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معنا.طبيعيبشكل

هودالمقلفكرنارك-الملاسيقرميد!خل!!ابيرهىلذيصح!للاديبالالبم!والىوصماا3!طل

لىلاد،برجوزلاانهووبارىميماوالاجابة...؟وحسبادبهبسلاحاك!اشربءرولمم

سياسية،كتيبرناردشوراصدلقد..وحسبادبهبسلاحيدخلان
*!*

إتوفر)مدلكولكن،السماسمةالقضا،،منكثرامسرحهفيوناقشي
......ماولعل،الهامةالقضايامنكثراالادابمنالماضياعدداريبر

فىذلكرعداش*ركثم،الساسةفيحدا(لكثيرقرأانلعدالاله
.....-...تحملالهاهوبهتتميزالذيالخاسالطعمذلكدائماللادابيجعل

صفوةتحمعكالتوالتيالعماللحز!اساساكالتالتىالفاسةالحمعمة....
.......وهوالمارىءلحيحس..رائحتهوتحملميهلعيمنىالذيالواقعلون

وسيدنيول3ولالكبهارولد(مثالمنالانجليزالسياسيينالمفكرين؟ساليباختلفتومهما..مشاكلنا!طهذهانسطورهابينينتقل

للثقافةهـبرةحامعكأالهاليةالعمعيةكانتلقد..وىولماترس!
..........وفيهابماحياتنا:هووالاساسالاولالموضوعفانالمتفببرو"ناهجالعرض

اء-افتثم،الاوروسة"قارةوقدمتها(لاشتراكمةنثرحت،الاشتراكعة
....،شاملاجتماعيتغييرحالةفيلمرالفترةهذهفيونحن،مثاكلمن

هدهوفي...هامةتفمسبراتممواواسةحرجتالاشراكيةالنظريةالىيرسمحتىويمتديمتدوانما،احدجانبعلىيقتمرلااكغييروهذا

الاعمالفياجيا،يرامعواششك...وبرزشوبرناردتربىالجمعية..جوأ!بمنفيهمابكلنريدهالذيالجديدللمجتمعشاملةصورة

مواقفاتخادالىودعاهم،)!موتنرح،فمهمخ!...السياسعة
.....كذلكوتتغر،يتغبرالسياليالمجتمعوشكل،يتغيرالاقتصادفشكل

وغيرههويركعلىسارتركانهذهمنوقريس.عقصرتهمعتتفقمختلفة
...العورةعنتبحثالحياةجوانبكل...المراةوضعويتغير،الثقافة

المارذين.عصرناادلاء.
منء.عليهاتستقرانينبغيالتيالجديدة

شعرتلقد..؟زهزكمقالقراءةلعدالانسانلهيشعرالذىفما"
..المناقشةمنحفهياخدانينبعيالموضوعاتهذهحوليثارماوكل

حصلكلام...القافةوغالتالوزنعنهاغا!حمملةقصدةاقراانني
............معركة..المعركةطليعةفييقفالعربيفالمفكر،الصريحةالصادقة

هلولكن..شعرهافينازككلماتحلاوةف!هاكلمةلكل...عذ!
...سارتريقولكماالمفكرودور...العربيةالحياةفيوالهتديلالتغير

ناتعودتلقد..كلا؟.فيهماوتدءم(لمقالتفموضويم!ذلكوداءا!بمءوتسمية،الفكرةئطتوحيهـللغةلان،اولاالشيءتسميةهو

ولكن..اوضوعمةوالالوضوح.نفضالادليالنقدفيمقالاتلنازكاا...
......مراضطهادعن(حديكتبانوقثل...حقيفةوتجعلهالشيءهذاتوجد

علىتعتمداندونالشعر.،"لموهشهاتكنفىالمساسيالمحثفىهىها.
..-.........انعسهمالعبيدبل،مضطهدونالهمعلىاليفكراحدكاقما،العبيد

واضحة.موضوعيةدراسةدلالثاءا!خا!ةا!ةفانولذ!ن...ذلكفي)مكرونيكونوارم

ا!توتثمراتمنعببرااوسكراباؤلالعروبةدت"نازكتقولالناؤسةفيوالابخهاد،جبا!اعلىتنعكسكيرةاخطاءالىتؤدي

التيالشجرةفضيلةهوالتوتانذلك،الروحنجتفاهذقناهانحنلووالوصول،عائبةتسميةالالثاءبسميقعلىيساررالصادقةالصريحة

ذحث""الاسلوىلنفسىنحسرفصعلتنافهىالعرولةواما،تسته
....-....الدقيقا!تحديدالىبها

ومن،وبرودنالناوتفسروتحمب"تعدينالانهابهاونلتصققوميتناعنعنالملاقكةنازكمقالهوالماضيالشهرادابفينلتقيماواول

"المحعاةتستحملدونها
....،اعتقدفيماالعربكاتباتكب!ةهيونارك،والحياةالعربيةالقومية

اقول؟نيرمكنلالاخرهاولهمنالمقاليملا(لذيالكلامهذامثل!ازكقرأتهااتيالا!حاثومعفى،ادعيرعلىؤادرةمآملةمثقفةفهيلا

.."الرومانتي!ةالقوممة"او"الخ!المةالقومية"مننوعانهالاعنه
.......فيقديممقالسوىالسياسةفيلهااقراولم...دبية1ابحاثهي

دعاةفيالالحديث1السياسيالفكرتاريخفيلهشبيهيرجدولاا"قسالا!ا..."ار!ربيالمجتعفياضجزيئية"عنوانتحتالاداب

القرنفيظ!رواالذين"الخياليةالاشراكية"او"الفوضوية"الادابنشرتهافيالمقالهذافهوسياسيبموضوءيتصلالذي؟لثاني

بطريقةللناسوالطمامالعملوحق،بالعدليتغنونوكانواالماضط.الماضيعددهافي

خمالعةدوسائلالاههـدافهدهتحق!قدطالونوكانون"ومانتعكمة"
....."......ا..رالسمياسةميداندخلو(ؤدالعالمادبراءمنوكثربل،ادباشامنوكثر

علىطرالبماسطسة)اللالعردوعنمجممعو"حتريقوممهيوسعائلهمولذارترا"الحافرالمصرقفي،كبيرةهثماركةالسياسيالصر؟عفيوشاركوا

....كولنيقولكما،سياسيةبمصطلحاتنفسهعنالانسانيالمصريعبر

للعمالملكعتهعنيتنازلالمصنعوصاح!،حقهللفلاحيعطىفالاؤطاعي....
........اوروباشبابمنالساحطينالمممعيننرعيمولسئ

-6عكصفح!ةعلىعلىالتتمة-موجودةتدقائيةمسطدةالعربيةالقوميةانهونازكمقالوخلاصة
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تختارانيجبفانها،الماديالصراعالىغرائزهاوثسحنهابالواثع-.-!-.ح-

ينطبقلاعلىنىشعريانذفيلعيشبى،ابالنقالمعنيالموت.فايربم!ندحدلكامرلعويىلبينو-!ك1!هط0

علي!اـلاحجاذيالمعطياحمهـعبد:،قيهم

ا!صورةو(ن،(لماديللواقعرفضالرمزانالىهدامنوانتهى

تجريد.اذنفالرمر...الفكلةتستدعيوانماالواقعتستدمميلاالرمزية***

اننيالعامةالدلالاتتتبنىو؟لاداءالتفحدبرفيطريقةفهوالفولحلوراماالسابقالعددقصائدبنقدخاطالادابنحتر.نهالذياوقالفي

بواسطةوافكاره(لشاعرمحواطفوتنقل،الماديالواقعجشئياتخلح،هماالعربيالشمعرفيالحدبرتتصير19اساليبمنلاسلوبيناشارة

..يقولحينالشعبيوالشا!ر..الدلالاتهذهضرورتها-منالرغمعلى-لانتارة1هذهجاءتوقد..واورمزالتجسيد

الجمالءننيلكن،صعبجمالاناالمقالصاحبتمنحلمالاسبقالعددقصائدلانربما،مقتضبةسريعة

(الاحمالثقيل)تجيلوشيلنيخزاميملوى...الافادةاوالاماف!ةفرصة

معانيهيجسدوانما،الواقععلىذاتيةدلالةيفرضلاذلكيقولحينهذينحولللحدبرث(عود-السابقالعددقصائديديوبين-واراذي

كملمالشعبيالشعرفيالجملفصورة،دلالتهاءلىمتفقصورفياحدهماعرفشاءرانالسابقالعددشعراء!جين،اكهرباوو؟ه،بمالاسلوبين

الامبلىالح!ولالقويالرجلعلىدائماتدلالشعبيةالاشنعارةفيهيوعرف!،حاويخلبلوهو،أشعءرهفياساس!ةكاداةالرمزباع!نماد

..الفولكلورصوركلوهكذا...امثلكتثمكلالفولمكلورقيالصورةقينية(لغزبرادائبةابمحاولا.تهالاخر

،الماديالواقعاحترامفيجمهورهمعيشتركالشعبيفالش!اعر..مجاهدآالمنععبدمجاهدوهو..العربيالتعبيراشكالمن

ؤالصسودة..(لملموسةبصورهالضفكراعادةفيمهمتهتئحصرووالتعبر.والاحساسالتمفكيرطرقمنكطربرقنيننقيضطرفاوالاسلوبان

..للرمز!ناقضاسلوبائنوهو،تجهـميد(نن(لفولكوريةبالنسبةدلاتها!أقعيفقدع!ماالفناناليهابربضوشيةاومر

رئيسيةكأداةضروري/كلامنهمااننجد،التناقضهذامنوبالرفيممنالفنانفيقف،ؤكرتهنر"ضمنانمحنالواقعيه(لصورةوتعجز،له

..المحديتالعربي؟لشعرفيالتعبراـدواتمن؟لر:لة..حاتينفيي!لعثوهدا،المتعاليا!رافضموقفالو(قع

،الرمادياللونفي،الصفرنقطةفيالاننفسهيجدالعربيفالشاعر..الثورةحالةهيالة"نيةوالحالة،الهروبصالةهي؟لاولى

يغطيحيثالفجرمن؟والليلمنكانتانيعرفلااقىاللحظةفيا!رنمنالثانيالنصففيلمحرنسعافيالرمزبةالحوكةنشأتوقد

الشاعريستطيعلاوحيث،والنهارالليلمملكتيفيشيءكلالفنبابانفسهمالفرفسيمنالشبانوجدانبعد،الاولىللحالةنتيجةبالماض

قييقفنه01.ويحلمويظنويحدسيهجسانيمكنهوانمايرىان..)هسرهاولمبررهماهناكليسواقعفي

فجائيا،تقوموقمةفجائياتهويهاو)يئيتوسطالذيالضيقالشريطتعقدكانت(قيالقديمةباإ؟سساتالفرنسيةالنئورةاطاحتلقد

جاءتوانماوتدرجاتطوراتأتلمفالنهضة،صارخحأدموقفوهو(لله،؟ارادةشيءكلوتبرروالغيبوالطبيعةوالمجتمعالانسانبينالصلة

يبقىولاءلمهاالقديمة(لقيمتهوتالثورةوفي،ث!املاوانقلاباثورةتنغرتمالمحسرعانالفر؟غتملأانتستطع)مالىءد،ييةالمؤسساتولكن

الجريدةالقيموتشرق،معنىبلاشووواءجثثالاالمعركةارضفيمنها....الحربواءل!نألاسوا!وفتحلملربحاداةضهاوجعهالثورةلمبادىء

مفترقعلىالواقعيةالصورةان..اسكالبلاالعسبانفيمعانيعنممكناإبمنلمالخلاصولكن،الضلاصعنقرنساشعراءوبحث

مغنيايكونانفي.المرحلةهذهشاعرففرصةولذا،موجودةفي(لطرقالسبعينيةوالحربنابليونهزيمةتر،ننهمفقد،اثورةكاايجابيطريق

الصورةلميسالمرحلةهذهفيررتوقففالذي..ضمبيلةجدرومانتيكحباالغيبالىهربوا..الهروبالاممكنايكنفلم،ممزقينمرضى/ائسين

لتعاءغنائيةقصببدةعنهاتعبرانمناشملو؟لفكلة،(لفكزةوانماوالخمربالافيونو(حمدوهابرالواقعالانسانتربطا!تي(لحواسواص*!روا

هـوالفنانإقولونالنقادبعضكانواذا..م2واحتربحبالواقعاذالانه،البعيدالثرقفيائحالمةالاصقاعالىوووربوا...والمرض

بالئمب-قىيتحققمااصدقيتحققالقولفهذا.العالمبئاءاعادة:الرمزيةالىوهربوأ!المحامهيةلملغابة،الواقعهيباررسكالت

..العديثالمعربيللشاعر،بهيذكراوبالواقعالانسانيربطماكلمن(لصورةتجردحيث

الر.باضيمنبالاقترابهطالب،شعرهفيالعالمبناءباعادةمطالب(نهاوردتهـاالتيوالمشاعرالافكاررى3ذالنفسعاىيعيددليلمجردوتصبح

والعدد،القضبةفيلديهـماممثلا(لجوهرمعيتعاطناللذينوالفيلسوف...الحياةبصوراصطدامهااثناء

..الرمزفيالشاعرلمدىيتمثلوالذيو(لمشاهدالصورالافاز(ءيعىصهمايىحهلهرمزهيختارالشاعران

والتقشدوالصورةالثمكلاسرمننتخلص؟لثورةوفي،ثائرانهداتيبمقياسذلكلممعلوهو...واحاسيسايرحاءاتمنوالمواقف

علىقنحلقحريئنالحظ(تمنلحظةابهرفيلصنحاننا(ي،والعادةيهاكانا!بساللشيءالموضوبمبةوالقيمةللكلمةالسابقلمعنى1ؤ،محض

فيهاونفتشف،الاشياءبينجديدةعلاقاتونخلق،الكليةالحقائقطكوكانهما!ماينتعاملهووانماالرمزيالثماعرعلىاحمترامهمافرض

وجهاالرمزمعنصبحاننااي،قبلمننحدنشفهانكنلمومعاننامكانيات...لهخاص

...لوجهيصوران.إرربيكنلم"البحرية(لمقحرة"كتبعئد"افاببريفبول

الرمركانلقد..العربيموالرمرالاوروبيالرمزبينفرظهناكولكنبالمقمابريحفلشاطىءعلىالناضججسدهاتتأملطاهرةصبية

ارمزايرلنشمأبيئما،(لمغيبالىالو(قعمن؟لهروبنتيجةالاوروبيارادوانما،القصيدةصوومنيظهـوكماالربيعا.ر،ممنيومظهبرةفي

-.7المصفحةعلىكتتمة-تعتكتهـما؟لمةألقةالصافيةالروحانمؤد(وواقلسفهةفكرةعنيعبران
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ا(:تاءوؤلفاننبرمكلأ،المصىبهداالشعراربيد.غامرةتمرإة

أتقهـر!اهما،نتىتيتةطاقاتالىتحتماجالقصة.50و

،""أ،ف،قالح-،ةقجمماوالمفارقاتالسزئياتركاممن"حدلملأاي))ءيىالى-لفضفصفا

وانمائه."الكلي"هذااعدلاءءلىالعملثمومنماء!لاورال!بنمحهك!:رلم

--(تالافضميرفيجدرياتطوراتطورقد"الكلي"ان،حها

.إصا"كانالذيالافسالكلاسيكيالمصيرذلكيعدلمافثا!ع!**

محو-ئعا!ينطويولك!ه،صغيراحدثايكونقدانه..ئمالقدالفنان"الزقاقنها/بئ)):هيقصهىثلاث"الاداب"منالماضيالعددفي

ا"دتانج،نللاستاذ"ءماويةوخيط/يزةفر))و،حبيبفريدبلاستاد
همكبالفنانلدىالنافذةالعمهقيةوالنظرة،انسانيموقفعنالتعبيرلا

ذلشكتستكذ!فبانا!قمينة.البيكالرحمنعندللاستاذ"اخلاقم!يزانية"و

تدللارو:اواوون!ى!داءةؤ!منيمنحيبالاشاذود!ل-فىلاذ)ا(الحر(ل!امحي))ر،سلوبالاخدثمرةالاولىالقصةكانت

اقلااءلى،الاخيرةالاونةمي،من!لاشيوعاشاعافياالاسلوب
ه--ذامردهوالادء،نهذاي*ونوؤد،الغربفياوعندناورورربىلم"

اريا!ك!!.عزاممونولوجفيصبهاافنيالشمعريةاللغةفيالاسراف.وشعراءقاصينادبائئا

ذ،(.!-قي"!"قصؤفط.الحالواقعي!منانما1،المصدر،،منألاالمونو!وج))"نزمودجااعلينيعرضانحبي!بالاستاذحاولولقد

(لادابوفي،ارمربقىفيقيلمنإناهاقرأزصصفيةمث!به"الرةلمقبطريقةالقهصةبطل"عزام"نفسيفييرلعتملكانالذي"الباطن

اور!!رووفحمسوغاتءقن!م!اءل(ن!اا!حق.والامرييةالاوروبيةةكر!الشهالامةفيالا،ابفنيالنجاحمنيصبفلم،الحرداعيالة

؟الاخرىالادابفينقرأهاالتيتلكوبينكتابئابعضقصصبينابقفيالئظرامعنمااذاحتى،وهلةلاولالمقارىءتألرالتي

ر!3!(،(لامرا!كألا!ا،(!غرررةالادابفينموذجاوفحانمثيلاتهامنكثير7فيكما،القصةهدهفيانالفى،للبطلالنفسي

ا)كأ!مصتلك!و،عندناالقصعيةالكةابةمناولونر!ذامقارنشهالكونكريتيبمعضاهالفنيالبناءرهقمن"التخلصحسن"فيمحاولة

امرإبما،في"الناشزالجيل"ولكن."النانتزالجيليكتبها"اقي..الاصيل

إ،يمنما،وتفا!ةمهءيرهوتفاهة،حصا.نهتفاهةشعرالىج!ل،مثلامحاولاتمنفصضفيها-الاقلعلى-اوكثيرشعرفيهاالقصة

مهمطإحكلمنوإحرج،لثيءكلعلى"تمرداىفاراد،ونجتهبه

اكلمتنهزالجيلهذاابناءمنؤهناك،ذلىنمنباررغمولكن...وفوط.هز"إث

مضمررموؤفالى،اجيلاذلكلمشودالذيبالعبثا!شعورمنخرجمن

ب*:وان"بارث"كتبهاالتيالقصةذلكومثال.كثراتزامافيهاخر

.الادابمنالماضي"ادار))لم!دفيقرجمهاوالي"ارادة"صص

صلالجباركاءيحسهالذيالعبتمننحنفأين،حالايمة،وعلى!?م

.ليشدانرنجبغيالعربياجيلتاى؟الغربفي"ترلعبتعاىشمرحسهالممهماسرر!

ا،تة-ورياإتمردالىاسيالاصهذايئجاوروان،

..الاصسببللم

!يركوناني!نبغيمااو.."وقفناهوهذا

أ)وعزا؟قافيو*شممببةو"دورلعمثانعجزفتقدترةماصالةواح!ساورموءثمىلم؟سولذبح!ىللإلواثا

زه!التىينة"ثخءعاىتصدهطيب"محاولاتفىيعكى"عزام))ارىالملاقيئلزكثفشعص

!.الداخلىالمونولوجهمساتعنها

مسؤولا!كانالفنفانوارو!ه!-في!:

،-،**

!!صةوي،اا.اكس!ارج"نلىلإستاد"معاوقي-وخيطؤريرة"قصةاما10.-كا--للم!ا

منبالاضمحدطدت!شعنيرتعاني"فىرقر.ا!دءلكاقسوةنهجلابرولتحاليدا،نهحدمالالي!د!!-؟لمئبممء-وا

..رر-:بء،و)فيدمم!ببالقاسببةالابوةنظراتبسببقلإهاو،أكليؤرقهانج.-لألسه!روا

.وباخرىبطررقةوكربهاكبتهاعنتنغسىانتريدوفريزة3لم%لمصلا:-،إ

يسابررانورحاول،لفريزةالداخل!يسةالمحاكمةالكسانالاستادويتابعسزر"ت-

.-8سر

تخ!!عن1"قأقضلى،النهـابركأدي،يجدؤلأم،المحاكمةهذهتطورخطهـالد!ت!للطإعةاتجال!المك!ب

فريزةقدؤمت..الويرفيوهيفرضاعلهاالمفروصالطويلوالهالميم!ا-.لؤزبا:
.تناماناستطاعتثم،السريرخارجالطويللالسروالمم.صص

-؟7الصفحةعلىالتتمة-.ابإصدت-المع!كأتلروديمالهـشتى
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الفكرهفيالعلميةالقوةصرعى"نتركهموهبم،اء....و.

تأ!لقد"نازكماتقولهالاحوالمنبهلدعدنيلحاقهـلماميةديمسمعدصرصصهـا5!-21الصفحهضلىالممف"ور.ئئمة-
..الالعأثتتمه

(لثييالشاسعالحيدجلةاغرقانبعدمدينتهاغادرتلىيقة

كاهـ!ه!هه اشدتحنالصديقةهدهزالتقما،4591سنةاسرتهاتسكنهنتههيح!55ص!

المنطقةفيعششىالذبمرلفظيع1والبقالاررنالماءرائحةالىالرضبنمنالعا!في!جدولىوساذ!بسيطةالوسائلهذهومثل...

"0بالئهرالمغرقة!تولستوىوهوواصدنجبانياشتراءكبسوىينفذها

فومية.دكونالاوئم!ماتكونلناومرررةقومبئاان!!ازكياعزربزتيلافما،اليوملحه،تنااسالاتع!:رالتي(لالسانيةقضعيتنافيالامرنفس

"العحة"لا"المرض"قوميةتكونبذلك(نها...."ا!سنا،فيوااليق"فيءليصحالمخيالمجرديكونانءمدولاالملائكةنازكبهتنادي

اننطالبينبغياننا..المبتكرةالخالمقةالحياةلا،الجامدةالعادةقومي"ليسا!ئكةاذأزكتقولهما،الحام!والحقائقالعإميالشرحمنشيء

لئصئعالقومياحساسنافيوطفونيراكدرو(هوكلبتغيير(الحوامعلىاكتورا!ثتزكادهكماتماما...دلدءنزبرادةو!العاطفةصدقالافيه

البناءتقتضيعريضةمعركةفينحن،الناضصجالحيالمعنىمنهلى!لاودءوتهـبم!لعدل!مفيا!،طفةمادقكبماالما!طاقرنافيالخياليون

تذبلانالمم!نفمنبوضوحطريقنانحددلموما،!لجوانبشتىفي.له

تماماازيلتشعوباهناكاناقولانوأحب...خطيراذبوب!ؤوميتناومننفسه"نزالتمواطنعندالابدر"ي!!تكونالعربيةالقوميةان

عددابيتهمانالمعروففمنالحال!بونالهندابناءاما،الحمرالهنودهضلمنظلاعقيدتهعلىتلقىالتيالطروفجميعالخاصواقعهومنعقله

الانجليزية،يتكلمون(لذينهؤ!ءمن،المثقفينصفوففيوخاصة،؟بيرأفيلانها،وريزيلهـ،الطروفهذه،ءإقث!انهيالمفكروم!مة،التذد

...ايرفاا!جببزية!لموداصدورهمفيانبى،ا!جلتهزيئررهـولتةرونو/يغ3القوهـةكانتولو،عميقةكانتم!ما،مفتعلمةءرضيةظروفمعظمها

ويرقغيتماماالهندشخصيةيخلعانرجاولكانالاست!مارلانذلككلا!!صبنحنلنابالنسبةاصبحتلمابدبرهيةالحدهذاالىالعربية

نحوناضجةخطواتتخطووهيالدمامعلىتقاومال!ئدولكن،عليهامن(لعر!،القوميالشعورأصالةتكونقد،نخوضهامعركة(عصب

الفعاول.ا!وميةششصبمهااسنعادةفيتقفالتيوالعقباتالمنتدورهذامظاهرولكن،البدرهيةالاثياء

(لصم!اسيةنازكثقافةاناعتقد!أنا،كلهذلكقلتقدخت3اذامعنرةوواقعبإسيوا!ءالىتحويلهعلىتساعداتيوالوساؤل،نموهطريق

وليست،الرقيعةالادبيةثقافتهابمستوىيىصتالمقالهذامنظهـرتكماالسياسبوالموفف،الاتجاهلى"ذاالملائما!قتصاديوالموقف،اجتماعي

...باستممرارايهاتصلاننازكمثل":!عةمننرجوالذيرلملمسنوىالافكارهده.3ممل..المجشمعلثقافةالصح-حةوالصورة،الخارجي

رائعةعباراتمنف!بهابماالقلبتبهجالقووربمبةالىالخياليةدعوتهاانالاستعماروقفلقد،يدرسهانالمفكوعلىطينبغيهيالاساسبة

الاستعمساراعوانووقف،طو/ليوقتمندالعربيةالقوميةوجهفي

ا!إةدارمكئ!أ.العرلةالمناطقلعضاللو!فيمشكلةرلمجمالاستعمارانحاول

هـميالحس!يه(لادلعا!صم!عكلهبرورهي4(لسحمكاس،ا(وم!لعس

كما،ا/ضا(لدئتكأالاقلماتمثكلةايضاوبرزت،العربيةالمنا؟قبعض

ابىر،"ياتمنبدي!هية،المتناكلهدهكلمعالقوميالشعوريكونهل

الجدلدانتاجهاصنباقةالعربالقرأءألىتقدم:..............

:الالتمثماراولىعةالروأجفيألورإل!بقمالركمربالذىلعيشيادعااجردفاثائيةس!بجةهواو.؟.الم!لائكةدارك،قولىكما،ايضا

..الىتحتاحفالسلة...اءتقدفيماكلا...؟االعربيةالارضفي

ا!رنىا!ضقفيا!أرةة!يرص-و!تعميقها،ف!ب!،يتشككو!منلدىالعرب!الف*رةلضوفحء*!جهد

فرانكفورتهئري4ؤلمو،مطلحات1،5توحيدالىبحاجةنحنوكم،بهايؤمنونالمذينلدى

ابرياللهعبدإجم!ديرةإوالقوميةا!مربب4القومية-دادينبةباكالمص!بروصدة))هيالعربيةالقوميةانالىقنلاوصدنا

(رياضيات)الحلعنالمحث-انواستصنا.."المحيطالىالخلجمنالعربيةانطقةافييعيشون

ابراه-ما!دصلاح(ش!رةالاب!وسغابة-صحصح!هطميمفهومانهءلىوندلل،الجميعلدىالمفهومهذاند،بر

حربحوربرف(مشورتنهعر)""ببكلعدارى-

ا!م!-!حسين(!ص!ايام!اكانت-فلما(لافليماتتنير!ااياالاعنراضاتبعضنذيبانبذلكلاستطعنا

دنرسالءكدسر(!صة)قيبنر--ةال!رببالقو"-4بينالارت!باطفكرةندعماناستطصناولو،وهناك

ريلمأهـامه(قصة)الهيرو!بنثمن-ا!ب-اهواقعمنوجمعنا،للمجتمعصادياقةتنظيم3،ا!شتراكية

نمومعا!لاتسحتمقيممالحدنرتبمهةوءهاالعربيةقومببنتناارمايث!تالقومي

وكتالمكتبات!بخمناولبهاا!غنراضن!يربانلا-غطعنادلكف!اضالو...العربي(لاشتراكيالاتجاه

0913بصبيروت-اخشرإالحياذصكتبةدارانأي..اولازالخب!:يقودونالذين(ديساريبنبعضيتبئاهالذي

02دلك.وبعد..شيءكلعلىسابقي3ا!شراالا!هإديالت!نطيم

931س.تلفون،ثابتبفاية.لسورياشالىعف!رةايانبالط*ع..الطريرقهيالعما!!وصدة،الانسانيةفالوحدة

الم!حرفينافضا?لىاتستطيع!نواصبلةقويةكانتمهماعلمية

،احيجيحييمماقدامهمتحتمن(لارصت!سحبالقوبةالعاميةالفكرةولكن،والمغرصين
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لينائث.ناريدثفيالتسجيئؤرشتحقلمماوانه...ريححفنذكتارتالقومييننحنؤءليباينبغيخطراتمثلالعلعيفكرهالشدوولكنها،حلوة

اديببين؟لانسانيةالعلاقةمننوعوهي،"الادبيةالصتاقات"ظاهرةوالافكسارالعريةالقوميةبينتناقضايان...زتجنبهانالعرب

بالعمئؤيتميهثاناثنيهتغصداغة،العصرووهمالارثوهمعلىتساححواخرهذهاعداءيتسللثهايثرغوحو،القومي!غالغكرغعلىخنرهو،العلمين

تاريخوفي،الاديبنوسفيهامغكثدإغاشياءكملفعلىتساهدالعربيالقوميالمغكرضاغغان..سهيواايمانابهاوالمؤحيومي،الغكرغ

تاريخفيالهياواتابرزومهإ،ايقحاالبنتهإغالنغسيوفيبل،الادبهذامسئوليغنسيت!لاءما)رزظيبالقدروتنضحترتوعان،:غيالسياسيغ

كاثت؟ثمرتالتيالهتاقةتلثنعيمغوميحائينكسيرانصراغلةلينان.جداكيبرغوهيالمذكر

الادببمالتاريخمصادرمنهامادصدرايحتبروالذغلجبرانءهإنحيمغ،الحينتقيسصيدعنادرإ-رسهـيحعللدكيوربمكالذلكبعدنلتغي

علىيعتمدادبياعملاذاتهفينر،بالمك-كفركما،المعاعرالعربي،الدينتقيسعيدموتهومؤسفاخبرابدايتهفيلمناإقدموالمقال

لغتبرانالحويغغمعروتهبسقها.عيمغمنهاتمكواليالحيغالحراسغاللتروصللأهاسيثاموغغاالعربيغالحركزمناءفبدسعيدانوالواغع

فيواصداغبوهي،بميلتبرانصحأغغايحماوهناك،لهالنحاحنثواهـمهمثوات،بيعشرسهـصحعالدكيوريحددهياالتيالغترغتلك،حياتهفيالاهثرغ

ولقد،شيءالماديرة4جوأفيمنؤجمهاولضمى،وروحاز"تهعمقهالىحبمنوهم"السوريونالقوميون"همالعربمنجماعةجانبالىوقفلقد

بالغهايكيهثمحتعالثميلاأدبيا)وناأ!لحرإجقرانمنرسائلىلت،بغيتمادووغغوا،وسلو،وملاوكارهمعنيعا(لناهإيةالحركغاتشزرواالذين

فوياذكرهااناحفيالت!يالثاغثمنال!ذوياما،والحبوالمرارووالاسإلوتستاالذينوغظ،ابيهاوالا-"ءغتشويهـهاوحاولواالعربييغالغوميغ

س!بلد؟لفاناتمنيوانا...ال!وين.فقيبسعيددربربيسهيلعلاقةلايجكلرالسياسيالموقفهذاولكن،الإلكيعدنانالشهـليدباغتيالايديهم

ا!رجلموقفوومسر،القديمةقة"ء،3"!ةبمبه.بستة-بسعيدعنكتاباا!ديثالعربيألادبتار؟غمنا،رينتقيسعيداسمعلىيقضبمان(بدا

وسووكهوقهفيالدينتليصعيداننححولا..حياتهانثرفيالمحهنرأحعسرحياتهبحضإلهوراتلغد،يسهننحكهمكاهإشكدوغتالادمثهذافيفله

العصهيية.قىالككرقحياتفيالكلئةمآسيمنمأساغيعتبر،الايووالقصدثمنعددالهلرأتكما"العدونهنعإ"رأسهاوهلى

الرئيسيوحبو؟نهمحهحالحينمحييالهريأةبهغائنثذلكبعهنذيغيذىمإاء!اسلوهثوءهث،كبيركموهبغء!يكفلهإالحفيوكوبمو؟نتاعهإ

وإحمل..."والعادةالعقل"؟لفرعيوعنوانه"الوهممنجيلتحرير"فيسهيلالد3شرويحلل...ا!لإفكيرفيخاصةوطريرقة،التعبير

فمحيي،السابغغمغالاتهمهإكئيرفيعرةناهكراالكاتهإكابعث(لمغانيهلىءلمنوسنإيغل،مميدادغيغاتصليلاالديبإتغيسعيدسىا"ععيمكاله

اسلوبصاحبوهو،الخاصطممهاتهلكالمءتميزكاتبمعمدالدينالقومييناحضانفيسعيديرتميانقبل،الدينتقيبسعيدفويةعلاقة

/بمتفيولاصعبةافكارغماريخوضاصضاوهو،وجبويةاقيكارفيهاتيالرلاؤلتلكالحديتادبنافيماقرأتعئب1منولعل،السوريين

الي!ير.بالغينفيماذذكرءلىونغرتادريعتسويلسحالدعإتغيسعيدتيادلها

محخصهاوالا،-كتبهماكغثفيصارفى!مأيلحمحهرالدينمحيي

نغسياقإدفاننيولذلك...هاحغكثيرغاتإياءالكاترتهذامنانتظر

.الحادلالمناغشغيرستحثثانهاظهيماحولبأحدغلمحاسبتهمندكعا

نجدفاصويرلاةالمقادمناوبمامننامحمدمادلمتعناسنثفدنالمومالاعكل!مامحييودالدينولكنناالعيأههكئبسةدأر

بديهه،تحىولاخرهالىاولهمنالمقالدارلقد،الاطللاقعيىشيئا

عنالمقالهذافيتبحثانوتحاولى،القراءمنعاديقارىءاييعرفهامسشسوراتهاصنئخبةواكأزازفخربكلتقدم

لعالت(قد...ذ!كالىالوصولعنةخعجزء!رو-ةاساسيةقضية:الرائعةالقصصية

الالهانا!التىإ(روحاولت...؟(لكا.فثوهـتييح!جيثتانرممإ:نفممإ

أنجناءنحنبنايتصلالامرانوظننت...اج،بةأياجدفلمالمقالمن

له3مشالراورمةالىالجيلهذااحوجوما،المجد)بالعربيالجيلألدينمحيىلصبماح(قصة)الجيرانبنت-

الدينمحييلصباح(قصة)بالشملحصر-

الارهان"عنيئءلنىسوف(لهاتبظننتم.المرتمعمنوموقفه4زماوضريبخيل(دصة)الأزرقالمصدباج-

الكافبعذروايس...الجدإهـ"الا؟ه"ن"وءطالجمللهذا"المفقودعيشيةابولنعمان)قصة(واهيفاء-

...بقايااوبقيةفهئاكبعدت4ر"ءقالىانا!الاخرفيإقولانهالمصريلصبحي(قصة)المحرمةللقبلة-

مشكدة..كاءدةصفحاتاربعفي،قالىدلالمةهنادتكونانبدفلامصطفئلعوني)قصة(بريئةضحية-

كاىووإمةكأيرةاشياءالىتنت!؟!الههـواناجعلهاار؟ني"العادة"حورأنيليوسف)قصة(الارصحين-

صنهمنيت!لمجي!نجدالعامةالناجب!ؤهن،لهايئمرضان!نبغيصباغلغسان(قصة)السمماءفيثقب-

المجتمعتقيديرة3عادةوالزراعة،صناعيمجتمعالىرراعيامجتمعا

تقلبوهي،الزراعةتختلعنجديرةءادةوالصنارو،خالبراتقيدا0913.بصبيروت-للنشرالحياةمكتبةدأر

السالطةونحول،كلدإضةالىافريرةاؤكأخول،وادعنطافىعلىالمجفع.3931تلفون،ثابتبناية،سورياتنمارع

والصحبثغوالراديووالهتامحغالمدرسغالىوالكنيسغالمسهإدمنالمهبويغ

الواقعية،منقريبايصبحاأيالروحانتيكيالحوححعلهيوتفررمؤ،والكتامع

المرأةوستحرج،جديدلوعمنومعمويةمادقيروثساكلفيسيعريلانه--
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لفهـرية،4الفوضيهذ.منبكثرارقىشيءلهومحمدالدينهحييوالحياةالعملالىالزراءكطالعالمفيوالماديالمعنويحجابهامن

ونجاهل،الكاتبفيهيعيتيالذي؟لواقععلىالغريبوالاستعلاءيتغيرذلككل...المزوجو؟ختيار(لحبحقلهاويصبح،الطليقة

المفكرعلىيننغيواقي،الوامعهذافيتتحكمالتيلحاسمة4المشكلاتالكاتبيديرالديالجدربالجيلعلىتأثبرلهذلكوكل،ويتبدل

محيحة.ت!مية".نسمميتها"و؟كتشافهاعلىيعملانالمخلعياثر؟لكاتبي!بعانالمفروضمنكانوفد،"الوهم"منيحررهان

الفرنسيةالازمةفيلسو!نيكوالوفعنبمقالذلكبعدنلتقي؟لتبمالازمةوسر،الجديدالجيلديللم!معالكبرىالعاداتتغير

المديقوالكاتب،واجتهادجهدالمقالوبر،شكريغانيللاستاذ0.اللارممناسرعلانهام؟بط?(لتغرألان..؟لجيلهذافيهاوقع

فرنساازمةوبينسارترمرحيةبطلبين(لعلاقةيكشفانيحاولولاالحياةفييفكرالذيو(لانسان..،تبديلتغييركلطبيعةهيام

.اخرىناحيةمئلنفسهسارترشخصيةوبينوبينهاناحيةمنويناقشينفعللانه:رعالذي(لانسانهوكاملبتسليمحوادثهايتلقى

الصينمناطلتلقد":الكلماتهذهتواجهناالمقالبدايةوفيايفيهايرىولا،بالعادةهيكماالرياةيتلقىالذيالانسماناما...

الفكرنياراتبينالموضوعيالصراعندعديموقر؟طيةثوريةحركة..الارهـ؟ععنحتمادكفسوفالانسانهـفا...جد،باياومفاجأة

تقرعا"الاكمرالتياربالضرورةيخلقاثتعددةهذاحدثوفد..حركأهامنجزءاوأعبحالحياةفيرضىلقد

انستهل:الصديقالكلالبللاس!هنا؟قفاناحب؟ننيوالواقعة4بالحهرفوالقد،والنقدوالقصةالشعركل،نتبابنامنلكثرالامر.

الصراعالىتدممو"الصنىديموقراطيةانعنمعلوملايكمنواثتىعا!والحرصالمحدودالماديالانته،ررضاءاوةاليائسةار"زيمةرضاء

تختلفمعلوماتىان.."(لخ..المتعددةالفكرتياراتبينالموضوعيمالحياةلان،(لابداععالمو.نركوا...به(لمساسعمماوتغيبرهعدم

عنوانهكابتونحلماوتسيصدرفلقدالموضو3هذافيمملومانكعنيناقشانبالامكانويمنالم...متكررةراكدةمحادةاصبحتترهم

الكتابه!اوفي"االشعبصفوففيللمتناقفاتالصحيحةالمعالجة"الظاهرةهذهعنيتحدتاننهبام!يرهكئب(31؟الاشه،ءهذهمثلالكا.نب

فتوةتمضولم..."تتفتحزهرةمائةدع"شعارالىماوثعا(لتعصبدر(سة(لىالعادةفيالتفكويقدهالم؟الجديدالجيلفي

ماوتيكتابوسحب،الشعارلهذامعاديةقويةحركةقامتحتىفصيرةذوبمادراسةالىيقده؟لم؟العادةجموديث!بهفكرياجموداباعتباره

فييترجمالكآب؟نبكينعلمتلقدبل،الصين(سواقيمنتونحد*مهـانيكنالم؟الفكويةح.اتنا/ملأونالذينالضيقةالمذصبيةالنزعة

التيالمداروهي"لمتبالمصركةالدار"؟لىبرقيةفارسلتالقاهرةالفرقراءةفيفصورمعالادبيةالقراءة(لىالواسعالانجاهمناقشة

فيالكنابتوزيعوعدمالطبعبايقا!وطالبتالترجمةعلىا!ثدفتمنمحددعلىيغلبالمذيالا،مانمع...الطبيعيةوالعلومالسيالي

مائةدع"هواخرشعاراالصينرقعتوقد...العربيةا!الاسالدلالةادبعلىوسيادتهاللفظيإلادببقيمةالمجديدالجيلابناء

ولست...ايضاالشعارهذاسحبتمثم"تتفتحاشراكيةزهرة؟،المجتمعالنفسفيالعميقة

للكاتبارىلاوانا،"العادة"دراسةفيتدخلالامورهذهكلان

ويقاليالرس(نيمكنمماالكثرفهناكوالا،فقطامثلةسوىالصديق

إغتنمتهاالامناسبةالحبباةمكنيةدارتفتالمالاحضائيالتفكبرمعالنظريالفدسفيا!تفبرفيهيشتركنطاقمحلى

العربى.العالمفيوالمعرفةألثقافةخدمةلسبيلفيمنمفرغةحدقةفييدورانآثر(دكاتبودكن..الدقينالعا!

الجديدةالكتبالعربللقراءتقدماناليومةولتاشمرها!اصطبخةفؤلفلاةانكدجاجةتطبخاناردتاذا"منلابىريهيات

ياتسجلكانكإ..سلاميا..."(لاخرينتجاربمنتفيدوانما

ارةشعبد(للطيفتالبفالعربددلحب2فلسفة-البديهيات؟بسطتجلالواقعفيوانت،هاماعليااكنشافاصديقي

!أرا!وستا!يفورمراقثورة-نتيجةبلاالمبديهياتهذهتقدمولكنك...الاجتماعمحلمعرؤهاالتي

ايملنيناقشى(رانلولف)تشرشل(لالفاظمعالكاتبانزلاقو!ي.للدهشة1هثبرامرارالفعلفنبدو

موربىجيمستاليفالهاشميونالملوك-مثلا..كيرةاخطاءالىي!تساقافكارهفيالعلعيالضبطوانعدام

حتربءينفيإدرمددرات-الذاكرةفابتكزتالناستجاربمنتفيد(نالبشريةاخاجظ"يقول

ائغا"لللنعىدقيقةترجمةالكا!بورقولانوا!طماالغريبفمن..."والعدوموالفدسفةوالاخلاق

الاعضيمحسنعحمدتاليفالفاطميينثضر-عننهنجةعقليةعمليةفالذاكرة"الذاعرة))اخ!نوعتالانسانيةان
ديعنيتداذيلتال!بفوالاسلاملة.

ا!ا!تجميعءن!لمب.(احترعهالعبنانقلنااذاالاختراعا1وليستخاصعضويفركيب

عضويةوملكة،كالفلسفةعلمبينوجو!ريكبيرو(لفرق...الانسان

كناشروعنمكالذاكرة

للنشر!!مأةمكتعةولروبك!"دكرجملأعملفي!طلاقوولكانتمهماالذا-نيةالامكاذياتان

...ممابكتبراكرالذا.فيةامكةنيا.نهعلىهد(مقالهفييعتمدمحمدالدين

...الدراسةمجالوتحديد؟ختيادودقةءلميووعيثقافةعلىيعتمد

تابتبناية،سورياشارع.913.بصبيروتالفكريةالهكليقةهذهعلىاوافقهانالاحوالمنبحالاسطيعولست

03!31تلفونمنو!ه!،؟دصدمةالعليةالمناهجيكلالحائ!عرضتقربال!بم

الىلتنقلهنفسهاوالقارىءعقلفيكنبراتؤثرلاطريقة؟خرىناحية

مثلمخلصموهوبكاتبمنانتظرهماوان،/حيدهجديدمستوى
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المسرحي"البناء"و"الروازيألى:تاء،)بينؤرؤ،ه!،ك!اناعلموكما،الصيندبرموقراطيةمحلىا!مجومالىكطههذامنأخرجانالىيد

و"نيكراسوف".."المسرحهة"و"اروابربئا))بينكبيراؤرقاهناكانكماروواعرفهماانبل،""دراسهال!ءكملو"فيهافكرلمموصوعفهدا

كلمةاستخداملمئم!سهالكاتبراجفك!بف...روابربئويىصت!رصيةت!ةفريركأحر!ةآ!ءيمناؤاثارؤاد"!ور-حزهرةمائةدع"!ماران

لقديخطاء"قدميماهد!ان...؟مسر!ترقىقىكالممنبدلارواربئامؤ--ولذلك،أؤ!،سءق"واك!بةالاشتناهضىجوانبهابع!!كانت

فياراءرتكررؤ!"يةأالرو))!!!ةمولأتءضخاريربلغروا.رولماووو!وقد...بىقيالفك،ة*حبأء!-همقيفنرد،بتثو،رالثطلىحبالمئون

جزءفي.فكرخطهىوانماقلمخوللي!متآرهاعاىيدلمماالمقالتحتاخاورلمكألان،ا:-ي،..الموقفهداءنر!معنردلكفيريمون

حوزتهفيكاناذاعماسبيليووبر*-صاءلإ)اكاتبايرقوا!المقال"ناصرالصدير-قاناقولهاناصبالذيواكن...المدراسةمنمزيدالى

الوجوديبالمعئىجورجقبهبدليهـاى*وؤءبريكأنهبرتجهتءاالاوراقمنولمسىوإتخصسمنذعرفهامعلوماتءلىاعشمدؤ!شكريغاني

جوهرهوال!رور،نءوحيا"أ(؟و.بةر-:تا!*نيهيالأوراقلبست)اؤف*!ةحولإملوماتاهذهتطورتولو،الميومحتىابدايطورها

1(ووردأنيالافالوجود.اظنفيماا!كلأمهذاؤاللماالهمينؤيالديموقراطية

التيال!رىالفكريركأالقضايازءهخمضصخن1بزحا!مئمسمناناءتقدولا!-م،!ارترمسرحيةتلض?!هوفبهماافضلؤأناقالابقيةاما

الجمل5هدمثلمن"الماههةؤ:لاوج!؟-ا))مثلاوجودبربئاعل!بهاز(حاةوفهقافيجانبهعلإهاوبرجكمقىالمسرببرفشراندلكبعدأوكاتبيحاول

وأدواقع،يح!ملممااكثرالضرو!ل!8إ.ء،الموقفه!اةكبماؤ،نادعابرة؟د"اء3!وهـصبءتا!ةالؤكطء،ابرزاق!دى،ورالامنفيفي

ي!دلمليكراسوف"ذلكبعدممانج؟لهعباوؤ"رونبرووصدىنجورجانارادفمل..لهاالفنيوأزءزولميلللمسرحيةالموضوعيالتفسيربين

مصانعفيالممحياهمينتصيبا!كاألات!!حلكلدءؤااصبعبرلؤقطأناحققهـاكما!لممسرح11ؤنيةالقيمءنقيكلمادبياناقدالي*ونانالكاتب

."ا!حقيقةهيووذه.+دإووبير،4الموصوعبووي!فه،أتليعهـشرةةب4وج19ب!هـامعلمثيلتفي!اكاؤباانلا؟ص!رحه*ة-فيسارتر

مسرجةهيالقذرةالايرديمسرحيةأن))ال!أتببربئولا،قي(لاصروؤيافلم!...مضتلفموقفالىاخرىسطورعشرةفيينقلثمسطوز

"والسلاموالخيرا!ةقدمؤوى!هاهاجم!-ارترفرفء،واةعةوءءلى!لمرصكأالموضوعياد!بمهـحاولةالى!مرف

قرأقد-الفروضا!نعلى-الكاتبا!!مديرفانانضكواناعلىالعثورعنيعجزصنىا(قارىءعلىوتختاهـالامور..السياسي

ال!مياسب!ةالدعايةتلكتأثبرتحتقرأه،ق(د!واو...سار.نرمسرحية.وبربىيدهالكاتباليهيهـلىفما

...الكاتبلهابيستجيغلمياستطأيعلىادريلاالتيالسطحيةهـنالمسرحيةعنإ*خدثسوف!الكاتببانريىحياهالاودوان

وههامااساس!باءوضوءاتاقنشكازتلسترترالقذرةالا/بيإرهداعلىسيقخصرالكاتبباروإوصي،فرنس!أارمةعلىدلالتهاناحية

العقائديالتعهابهداءنالمسرحي!ةؤايتولقد.."الحؤبيالىخعهب".."الفرنسيةالازمةفيلسوفنيكراسوف))العنوانان،الجانب

كشفلقد..."لينبةالاى.تا))صروثوؤ?تةالهروهـابكهيرافلاوبربئالعنمنذلكخبراو"لسارترالمسرصكط:ضاءوالىنيكرا!صوف))وليس

فكريةمواقفوءز؟،خطلمتالبنقن!ا،ك!نما!!ءن5691ورةقىخروشوق!هـنو؟هـكان...الموصوعفيالمفن"ةالدراسةاتجاهعلىتدلالتي

الجميعبرعرفهاواضحة(لحقائقهذهواء-جمرت...خطاس"،لينت!بناهاألى،تيالنقطباهمجمةاقنعناالكا.نبانلودلكءننضجاوزانالممكن

سارتروءممرحية..الماركسيإيساراءللأةص:ىينكو!اأويرفض!،ولاةو.لم!بخلطاكانقلتكماالموضوعولمكن...موضوعيااوؤنيا،اثارووا

ولمشفتالحزبياكظامراة-صتوانم(،3ء-ةالم،رقيا:ظر.ااااردتناقتفطلم.الموضوءصقىوالقيمالفنيةالقيمبالناقنمكل

.سانفس!اءمحابهار،1اء*رؤط،رثءيةعيوبماق!بهطلوصاتالاصالىإهتدفىنهالافكارءلىمقصوراالشل!هداووو!

الواقعفيهيالصديقالكا.نبليط)ورهاألىنبربز؟،مالاصهدهءتلان.ايضا

كملم،اماصراالعا"فياسيةالسبارحبمياةصقا؟قمنكتيرازءجاهلاحكاملاسارررانوضوحفيلاحظظ"مقانهمنجزءفيا!كا"ب!وول

تتحهصصياتناتبردهالذياأمكريارجمودمنزوعالىبنا.ز*ودافهاالردثتجسهبفييشعا"مابقدرلكصوبركأداةالحواريستهـحدم

ىاقبلمرةالفيرفهراىالىبحاجةزرككريوء،اي...وتج!نارهم!هؤامتاكي!جممانفسهاوالاح!الث،يركضممهالذيالفكريحمنوىو42

مافكثيرا،التواضعمع!ىيعرفوان..،ا!و!ف!فالصارتري!صفاذنالديرلمر!يطىلم.معا!موخارجاو!تصكأوصداخوالتصويرربعملية

الفكريالغرور،ؤديماوكيما،والات:!رةم6افيأالىالتواضعبر؟دي،بينهمال!دثبتجزئمةا!تممابقدربا!تاناودوفالبراجورجوووبمن

نافنينيكراسوفمقالعنكلاميء!اننهيأناصبولا،السقوطالىالروائيالى*حفطالىلكليمماالانسانيالمضمونعنالنعبيرمهـمةتاركا

مسسحيةعنءوضلوبسالدكننور3"بهؤدان3احرمق،لالىأنتبم"الكاملةللوحة

المسرحيةهدهيفسرانا!اتبحاولوقفد،ل!مارزر"سربربئجلسة))اس!نطبيعولا،الكلامهداامامالكاما"بالامي!ةبل؟؟لمجيلاءرفاننبى

واعيا،زاضجات!فسببرهوكاى...ا،-صها-،ةةرف-اارمةضوءعلىا!طرات،!فهفيورد!أاعرفوا!نجما.دلالاتمنوراءهمااة!مان

ال!ملتحليلفيي!فكروهوالئاؤدبهوةومانإم*خلماحيامثلالميندم*،مة"حوار"الانجلم!بزيرقيالترجمةهـي"دبر،!وج))كلمةانهـوالشيءهذا

مجلةمنالاولىالاعدادفيالموضوعهرزان-!وؤد،وت!فهـميرها،دبييرزإدمالاخدلألءعاالفاكألالكاتباور-تخدء،15لماذاادريوالست...

اقاوورب،.ا"المجلة"لذ&لمقووول.؟اصرمعى")وجديا"لكلمةهل...سطورخمسةعن

بدورعليللاستاذ"الؤوميالادب"ءنمقالذلكبعدامامن(بقي.اتمفسيراهذاالىرحاجكأاني؟اوـفاضلاكاتباعئدتفسر

احهـاممنفيهلما،مقالهصطويلاالهـاتباناقثطانبوديكانوقدلحركةالمتنابعقىالمقلاتان))الىكاتبيقولالمقالمناخرجزءفي

يريدهعماشاملةموصوعبةفكرةزكونانالا"رز،ا.إقيؤ!؟طئلاعاممةنحئلذلك،ةتلقازحررةفيالهـوائيالبئاءعلىسمات!اتؤرء!الدراما

حيثالمقالفيالاولىبالعبارةالاحكاملهـتهمثالاوورلمماضرب،اركات!"الروابربئفيوميدية3خصيةنتنجدلا
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العربامضزجثم..آنداروداكلوجكانالذيبالحكميةالل!ضائقينسياسب-اشطرااءمهوريرةااؤلهمي!بنالوحد؟تكنىام.))الكاتبرقول

الاطلاقعلىمهسؤياالعربإبى.نكبوام،حضار؟1""راجار،لمصريي((ق(لادبوالفكروا)دولةإ.جتهعؤيا"تكاءلةنظربرةهيبل5691عامفي

."*خ!وونالم!43اريلضالذياورثويبامن؟وعايعرب؟قورويميننضمناهمابيننهنرزفانواجينامنانالحقبققىوفي...

ا!حضمارغاثارنرفط"!عصبينوأسئا..عرب"صرؤيالانونحنوالادبوالفكرلدولة1والمجصمعفينتاءنةنظر،كأالىوصهـغفكرةتكونانهو

علىصروجاليداهذ!فيوليء!....هاون!4نقدتهاول*::االفرءو؟يةفكو!*-وىلي!ستالو-دةان،كلا..؟ا!واقي!وهداهلو*ق...

ليتراثنعتزلكيبال!روبةالكفرا!روريكلظايى!اذ4كها..عروبتضا.كهفمونالانتنزالميةفكرغكذلكبرزتكما،السياسيالميدانفيو؟ضحة

.الؤراء-ةزظرركأاوحدة1اناها...تعمي!هااىاإد!ووالوحدةيحميرياقتص

فسكان،إب(9كاب؟،/ءكرال!يالمفوصىبهـدهتننكو!لاال!ضاراتاراب!كأ-لاعامحكم!هـاانؤاظن،وألادبا!فكرؤيونظررةالدو)ةفي

ولمم..اورو،ياصلمناءريركاوسكان،اسبانياصصل"نالبرازيلىوو-يما..؟ادولةافينظررةللوحدغفهل...العلميةالحقائقمع

للاميريركاركهسعر.ينالانجل!بزالىالنظرةىورةيمنطتجاناحدوجاول"ؤزالء!(ظنويمااثسألةان؟..هامصادرهيوما،النظريةتلك

وهئاكهئاالسكانطرد،ايووالت"-رازيلكمستعمرينالاسبانالىو1تكت!ملىامأوصدغفا،والمئافشةالطورليالبحثالىتحتاجبكراارضا

الاءش(جورراصءى!امةرورحلة?سا!ربادصولولههـء،ن...مناكثراما...الاقضادوقىواكا!-ةالس-السببةالناحيةمنالا"بدا

ن!صيهاي(افيكأبالمنطقوتو*دهأادسع!ةارواؤداواتصالالحضاريوإءددوا!:*لىويرجمحهوابر*خث*وهارا!فكرينواجبرالف!ا،هد(

العربية.؟لمئطقةاليومخف!ائصه

....ورسيرمةأنتمارةاليهااشيراناحبمقالات،ثلاقىذلكبعدبةيت-حصح"الاحكامهـفهوبعض،الأحكامبهـذهفمليءالمقالبقيةاما

معتدلمقالالحاو(ليصيرمحهوددللا*-تاوانئصمبنضوةيااحو!فمقيهل،الحا"ةا،ؤىرتلنورىاء!نونتارالضروري"نالىواظن،بدر"كبولكنه

ارارالال!5لها-ارجو4نقدرءو!كأع!4قبيركنت!فوالكاتب،جمبلى!إدىءا)،رثلة،ؤي!*يا!قيالادبصصظت!يؤول،ا!فاءبرمناقشةقبوندخل

اروللاسنناذا!ءزائرنئعرا،كبيرالعبدمحمدومقال...والازدهار8صق!:أوماذا...خاء!قومبىادبكاليكوننفعلهانينبغيوماذا

لثخصياتمنفئيةششصيةتصويرزد؟جولمةعد!السعدالىلهالقاس!محاجةفياتا!اتقيالاءرنهابربئويواني،الادبهذامنالانح!ى

هـهتقبر!!!.وعضههـايكاتبالاوزرجو...الجزائرؤيا!رجمبالادبو.لمىم،الدفةإء(!ماءأىتقومأبرفكيراؤي!ختلفةاخرىطر/فةالى

فياله)!بيرالادلطال!ربيالمشرؤابظءتعرف!اتيا*دريةالمورإقدملا..ردورءاكب*،دالاسءقالورلومقال..والمبالغهالانفعال

.ا!ربهن!يهزوفر"،هـامنهفائدةلاالذي"الفهـريالانشاء"مننوعاالا

2كأيفالاهـظذ"؟ل!خانةروحالمداحون"ؤ!والثالثالمقالاما..نج!وحسن(خلاص

الشعبيالادبجوازبمنجاذ"اتصورجميلةحب4اوحةوهـوالراسفي!!رالس-4ء"!غا!قىعل!مقالارىذلكبعدلاشارة1منبدولا

ابيدانهذافيالمخلصينالمخابرينرونرجلملأوتئصفال!وبقالاقليمفي(لاةاذبقام"وبدورنتكري))بببنبصوانالادابفيالمناقشاتواب

.(لحجا.ويراوءروووألادبعلىا!تربرفيءمنصة!هعلىالمفالىهذاوفي...صموئيلسعد

آرائرلأفي،وقابمريرحائت3اذاوالمقراء،إ*تماباعتررفأزي،وانجبرا.والسخطالضيقرثيرماواذتاريخ

ي!حتمواجبئاوان،هزللاجدااكلرب!بةالفكريةالمعركةانقداءتؤ،ني:الكاتبيقول

الذيأ!ريداانالافيخلقعربيفكربضاءعلىبقوةفعملانعلينابمن!!يتهواحىسناشكريغانيللاشاذنقراأرانا4انالى..."

.الجدإد"ءتمعثاورؤول!مبةليحلملز؟مناهءجالفيدغااردقىالادبالئكاضةي!مثلمنخمبربانهنؤمنجعلناعمقفي

الواقعواحننراموالصدقواضعاةواالعلمعلىمبعيةعربص"ثقافةربىنر."..الادبيادئةد

!الكبرةشنا3معرفينس!!فسوفوالا...فيهنعيتنىالذيالذي(لكلامهـرزاولكن...مجتهـدكشابشكريغالياحترمانني

أووإدذىدحء..الثقافةوتاريحالادببتارويماستهانةالاليسصموئيلسعديقوله

وه،جم-عامث)ئا،طرإمهءنيبحثزانسيءجديداديبيصبححيئما
*لا*ك!*ع!**3*!!*كي!***ي!له!*!***بمدممد*ل!لد*ل!!3***له،*ك!كه

ل!:..صصاص:هامئهايرخجلانيرضبغياحلأامهذهان...(لادبيةالنهض!ممثل

:-"إهبم!.رشرفلاعقليمستوىعلىتدللانها

:و"9لإرواادمى"سنأددسنإأ؟كان(ءساءر؟يأبرحالفانءإىالكاتباءسارهياخرىنقطةك.

:."!ى؟..استعمارياغزوا

:*

:.رهاتمبزال!يالفضائل،العصورخلاليطور!،،،ذأر.!ها4على1ءو(ؤ-و"خار"!يءالكللأمهمداانللكاتباقولاناحبوانا

:؟..التاريح

باثما:غا)يرطر!لى:تأل-ف*ه-ىةيدجدشحصيةوكولواباهاهاوامتزجوامصرالعربدخللقد

::ا)قيلادرممصرتراثمنارعربيةالشخه-"واشنفادت،العربيةالشخصية

:سادجودطالئد:تعانبرب:فيالغزو،لجكنام...الجدإدةالعرب!يةالطبيع!مناشنفادتكما

ة.:الاحار-ينبعض3،نلقد،*مم،رالا!!والش؟-طولعلىمعناهالماضي

يبرولت:،المكمة"وؤ!دار:لسر:إة!...ا:خ!بصكأاهو4النهـ،رفيوالمهـ،...الحضاريالامضزاجمننوعا

!لى*ير*بر?*!*برء**-*بر**ءبر*بر***ء***ءبر***.ررقي?*بر**كافواازروم!مالمصريبنانمصر!حفيالعربازءضارالسباب،!ىن
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،الص!ورعدصلاحلثاعر5مولرمز5هذااكثفمن"ولولعلى*-13تنمهتبمهئئشوووءالصفحة-

،ولللهبهدا!لذى5اكسمص5،لكهو،ببلهالصفيالسدباد"ر

.."لمغامرةمنيشبعو!،مكانفييستقرو!

جميعاهؤلاءبينمنحاويخليلولكن،شعراهورةذلكبمدتبنامثم

فياستطاعكماباهرةامكانياتمنهاشنخرجصتىعليهالحالنيهو..امثلواقعالىوالطموحالفاسدالواقععلىالثودةنتيجةاـلعربي

..،لثامنةرحلته..هوالوظيفةفياخرفررعليهيرتبالنشاةفيالفرقوهذا

..مقاطععثرةوالقصيت،النعسيةحته1ر(لثاعربهيحققفردبمخلاعيالهروبرعز(ن

نس(..الجديدوجههعنالسندبأديكشفمنهأالاولالمقطعفي..بالوافع.بربطهمااخرلميكونبمزاجويصطيه

كانتلقدبل،ونكرانامقوقايفعللمتركهوانفهو،لوطنهبار"ببنوكان،بهخاصا،الماينثيءانهيعرلى..ذلكيعرلىرمبوكانولقد

البحطر(دوخةفي.دارخيروكنت)معهداره3ليمياء"فصيدتهبسقلانه..جنونبانهذلكنمتحينمضيبا

ولكن،المغامرةاجلمنبفامرولاالنسفراجلمنيسافرلاوهو..فانلا"الذعل

منساقاليسوهو،(ابولاعندياحه)الذبماالحكمخلفيمضي!جنونيمننبااليك

انه(والخسارةالعريخلفافصاقاننيوادريانساقوكيف)7يقوللم

..بوعيبضحىصدئةوزهور..دمادطعمايواءفي

وافعانه..سندبادمنهخرجالذيالواقعببصودالثانيالمقلعاما..الحقولفيالقواربوهمة

،لدينيةفالموصية..المتناقضة1!تجاماتتشده،متخلفمرإضوالعطودالجواهرعلىاعثرولم

لهايتنرمناولىهوالكلاهنولكن،الحو(ئطعلىمرسومةزالت4مارمزة!والثدرةرمزاما..مفلقصارخ?لم،الهووبرمزهذاـهو

ألمتشبهالز(هدهناكألرجيم،لكاهنمقابلوفي..لشهواتهويستجيبلرمز1(ن\عني0للمورةاستعدأدفيهممنكلعذهطتقيالذيالنبوة

أ!جتماعيةللتقايدعبدايعيشمن!1كوذال!هذاوغببر..بالمعر؟!الذفا*وربيبظهـالرمز،هعاوالبشرىالرفضيحملانيجبالعربي

الموتمفىالالهايبقولم،خلقيةقيمةعنتعبرعأدتمأاذي..و؟ضحالعربي1لرعز1ببكونانيجبخر1وبشكل...فقطدفضاكان

.0والجريمةالاماط!فيرموزناعننبحتانبالضرورةيمنيلااطلبه(لمذيوا!ذفىح

الدا-مناستتجهاكثبرةرموزا.لحشدالمقطعهذافيوارثماعرانعب1وانما،عامةرموزأبطالها1؟صبحالف؟لتاريخيةو،لرو،إات

إقول"نبذلكارادولعله..الاوروبيةوالثقافةالعربيالادبو.ناريخالرمزهذألعطيناوان،رمزءءنفكرتنايشوشماكلعنالثاعريبتعد

..فنناقضةمختلفةثقافاتلعدةنهبالحاضرةإياتناانلاخرهااولهامنالقعيرهفتخللفنيةع!قاتمنشسجهمابو،سطة

يهف،ممتلموسيظ!جوبواسطةالثءرإعوراكالثا(قطعوفي00بقوزاـنالثاعريريدعما5لجتهدللقارهـ*ءوتفصح

،والمومالغازاترمهفيصرتطفلا)الوطنهذافيعمرءاولعاشالنقادبعضطلبهلقدبل،مطلوبالعربىالرمزلياـذناـلوض!ح

بعهـذلكالجوهداعنانسلخوكيف(الرسومصدرهفيوانطبمت..يقولالليبروتنييرامثال"لاوروبيين

جديد\صصباحامنتظرا،ثارهم2نفسهمننازعا،المقهىفيرفافه.نادكاالرمزن5ضا5فلنسا!،رمزبلاعمقلاانجدلاسلمنالو"

..ئم،(لمبو(ر؟لمالمحةالصحراءالايرىيكفلمولكنه،الوطنلهداملازموعنصر،"لفناـركانمنركنفالوضوح،الوضوحيزةفقداـذاينهار

.بالجراحوالمعجونا(طحونالجسدكركتيمنيالبيضاء"لغيبوبةغلقت5)(،ا!ساشبةاركانهمنركناخرقدكنناـلثعريكونوبفقدانه،لصاله

(و(لربحللموجونفمي،الحدبتاـلعربيللثعرضرودبم!اسلوباذنالوافحالرمز

كنت.الصقيعجزرمنثإطىءفي)الرأبعللمقطعالسمفينةوتنقلهمنتخارجمهورثورة..الفولكلوربةللصورةبالنسبةقائمةالضرودة

بالثلجتموج.بوارءالح3لسيصحراـء.المريعاـلمبنعيرىبيمأ؟رىالنهايةفيأليهوتتوجهوشعاراتهامبادنهاحاجاتهومن،طليمتهاشباإه

،لثماربوبالزمرو..اتبالاثتصاد

ويخنأهبالقديمةنفمهويخلع،وصفالهطهرءلمةيبلغهناسندبادانالحقلفيالكارحة؟لطبقاتهوالحدلثهألعربيةالثورةجمهورومعظم

وغسلهماصرربالمإكشقعندما،،محمدعيسىلهاتاهبكماللنثوةطريقتنفهمانعلينا،الثورةجمهورألىقريبيننإونولكي..والمصنع

وجمرابكراخمراـلقىالربمدكاـنادعيلناالنبوةلبلطآثارمنمنتصفيتهاوبمدايضابموسيلة-بهانستدبىحتىوألتعبيرالتصورفي

مخنقنرممنعروقيصفى.بالصقيعالمملولجسديمناخضرمنالجمهورلهذابهتنوجهفيما-القوميةللثورةمناقضمضمونكل

عميقص!و.والرسومالدفعاتسعحمدريلوحعئ.وإلمومبالغاز..الشعربما*نتاج

لعلها،لا،كيفاثربماولست،ادعىلن.النجومارجوحهموجهويعبر،العربيالشعباصالهمنكثبرايحملالشعبىادبناان

ابيضاءالغيبوبةلملها.والرياحالموجوصفالمبحرلمله.الجراحوهلمص!والاشياءبالطيبمةالانسانيلقانهعنت!الذيالصافي!رعن

تحتهلهرعا*بيضالكةتكانالارضمعروقعروقيثدا؟والصقيعالتي"الهدلى"لمجلةمقالااذكرفيماسنواتثسمنذكتبتوقد...

الربيع(يختمردمموللاستفادبز5شعبية"انمانيشعرنايكونلكي"بعنوانالقاهرةفيتصرر

فألمحمعلىيكل*وربيبنبينألرهزهوكماهنا*بيضاللونان(رحبن1اذنغريبافليس..*شنفأدةهذهاوجهوابسطالفولكلورمن

وتتصلأولريالعثماثرانمنلنفى1فيهتتجرداسيلم!ص1،لطهر؟لتطبيق!؟لىو*قل!ننبناهويمهومنشعرائنامناجدوانبهداـاحجاه،

وارتبثت"برقتغصتللفط1هت!ماودؤيا،*ولىالنبضة)بإلجوهرحاوكطخليل-الثامنةدحلتهفيالسندبأر

07



يحدوختراوليستواللمسالعينيقينر؟يا)..إقينيةوالر؟يرأالشمسى:فييلمعالذيوالطيفالصوتهذاللحبدثوةهل.دكلوع

(الرواةبهانتطار(علىوحدى.ونارخمرة،وملحاخبزاجسديمنوامحؤفتجسد

انهارهمشواطىءعلىالعربمل!يبنيعيش!هحيواقعءنتعبروهيماكاررعالابهضباللونحاويخليلفيهلعبحقارائعمقطعانه

،تغتسلوناركململوبالشمساحتفياننيكانما)..المقمسعةفوجد،المحقيقةجوالىسندبادينقلانارادلقد..كبيرثعاعريلعب

(والفر؟تالاردنوفيالنيلفيالصبحواقعيبدالمحيث،الصقيعجزرمنةجزيرفييضحققالجوهذا(ن

وخلفوا.وغاربحرنافيهموفار،ارضناعنمضواالتماسيحاما)الشمسمطلعمنتظرةالمبتلةكالطيورالعاروبئالحقائقتقفوحيث،بعد

فيحاضرهم.جلودمطرحهانبتتماجلودهمسلخت،بقاياسض..ا!اةوابئداء

سهنجيالر؟؟تحرقهااسما؟هم.يعود،لنولىالذيالامسعهن،القد!مالمفاسددمهامنسندبادعروقؤ-ضفي،ارربملاكو/،تي

(؟!وناراحمردخانالر؟يافيشاعلماذاربني.وبردمالهادخاناعن،الحلمعنالرائعالتعبيرهذا،البيضاءللغيبوبةسندبادديستساما

!الثورةانهاوكلنهيتحركانيستطيعفلا،!يهاماالانسأنيبهـرالتي؟لكاملةاليقظة

ضيعرأسانهفيجد،الرحلةنتائحالعاشرإلمقطعنجيسندبادو،حصي..كاوهـةعبوبةفي

!فطرة.يقولمايقول.بشىارةفمهفيلفطعرااليكمعدت)ولكن،المال،.الارضلعروقمشدودةعروقهانفيجدسندباديتحركواخيرا

(الفمولفيإولدانقبل3لراه،الفصلرحمفيماتحساعثهب.-حالريخنمر4تحضدرعاا!يبضالكفنكان)؟لطبيعةلقوانبن

ضخمامج"وداالشاعرفيهابذلرائعةقصيم!وهي،القصيدةصباهذ.يخجلنيوماعرإ،ن،والجهـناحالغضوالشراعفيهالمزنبق!ف!،قا!بي

المجهودنغسقوائهامنتستحقوهي،ض!بممضمونمنتحملهعماليعبر..للنرءةبالتمهيدالاولىبالنبضةالىرابعالمقطعويعتهي(الصباح

مصريفلم،بهالظنحسنعندالشاعركانولقد..اليهمتملصتىلانبا!ة!وووةراف!ةحطلمةموسي!ىالخامسالمقطعيأتيثم

معوليوقفمنا،طعامنالينضحوانما،الحواةيلعبكمابهاليلعبالنار..ل!ندباداخنارالربءل!ك

..جنبالىجنبالالى.كأ1وباضافةمرتبكةبموسيقىالسابقللمقطعتكرارارراسىوالمقطع

وإجصلافياالشعووراءنف!سهيرهقجادشاعرحاوىخيلانا!و!اما..نخارتهليشقبليتهيأانبوطنهسندباداهابة!جمماغنائية

الشاعران.طاقولمانيإيقىذلكومع..منهقليلاليميشيءلر/ت!جث،الزلزالىقبلعما..الثودةقبلعمافيعبرالس!ابع

اغراءؤ"جوقه،افىفبرو!طالاولىالرمزيينفضيية(حيانا"سىوتنطلقحياتهارتابةعلىفستخرجيرحمدثانقبل،والاليورالثيوانات.

رمورء!..!ميعلكوب،مع،نبعدةاستعمالهاالىإكلمةافيالسوداءالزوبعةوتثورالليلفيالجنيجولس..اتجاهكلفي

بمعاىالقصببدةمنمواصعاربعةفع"النار"كلمةاستعمللقدرحنا.المخربةاعشاشهامنالطيرالينااوت)..والرروبا!ابات

استرحناأحولناوالحمينانالجزدادخبيلفي.المغربةالقافلةمع

والجواللبلفيتجوسخرجتالىبا!خفيةوالكائنات(الغيوبتحفناالىو

بمببرو(ث-"ل!مقامةدإرعنحدي!ئاصدرالذيوللخللالمظاواقعناالىالقلقلتسلدرمزالاسودواللونالغربب

..فيهماواخرجففضحهللقلقنتيجة(لواقعهداناموساصاب

/جسها(نه..البشارةا؟تظارالىلسدباديعورالثارونالمفطعوفي

اكاؤيأدجزء-الحدجمةوعدارسهبالادبالئقد..ثم،ادعمتوإصهـحولتجفوشفتهيدققلبهان..يعيهاولا

عبالىاحسانالدكتورترجمة-!(يمنستانليتأليفاليمبفطرة.الصباحوص!والبرقبرغشة)دمهفيالر؟ياتضيء

.لق.ع.الثمن-نجممحمدوالدكنورتراهالفصلرصمفيمات!!.والرياحالظباتنيةفيمابمتفالتي

اقولساعةتأتيسوف،وماذ\الر؟ياتفورالفصول!برولدانقبل

(اقولما

ر؟ش!اسكنلرتا!ليفلبئارمننسوا!.الدينيةالروايةرونفيشنعيريعودالمقطعهذافيافءرانون!حظ

لقلثمنوعرقهيدقةلبهكا!،محمدالنبيعلىالوحىلزوللكيفيةتصوبرها

105بالوحيالموكلالملاكجبريل/لجهبتىصامتاويظلتجفوشفهي!زل

..اجديدءربيابعثايصورالشاعراىعنتامافصاحهداوفي..

لهيزا.تحتل)...سندباددعينيكالشمسالر؟ياوتنبدجالساعةوتأتي

فحمجباربعضه،حصببببعلبعضهواله،مدخهاتمروجعيي

شبوبادفيدترجمة-سيتوىانياتاليف،والزيتونالكرمنحصون،باطفالىترهو.ودارداريمثلداد"ليوى.وناى

.لفى..3الثمن،اضلاعهشمخترواقعينيبحتل.الصقيعلياليغب.الربيعجمر

؟لملحمه(تبتنيزنودعقدوانعقدت

ببيروتالثقافةدادمن-وسواهاالكتبهذءتطلبمحمولةالغيبصمرفينر؟هاالتيالجدإدةدنيانا،الر؟ء،هيهذه

ا.كنباتومحموم-56103تليفون-543ص.بلاندارمثلدارمليونفيها،والزنودوالمداخنالخضراءالغصونعلى

الكرمكغصوناطفاللمهميكونوانيعيثواانالناسجميعحقمن

..وسلامااشراقاوالزيتون
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والجدار()*(الداربأرضالمرجالمرجانتفتق)الجرار(،فيلخمر1)تفورموسى)ال!"جةالمعرفةبمعئىاسضعملهاالثانبىالمقطعفي..اربعة

و"دع-4(تعوبهكلر)انفي"تدعيه))بلأاهةعرالثط،قصدماذاثم..،ةالحببمع:ىالرابعالمقطعؤي"عملهاواس(الشررصاعونارازميليرى

؟جانبمفهومغيريكونالصورةبهـتهالمعنىان".نديمه"/فصدكانهلصءزاجسديمنامحترف)إلاخيرالعشاءصورةالصةدعىحينوالحب

ناام(اع!بهولاعن!دياحسه)الكلمة!ذهزصتحعهااتياللقإفيةضب،عاورىا،ينبمعنىفاهـتعم!هاالهإسعالمقطعفيعادثم(ونارخمرةوملحا

يضيعارضاالوجههداولكنالاسلم71!نىوهو"تدمموه))هوالقصدبع-لبورضهوالهءدصناتمروجعيئتحتل)والنشاطالعملهولإول

مران)البيتينلهذينالشاعرأص"جارمن*هااهمتك"شبالتيالقاؤ-كألمادارري)التورةهوالثالياعىوا،ونارفحمجباربعصه،حصيب

بيناليهبرءوداساسكنغم(اسهولاعندياحسه.وتدعيه4تغور(وناراحمردخانالر؟،1فيشاع

..البشارةلمعنىتأكيداوالمحينالمحينفيا!ث-اعر4است!ماالذي"الثاوج"لرمزبالنسبةالملاحظةونفس

تيءاوالقصيدةقيمةمنتهونانيمكنلاالملاحظاتهدهكلوفىسعالظالمقطعفي4اس؟خمل3ث،الطهربمعنىوالخامسالرابعالمقطعين

..حاويخليلبذلهالذيالرائعالمجهودالىبعضفيقهو،الملحلرمزبالنسبةوايضاوالفناء..الموتبمصى

مجاهدالمنعمبدمجاهدالىوالان..والاخوةللحبر"فىالاخرالبعضوفي،وادوارللفناءرمزالمقاطع

***واحدةهذه..رمورهيكثفلااذنالشاعر

الكرماء(ننا..بنارحمةحزن11تجرت"منالنثررقيبالمراحلالوصولفيالثعاعرمجهـودانلثانجبة1

المستوىر:فيا.فيإ!،تمثللاهـةالقصبهذهبانالقولالىواسارع،(لثوالثالاولالمق!مينررزلكوافصد..با!تمج!ود(لثهععرالى

منييئتظرلاولذلك،اتهجاههاحاويخليلقصي!دةبههـاتالذيهم،ؤالعربءةارةوالص،وتنقيتهااصتصارها،مكنبتفاصيليفيضانفهمالا

..هنالظنياتيحماهناالقراء(المغارةفياثئداكثم،وفني،والشيطان،الغولصرعتيوم)ركيكة

-نةمنذالشاعرقلبعلىضبفانزلا)حزنانتقولالقصيدةإستعجمنكانالضيالمنظو"تبطربرقةسندبدمغامراترعددالبيتفهذ؟"

با!،بشيءعاليهيربخلولم،بحبفاسقبله،حبيبت"هررتهعندما..عاومهمحفظعاىو؟كءوالفقهطلاببها

اصبحالشاءرولكن..كبرباءولاشكوىبلاالقلبودمالعيندمعسقاههـن"الم*ري))وروؤفؤ!مالشاعراورطءاتنافيالمقالعفي..الثاثة

)بعهانليوقةممهيطلبفهو،حزدهالىواشارز!م!الناسكلام،نجافصسورةائىفجرهللضداعياستجابحين،المراةفيممثلةالحياة

مطسلع(لىالسابعةمع)ايلا4تبولميخ،خاىبوج"الئاسل!يلقيبالنهار..علصهايوافقولهالمعرييعرفونممناصدااناظنلا"بودليرية)

(لشصس-ان(لىالشاعرنظرالفتانسىانقبل(السابعةفيالشمسا!م(ءرأةكب!دنياه.السح-قد!ليمهوفيبمب!يهخلفالمعريهدا)

!واحدةودقيقةالسادسةالساعةفيالقاهرةفيتشرقلىالمطالدنت"!صليجشطى.رطيقوماساقيها.بشضم،دمهامنتغتسل

التيالاداءطريقةلان،بالنصواقول،بالنصالقصيدةهيهذه.العتيقالمصرم،الجباهوسوسنرغوتهمنالنهبينلكويرة.بالرجق

عنوالتصيرالتكر؟رعلىتعءمدوالضي،الفولكلورمنالشاعراستقاها.(اشتهاه؟لذيا،روالثمر

،اجديدشيعادكرت*االىتضفلم،متعددةبصورالواحدالمعئىه-يتكنلىم،عالمهـمالىرمريونبهارصفالمحبالدنسةالبثمأكة(ن

ثو؟والبستهالقصيدةفيالرئبسيالمعنىطمستانهااعتقدبل."ربالظلماحساسههوسببنرهدهكانوانماالىالز!د،بالمعريادتالضي

مهلهلا!خلقاابىاليةالاجتماعيةالتقا)صدتسلطا!علفىفيالشاعريموروفما

القصيدة5هداختيارالىدؤعكالذيروا...قاريءتساءلوربماالءيلوركامسرحية"الدمءرس"الىذلكفييشير،مجتمعئاعلى

تمتيلفيناجحةليست"قولكماوهي،الفولكلورمنللاستفادةكمثالبمنارزواجالىالتقاليدضغطت!تروضهماكليضطرعاشقينفيهاصور

؟الانجاههذاصبيبت"الىورمضيعروسهالف*تيتركالعرسليلةوفي،يحبلا

منذالشعريانتاجهفصرمجاهدالمنعمغبدمجاهدان..واؤولك!ا...ودضونءر،يئتلهـ،حيتال!،لالىويهربانعويسهامنفينتزعها

مجهوداذلكفي،يذلوهو،المحاولةهذهعلىاعوامنرللأثةمنيقربماحين،الجميلقىزونجهقلال*ي"لحن1د،ك))ؤصتةالىالثاعريثير

يرونومايرىماحول.بعارضونهمنبحماسيجادليفتألافهو،جبارا..يررثيهاحباتمه؟ولبقىثم،تخونهانهاسمع

نظربا،اساسا،تجبهمايعطي(نحاوللقدبل،الانجاههذامشاكلمن.."1!رمءر!ى"الىحاجةديالمقطع!رزااجدلمالحقيقةوانافي

قيالعاميباللهجةخاصةقو(عدوضعفيلهوصدرقهوشمهورافاجضهدكأالاجفأعلتقمايد1فسادعلى!ا،دلالمةكافية"(لجنديك"قصةلاناولا

اللغة!صفةوتعطيهااللهجةصفة"نتقذها،ارمشرالوصارا)معين(لمقطعهذارموزكللانوثانيا..الحاضوة

تثفظوسلمةالامجا!!المنعمعبدمجاهديفعلفهاارىلاقأناوبعدكذلكت!ونويسجبانشائعةرموز(نها(...الجنديك،المعري،سدوم

جديدةلغةبحجة،قصائد.فض-يرالذي(لذوقمنللهربالوجهبماءا!اؤكأاؤ!امعلىالاصراروهذا،ملموسةاج؟ماعيةفضاياءنتعبرلانها

!جديردواتجاهالشىاعرمعلوماتانتبينااذامعيبار،صبحالمقطعهذافيالاوروبية

يعطينالامجاهدان،المحاولةهذهسرهوالعجزانءلىوحجتيديسن!ةانهـ51!اورقولؤ،و،خط!ةاوناق!عةالعربيةرموزهءن

بالفصيح،ثبيها(وبالعاميشبيهاشيعايعطيوانما،فصيحاولاعامياا!جقدركانالاغانيصطحبدير؟3ببئما،حماهفيوقعتالحن

مقنع.فيشيءحالايعلىوهوءوجودةزالتما"سامية،ءتسمىلبلدة(لاحمصمنيخرجلمالحمصي

وسنجد،الامحتبارهداعلىولنعاملهاالفصيحمنالقصيدةولنعتبر!!صمنبمبممترا(ربعبنبعدعلىالشماليالاقليمفي(لادحتى

الخطأينهذينعناهـؤولموانهالىهنارز-.اتالتضرير)*أيمنمثقافت"دونالعربيةال!تعاءرثقافة.لكوناناكأصاهماانضى؟ن

يرالتحر،،والمرحالمرجهـلن"وا،ل!خمرةل"والصحيح،المطبعييناورروضبهبمبناين؟لخطهدين(لقصي!ظفيخشفئا31اداخاصة..الاودوبية
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الشحربرمن7يخص?رتينالنساعران-ا!لةسأفربولكننياحيطو!ن-عندئذ

!أليولصنأروابعدذاشنبكابعنالعددهذافاق..النحوفيوالثانيالقافببةفيالاولالخط..سمطربناولةب

أك-ماهـ"و((قشماتصهنا"لسيطولا،ةلمعتادا"بلدال!"ءبة.

والىألقراءالى02!عذرذ،(العربىالوطنفيالثقافيسمهمنالى

للإاطبئمعددالمنحنىفيدورثممنعع

..يرتكزالذيالقاهريالنذقاساسولى"سنه"كلمةيعاملانة

(لجيرانيخذفضلامكيرأنلمي-فعل"دور"فعلانالثانيالخط..خطوهذاالمفتوحةالنونعلى

ثم،رئيسىبلااصجحتالواسعةا!راران41ؤثرةالبهإررةوهـكنى"دأر"بمعنىلازمفعلالىبمزاجهحولهالش!اعرولكنمتعد

!ذالجيرانالعابرتخيفمظلمذامسستعروضبماخطالتالميناليينوفي

كأ.عاليموسيقجمعلمني!حكجبماخأثبرملالىولمبناءاساساالترادفنجتهئامعيتهـلافيانالى

..اطرارفتعقذجناني!مكنفماذامجاهدفصيدنفيامادمعيالفرحمنففر

حزننافيحزنكتنفثابتاولمجتلا"صي"معقافيةت!صنعلاذلكبصددمعيكلمةانثم

والاعيناالقلبلكفتحنا،لىقتفكلمة،لغويخط(الشهورطيلالدمعينقصولم)السطرهذافي

ثانيةبصهورةالمعنىونفمث!العاميةفيولاالفصحىفيلااطلاقامستعملةعيرطبل

ة!بنا!لىنزلتاستلعنكيقولونعنهمونمنع)عليهامثالفهذاالاسلوبركاكةاما

وسهلا،نزلتفاهلا!(راماالم!

وققللأحفيسهرناذهارا..الفصيمالكلاممظأخىوليستالفصيحالنتععرمنليسعتالقصيدة

ثاماةوبصورةليستانهاايضاوسمجدالشعبيالشعرمنا؟هاعلىلنعاملهاذنعود

تهـمولاممرقةثيابااليئااتهتبساطةمعتسحبملامفتعلةفصميحةادواتفيهـايقريممجاهدلان..كلئه

ابو(بناتطرقوخجلانمابفراغ،حسولكه،بعنفالفصحىيرمزقانه..ألشعبيالاسلوب

المكيريراءتطردك،نص!كلئلاوتخشعىء..بنميلنفسمهليحتفظقافيةاوكلمةفجاةفيقضفمى،محلهايحله

نجضلمنحبكباناعرفت-ولكنحزنناؤكبحزنكلتنفثاالينوجئت

.نسر،لا*هـزقةثياباكانال!ي)معطفكعلىالدموعسكبنا.والاعيناالقلبلكفتحناطرقت

(إاسإت!لأ!ةءاىضعمالىالالىقليلاصبح"أعبئ"علىلعين1جمعاناعلمانشي

قهؤلياناذأتيتفقلابالحدوايحاءتعطىالافيلانربما،الايامهذهنسعرائناالسنة

راحتكعلىلتنزل"العيون"تعطيهثئالذقشعرائنامعظذذيهيرغحف(لذوفالحزنايحاءمج

...بة..،قصيدتهموضوعمعلاتفاقههنايستعملهانبمجاهداولىكانوالذي

استابالمعىاكسبت(ثترادفاتهدهان/بمتانفارذنءي-تتأعوولىالتيالفصحىالمقافيةاقتناصالايومهولاهداءنيغفلمجاهدذلكن

؟جديدفقيمذالحزن.موضعمناك!رفييحطمها

عندمايخ،يالذجؤالثممكليانداعيهذاعلىقائمةمجاهدقصلمداانقدوما)السطرهذافبم"قد"اعتبرحينمعيالقارظبءانواظن.

ألاداء..يستوجبعندماولبسىالشاءرنفس،ييهج!مشجرقميصعلىعمامةاو،جبةعلىفبعة(وعنيعنكيقولون

...و!صدافؤنمصادقةفكرفاقنجد،الشعرفىونظرنااللغذغادرؤافاذا

هذهفيمجاهديمضغهاكماالحؤنكلاةيمضغلاالشعثيالشاءرانوالنقل"لىللألماغنياتخمس"الملالكةنازكقمهءدةمئمنقولةفكرة

رفيعااصبجالذئقا(غنيحافظمالحلدعبديمضغهـاوكم(،الفصدفمجاددفعلهماكل..اضافةاوتطويردهني!تمعندما،سرقةيعهبج

علىالفصيدفلهاهديتكنالذقب،حزينافراراصذتهفيانءرفع!ما.؟لكقصيدةمنوصئجئصورة(لحزفيالصديق،مرادفةانهنسجرواعمرهو

!إ"كثعبناحزىرنقصذتهمسافاجرخلفيحملالذل"انهعل،الشصبيالشعرخصائصمنخاصيةالحورترادفانوالحقيقذ

..اردتانشعبنالحزنمثالهذا.."جاهدا!تاذاولفييضعالشعبيفالشاعر،فيهالبناءوسائلمنوسيلةإهمهي

نأيحي(يثفالج)ينجذقلذاللياليطولالمر؟يةمنتحذلهاجديدوبتفاصيليكررهارئيسيةسنروقصيدته

رإنحى(واخذ)وخدمفردغزالعلى...العامذالانسانيذالر؟براالىالمحدودفالشخصية

حبومناتىوقءلي!اندرن:العائلةلرؤالشعبيةالبثائيذهذهاقرأ

احبه(مناتىاذاعلي)نذيكويسوبابها،وسيعهم3رار

عئترعملهانئىماعمايل؟عمللاريسبلاصبحتندامهميت1م

ئعبله(عنتر،صنجلممالهالاصنجعانيوبابها،ذليعهدارثي

***ساريبلاصبحت،ندامهميتيا

منسلختمابعدالفصائدبفيذاتناول(نيمكئنيهل..وانجبراشاشيعليكنذرلادارهةيا

هللدكلتةاردفاءالاصللشعراءا(ذااكونانني؟سلختما*دذئصفحاتالماشىيرخوفحضلامكعلى؟

حجاريالمعطيعب!؟حمدالقا!رة!فعلتلو؟لريسسهيلحرامعليكنطرلادادكمبا

لا3



ميهةه!بنفمشلقص!ةحدنقولهامينكينقرفع!كباعم!ابنظرقمموصشينقالموهناتبحيؤيفالناا13ثمهصلهعلىلقصبصىتتمة-

.هصيرمصهصصه،
و!و،النه"لمةذوجتهاماممعنموقف:الاولالموقففيتمثلالاولى.فريزةتدالمكمو!التحدينزعةاخذته؟لذيالشكلهوذلك

"البطالا(هدايسصوروهوحسابالف،شكولاحس!ثم،قتلهايحاول0.0000001.-

.داكعفرمريزه!صهشهي

جبإدة.(دإبمونة))انفاس!يخمد؟،وتالةبيدهإمسكالذيلجديد1ولكن.افيشاجحتالحوادولغةجدامقنعالقصةفيالواقعيالسرد

الىمنهاخرجاخرىلمحاو!تالموقفهذارلطالى،ذلكعنفعدى.....ا.001.ء..
لمجر..لعسهبهحدلديا.،حدرحابهمنيعيدانالكانببامكانكان

القصة.فيالاور؟سيالثانيالموقفالى،الديدقلالذينالكتاباولئكمن-نيصبدوحسبما-الكسانالاصتاذان

موففعلىتعتمد،ألاؤءصصةاو،القعببرةالقصةان،نعلماننا(لكاتبانانحي-همنغو؟ييقولكما-يلهثونوهم؟لكتابةيمارسون

اننابيد.تكميليةثانويةاحداثمنالاطربعصرصولهتدور،واحدتعجكانتالتياأتصصارقيالعو؟طففيفريزةملاحقةمنمتعباكان

عنيفة،بأءداثالاقهوصةيزحممن،كالنالنمنهناكاننلاحظ
...المحمومنفسهابها

عأسس-افنيةاءالاهمؤمهاتتس!اوىاو،*نفعالدرحةفمهاتتساوى0011.
.......حستروو،؟لسريرحارجالطو،ليالسروالىقد!:النهايةاما

.-الاقلياتالههاذاتالقديمةالاقاصيصمنبكثيرفيذكرنا،القرارلهذافريزة

توضح،الفنهذا(سماتذةكتبهاالتيالاقاصيصالىواحدةنظرةانييثرالمسرحيالمولفيضعهاالتبمالستاركقفلةانها..المقطوعةالباترة

اوضحومن.اقاصمصهمفيألاساتدةهرص!ءيدصكدهاالتيالاهمعة
...-...والاهجابالرصشة

.تشمكوفاقاصصرذلكعلىالامثلة............

....مريزء..سحصيهسداجهمعتنسجملحدسذاجةالنهادكأهذهميان

عطببل"بعحوانا!ولىاقصوصينفيباناليكالالتاذبامكانكانموقففيالذا!ةهياين:تخساكللانلنايحقالاولكن.حقذلك

!"ديكمصرع"دعنوانوالثانعة"حديد.ء....
....كريزه؟ب!طر-ريبولا-م!رساشيئاكالتاككبا!بوةمنكفريزةقاة

ماع"لالمهثدينمجبيازوهر"وبينالمقدسةالابوةازاءالواجببينفريزةنفسىفيع1الصرهواين

الاحرارالعواقيينالادلاءرالطة.
.س؟الحياةمتعممارسةفي(لرعبة

الى!هضاكصمرنوريماتص!هدمة..الواقعيةعناعر(همالقصةافتقدتوبذلد،تمإمامنعدمةالقصة

--هذهميالمقاريالعموديكولىانيجبكانالديالصراعصرار

ر!"*!

البصك.الرحمنعبدللاستاذ"احلرصكليزانجة"قصةواخيرا

--!د:ص!اوءا!فرئرى!ي!سجاهداإحاولفهو،ملكزوجته،يىعاىبشرفهاصيبرجلهعن
اطلقواخصرا..احرحينارصبنعشيقهاوردم،حينابدمهاالعارغسل

المودبالمهذبديكه؟صابلقد.يوفقفل"،رصينديكعلىالنار

ميممتيماععلقش!الوقحالديكذلدمنبدلا،الوجيه

قتلمعتمحاولةهيالاولى،"اندرو"او"موقفان"القصةفي

لمحذارص1ممصبصس.القصةتنتهيثم،الدفيمصرعوالثانية،ملكزوجته

ادصأصصسئصصسماصرصمحاولةأهمعةعن!.لقلأهمية،الديكمصرعاعطىقدالكافبان

لسرصلصفاإوصسيثبالتىالنهايةكان"المصرع"ذلكانبدليل،زوجتهبدمعارهغسلمعن

فلمحي!فيبصثطفىانيغالأا

ارالمجشيرداعوتالاصلفهاف!أفيالاجمب
عشرالتاسعالمجلدحديرعاصدر

!خهـ.صئواص.دص.تصاأصعربيالعالمفيوعمصد!اووكلاءهاقراءهاتفيدانالثقافةداريسر

فىبرر-ثيفا.ص-صص91ا.6القادمنوفمبرفيمجلدا25فيطبعهيتمألاغانيكنابان

ص-صص.(يونجو)حزيراناخرفيينتهيفقطشهرولمدةالمناسبةوبهذه

مفاهيموصرصبمص-صالرص-.الاغانيبكتابمشتركلكل%02قدرءخصماتمنح

لامث!إيه!(اصصلرر!ال.لاه3ملاتا!بدل
سطقبا!!ىح2له(لبريداجورفيهبماالعربيةالبلادجميعفيلبنانيةليرة.15

-3ءحزيراناخرفي؟لمنتهيةالمرهخلالللمشترك%.2ويخصممجلدا

لبنانيةليرات6؟لواحدالمجلدثمن-يونيو-

1813صى.-يهرجمهوالنممضللطباعةصضل!عهو4هنعتوراتيروت-اثعقافةد؟رراجعوا

الدارو!ءوعموم03ع61:تلفون-3(ع.ب.ص
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ع!حئىركح!!!!ظننظ!5

يمء"أ9-كاؤوأط"ع!االساكل"ش!ووكلن

أنطس-تو!ير

وادبرببةفلسفيةدراسات
رباجمماأساررارأبتفخريماجدرلث!دأبن

جبرجميلزيادهميخسيم!احبظرأارسطوطاليس

شيخوالابودمنةكل-لمةلمحميريوحشدالعربفلاسفة

رامرع!ارفاجعفريةاالحكمضووريك!ميخائيليخبالا!زوما

نادرادبرألاسسلاميةالفرقاهمقميريوحناالعربيةسفةال!لاصول

نخدهرفدئيلالرورب!ةالاخةزورائبفظبمظاجسدللغزأليالفلاسفةتهافنت

نخدهرفائيلالعالمادابفيلةجىف.نوتلفردينانحلبعنتاريخيةوثائق

جبرجميل!رهوح!ءظإلمحبشدحهتفكتورللعزالبالستقيمالسطاس

البسهتانيفيؤادشيحوللأبالحدلثةبإلجاجات،فيوؤادالعربىالادبفيالروائع

شخوالال!خلدونلارنا)سه،ئلشفاءنتالانطوانالقاهرة!يطولولىابنصامع

...-ا!لس!لغيريلاميلللإجت!اء-"العدالة

فباغناطبوسالعربحدائقفيالادبمجانيعبدومحمدألهمزأنيالزعانبهـيع"قاصات

نويابودمىألرزديعبادلارنالصفرئإرلر!ائلأصا/فيانطوتالع-ريلابنادولأتاريخمختصر

عممنطايفنساتالمعاصرألعربيالادبفيص-هتخباتاجزاءلسبعةنمئيصالحانيلانطوانويىلمةليلةالف

تامرفعدر!،ءإ)ووخلأنالصفاءأظبوانحقبقيةج،ررأبراللفارابي"الفاضلالمدبةر:ةاهلاراء

!ادرادبرتزليالمعالخياطلابيألازتماركتابادياسلسهيلكالفيزأيف-لجانماركسكارل

.اددوريادعزيزعبدروهـالعربالتاريخعلمةنثفيبتثبويجموريص!رشدلابنالطبيعةبعدماتورب

كوتثىودههدمورهبنلثابتالعددالىءلمخلالمد!كت،بجبرص!يلللجاحظئلالرلطوأهماًلخبيينوالحيان

المعاجم

عربيالفرأزهـالدرية،والمضجانسأتفاتالمترأدسرقامو،المصور!!نجد،الطلاب"خجد،ألمنجدومنها

...-عربىو!رنسي!رنسي-عربيالفرأئدالدرية،عربى-يزيلوانبنانكايزي.-

للمطالعة

لر.فنبازوؤ!4.هض-ضعر.للقدرهـنهارب.حنكشيات.(رواوميخائيلالعرأقيئللكاتباشميرأم

عائاة.الث!عبأبنةانب-ة.اجنحةفاتر.زيتبصنديى.غرورالض!باب.الاباءخطبشة.ت!دجنيئلا

ستالجنونالء،ر.اسموألأ.ف!معالكشاررحض"51.ف،والكشالجنديباوكبادن.الربأنتصار.فةغرفي

.ألفامفةيهةالجر.المعركةبعد.الظباءصارع.الاقزامرجنألاحمر.رجل.ألقرصانالصوأبالىعودذ

..0الجمتبمة.ألخائنألارن.جزرالغدر.الص،عقة.ألثائرالفتى.الشيطانمستنقع.يعالمرالانتقام
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