
ذحدبكى،!،-،رإخا.وسانهدىاسبيساً)كاننواً?بارالحاضدةالوضعيةء"ء!--إأص!!-
هـحدضسءنطس،،الكمر!مم!ءمنأنأ-بدحادسسحتالعومي!اتإتدالواظذلطسرسد!!ء!!ء!ربربرسصصس!!صتإصص!صص!صصصصصصصصصصصصصصصصصصص!!!ص!رص!!!ص!!بز!
سوع،+مي!لمحه.-،ء"،حا:وسلخاظ،ر!بالمبالعهالمح.والي!!?سص. وازاادر:،لولنلرستبهالارمغناظ،رلحيه!،لحمللطس.ر/بص!وررلكالى

اوطنطاأ)حهتسر:!!انلهآتمنالبمالس،رركأ-*الحقاندسبعضابراز

ز-سر.-"+صءيألص!!ا!رووىوص-ه،!ةا!لط-أأدوالندولئفوسادبم،3هههههههههه5!هههه5هه5555555/
........--..

.وره،رلإرر.ا،ر.اوانه؟اله!ليألمزعا!لي---ملماًنضررمنادوجههذا!ي5واً!تارح...المو!ورو
....

،لاخلالباىعى3ارلمح!لمم!رن!؟لمحدربمن!كيلملفكوث)ىااوتا!سافووماركمى(محافيظةعاببظم

-!اوت1ر!دصببئمو!و*ولوأانكبق!سالهان!!بلاًلميثو)وجامحل،555!ههه!عه!ههههح!ههلم

.وأ!-،روغوألوجورسنألالةدلانانث،ملةنطرا!سيهامتكامله!لسفات.لم...ء....لا

.أل؟ر!ىوإ-ررا!!امدالملىنمنحشء!!ا!اًريخةواررظرةاصولوان،،!ياويىهوالحاصاىلوكداربمكاىهميهامن

!.....4وعلي.السحيعةاًلملضياغوادالىترجعالمختلفةبمظاهرهاالحاضر

12كأولاورياتأرسخأللمحلسعهنن،ر.)خ.رضاوك،عندا!جددسمنولعله.!......اً...

صافوا!!ط،طا)خالال!!اوضاح?،وليناًلمضغلعهالفلس!4المذاهبعلى؟الحاةسوادراكل!لميل!بمكنيرانساعدبعم!ودراسهلماصيدهممار

!سأإس،اوقنس،ةضرور/الدداسةوتلطسالفهمدلكوان،اًلمتعددةوفضاياهبمش!اكله

.7روالدداًسةالصحيعالفهمالىنصلكيفولكن.عنهالامحبدمفروضة

ا!!-هـا!لهـلرد"ل!-ر!بعاولالذيافي،!هز،بميالمنصب-ا.جمةتصرة-ضاا)-ك!اطروالمحت،ث!"ال!/قاننتعكلا؟للماصيالمحقة

إ-*د،ببهاكثررم:و!فأرء،وعش!ومادالبيلايالتصرفوعلىعلىسردلجالحوادوتمنءهذابللمذهـ،ادو*راثدها./بمونانلنس،روخالموصوعيةالدراسةحرصتولسد

...".أروريمهوالاطللاعجوانبهمخلفمنباإدضوعالاحاطةوراعتالعقيعةعنالذحث

مأاة.لمد--لى*كداذ9شدا-د!بء9!روملاترزيانزومانيهكطالمذ!ب-2.والغرضالتحيزعنوا!بتعادفيهالنظروجهاتمختلفعلى

ر،1دت1*ن؟رايأر!أىأزز،إتاأهـثلى.بام!زرأتدورراك،روخضاق!يالاولاتيالمفالالىاًنانفذالالعاروفيةالمقدمةهذهخلالمن

وء.شىفي.كاردلاساعهومناإسطىا)!واذدس.برتس!ناًلاراسسمنالفائتالعددفيزيعورعلياًلاستاذكتبه

!........ا.واعمقاشملدراسةالىتحتماجاًإتىالمواقفبمض

-!--،دإ،؟*ررر!ك!.،رصأسطريمأ!وأ.لوسط:ا)*سنكطلمفهب-3
اليهمارهببصر"الكالبمناعتزافاالمقالثنا؟فيلمحتولقد

اإتصعب.رهانرسأوءلعإماااو؟دارا!لى.ا،.

ر!ت--طا.ز."ولىأرهـولررء.المذحر!بشخظوةا(،دفيال!ريالمغ!ب-(.الىالحقيعة،.برصل!نهبعلميساًلتاريح!منالحديمينالمالكربنب!ص

ص."لم*غكماءوو!و!رحةماركىسهط،الذكمات:!،"ؤوانينالىيملولاالب!فيالعلمياًلاسلوبيعتمدولاالاكب!ة

....يلت-زمولاا)كاطفةمنلايتجردوانه،والفيزيائيةالرياضيةر،لعوانين

إدخأ3ركط!-،،ش،و-ىوتؤود"ص،ءقألمفقالى2!-تأ"!د!-505
.............ا)دراسةوكمالصور!،لايمكنالموسشوعيةانالىدلكمنويرص!هي.الحياد

الم.لمحانت،ر!بدداس"))
..-"اذ!ب،و،بيالمعكرينلبعضافوالمجموعةاًلكاتباثبتوقد.التاريخية

ى-ورنس"و!ا!"طآس"تيأا!!"رت.)ربر"عانذياككا"لارزهب6.المضمارهذافيوالبراهبئبالادلةيأتياندوناليه

لىهـا(--*4اطي،ءلىل*هخما!إس!رويسد"دهـرردخالىودواصدعا"لىلاعواملىأعلى-ا!والاريخانالمفنسيناولئكفاتكمااًستاذذافاتولقد

حلا-.واصرسلوابعمل!أملحيمد!لرلانطر.،قةوان.الرياضيةكالقوانينبفوانينلاتحدواًلحياةاًلبمئريةالحياة

ل11ا!ء-مز،بليدا1لاوىتك!-،ذ!ا!*ركل،و!!-،!4ضال10!ا.ما.هـد!ءوهذاالحقانقالىبناتؤديالتاريخيالبحثقيالموضوعية

1/وو!وا!!4اح!كهنظرهدحد..داًلهابتمللحمرم!،ىو!كطوللأطرلفد/م))ابدالالععيالمؤرحموضوعيةاى،علىالتاريحدراًسةاليه

ليإ-2.ىشأ..عاليه.لقومالذيالهامالمبدأانبل"جامدةعقلانيةقوالبفيعقلية

و-سطن13انلألىخا-معالردرمم!اىوبنيضنوهـرالأسهتاكطووللصناصر*"لاحزانهولنا"حست4رائداإؤرخنتك":المؤدخونقالوقد.اًلنسكهدساًلموضوعيسن

.".الذمةبراءةلاالافهامالتاريجفيالاصل"ةايضاوقالوا
--.هذا

لتجني.منسيءدإحوادت!إسول!يدونابنالىذسباذالكاتباًخطوقد

مإسةمحلنسليالاردن-عمانالاحداتيرجعانحاولمقدمتهفيخلونفابن،واحدبعاملاًلتاريخيسن

ه!!555!؟5!هه!هه!ههههصي.واحدلاسنبمتعددةاًسبابالىالتاريخية

!ثها!دس!!هرفى.وا!ؤوا!!!اور!اطابنتشاؤميةلناتظهر":قالعندماخلدونابنالكا.نبظلموقد

لم...نسنمومنالحيبالكائنبتشمبيههللمجتمعالعضويفيمفهومهخلدون

"1555555555نس""رسرسسططسنسهـطس--ان)).يقولاذالحيدالكائنالمحتمعيمثل.خلدونالنانصمحمح

.....لاميهمىويوديحاطيءهساوالسسه.وه!اءالحطاطلمولصج

!ارى":هـا!ا!..ورا!م."المجتمعكلانقراضاًلىصرةاًخرى

نحضمهصم!امامنفىوحدتاًذاىرلنه!اشعرازالولاكنتاكم-معسوسعمرلهوسوقةوملكوحضار""بداومنكلهاًلعمران
-........وهو")1(.محسوساعمراالمكوناتاشخاسرمناًلواحدللشخسراًن

اسا؟"او"حبئوبان"ختهوهـث!بفزقاو،مغردةروحتقذؤهالامةايقصدولاالحاكمةالاسربهايقصدالدولةهرمعنيتحدثحين

!صةسكلد!بىة"دوبزجراحءن.!صدرن!غماو،عذيةنفسمنت!نفتصافيةكماطبيعيةاعمارلهاالدولةارفي":فصلايعقدفهوالمجتمعاو

هؤاحاروأبىاه!بمثلانتصانئىكلاكنماخحم!صيجسديمدلحامقفمنالامعينالاندلسفياًلامويةالمولةدلكعلىامثلةويصرب")؟(.للاشخاص

ر....ر.......اًفريقيةشمالفيوعامرتهسبقتهالنيالطوائفممالكمنوثعيرا

وإ،احسهالحراكاا!ومان،ببدةالمقصقبىالموسىالجومعمتحدوانا

-لهنط!ضهـمةاجدحماابيالطعناًلملاحظاتبعضابدياو،المسهنخلخلا،32:خهـلدونابنمقدمة(1)

افورران،اءاك-كورونكتبرءعالعقلانيذلك..للقصيدةالعامبرالجوا7؟:نفسهالمحدد(2)
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يزالكانماالليلوظلامخا!جاانطلقخىفصيد.سهوضعمنرمرغكادمااطاادرذالهبالشاعريرلبطولتمعوديهلمسيهونجربةواخرا!لمزفى

كانوانحتىيصاددهمناولعلىذاتهليغنيالنهاربياضيختلطانمبلوصعداهبوطاوئقاوروأنفعالالهوطامالهامكانيالهحسبتاما

بتهو،ماتهنربطهالاعجيبةوموازينذهنيةنظرياتالىلا..بواباابعالىذوبعدوانه..مدققماحص!لذهنلخضعنطريةاًود-اسهرحون

..سبباوداًبطةومعاناتهواحاسيسهبآلاموالحسر..لفسرهاعنالصارمالمنطقيعجزقدعمعةمنتسعبة

وهـوالشاعريعالهالذجميالالمعمقاتحسساناستطيعافي،اجل،وتمزقوئورةاهـهاصاتمنالشاعررا!قماوادراك،العميقةالشاعر

قائلا:يزقر،للتتاعروالذهنيةوالوجدانيةلنفسيةاالحالةبلئبداهة.بوجبم،لا

قيدجاءقيدناءكلما"انايضا،معهموالفق..لهمسلوياحفيقيابلوغا،الفتيالذهولىاتناء

المفر"ايننرباًلصادلمحة،الفنيةوالرؤياةدالجيالشعريةالئقا!ةذا،الشاعرغرالناور

اًلىالانطلاقوفحرقهلديهالنفسيالتمزقضخامةان.اًلمسواستطيعيواكبان،امكانيانهكلرغم،يستعيعلاقدالصحيحالشعركيوالتذوق

ينشد:وهو..ومبلهالوضعاتناءالحفيقيةالنتاعرالام

مثوىالارضيطيقلاتمردروحاسويتي)ءعميةتولذو!،مره!هنيحسمنلديهبمايستطيعانه،اجل

1(وشجواوتعديباهوىمرتفكيف!اترابواناحاتهيتتبعوان،للشاعرغامضةحالاتيكننعفانكبيرةنت!عريةوتقا!ه

الذبم!التشاؤمومدىالمونسةالشاعربةئاتتنعانكذلكوبأمكانيحالةرا!قوما،الولادةحينالىبالننتيدلحسسهبدءمنذلنفسية1

ريقولوهونفسهيغلفزاو/"نبقى،ذلكمع،ولكئ،واضحةيقظةاودلماغراقمنالوضع

شاعراالمساخرفيتمشيرايتك))الحقيقيةالمعاناة.نفسهاالمعاناةنبقى..بلوغهايستطيعلامجهولة

مكمدعليكمحطوموتاجكالش،صةوظرولمحهبحالتهيرنبطحسينسعورمنمعهايمنزجوماللناعر

ذاهلونوركممسوخوروحكيالصدطيكنلملمعانالغرينةالتفسيراتمنالكثيرستنفهمهناومن..

(("فدالدنيءبا!غلءوشعركي-ملونلذلكوهم..اطلاقايمسهايكنلمنفسيةوحالات،النتاعر

المطلاموينابيع،بهتحيطالتيالضبابيةالر؟ىمعهافثربوانغرب"نفد،بموازيننشبعهمبجة،زقم!ايحاولوناقىالععحيدة

:يقولوهوروحهفي!نكباليوكلهى،!،عنهايصدرولايضمهالاغريباجوا،كلسفيةذهنيةونطريات

اظلاميمثلواظلمفياءراطفىء)،!،ومن..صادووتسعريةبرؤيافلقيولاباحساسذصللاهزيلة

واو!امي!اًبيسيفيوة!نيمالحقالنماعرشفبمعلىلرنسماليالهازئةالبسمةلكسرنعهماًيضا

توقطني!ليليا،!يرةدرب3./عودب*س!متم،ريمرأ..الفريبةالن!4الهاو.بلهذهمتليمرآوهو

آثامي"عبء!نسىا!اف!الىألىيعود..ير-!زقشاعرمعاناة،المدمرةومعاناله،الصا!يةرؤياهالى

هميؤوله:للفنانالتاضراراًدهاالتيالحيةال!ورةاتصمقانوبامكانيذاؤ".دهـت"،وليخلعيمنالىبحاجهانه..المنهددقللنبمالحيالمعين

تائهوووواقدامه.ندميالانيابنالمفئةالجساموالصخودبرتتامحهبمدفييحسص،منهينزفالذبماالمجرحمعهصيتله،كلها

ردانهمنممزقوعليهاعنهترتدالالت!واكورؤسور"وزهندسيةلدليلاتالىلا..كالبحبرةمدرهديالمنجمعا!صديد

دمائهامتصاصالىنازعاتعوبكلمنررهـحعيوالاولاعماوو..اًنهفيح!الهايعرو،لااليالسمياررمنوغيرهاكر.لولوجية

مطعوؤةلقناةرسمهالنساعرارادالذيالرائعاًلموقفمعانحدوانانقبلالرملعلى.بتفلبجريركانلماذاًمعه.بدركلساعرالىبعاجة

المتتاب!ةالنفسيةالدفقاتهذهبمثلماجنهازلومتىوالكرامةا!فلبالطر!انكوغض))فوا"بلغحين"الكبةولىبطلمحل!ها)صادخايتفض

قفيمحتدماومرحسالتاضرالدفاذلككرحةبعمقيحسسيمنالىبحاجهانه.."نمرمن

معطفيتمضغوالر.بح----------------حص-----------------------

9!مو!فييكسوواًلذل

.هلا/يربرص

سص،تلا..نذليانفنذر

عليك،آسفةلستانا

تعرعهفمع.الطواغيثةلمولمعلاكيخط!لنارص!م!و.موتبهمص!صا

الوكل!لبيعلىلكى

يصورهانالشاعرارادالذيالمفذللبطلمقاربةمودة

الطاقركالقائدويشمخبالحدوومثقلعلى

راهرمستقبلمفاتيحمعصميهعلىاًلقيودكأن

لشعولتنعووصئدلصعوداسبملنغغنح!شاوو،ابلمعالمثلالبتطمعمىخاشمسلاأمةضخا/-/ك!صفننزصهكامصي/فهـنصممؤ!يخبى!ضف!/،برم!

حتىاو،الشعرتمزيقلنفسيابيحلاولكن،الصاد!الحيللشعرأ/ألم.أ//أ...//ء"//"

اتتنتردتقامنذالنفسثرطىلاماويترلحدف!هاافيهالثععرسحدعند!أصئرلرهصرلمجتفميعيريتغللصهااهـهـدى

..منطقياعنهالتعبيرعنتعجزولكنهاعنيفاقوياوتحسه،وتعيه

الاحاسيروروعةالشعربجلالنشعركنا..تماماندركهكناماهذاممعسل!تلرتهبتلاهـوتتلرت!اا

نتلمس..واحترامخشوعوقفةالحبمالشعرامامنقفكنا..المتدققة

الردطاعةرئةللالئقدحدقهحدصس!عرقراكاةماواًك!ررعملالعونعسنال!لجاصعححه....بخ!حم.لكرلمج!لمر!ىا"

س!محولا،واًلهبوطوالصحامه،والص!واًلرلمحه،والصع!

عنهودراساتدهن!دمنقرأناوما..السخيفاللغو(لىينحدلىوتافهال!علليكصءجمز!-!.لىالا..*-؟.

المقايشىوانقلبت..تمامااًلامرتغرفقد،اًلاخيرةالسنينمياما..---.-.-------لاع-.ءسلأكا.سلالا-03.-.7.-
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الىالاالت،،بةكيلقودلاومعا/يىبمعمياتعنهاالكنابةالييترسلونودنوانطلاقوتورةوموةجمالمننحسهكناماوفنوه،عقبعلىراسا

الحلقاتيعفدونالخبثاءبعضراحثم..معقدوذهنموهومةثقافةوفعجباستفهاموعلاماتودواملوفقاطكلماتالىالشعربم!المروح!ي

مجلةارةالىيرسلونهل.نم..والفواعلبالرموز/الصفحاتليملأواكلمةكلاًن..والحرو!النقاطهذهعنكيرةصفحاتنقرأوبدأنا..

))معنلشرهاالتيالادبيةالفضيحةوليست..يصدرعدداولفيلتئشراعرهـء-،ذاولاوعمقاوارتفاعاوءرضاطولاتقاسغجيبةمعانالى.لرمز

دلقد،نوءها"نالاولىهيالسنةهذهمنالعانتر.الادابءدفي"زيادةحسبقيمدلولاتوالاستفهامالتعجبوعلاماتوالفواصلوالنقاط..

بهذا4وسخر.إ،ندروكلهاءتفاولةاولمحاتفياًعلنتكثيرةفضائحسنقتهاعننقرأوردأنا..وغببرهاوكرنولوجيةهندسيةوابعادوذهنيةونفس!ية

..الجديدالوباءمنليساشياءوالاستفهامالتعجبوعلاماتوالفواصلالنقاطهذه

ثدييهمنمعلقوانتظار000مسامزبلاصليبللغادلينتوضحتريهـانمابقدريذوؤهامنتجداوتههمانالضروري

..لغومنذلكاشبهوماد!ورها،المجلاتوبدأت..الجديدالوباءمت.النوعل!ذاالعميقةالابعإد

لي-ت،الكلمةهذهكتابةالىددعنيماان،هذابعداكتمولاالابعلرذاتالعميقةالمنقاطهذءبمثلتموجالعصرمرضمعوتمشيا

النقدولكنه((ز.بادةمعن))الس!اليهااشارالتيالاديبةالفضيحةمودرنزمونقاطهابفواصلهاالكلماتواصبحت..المتضعبةاًلجنرية

،وجدتدقد..الادابمنالماضيالعددلشعرحاويايليانمنبهالذبماليسروعمقاعنهايكتبلاومن،مثقفاليسعمقهايهركلامن..اًلعصر

اقنعةوراءيتستنرونالذينالنقادلأولئكانموذجايتخذانيصحانه،وادذهنيالحسيادواك:ابالجهلنرء!انخشية،بتناكأ!،ناؤدا

وراءهاتجدلمو.نحدباصراًرفيهاحدقتذا2حتى،الموهؤمةمنالثقافةدلالةذاتانها،اًلنقطةهذهعطيمة،ونقولنراهانقطةلاولنصفق

الىلقودولامعتىالىتهد!لامعقدةضابيةداخليةملتويةتمابريخرد،لحضارةمرلبطهووكماوانمامجردةيقصدهالاوالنتعاعر،بعيدةنفسية

اظهارفيمقصوداصرارمنالقا،رىءيحسه.ماالىبالاضافة،حقيقة..للنت!اعروالخارجيالداخليوبالحسالسائدالعصروملقالبترية

عصرهملقلقالمدركونالشعراءوحم!م!معانهمعلىاصدقائهمنجماعةهذاوجدنااذاوعرنا..باجمعهكون،كاعلعالمفهياًلفاصلةهذهاًما

لملذلكؤ"و..راكدةساؤيةمنصالطينيتراشقوناطفالعداهموماةكالاديبمجلةديمكلو؟الشيء

ؤء-دةعنمحمدالدينمحييالاستاذالرصينالاديبكبهبمايرضالسكونفييتهقوالجحنتى

وراحالادابمنسابقكعددؤالمتتورةالخوريلرفق"اختاق))الحنونلجحنتعتهفزلا

الر"وزوالعميقةالابعاد-بركلملانه،واًلذوقالفهغبقصوريتهمهالمبنينام

ةيقولوهورفقللشماعرالنفسيةوالاجواءالبعهدةمرة"الاداب))علىزحفالذيالدودهذاًاو

."حجارةاًئدا؟هاالتياميتعضني"..بالسلامالاداربيخصونوالمولىالفمل

في،صاددانتضاال!عامحرعصبفيانيكتشفانيستطعو"المدهثىاًلتقريرهدااًو

دأيكلاهمسساكتوةاخرىوحقائق4الحقيقهذهاكتشفؤدالهحينسعيدادعىعاملانا

مالكل"حجارةاثداوهااد!راميتعضني"اي،القصيدةاسنيعابالىطريفهـمااليماناابوايا

اًلحسقبر

أخرىمجلة؟ءمنننتورااللغوهذانجداًو

!هرالحليقالرأسهييدور..والمنكبوت

..عتيقطين

الادال!دارمننسوراتمنمااووالصحفالمجلاتكيينشرماسواءكيركلاممنذلدوغير

نرىممتلنكادمااننا،ا!ول..اًلورقملوناًلمغلافسميككابيمضمه

الملائكةنازكالموجةقرارةالاوانليبل!"رمتجد/يىانه،الجحشهذاراثع..نهت!حتىالكلامهذا

هنادنايسندمافراءةفينمفأثمالحاضر..الجيلدهمهعنوي!قصر

قاتطوفدوىوجظنسوكيف،القملونشاط،اًلبرغوتهذاحيويةعنمعمقةدراساتمنهذاً

العامة،اًلبثريةاًلحدودالىاًلضيقةالمرسومةحدورهتجاوزؤداًنه

قانطوفدشىالايام.ءوحديولمالعصر،مرضانه..اولىكتجربةالتحايايرسلانبرامكانهواصبح

..اًلجمود.مومفرونهالوؤوفاوتجاهلهلنايسمحالادبيغرورنايكن

نأجوظفدوى!ااهـترناالجمودعلىالتمرد.والثورةروحنحملشباباالسنا..متقفينالسنا

التبمو(لنقاطتالفواصلعنالطويلةاًلدراساتوهذه6؟والاغلالوالقيود

الجيوسىسلمىالحالمالنبعمنالعودةواصالةعمقعلىتدللماذاتملفئيءعلأي!والعنكنوتالقملتتخدل

غريعنيلالهوجوديرفضمننعسهمااًن؟..المرض.منالمنوعهذاً

مظوف!فيه!مهر!انعيباراو،لانفسنانرتضيفكيفوالذهنيالنفسيالتحجر..واحدامر

وهو،احدنافييكمنخللاهناكاًن..كذلكنكوناناًلادبيلغرورنا

أوربلليمادطعرررةسذ..والنقاطالفواًملفيلشىبارنيهد

نخشى..التيهانهذامثلفيونحنبالقصيرةليستفرةمضت

الصبودعبدصلاحبلاديفىالناسحينانحذفي..اً!ارمالفورانهذاتجاهاًحدنايعسهبمااله!سحتى

الاجاقيعلىارغموااذاوخنى،صامتاموقفاالصادؤينالشعراءمنكئر

!ازيأ!طىعبدا!دقلبلجلأمنبدأناثم،اسئلمناليهميوجهعماوابتعادادورانااجوبتهمكانتفقد

دجرأةبرأيهيجهرفراحالزائفةالاؤنعةهذ.مثليطيقيعدلممننجد

الانتادبدكمايرملماموالتبلدبالجهلدميسواءيهمهيعدرماذ،خوفوبدون

4123.بص-بروتالعبثاومسمخهاباليسيروليسوضخمةساميةرسالهاًلفناًنيعتقدزال

سخريةالىالهمستحولثم..فاكثراكثريعلوالهمسبدأثم..بها

ال!يناًولئكوعلىوالعنكبوتوالجحثىالقملعلىمزدوجةوؤأقهة

ص!6



الادحتادشكواذا..للواقعلهاونجسب!ونظهيرلنفسهانعكاسهـوهذهعلى/بللراعثم،وغلي!انو.شاقضفلقمناًلحاضراًلعصريعانيه

ظلووجودديمسالقاهالشانعالمنظقاصحابمنونجرهمحمدالدينمحييالموجودةو.و..والشمولوالمعاناة،الخاصةاًلمرؤياولرموزواالابعاد

..بة))المفعودالغلوهذايرجعحاوياًيليااًلمسيدفاناًلمقولهذافيجرأةبكلويقول"زوجة...بلاايام"و"اختناق"قصبرتيفي

ور،يبتنفسيانحريكاوتحريكهابالمادةاًلمنفسلانحاداًلخارجيللمظهر:فولهالشاعرفيشرقةاًنواصراد

التروةالىبالاضطالةوالاجراساًلشمسلانذلك،الفنينفعالتت!والغروبفيتناممرهقةشرفتنا

نفساًلشاعربهاتقمصتفيماانسانيةابعادااكتسبتقد.إ.إاو

((إ...العاديمالف!مقياسفيالغلومننوعوكأنهاالابعادتلكفذدت...عجوزارملةىئها

.!بطإ.إاشبهوهاوالاجراسفالننمس..الانفعالديشدةانهاحينفيء،بةدددا"هاءنتعبرت!تولمءادبئ،!ءنتتخلىاناوشكتقد))

اجماتذ!يقم!لحسىولهصعبةمعنىيغوءلائبمخيفةاالرنسيلالفهغمقباسليلفه!لغلعاسنفهيا-لمعجوروكذلك،الماديةالمظاهرفيونقمصهاالشاعرداتعننعبر

....منهواذماتا!طعرومعفيفالنترفة"..والوت"واًلانقباضبةال!لروحخارجيحياًنعكاس

،الجامدةالصماءماديتهاعننخلتقدحاوجمبماايلياالسيديقولكمااذن

يرر((يقرأفلايونافي))بعنوانمقالاحسينطهاًلدكتورامرةكبانوهـع...ذالهامناًكعيرع!لىالقدرةتملكتعد!آذلكمعولكنها

!بموجرهلغموضالعالمومحمودانيسالعظيمعندالاستاذينعلىميه!لصين.نمامايمدمولكنهالاولالبيتفييحسمايجدقدالقادىء-

.الدكورظنهامقالهمافيوردت.نعابير!همهوعدمحيرتهوابدىلهنقدهمالاص،بسهالانفعاليةالحوكةالشاعريتابعانمنفبدلا،البافيالشطرالى

مامق!ل!تبهاقيميعولصعان"وريم!لوعنوغزيرفمالالرجميورالدعلىيمعمىهوتدلمعلالهلسيدلااانهحجرها-الا،لهااراًدهالذيالحسياًلمعنىالشرمةاعطاءفييستمرو

.ةإأشنهوماوالاجراسالشمسعنالتلةارادهواذامقالهترةداء،صىالثرقة!دفلم..العجوزبالارملةلهابتشبيههتماما

على.يصرلمحهو،ذلكغيريرىحاويميايليا.اًلمسيدولمكن..عجوزرملةى

هذادروهلانساءلواني..الكلامهذامثليقودنااينمالى..وبعدحسيانعكاسلذلككهي،قذةبطريقشطالعجوزاوردقدالشاعران

الالفلزهذهبمثلكاملاكاباملأقدحاويءايلياالس!انلو،كلهءفلقدالتاقداناخمنوانا،وايوحش!ةوالانقناضبةال!لروحخارجمي

االكلامنس!صاهدلمحةقيايعع!د!ا!لايمستطيعفهليسممه،لشعرلسكماالنولمعميامنانهايذكرولمعجورمجردانهاعلىالعجوراورددقد،جوهريةنقطةعن

..كانتفانها،روبمبعصمةتزالماكانتالعجوزارفلوإ.ارملةكانت

ووروامن))(مورياك)قولميهفيصدقيمزهوايختالويجعلهحياروحاوروكأ..اوربةلروحوا!ارجيالحسيالانعكاسذلكاعطاءعننعجز

بكليجعلانيستظيعهل.."أبكبرياءويمشيبخيلاءيتكلمالذي،الانلانساءلواني.يفهمهلاالقارىء،يرهقالافيالناقدنواضع

/خوقحقيقياكائناالمهشةالدميةمن،وننجححذلقةمناوفىءاعنالامورهذهكل/فهمان*!دا)درنمحيي،ذالاشبامكانكانهل

بنقاطهالكلامورنالنوعهذاعنالكشرمناًكثركتبلقد؟..وينمزقذفشبرهامنتكورا!أويايبباالسبافافديوللملووالججوزالشرفة

بكلنفسهاالحياةتلفظهولماذا..؟هولمحأين،نعجبهوعلاماتولمحواصلمهعنالحلميةالتتاعرشرفةانتهالمانبمامكانهكانوهل؟أ..ونوضيحها

ولي!يبخيلاءيتكلمالذيانشكمندا؟..وتدفققوةمنفيهامالطفىامتراًد))(لوافيفيهماالدين"لروحهالعاكسةوعجوزةماديتها

...واماك"ودنهوقو!شلطافدارضاشبطلالذكبوحدههوبركبرياءورهـيخيلكما"ذهنياامتراضاوليستامنهواننعاتمعهواتحادالشاعر

ذلكمناكترالىيرنقواولمحواةوابدادائماظلواًفلقد(الحواًة)اماوادرك...الحقيقةهذهادركف!دحطويالمجطالسيدولهـن..؟اليه

يرفصماانالبسطاءالناسيوهمواانمالةشرةيستطيعونورانهـم..ءن))!!،!مووالدينورجياذالاشيكونو!د،القراءاك!تران

وسم،ولكناًنيابذاتحقيقيةحيةهوالسحريلنغمهماستجابةامامهما!انونيالرفىررسنرورينطلمالذي"القامراًلشائعا"ظقاصحاب

..لهريجمن(الحواة)يحاولهماكلفاضحايقعماسرعانالمحذلوالابرلمةاثابكةالضورئسيذفييسهبمشمكورافراح.!للفهم

النجد.إدلمحاولةمناهضاوضداًنيهذاكلاميمنيفهمالاجووالىلهمويقول،الخوريرفيفالشاعرقصببدةضمناتحتويهاالتياًلبعيدة

امروالتطور،التطوريعنيفالتجديد..عامةوالفئخاصةالشعرفي:الث!اسقولان.ؤواضع.كل

وجهفييقفاناحدباستطاعةوما،فرفانفسهااًلحياةنؤضه..رهـاصجبقنىوضقاًلنتس

العربيالشعروجددواطورواكثرينشعراءواخرماكبروانا..الصباة..زر!اسىافذتيمنالشمى

قفزاتبهولمحفزواشكلهاواهدافهاومعانيهاًوصورهاودانجبلتهلىواء

ثدلجحنتىلقادإلعملحتيالمعلقليىألانتطاخررنت!يبمععر،مالعولسرلعةمرعبولم!خلهعلىعنا؟-:حديثاصالرأحم!

منيعالمالكلوالشعليم،شي،ءاًلحعيمهبهدهالاعراً!ولكي

الدنما.آ

هدلمكائندتححردحيعدىغنددنتععرهولمقمعىلحدهيمحرلسعرالجا!على.الدوخوصعدقلىاًلماحري؟ديوانمنالثانيةالطبعة

نفسهليكيمياجافامافظديحفرفسد!يفيهممطقياتفسيرتشتعرماوبخسر2مىلجي!ه،،حجر!لأع!عضع!!آء
دهـالفسيرالهيرصىولاوس!لهولعس!ه

لمسةاولمنتتقحر،يتمزلىشاعرمقلسكلفقاحدفنعهوحمهيما،فليممىأرد!مممصصر

النتعريالمحتوىدحترر،مابعدربالمهمدلك

..(الحواة)افانينكلرغمخشبافيظلالخنئعباما

اًلعيسىسليملنللشاعر

+حاويايلياللسيدوتحياتي

:بيروت-الادابدار

يمازبز"للاًعبدادبفد*سر**،!جعي*حعه!عحععم**محبم***كي!لا،مبم!!لا

!4كا



+5هنبى!نىىبحس55555ه!ح!ح!!5هح!بىهـ555ىبغ

لمههـاحافالل!دلحنعلمهالحعموللعالمالمو"احهالموم!علساليالولفاض!د1...اًلاسيقالعددقرأثف!
يرلودولكهممصمولهولمحميالعنيالعملابراربمجرديك!ميلا

،ءةزومو!دالجميع)1الاجتماعةالفنيالعملدلالات!يدحت.!/

حسنالحالدلعدلقلم
.....يبم

مفتوحة.بعيوناكساة)واًجةالذبمماالبطلاحلامهووالمهزوم5!ع!5هي!!كز"ءصسحى%!ع!هىص

فييكتشفهمابينيربطانيحاولبلهذابكلالناقديكتفيولا

والسعالمإم!ثلىيدلامماالعالميةالفنيةالاثاروبينالفنيالعملعندالاستددكلفتقد"الارابلا!انت

!فواضح!سمةالمهزومالمبطلىفموضوع،الفكريةالعصربتياراًتالاهـبقالعددابحاتبنقدحسىالمجليل

ادتر!لمراعمالىمنهذا-!يدماالىالكاتبويشر،الحديثالععرفواتبعدوصلتمقالنهولكن(عرالحاوي)

يعنيلاانهالىبحقويشير...ودوسباسوسوداريلوليامزوتينسيموها.ألماكيالعددفيت!فلم،الاوان

-،وانه"وغيرهميلرارئرفيمسعتوىدياضسليمانيضعاندلكمن.منهلمقطفاتهنلت!.حن

منكاقياقدرايملكاًنسانأيالعصردوحعنيعبرأنيمكن

ص.الانسانهذامياضسليمانكاقوقدا(والاخلاصالصفاء*ء"

بعض"يتناولبلايضادلكعلىيقنمرلاهلساغالبوالالاذ؟كالشياطينالادضمنفعونكانوا

وحنوبهدوءيتناولها،المجموعةهذهاؤاصيصفي"الهامةالنوامص

هـذهقراءةحطتليكمانوقد،-!رسهالذيالفنانمعوتعاطفالعالمضإةفيالطىتمةددورتقوم(1اًلادابدار))رءعلءما

فيصالكاتباخالفولست...بالئقدتناولهاعاىوالعزمالمجموعةاًدةكرفيدررابعاتارمنتهايص"*رراالمدروس!لخطيطهاالالكرنجةا*ردفي1

تتيرهمامعظم"يغطىان"الكاتبيربتم،ملاحظاتمنذكرهمماكترهـدروالذيالفملهذامنهاخذألة-يوال!،ب،العا)حي3وعت!نا

هـنق!ءقينمن-المجموعةمعالجةطر"قةفيتناولالمجووعةهذهلددالةطبنموذجو"و،غا.و"مناكأر.بحف!كناب،ب1الأردارهـن

مغزىويتكشف،مصرميالريفيالمجتمعفيللاسطورة-اقاعيصهاالم---ممرةاشعوباف،ل،حدةعنللمراءبكلصة-و!واً!شعبيها!-وراثا

الانسانعجزعنكنعبرو"فيدودالاسطورة،المجتمعهذافيالاسطورةاسباوباهـاناللاويص"ارور.وكابا.هـاًنبرببئةيرة3!ل"لأ"ع.هـ-كلارها!،حده

كم،ست!لمهمنجلقمنخلالالموافعهذالتخطيطموحهوعن،ظروووامامالا!روة-ة-وبةالاسا)كأدةببنا)هـوؤبا!ماربمنهذا،.)-جاى،رور،زا!ر

."يكونانيودونه-.اللأت"او؟،امرفى

السذبماالنفديالخب!اتكش!اخرىمرةبدوركطر!تاذاواناء،رصادرءكدج!ط،ررةالفاضإ"المهـ،بدلى"حىهد،نور-كلالمراء1و

الصراج))عنالكالبمعهوم،ءوجد-لهالدراسةهذهاجزاءبين،لربطالص-را!كرا:"لمالذي11ا&هكرءلىلحالم!ءلمه)اة،ب3لهلمنلجى*!ه"4

،المفيومهـ!اظلؤيطوالحضادةاكاريحوتفسىبر،"الطبيهعةضصدمجردلميمسوالكناب،دمار.لربولجان(1و"حر-الانسانا)،وءإ-ءو!

ووو،وررز1(الابرما"!4العلاقات!ها!،))!هـالط!بعةنالافوعراعم!-نبنحررهللاحتفا!/نجاضللفعبببطولةءتم!لم!منعاطمهالىةدر

جزءار*وناناًلانسانورفضلهاالضفوعبدلقوانبنهاعلىال!بدرة،ع!فة!رالةووودلوط!بىء،ءورجا!دإكيةالامرالاحكاراتور"جطرح

بمشذاصبحالذيممامجتمعهمضد"اًلابطال))وتصرد،الطنيعة!ن!ور!ا)بذوراروروةالشفىء4و،الاجتمماء-كأإلا!صادلابر"ا!ظرو!ءلعم!

ولادةبذرةداخلهمنيحملالذيالتمردهذا))...الطبيعةشكلمنررلىكمابوالت،كاشروفيدلتودة،الكوبيبإكه".لوره

الكالجه،نقرتوجهالتيالمفاهيمهيتلك.."الثوريالعملمكل!ا،؟،ىتكلوبالاشعماريفغهلمابنتسعةصودة.بر!الغهلهذا

ثننهل،سبمءكليشمل،واسعبمصىمأخوذةمنا"الطبيعة)1ولؤويانالا-تورماربسبب.سشطيعلاملايينتسة!طعمانبىكنالي

الناذدللاس!اذا!ولانواحب..الانسانويشملالاجتماعيةالعلاهاتبؤسفييعيشونابنائهامنمليونونصفملا/يهنستةكر!ك!تكل

معناها.يرففد!ااًللفطةاستعمالفيالتوسعهذاانالملأحظوا.الرجمةالطبجعةنفرضهولمالملاكوكبارغلونالمسة"نف"

الثلببه-فيمنالانسانخرجان"ت-ذاًلمنت!كاةتبدأ"ال!نبويقولبالحركأمايئةفصيدةيكتبكأنه،مبمحيبشكلمرسومالكناباض،

!خ!فانكليهفاصبجعدنجنةمنطردانمنذ،التاربخودخلالكفاحفيكاسترواًساوبيعرضالكتابانويبدو...وال!وبة

الناقدالسيديقصرهلاهاالىالموضوعاخرجاننيواحى،"جتة.!!كما"النتعبيةالحرب))اوالعصاباتحربديرطرلقته

قص")ءتفسراتمنيربدأالذياوضوعاهذافياناور"رحتلمو...(لنموحدورةاًوارىخلفةاءبلادفيعالوىشبينكثرةوالملامح

سبق!يماالطبيعةمعانسجامهاًوالانسانوحدةحولوالاراء"اًدممنالمخيقةالزيادة،والممرقةالعلممحاربة،4المزيفالديمفراطية

الدراسة.بهذهاعجابياسجلانويكقي...فروماريكرأبماوخاصة،البشرمنالمستغلينالىلاالطببعةالىاليؤسرد،السكاننمو

...والاقهاراًتاًلالقابتقاسم،ف!دربانهاوالايهامالعبوديةومرض

سارترالىترندبرجمنالدراماتطور

صبايا"يا!طشان"فيالمهزومالبطل

عبسارةوهو،بئتلياريكاًلمسرحيالناقدقلممنالمقالهذا

نىروقد،"كمفكزالمسرحيالكاتب"كنابهمناثامناالفصلعن،الوقتنفسفيالواعيالمخلصالمجارالنقدمنلونالمعالهذا

هل:السوالهذايتأرانويمكن،الادابمنالسابقينبالعددينللاستاذ"صباياياعطشان"مجموعةافاصيصيتناولفكاتب

،هذافيلاض!انهوارى؟الكتابمنالمجزوءالفصلهذانشريحسنوهو،بينهايجمعالذيالخيطبمهارةويكقطفياضسيمان

مسرحءنالكاتبلنفسرراسةهوشئرقعلاذلكمنالاحسنولكنو*ف،وقيضيحهالخيطهذابنبينالكاتبيكتفيولااًلمهزومالبطل

.الكتابهذامناحدتسارتروماهو؟يهزمهالذيومن؟ينهزنمانذيمنولكن"بذكاءذيتساءلإنووب
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واجبيمنكانانهساعنها!أص-!"ريمنناولميالكتابووجود"لامفر)امسرحيهخلالمنسارترعرضعلىي!مرفالكتاب

رجمةاراراجعلم9أناهذا"مع..للاعلارجعانط!القراءوحقولا،-العربيةالىلرجمتاوفد-"اًلذباباءوسريةجلسةاو

والملاحظاتالمراجعزكرالمنرجماغفللم،ذاادريلاواخير(.كلهاقدالكتابانهذافيوالسر،الاخرىسارنرمسرحياتالىيتنر

لو*انهالىصنىقيس3وابلرجمه،اًلذيالمئامنبالمعصلالر،صة91ع5سنةنثر.المؤلفاعادوحين،6(91سنةونشر4591سنةالف

ذلك.كب!-االنيسارفرمرحياتيناقشانواجبهمنكانانهاحس

كتبهسذلكناقشاًنه"مقدمتفيذكرولكنه،ع،91بعد

وسيطبلملأالوجود.الاخرىومقالانه

/كونانكالبهـالواير/داًلوجودحولللمفلسفمحاولةالمفالهذااج"!ادهمنلبالرثمحسمنمحمدسب!المترجمالاستاذءناما

فيرابطونأرولوتقفزاتعنعبادةوهو،ا(هـ-قلةنظروجهةمن))منكثبرترجمةفيوفيقالةخانهقدانهالاالدقةتحريومحماوته

ولمى،يبردهامالمهالىواتجات،اخرىاجاناوتنائرأحاناهذه"دؤلهمثلالاجانبعضفيمضحكةالترجمةاتتحىاكمبيراًت

..كانولموخنى.ميلودرامافهيوبالطبع،القوطتهسادترقصةتقريبا

وجهها)ومعنى...وبسطهاعرضها!يفةالفلا-5لإعبيرةلمخاكل،)ء9*"لىه4ـكاع؟ررولء+"لفظةيخزج!!ااًلجحيمف!والمق!ورنالمنزلعلىيطلق

بداخله/دودما((اسطان"هو/بدوفيماالكات!عند"مستقلة..
.!.لطرالديالمنزلاي"المسبنونالمنزل))هومعناهابينملاًلمقصود"بالمنزل"

ايوجودهوالكا.نبتدوالوجود.نفسه!!لؤترالى؟فيالاحداتبصدد.:

...01الذانا!!نسا1،وسهوددارجنبير"المسكونالمنزل))والتعيبرالاشباحتسكنه

بد"يالديالملىا)هولوسيطو((اتهدتيوصدينيلاذلك؟!مرالممطلحاتترجمةفياخطاءهللمترجماًتصيداناريدولست

-11الكائناتبافيمنالانسانعداوء،الاف-ء،ن))وهما11الطرفانعندء..

هواثاريالذيالئيءولكن..سببئاكانوانماحدالىمخنمل

و(جوديا)ههوهـالطرصماكذاىلجبهلآنناخليعهادعندوسببطقيبلا(ابوجولمالىليمععىفانذلكومع"قولهمثلمناللغويةالناج!منالرجمةفياًلاخطاء

......((بالمدحجديرانشيئانلهماسارفرالىبالنسبةوالايثادالمذاتتحقيق

اًشهيلئالنيواءإفند،لههـءنىلاكلامالفلسفيالنظرتدهذاومثل:الانحلعزبةباللغةلكتابتهااضطرانواسف،الاتيةللعبارةترجمة

اتيا،هذهقهمحاولى!ىذكرهماعاىالفاءلىالكاتاًحاسصرحتلو..هء+!.3
..-5حالأكل!ة!3،*54كثاص!ك!م!*93،8دهلا8هول1اييول-8أ.ء0،

وا)كلامالفلسفيوالتحديدالتحليلمعوقمزا.نها"،مبراتهافي.نتحافى؟ا.31

..-....!لا88،!ي!!3م!ول8ى!*هيلموو"8،.

الفلتهاوالمفلمسفبالادبات"وهي..معتىلهالذيالمفهوم

الأنى،نجة،الاحداتوبعضيةاًاضة-الانفعالاتتررجاتبى،اكأدبةلؤحر!ءبعيىشلأبحرفلهله33!أ"8ظاولم!5،أ"88افطةالمرجمفترجم

الاسء-ان.ا-3ضمنو/وركصفةال!فيوجهاحيازلميلمسلأم!ن!ريرجااوت!املانان!اهواًلمقصودبر:ما"بالمدحجدإبرانشيمان"بقوله

متوهمة.الئ!ياءهـ--3الصطرخالخطهذاعنفضلاالعبارةوكل،لبعضهـمامتممان

الاصلإلىسأرجعكنتمااًننياقولوالحق...الترجمةفيايضادق!ة

حممنالجيىلكدمبدالةاهرةتعبير،استيضاحمنرغبننلمولا،امانةاًلترجمةاناومنفانا،الانجديبزي

ى!!و:حديثاصلر

9!هـ05!!فأهي!ا!!!!!أا
!05ى

اًلنتههيرةالوجوديةالقافبةبقلم

بوفواًررولسيمون

اًلريسمطرجبمعايلظترجمة

الذيالرجلمعقصتهادوبوفوارسيمونالكبيرةالوجوديةالكاتبةلناترويالرائعبالكتلهذافي

المفاهرةتلكتقصذلكخلألمنوهي.سارترجانبول،روجهايكونانغيرمن.حبا!نهاشريككات

.الحياةيواجهانيزالانوماكاز،وكيف،الىجاننهكاتبةاصبحتكيف:!نتصادهاالىادتالتي

فوقكائنينريطتقلمافذةعاطفةقصةلانهافواردوبوسيمونهناتسردهاالتيهده،عجيبةقصةانها

يفلهليسوفكريروحيتفاهميوثقهالذيالواعيالحبدباط:الرباطهذلبمثلالادضهذه

فان"اولغاو""كميل"مثلءن،اخرىكائنات،يحبهنماسارترأنمنفبللرغم.مثيلوصميميتهعمقه

اوثقاليهلشدهاماوانخارجيةعلاقةايةفيهتؤثرانورناعمقدوبولوادسيموناًلىيشد.ما

لقاؤهاخلقهاالتيالسمعادةدائعة،ولكنصفحاتفيعنذلكوتعبر،تغادانهاصحيح..الغيرةتوهنهانمن

ازهامنالثقةكلوأثقةووو!.الحياةقيدعلىمادامتحياتهاعلىترفرفستظلالاولىالل!ظةمنذبسارتر

..بالحياةنابضة،مرهفة،عميقة،رائعةقصة.".قبلهاماتاذاالاسارترمنمصيبةايةيأتيهالنلا

الادابداردشوراتيعادلهامااولبنانيةلرات؟الثمن
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ورا،سراليلكلمةاً!راء.منا!رعاكا.،النصوداونلملمكني5ههه!ههههههههههههههههههههههه

.((دترتدشتا"سبدتتدةنتبتلش لمواجهحهالادب!هالحاعهلمحمدالنىي،الظاور!مز:دالشدحرودها

كما،المتغضنةةالهرمةبقسما.هاتى(او!ا)ورس*نجوجههالادبيالنقد

11لا"قنمىلركييقلم

..عع..نسانةاهي..هي

الادسهالحم!سي!!!اننييقييو،هنايمنينيالذكطانهـهح!ه،ههحح!!3

نجمبادقيءتة،اللصلتلىاالهييمللعاريءاثبتان،استطيعماوردالخالده

ولا5الخرداءالمهالرةدروبدياالابذالعنالبعيد،التر/فالانسان،الادابصاحبسيدكي

ففاههلاركا،وحد!ااًلموصوعيالنقدحقيقةايضاابانهناليبلمدحاويايلياالاستاذيكونانميؤسفنيبعداما.القلبمنتحية

اللامجببةبأحساسانهممشدودامالداواقعايعتوناًلذبنلاولنكالحقدغبرعلى.نحليلهافيوخبطنقدمادأساء"دزيا"قصيدتنفهماساءقد

كذلك!الوجدانيجدبهـموالىالاديبالناقدذكاءعلىاسنغلقماايضاحسبيلفيهناولست.هدى

واشباحالحليشعرا)الموسومةبمعالتهالظاهرمزيدالسيدادادواليسرالبساطةمنالقصيدةفان،اًلسليمنوقهعلىاتعصىوما

اذاجميلشيءوهو.."الزيونطائر/،))قصبرتييقيمان"اللامعىاًتصوراناشفقوانا.وففشرلئرحالىتحتاجلابحيثوالوضوح

منالتجردصدقاعتقدكماواولها،للنعدالموضوعيةبالنتروطا!رنللكتناباغتفرهفببف،الذصنياًلضحلهذامئلفيالعادييناًلقراء

لايجهله،لسنباتزنهفقدالانيقالمعطارالكالبانيبدالحقدعواطفء؟..اًلعمالقة

يفربفراح،والبغضاءبالكراهيةالنضاحةعروووعلىيسيالريعدولماصيللكلجارحسا!رعداءعلىتنطويانالقضيةاعتقاديفي

ويركن،!سنابهحقدهموضوعحتىيتوعباًندون،نجنراءك!بألف،والضبابوالتعميةالتعقيدادب،الحديثالادببدعةيخالفالادبمن

فيموذابتهياجهونوا!ذغضنهكوىمنانسلتالتياًلنعدانتعةالىكلهـ،.لدور-مناسبةكلفي-الناق!داراءان،اعتقاديفييز-دومما

اعمامه.فيالاصمالصدىومتاهةالنسيانشرودوالمجمالالجودةختانصفيه.نجتمعفنيائرفكل.الفلكهذافي

هنااحبالاخرينواًلنقاد،وللقاريءلي،والاتفادةوللافادةاخرادباءمنالمحتترمالرهطهذانظرفيمنتذلتافهشيء،والاصالة

!بواحدةواحدةعليهاوملاحظاتي،مزيدالسيدمقالةنقاطالخميانلمقاييسوتتنوتالعربيةاساليبتناقضرطانةاوشعوذةوكل،زمان

ناالكلمةهدهفييقصدلمبانه:بالقولمزيدالسيدتفضل-اوراءهاماالتيالغايةهي،الرخيصةالمائعةبالالمفاظوتهرفالجمال

ي!))؟أ(1حينمنذغاصتخيبتهاراءولكن،شعريفيشاملارأيايعطين!وإحملالافهام-امامهوتخشعالحياةلهتنحنيالذجمواًلفنوهيغاية

قصيتدةكانتوهكذا..بالنصدكمانفسهحركتاك!هيوجدانهاعم،ق!البحرفليشربيوافقلاومن.الخلمودمفاتيحاًبطه

...السملرعا!بداية"الزيتون؟طائر1)1،اجوصضالتيالمصطلحاتاسضممالاحسنلابانيعلنااًعرفوانا

بركقرول.مراًميهاادركولامعانيهاافقهلابل،الحديثالشعرمدرسة

ا!ور-صادبرااصاعرمصجى،بليالعولالىمزيدالسيداشقلثمافلامن!سهاالنيالنعاببرمناليهاوماوالتجربةوالتكث!فوا!تجريد

بصودةالانيلالعنانهذانتمذلككلمنوارادالمحمالحيلحن!ود!لفاذا!كونمولملك..قاموسيفيمكانيهاليس،الجدء!ةالموجة

بخدمونهاالفاطعلىالاعممادوالاخربنعابعليهبانوذلد،مباترة!رهذهجاء!انالىالمئيطانعملمنرجساالتجربةاحسبظللتاني

،احديالهاسماءبلحسنمحمودالسصامحروصمثمالمفنيةاعمالهمفيفئي.عمللكلاساسافتبئنهااًلمدرسة.

والريح،"الخريفواوراقي.الشموسنس!ويهمالذينالعبيداولمئكمنواءةمس،دهرتهافتهحأويالاستاذنقداًتجاوزاًننيتيفيكانلمقد

...ا!حوالتجريد،والاخر!ة،والوشي،والمطر،ا!امءنجعلهاالتيالرانعةالنكتةهذهلولا،اللقظيةالحذلقة

الفراءأءنيعلىيصءمزيد.انالسيد!يدهلأ!هذاكلماذائمال!ديتاًل!ت!ربقافلةللالتحاقىيسعونالمهجرشعراءانزعمفقد

رمهير!م،بانشراكيسهم،بحريئهم،الحيبوجودهمارلبطواالذيناًلعرد!يرفلبانفعانيشعرلانه"الفناءالىصائرالمهجربمرالشعراناًضا!

الفنونالىفشدهم،والرقشاروالاجالمحاكاةمناغشاوات..الموحد،والحضاريةالثقافيةفيهالابعادوتتضاءلوالخطابيةوالتعدلالتقريرعليه

،الوا!جماتوالخيوطوالغئيانالنثاؤبظلالعن.ففترالنيالمهلهلةهذاعلىالردوفي."والزجالينالقواًلينبروحمشبعذلكبعدوهو

والنفل!م،ايى!الليلعبر،الذابلا!السرو.اتبراًلىالمتندوداتارءايرمشيانمعناهاوالرفيالتطورسنةاًنبالقولاكتفيالاست!ئتاج

"؟اًلمباشرالتجريدكهأ.القومعيوالتخبطالممزقوالبلى،ا!نليدفك!بف.القاورةيعكسانلا،!قالىتحتمنيصعدان،الامامالى

به،احىمافهذا..اسماعيلحسنبمحمودمعجبانياما..الحدباًلنعربقاؤلةللالتحاقالمهجرشعراءينحدرانعافليتصور

فدر،الاعجابهذا.بمئلص!يوومالخل!بلوالابعكامعخروماالابداعجاصن!يلحبيستزللفنقنصلربرا،رسبوانس

!!!ى*،

الق!ومكنعة!لماًلعقداًلعواًطفبملغلبنع!بنددلحلئما

....!وصهتور
انطلا!الىالهادف،المركز،الموضوعي،العلميالنقدينقلبحين

تجدواببور.نودانا!قيومعد!ةزوروأالغئانالانسانعلىيتعين،التافهالامودالحقدمنحيرىلنوعيةواعيلا

رعشانها.بكلتنكفيءوهي،والنقدوالفكرالفنعرائسيرثيانالاصيل

ه.جلةوكذهـك،العربيةالمطبوعاتاحدثالمجباء!ونفىالوضاءةقسماتهاوتتفرى،الصديدعلمستنقعاًلاخاذة

.الادأبدادومنتوراتأليروتيةالاداباتماثيلتكباًمامالراجمنالخطاةعندترتعسوحيثالناردةاًلصفر

الصدورية،المراياعلىتنعكسثمومن..معنىكلمنالخالية،اًلجوفاء

اداًدةمنبالرغمالشتيتالضجاعويست!لالبانس4الفرايسنندب

.الخالدةاًلحقيقة
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من6الارتواديلايكاليمزبردإلسيدان،ا"ءصحكالشيءولعلحمس!-نمحمودالألشارالفنانبانمزيدالسبدول..ولكن

في-هـلىرللى،دالح!عصاراتء:ها،بهاء"/ت-لباةكماأ-ور"ا!"هرثرهلمت!؟ي(1المارهءنمعزولةالنجربةإنفاونالذ/ناولمكمنا)اًسماعل

اًن))دببعولالفضفاضالخادقنجبالهبتحادكون4بادهم/نا،حروبئ،مذلك3"ولءالالان،مز/بىاًلسيدلمدىالفنيةالصورةرا/ضناحوالمطالبة..النأمل

ءدن!ب!اكيوصورهاركأالتجر/با(ا!حلامبحيرة))دصيدةممتكلة"-نرجعلر،لهموضوعيونسهيبعليهتدليلدونالعابرالفولبهذا

..((معاددي!لمنمارئيو،ظمولمه،)بباف:فى((؟كذا))ءتمهيه..اءال!الالول

!بمبسصلمهم((ء*،رو!بما))كلمكأعند!ل!-،ةهـطوانكاا)فاريعمنمطلموبصعيلالملحسئمحمودالاسه،ذعنادامعانهناأريدلاانا

!إا)رائعوالنقد/الملهمالوحيء،ابطمنات،ردةالعبفريةدنونمنها،مزيدللمى-بالقصائدبعفياسماء(تبتولثنيالقصيرةالكلمةهذه

اتا))ا)هـارجالمعرالمحيالتعبيرمنمشمدة"وءمارو!اناا)،اعبارةاًلروحير،لانطلأفىصقةالاإنرالمادر4ا.لصورمن".ز.بدفيسه!هـوب،ليفرأها

انساننا!المتكليكونانلاثترطوقد،الانسمانيتكلمحيتماا(وعنن!يرليذهـدى))و"اكرقدعاء))و"بغداد))ؤصائدو.دونه،المعبرالحي

دالعبر،ز،ماليهيضيلحيتالتعساءمنفيرهبلسان،ودموعظمبلحما(واصفارنار))بعنوان!591عاما!بوعديوانهرونهبل،(لمالكواكبي

.*إالنادرةعبفر.نجههمرء!فيالمسائبةالخرا!من!الخلاقفنعرهمنكثرةوباقات

؟ا!الحرةآداءهم.ببدوالملما.ذا؟!مزيدالسيدمعادؤنهماينوالااصثئيطبعانبالاستهرايهةوتننربيايمانيمان،ليبالنسبةاما

القصيدةمعالاتحولمارأباوجداذابانه"مز.بدالسيدويقولانتوديبالعنفال!طئدللكاسنسىوور،عامبتمكللنتعريالمادي

وانضي-.!لرأيهيخالفمارأيمجرد-رأي!يخالف((الاحلامبحيرة)ء4تالادابمجلةاعدادمزإهـالىالسيداحيلىوانن،المتاليةعنالمجرد

."شكبلاحميدةاللحظةتلكفيعودتيو-"كوناليهاسأعود.العهد!يمندتةرالخلةاعدادبعضانوكيف،الانالىصدودها

اصحتلانهاا(الاحلامبجبرة،)/دصيد.لبمعاىاًحكمانلااًرإداناذات،معا*ريبعضسبائعرا!اًلالىواقدحولمنالمقبورالملكي

اكنفيولكني،ءلميهاالحكمفيالحقوحدهمولهم،و.الندادللقراءملكاالكارىقيالعري!الجما!يرمشاعرمعالمتصادي،الاشتراكيالماديالاتجاه

اًلاتنناذالمنصرمتموزالادابلعدزناؤهـالقصائدعنهاماكمبهبنقلاًلدكشسور!الاخإستشهدالمخماسبةوبهذهالشمسنحومسيرتهافي

بضءعليهااعلقاندونلم!سراورخانيقولكماكانتوهل..القصائدتلكماهيةليقرر،يسادرسيل

ا)روء،فحطهيكلهاالحليلعلبى..الاحلامبحيرةولقصبيدة))كانتانهااو؟!المادةعنمعزولةاكءربةتفلالظاهرمزيدالسيد

رددهـ،اك!"!ل))كلمةثقلنحتهلاميااهقزازايهتزالذيالمضطربو!-لى؟ا!اًلاوراسجيالفيغلشهداءودماءالعربيةالارضمعتفاعل

حشرتنهاوى،الفارييحسهاالتيالصودضغطوتحتمبررايدون؟!الجماهير؟!الب!تر"نافمنمادةهناك

تبد،يجهلمهاالقصيدةبناءكلفييبرزالمذيوا!نعصام،ق!رلاحترابعبصةا)لمحصيدليالىميعادغيرمنمزيررا!بو.رنحدر-2

-.العربيةديموصوعلاصللاوررجمةووجهدةوئنهابالنعئريصفهادراح..النفدمستلمزماتعنغفلةؤ!ومموا(الاحلام

د?-ورةا(اًلمعصرقلق"وعانىفبرهمنبعت"لامار.نين)اانولو!ذلك..أ.ولماذا؟إ!كيفاما.إ.إمعنىلأنحملانيوالصوروالانفراط

قهء:ر.له؟نابةلاعاد،خاصةبه"ورةبغداًدبهامرتاكيوالظرووءعا".اًلعلمينفدهءتوىدون

.---غن!ر.سع*هسم.5..ههـحي....هـ.....ءه...هـ.!يء..هـ..!ر..صر..ءميمسى!م..مم..!م..،!رهءهـ..
عرسه"اًلاسواًقفيا

!من
هـ
من
،

!-ت!نجئزوق!كا!!3

اًلتنعونتى-الراههممحمدالدك!نورثرواًلالهزابيت
جمهلر

ثتمعريةلقديةدراًسةا

الجرورلىزخادف-3

اًلجاز-4الشعرصناعة

لفا!لاا-5عرلشااولشعرا-ا

لدلقحمااءبنا-6لقادىءوالشعرا-2

الطبيعة-11الانسانيةوالموضوعاتالشعر

الح!-12 الزمن-7
الانسانيةالنزعة-13 الوت8

الدين-،1واًاعزلةالكبت-9

والشعرالشعراء-51..ألاجتم،عيالهجاء-1.

قش007ل!ق.0006.صفحة،.
6922.ببرلميروتص-والنشرللطماعةمئممنةمكتهةممنتمورات

ونأرفثتمنحسنلر
مروسسر?.مم..عرحححرمماسسس!ى!م
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(هص!هه!*--ء،مح!هصههههههه!هور!حهه."الاحلامةر-ير"قصهدةبهاظهر!اك!ييقةالطربدات"البحيرة))

العدددواًلمئحعراًلاد!بهالصحعاؤة!واني"ا!صل!مبثثرة"لقصيدةميرالاسظذضقدنصهوهذا

.بة...هتقييمارقيممنهناكبانالظاهرمز/بىالسيدلاتحدىالاهنااثبتهما

الحسينيعاببقلم3!الجر./-جراً؟يخالف،المرإضالحقدروحمحنبعيداشمولياموضوعيا

حمىههه!هنر3!ههههههرصه!اًلخسبي.بميفهالموصوعادىثانيةيعودانلا.أءداهوالي،بالذات

نوء..جدإ!دمنالنورالىطريقهاستأخذاخرىاداًءليرى،اًلمعهود

القصائدمنكبيراعددا،الايامهذهفي،الادبيةالصحافةتئشر.ايضاجديدمنالموضوعيالنقدقصةتبدأثم

متنوعةالقصائدوهذه.الجديدالمشعر"ملاك"علىالمعسوبةالشعريةبالشكلا(اًلزيتونياطائر"لقصيدتيمزيديدال!ستفبىاًما-3

الفنيالعملعناصرفهتكتملالذيالجيدالثسعرففيها،ايضاومتباينةاًلذيبالنحوابياتهابحثرةتممدااواستحهـامه،البريءغيرالساذح

هـنفيهتفتثىالذيالرديءالشعر1وفيها،وموضوعوتكنيكلغةمنحسيكالاستاذمنكلتحليلاًلىاتركهؤذلك،الخاسذوؤهاًليهساقه

بينمايقعوفيها،اثرالهماتجد!لاطوبلةزمنيةلفترةوالفناًلعاطفةالاولتشربن"الادابعددفيمجاهدالم:ممعبدمجاهدواًلاستاذصعب

دائما.،بقىولكنهالغنيشكلهاًومصمولهفيالسعرمناللولينهدينالحقدهو/قيت!دإدوايضاحاكفا؟ةالاشمارةهذهفيانواعتقد"الماضي

له.اللازمةالشعرعناصرلاحدفاؤهـاًالاورتفارةفيدغباذامز/دالسمببىكلمةبهاًتسمتالذياًلالىود

،الرورغا.قيالمرءلهيسرامرالجبىيد1بالشعرالاهتماموهذا،لهماكحديمجالفانوالا،اكصاملالمركزالاخريننقدواستيعاب

الوقتنفمئىفيلأ.تهتلمالادبيةالصحافةولكن،يقالكمابركةوالحركة.وكبرمتسع

منالمزيدماتنشره"كصية"تولييبما،تئشرهائذيالشعرسوعيةاخالهانالحلملوالاشناداسألالئي"مزبدالسيدءقول-ا

نمماذحوتقديماًلحراثمربحركةالضررالىيؤديامروهذا،العنايةلسهخب3و،العربيوجودهاجلمنسياسيةتهمةسجنانصادف

اًلادبيةالصحافةاضطرتفقد.بالفملحدثماوهذا،عنهامثوهةر،لتلوحالتوجةوالجبالا"مرعالطر.بقبها.،صفرسالةالسجنمن

"وكان،"اًلجديدة"القصائدمنوافررودتقد،يمالى-ددجاتهابسائر-وتنتىدبدتوببخهفيالسرعامامألانهعلىعرجثم،الثانجبةوالخراف

التصاللازمةصالالىبعدتفههواًلمناشئينلععراءكبيرعددبينهامن"؟!المكسالالمرحةلانهزاور4عليهاً!ن!بر

منلل!رفاقدااكسعريتاجهـموكان،ال!رالشعرحركةعيهاتقوم....اخمواراقاهةمنالعبقريالاسنبا!هذا..حفاعجيب

اًلهابرلمعل،اًلمنتاجهذالهماًلصحافةنشرتفعندما،الشعرلحاصراًفئغداهل...اًللاواعياكصودفيالظلاليةالاخيلةهذهاكثروغريب

،ر(حوا،خاصةاًهميةلهشعراً"يبدعون"انهـ3توهموا،متعددةلىالشكبهذاالمنافهلىا!اًعيالانسانتجاربهل؟صاحببمياتخريفا

بى،الرديءالشعرمناًلواًنكهابةفيمضىوثتأيمناكثريتخبطونقة!فاوول؟االحف،ث!ينلؤوسىفي./دورالذيالحافىونيالىة"و./!من

اثمصمنغاءضةنماذجوكأ،بهاًلاغراًبحدالىمنهمالبعضذهبكد؟!للحياةاًلوجدانيرالالماًلاحساس

-الادبر*احدلقبيرو!قا-ئسم!نطيعارة!الواًفحةغير؟لص!رتحفلوف-د،الكفاحعقيدةفيمعييعيضىمزءهـ،استاذيا،أخيان

نصيسب4محهلتفييكلنلنولذلك،مرةمناكثرالسجناسشضافه

-----------إ!والنتعوذةوالدجلاتزييفتعافالحيةالتجربةلانبذهكعلقمما

اعيثي،الشعبلتجربةملكاني،تواًضعبكلفأؤول،انااًما

فرادةفيللمتثائبينملهاةالفنادىولا،الخلاقالاممحيويمةبكل

حدي!اضلرحبصاة-نلفظهمالرجعيةسدنةوهم،المىمزقاًلليلعشافىلان،!الامواج

"اًدعرود-دتافياًلاشتراكياًلنضالدربفيبالدمال!اًعفةالقناديل

!الصاعدة

*لأص.ءا!لموفسد،العريضفيلكتغشاهمممنالاخرانااكونلنولذلك

"صصماا!اًكفالكلالعربيالشعب.نجاربمنمستمدةراًقصةبتجاربجت. رلور-صدلفنانملمخيرالسجنوكانواشتراكيتهووحد.تهحريتهاجدمن

مم!رص".!داخليوتهر؟غثيانبلا،وجودهيميالذي
..فارسالدينمحييالاستاذبقصيدة"الزيتونطائريا"مقارنةاما

والموضوعالغايةفيالقصيدتبنبينالؤاًبطلعدم،الرثاءعلىيبعثلمحأمر

للقصيدتينمقادنةدراسةيعقدانمزيدالسيداتحدىفاناذلكومع

وؤ-عالذيالاسفافمبلغوشبرى..القراءامامتفصيليمهادفبشكل

اًلصوفىاًلماسظعدبقلمعنرميدا،الاسودالحقداليهجرهالذيالعنتحوائيوالخبط،فيه

.....النزيهالنقد

الهذبانذلىك!و..هنااناؤشهانابىبدلاالذيالشيءولعل

الذىللفقمدرالعةقصائدإ،إور!وانهعلى،المعطرةاعماقهمنمزيدالسهبقا،5الذيالمضحك

....-إ!ف!"ل..المناضلينسجونمنتجربتهاالمسننوحاةقصيدتيبهيجاري

!؟القيمعفونةمنالاجأءلحوملاكليمزبدالاستاذابقىماذاترى

الشعرعالمفىوحدءئسعجكانالحءاة،تجربةاًلالىمنينعتوهو،اًلاصيلالفنانيضيروماذا

..علىيسيلمر.بضاولعاباقيحااًلخواءعصاركطمن.رمضعنسناسارأىاًذا

!إ4دالملجسخفهمويستهوي،الاخربن/ضحككيما،اًلمتهرئةشفاه4

اً!دادندارد.س37ع-لر3المثمنررتظراني...الظاهرفييداهـ!منانتظره..اخيرشيءبقي

...معيالانخظاريطببلالاوارجو..اًلصغيرةمقدقهبعدالثاملةدرالة

صىس--اًاحابعليبعداد
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عهءه*بهه!عععععمعععع!عحمحععم*-حمحععععيأ2)1(؟الفنيمستواهاملىذلكيوثراًنبدوناولهاالىاخرهامنتهاقرا
الناشئينوفتحهاللادباءعل!تشجبيعهاالادبيةالصحافةننتقدلااننا

والمأعس!مرفنيعملالشعرىالنتاجداننفسهالوكتفيافهامهمدح!ولكن

!لهم،والسعجبعالمعولةابداءجداالغروريفمي،امامهمالسمراابواب

ش!،رأ!ص+لل،517)4فملىولهذا،الشعر.الحد!دتاج!نكفيوحدهاالموه!ةلانلالثقافة

!!،ه،0،لم2،يسملمحسوااطممهمالموهوبي!علىواط،الاصبلالساعرلعيراًلمرلى
م؟نحوالناشئينالادباءتوجهان-المحالهذافي-الادبيةالصحافة

وو0جمحبرص؟كلحصيلةفيكون،بالصراسةاًلموهبةتمتزجلكيالمستمرةاًلصرالسة
والموضوعي.الفنيعطائهفيرأأئعاشعراذلك

لمسود!،0،!ص!هعندهـاخيراتفعلاً!دبيةالمجلاتبعض"و!ذالت"كانتلقد

لالاضافةهذا،الناشئنمنبردهاالذيالشعرلنقدخاصاركناكخصص

.وافمثروالورص!!ئماعهدنقدخاصركنبتخعيصالحابرالوقتفيالمجلاتبعضماتفعدهاًلى
هسمستوىرفعيساعداعلىذلكاناذ،فيهااًلمنشورالشعرومنا!شة

نو(قصالىوبتعرمهاًلشعرهناصرالىنظرءبلفتالناشيء(ألشا!ر

اً../:....مجلةالصددهذافياعجثتنيولقد.ثعابيرهبعضورداًءةشعرء
ل!ديد!لعاماًثمأجهااًحد!لمدمبتحريرالمعروفيناًلشعراءاحدالىالمجلةهذءعهدتققد،مصريةادبية

صالحايكون!الذيالشعرمنالمجلةالىيردمالنقدخاصلاب

واصولهمالفدروزالموحديناًصلوكعريفهماًدنالشئينهفواتمحويمالىبالتانيسيؤلىوهذا،للنثمر

صحيحعلحممابتحقيقىاباول.الحقالشمعرنحوالملكاتهذ.وتوجيهاًلفنيةبطكاتهم

الذيالرديءالشعرطوفانبوجه!لوقولىهوالنقادواجبان

ذالاتلقلم*دمسكأأدكلألمسافىاًليوميةالصحفمناغالبوااًلمجلاتلعضكنشره

رفع.اجلمنلا،واًلهذواللفوعلىكوئه!بزيدوالذى،السطحؤ

طي!عامينمحمد"ئفسه،الثمعرسشوىوقعاجلمنلل،وحسبا!دبية"ج!تمستوى

الجضوبفيالاستئنافيايعاماًلنائبكلاًوخقن!اًلشعرىاكلتاجمنموجاتامامانق-مناسئجدقانناويلا

شقراالومحمدالشيخسماحةله1مقدئصمهسخ!دل*سنناذوقوفىءارحمملرانوع!لالث*!نذكرفا:،،المنالسة

ولأ-رره.لهصدهبمسافالىادروسرلسساحة!ر،وابعدلىاالفر،عأصر

عبودبكمادونهـ"عرأالقاهسرة-الغربال".فابهلىالجافاًاكلالىبكىارثعرموجةامام

أ"مثهيوةالنقديةكت!هفىعبودمارونا!سنناذوثولىالضاونذكر"2391

*..-..-..-م.-..-.*.؟الدحموروقولىا!ضاونذكر،اًلردىءأشعرأمدااًنالوزاء2راًثماموقفا

الانسانيةالحضارةفلسفةالىمدخل+*(موقف"4491اليقاهرة-ادحديدالميزاندى"ءتابهقىء:!ودمعمد

ءجاساحسانترجمةكاسيردالدكتورتأليف4.المهمولو!أ(الشعرب"جنهفىاًسماءالذيالمهجرياشعراازاءبناء

الذيفللدور-ا!حمر!المثلسبيلعلى-المواقفهذءاذكرحنوانا

ا!!سةعتبةعلى+بواًقبمالشعروربطها،اًلمعاصرالشعرصالنقدبةالمفاهيمتطوبرليلصته

؟-فتحيمحمدالدكتوداًدتاراًتومقاومتهاللشعرعربيةبمزاطدلاحتفاظالمدحةودعوتهاعصرئا

واحد.وقتفىائرجوعيةوالتياداتالمتطرفة

الاشقر.شى..اميلتدصملشاءنقدلما.مناخاالسمللمختلفتهميعءوءلمها.ان،لردهاأالذى
جرءا!السماحرهاًلييسمه+دلسعروالصاية*هممامصالمريدكولىار*دبيةصحالساعلىا!

جدلة،دراسهماًلفضاعهرماًلىوتجد،للنمثوالواردةالقص!لدفض!لهفى

مكىسنالمميد......ء.ما.ستغمهوهذاً.هو،حدا

الامرا!الممعه+ر!ثعةالوهـلفسهفىولكمهاقليلةقممالداماماثفسماسمحرذاررعمد

الحسعببنىعلي"لحلة
فقهإةم!سمائلع

الدينشرفالحسينعبدالسيد"لمى"بعنواز،قصيدةاللبنانيةا،د،بيةالمجلاتاحهـدىثرت(1)

فيها:جهاءرقد!الادبدكهاترةلاحد

بلاعنتسابالتداوي+النهاريابقليلها..عهـلا9خمون"

دود!ةامينالد!رالسواركأنهام.جدرأنبينتهععى

الكبادتؤد!

شعريةملحمة-الغديرغبد+المصغاروترضع

سلامةدولس،-،،-الطبوتطص.-3

...؟الفطيروتخبق

ذهـممدا-ع !صهالنيسد،-تكم

حنوش-رال!باةوك!لمخع جبجو
،أ11+..لىد*،1،،اًراك!!ا4وتحس

ء**حمم***!ع!"ير*!عكلء-***يه!ءحبم***عيعععم!عى!أ مسأمس!،
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