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محمدللسيدمقالاالسابععدرهافي"داب71"مجلةنشرت

ولمميرلممنبهيخاطبانويجوز،فتطئ!مننعجيب(ترالم)"بامىغفارالتبمنددا،لعربية2الملغةعنفيهيدافع،اًلعمريعادلى

صل".التعجيبمعنىفيا(ئلمجرىيرقالمكلامهذالانيسهع.نعليقالاللكنابةدفمنيوما...والنحوواللغةبالاسلوبالمحديق

التعجيبأيفيدماالاستاذينكلامهيالمقالديالاخطاءتصحيحامروتركهانفسهالمقالهلى"الآداب"

في.اًستممالودتوسعالتركيبهذاعلىنقيسانممكناوليس.!لقراء

الراكيبمنالركيبهذالان،الرؤيةفعلمع"الىة)اًلجرحرفكما،تماماواضحةالعربيةاللغةعلىالمصرىالسيدغهـةتبد!و

الواردةاتراكيباننجدهناومنشكلهاعلىتحافظالمتيالجامدةهذهيخرتهولكن،لمضشرمابهقراعندالدقيقالاستقصاءعليهيبهر

فيالحالوكذلك،والنفيالاس!هاممنتتألفكلهاالقراًنفيالوقوعمنتمئعهلمالعربيةاللغةعلوممنوتمكنهاط!عهوحسي

عرضهنطاقفيبهاتىالفيروزاباديانثم،المحيطالقاموسذكرهمجالفي)1(يقولفهو،الكتابمنغرههلىينعاهكانفيما

الىأيتكالحديثوفي"فيقول"رأى"لفعلالخاصةللاستعما)تللاستاذ"اًلابىببوضعية"مقالوفي)ةالكتابعئدالنحويةالاخطاء

اًلموكذلك،مفتوح!ةوالتاءاخبرنيبمعنىالعربتقولهاكلمةوهيوصوابها"بعالشعرمليءجسدلهيكونانوأ)العبارةهذههلساغالب

".التعجبعندتقالكلمةكذاالىترصررمميفاًدرجموفلسف("بالشعرمليثاجسداًلهيكونوان"

هثلعرضمنحرجا"داب71"صدريضيقالااًملوخنامااًلكاتبيتو!موكيف،صحيحلكلامإ!الخاطىءالتصحعحهذامثل

علىلنتناالحفاظعلىكتابنايحرصاناملكما،العمرريالاستاذآراء؟صوابهوفيماالصا

.)*(بمقلوب!المحقديملأالذينالنسعوبيينايدي(اليهاتمتدانمن!البالاشاذمقاللمراجعةدفعتنيالعمرفيبالسيدثقتيانالا

اًلبيكصدفيحمعيد5يكلنوان")2(يقولفهو،خطعند.ال!مانفوجدت،هدسا

صهههههههههههههههههه!!!هه!الخ!فهلحررةفييقعاًلقادىءلمحانولهذا"بالشعرمليذاجسدا

فاختلالمعنى؟)*(الكلامقلبمطنعياخطانهناكامالعمريالمميدمنيد

!صالبشرولعوم..لعومهمالاكلونأمعنىدهاديسوهي"اولا"كلة57عىنفسهالمقالفيويرى والاصلمطبعياخطهذايكونانالمرجحانالا،ذالرموقعهافي

السميدلجلبقلمالاسنجابه...منياع!ساكنتوقد"النركيبيستقيموبذلك"لولا"

"ه!هه!مرهوهـهه!هههص!-"....وجمتانلولا

منالماضياًلمعددفيصفديميمطاعكأبهانذجميالقصصنقددرأتدورعلىنعيهمنسطوربعديردالمطبعيالخطاا!عذانجدونحن

عناكونهااًنجاهداًحاولتالتيالصورةبذلكفاكتملتالآدابمجلة11الحرو!ومنضديالطباعة

وتعمي!،لذاتيةابانطناعاتهالموضو!ي!ةافكارءاختلاطمنالاديبذدنالقارىء.ببادر)3(الاسلوبيةا!خطاءعلىللامثلةعرضهوفي

اخذفقد.بهلوانبهايتابعهانيمنطيعلاالذيوالفزاًتها!كامه،نجتقدفهو،.فصحيحهيحاولاليهذهبفيماتخطئتهالىالعادي

الاساليبوتعثر،الناشئينوشنهالناشمنعنبالحديثلنقدءيمهدبحرف"اىرأ"الفعللتعديتهماالكامليوهثامحاويايلياالاستاذين

لاحكامهالقارىءيهيىءحىالخ..المغسامينوششآفرانستارجوداًلىترى،غمليةذاتوهنالمك"الاولقولفي"الى"الجر

لقصةالااتعرضولن.نقدىاساسايلهانعرفلاالتيالذاتيةالىنرىاىالاحوالمنبحاليجوزلا)اًلتانيوقول"اسطوديةبعين

هذ.عنمطاعالاستاذيرقول.فقطكمثال"نزرعهالذياًلملح))("...الآداء

لنالتقممشخصياتهانحتتوقدالمحزنعنقصةانها":القصةالجربحر!منعدياالر؟يةفعليجدالقرآنفييتاملفمئ

احداثهااوصافواسترسلتصورهاورصفت،محزونينبشرااً!ر،فيابراهيمحاجالذيالىترا""تعالىقولهفي"الى"

.،.،.لا..0."صافاتفوقهمالطرالىيرولماو"و")،(...الملكاللهآتاه
الكالبمعلحياكيمالمسعملالهالحرلىادواتكلفيهااستعملت

غرامهميكونلكيالشيابكتابنابهيغرمالذيالاسطوديالحزبئولكثماني"الى"الجربحرلىمتعدياالكريمالقرآرفيالر؟يةفعلويرد

،الموتهالفجر،لقلقا،الضياع:العصرلكليشاتمطابقابالحؤنذاك.مر-عشر"

هذ!عنمطاعالاستاذيتحرتانالمؤنسفةوارورنج!ؤة"..ا!حزنتصويبهفيمخطىءالعميريالسيدانهذاممنىلشيولكن

بهذهاًلمغرمونهممنتمامايعرفونالآدابقراءانسث،اً!رراتلوفنتن،الكا!بهوهشامحاويايلياا!ستاذ-نمعالصوابوان

..!مبهمضبابياسلوبفيعنهاوالتعيرا*لميثاتالىترالموكذلك"دجدناالمحيطالقاموسفي(رأكي)كلمةراجعنا

.3........1.......لاالرؤيةفعلانالك!مهذاومعنى"التعجبعئدتقالكلمةكذا

هيمحسهصالمصهفيقوفى:شوسماعيلاشخاصهايمبعلنيعللباددكيلي،التعجبلتركيباًمنمقصوداكاناذاالا"الى"الجربحرلىيتعدى

ولكنه،فحسعبهذاليسرئتهفيالسلبخرمنهناك"التصديةهذهعلىاًلكر-مالقرآنفيالواردةالامثلةراجمناولو

ليست،فتاةيحبذلكعنفضلاوهو،واخواتاماو!ل،كادح.التعجبتعنيدجدناها

النبيالاخرالشابوهنالر.(عويناتتضعلانهااللحبموضوعاتعالىفولهتفسرهعند)6(يقولكشاررفيالزمخثرجموانكما

:يقول"...ألوفوهودبدهممنخرجواالذينالىترالم"

كلمةدمئقفيالكالحطهثهـامالسيدمنجاءت!ناا!داب)*(اصلاواردالخطأأنافرجدالموفوعفيالتريرقلمحقئ)*(

.."الىيرى،نسلشممالهاناويدكرالعميريالسيدعلىبهايودالكاتبعبارةنقلالحمريالاديباناذ،هلسافالبالاستا.ذمقال!

الىا!!رةبىهتخ!.اللكريمن3القر.فىمرةعئريهـنوردقدصرةكازتولهذا.مغلوطة!طنتكماص!محهاثم-غلطهاحثلىعغلوطة

كلمتله."ا!داًبءاحرردنااليهامضافةالنبيكالاديب
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،باستمرارالبكروعيهتهاجمالتي،الوحشيةاًللاشخصيةاًلمملقاتوليسطفوتهمنذاًلمكسورالمفلطحوانفهوجههقنحالىحزنهيرجع

الهدامةالفرديةالىمنحرفشبهذاتهعلىفينكفىءمطلقةشبهتنتابهقيمصعيديأباهلان،اضخماسباباالكيرلحزنهفان،فقطهذا

البطولهحلمهناويتحول،الا!وانيالحقدالىالمرولىالتشفيالىالحبمنفاشلفهوذلكوفوق.السجننزيلوهوحقرةبجريمة

اياهاتعطهلمفيمةلهليعطي،رائعغريبموت،بالموتحلبمالى.والشابالدكتوداستاذ.منهسرقها،عبرهاطالانبعدحبيبتهلان

يقولفهوآرانهفيتنافضاوجدناماك!راوناقدنا)2("0..الحياةهوسعادتهوسنب.اسماعيلهوالجماعةهذءمنالوحيدالسعيد

قطعاآمنتماانا"77!ي91ع7آعااكتوبرالآدابد!رفيمثلاالنجاحفيالاولفهووبالطبعالوجهجمالحيثمنالاوليأتيانه

العلملثرطاًلموضوعيةاناذ،موضوعيايكونانيمكنالادبيالنقدان(،.0الاخرالجنسلدى

موفوعيةاجلمنينافلمنالنقادبنىكانواذا،الفنع!وةولكنهالقراءةالكافيالوقتلديهيكنلمانهالناقدعرضمنواضح

والفنالعلمميدانبننتخلطفاشلةمحاولههيفتلكنقدءفيعلميةالاولالشخعرفمثلا،الاشخاصلمعرفةاليهاالرجعاوالقصة

".معاوالفنالملمكلامهيهجنخلطا،عواط!بهاويقصد(عويناتتضع)فتاةيحبيكنلم(ننيل)

للقصص:نقدءفي91ع9عاماغسطسعددفيفيكنبويعوديحبكانلانهقناتهالدكتورمنهيسرلىلموزكي،انماميحبكانلانه

موضوعيبناءنقدلمكلبدلاالتيالاإجابيةالنقاطعناولاولابحثة)اسماعيلتحبكانتاقى"عايدء"سرفيفقدالدكتوراما،عواطف

،(..عئهاالكشفمنالتيا،لتناقضمننفسهانقذلكانالقصةالناقدقرأولمو،ويحبها

الاستاذبينمتبادلاسخطااوقبادلافهمسوءهناكانوالحقيقةمحزونونوبشرهاالحزنعنقصةبانهاللقصةتحديدهمنميهوقع

فلم،هذاوقتناحىا559ًعامبنذالآدابوكتابصفديمط!اعمنيعرفلمالناقدالسيدلانالسعيدالشاباسماعيليبمثم

عييا-هذايكونلاربماسعليهاالمعلقمعواختلفالالهمقالاارالمذيالاطاريكنولمغ،عايدءاوبالقصةعلاقتهومااسماعيلهو

نفسه-مطاعالاستاذباعنىاف-اجما؟شبههناكانالعيبولكن،وفهحوعيعنبلمطاعالاستاذيقولكماعبثااًلقصاصاختاره0

حسنالجليلعبدالاستاذاشاروقد،بلغموضتتسمكتاباقهانعلىيعرضاناراد،مختلفةنماذجخلالهمنيقدماناستطاعحيث

واظنالكتابةمنالطريقةلهذ.ا619ًلحاممايوعمدلابحاتنقدهفييعرقهاوفنيةبدقةشخصيةكلورسمجماعيةتجربةخلالمنلسلوكها

علىالنقادتعليقاتبعضوهذ..عليهساخطاكانمطاعالاستاذانقربعنونلمسهامجتمعنافيتعيثيالتيالنماذجهذهاحرمن

ومذاهنهمافكار!مفياًختلفواانجميعاوهمصفديمطاعكتاباتقراءتهبعدالعاديقالقارىء-مطاعللاستاذنشازاكانتواظنها-

كتاباتسماتمنسمةهوالذيالغموضعلىاجمعواانهمالاالنقديةانهايحسىولكنالحزنمحنقصةانهايحسلانزدءالذيالملحلقصة

مقالعلىتعليقهفيالعالممحمودالاستاذفيقول،مطاعالاستاذالمحياةويقدسالعملاًلىيننىشناب،نعيشهالذيالمواقعمنقطعة

96صء59!سنةمايسعددالآداببمجلة"والارضالشعر"نتماكلمن،جميعاتطحنهمالمنىالظروفمنبالرغملتغيرهاويسعى

الانسافي،الواقععنوانفصالمطلقةتجربةالحقيقةفيوالمقال"الدكتورفيهيسيطرالذيالواقعمعتلا؟مهمعدمالى،اقتصادية

والشعر،اسطوركيخدافياًنسانالكاتبعنيتدمثالتييوالانسانللفؤثراتالفتاةدتخضعزميلهعحبتجربةتعشيفتاةعلىويسطو

واللحظةالعدسعنكروشهحديثمنخليطعنهيتحمث.الذيالمظاهرتقدسا!تيالظروفوليس!لانها،المجتمعهذايفرضهااًلتي

واحكامه،والحريةالمسئوليةعن،الوجوديةالمفاهيمويئ،الفجريةوليستمفتعلةليستالقصةهذهشخصياتازماتان.اًلاجتماعية

ءننمانمةمفاهيمتلوكعاطفية،ناضجةيخراحكاممقالهكلتجريالتيآلاففيهويشاركهميميشونهواقعولكنهاالاسطوريللحزنتبرإرا

."جديدالىتفضيولاوالشعروالقصةوالناسالانسانالمواقعلهذايستسلموالمفهمذلكمنوبالرغممجتمعنافيالشناب

وديوانالعربيشعرنا"مقالهعنهنداويخليلالاستاذويقولالقصةخلالمنشخصيتهتتضحالذيملالمطالهادىءفنبيلالسيء

المقالمنانتهيت".6ص5591سنةاًكتوبر(،للنورالظماءالعيونانني،نفسيمناكبراننياحساًنني":يقول(النقدخلالمنلاا

قسرا،يريدمانحويواجههاافكاراكاتبهنفسفيبأناعتقادعلىواناقوبم!..قوبم!انني،لاحداشكلم،رجليعلىواقفانني،اًبتسم

."بالبحثتعلقلهايكوناندوناموت،استريحلاذلكومعاستزحلملو.ساموتاننياعلمجدا

دإشمبر-بوذا""معندقصتهعنادريىسهيلالدكتورويقوليحميهكاننبيلان":زكيويصفه"الثلائةلاخوتيالحياةلاصنع

:57ص5591سنةفيمعب!هرتبقدانهدائمااحسكنت...داخلهفيشيءدائما

قانيا،طبيعيارسماالحادثةابعادجميعترسملمالقصةان"لاشياءيتحمسوكانيحبكانالخارجفيبهيتعذبانقبلداخله

شديىتكلفاوتكلفتهواضحااقتساراالابعادهذهلبعضاقتسرتبل."ابهـداابكيلن"داخلهمنفيصرخاسماعيلاما،"..كثيرة

."الت!يدفيتسق!اًناوشدتحتىالظ!هورلحزنهمووعيبف!محياتهميعيشونالقصةهذهابطالان

منتصفالساعةوقت"قصتهعنمطرجيعائدءالكالبةوتقولبينهمفيماوالطتفللصداقةلهذهمعليهميقضلمواًلذجميالحقيقي

66ص5691عامابريل"الليلعلىوارادتهمالحزنلهذافهمهمعلىدليلسوىاجترارهولشى

،الغموضمنجواالقصاصيصقانالمستحبمنكانولئئ"يحزنونبشراًنهم....الاليمواًلواقعالظروفرءمعليهالتغلب

الذكطالطلسمالىويفضي،حدهاًلغموضيتجاوزانيمنيلافهذاوقد،الواقعبالامراوبالجموديرضونلاولكنهمويفكرونويحبون

."اظنماعلىللقصةمعيبعنصراكبرهوالذونقماصينامنوهو-الرممنعبدمحفوظالقصاصاستطاع

57ص6،91مايودددفيال!مهذاعلىمطاعالاستاذعلقوقدبدقةالش!ياتيرسمانفي-كييرااًملاعببكلونعقدبهمنعتز

شيءالقصةفيوالاتباسالغموضامرانزوجتيقالت":بقولهقصةفياًلضخمةالمجموعةهذءيحركانواستطاع،جديدينوفن

استدعاءمسألةفيالواقعهوالغموضولشيالالتباسولكنواضح.محكمتكنيكفيقصيرة

فييتعبالقارىءيحعلالذبمهووالغموض،اًلنرنسيةالراقصةعلىغضبهاسبابلنلتمسالفاضلناقهفاعنللحديثونعود

نشرماتقرييااثنبماكلفيبلوحدماالقصةفيليس،بيقراانيستطيعمطاعالالستاذلكناباتالمتتبعفان،الماضيالطثرقصمى

.اًلغموضعىمنهاصراروهذا،(يشرلمومامنه.بسجلباردنواًس":بهاليسلقصصاانحيث،غضبهسببيحدد

الحريةبيناًلادب"مقالعلىتعليقفيخوركلعارئيفويقولفراغهمنشاخعىانتظاريمتصهكماالزمان،الاجوفاًلزمانلحظات

7،صا569ًاكتوبر"والافتصادتلقا.مراهقثوربم!)ء:ابطالهافيوليس")1(المفجعامرهلىاالى

ص!نديى.لمطاع-المعاصراالبطلازمةمن)2(.صفريلمطاع-ابوذامحيدقصةمئ)1(
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الىبلاضافةالقصيدةفيتنمممتكادالداخليةالموسيقانوارىلغت!همليست،نقصايشكوصفديالاستاذبحتانعلى"

"غرابياطر"كقولهالعباراتبعضفيللخارجيةالموسيقىتخلخلنقلتالتيالفلسفياًلمتعبر.صوروتبهظهانلتويوقدبالجليةدانما

السابقة.بالفقرةتربطحينالموسيقيالتياد0باندفاعتنعباننى."عدقيةغرمطالعاتعن

الب!-تفعيلةصودةالىاملاًلكاالبحرتفعيلةعنالقصيدةوتخرجافولولمكن؟القصصبنقدهذاعلاقةوبااًلبعضيتساعل2ربما

،أ.)2والحصادالبيالرلميلادظطىنفوسهم:قولهفي(متفعلن)الرجزولكنسيقولبمارفاجاولنقالبمايفاجألمممطاحللاستاذالمتتبعان

قوله:فياًلترابيشربكيفادريولامتغاضياالصورةتكتملحتىهذااليهماسوكلبنقدهفوجئواالذين

يمضغفالتراب"رطوبةمنوهمفيهترابا،ملحا،ادمعائترينا)،مندائماهياليوالشتائمالانهاماتوهيالصورةمنجزءعن

الشر!ذ(قكلهانولمكئالعطنئط"منالثرى"الكربقكلكمايؤكلاوتلاعنها.نغاضيتوقد،بالنقدمطاعللاستاذيتصدىمننصيب

المستحيل.يشبهالواقععنبعدفيهغلوهاشمفمنمطاعالاستاذمنتكئلماذاالقادمالعددفيسنقراها

"مدينةوقصيدةالقصيدةبينالواضحالنشابهاطهرانالانوسأحاول-مطاعالاستاذويعرفهانعرفهااخرىواسماءالاصفرويوسف:الكاملي

فيواحدالموضع:الواضحةالنقاطبعضبسردمكتفيا"مطربلا-الجهيرالمعمالقةاكتافعلىالظهور-العداوة-الحقدالفاظتجيد

السيابقصيدةفيتموز،اللاجئونهمبابلمدينةاهل،القصيدتنىكثرةكلماتالمند...السلطاتعليكاستعرواوربما-الفهمعدم

قولهةثمهنا"الخصوبةاله"هو.مطاءالاستاذنقدعلىتجرأمنفدسابقةاعدادفيمثلهاقرأنا

الغيموذاًءسرناكمياربالناقدعنيدافعوااتهوجميعابهالذبمياتحداهمالوحيدالشيء

ماءابريق،فانيا!شيخ!ا،عمياءطفلةنحملبمراجعةوذلك،(نزرعهالنيالملح"قصةقراانهفيصفديمطاع

ماءبمونوالبماريومالفمن.قدمهاًلنبهيالتشويهاووالعرضالقصةبينبسيطة

ععبارسلاليحملنبابلقوولسالسماضعابر:هوالسمببدطلالقاهرة

لعشتارقرباناالفخارمنوفاكهةههههههـهه!لأ5ههه

قوله:فيوالعذارى!((جدب))قصيدةحول
..ناهداعروساعذارانامنلانتقينالا5

:السيابقولفيهي)السواحويحسعينخليلبقلم

مشتارحولذاهلاتحزانىتارانا!ه!5!ص!،!!!ه

01لا.وقولهالعددلقصائدنقدءفي(،مي!راورخان"الاستاديمرانانوقعاكنلم

صحاباعما!الودس!عاموبكل!انقدهفيوجمغفيبريحامراالمقصائدبعضعنالاداًبمنالسادس

:السياب!لهو!ب(*!ر"!ةفقدنعرضعندماوهوالمنتسرة،العابرةبالاشارة

حسبناهاماكثراالاعواممرتولكن!لةتشبهنفسية!حا!ةانعكاسانها":بقوكاكتفى.عرقوبابوحمن

.ونموتتحت!لنذبل0.0الى

التيالمتهـلفهلقصيمهاهاية4الىلانفدالمقارلةمناًلمقدربهداواكتفيمتاهاتفييصيعضياءهاولكنتضيءان.نحاولواحدةنجمةذاتقا.تمة

قصيدةخطىيتابعبهذاوهويشعراندوننفسهالشاعربهاينافض".القاسيةالعتمة

تلبيةلحن.*لههتعرضانفبعدقصيدتهنهايةالى-فطناندونالنسيابمايفهـمبنانرغموالمدحالاطرامنكثيراالقولهذافيانوارى

هذايلىركوهودحيهريحالىالمغضوبةالمعربدةالريحوتحويلالنداءالشالحالههياًلقاتمةالمنفسيةفالمحالة،والسخريةالتمكمهوجملته

القعيدةي!هيهذابعد..بةنداءمالبىالقتالصمتهفيوالهنا:يقولاذاضاءتالتيالقص!يدةهيالمواًحدةاًلنجمةانكما،ف!يهالننجربةأثرلا

........نظمهطريقللشاعر

الساعراضطرودد"بابالتالرحيهالريحعلىفتحنالحن":له
اً.........بة.بمويالا،نفسيةحالة.نصورالقصيسواناعتبارءفيالاطراءويتمثل

..لسيابفصيدءلهايهليعايراًضطراراالمهايههد.الى"

البعد)1(.كلالشاعرلفسىتصورانعنبعيد،ككلفالقصيذه،اخي

اًلسمواحريحسينخلبيل"لقسيصارتانبعدتمثلهااخرىقصيدةلافهـارالشاعرألبسها(زياءمعرفيانها

قصيدتهان،الانفعالشعلة.فيهاوانططت،مكررةممجوجةالافكادهنه

!؟ههههه55هه55!ههترسنتاًفئارحولفادغةقوقعةفيتدورالالفما!منركامسوىليست

!!..)!(إلامابمنااًلأضىا!عل!قرأث!دلشاعر"مطربلامدينة)بقصيدةواعياتأثراتاثرالذيلشاعرانص
!ه.شكلتتخذوانمانفس!يةحالهلاتصوراننفى،السيابشاكر.

عببننىم!مداحمديقلم"جبفيتجربةيمرابئالىبحامدهاادتمسروقةبافكارخارجبمانفعال
.!!!و/،5!!،الجزئيةالتجربةفيهاوانعممتالصادفىالانفعالفيهااًجدب،حقيقية

ءالادبيةالمجلاتطليعةفيوهيس"الآداب"مصةحقمنانللقصيدةالاوصالفنقطعةباقةاشياحاتكونانلانعموفالقصيدةلهذا

المثقفينمنممتازةصفوةوهمسقرائهاعلى-اًلعرليلالشرداًلكمرى0،،مطربلامدينة"الام

....اًلى"القصيدةاصداءانالىاشيراناودلاقصيدةاتعرضانوقبل

والعنيالادبيالنعد-مناحيهجميعفيالنقد-بالنقدتعنىا.ن-انلولا،ا!امفةالرمزيةمننوعالىالقصبإةيحوليكاد"اللاجئين

طجالالدرا!بماسةجميعفيبعةباس!دبحا!اغالالتيالممتأشيدلر3ضينةوئنمدليلبمالجبفيالشاعرلامعانوذلكشيءالىلالرمزحقيقتهافيالقصيمة

ا!ممفتو!اًلبل!تيتركبانوروتذر،الآرابلا-.بالصوداًمدتهاقيالسيابلقصيد!ةالفاضحالواضحوالرسموالتقليد

اه!دايليظيمانهـنمثرون!.المجلةمادةفىالمقرا،ل*ل!هدلوبلأ!ائهيمنقلااعينا،كلنقلهابلبهايعبثحتىاني!ننطعلمالتيوالالفاظوالمعاني

فسرايهميعالوااًنللقرأءتطدكين،الماضئالعلدمادةنقدفيالمق!.الرمزيةهذهمثلالىرسقدالشاعرجمونانباتانفيايخنفيهذا

!الآهـاب"لهـتبحونهك!تابنابم!فىينرالماالريالنقري"الاسلوبءهداوضحنااذااًلاالشا)عرنفسىتصورانالقصيدةهذهلمثللايمكنلا(

التىالقضيةازاًهعجهـتممهوذاتال!شاعرذاتبينالحهلوليهالاعهتبرفي

"...ظمأىدنفوسهملافليهالاصعمط!ياخطايكوناًنالا)2(..اخرىلقحسيدةنسخالقصيدةلان،طغهناينعدموهذا،يعالجهها
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ولنساشاركهاناستطعلمولكنيسمرةمناكر-مقالهقراتتقومالتيالقويمةالالسيمن-بعقسوتعتبرمناه!ااختلا!هلى

ذلك-وثاء..اطلاقاالمضسنعلىاقفلملأننىلاذلك-استطيع.الحديثالربي*قبنهضةعليها

بالقاركيءعابىءكيرالقضيةبزمامو!دههويمسكخىساللهسامحهالتيالععيبةالأنرمةهنهفينكودةما"حوجنحئ...اجل

شيئا.الامومنيلملاالني،المسكنباهـعةاقلاماًلىسبالناتالايامهذ.في-عندكاالالبيالنقدتجتاح

موجودفهو..النقداما..؟هيايئ..صاحبيياالدراسةالنتاجعنكلشفالخالصةوانزاعةال!مةالحيدةولمحمتهاسطما

الىوصلتالذيناولمئك*الصاطلاقااحدفيهيشاركألاولئ،اولصرينادبائناعنوتتح!ث،دزيفاصالةمنيحملبماالجديد،

0..همماوفليل..الروايةايديهمالتمجيسديستحقونالذيناوألافذاذالعباقرةاولئكمنهمسواء

سالطوال-النقديةوالدرأساتالفصولنكتبكئامامامث!رمنمن...لطواـنميت5واـشناءالطواغيتاووالتكريم

اللهرد-"الاسنوعيةوالسياسةبالمقتطف"الادباءكنارعنالنريهالقاضيبرسالهاسنهالحصيفالناقدرسالةلاىللك

ثم..اولاالمضمونبدراسة-نعنىماإولسنضوكنا-غربتهما...بواهسواء

مننحنكناام1..النقدتخلففهل.بالنقدنقغىذلدبعدالوعهاوما...لرسالةوانها..هذا!سيها...وربياي

؟..المتخلفينالثاقةالمهمةبهذهتضطلعانتستطيع".الآداب"انارىوانني

"...قب!افينؤارشعرفيلىأي".نيةوخلوعيامانةمنبهتتسموبماالاحراركنابهامعاونةبضعل

لا.!سالةمن

الاستاذلحصيف5الناقدالقاعاسجديدة-جريئةدرالم!ةهذه"....
العربيةالجمهوريةابناءمن-الجمدالنقادوجوهفي"الحاويايديا"..."لمسسعاره"لوصه

هؤلاءوجوهفيممويةصرخةبإلاحرىاو-لوفتهافج!ات-المتحدةبمامروقصر.علىوهو..مالقصيرالمقالهذاطالعنامااول

متشبثينخلابهن!بوراءالجريهمهمكلالذين،المتف!قهينالنقادمحلىيروجوبما...العروبةاعماءبمفىثماوكينريفعنيكشف

الجوهرمنوالجيداللنابقناسيناوعمدعنناسئالزاقفبالقشر...الحديثآولنوالقولباطلمناعداًئنااًلسنة

..اـلكنونتنفتدابتالأجورةالمجلاتمنوغرها"شعر،،مجلةان

وادباونانقادناحشمصمااللذينوالرمرالطبلوراءماذا...اجلانهازعمتماواذا.وفورءالقولزخرفمنتبطنهبماسمو!ا

نزار-لدواوين-استثناءبلاكلهاسوهحافلناوصحافتناونصر(تناسهلثوبفيالرخيصة-للشعوبيةتدعوهيفانما،ءلملعووبةتدلو

مياًلسالردلالفياًلمائعالمركبعنالمتخلفالشاعرذلك-قباني.وسؤدداقوةالاالناهضةالعروبةيزيدلامرنول

!والذالالتيهيخرمناليهتم!وبماسمودفيصاعمةالعروبةان...اجل

زمانه.في..؟ربيعهابيابنهوام؟عصره(،جواندون"!و.ضلاكفيالاعليهاالحافدين1دكلاءوما.وسلاموحق

الذيالعصرذلك-الحريمعصر..المعنودةالمراةعصراحياءايريدالعقائ!بهيحتمالواجبان"تقولدابا7جاءتمااذا...ولكن

اشبههومنالاحياءالنربشعراءبينوهل!..تماماوانقرفيولىالوطنيةالصحافةلشالىكصمتهاعنتهـخرجانالاضرةالاشهرفيعليها

الروماذميبنمنوافرابهماموسيهوالقريدبوديرماتانبمدقيانيبنزارالمزيفةالقيمعنالاقئعةتمزيقاستهمفتالتيحملتهالبنانفي

أ..الحالمنضعافمنلفهملف(!ومنشعر"جماعةدمغتاًلتياًلارتزافىوفلسفة

انت"السمرا،"نيقالت""نهدطفولة"دواوينهان..لااًظنوكان...فناخرة...فنأخرةجاءتانما"اًلعروبةالثياءالنفوس

السقيم،خيالهفيالتيالمرأة،المراةبعنادةصتنطقكلها...."ليالاشهاد!ؤوسعسمجلجلة-نهاراجهارا-تقولهاانبهااًلاجدر

..."لنيل5"اًو"بردى،،بناتمنبياننيالمراةوليست.يمنبنلذيالصبحويبين-الخفافيشوتختننالظلاملينفضح

عنوانتحتالحاويالاتاذالنافدقالهاالتيالضخمة1املمةواث...المفدىوالوطنوالعروبةاللهلوجهقممتهماوحسبها

التجرئيمواقعهمئثم!عرلعربيعنبهالسمالعلالقعناييئد-لتيالان!النج!الافىفي*للك...الراهبلهاني..."المؤومولا"

الواقعذلكعنمعبريناووالانسانالعصرواقعخلالمنعنهمعيرينانويؤسفني...الطوإلفالحاًلاديببقلم...ونقد!راسة

خيرهي"..بالكليةوتنتهيبالجزئيةتبدااننيتجربتناخلالمنوهلذانجبةالكتيفاـلضبابفيكارقة..متماسكةغرمهوشةتجيء

تلك..بنف!هااًلمفتونةالئرجسيةالشاعريةهذهفسادعلىمصداو..ةمنينبياناوهدىعلىتسشئدلااًلتيالمرفة

لناس1كلسالناسوكناستفيهنعيشالئيالمصرتجاهلتالتييس!حى-بعدالروايةهذهبقراءةاسعدرلم-انافنبيما

..تتغنىثم..تتغنىورادتظهرانيهبننعيشالذيوالمجتمعالرمزيةمنفيهامبهمةوعباراتملتويةخطوطالىالكاتببي

..جهيبضمررذاتلامراًةقاحلةصحراءفي...الكع!الشيءوالانهزاببةوالمثالية،والوجودية

أنفا-قلتكما-اوانهافيالمستفيضةالحرالةهذهجاسوقدعنوفالتالعامهلىامطالعفي،(+داب)اجازتهاروايةهذ.

فهواذ،نصابهافيالاموروتضع،الحديثةاًلثعريةالموازينتصححكياًلعربيالالبسماءفيب!3جديدةروائيةموهبة"انهصاحبه!

ا،ونزأرسعيدبيناولىمقابلة"عن-المناوينهنهتحت-تحمثاو،مثلاالاجازةتقريرتنشرانعليهالزاماثكانثمومن"الحديث

الدنيا""والذاتالقصصيواردوالتقرير"واًلقافيةالالتزام"و-والتنويه-لتعريفسمبالثرةصدورهاعقبمنها-كلنببلاقل

"واللىاتوالقصعرالتقرير"و"وطبيعتهالغلو"ويمرفناانبالكاتبالحقيتنكاناما..مذلكتضللموهي...ولكن

فيوالفكرةالصورة"و"والتعقيدوالغلو"و"وتقليدمحرار"ولشخوصهاوتحركاتتفاصيلهايقصذلكبعدثمالحكايةاصلاولا

انما..الخ.."لنكيوصلاحنزار"و"ونزارسعيد"و"الشعرالعدرفينفسلهأخفعلوكما،الدارسونيفعلكماحوادثهاوم!يات

المريغيالمحمومصاحبناخيالومن.0الشا!ريةمذهزيفعنكش!مضمونعلىالقارممهيقفخنى-الحكيملتوفيقالحائرالسطانعن

لهاحدلاالتيوالساويلعواويتهاًلعريضةالد!اياتمنبالركموالهشخوصهاويحللويتفلسفيعقبانذلكبعدوله...الرواية

صغيرشاعرهوانما-!ثر!ولاقيد.ثونسبعبقريتهتشيدوالتيالبعيدةالاغوارفيويبحثبجتورهايمسكاواعماقهافيويغوص

الجميل.ماضيهمنبالرغم..ذلكلهشاءماالصدورفيالتيالمفائنعنوينبس-القريبةاو-

مناصاببمامهنئاتممهنناالفحللناقداهذايميع!واشد...تثريباومطلوممالون،كله

حتى..المزيدثم-المزيدمنهواطلبهذهدراستهفيوتوفيقنجححننىاًليهجنبيساحراسلوب..الطويلاـسلوبانالحق
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.والحياةالنورائدبوانهذايرىانوقبلالجائزةاعلانقبلالمحتومنقداتهوافعيفالى..الطغاةالجبابرةعروشوتتهممالطواغيتتتحطم

الاستاذجاء.."الشعرعالمفيوحدءنسيجكان"محنهالادابوقالت..الاستيعابكليرستوعبهااًنوناقدمتالببكليجدرالتيالصائبة

منهكلاهرة"القلق"عنوتحد-اللهسامحهس"خضرمصطعى"وعلىالمائعةبقصائدءالمغنياتتتغنىانقبانينزارالشاعرحسب

"الاداب"أنكماشاملةدراسةيدرسهانيشاولم..فحس!والهـعالىالفارغونلهايطربالتيتلك"ايظن"الصغيرةقصيدتهراًسها

..م،الاشادةيمالتكومئحقهتوفهولمتجاهلتهإ!المسيئالمغرائزيالجمهودلهاويصغق

جانبعنالتحليليالبدثهدامنخضرالاستاذبهقاموماوأمجادءالعربياًلثرووالام..الععروروح..اًلكمة!ثرلىان

فير.اًلتوفيقحالفهمشكورجهدهوشا!رناديوانمن"القلق"زياف...صائغبيدلعبةليست-جمعاءالانسانيةوآمالبله-وآماله

ناونرجوالمسكينللديبراناهمالها-الادابوعلى-عليهنعتباننا..بعديولدلم..فحلعربيشاعرعنقفيامانةكلهاهيبل

بينومكائتهتتفقكليهمافىاواحدهمامنمستفيضةبمراسةيحظى..جأسفاهفوا

الحديث.العربيادبنا

ثقالحيمهشاعرنااللهورحم"...مببتافيزيقيئقدئحو"

لايامي"لاظلوسوتاًحلاميطويتصديقتيبعبارةاو،الجدكلجادالرصانةكلرصيناحرمبحثوهذاً

انغامي"فجربعدييشرق.فقدخلفيالاوت!ارله!"ان!كن!ؤهالىاي"ميتانجبزيقينقدالىجديدةدعوةهذء"اصح

د/صانهسيحظىوهل؟..أنغامهفجر-حقا-بعدهاشرلىهلا!اؤ!كاتبهيسميهكما"النشما؟لبمالنقد"اسملمحليهنطلق

ضئيلة..*دباءحظوظاًنها..يمدريمن.؟.كاملةشاملةبرراسات...

!5اضااالموتولعد..الحاةفي..الحاةفي..صبرلأبدعونهلر-صوهـحن."مجا!راكنعمعبدمجاهد)الاشناذالشاعر

........موالجهدالراًئعالاجتهادهلىامحلىسلفاونهنثهالجريثةالجديدة

"عيموتوفيق((الحملألرالسلطان"..المشكور

ءبراخرىناحيةالىانطلققدالفذالبحثهذااننرىاثنا*

فياكوبخبقكل"اًلشفقيعبداللهمحمد؟)الاشاذوققلغدإه،لفضلىعبرالتائهةريخ1الصومنكواحدة،هادفةاوموجهة

بهلاحظاتهادلىذاثبعدثماولااًلمصرج!لخصاذالالررفالبحثهذاءدبدملعبالىيدعوكناقداًنهنقولباللائمةعليهننحىانوقبل

..حصيفكناقدالنقدازمةءنتحرثاذوهوالاعجابكلالاعجابيستحقالنقدفي

ا!كأالمسرحيةالث!خصياتعئدقليلانقفانوئريد"-قولهابافياًلمحزاصابوكذلك،سليمومنطقبارعهاستاذيةفيتحمثانما

عنقيلبماالفورعلىتذكرناانها.الوردعلىالحكيمتوفيقيرسمها.-قوله

ءد.إهـفي،الرئيسيهالشخعهب8تو.(،ذهئيمسرح،،انهمنسخهالفيلىصوفبجهدبحلوليزودهلانهللاديبمهماالفيلسولىكانواذا

-ا+لجاههذافييتطرلىانهنحير.فكرةعنتعبر،سرحيلا"مناننجد،الأربيلافتاجه4يتفرالادإبيجعلحتىأليهاالوصولفي

تتمشىقكرةوانماودملحيممنمخلوقافيهلنالقرملاالذيالحدالىلانه،للابىلببالئسبةالاخرهومهمالجمالفبلسولىاوالجمالعالم

ناالىيخبلولهذا،الناسبينوتيرحذاءوترتديقدسينعلىهوبنفسه،ليبحثهاالوقتولاالمق!رةلديهليستجديدةبثقافةيزوده

رمزية،فل!فيهسخصياتانها،الكاملبالمعئىادميزليستشخصيالهانالانوعلينا..ائتاجهيعمقاوينتجميضروريةالثقافةوهذء

فرإسةسئظدفنىالى،ولكن..المسرحعلىمقنعةليستشخصياتالجما!عالمبينالحيةالعلاقةنعرلىلكيالجمالعلمحدودنتبين

ا(سرحيةبقراءةنكمفيانذلكمعنىهل؟"اللمنيالمسرح"عبارة..وا!ديب

بالمصباحدخانهايلتفشبجارةوئدخئ،وثبرمقعدعلىنطس،نحئالجمالبينالتزواجاوالترابطضرورةفيدايهعئدحقاوراقع

المسرحياتاًن؟المسرحياتكبلملاانتساكلونحن؟الكنابعلىالمنكفيءحيثوالتحليلوالعرضالتطبيقاجادانهكماالخلالىالادببموالعمل

اما.لوجودصاالوحيدالتبريرهوهذا،لتمثلكبانماللكلألبالروسيكارامازوهـ"الاخوة"لروايةاليتافيزإقيبالئقدتص!ى

خشبةعلىتفشلقدبانهاو*عترافذهنيةمسرحيةبكنابة*تفاء..العظيم

واثباتبتلويئهاوي!فيموسيقيةئوتهيؤلفبمنقأشبهالمسرحالجديدةالنقديةدعوتهفيسيسيرحداياًلى*ننتساملوئحن

..هوفهاالىالحاجةدونبراضه.؟".فيزيقي8المتالنقد"اواتماؤلي"النقد،إءليهابطلقالتيهذء

نحن...فيهاالتواءلامربحةهناوئقولها..الحققولفهوبنوعالروسي؟الغربيالادبحمودعئد-تطبيقاتهفيسيظلهل

الترلىهلا..اددبمعشاوالذصنيالمسرحهذاالىحاجةفيلسنا؟قريدماذاام.؟خاص

خشبتهالىيشدمسرحالىالحاجةاًشدفيئحنوانماالغرانقي..باديءيطبقهان-جديدنقديملمببصددوهوبهاًلاجدر

والجملا..والحقالخيرالىاًلتطلعةالصاعدةالجماهير..اًلجماهرلجدةويكونالفا"لهدةت"حتىالحد،ثالعرببمقصصناعلى-بدءذي

المقاييسوصححوا..عموا..علموا..اًلرامالنقادايهاوهو..الجديبالادبيالحقلفيننشدءالليالمرموقىارهدبحثه

..الاقلامهذهحطمواثمجحوز،مفيفانجحرواو*..وآلاحكامبعضفي"لتسا؟يةأ"اصحبعبارةاو"الميتافيزيقية"يعهملن

خببوروجبرانئعيمهوميخائيلالحبيملتوفيق؟لقصصية*عمال

أ!سمر"*ثبيالئمقدحول".محفوظونجيبتيمورومحمودحديدابووفريدجبران

،الدراسات.*دلمةالعميقةالنقديةقلالحاثحقايمتازالعددهدا،و*عجابالشكراتعباالشابلناقدنااقدم*نمنواني

عن.مذاحديثيمطلعفي؟لشيءببعضفسمتكدكنتاذاومعلرة
يفلفيبحييفريدبىلتيفارسلقيت*لمشاذنعقالعدبعلمبحثبقيةدابحدصى!هذناالنقداًلىيكونمااحوجالعديثاثبنالانذلك....الطرفيبحثه

فيالقولاحسنوقد..الثقافيةلجنتهامنبدمموةبالقاهرةالسودان.الجدإررالمشعلهذا!وءعلىالجريءالابتراع!

-.قولهفي.الفنيالمملكحديد.."ريفييةابببيك"ف!!قلاى

نشمنحن،مقفلةكمدلأئناماهنايكونانيجب؟لفئيفالعمل*

كشريطامامناتعبراتىالطيفيةاحوانمنواظرطا،عطورابعيدمنمطلعفي"الاداب"اجا،تهشعر"ديوان"عنالمبحثوهذا

النقدينثرطنانتيححتى،دببنةكنوزمحاببمءونلمح،جميلقزحيصاحبهبشاعريةواكيعادت-ونضرءعمرهافياللهمد-العامهلا

طولجى.درببروالر؟ى*حلاممنسيصيةرحلةالاجلوافاءاللي"الصوفيالباسطهبد"المرصم*دابكيد
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فيتتحردبهايرحسانساناوشاعر*،المقسىالقصيمةحرم".فشيئاشينامعالمهمعرفةفينبدأ

،(..الشاهربلرة"اعماقهالحد-ثللنقدابتداعيةاحهـم.منتناولهفيماالتوفبقحالفهوكللك

...المقالهذالصاحبتهنئتي0.الامثاللنايضربانفثهولكنه...

يوبيه"ركاررفي"الثانيالشخصقصيدةالىسالعابرة*شارةفهنه..اجل
..ديوان"بشريوسفلتيجانياًليقظةوقصيدة.0ا!ةلنازلر

محمدالاستاذكتبهوقد..الممدابحاثمن*خيرهوالبحثهذاللتطبيقاتانحفالهلهتشفعلامحافرتهبذيلالصقهاالتي-"اشرا!

التزمتحدبلغالفصحىعنبليغدقاعوهو...العميريولرفجمهورامامبزمانمحددةمحاكرةيلؤ"كانانه..وعلره..ا!ماقا

-يعنواانومنشئيناادبائناعلى.والواجب..تماماموضعهفيانهالا؟بحثالىمحاضرتهاحالوقدهلرءهاولكن...*دباءمن

ازلىاذواني.الزادكلالزادفهي..الفصحىباساببب-المئايةكليصححمميقنقديلئحثطببةنواةعونكادتالمحاضرةهذهان

والادابللفنون*علىالمجلسبانحفالالجمةتهنثتيالعربيالعالمالى!لاررمادمنبقىماويطفيء...بينناالفاشية*حكاممنحرا

وقعرالمسابقةمنوطرحهالعاميللقصصالاخيرة*يامهذءفياشبههي-العبقريةالقابالجماهيرعليهمخلعتلادباءسكصرة

الجاقزةعنالنظربفض-كطبالفصحىاً!موبالقصعىعلىالمباراة"ماءالظمأنيحسبهبالسراب

..الرفيعاًلادبوعشاقالعربيةادباءمنالغيرمشاعرعناعبرانما-سامحه..الحقيضثىولم...اًلناسخشيصاحبهاان*

بالمقليل-قصةفيسالحوادبعضتطعيممنمانعاارىلاالنيقير..الله

دلكوئقليقثإ.علىرقعيتهفيحرلناثرفيلحونخوحتىلعالاميهل!دمننلحألعامبةلى"والننلو!الئفيدبينال!شعر"

لاانناعندي)اً(والراي.اللطيفالراًئعقصص"حواًرفي-كراـهوقد،(يوسفعوادالئعمعبد"اًلاستاذكتبهلطيفبحث

..القليلالنادر(!بمالاالحوادفي"العامية"الىنلجالاتسم..ببنناالسائدةالنقديةالاتجاهاتدقيقايجازفياستعرض

يهدجماوالله..بينةعنهذىمنويهذي،بيئمةعنكبمنببكمبالعملكللىنقبلاولاثثونا".-الموهوبالناقدشفافيةكلقال

..السبيلسواءالىالاشكالمنلشكلتعصبكلوراءنالنترلر،متسامحهبروحالشعري

"...كقصلأر"مكتوبةانهالمجردالقصيدةهذءنرفضلن،التعبيرانماطمننمطاو

علىمكتوبةلانهانرفضهاقبالتالي،"الحرلشعر5"بطريقة

لدىانهغيرالعددهذالقصائدللتعرضيالكافيالوقتلدىليس"..لاامشعرهيهلا""التقليديالنمط"

نفسها."الاداب"الىاسوقهاصغيرةملاحظةوتلوقالشمرنقدهشكة!لىالضوءيلقيايجارءرفموالبحث

يحتلالجديدالشعرآن-*داباعدادجميعفي-دائمالاضتهذيآيامناحتىجفورهاا!ونقديمة.ادبيةمشكلةوهي.الشعر

منهيجدلاالشعرعموديلتزمالليالشعروان...منهمرموقامكانا..التفصيلمنبمثيءدراستهاتناولانهلوحبذاويا...

واميرالعروبةلشاعر.؟.ولمن..القليلالنادرفيالالندائهاستجابةلاجتياز،الشعرلنقديتقدم*":قولههوالبثهذاوخلاصة

اعداءعلىنعيباننا؟.السرهوفما.."الصغيرالاخطل"اًلشعراء

فنحنثمومن..اًياهوتجاهلهماًللطيفوجههفيتجهمهملجديد5الشعر30،،كي،،**كس*،كيكس*،كىكي*كي،-ككي

ابرنقوليسو..يرالملتزبمللنعسجلتقليدفيإوالث!معرفلهارتفببهـداموئفاموبملىمريربعمبوحرق!اس!أمعا!شحوإ

مليقالكل

"..البراعمجميعتتفتححتىالمواهب

"...!صص"وس!وإخوادبرواةس،سلة

وتنقصهام!زوزةكلها-السابقةو*عداد-العدرهذاقصص

ومي-للاداباولىلممواولى،الحانيةواللمحة...الواعيةاًلموهبةار-اجيى!لو،وابيلاراًيلوئيز

القصة،وقنبالقصةتعنىان-العربيالشردفيالادبيةاجملاتكبرىخورىلر!ف،النساءساحرباغا...

حتى-المبادياتبابمنولو-اًلعطاءلهموتجزل،القصةوكناب!ةابولالياس،ا!غرامبةحياتهبوللبربهى

قادب...حقهحقذيكلوتعطىحبمواهبهوتشيدهممهمتشحذا!اجودويى،الوثنية*ميرا!رةمي!سالين

..الايامهذءفيالعالماببين*ولىامانةيحتلالقصة،اد!اق!ا!ل،ال!سفببرهدلمنهقلي!لي4

"...اخبرةكلمة"خورىلرئيف،ابفننرسىالصالحنديك،

دقآفتلباسيل،ال!حباحضيانفيألروسمية!.هـهدن.

؟..الماضي0الشهرفيصصرالنيالجديدالادبيالتتاجايند!اق!ا!ل،اليولونجةوزوجتهنابوليون

؟..اًلمنصرماسثهرطوالشيمنهيعدرالمكرمغطاسلانطون،نقسهعالشقبيروناًللورد.

؟..الادابمناهتمام)ييستحقلامنهصصرالذمميانامد!اق!ا-ل،الجطحةالشصةبورغيزبولين7

*ولىا!اعداحتدتالتيالرصينةالبحوثكرةعوناناخثىسرارةاللطيفلعبد،بؤاللهحياةفياًلمرأة

م.النتاجبهذاانتنويهبينحالتقد"*داب"ساحةمنجرداقلجورج،وادلآففنر

فلتؤلعا،الادابعلىفريبةالحديثالعربيبادبنا*شادةانيون!وويىبومبلاور،دياًلمركيزة

..واللام..وايمانصبرفيد!اق!ا!ل)جزءاًن(،الثالثذبوليونمفماجعلأ

عببشمحمداحمدالقامرةبروت-الكشوفدار

!يرالدكتوره-عقخوا-كتبتهاالنقىألقصهرةالقصة1راجع-ا

8166-7-ايومفيالصلاراليوماخبدمئ.87بالعحراًلتلماري
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