
والمقابينإالقيهئدانيدريغلافئبضهئياطفلازالملاللهئالمئثهويع*نسان

شمانسالبمس.الاث!خصيةاموص!وشبمفيلحاكغلالجاهيلتلنماحثطنفسئممنتفحرحلساهداتص!!ي.،مى!ا
مبرعفد"*دذئب"عملىاتثرهما

تئتظنإاأإهلىنفسهثاالعروبةنمينالعربرفيبلاالائبهاتمنجهفايففي

الشاعر""المفيتقودكمانف!سهالعربيمشكلة!(ن"وزقفالمشكلةنوالعريه(و!ببماللعةفواعدبينالكائ!

الملالكة.تازكءلوشناجيبقلم

لتثبالمحاولةابةواأل،النفدمشكلفهيكما،الائمرمثكلةوهي-اس

علىالعريبةالثورةتعينالعربيةحيلأفتامنكانتجهةابةفيلقانون1فيالمرزحالاندؤأعاصبح"الحر.بة"اجلرونالحراعزحمةفي

.بالفانئإبعوالايملهثالانتالامال!يافمميزف،المتصارمةالمرئاةنمفبالريارإتالعافل،الاففيصعودم

-2-.(لرلدمفالعربيف

بضرورة.نقول،؟خرىدعوة،المرةهؤهقبل"الاد(ب"كفحاتحملت؟لدلولوجية،الواقع((إديرولوجيةا"على(لخارجالاندؤاعهذاانذلك

الدكفوراءلنهاوقد"العربيةالثورةلأ)تئتظم"علميةنظرية"وجودغير،الجياشهالانانيةا،شاعرمنمر!اوعةطل،.يىعوالهالتمشق

العطفمنلاقفءمااكثروالتفنيد؟لنقدمنفلاؤت(لد(قمبرب!ألا"الحر،كألمشكلةءايتصورمنالمنبثؤكأول!،مر!دةعلميةقابيس4الخاضعة

بد.والط،عفولمخهعن؟لاندةاعوخرجئوري،عيمنذلديث"بما،واحياة

،الجديالصل(لىمنلأالمرخةالى؟قربكانتلدعوة9رلمثوا"ت.وعر(مته؟لعلمعمق،وش!وا"اصاتهليكسب

ولنإ،اتإلاففدةغيمنهـبمترتبتملمفهي،ومالوةتمحف.لفنبلم(نئإااذمنبناحيةعلىتفتص-لا.المفويالاندفاهلفاهرة،الظامرةفهإذه

أعمتغربهلا،مىلإفمهثردففلت،ثانيامهعلنإعرفبمفدماتلتفسنباتفهم،مملنيهاوتمهليه،بهلابمهلقنهثبمه،وو3تثمملهف!ر،النشاظنواحي

نهلاها1و،للاصفنانعمحليثلثثللتنفرثامتبرها،اقآرةئعبولستنإجننإابمضهنيئهمولا!لئمام1و،بالحيرةوالوعثوهث،بالؤلقالشعميمف!يهايختلطالتي

نلمربرف.التجربفلابتسار.(لانطلافىنىنبللنهبهلهم،النإذإكمن

ابتدانط،آلموضوعفيقيمةابحاثبعدجاءتفلقدالدحثوةهدءاماوالجمعياتكلاحزابوموسسالهالقوميآلعملمجالاتفيهذايبمو

و؟لتلمرنلمروض")نلىذلكتجليثعبتثم)2("(لالمرفي؟لتكبنربدلالف"،العربرؤفالثئئرة.ظبائثالكصؤئبالنفحالشمرفييبىإكملئإالنئثلدوإ

للتلمرالحر")،(*يمةملمرةالجذهئر"فيتمامااتبثحتنتفالى)3("لمحر9منبموعاالايثهإىظلهإ،المايهيالفرتفمئئالاولىنلمفئلدمعبدأدنالني

لحمسلةواستثالرة،الاستمر(رعلىامرارا"النقدمنبر"وجاءأقربةهي،الواضحةوغر،المنبلورةفيوالاراءالافكارمنصثو"ما

فعصا(لنقدفيمناهجنافحصعلىيتعرنو(ان"اجلمنالاق!لاممن1عدد(حرزتكانتوانوهي،النظريةالىمن!""*نجاه"الى

و*نحرافاتخذاولثراسةفيبلاخربعضثافيستعين،نزيهاموضوعيابالشخصيةإ)*غرافاجلمنبالعملبدأتاز،1اذ،1لانتصارات

الىتفدفوانملالتحيهثولاالماعلففتثنببفالاخالصفعلميفبرنلالمهلفرفانهل،الحفمفيالا-لرالممهئاركففيالعريمئبحهإ"اـلعربيف

المرونثسإةوفيئاعدءشمرنلظروفمنمنتفتفهعربينفديكبمتنبعلنهفيوثةرف،وللاعصفلاألللئآحىفدمئآفالىتحئئلىنالفرتمهذلمن؟لفاني

)ول.وفنعبيريةواللغويةمن؟قليمياونضالاو*ستقلكلللوحدةدعوةهكذاواستمرت،سبيلهما

النقدعنبر-(لر(بعالعدد-الاداب)1(الحربمعاصبح!تانالى،و*ستعمارالانت!ابظلفي،(جلهما

الثاشيالعدد)3((لخا!س!ةالسنة-العاشرالمدد-الاداب)2(.اشرايهةانقلابيةقوميةثوبىبةدعوة،الثانيةالعالمية

السالسةالسنة-8و7و6العدد)4(،الساثسةالسنة-اقربساحلهاجميعفيظلتسالتطورهذامنالرغموعلى-ولكنها

فيالكلالبةتجاوزتهماثانويوخص،عروضياساسيخطهنك)*(.".النظرية"الىمنها،"*لجاء"الى

هـا!ها:اذ،والقصةوالنقد(لشعرمجلافييقال،المجالهظفييقالوما

،حدة1الوالقصيدةفيالننشكيرتجلاسىعدموهو:الاسنهسيالخ!ولكن،شديداوقبولا،صاغيةاذناالادباءبينوجدتالتجدصهـ،دعوةان

ولتلنهللللنفدومةبر،للحروالتلمرالمرونفابفبحفرفافياافلهلارنمئبؤدفيةنمكيب"،جيإيدفئهمريف"انئكاأه"فيانعفسىبعن!ما(لممئإف

جاءتالتيفالامثلا.المنقودةلقصثد1منالواضحبالمثللهتاتلملضبطووسيلة،الاشكالهؤهلتطورحافز(قيمهاكوننقديةمقاييس

قيعروضياخطاتمثلمابمقدارالمتشكيلاتتجانسيءدمتمثللابهاوجعل،اللواسةالىمنهالهو(ية(لىاقربالنقدجعل!ا،ئموها

نفسه.اأانتإ.فالهلعروالخروهلللهثغهفئثلمداه(ئملم!بلنئ"ءرببمئنلئه"منلردلئكعر

فتحلصئ"الخريفغيمفخلفالألمنإ"فكلفمثلاولأهلاه.مفيليآئإلافلمدفليلاكالنفد

السلبمف.السنف-الثانيالمدر-البتبسنالتهلفمافسرماهللممرإنلملاللظلهرفهذمنأملنللفلانناهلى"

(فابثمستفمليث)تنيو؟ني:بثلهمما()وطنةامللمنلفينإلصهفنإروفمنيص!ر(نم،لينإملنإ(لنفدللهآعرلن

(فميببثمتفمليفمستفمليغ):الحنلئلمسفف(بهبحففيطيعلاللهللمركانمفلنإ!،عربيفنإطنرففينإماالغمئلنتهيبالن،للعربر

متفعلان(مننفعلنمتفعلن):الرقادساعةالجبيننإلثمةبرورمبطيعلالليثنبللنلفدرنرلفيبةمفيبنإلكفانالهإعرمفلبيس

كهههه!(مفعولمتفعلنمستعلن):الليلنصفتدلىساعتناهد؟،نفسهالعربيالانسانالىريبولاالخللومرد.النقدفقهييس
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ملحا.البابيطرقالذيالزائرلهذاوتستسلمطائعةتلبيانالاالامةمنجهةفي،القانون7تثبيتالىتتجهالتيالدمموةهدءتكونهكذا

في؟لسجد-.دتقابلان،ارتاريخعبرالانساليةالمجتمعاتالفتولقدتعمل،طريقافيهلنفسهاتشقالذيالوقتنفسفي،العربيةحياننا

تبدوومقاومةكاويلرفض!بعدالاتتقبلهفلاوالمتحفطالرببةمنكتيروليتعاونوا،والتمحيعربالدراسةموضوعهالىيتناولواالادباءاسغنفارعلى

مننفسهاتحميانالى!ابدفعمنهااقوىحافزاوكأنالجماعاتفيها،مبرر(تهابايجلاتكتفيلا-الدعوة(ي-فهي.القانونذلكايجادفي

)6("الغريبالطارقهؤابهداوهي.بلانضشارنترعيتها*تسابالوقتنفىوفيتعملبل

*جابةبعضهدافي.والحقةالرائدةالبعوة

اذهانفيمرتبطايكنلم،القديمالشعرعامودعلىالخروجانثم-3-

فاية،والخروجرالانطلاقالاالعاملألرايذهنوفي،والنقادالشعراءقصيةتطرحهاالتيالاسئلةهي،(لدعوةووهطرحتهاالتي*سئلة

استهجنتكماتستهجنان،بدلا"اثردالذهن9)هذاتصدمدعوة.المعاصرينوالنقد؟لشعر

الشعر.عامودمحلىلاخروجالدعوةقبلمنليست،وجنريةعميقة،بالادلةمعززة،واضحهالدعوةجاءتولقد

ليسايومالعرديفالتناعر،الاخرىالجهةمنملأ1،ج!ةكلنهد(مجرد(لرلصللامعها(كجاوبجعلالذيفما"ةحدلقةولامجردة

عنبعبد،الثورةروحءنغر،ب4كأازوهو،ضبباعه!كلنىتائها(لا.لثناء1

.اكوريالفكردنيا.الدهشةنجتإر(ماهذأ(ن:الواقعفبى

السلفيةمقابيسونازعتهافاشلةمحاولاتمحرد3انفلقد(لنقداماالىبحاجةقضية،بالنقدالناؤرلهـنتموالا،بالنتمعرانشاعريهتمالا

؟تنىءالاالاهتماممن.تنر!لمجهالناةفيو(لوجود،كأو(1،دكشة!؟لمغرقة:دراسة

كه3نرالمذقيالإثراهـذرمقدار(لا.لعشوله،القليلالذي(لاولالفعلورد!الرفضوالاشكماش"نالح،لىقىهذهقيمتولقد"

عنهاتحدثناوالتى،نف-هادء.ةا!ااةإ-خامظاهىرمنمظهر؟هذافقد91!أعامالعراقفيمرةاولانبثقتحينالحر(لتتععرحركةتهلققي

.المقالاوا!فىوعدوهارتقبلوهاانورففوامرحبةغيرمقابلةوالجم،ورالادباءؤ،بلها

-4-)ء((((لعربيانئعرهدمءرض*،النيةسيئةبدة

تفععليهاذ،وعسيراشاقاالفكوو(جبيصبحالصاعهدامثلفىق(نهاهومحامةالتجدبدصركاتفىتحكمالذيالمقانونان"دلك

حريةكللانذلك\)والمسئوليةالحرلمةمقولاتتوضيحفيالكبرىلهمةااعترتانبعدو؟لامةامفردموقففىجد،ر.لو(زنلاحداثمحاولاتلها3

نازكالشاعرةالمفكرةتقولهماهذا"مسئولبةتتضمن،الاطلاقعلى.و،ميلجهاتهبعضيترلخلانعلإهفرضستخارجبةعواملالموقف

هـلملاتكة.تملكفلافرضانفسهاتفرضملزمةحاجةالتجدبديصبحماوسرعان

فيجعئالحبابرأيهالعرالقثلمسئهـولبةئ!ظامتتضممنلالعحثوورلاعتمالك!هاكلوترإيةصاعلى(فالنمتفعلن):طفلاناونام

..رو(فالنمستفعلنمتفعلن):قلبا.لابالحبيبحولم

منخروجاذلكواعتبار،القصيدهموضوثفيالناقدتدخلحوازلعد..

.(مت!لانمتعلنمستفعلن):العيونمسمهدتزللموالت
ناذلك.وحدهللشاعرملكهونطا!فر،وتدخل،محالهع.(لناقد

.!الشيءوالرجزومجزوئهالسريعبينعجيبخلطالابياتهذهففي

وليسلحمللثاصموابملمأقدلقعبيدةلحا*فكاعلئهاتي.ترفادذ!يهاختاحقد!مشرلمنعمللثسالسفتذكرهلمكما،للتمثيلصالحلموذجوهوا!*لبةتذكرهلمالذي

.ر.!صافيالرجزبحر-القيمبحعهافيالحياوسيالخصراءسلمىالكلأفبئ
يظبلاتللناقدحقفاي*نسانءو،!حثقصيدتهفىد؟وحنح

.....الرجزبينالخلطامكانيةالىاشارتقدكانتوان؟لمعاعرشعرنا

منفليس"مرإضة"ةالفكيهدهكا؟تلووصيرى،بقبلهلااومنهك9ذ

)ول"يداويهاانالنافشأن.والسريم

علىللدلالةالب!فتحلحسنبابيلى(ستشههـت:الثانويالحطا

مشروعا؟تدخلافقطمعينةحدودضمنالتدخليعتبرولذ(ولكن(.!ملن)و(ورعولن)و(هـلن)سبنشقلتقد*شطرنهاينان

علىتفرضوانوالناقدالشاعربينهوةتحف!اننا.ركتريدولماذا

-؟"وحعهرلشاعرملكهونط!"هناكوهل؟يتعد(ها*الن!قد:!طوهذهالوزنمرتلةلفسهاالاشطرنمع

الليلةرفافيلاقيتالمشربفي

كله.ذلكعلىتجبنالماثالثرةالمفكرةان!فى/فالن/فاعل/فعلن/فالن

ا!بس؟؟بحدهامجموعفبى!سئلةلهذهاجولهنجدانحلالئاولوالانسانعشاقمنكانوا

:ناز&فالمفكرة،شيئاذلكمنوجدنالما"*دات"و،ءأ-ماث-ء.

مالان/فا!/صلمحالن/فارن

وذليكالعربية(لحإ(ةمنجهةألةفىالق؟نونتشيتبضرورةمنة6رو"أ

-تعتموهلالعصرها

تتضمنحريةكلبأن"ومنة(نو،كما،بالقلاىونالانرتظ(معاى(لعروبةلاعانة.

مسشعلنلم/مالن/و،عل

حر؟في"مشروعا"تدخلابكنلمانللقانونمعنىواي.ممئويهتربهببكلانكماغريبة(لاولىاالشطرةفى(فاعل)اقوالواضح

.السواععلىوالناقدالشاعر...

به.الاستشهلابجورولاصحيععيرالثالثهالشطرة
ألاجتماعيةالعواملالملالسةذازا"الشاعرةالمفكرةعددتعندما"!

البحثالىبحاجةزالماالحرالشعرفيالعروضموضوع(ن
قالت:(لحرالشعرظهورالىادتال..

مىمحاولاتالاليسوسلمىنازكالاديبتانبهجاتماوان،والدراسة

الحرللشعرالاجتماعيةالجذور)6(.احرىمحاولاتتتبعهاانيجبقيمة

النقدمنبر-الرابعالعدد-*داب)7((لحرللشعرالاجتماعيةالجذور)ع(
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فيوثقافةتنوقالنقاد4كبرمنثلاقةرضاءحلىتقدالقصيمةهذهانمئالهربلى5ا!اعرالعربيلفرد6نزوعألعو؟ملىهذه؟ةللا)

مليو(لدكنورمنمورمحمدالدكور:ممالمتحدةالعربيةالجمهوديةتتخذاقىالصلرمةالو؟قعية(لحقيقةمنجوالىاـلر،منتيكيةالاجواء

استمعو؟منبعضىوجد(نهزتانهااو،عوفيلوشا!كورواالراعي"العلياغايتهاو(لجدالعمل

منعامينبعدلاالمعركةابانكت!بتفدحسبوهاخنىحل!بفياليهايضيق-ويبنييعملمجتمغفيفردوهوسالمعمر؟لشاعران"و

حج!ي،احمدالشدكرصديقهاعجب!تانهااقولانخىاو،نهايتهايريدانه،فرفاالمفروضةالجماليةوهذه(لنعسانالكسولالجوبهظ

ن(ساحرلولذلك،بشيءتلزمهلاجميعاهذءاقوالياناعلمةناالننا!ليةبذلكلهتسمحفلاالعبلرةطويلايجابياشعرهيكونان

هوفوعية.منافثمةحجععنساقهمااناقش"الشطريةالابحرفيالعالية

ولاالقصيدةموفوعيفهمانيحدوللمالناتدان(لاحظماواولالىالحديثبالشاعردفعتالتي*جتمامميةالعواملرابعواما"ثم

بها.اخرجتهاالتيالصورةيفهمانولابل،فيهاالبطلقصةفيالمضمونتحكيمالىالمصرفيالعم(لانجاه!هو(لحرةلاوزان5ايثلر

ليسكيرةبصفلىيتحلىانينبغي*دبي؟لناقدأنالحقومنو(لبناء*نشاءالىالعصرميلمننراهبمامرلبطوهؤا،الشكلى

.و(حتراماحتفالمنينبغيبما*دبي*ثريتلقىان!طتا؟هونها"والنووض

يقرا.لألالهخير(لشعرلقراءةمتهيئةكيرنفسهانيجدالنبمفالنافد:ففنبرالشاهرةءالمفياننجدهذاوفي

فوكيجلسثمضفاالقراءةيخطفاقمنبدلالنقد.يتعرضاوالصارصةالوافم!ةلحفقة1هنجوألىمننىالعربيالفرد(ن:؟ولا

مجي؟لناتدحضرةانعليودليلي.اتفقحيثماالكلأمليقذفصنبره.،لعلبانحايخنهالجد1ولعمل1ننخؤ؟لني

منكافيةحدفي"جوادذكرى"قعيدقىيتلقلمصنحبمالدينيكوناتويريدويتييعملمجنيمكلفررالمعاعرالثاعرائ:ثانيا

منمطبعيةاخطاءالىيفطنلمانه-؟يواجبوالأحتفالالنفسيالتهيؤ؟بجابامفكر(شعره

تراكيب)انهاعلىفساقها،اليهايفطنانالعاري(لقارىءعلىالهبنلؤ-لمكانهلمء،،والنهوفيءوالناءالاناء،،الىلمبلاكعصران:ئالثا

مع،"الرخيصة*طلامطريقةعلىسقيمخيو"او"مفىلهاليس."السكلعلى؟لمضمونتغليبنحو!تجه

ولو."المجلة"مجلةفيالقصيمهنفسقر(قدانهيمكيالناة!؟نللاتز؟م؟لدعوةغيرشيئايمنيلاوهذا

،"معئىلهاليسالنني(لر؟كيب"منىلوجد،فعلقدحقاانه؟؟لتناقضى1هذمئلفيتقعناركيجعل(لليفما

فيتردلمبالناتيلاخطاءهذهلان،"السقيم(لخيال"حقيقةولفهمليس1وهذنازكلشخصيةدراسةتتطلب؟لسؤ(لهذ(علىالاجابةان

معنىعنبالبحثنفسهيعنلم؟لفاضلالناقدولكن."المجلة)).لبحث4مجالءن

كلمةانيستئتح(نيستطعؤلم.؟لخيالحقيقةعنولالتراكب1،بالقانونيلايمانبضرورة؟لقلاللة؟لبديهيةنفراناردنااذاانناعلى

قونيفيبالكاف"الهلار"هي"الهلال"شكلبنظبملا،ئوري،صلوكقاعدة،القالونهنامننجعلاقعلينافان

والعدمبالهلاكوبسنخففسكةمنينطلقبلفحسبنقديةمقاييسلهايضعولاالقصيدة

القلم""تصحيحها"؟لملمإ)كلمةانيدركإنبسءطهلمكما.جدبدةقمالهاليضعنفسهاالحر.بة

قولئ:لمحىرائعا!هو؟نماوحدءمحلنناعرعل!حهنطاك!ععالف؟فى.بمتبرقانور(يوان

القلعنممسالنزفيجرحهفيعنهكحدثئاالذيل!؟ع1صلمحي،نحريب،بالقانوتالقثلهالدعوةعنغريب

يدورخاتمهامنكبيراوجزء؟القصيدةافاحيةو(نخصوصاالاطلافىءلىمسض،لةتتضمنإلحربةكاقتو؟ذا،1طلاقامبرروغير

الذيالقبوجد(رعلىبدما"لهالشهيدكتبهاانني"،لحروف"حولانبالشاعرالجديرمنكانواذأ،(لاصلافىعلىما1التزيتضمنفالقانون

بالعلم.لابالقلمالكنابة.سكونانالطيييومن،ؤيهصبسي(لواجبفمن،النقدبمقابيسيهتمانوبالناقد،اللغةقواعديحترم

فانئيبالملمامبالقلم؟لنعهـالفاضلنظرفيالكتابة1كانتوسواءيهتمواوانالحريةقيميحترمواانءوالقاريوالقاعيوالنقدالشاعرماى

سقيم،غيراوسقيمخي!(لصورةتلكفييكنلمانلها؟كد(ناحب.بها

تصدراتي،لصحف9كلعنهكتبت،واقعمجرد..واقعا.كانتلانهاعلوشئاجي؟لكويت

الزجاجمنلوحاتضع*رشادوزارةجعلواقعاكانبل.القاهرةفي

منجعلتكما،.اتاليةبلالنأجبال،نبهامزببطللح!لحصهاابحرل!بمتحبسلتيفولمبو"يراددكرى))!ييدة

سالخصفلذلك،حسني*لرار؟لبطلفصةيجهل؟لناقدانوالظاهرالعزيزعبدم!:بقلم

القصيدة.خلكلتمماواضحةكالتوانقصته

الجرأرالجيش.بحارب،صغيرةربوةخلفوحدءوظل،ذخبرفهمذكرى"قمبتيذظمتحيناننييرىصبحيالدينم!يىالسيد

طالبا،عمرهمنالعسرينفيسريةاسرةمنشاباالثطلكانالواةعلديبكون(نثونوطئيموضوعفيالنظمإنعمت"انماجواد

بصدسهنجاءالىفل!ب،لوطن1ا،ضلحنلا!فاعتطوع،بالجامعة.فالثملةقصيدتنجاءتولهذا،لذلكالذاتي

لمسشغى.1الىبهليئ!بو(رفقهفحمله،ؤجرحالا-ر(فيييا!كدوانلكتبت،ذلكتعمدتلو،لهاقولانشيءيقنعهلىنانهاءلموانا

بورفيشنزلالفرنسيينمنجيشاانعلمعودتهطرإقفي،ولكت.اليوماكنبهاانلا،البطلمقنلكائحين،عامبنمنذالقصيدةهذه

يل!بانفأبى،سينافيالموجودالجيشعنالبلادليفصلشعيدواتكلماتيتشنبق!موعيكانت؟نلهاقول؟نيقنعهلنانهكما

لهتركواحتىوجومهمفيسلاحهشهربل،اصحابه(لحاحرغماقولانيقنمهلنكما.ال!موعهذءيشهدلمشكبلافثه،اكتبها
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النفمدقلصوفجاةعلبوهثم،المغدونفاسره،!كليهوأفىزخيرتهتفئتخىالمقبلكا

وانبهمفمىالآف!فيالنورلمولكنه.عهيعملالذيالجيشباساراو،رفاقهبمكانليبوح

...صاحالبومعلىكفاحهقصةبدمائهكتبلسجنهارجعوهوعندها،بثصءيثح

...الخالمقدالخر(بموكب.بالقصيدةمفصلهوكماغدرالنهاية4فيالمعتدونقتلهخىالجد؟ر

والحسم؟لسرعةيؤكدماالمدحرو!منخلتالتيالقافيةفيولعلان"يقولفانهالفنيةطريقتهاولاالقصيدةيفهملمالنقدولان

*نفعلاتحسب-البحروحدةرغم-القصيدةنغميتنوعوهكذا"البطولةعنفوانوتفقدناالملحميةالروجتخفيرتابةفيالمتتابعةالصور

تهـةبالبطلىللشهيدتلقيبي؟نبل.المختلفةايزائهافيالمختلفة.-بلملحمةادعلمموانا،ملحمةليستامامه(لني(لقصيدةولكن

يغشلبفحين،النفسية؟حساسافامعليشبراخرىنلرةوبالطفلففي.فردبطولةعنتتحمثقصصيةططفيةوجدانيةقصيدةهي

ويوثاء-الحنلنيغبوحين،(لبطلاسميهوالكفاح-باليطولة؟لاعجاب،عواطفهاوشخصهيذكركاولا،الاحداثخلف؟ثاعريختفيالملحمة

،كل!ولكن.اث!بلاسميه*حساسانيمتزجوحين،الطفلاسميهاساشباجزءبهواحسسترايتهوماعواطفيكالتضدقصيدتيفياما

الحظ.لس!وءالناقد(يهرفطئرمذلكئنالاهافياجاناويئتثربل،ونهايتهـابدايتهافييركز،القصببدةمن

الاسطر:هذهينقلاتقدواهـد.عنهتعبرالذي*نفعالحسبوبطءاسرعةتختلففوىولمذلك

؟لدموعفلائلفيو؟لينانركعتال!هـ1-مام1وقوفييصسرالذيوهو،دةالقصيمن*ولىفالجزء

وديمقىليلاحالدهعخلالىو"ن:(لحزنعنيعبر؟لجزء1هذ-بدمالهالبطللحيهكتبالذي

الصباغضارةوجههفيالبطاحعلىجلالموالظلاميومادخلت

الالقغهفىالنواحقاتمالوجمهمكفهروالبحر

ننطلقالحياةدفعة؟لفتبىخطوهفي(لقرارمظلم...الثطرحابفيقيوادخلت

الصباحكبهجةلحنتغرءكي؟لخ....الجوارموحنة...قصيةوهدةقاعفي

للافراحللاشواقلملحبسله
برصودتاد،و(لخشيوعالتقديىيملأهدينياجوايصورالجزءوهدا

المفاجاةدهئنةبعدمقبلهاوما(!سطرهذهفى؟لسرد،ءأنوبقول؟رر!!خورمنهد!حمقسمعبدكأشهالبطلفيهحبسالنيالقبو

بعرها-:افولحببنالمقسىالجوهذاالىاشرتكما،(لشهداءارواحمنبالنذورويغص

...الغالنغبمفقلصوف!ةيانعل!اخلع"تعالىبقوررتذكرالتي"نعنيخلعت")قونيفي

يظهرالقيبعينههوالنفدعنهيقولالنيهداالسردبطءانلسرمعبالخشوعالمليءالجوهدأفكل."طوىالمقمسيبالواليفائكموسى
لضديا)يقولونكمالانه،اللاحقالمقطعفيالموحودينوالحسمعةا

.النافرسماهماوالا،البطيءالنغمالايلائمهلاوالتقديسوالحزن

ذكرهاكاالنأقد،اليلعينها*سطرفهذءذلكومع."الاش!اء...
...لمرالبطء(ننعم."الصورةعرضوفيالسردفي(لبطء"الفاضعل

مصورةسبقتهاالتيتلكمن(كر،الش!تصفبد(تانم!ذتسرعنحوكانفسيفيعماويعبر-،رسمهارلتالذيالجويلائرممقصود

خلت7وقدالقافيةفنجد،الصبافىرةتصورانهااد،والخشوحللحزن،ءبلمدحرفيسبقهاكتمرهاالجزءهنىقوافيجعلتوتلك،البطل

منهاويمتدءوتعطيفتنفرجتعودثم،"تنطلق)ء"؟لالق":المد.
كاهىلتعبرللنفسا(.ىبفسحمما،مدحروفأيضا؟لكلماتاكئرفيائ

بالحياةوالفرح!ة*ملاتساعنلتعبر"*فراحو""الصباح"فيالنفى:الاقيعبطيثةمثاعروكلهاوالخشوعوالاسىالحزنعن

تلنفيالمدوانقضوضلنيتقلصسسحدلنغملاصاسمةالعألمحال!ةلتفممح3خشىفيوانحعيتنع!خلعت

."...بالرموعالحرولىاغسل...الجدأرالثموكدت

التيالمختلفةالمثاعرالىداحعانالسردفيوالسرعةءال!ط1.
.ىالمعوعغلائلفيولعينانر!ت

البرىالمزيةهوعليهوالقدرة*ختلا!وهنا،القصيدةعنهاتعبر...7الخوديعفنىفيلاح...الممعظكلومن

تعديحمللفصعلاآجربجرمابللشعرس!مفوفلمالطريقهلحانالجبفصةفيمألنيشاعطهاعسكللنالةواثارت،وجدافبماهزتلانها*الشهيدهداقصةكبتمااني

التعي!ربهذامولعالناقدالسيدانويدو*نغاممنالواناالم!ختلفةبطولةاركليولا،سيدييااماني.الفخرجوارالىقلبيفيالحزن

..وعئفو(نالملحميةالروح"تسميهمااظهرعلىف!اقتمر،زائفة

المسفيمصطغىاسمعيلالسيدقصيدةلهلصفانهاذ"السردلطء"...
...علىبدموعياضنولا،واسايوابرحزليكذلكاظهربل"لبطوله

الذى"فملنفعلن"الخمبوزنمنانهامع"الترفةذاتالىغنوة"
...:راه1؟ناطيقولا،الشهيدالطعل

.الاحوالمنالسرد-بحالبطءمعهبجتمع؟قيمكنلامنكفيءوالحديدالرملفوق...."-

نالونبطولياموضوعاتنلالتقد"الشاعرةانالناقديقولثمالثرىوفيكفهالزنادعلى

يكدلمالنلاد؟نعلىاخرىمرةيدلوهذا."مابطولةلناتقدم"تخبيءالرمالفيايلاءسخيةكف

المطولة!منالناقديريدفماذ(.يفهمهاانعنفضلاالقصسدة001
..بمردكرى"؟لقصيدةسميتولذلك.بيهاقلبييت!ععىاندون

.للوزارةوكملالوه،عمرءمنالعشرينفيالحقوقلكلةطال!كلذا
..الذكرىتحملماكلعنتعبرلانها،"جوادالبطل"؟سمهاولم"جواد

نايبدوولكن،الختلفةاجزائهابينتفصلعلاماتبالقصيدةكان)1(.الفخرمعحزنمن

الىيسيءقدذلك-كانوان،منهاالتخففاقتضتقدالطباعةظروفالنغميسرعالمعركةيصورالذىالتالي)1(الجزءففي-ذلكومع

برعة.قراءتهاغندالقصيدة:ويخدافي
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لائرمةكلونقد(لتظصيل!ذء،ابيضياواسمرقصيرا.،(وطويلا.الوطنعندفاعاللقتا!يتطوعولكنهالجيشفيمجند(ليسومو

ططت-مهما-ليستالشعريةالقصةولكن،النثرية؟لقصةفيواجبوهوذلكيفعلونفاحببرون،بعولةهذاة!يكونلاى،نعم

؟!رمةالسمات-سرعهفي-تلتقطفهي،(ففعاليةلعظةسوىالىطريقهمفياصحابهويحملهيجرحالشابانغير.مقمسى

والعجيب،فحسبالعدفيالهدفالىوالمؤدية،(لمشاعرعنللتعبيرسعيدبورألىآت(لاعداءمنآخرفريقاانيعلمولكنه.(لمستشغى

فيوا!علادصانيريشيالسردبط!ءعلىاخذالفبم؟الناتداناستمرالث!انفلو.البلادبقيةعنشبناءفيالجيشليفصل

الجسديةالسماتحيثمنالبطل؟مرمنيعنييماومن!*وصا!ينعبانرفضيول!ت،عادياشيئاعملهلكانالمستشفىالىطريقهفي

و(لعب،لدعياةمتفتح،الفتوةريعانفيشل!...،شل!انههووكييتركوهكيوجوههمفيالسلاحشهررفاقهالحاحازدادولما

؟لصوان:حروبحيعهت!مشابلكلرمزمزوداكبير؟جيشاسيواجهانهيعلمكان.ذخيرةمنمعهممايعطو.

الصباغضالرةوجههفيليواج!ذا-الجريحوهو-وحدهبقيولكنه،1لاسلحةباحدث

*لقمحينهفيواسرءعليهففمىذخيرتهنفنتخىيقاتلوظل،بمفردهالجيش

تنطلقالجبلاةدفعةالفتيخطوهفيكانلقد...؟اذنالبطولةااين...؟بطولةهذءاليست.*عد؟ء

الصباحكبهجةلننثغوءؤب،جراراجبشايواجه؟نبمكنلاخفيفهـلاحهـ(،ةءيلةجماعةرفاقه

للافراحللاشواقىللحبلرسلهمنمعها،(كبرررريةلينضمواالاسماعبهبليةالى1بئهبوانفاثروا

.بمزقوق"لذين1المعتدين!كلىالسخطلاثارةيكفنيحد،شفذلكابى:لكنه،للمستشفىمع،مجواد،حملو؟انوار؟دوا،،كؤطماالسلاح

"والافرأح1!حلامو(لانغاموبخنقونالحياةالعقسليقتضبهمارؤقهلةهـفعل..؟بطولةذلدكلؤىاليى

بسببالناقدبعسهلمماهوفهذ(نفسياالبطلاشخصلماننياماالعقللقنف!مارفاقهفعللقد؟..بطولةذلككلءى؟لشي

البطلملامحيرسمبماذاخرةالقصببدةانذلد.اخفاولوعدمورلمهوار!،فحا.بادونهدزهمالىالاضداء،صلان؟،ىا!ثمابوحماكعه

.ل..ء..النافدالسيدبرىذلكومع.باهظاثمنا؟!فعوااندونيموتان
خى،الحارالعاطديالالدفيبل،*لعاخصالصهماهم.النعسية

جيشاوحدءيقاتليتركوءكيأصحابهوجهفيالسلاحشهر(نه:البطلفولفيا!

."بالقسم؟لسلاعتحدىلكنه"ء:كاملاطبيبالىحاجة!،مارفافىيالا

ططفية؟ئحارا!شكلعلىالقصيدةفييتجلى؟لذيالاندفاحذلكالحبيببيتيعن؟!راذودانفيهناطبي

؟لئيذلكشحكرعلىاو،د(خنيمنو!أ؟وذاتيحديثهيئةعلىثمنبلاصببفة(موتلنر!قييالا

حو؟ر؟ليسه!ناطحوار.فيهمبالغامضح!حوارأالفامعلالنقدظنهالزمنساعلمولك!ني*لىالعشد

بل،"لخارجيالعثمفيبثفاظهحدثانهأنا؟ديخارجياواقعياوالمعنوالبغلاالطغاةواعلم

؟ل!يللمو"فيوتصرروتفسير،وجد؟نهوترجمةنفسةحديثهوالحيل!تظلهمااغلىالحياة(ن

لمجايعيش،منعماشاباكلنلقد.فعلكمايتعرلى(نالىررف.الثمنيدفيعليهايعدومنوان

ماهلى؟لخادقةرالتضحية؟لمرالكفاح2رودرولكنه،وترهـ،بةبحبوحةولكن.مبثغتهفيمضحكاحوارابرعضهفي؟والقولهد(فييرى

؟لتيالمنيفةالعاطفيةبطيبتهذلككلفسرتوقد.نعيممنفيهكاى(خرعلمقانا،؟لبطلعلأثهالنبمالواقعمنبل،تينكقلم(لمبالغة

كلنكماالعشقبلغة*العاطفيةاندقاعلالهاكنتتحدثن2ت!تطيعلا،الصعفكلروايتهعلىاجمعتالنيالحدثمذاالحظل!سوء

لاو(نا.*لهيالحبعنحدفيهموفيللهعشقهبمفيفة(لمتد9يصلومن،القصهاخترعلمانا.رفاكهافواءمنقصتهخذت2و(لني

مبكثر؟تحليلاالمشاكرهذ.؟حللهتىتعلييةنثريةقصةاكبحدوئهايتخببلانعنعجزقدالناقدكانو؟ذ؟.برالةملعلأمهاالبطل

وعلى،والرمزبلاشارةحنة!ولنلك،شعرااكبومن،عريحاالفعر؟لشبل!احساسيكونكيفبنفسهيجربرملانهذلكفلعل

وصفانفسهتهياتمتى،*لفيرظفمايحس؟ويلمح؟ن؟لقاريءان؟بىقدبالفعلالبطلكانو(ذا.ارضهإنجزوى؟لمترينوج!اذ؟.

!سذهمثلفييتضح"لخارر؟لعدفيالشبيدان!فاحان.حسهطنه1!اذجريرأجيشاوحدءيقلاللانوفضللرءتشفىيئمب

الاسطر:مبلغروفريدرتائه؟قالماغير-لسانهعلىاقولىاو-يقولى

؟لنغم!قصوفجاةموضوعايصلحكانفريطيكنلملوولكنه،(لنقدقوكمافيه

تنتضي؟لعررئفي1لعاءوفارت؟بذ؟تهفردعتبظوليةلقصيم!

صاربنتيلب!ضوكملوبئبل""ذاتيت!"!دتالقصيدةانمنالنقدقالهماالىيسلتوهذا

بالئصب.ب!الدموعبالم!ماملرهاولاقربتهماللبطلاوررتها؟لتيالصفاتكلرس؟الشاعرةاناي

حرم-خبهـهاصبيبتنحبيبتيالتسي*بيلات)عدةملامحفالصفمت.جسدياولانفشباشخ!لته

،قدم؟رضهاقسيتصلنلاهويةلهليسوبالتابى،شل!ايهلىتنطبقالنقد(مطمعفيسجلناما

الجيهلوحقكص:حيبتىميببتيوفهم؟لقصيتفهمقدالئاقدانفلوغيرهعنتميز.شخدية

طظليلمهالوعنالصفينبعكعن.مضح!مبالغةحوارءفيراىولفيهاصورقهاكماالبظلنغسية

ر*ملو؟لثب!الحيلأ.اق!م؟وررتهااتننالجسدبةاكلرمحانالندهـهلىاو؟فقان؟ولاوأص

حبيبتييا؟لقلبقرأرففياقر!؟ن!نينيلا!فا،شاب(يعلىتنطبقطمةملامحالفثيدعن

تثشعل"وكمر؟ع؟ضاحناركاناذايعنينيولا،حضر؟ويق1وسوداوينكانتاالبطلعينيلن
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السكوتغورفيزفافىيااضلانوفبل:الاسطرهذءمثلوفي

قصتياتمانريد1بربكمو؟لقيودالسارجهزواالغيثنمنحثد

"الصموتقلبيفيتؤودننحكايرقيسعيدبورارضياثحسئاءلارضئا

اليه.يصل(نيريدالذي؟لاعلىومثله،لىسارنههي4فعثايرةالعبيديأسرهالنالسمراءحبيبتي"

ولم،حسنيجوادقصةحقيقةيعر!ألفافلالنةلهدكانواذا"تبيدفيالقفيالقذلهاودون

القمية،فيلىكا!رفي!ورمنادفسيةطبيعترو3انوووللج!دء؟رضيكلنفيهايتح!ث(تيوالتقديص(لعشقلمةفيتتضح

فيمابين!تولقدإ!مضحكظمبالغة!اراسماءيخاراىات-ك!ل!،"ار!اقئس""حرم""خبلرهة":*لفاظتلكمثلفيان

.....اتوارثةالعاطفيةبالثحنالتامينةالمنيفة*لفاظتلكمثلفي
لفسيحديتبل،واقعياخارجياحوارهإكنلمحواراسماهماانسب!

ال!ورولطبيعةتالنفالبطللحفيقةا!ةتماممطابقانهبينتكما.الئفسيةابطلطبيعةمنمعبرلخيرالقدممنذنفوسنافيو؟لمتغلغلة

(لفنانمنيهلمالفاضلالنقدانببلاعمافضلا.بهقام(!ريقسوىكلهاالثن!قىىفيهاتجتمعمنمصةحارةطبيعةان!

بل،فنا!عيلماو*اقعل!فىحرفيانف!يس-الثعرخعوما-العواطفوقوى،والنطولةللصراءالمتطلعةالشب!ودمعةالفتوة

ثامما،ايف!"وم!لغأ"ومكبراكالثفاافي،لهامج!*ونقد*!لىالملالىاررءعة(لروحوقوى،والهوىللحبالمتطلعة(لفا*قربئ

ا!فني.العملا!نفسيا(واقعمع؟ززقيفولسط.الوطنافتد(ءهيواحهةفايةنحولتتجهوتمتزجلها3تتجمع

نرىالخصتثقلاتبمالرمالوبحاروا!مالنيرانوطوفانالمركةاهوالاى

ي!رفه"ةار-!5تقديمفيوتأخرتقديممنعلياخذءعمااما:شيءكلعلىتتضلب"جناع"بكمةعنهاعبرتارتبمالروحيةؤواء

ارلغة،بقواعديشلىلادأمماهذافياليبماالريفلت"النظمبناعالفتيفلبفيلكئ"

؟مثالمديء-البلاغةغايةهوالذي-الكريمن2القربرل.التعوكلالرياحمع...الثرىقيوفى...بجسمهيعلو

اخرىيئرل!غنقسيةاسبابلهو(لىتانجبر(!.ة(ر،مانءنكضء!،د!ن".والمعمبالهلالدويستخب

حافلةمازي41عاحفه:ب،الفاةعلالىناقدءاـ!انفوت؟ظضالا،نريرةودءمةالإ-هـ!ةةالفقيقوىعتتعبر"وانتفاضهاالعروقوفورة9)

ة؟ف!:(!فيثنولا،ر،!!نضحالمخارقلرراء1والىى*!لى(كل؟لىطموحهانكما.الشباب

؟لرف؟فياواء"رواتلوممابكثبراكوى"ق4ؤالىاهلهوءةوةا):نفسهحدتنهبما

اليطلمقاومةءنالرفاقيلاقاهمامدىء(ىيدلىعنوة-تقديمان؟د"عنوةاموتائبىرفاق.باالطدهاتوا"

جراحه.رغمالقناداشناففية:""لىرسم.ه..سمه.!..هسححرجسسىحمسى!يي

دعندما)ءوولمولكبلمئافثشتهاد؟عيآدغوماءلاالعطفعهىمماح!كأ!ه(ا؟ى+بر.و؟ما،ء؟أ،-مقينرربيروتأـلةةافةدار.:

بذلكيرلحقلىمفانه،الثعريةالموسيقىفقدانعتحدلثهوكذلك

متاقشتها.يمكثامثلة4

"*داب"برالقصيدةنشربماءتهـلشخصيةالشماعرملاحنتةعنامامولئغمريالمرئئ!مالوركراث

القراءمنجداقليلااناءلملانيفدلد"المجلة"فينشرهابعد

ولقد.المجلتينهاتينقراءةبينيجمعونالذينهم-اليومخنى-

وا،شاءلوالقصيمدينشو؟لا!تحلفيادرييسهيلالدكتوركانالثانيةالكونيةال!ربعنالاولىلاهرةتذاعاسار

الشكر.فلهومولهاقورنشرهاولكئه،الاقلعلىكشرهايؤجلان

(دى*،القصيدةعنهذال3كتابةالى(ضطررتقدكنتواذاللعاورينامعماركءنصاوخ!ث

نقلياثناءمنيسقطتلعلههاسعطربعض؟لىالاشارةمنمانعا

المطبعة.منسقطتاوررة!لقص.ابالمىولم!هاالمرشالعاشهاوحقائقحوادث

السطر:فبعد

سعيديورجرحجوادياشرحيالجرح

والصببدا!هل...جواديامصرجرحبل:السطر-!ظم43.بصببيروتالثقدةالنالثهـثارمنيطلب

-بعد(لسطر:الاخيرولحرفث4ومنوومنعمومامتبن

*تية:السطورسقطت

الثرىفي(لجتورواءتتيعادلهامااويرات

العرولىعنيةعمعقةءمقة

اليماتنهلسعيدبورارضفي

العريقترابهامن؟لدموعوتشربسى!سسيى!سهير
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اعقبانرونتمرالسانحةتررفي(رغبفلم،"والحبالصيت"...بةواورفت

المقتضبة.المكلمةبهذ.ءلميها:المنشورالجزءيلاليثم

فيتستعرالحببعواطفضاقنادرالبطلانالقصةفيوردالطرينتبتغيالغصونوامتت

،البوحعلىيجر؟ولايحبهارئيستهمعواحدةغرفةفيوهووجدانه0الخالرحيبللمدىالقبوفيكوةمن

ينللممغمورمثلهش!يحبهاانمنواعظمبر31ويراهايخشاهالانهالحنونارضهاعشقت0.0عشقتهالكمالسطروفي

والفنانة،الوظيفةفيالرئيسةوهي.والتوفيقالنجاحمنحظاعشقتكلمةف!مقطت

المدير""الىيئعبانألامنهيكونفلا،الصيتالذائعةالموهوبة.المتعجلفيرلقارجم!ء1علىتخضلالعلهاصغيرةهناتوبضع

المدراسلىدائرةفيالوذارةخممة؟ستطبعلناننيي!دو\)قا.للاللحديثلياتاحهاالتيلفرصة1الففملللناقداشكرفانيوبمد

وافقاررل!اننفهمجدالوبعد."الاخرى(لروائرفياياهاخرمتي.(لقراءمنيقربهاالحديثهرافلعل،قصيدقيعن

الىمكنبهامن"ينتقلانلنادراتيوسعو"الال!متلاعلىهنانقلإلموللىالعزيزعبدملكالقاهرة

عنعهيعملثمسعهولةلنادرتلحانوالغرب،ءنهالعدةظ!فة .........و

."الدولةوظائففيميسورااحسيهوما،بسهولة

تصو!تهكمالا،الواقعفي7ميسورسهلالاذتقلاهذاانواقول((واالحبا!ث))!!ل

الىدائرةمنالواحدةالوزارةداخل(لانتقواعني،ودادالاستاذة

قودهامنيفهمماوهذا،اخرىوزارة(لىانتقالاظنض4ودعلا،اخرىمسالمرسميةبقلم

."نحهابعيمهخوظيفةالى"-

الموظفزميلهاتشاركالرئيسةهدهكانتاذاإ):الاس!ء"ذةوقالت

رسم--فيعفويةبطريقةولويمضيفلمهاكماناؤم!،.حوها!مورهفيلليانبةكلمةالغراء"ألاداب"منالمةضيايارعمدفيقرات

."؟الجر؟ن(،حب2ـبرذ؟(ويهةخطوظلشرتقي1الاربعاد!صبائقدفهاتئاولتسكابهبنيوداد؟لاتاذة

للابىبب"والحبالصيت"قصةبينهامنوكان،الماضي؟لعرد

ظاهرهوكما،.نعلمتكنالملنادرحبهافيالرئيسةاق؟لىحقيظكأ.السباعيفافل"الالتاذ

فهي،في"يشاركها))؟والحبدبادلهاإنه،كلهالفصهسياقروط

يكنلملذلىك.نحوهاعاطفتهحق!ة،لاوتجهلجلأجم!من-يحبهكانت.تنجان!1ايفصةلهذهسكاير*ستادةنقدانتباهياسترعىوقد

"؟لحيرانالمحب"لهذاالخطوطرل!مفيقلمها!!ضيانالمتظرورنووقهاتلمءثبت،ومرةمرة،اشنمدتهامنشورةطالمتهاانبعدفانني

اصلا..بحبها(نهتعلمولا،حبهفيجوان(ف.2!لملاوهيمنولكنها،قراءتهتعودناالذفي(لنوعمنولي!نمتعاديةليستالقصة

لمحيهذاانالاستاذةنشتهلاخرىجهةومن،ج!كأ!!هذ؟وبن.ب!االتعليقلقراءةتواقةكنتلذلك.جيدجديدطراز

رغهةومنبنفسطثقةءناوتيتمهما،الفتاةوفى،!احنجرضقظهـ!طالكافبة،سكاكينيودادالاستاذةكانتالمعلقةهـلصدهـانحسن

تحسهعماوصراحةبصبنىخبرانتطيعتىلا،الاوضاعءلى!الثورةفضلىشكولافهي،السيمالادبيوالحسالثقافةمنكبيراحظانالت

غرفةمعهتجمعهاالعملفيرهاريل6تجاه؟منوتجاء.من*عواطفقناشهفغ،الكالباتخيرةمنوهي،السوري*قليمفيالكثبلى

تقاببد-عنصفحا.نضربانبوسعهاانفرضنافلو.مغلقةواحدة.ذلكفياظليولا،؟لعربي

حيافهاتحياانتريددامتوماسامياحبهادامما،الصارمةالمجتمعمنالقصةهذهفيماالىسكحينيالاستاذةفطنت؟نوكك

نفسه-المحبوبالزميلهذ؟يستهجن(نيمكنا!لملا،المنطلقةاتحررةاومنجمومننجباماالسليم*دبيحسهاعنيغبفلم-.مميزات

انها-.حبهالهتظهرانقتحهمنيرصرلالانه؟عنهاويبتعدمنهاذلك.وكوفيق-نج!

المجتمع،لدىسمعتها(لحال!تبنفيوستخسر،المحبهذاتضمنلن

الشحة،هذهوعلىالسافربحبهاالفتاةتصربحانيعمتوفالمجتمعيسهولة"القصةهذهفيموفقالسباجم!الاديبان*شاذةقالت

!لاسف!ولا،حر،م4اوخطئةتحليل"احسنوات."و\الخيالالتحليلوخصبفيهاالتعبير

الحسي.الوصفاجادكما(البطلبناي)الاشينبينالنفسيةالمواقف

مح!وته،منالموقفهذاسشخذرحلاوزكلعلكلانازعملاانا،1010
".-.....فيالهجديدةالاجواءهذهعنالتعبيرالىلسابعينمن"لهو."فيها

فبكلنالشعورهذانحوهايبديانخشيتعلها؟.يصريناكلنو*نالسباعىالاديبان:قلاللة-كلامها-اخنتمتثم."وتجاربناحيلاشا

لعلهااو!المرغولةالصورةتلكرسمعنفامتنعتالرحالمنكغره..
..موهثتهمنابتالىالخصبهذاومرد(لقصةفي*شاجحصب"

ا!السباعيالاستاذان.الاوأليةالخطوطتلكعلىنطلعولارسمت."وتعبيرءييهطاوعالئيالفنلهذاوتفرغهوثقنته

مجتمعفيب!فتا"تحيطالتيهةتنزمتهعتبار(تتثقلةعطيإل!ما!ورئضقةعلىاطلعومن.تجبهاريبلاصثثةالقصةالىالنظراتهذه؟ن

..الماضيالعامفي(لسيد!الاديباص!رهاالتيالقصيصيةالمجموعة

العسليتاقعيناهاتشف:قالالقصصيانإ)منالناؤثةذكرتهماأماوانطباقهاالنظراتهذءصدبئيدرك"واللقاءالشوق"عنو؟نتعت

."؟صاحبهافنعنتشفانوحم!اللعينيمكتفهل،فنانةروحعن.فيهالو"رد!القصصجميععلىعامبرجه

اليه،نظرتنامجردمنعمقعينيهفيطلأظانمثلما-نقول،نعماقولقصةحولا*!كمنلحددسكثيني*ستاذةنقدفيجاءوق!
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--مممهم.مممحمم-ممم-5ءعمبهمهسعممم.
فنالة.روععنتشفانكلينيهااننقولكذلك

اخشولكني":سكاكيني*ستاذةقولحولميوحظةنيوانجرا

ءعمدالآطدا....."اللرلؤللتقطفمنها؟لاعماق..

وليرهعلى(السياعيللاديبالمصعي؟لععبير)العبيرهطاسمراد(

الىمزيغوصانوبوسعه،؟لهينبالقريبراضيايجعلهن4واحدظ

،"واللقاءالثولى"؟لسباعيالالتاذالاديبمجموعةقراتلقد

الثنكغنغنىدسثؤؤث!ئئعلى4!نا!ادرة"الثرقمنضيف")الجبب!مجموكهمؤخراوقرات

-...م4.واحدةوتيرةعلىالقصصيتعبيرءاجدلمولمكني.(لادابدار

جميعاتلمماواحدانجبطا(لمجموعخينتلكفيفصصهبيئ(نجبح5

!يرت!ففي.الكانبعليهيسيرمااسلوباالقصصمنعددلكلولمكت

33383؟1،-لحمررعى.-
بينته4"ناووبخبدنهمناستوحاهاواخرى،وطنيةقصصاكجموعنين

ولعل،نجرهاعنتعبيرءاختلففدءئهاعددكلفيونجدء.صابفي

!"الشرقمتضيف"مجموعتهفيواضحبثكلإخجلىزتجديد9هذا

:-.(لمتفرقةالعريبةالمجلاتفيبعضهاقرانا؟نسبق(لتي

لإذلوفاالموضوعهذافيتدخليعناءتئران-الختامفي"سعنيولا

الالسمربنايةءالغميقالخندقراس-سوريااترعهـبمكاتبوبينسكيهنيود؟دالاشاذةهيكيبرةىنبةبينما

السياهي.فاضلالاستاذهوموفق

.هـعناعبراندونالسانحةهذءتفوتنيالارنمبتكقرئةولكني

:.ر(يهن؟جدينانفيالحقلثكلاللقارئاتفان،المئاقشةفيرايي

اصترامي.فائقبقجولسيدتيياوتفضلي

السراكات.مسالمةشصب

02لا.:دمشقجامعة-التربيةكلية

لره1.وسورلمنان
--.في

أسرلينيانجنيهـإن:اخاهـنخأفي(.

دولارات5أو%حديثاصلر

دولاراتل.:اميرتفيأبورابستفيطالب.بوميات

ريالا.15:الارجنتين!أ

أيرهيبةالمجرمجزرةعنكتيومه

يعادلهامااو..لل25:الرسميةإلاشراكات14.

ابي!ضودفىالوسطالمقاسمنصفحة75

مقلما*شتركقيمةتدفع11عاغتروشبخمسةبمعرونباعفى.ل25ب3فيإ
..

لريديهاومصرفيةحوالةهـ،
يقلملوفالمهرفيق

كا،!الاوسطالشر!فيالشيوعيالتغلغلنج

*هلانالتفيالشيوعيكتغافلعنت!هبصاجةلرألىاـة

الأدارةمعفينهايتفقالتغلغرهئهاوخطر*وسطالشرق

إ

ممتانر(بيفيوردصفحة.8

بمصرقروشوه.لق2ع

الىالمراسلاتتوجه-!"!هبهعمومفيتباخ

4123..بصبروت،*دابمجلة

يبروت-الثقافةدارتوريع
!سساإ
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