الئاعر؟العيديقايهاكناقدأتحدثفيمالنفاذهداوان،(لتكوينالتثراففيالجامحالخي!هذاان

والخوفبالخجلوومفكهالحبشخصتانبعد.انكأقولهلبخلجاتالاحساسوذلك..الطفلةاعمالىفيالراقمه*نثنفلبالى

مستق!شيئاالحبوجعلتالتشخيصهذاالخاميالقسمفيتابعتثريةبموهنةتبشرامورذلككل..الغيبدجمابفيتزالماهر؟قز

؟المحبونيخالفهلاوحكماوطباعاتقاليدلهوجعلتالمحبنقسعن.سهشومستقبلوافر.عطاءذات

مومبتكتألقمنواحدةبلخظة..احمداخيياكبوشاعرانكحبنا

الشجيراتيعدالذيالعاشقشغصية-ق!تبكمات-صورتوا!روني..*خرينعنحديثيطالاذااحمداخييااهذرني

(ولوموبوحعتابكلمات)ويستبوالحبيبةدربعلىالمزروعةفيولكلهالاناخركهالقد.قصيدتكعئبالحديثأنجندلىءلماذ

تعتريع!هوقدذأعللمقلع!بيح!4بروهملمرنيويتمثم!لح!فبمالعمب!يسرئذىىيئئلعلىتمتمدالتيوالكنابةالنقدعنطجزاتجعلنيخاصةمكثةنفسي

...ء.....ء!.المعلوماتعلىوتتكىءالعقل

المساءلةهذءان؟التضحمةهذهال!سشحقهل:شكلحظات8
الصلب.؟لفكرمنالحلوهالذ!ىواين

نفسفيالعالثقلذاتوحضوراخصوصيةالقصيدةتعطيللئفسواذكر..للقاهرةزيارتيفيالخاطفلقاءناصديقيياأذكر

...ىرىءكلبمسماعيكرمتنيانهوشاعربهاجادهدية؟جملانيامديقي

الحرمانوساعةاللقاءساعةالشكيموت..الاثلةهذهوبعدمديتنكمالزاخرةعخبمنننزوىكناحين0.بالذاتاـلقصيمةعذء

.ايمانات..الموتمنا!ىفالحباللقاءمنالىعمتوحيئ..."لخمرمناشهىشعروسماعكاسلشرب

؟لىتفود:بدأتحيثجدإ!منتعودالقصيدةنهايةوفي..احفظهاولما!ةانقللماشيفيكيرةفجيمتيكانتدمشق

احببت.صنلتفكرنفسكالىوتعود..محبتدعنقنحدثهم*خرينثعريا..-ييهلمدهمسهاوكانخدرييملأبريقهاكان

(حاسيس.منالقصيدةفيماثدنرهـلكلايج!رالنهايةمذهانمراهقعالثقروعوياطبريفيقلبيا.الصافتةوالمحبة*سى

فيتنبو"زهرعور)كلمةانلمبثلمحلتاذااحمدياواعزرنياجملثمةوهل..الجميعفيهاشركتالذيالانسانيحبكاجملما

"العود"قفي"زهرغصن"بكامةاستبدلتهالوواتمنىشاالبسمةترتجفحين،المجكربعاطفته.اصدقائهبينيختالطفلمحبمن

.و*زهماراق*يرممنى"الغصن"ءلمةوفيواليباسالجفالىمعنىوتزوغ..النالخينالوضبنالىالدمويربالشاحبةالشفههعلى

."الحببكلسهاحف"ماعليدوسلام؟..العينان

صيحيورينمحيفيالتشخيصروعةعنيتكمهل؟شاعريياالنقديتحمثفيم

بانهللحبوصفك

-امغتد-،راثح،خا"لف،خجل

لا!ط!ل001ثموعبقايافير؟عش

النغم؟وخفةالحركةجماللكيسجلام

الممماعبلصدقيبقلمانه..."الربيع"الحبيسموناصلغاكلحين(دطفوما

تناولهاالى!%يل!الابحاثعنطائفةاـلآدابم!الماضيالعددفيومباهعالجملاسجمالهلىوالتلبالعينويفنحالدلىءيبلبربيعحقا

الشاعرةمقالمثلالفرعيةاللراساتولاسيما.واحدآنفيبالنقدجميعاحينوانت..يعجزما"*يحاء"منالتسميةهذءفيان.الحياة

ا!هـومقال،المعاصرالشعرفيالرجزبحرعنالجيوسيالخضراءسلمىالرمزمعئىكؤكد"الربيعحالكيف):يسالونك(صدفا!كجعل

شلشعليالسيدوبحث"محفوظونجيبجومييه"ءنشريغانيالربيعدفء(لحبفيبانيهدالتلفيالطبيعةوتشرلرالقارىءئغسفي
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والقو(نبن.."الفرنسيبلادبارنانيمعركة"

الىتنت"اندونالنقدفي"الموضوعبمالاساس"الىتدعو-.ئانيامدكرات"الانجرمنكتا،بهابوفوارديسيمونعنءترجمفصلوهئاك

يخئ-ضصاوسعفي"الذاتية"تعنيانرمهنلمجال1هذاميالموضوعيةانبساطةمنفيهبما،(لاء!ر(فاتادبفير؟ئعانموذجايعتبر"رصينةقتاة

الشؤونفيفانها،والنزاهةالحيادتععيالعلمفيالموصوعيةكانتفادا.الافكارعرضفيوصراحة(لاد(ءفي

لاوهما.شيءكلقبلالغنيوالتنوق-العقلالىالرجوعتعنيالفنبةللشاعرةالعربيالشعرنقدحولملاحظاتفهيالاخرىالابحاثاما

ولا.-التعبرصحاذا-الفنيووجد؟نه،الناقدشخصيةءنينفصلانالدكتورقضيةحولخوريرئيفلا-يدجدإدةومئاقثح!ة،الملالكةنازك

الحقالئاقدانبل،والافهامالاذواققوضىءلىالنقدبناءدلكيعني،((ألأ-تصارحيأ،1من"سعيدحسنلئاكرللسيدومقال،زيفاغو

الاخرينمشاعرمنالكنريحمل(نه،حدودذاتهيتجاوز،الحقكالشاعرهو.الجزائريالادبفيالبطولةعنورراسة

..الفني(+لرامامالنقدمنبر

مئاقشةفيبخلانللنقديجوزلااتنازكتفرضالموفوعقيسمو.بانيؤمن(لذي6(نجريالناقدقام!البحثهرافيا(دد!ئكةنازكتحمل

الناقدنظروصةانوالحققة،عاهـ"بصورةا!ثعرفيالئقادآراءالئظر!رغتماذلكوفي،الشعراكأبىساعناهميةتقللارسالةللنقد

منهجنفهماننشطعفيف.!4(لحكمفيالاهمهيالشعرطيبةفيتكاد!التيالجياشةالعاطفةالثطرهافيماابرزمرهفةلشاعرةبثئسبة

نا؟الشعرفهمفيوجهتهنعرفلماداالموصوعية"والسسه"الناقد)يس-نازككمانقول-و؟لنقد.القوافيتحدهـ،او،يلا)عفاظلهاتتسع

ةتجربر-دوانسارهوبلالقوانيننصوصيطبققاضيالميسالناؤدواشكالاعنهايصسرانيجباسسالهان))رلى،اد.ببيبديهعابرارايا

لهايضعثمومن،الاحكامجميع(لب!ع!فيوجدانهعنتصدر،فنيةالاسسبهذهتعنيوهي،"وسطوتههيبخهفقدوالابهايتقيدانييعي

و"ا،ا!سأعرتجربةفيينظرانالئقداهدافواول.والقوانينالنصوصىنج!خددموضوعياطريقاتقتضيلنياالثابتةالنقدمقاييسو*شكآل

ككلي!قدوالشاعر،والمضمونالصيئةفيانسانيمعىمنعليهتنطؤي.العامةالسسهوتستخلص(لنقدمعالم

-.الاولالصدرفينازكوضعتهاالتيالجزئةالانتقاداتتأقطذلكوبعداو،اك!لىوارارهـفي!جربتهسبئر!صلانآلشاضعلىالسهلمنوليس

مرتبطاحيا،بمو!ان:عنامرهاهمعلىالنقديحافظالمنحوهذاوعلىالتيالفنيةشخصيتهعنبعيد،رلنقدموءموجمرمعهجوصعيحاول؟!

والشعر،اديباكونه-تبالى،ال!راءمنواحدهوفالناقد.بالجماهرالمنطقيةو*شكال(لموضوعيةحدودخاصةبصورةالىضعرفيتتعدى

.للناسبلللنقاديكتبلا.الراسخة

ولذث،التصحيحمننوعاالنقدتعتبرالملالكةنازكانيبعو-ثالثا!ض،و!همبراءةفيقتاولت41حاولةبهذءاثلالكةنازكقامتوقد

قايمكنلاالناقداروالمووف.شيءكلقبلو؟لقوانين(لقواعدتعنيهاالماصي"العددقرات"بابخلالىمتالشعرنقدفيوالخطالفوضىمظاهر

وقد.جميعا؟لطلابوظا"لفتصحيحالىيضطرالذيالمعلمدوريمثلالعروضواهمالاللغويالنقد7اهمالالىالنظرولؤتت،*دابمجلةمن

ماالعربي!نامجتمفيألادبي!لانتاج.هذافيالعذربعضلنازكيكونوالاحكامنلحلولالناقدوتطلب،القصيدةموضوعفيوالتدخلوالقوافي

ذلكانغر.الكثيرةالاخطاءعلىئيبهوالتالتصحيحالىبحاجةيزالفيممبرتو!ر،ا!زاررةوا!تعليقاتوالاستطراداتوالمقدماتالمسئدةغر

؟ثر(باعتبارءالغنيالاثرالى!ضظرالنا"ان.النقدوظيفةبعيد،عنولاشبما،الشعرفيالعرجمماالانتاجسلامةعلىالحرصفيصدفىءثذلك

الئاجةمنالاثرهداتقييمهيالنقدورسالة،عاحبهعييعبركاملا.الذاتيةوالتعليقاتوالقوافيوارهروضاللغةبعواحييتعلقما

ا!مر!ظما-رايرلممانالناقديستطيعوعبثا.ؤالانسانيةالبديعيةنقدفيا!برشررةا!برانبلهذهنازكبهامهدتالشيالمقدمةاقغر

يتناولباى-موماليس!؟،ذلكالىومااللغةقواعداتباعاواتينعلىحرصهارغم-تبدوالنقدفيمعيصةاراءمحلىتنطوي،لشر4

العربي،العالمفي"الشعراء"منكبيرةطائفةفثمة،ينظمويكتبماكللان،.المنهجيالموصوعىالاساسءنبمإة-"المنه!ية"و؟لموضوعية

الشعر.صمعةفي(لاولىالمباديءت!ظنا!الىجانباتطرحانيجبغيرالواقعفيو!مافبهاالنقالئى،لىسببللامسلماتتعتبرها؟ل!لبة

القديم.العربيالنقرنقائصاكبرمنالجزئيةالنظرةكانتلقد:ذلك

والشعرالنقدابعاد.علىحرصااكمزتكونانالملائكةنازرعلىانالاسسوو!ء،ارهربيالنقدفيتحد-هـالمقا.يسانتغترض-اولا

...الراسخةالحقائقلنسددامتما،نسبيةنظرةل3منمعاالخ!منشيءذلكوفي.الحقا،وضو!بماالتاة!يخلقاانيمكن؟لمنهجية

زيفاغوالدكتورقضيةفيتثبهانسانجبةتجربةعنيصدرالنقدانفالمعروف.النقدمعتىفهمفي

له،الادباءبعضرانتقأداتءلىالمقالىهدافيخوريرئيفالسيديردمنهاعمقااكثر*حيانبعصفيتكنلمان،الشعرتجربةبعيدحدالى

.(لمعروفباسترناككاب"توهـزإفاغو3الد"قضيةعنكبهبحثفيالذيفهو.المناهجلاالبدايةنقطةهوا)ناقدفانثمومن.مدىبعد4و

؟لذيالموضوعهذافيمعينةنظروجهةللكاتبآنالردهذ؟منويبمووفيالشعرطبيعةفهمفيذتجرقيتفقالتيالموضوعية*سسيضع

انسانجبةظاهرةباءلمتباره،العالمميوالسياسيةالاديبةالاوبساطشغلءلانسانفيهاويبدو،العربيعالمنالها،خضعاقيوالظروف..تقييمه

تجربةومثلة،ناحيةمنبالدولةوعلاقتهاالفكرصر)يئمشهلةفيهاطرحتالمضهذاعلىألالحاجتحتم-اله6لبةتقولكما-سويافوةطف،لاالعربي

ناباسترناكنقضيةكانوما.ثانيةناحيةمنبالحياةوعثلأقتها*ديبيفنقدممااكثر"الموهوبالنقد"يفنقدالعربيفالنقد.النقدفهمفي

واسعنطاقيعلىتطرحانالمشكلتينهلالينانلولاالاهتمامهذامثلتنالمرمنامنهجياموضوعيابطبيعتهيكونالناؤدهذاومثل.الصلدة؟لمقايش

تناولو؟قدالعرب(لكنابانمنالرغم.وعلىالمعاصرةالثقافةميادينفيي.وطيدةالسسعلىالاإقومانيمكنلاالراسخالبناءفي

جديرايزالماتثرهالذيالموضوعفان،كعرةابحاثفيالقضيةهذهالعميقةوالتجربةالمتماسكةالشخصيةالىبحاجةالعربيةالحياةان

التحررمشكلةنجبهتحتلالذيالعربيلمجتمعنابالنسبةولاسيما،بالبحثالواضسحةالمناهجالىحاجتهابمثل-العقنةجوانبشتىفبم-

73



النقادوتبين،الاثتراكيةالواقعيةعلىخروجاالبدءفياعتبر؟لذيالذينالكنابانلوالمجديمنكانوكم.،ولمكانامظاهرهرجميع

يتذوقهأن،!كنجماهيريةنانه،والمجربولونببافيولاشما،ألانمنالسياشةالظروفاتارتهماجانباطرحوا،الموضوعهذابحثوا

الىوما.المنرفةود؟منسيراورائللوحات/تهوقممااكثرالثسبالىيرجعانللباحتت!تيحدلماالسياسيةالملابساتلان،حيملهضوضاء

ذلك.يحكمانلهينبغيالذيهووالعقل،احكامهفيالمنطقيوالتفكرالعقل

مستواها"نالعالمفيتطرحالبمالثقافيةالمشاكل؟لىننظرانعلينا.خوري(لسيهـرئيفيقولكما-االقضلإهذءمثلفي

تلمسفييجديماالاخرينتجاربمننتعلمانلنايتيحالذيالانسانيعلىحرصاكاباتمنعاوكانباتدينانفيالحقلملدولةانيرىانه

الحديثة.لنهضتنا؟لصح!يحة؟لطرق،بنظإمهائقةوازدادتدعائمهاتوظدتوكلما،للنظاموحماية،سلامتها

الاحتضاراحياعمن.والاتحادللمواظئينتةالفكرالحريةتوفبرالىواقرب،صدراارحبكانت

في،حارةداتيةتجربةانفاس"الاحتضاراحياءمن"مقالىيحملمبررصحيحرأيوهو.المرحلةبهدهالانيمرالكاتبرايفيالسوفياتي

اما.واحدآنفيوضعفهقوتهذلكوفي.والالسلوبوالافكارالمشاعرحريةمنمواقفهاجميعانتبررتستطيعفالدولة،الدولةلرجلبالنسبة

يعطيانسميد!ن3رشاالسيدبهاارادالتيالمحاولةؤهاالقوةالمواقفهذءعنهتصدرالذيالمبدالان،نفسهامعمنطقيةوتكون،الفكر

منومحاولة.عميقاإنسانيامصىتاريخنافيالمافيةالتجارببعض.؟لنظامحمايةهو

اعتادالذيالحدبخثللفكر-العربيمسبةبالىالكثيرالشيءتعنيالنوعهذا!لاناولوحتىوالكاتبالعاديللانسانبالنسبةبحتلفالأمراننجر

ز(خرموكباالرصيفمنملالمطبرنجظركماالماضيحوادثالىينظرانلهماان.الدولةودعمنفسهالنظامحمايةعلىالحرء!اثدحريصين

.الالواناو؟المفكريالاثرعلىتحكمانللدولةإحقحدابر(الى:يتسعاءلاانالحق

التسلسلوفقدانالافكارغموضبسببكثيراتتعثرالم!،ولةهد.انفي؟الثقافيةقيمتهتقدران

الخواطرمنلسديرميبعرضاؤتبههوالناحيةهذءمنالمقالان،فيهاحمايةفيخى*ثرهذااهميةلتقديرالاخررالمرجعوح!اهيوهل

السذيالخيطرجدانالقاريءعاىليصعبحتىانةعثهةوالصورالمتكررةفيهاتلعبكبرىتاريخصةبتج-بةتمرالدولةكانتاذالاسيما؟النظام

يجب(نسانيموقفوويالتجربةهذهصثلانمع.جميعابينهايربطبينكابايالىنظراتهاتتغيراننولمه،كبيرادوراوالمراحللملظروف

لادبتاريخوفي.جاموالانسالوحدةطابععنهالتعبرفييبرزانوالاشخاصبالظروفمرتبطةالفكرحريةكانتواذا...واخرىمرحلة

الىينقلوهااناستطاعوااصحابهاانقوتهاكلكانتمماثلةتجاربالداتنالمفكروناوالدولةرجاليكونقالماذا،معيننحوعلىيمارسونهاالذين

ريلكه،،كوكغوردمثلاهولاءءن،قويوايحاءمشرقبيانفيالاخرينجيثمن(لثقافي*نرتقييمفيالوجدالحكمهمالنظاميدعمونالذدن

سواهم.خرين3و،كافكا،نوفاليى؟معينةمرحلةفيفررءاوفائدته

وصعوبة،جهدؤي،؟لمقالهذاءن.استخلاصهانستطيعالتيواـلفكرةيختارانههوخوريرئيفالسيدءناقشاتفيالنظربلفتماان

بطوني،موقففيتضعهانيرمهـنالاذسانجبلأةفيالموقتجربةانهيفقداهملثمومن،ككاتبوفف41هذامبرراتويلتمىرجلالم!ولةموقف

.الآلهـةلاندافيتاحالذيالنحوءلىحريتهيعشىانالكاتبتجربةالاولى:الفكريالانتاجالىالنظرفىاساسيمينناحيتين

غنمعزلفيافكارهاالىينظرلاالصفحاتهذهانءن؟لرغموعلى.الجماهيروجدان:والثالية-بالصترنأكالمشكلةهذهؤيوهو-

معئىثمةيجدانللكلالبينبغيكانفانه.والصورالاسلوبحرارةكابهفيباسترناكيعتبرانيمكن،الاولىبالناحيةيتعلقوما..

قمهتبرر،الافلعلىالموضوعببةرونشيءعلىينطويواضحاانسانياوقد،الجماهرعليهاتربىالتكماالجماعةللروحالارراعةحدالى4دؤ

والبطولة.الاحتضارتجربةبين(لرابطةهذهذلكانغر،(لدرلةنظرفيادانتهيبررمابتهوىتشافىم!فيوبمون

الجزائريالادبؤبالبطولةحتى.صادقةتجربةثمرةهو؟لكنابهذ(برانالاعترافمنيمنعلا

الانسانعننماذجالمقالىهذافيسعداللهالقالم؟بوالسيديستعرضفيالنظرباعادةملزمةوالهولة.شاذةظلهرةباسترناكفيهااعتبرولو

وهي.مظاهرهمختلفكيالجشائريالادبخلالءت(لجزائرفيالعربي..وادات!الكاتبنقدعلىحرصهابمثلالظاهرةهذهتنبتالىقيالمظروف

يجهلونالذينالعربللقراءرالنسبةولاسهما،الفائدةغزيرةقيمةدراسةالمؤتمرنوهوقد0يكنببدأانمنذيتغرلمباسترنلاانوالمعروف

؟لجزأئر.عربعئدالادبيةالنهضةعنالكعيراليهاواشارت،"معايبه"بجميع؟391عامالسوفييتالأكتابالاول

وهلة،لاول.إوحيالجزالريالادبفيالبطولة:المقالعنوانانغرولكن(؟391الثامن(لمجلد)وضوحفيالسوفييتيةالادبيةالموسوعة

الكلالبارادحينفي،الادبهذافيالبطولية؟لنماذجتتناولالهراسةبانالانحادفيالكبارالثلاثةالشعر(ءاحدعلاته"علىبقيباسترناك

لمؤلغاتهم،كشخصياتالجزائرون*دباءاخارهاالتيالانسانيةالنماذجالحزبنظروفي:وباشنرناكوسلفنسكيتيخونوف:السوفياتي

البارعةالواقعيةاـقتضتهاوالشقاءللبؤسنماذجالشخصيأثهذهوفي.نفسه

الالارةفيوءثالكاتبانغير،عامةبعورةالجز؟ئري*رربتطبعالتيرئيفالسيدمناقث!اتفياهملتفقد،الثانيةبالناج!يقلتمااما

يخينتيلحزنسرلرتطيأ"زلطاليلحديثةالشعربمضىفيواهمل"إلقصةعاولتلمسرلممردانمعالفريالائرتقييمفيالجمهورأهمية،الاخرينو*دباءخوري

....وابسط.و(لكنابالهولةلرجاللاالعاديينو(لناسللجماهيرت!ننبالكنب

ز...ملمحمدالقصبة"اطفال"منهارة..ء.و....ا

ديحهلمحمد"الزهنالو(ن)و،جعفربالفع!عةممممععإلهلمرلسحافونبعصهاالرجوعيحتم،للجماهيرطمرحلةفييعطىا!يفكن(لحريةمنقسط

الىللاشارةيس!ووما.ادأنتهاوكلالبتقبيرفيالجماهيرهذهحكمالى

.بيطارادحمنلعبد"جمزائريانا"وديوانا!!عاتفيطرحتاتيالثقاقيةالمشاكلبعغي،الناحيةهذء

أـدسماعيلص!فيدمشقالتجريديالفنمن!لثقافيةومؤسس!دهاالدولةموقفمثلألاشتراكية
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