
فيمسانفسهاتصارحانعليهاينكرصارمرؤ-بفيامكيانهافييقوم

ثممنوكان؟الشعر.فيتعلنهانلهايسمجفكيفتخيلتاوجربت!رءص-فسعطاسغسابر!!

الشذية،وزهرتهاالابيضزلدهاالعاطفةمنيحصدانشعرهاعلىتحتمان-4 فحما!،.الاعماقفياًلضاربالجذروعناًازلزلالتيارءنيفضيوانرد

اًلكلية.بالتجارباًلاحاطةءنبعيداشعرا،لذلك!!!!!!!!!!!!!!!!!!!صصص!صصصصصصصصصص!صصصصصصصصصصصصصصصصص!صصصصصصصصصص!صصصصص!!

الفرديةبيننقاشالاستاذذكرهمالذيرقالشعراءيتارججوقد!

هذاليس..الشخصيةممسوحةارقامعدادفيرقمالىذلمنغلقةلشاعر4!ااًلعدي!ضاًتجربهأسس!سي لحهظاج!ماعيهلرعهوبير،اًلمرأهشعرعلىعالبهصعةوهي4
تحعمعهالجدلدالشعريحاولوما،الجديدةالعربيةلحضارتنامانطرسه....

التعدهـدكانهناومن.تأكيدهاعلىالفنويسعفهرساتهيعيعطاطرئي!بعلم
حين

الشعر.فيالتجديدمرجلةتسبقانيجبمرحلةالفكريالنفسي

وال!يقلإبيلىحضعاخريلنعلىد4نجفسبمفيواالعهولىلأ"يسعىمليسشقمعمه!لم!بويالجهمقالهوثها،الاولىمقالاتهفينقاشرجاءالاستاذكلودنا

...،.والاحاطةاًلبحثفيالدقةعلى،حجاذكيالمعطيعبداحمدشعرفي
يعانيه،الذيم!للنيهمطهرسوفىوالاجتملمعيةالذاتيةبينالشاعرتأر

ححللشعرهل"الاخيرمقالهعنوانفينقاشالاستاذاًننجر.والترصن

اولسابجتمعانويكونصاتتحيفنظرمنلانلذعرتلىلحساس!ىاًفلمسعيهلددتوتحتموحقفسعارحد.القليلالقليلغيريعطيهولابالكثرالقاريءيطمع"أ"فلسفةاًلجديد

من،ا!كناذا،ستمووااو،بنفسهررر!اان!ليه،ا!ياةفيالمستمدةالنقدمفاهملتعميقجديةبمحاولةالعنوانيوحيفبينما

الرومانش!،السوداويةيودثضياعوانظرجح.المعاصرالعربيالفكريكادالمقالانفىى،اث!عرذلكصهرعنوبالكئفالهديدالشعرمن

.براءوالوجودية،وجوديةظاهرةنقاشالاستاذعدءالذيا!ميقوالحزنالجديدالشعرمن-جموابااًوخ!-!وشاعماعرفلكلالايتصدىلا

المفاهبلمعلىوثوزةوعنفتحدالأجتماعيجوهرهافيانهااذ.منهاًلقادىءانويقيني.إلادبيةالصحافةفياًلمبذولةالمعطياتمنواصبج

والبناء.اًلتحطيمتشهدفعمليةفيللحزنمجالولا.المتحجرةالتقليديةفنيةفلسفةالجديدللشعر"بانويعيدلهيررلمنبحاجةيعدلمالمطلع

.اًلشعرعنهاويعبريعانيهاالتيالكليةوالتجارب."والتجسيدالتشخيصالىوتميلاًلتجريدوتتجنبالتلخيصترفض

الواقع،تنسخولا،اًلحاضرواقعيةعندلاتقف،نماذجهبافضلالجديدنبهطالماالفنبسائطمنبديهةبل،فلسفةليستهذهفانذلكومع

الماضيتجعلوالسحيقبالتاديختحيطتجربةتنيرر؟ياالشعرترىبلتعرضوطالما،قطبوسيدمندورمحمدامثالالماضيالجيلنقاداليها

بعيدحدالىمتحققانجدهماوهذا.الحاضرفيحاضرينوالمستقبل.الفلسفةجلالعليهايسبغوااندونالحاضرالجيلنقادلها

لسبب،اليهالاشارةنقاشالاستاذاًهملالذيحاويخليللثعرفياتبسيدبعديسمهحينالجديدالشعرتحديدنقاشللاستاذويتم

هذاشعرفيبيصو!عفالىقالت.تخمينهوعنبهالتكهنعننعجزمادتهوهيللواقعيةالغنيالشكل،راًيهفي،والتجسيد.بالؤاقعية

اًلفردنجةطغيانمنيخلصن!انفقداستطاعحاويخليلاًما):اًلثاعروعيهفيالانسانواقعبالواًقعيةيقصدكانلونخالفهلاوقد.اًلعتمية

منسمارمالا!سعالحياومشالعركتةلفرلوحودلعد،ذحعثبهذلغومىي!نفلىولى،وجمومهحهافيوتعقيدانبساطمنبينهمايمتدوماوذراءكهوفهوفيوعيهولا

.........حاضرهوفيالسحيقةالتابىبخيةذاكرتهفيالانسانوواقع،طبيعته

،الانسانتجربةمنوالاعما!الامداءتجمعخليلتجربةان"الجوهريةادمرواقعيةسوىتعنيهلانقاشالاستاذاننجر.مستقبلهالىوالتفاته

الغنيالصعيد،والموضوعيالذاتيبينتقاعلوهي،وماضيهجاضزءفينماذسهاضرفياجريدا!شعر؟يميزماهمانفاتهلذلك.اًلحاضر

الروار!طببعةفيحاويخليلاليهانطلق،نصرنسيميقولكما،الذيوجميعاوراتعظضربجميعتجيطالتياًلكليةالتجاربعنالتعبير

شعردفيلإتجاههذامايمثلخيرولعل.العربيبالحرلىاًلشعراءفكون،اًلوجودعباصرمنيقابلهاماوجميع،وعلياسفليةمن،عوالمها

بذاتاًلشاعرذاتتتحدففيها،"الثامنةرحلتهفيالسئدباد"قعيدتهفيماالجديداًلشعروان.معاواحدانفيموضوعية-ذاتيةتجمارب

المؤتبعر*الانبماثعمليةتتم،-وفيهاالمطلق؟لانسانوذاتالعربيةامتهالسوداويةترسباتفيهتث!يع،جديدغيرلايزالالنماذجتلكدون

طرابيشي!جورجقالكلهلهلىاً.اجتماعيةتاريخيةداخليةدحلةفي.المنغلقةالفرديةوترعلىالمملولاًلمحويواًلضرباًلرومانسية

وجوديصعيدعلى،الشعرياًلخلقمشكلةطرجقدحاويخليلان"

..."اليومحتىاخرعربيشاعريطرحهالمكما،واحدآنفيفومي:انهاالجيوسي0لسلمى"تموز))قصيدةفيبيضونعفافتقول

صعيدعلىالانبعاثتجزبةطرجالذي.الاولاًلعربيالانجعاثشاعر"وهواًليهايحملهوماتموزلث!هرتفضيلهـا،باهتعاديباسلوبلناتسرد"

."مطلقحضاريمنتتمكنلمانها...متنوعةعا"لليةوذكرياتاحلاممنالثهرهذا

الىالبسيطةنجنجربتهاتنفذانتحاولولم،الضيقةالفرديةحدودتخطي

وابسعرلسمالبلجدلحاوتقييماوئهااعبديقايملصمونتازأكدفحكملانمطافضلهصفدنتآىجحاسما.،عامبوجهالمرأ!،سلمىتحاولىانوما".صخيحةوجوديةتجربة

حياةمنالأساوياليوميانبالجعنعبروإرالصبورعبدانلهقضاياالى،العائليومعيطهاالشخصيةاهتماماتهاحدودتتخطىان

للفظةالاولالسحرددهبقيقداًلسيابوان،الثورةعناًلمعطلالشا!تشيعحتى،العصرهذافيالكليةالانسانوتجربةالعربيالممببر

بة.الجزائرمنقصيدتها.فينازككنبرات،صادقةغيرنبراتشعرهافي

بهوتدفعصورصتجذبهاًلجانبيوالانفعال،القديمالشعريوللتموجالوترنبرةهي،واحدةصادقةنبرة*النبراتتلكبينللمراةيبقىولا

جمرلثاركعالاستاووهموندمالاجهفتكوشعردصيدلنم!معرلحنابلتفككإحرلهبمنمولعرردفيترىلاسلمىوهذه.عامةقضيةصميمهمستمتىاًلشمخضي

..وبيتهشااًمحهادفقداناًلشخصيةمصيبتهاغيرالقوفيفلسطينماساة
هـمالععالياًدسانالسيابانمطاع/يقولهـكذلكمحبباعميقا.نا

لماًنهفيقولالحاويعناما.المطقلةالأطلالةعلىانفعاليتهإشمعفه.اعمامهاابناءوتثتت

مزايامنلشعرناتمنيناهمااكثريحققلم...وفنامشاعرلنايقدم".متفجروجحيمسفليعالمعلىاًلمراةشعرفينعثرئسناكذلك

،بلفحشهاًلفكريوالشمولاًلانسانيواًلايقاعاًلوحدة:العصريالشعرحبإثيرهتخيمااو،تجربةعنبهاوتحيطالمنطقةتلكالىتنجذبوؤد

يوحدبمذهب،ولان!عاثالثور.بةفيبطريقة،العربالثوريبننحن،اًتاناوالتطهربالحشمةيتقنعالذيالاجتماعيالرياءانغير،الاستكشماف
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محتصايصبحكادلقدحش..ابحالهجلبهاًتصفتالذيا!دقيقوشبقا!جسدشبقبينوتلاقح،اًرضيواحساسقيميتافيزمطلقبين

قرا؟ءله.غدافقد،...القصصومجموعاتالشعردواوينبتقديم"..الفكر

هنالماضيهذاولعلالمحتجبةالىدمشقية"الجماهير"فيالمعجبونالشكلحيثمناما،اًلشعرمادة،والمتجربةالر؟ياحيثمنهذا

عددفيهـقالهبقراءةالاسراعالىبيدفعالذيهو،بهالاعجاباًجانماينزمالذيالجديداًلشعرافةتحامىقدالحاويفانوالتعبير

،ناقدا..بهأفجع:للقولاضطراًنواسفبيواذا.المفنازالادابمسترسلمتراخوصفيباسلوبوالاحداثالظواهروعرضالسردمنزع

بحناًلذيالعالم،النقدعالمفيالرائعالمستقبللهاملتوانساناجعلهرمزالىالاسطورةحولبانوذلك،السيابنتاجفيمانشهـدعلى

الحقيقيين.للنقادفيهنكونماأحوجعلىميهايبرزولا،ووحدتهانظامهافيتحسهللقصيدةخفيااًساسا

الجنديعليان،بابغرضيةالقراءقي،!يلاحتىالقولالىولاسارع/اًلتبسيطآفةاًلجديدلشعرامننفيكذلك.والتغسيرالتعليلسبيل

كراً.والقدرالعمرفيتجاوزني،غرياخرشاعرمقالهفيعناهالذيوتجارب،الوجوداسرارتستكنهرؤىمنبهشحنهبما،والسطحية

المعربي،الوطنفيالنقدمحننضحدثادي!ندوةفيمرةكأالقدومن،مخ!لفةمستوياتعلىوبالحقائق،اًلشعوريةبالمضاعفاتمشحونة

فلتفانني،ولهذا،.كبيرةنجامالتبشرموهبةالنقاشبرجاءفباهيت.الواقعحقائقبعضها

احدنيبدالقدالاخير...إمقالهقرأتعندماشخصيابهفجمتاننيالأستاذتعريفحدودمنالجديدالشعراخرجناقدالاننكوبئولعلنا

اًمافهو،الاخيرةاًلعشرالسنواتسبقتالتيالسنبنفيالنقادمتعصبيواعدؤ.معئاهمناعمقاخرهعئىللنجسيدواعطينا،بالواقعيةلهئقاش

انهاو!الحقيقةغيراشياءسبيلفييتمناساهااوالحقيقةينسىانهتتولدواقعيةحسيةمورفيوالتجربهالر؟ياتجسيدعنانهذلك

لقد،تطوراتهاخرعلىمطلعيخواو،الحديتاًلشعرلحقيقةفاهمعيرنفسهالوقتوفي،ظاهرهافيماتمنيهتعنيمكثفةصوروهي.الرموز

بالنسبة-انهوالادبانقداعالمعلىاجديدطالعوهوفيهيعجبنيكانبنسبةالرمزمنللفنلوقيئ.الظاهرذلكعنهايشفقضيةبامداءتوحي

ة..يقرأاًنمثلهلشابير:تظرممااًكثرقرامثقف-الاقلءلىلعمره،الظاهريمدلولهعنديقفمنفمنهـم.اًلغنيةكمضامينهتفتيقعلىقدر.نهم

الاتوحيلااًراءعئده.رأوتؤقد،الاخيرمقالهفي،اليومامايرقيددمنومئهم،نقاشالاستاذفعلكما،بالواقايةالجديدالشعرفيتهم

الانئىخياءبفهـم؟بهبعدلماو،نفسهتثقيفعنتوؤفؤد+اًمابأنهوتولد.واحدانفيبعيدقريبفالرمز.امدائهابعدالىالنفاذعلى

..يرفهمانهوير؟ركماالايجعلهبالموفوعالذاتيصهرالذيالحدسمنضربهيروياعنالرمز

يحىأحديعدلمانالالهخع!ماوضعوؤد،!الهيبدأانهالذاتية،الكلبةالتجاربعنوللتعبرللادراكالضروريةالطبيعيةالاداة

تفاهاتاو،سخيفةمومياءاتمناكأريعودوالم-اانا!،بوجودهم.الموضوع!-

...اوطالعالادبيالجيلزحفأمامكيأنهاعنتداؤعالادبفيفيتتجسدحضاريةتجربةعلىتنصبالتياًلزويااننرىكذلك

!اثمرفيموتورارأيالهمالنقاثيرجاءيئاقشالذينبعضأمثاليقينمنمالهولهماالحاضرفيحاضرينوالمستقبلالماضينجعلرموز

الشعرلمعئىفيهاصيلؤ،مررمؤعلىشعيءعلىدالانالحديثتقومفهيعاماتراثاالحضاريةالرمونركانتولما.)1(والمشاهدالعيان

؟ا..قديمااوكانحديثا.لهاالاستجابةعلىوحملهم،اًلشاعرتجربةفياًلاخريناشرالدبدور

نهر"فيالانبعاثوطلائعالموتدرامامنالحاوجم!تطوريتتبعومن

علىيقع،"والريحالناي"فيمبرمبيقينالانبعاثمانالى"المرماد

دسسدضالحضارة،واقعمنالمستمدةالرموزابداعفيمستمرةتلقائيةمعاوله

،العامالضميرفيتعيشرموزهجميعان.إلشعبيةوحكاياتناالعربية

يلادا!دارم!شوراتمنمن،عباساحشانييقولكما،مستمدةالسيابرموزكأغلبودي!ست

عربية.غيرمصادر

الملائكةنازكالموبشاد-يغفلالا/يجبكانتاريخيةبحقيقةنقاشالاستاداذكرهلوبعد

الشيوع!9الالتزاممرحلةاولاهما،مرحلتينفيمرالسيابانوهي،عنها

رىطوزذوىوجذتهامنرموزالكثرافادقدوفيها،العربيةللقوميةاعتناقهمرحلةوالثانية

التعبيرفيوغيرهماوتموزاًلعنقاءاستخدممناولكانالذيالحاوي

طوقانفدوىااممعوحذي.الحياةفيوالانبعاثالموتعن

قانطوفدوىحباااعطفعطا"ارئيفبمروت-اللبنانيةالجامعة

مملو!شفيقا.!مهرجاعيناك!سسحر"سسمس!

الصبورعبدعلاحبلادلميفيالناس."...001بةعيرحميييمم!

!صاأاًلمدأسرجااًلالساداًلى

العيسىسليمانعربيهئد4

4الجندىعليبفلم

خازعياو!طىع!داخمد!لبرللأرهمعجبفأناالنقاشدجاءالعزيزعلى،سماقولهفيماأقسولن...

حماسيمنعهلاشاباالنقددنياعلىطلعانمنذحصيفاناقدابه

درجةالىرصينا،غالبابعيد.حدالىموضوعيايكونانمنالشيباب

مقلاتهانسىولا،...للحقيقةالترهبحدالىمتعمقا،اًلادهاش

لإراب!أروال!حليل..والعشرينالخامسةيتجاوزلمغصنوهو"الاداب"في!

اً،22!ا.ب-ب!وت

ثاح!اد!منصتمدةالمالهذافيالثمربةالنظرياتبعض(1)

-.حهلويخليللك!صاعر

!اه



معيترىلااو،ولكن،ذكرتهـممنا؟ثربشاعريةمعجبا،ضاءثلكالىا-ارعاًلش!مفيا)تؤته-بمذ)كالثءوررؤل-ءغةإظت-بمانبعدو!و

اكأرهماًنلجدحقاالحديثات*رمفهومطربقسلكأ!ادا،ازهماء-(م؟نافادا،اًلمهـءرئينالمنؤادطر.ركأةعلىاً!!مم-،ء().ب-تقى)./قيدإم

تجهفيتضللهتكادالسيابتراله-ورةان..؟!الوصولقبليزل...اب،رجواا-،رجياالنث"بملالابرثأ)ءداثصعرا"نلها5ءبراسم!اء

.؟."ثغرةالففهامتضاخلةثده4ء؟هـةالؤؤ"ءمل/قي،1بروا"لءه"بزيالءبو..اميناوالمرأسعلى-ء(*!الى-ا)ممهءاب

اًؤبع"ا)و"وجفاءبجفافإحيازاءةدهنحسالا،الصبودوعب..برجاتقر*صلمىا)سبدةوكذ)ك،ءفول4نهصفالصهـوروعبد،ممتقبل

..الرائعةنجهتجر"خنق.أكاداهـرجةا)ث،ءريرة!ورءنر*-بىودلكءجب،ات-صلامءنتعصر*:ية،وروإلزكاما

كإن"قل!للا""4مدتة)ءفيو،نه،الضلل،،زىاًدا!اًكل،315تردجاءالا!)فر!فاًدريوا-ءت..الحفقىالعررى

:........،لئتعرناعالمتدخلةجديدكروحالحديث،الحد/ثالعربيالثءعرؤي

النقادبرأيراميس،..سيكونهولعله،ا!ولالكنانهشاعرليالهءسو.بة..

العزإزوهـورجاءرل!خأرجو،انجبراو..دوكما؟"هيرفإذبر.ا4!لثمر-طورفىالحاسمةاًلالطلافىدقطقىيركونارن3الر!هـادو/

الخمسة،"الاخباد))اعمدةتقتلهالاوكأ،قي،1وعقدة،مواورةكيفي،!اء!ووالامراًن،جهلام،وتناسزفاضذلكهل،إءدبثا،الحد/د

لفعىلكانكماوحودهكلمنوالاهتمام،نفسهتثة-ة!عنتوقفوا!يرتعص-!لحلىو!ويالطحىاهلرجاءايهز،/زؤرأهل..لااوروءفي

......"الرمادز،ر"قراهل.؟.الاولالعرلييالا!عاثشاعرناقدمنثر31

....المعهودة4ومنطقيت،4ودصاتبموصوبم!"...عنهرتت،رث"الكلمنتنطلقانوهـها،ا!دابفيغالبانهس.داالمجموتانو"اراوالئاي"و

شخصىااوقو!ااعحادهخلالشمغاضىان)"،مكن!3انلكورر
......،...،الباليةالقيملكلتنكراًلركلادنهـرفي،الجدبرهـةالعربيةاًلروحصميم

.للاخلاصاستعدادادعنى،للفنفالاخلاصن..يناخروشسى،تصعراع
.......ل!-امحترقةوجودإكأتجربةخلال"ن..)هاوا!دام،،1عاوثورة

والى؟..امجيباالمقالهـذاا:تبانبالرغبةاس!وار:ي..نئ!ىب"فاداد-،1ازطلافىثمومن..الكبرىة4دالحةطودلا!"!اا-ة*رةار"وزهـا

الذصعلىمنةطثقان"و!ما،""الادابفيغ،لباتاثسوالمجموت،!"يجارأوان،يو"ا

.....أف*-روا،ية4العرلارصاعودةثم،اررقمهممقةعز،وليءث،!دبادي

هـ.......مر.-!هـ..........................ء..ال!-هـؤطوانها..بلآاهـراا!مة)ءؤءقيةاؤءشث3او..،لماهليورط"ثقل

01((اًلالتزاًمفىوا!قعمةاًلموقفحول)1
-.........قها-فاازرا،لا-5ءاو

أ،،-و!مد.،لشاعرتحاها"اوجهـلهؤيرجاءذل!ورءتادهث-تاؤد

القلببوبي:ك!لمحمد:بقلم-نع!ا-ء(لثايمكنلاثيئااصبج4و)كأنقد،"نثر31ءايهاى

؟..3..-ميمحي.!ي....!ر....ر..-?!،ءاهـ-ةالث-عرلقضعةولاالصميمفم،كأالعربيللقض"ةتزاًمالالشعر

..لهاتعرضادونوفلمسفءكأ

عدنانرللاسهتاذامالااتزفيوالقممةاوقفاءؤال*ملهاىالبرالاخطاء1100...80ء.
.......ا)ءلمط-لواعمنفب"ن،رجاءا!حمعال!بىسيءكليىمىد!د

واداءخيمة"ماليتحمللالهاعليهااًلسكوت،.كنلااخطاءذربلابن..

لئرفناوىدى!...ا!ددمةدلاعهإل4،دنسحةالصحةمناهانصح!!أففلطونسيمثلااًدصبورعبدمي?!!ا3كلر3.رداله،عجيبةالفهاء

..-..ء........."ال!.ليبواظلا"وهوتب3ء!

...كلهالم411فيوانمالثسكلةاالكاتبؤيهحصرا)ذيفؤط-ا)كلرج*ب

علىبجباديبةرة+مأبأنهووصفهالا!تزامبتحديداكاتباددأولمقدهـى)علهمشعراء،5سماكماالماد!ىاًلأتجاهؤ!ير!كررءو!و

ادبنا!اجماان!فعالاساسهذاوعلىابضهمنصببرضعوهاانا!دلياءبمدادينشعوقي..وخىاشرقاوياواسم"وياكاظم،ابىياقيا!!ةمثل

إلاالت-العواملعنمتتدثااذدفعزمالحقيقةهذهاعيرلملانهبرار،..المادكسيوالمعئىالسادلريعى4باا!كرامبير.*يريركادلاوهو..

مب!-الواق!صةانفقالا!دلىالعملفيفقهالمننزمالموقفتكس!حتوشيلبر!لبايروربدكرهعليئا.رضيهادوهـو،ييربينالمعبريناةرقوا

...........لفباطلاقءنيرتورعلافهو،غثمانيقببرمء"كىبكرماًلا)قي،بإوزع

تهصلجلااًلمحر!!لمصنا!،الواووء4انا!مهوالذىالاساسياًلعامل.31!..واول
ا-.....أ.اًزءلاسيا،ءلميهم"عسراتاسعالالرى!ور؟ؤيساعررن31-ر

لنالي!صنعينقللانبصا!حالواقعكلوليسا!دبيللعملكمقوموحدهااًور.ماءاءددهـل..ووثورثووردودواير!!ج،وبوديرقيس.،ما.دان

الادبيالعملاساسهي"الواقمهقيبانوالاتقاد،ملئزماكاملاادبه،عملاآ!ا!فيراًءء)ىهـخ-!ااًدلالاذلكاًءنربرام،احزى

يملكحساسةنفبرمنلهبمافا!ديب،الادبيالعمللطبيعةماديفهم."

ؤشنل!!مااثرانفسهؤ!تحدثمعينة"واًؤفبراةقط-انعاىا!د.ة((ط(يه،لبروميثيو*ق"،فقطعوضلويرس!الدكتورءقدمةق(رألوو!و

احداثءلىاؤهـرول!"الماديالواقععنكثبرامختلفةتضرجؤدبصىورة..احكامهصدةمنقايلاولضمف،...بايرونوفيونبايركانمنلرأى

قب!...واحد"اديخبتكمجردء:هاكاءلةكوصدةلموبالمطالانف!،لص!ل،م!،جوانا()ودونثاثرامانالافيركونانيمنعذاما،ثم

01..الادبمنال!دفهـواذنبالواقعالا)خزأم؟!ؤدبصونشبعبهملقضايازمببنالماج

حدبرثهؤىادهـت:!مااكأر.ادهشمي،الله951عا،رجاءاذوا!ست

تماماورصر،هلالحدلتمادةلكونانلح!اواقعاانالكاتل،...ا1..و...
................و،+!ول!*بالاجدبيهتصيحبيي!عيىاى)دينيى(رمرعن

الحقبيقيةالمادةهوالواقعبهداالادببفت،ثرالوافعبهـذاالاديفيانفعالرصمصها...0010.1"ء.ا".

فيالجوادث"اعم!ةنكن!فيانءليناا)واجبمنلهانوا،اًل!كادتلهذاكثرفيحاويحليل)د!ورالرمرسمعملو!دلعمعاءلعربريهلي

هداورغمادبيعملأيمنواقعيةاكثرشكبدونوهـ!ايىومةا!"-حةططائر-.اًلعربيةاس!رتهايكاوجزبأسا!ولا-وهي،قصيدةمن

فيفالواقع....نوعايمنادبيةةيمةعلى.!ءتويانهااصدبر!لىا*الئياةتبعثدمادهومنيثر!بعلبكوعئد،العربيةالجزيرةعنحلير

ولمنتذهـرمعينلحادتنقلمجردمناكثراشهعلىور!هماًن1!بربالادب-العرو!معئاهايسهتعمللمانهادونيسوحط-فينيقان،جدبررمن

:لةالمتأ!ذهفي((ارسطو"ؤول"-نجديدمناقيةلبثاوزوريرسىوحننىادونيسواًلالهكأموزرمز

"ؤفسير.تتعجلعهدتكما،رجاءاخيياغريب..والرمادوالموتاًلترميم

يحشملهـانصورولكنصدث"،نصوران!وارواقعليس".."ضطقمنالات!درلاموضوعيا،رءعينااعوفكليلالانتاء

منطقحسبعلىولكننعرفهااننيااةالحبمنطق!مبعلى!صدوثه:تعبيركت!،!ءاذا؟؟دقةبغيرتستعمل!!التيالتعابيرهذهماثم

الى"الآنولنئتقل...مسألةهذه..."نفسهاالقصةفيالحياة،صعبالعزيزاوهاالفلسفةبحرؤيالخوض"ثابتةفسلآلمسفة9"

الادبقيمةفياساسيكعاءلللواقعالكاتب1وضعو!!اخرىلةورط..الزاـقىمنفحذاروا!،المعنىقدرعلىالاتستعمللا!نااكلمةوا

الموقفهذاعنالتعبيريمنعماقضيةأوبموقفا!تزاموهـلالماةزمولعاي،السياببصربشاعربةمعجبمثانالنهابةفيوانا..
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با!لتزاماًلادبءمطابىةالىذلكبمدالكاتبوبضخقلاناعتقدالعكمنىعلىبل.0.1اظنلا..؟.مثلاكالرمزا!رىبودء-لة

لتناؤضايظهرهناومنفيهيعثونالذيالمجتمعلقضيةوالاخلايرإلتياًلوسيلةاختهيارالىا!ديبيدفعالذيهوما.ءوقفا!)ةزام

نااًلىعونايدثملمجتمعناللاخلاصيدعونافىلكاتب....واضحالاولمكنهااخرىعنمرةاًلوسيلةءـذهتح؟نفوقدموضوعهءنبهابعبر

الذيالاخلاصهذاًأجلفمن....الحقيقيةمش!اكلهءناعين!اهمضهواً)واقع/*ونباناًلكاتبيطلبهالذياًلتحديدهذاًبمعلاليدانرهـد2

...الحقي!ةبة3!هبمشامجتمعئانصورانيجبالكالباليه!!كلونا....الملتزمالادبيالعملفياًلاساس

....نتجاهلهااًنلاامامناالماثلةالحقائقعلىأعيننانهتحانيرجبان،ز!موت.العربادبائ!نابانالقولاًلىذلك!كلدالكانبوير-تقل

نقاطعننتحثانبجبالمتحررالثائرالعصرهذاانسانأجلمناًننا.وال!اد.والحرماناكسكعيجيزونفهمذلكوءلىضياعفيا!نسان

العربياًنسانناانمهشولميسارفاالقوةنقاطبجانبف!الفمفثىء0..اروبثالعصرمشكلةهـ!هذهانو.شسىيزعمون.رقوذ

!ء"كلهزادتربمابل...مثاكلبلااف-أنا،هوقهـحررثائرايىوموالاحساسالضياعمش!كلة...العا!مبلادجمببعفيالمصرانسات

كانظ5ومن،عاتقهعلىالملقاةاًل!رىلل!ءؤولمبةبنججةمضةنواًحفي....بص،ع!-"العصرهذافرضهاالتيللمحالةوذلكوا!اقبخالانو.،ر

....المشاكلهذهعلىالافواء/ركزانالاديبعلىا)واجبمناكبموبحروبهشيءكلبغراًلذيقدمهو"ةشيءكلتطحناتيبا!ته

و*خطاءشيءالتفا؟لادو.بنسىبانفسئاوالثقةللضةاؤلادعوإفالكاتبفقطعندؤاليساذنوالقلقبالضياعفالشعور.هـ..الافقعلىنضيم

عظمتمهماالمشاكلتلكولكنآخزشيءمجتمعنافيالموحودةوالئطكلسرصيشاتظهرتولذلكولولاالعالمبلادجميعفيوانماالعرب؟ءن

الاحا-يسىتلكوكل....بانفسناوالثقةالتفا؟لمنارداتمئعنا!.8

!رالعربىشرقنافيهنااننا...مث!اكلناهيزيفهاالكات!يدبراقي"المهرج"و"غدبفيخلفكانظر"مثلالساخطة"اسبورنجون"

7-ش....-...أ.ذلكولولااللامنتميمن!بهليعلن"ولسنكولن"وففلماذلكولولا

3ثو!ليودعابااًمعبحئاليهأحالععيساجللضاهدبمتحجدوبعدهـ!لم!لموالمجتمعبرلجئسىذلكولولاالضالعةاتشاؤيةابمسرجاته"ديكيتءممويل"اندفعلما

لي!مىؤانهلذلك....المشاكلتلكل!ل.اًاطريقهياًلثورة!نو!حرر"زيفا!ودكنود"ارائعةقعت!"باصناكبوديس"كبلماايرضا

ا!!واءفىلنطلق"ىكلهذهكلتجاهلالىندعواناب!اقيولالمعمنو!نمعالي4بكبرا!بععنفيهاعبرالتي"زيفاجوإورس"وفصائد

دكزز-،ااذ*تحظيقهاالىنصللنانناالعلمتمامنعاموشماراتمثلاووىلانمضطراًف4ءدعندمااًلحديثالعصرفي،نالافضياع

و(نر*لا!ظيوالزبرفعا!بصولتامةبصراحةكلهاف(كأ،علىا!ضواءموبودالضيامحا/.0..ببههاهويؤمنولمفيهصنعهاومبادىء؟،فكا؟

وي!ا:/قولاكي"هدجر"ا!جودياالفبلسولىكلماتدائمااماسناتقبرحتلكممفكلةمهـالهيجدانالواجبفمن"وجودولانه...اذن

؟اقهضا4نواصانفى!ائوحودو!وحظمقتناوالعمالاح!.لآاان"لااننا0.00كلهالعالموفيبلفقطعندناليسبالهـ3وتشغلالادباء

-.....-..اً......ء01كمشكلةالحيئنائصبنضعهاانيجببلاًلئ!كلةهذهنتجاهلانبجب

."الوجودوواوقسوهفيماعهم!لكلثنتهخ!باعه4-يددوو!كنهوجوووا/ضنىلننهافتجاطنا....عصرنامشاءلمن!وى

القل!ورىكاملىمحمداكاقاهرةايعبحفيفاحانلاوشضعيحياهاالتيالحياةوبينالاديب6بين-باعد

"3........فيهبعيشالذيالمجتمععنظمةعزلةفيالعربيالاديب

..-.بة..هـ.صه.......هـ.ص.ه...هـهـ.هـ-!هـهـ.هـصتناولهملمجردبا!باحةا)يومادباءباتهامالهـاتبيفاجئناذلكوبعر

ثعيمهميخ!ليلالاسئاذرو؟لفأتمجموعةيحددلابحيثالمسألةهذءلمالكاتبويتناولاًلجنسيةالموضولحاتبعض

كانماكانساًالمنطقفرضهوالذيالامراليهانتهىفالذييقصدهاالموضوعاتأي

اكابر-2اجتماغيةكمشكلةمكانهالجنسيرحتلانهوالحديثالعصروظروف

ارحفونهمى-3نغمضانكافيايعرفلم،تامةبموضوعيةيتناولهااًنالاديبعلىلجب

0252ا!دقثىمذكرات-،يطادضاكمااًسطوريينابطالعنلئتعدثعصر؟،مشماكلعناعيننا

2عوالبئونالاباء-5..بةوتحردثودةابطالعنبالننحثث.بطالبنا...نفعلبانالكاتب

03الريحمهبفي-6أهـلمىمستو؟تعلىنختارهمبأن،طالهئاولكنهومناضلينعاملينابطال

الاوثان7انس!اناي...ا!نسانانيتناسىاووينسىالبشرمستوياتمن

032وا!ر!جوراكود-8الحققيالبطلهووبضياعهوالكيرةالبسيطةوبالامهجميعهابمشاكله

003واشنطنومنموسكومنابعد-9لأانوبرئيبهيطالبئاالذيىالاسطوريالبطلهو..شيءكلوراًء

3عالبيادد-أتجاهلهاالىيدعوناالتىاًلآلاموتلكالظروفتلكءـوالبطلصنعاًلذي

52!واء11فبمللجنسادبائنا!تناولهمعلىالكاتبعابهلقد...لهاالتعدضوعدم

منالتناولهذاوراءؤهـيختفيمامتجاهلااياهممتهماموضوعا؟هم

06دبطهمر-13افضلوسيلةاحياناالكا-لبيجد!بعيدةودموزبلاجتماع!يةمشا،لى

..عاًلاولىاًلحلقةسعون-،1اروحمبللنىنب"وببتا"!صةفيولعلا-"ايرميعماللتعبيرمئها

...-.بينارملماؤةصورعئدماذلكعلىدليلخير"نابوكوففلادبمير"الاصل

..40اًلثابالحلثهيسعون-اه6...بةماجنةمفيرةبفتاةالجكلزالرجلررقةانهاعلىواميركااوروبا

ع.0كأالثا)فيالحلقةسبعون-ا

..عاًدبهموتهجاته:جبرانصبلجبران-17ذلكورءمصيجض!اطادفيالعلاقةتلك"نا!وكولى"صورولقد

53لالغريا-18-ولماًلادبيئالروابةقيمةمنللجنستصويرهفيالصراحةتلكتقلللم

درو!91ولنقر(....القرنهذاظهرتاًلتيالقصصاعظممعوضعهامنتمنع

الرذ،هـكأ.لمكافحةئيويوركجمعيةطلببرفضالحكمحيثياتسويا

002المراحل*ما-2أارسكين"ا!يركيللكاتب".اًلعمفيراللهفدان"روايةبمصادرة

02-2الطاحنة*قتصاديةللازمةيمكنالتياًلائفياداًتتصورالتي"كالدو،ل

03العالمبءصوت-23انيجبلاانناا!!كمحيثياتفيجاءفلقد....بالبشرتفعلهاان

02بيروتدار-صالرداًر:.اًلئاشر4.يمجبوانمالثي?(علىبالابتذالحكما!ممفردةعباراتالىننظر

حمر-عيصيعسير...-هـ-سم""مسيف".هـ.!.0005..منهوالمقصودالغرضلتبينكلهاقأبنرا!جعانلم!!
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قيوالادباًلوجودإقىبينالعلاقةبعض.ؤضاواتالتيا!بحاثاما.....ا..-.........0.00..0.مرلم

وانها.المفاللمهذاالموضوعا"ررفاحسب،ليهالناشانقلاالغرب!إ!!إممىخ!وو"ولا...!،؟
وقصة!معرمنالعربياًدبنااولاتةخاءمةبهءودةليءثانإ"هنلالذي

قىالفلسفعةا!تحاهات))!وا!ولى.،ؤسهمالفلس!ةاثر!-درس!اأمب!ك!ناورط:رقيام
4..........

هل"هووالثاني.عباساحسانالمدكور"اعاصرا!العربالادب.......!ه!-!و.ه.ء.........ء...

.اإضقاشلرجاء"؟ءفلسفةالجدبربالعربيإكء*ص

الظواهـرهذه.بلمحعباسا!-طنالدكتودمقالبربئرأمنانأيبح--تالاداب))ءجلةمنخاصعددصهـورءناعلنعند"ا

جنباتهبينالت:اقضة-اءا!دراذ!،نفيبردورالذيارو؟الكار"الفاسفتةاًلانجاهات))

بغصإ،ة*ماناًاكلا!رالادباسضطاعحدايالىلمرى:هـو،كعاوالقراء

وهدا.ماحدالىمنهجيتخطيطعلىإقومالمقالان/جدو-001.

فكرةلشرحوعاءاثكلاًتخاذ:ا-ةاًلمتااكقاطهـراًعىالتخط"والح!؟المعاءراًلعربيبالادبفي*لم!فيهاوخاصةاًلفلسأفىاًتجاهات

-.....ؤرر-مةقلممقى.!جدواانيئبونالقا-فةفيالمتيخصصينمنكبراان

لحوعلىالادبسياقيفيالش،لصةالفاسفيةالاقكاددخول-ؤلسفسة.
ب*ضانكما..اًلفلسفةمن!،5"ءإىيرترصونالذي؟،لمعةى،الادبفي

ؤاسفيطابعذبم!الحياةفيخاصموففاتخاداواكفلمسف-جرد!بما.إتغسفا?روكأراتهـرار%ج!!41ءن!ف-واانيودونالاخرينالادباء

م!ببةفلسفيةنظربرةظلقيالادبمحدحبه.-+اننت!اء"-لممسفىادبممشييسجعنجوا؟لميكورباىالادبععبمماقلادصوابع!ا!فلاسفةولعل

يودونلااذابرصاحقعاىالاخرينالادداءاًنكما.اولقةاًاحقيقةمشكاة

لاؤان-"،يتنظيمج،د.منفيهءلاعلى،المتخطيطهذاانوالحق،مور؟ر،ؤيت،مصددج6صرؤءورطقيت!اسمل?رداًزتاجهـميصبحان

اظ!-،ذ))وهيالأولىالفقرةلانوذلكمددسي.افتعال"-ن.إ*!-.واًلىر،هء-ونولا،صقي"في!ةاعطاءءتهابغونلاإنريا،الض،!ة4اذا.را

شيء.فيالادبمنليست"ؤلىءفيةؤكرةلشرحوءاءألادببماله-كلملهـىؤصن-ةمن،تجالازتاعذه/خملىمابقدراهاموة"وعيء-رر.اداوء

يمكىنءمضعلنظمسوىررتالنفت!هبوطفيسباابنؤقصيدة.حضء،

ابنتائيةواما."العلماءشعر))ياكقلببالمصطلجي!سسمىء15اعتادهاء-لملأؤئااءةاؤ"ثروء*ة"ضاقثقىؤيالأنندخلان2نحبوإسنا2

ربافتزاللاانهاالاالفنيةالنزعةالىاقربكانتوان،الة،رة!اولا!الاؤلعاىاج!لم،نظريب!تؤذلك،والادبأ!فا--فقىكين

ؤي6شاعرايصبجعندماالفارضابنوان.الش!عرالىءض"طم51اىا،ط،ررهـانا!بءتءلمىءابؤاة!.ا!ورئتالادابعددؤص)"-اورهـقي

الفكريالضدلميلاسلوبمنبرةنرقلؤانه،القهبهـةهـذهابيطتبعضةافاة-ا"نواصدلمذوووبينابهلادبد-ينربىبطانحا،لاًصد!ه-ا

اإشيالنتواهدمشلمففيؤلوهـ*ذا.اافاطنيالوء-فاساوبا،لى!-ذاؤيو/رجم،تمتفاوتةادحاتءلىنجوؤ*:-ا.الوجوديالمذمبهـو

يمذعننخلعى،ان2فيهافحاول،الفقرةهذهفيالمجمالءصاحببهااتىقد/04،اًل!ربيالادبكلىن.ر-نرءلمصانحاولالثانيواء،ابع.هـ:نالمب

ؤيإسوؤط/!رفانيرهكنلا،مضضاثرةؤل!سفيةمعاني،فس51هـنرتوعكلعاىودبرةالوجهـنلمقرباًوت*ر،الفا-صفهكل-ظزرمبصا،وحدلىث"

المعلميةالافكادبعضبيناًلمكاتبغرقياقدحتى.الصحيحبالمعئىبهـصا.ص-،ل

الجاذبيةوءناإكهرباءعن،الانساناصلعنالزهاوي/وددهااإتي

ؤإسفة.وا/بئفلسفة!ذاكلمنفيجمل....."3.........-ء...فىةص.-+.........ء.........

دخول"عنوانهااًلتيالثابجةافقرةافبماًلكاتبفىنوكذلك

دف((،جزنيزحوعلىالادبلىصياقفيالخا)صهافلىمفبصةاالاوككاد

بعضؤحبفبحث.المفلسفةوبينالتقلبديالحكم"مفهومبينمزجأصصلما%لم
اًلحكم،هذهامشعالهـنالمعريالعلاءوابيوانننبيم،نواسابيابي!ات4

ملسفية،اًلعلاووليامذصباممولحي3اعنبالدرسإلالسعكناوكاجافيلحقب!يممنما/

.......!مح! 4

تجادبعلىدلالةالعامالموقفهذامنويستخلص،وغيرهمافادضاوابن

القص-هـبافتعاللالفضانسمجاًندونهؤلاءعاناهاوانساليةفكربةلا
،

الاحرالعرو!الا(الاهؤلطءالعثرلسعر"لمعاصردئولإها"!صلعلسدهاا11ً

وبنالاصعلى".بحنه"(عسوار.معالكإلبيض!بمجم.يكادولا-02

ا!لمحكةللمتعهاءرةاًلاحراًلديوان8

فلمم!عيةظلقنئلطربحثلطرئقةبعرف!المعنولىالكا!بحئهوعنامن.../

،دونولكت!لكتا!اسماءشتىلنتتماوجرغبرءمللةىلعض11إدلنونز

العحالههدهميللمحلكادوو.المعالمطلعمىالمارىء5

اورداًلذينللكتاباًنتاجاًيةدراسالىالمقالصاحبيسعىان

عنس!م.والادبافكرااقزجفيطلنايوفعغبصورةاً-ماءهم

التيالمفكريةوالنوادحالفنيةالمستوياتبينالتمييزروم-3

مثلاخركاتبوبينا!قلاوسءبداحسانمثلكاتببينمثلاتفصلهـ.

اعتقدبردست.اشادونياويروسفادرإسسهيلبين،صقديمطاع4الادابداًرل0ق05؟الئمن

هوالقدوسعبداحسانانبعتبرانيستطيعالقراءمناًحداانلى

بها.اقنرنالتيالاخرىكالاسماءمسؤولومفكرجادروائ؟؟4

متفلسغةقعاصةالبعلبكيليلىمنجعللماذااددي)-ت-4؟............هـ.ء.0.0.5..........!ر.!ي!ءعييأ
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شهلفيال-صادقالمقالمنراتابت،1دكضزلقىناننا،العربيالنتعرو!يماو!--بايراهبنيلهاالاولىالمحاولةمناو"احي!اانا))رواير-كأفي

نفسالقريء.فيالا."لخيبةمنفللا"!ويرال:حتجدير"الىيسبمءاخرير--تعجلالكاتبانشكوو.ولسفةعلىؤ،ئماعملا"المهزومون))

غبرالتصنتفمننوعالىاءحتلال*حمهانا!ةفاشىدحاء!اول!فيدالوجوديرةاوصاف!اطلاقفيسضكطانهدتما"الوجودبرالفلسفةقهم

..........الفوضوربئادنزعاتمننزعةايمنتسه"صفاتيح"مل)ءاتاجايعلى

س!لماسياتحاهءنةالعر!ا!قوممةتمعراءلنزهاًنارادلقد.غورذى
."....3..0.000الاوائلهامعلمهعنرهيكمااًلحقيمبةا!وجوديرة،عداما

الملأتج،هير*ونا!يأبرىالئقاشو.خالصةفهية،رأ.بهفي،!!ميركةللكي

برساطقى.كلفيء*صةالطها،.ممورمةجاهاربذلك،مافا-فةالسبباكص!تكأهكطيافي"لدفديمطاعانكيةء.!!جبانهالكاتبقالاقد-ع

الى-،بئشاكروبدداله:ورعبدكصئلاح!تصرأءلا/كونانيهـ*نهلرف-مسبييهفيالضبعاىمواصرارهالانسانبقوة.إؤمنمذهبالى

الملائكة،ونازكالجهوسص!بمااءسال!ةوسلمىالحجازيآ"روطيءبدداحموزالى--يصعهاواة"قايمفىؤهالئخوص،فنجدصتةونرقرأصعوبةكل

ناإه!نهـل-والقو""ةالابخه،بةإ،القضاطم!لمةء!مؤرأنمانالنيءر/فاحكم،ير؟لف،ا!هقارىءيرىكماؤولو!و."ات!واوالاوجون

،،ؤيزيافي-ة"والم"ه،عيةالاجوالنظراتاررجاسب"اً،راءبعضاهملا،يمونقل!ر.الافلءلى!انعل!بلمراوولاوتحققدونماظواهرهامنالامورياخذ

...مصمورا،الصيلمنواقعيةبشخوصامهـم./طاانصفي6غمطقراءاء.ءاد

لتماء-لوجدانهـماعماقاًلىوالنطراتالاراءهذه!يهازرءهـربءموره

ازتاج،لمفيبعض،-ااوهـها./نكنتفاخرىلتجادبحهتازلعهن-إك!ءريئ!برهـبرةفياثلنامدم51والميتافيزيافيةوالاجتماعيةا)ذاتيكأمشكلانه!

م!-الءإجمهقمالذيائنظري(لاس،د!ؤ،ن؟ذلك5ل!ااذا؟المنبىخرفاءابطولاتاوو،لدوف،الماعد1!رركطالانسمانحقيقةعاك!قيت.لى

.ومنط!يا،ءلمولوطايرءدواتقي،نتىاطر!-،لايرصورجدبىادب!والت!جربةدأدب.سكونيةاخلاقيةي!قيماؤ

،اليوم3!ابدب،رددالامرهوكما،يرقارلهسلبيطرفبدوناًبرجابيا

ص-حان-داسفبكأركيزةإءدانالنقاشاراد!لفدوواو"ع.وسار.نروؤوكنردورللمورذمى

الةرض!ية،-اربهيزةاهذهعلىمطاقا،اتتمراءاهولاءنجمع-اتعبيرا

حزن"تارةءفهوهـو،"الممهبئالءزن))ا،"الحزيناونأا)ءطلأحاصثسفهفيا(ماءسالإدبءنءربربتبألىولانعلىيدلهذالى6-3

انصزءئطالعاطنيالانجاههذاومن..أ(مزيفحزن"واخرى((اصبلول!لى.مقالهفياب-،راير:ءصرهانمقالهفيحاولالذيءربهوفي

والمعاناةاونرفيخه-ةلازة،حاتلىث!اتةاءطاءالىاد!اررسمهـ-نيفهما!كاتبانالىيربماجمالاادتوضعسوءفيالبب
....ر.!ىاو(1مواءهـ،اخلا!ة"او((حكما))يجدانالادبفيالفلسفيالاتجاه

هط1النطرفيخاصةمقأيرجمىاًصهطناعليةممتوكأنةيرء!ودلكفرما"!-صيرور"ماناددا،ب"طع،لم.دلدغيراًواصلاحية((دعوات"

عالمف،فيعرفحدتحضارفيءم!آ3لىءنبعبداوا)ء4--""،انطرااناللأ،تبالتكيحاول،كأالانسازاتجرفياالمعاصرالادبفيالمفلسفة

.سالغ،تبرمتنابةيأتي،للعالمجديرهـامفهو"اتطرحنظربوجهةموحيةلنايقد"ها

رورةصفديمطاعدءاهؤدالحزنههذاانلتالالى4-.عاىر3نذاننا.والمعنويالماديوجودهعقباتازاءالانسانلوضعشامل.نحرير

الذي"كبما4ال-رالإبقاع))باكولرويرةالحفاراول*ظة"ءن"قاولفيفرفيوض*،وضعب!ت،ءنة-سبما!-متباولؤ،نوهكذا

.السيابشاكربدرالسءلهبيةكاالأساةتتاعرعن،دواضحةةء.ودة"-إىالهـرفوبالقاري?نبنفسهاب!تعداو،أبعادهيخرفيغنهفبحث،مكانه

!م!ه!!م!ر-وله*!لنايقدم!الذيالانجىإن،متلا،!،هو.المقالهذامنالاساسي

نا.برصحاللؤانالوحيدانالكاتبان))وهماصفديمطاعاًوالشارونن

لنايقدموكيف؟"والعا!!للانسانفلسفيةرؤير4عنانتاجهطفييبحت

حؤيثاحمدرا)ت-يالانمسانيةالابهادذاتلمفةالمشالمواًقفضمنابطالهصفديمطاع

.؟معاو،جوديفكريتقييمموضوعيصبحان"-هالكلءبعديصح

اًل!ابإ4اًررسجباتل!ك"لةفي3ة،برنا.نقديرمهاالىيرسعىالتياكجاربءمانيكشفانوالحقيقة

الكت!ابهؤلاءلان.السهلبالامرليسالاصيلورالشبابالروائيون

!ءع!صد!!التيالقضإياوؤيمةفنهماسسابراذيسهتط*عمن4!دلهميظهرلم

:ص!4هـءء!،مثل؟زالولاوالرطوهـ.المعالمواضحابرازامعانانهمخلالمن.ق!أجج
ت--3.-2صالمقيمالناقد.إنتطر،المفيبرفةو!ورهانحفيقيةاءصولهفي،الادبهدا

رلب!ص/صىمنولىكندقط-اصفرت1نرمنليس،ا"!رداتجربةعازىاونحردالذي

صص.ا-هـإداادبنا?داندياكائرةللاثار!*خطةردية

الشهيرالارطا)ىلاكاتما....

.....والدتبالاسماءاحصاءمنلوع!!عالبحتهدامثليجههربهاتباان

المعاصرةال!قاقةتطرحهاالتيالمشكلاتةءلمءظتعرضآ،تببينتمهءبزدون

!رللوصالوممهان..الفرد؟ةالتجربة./نجهجىبعدما؟رحاصروبينايةالمغاحدودهاضمن

الشاروننيوسفبين،اقدوساعبدواحسانصفديءطاعبينيرميزلاكات،

هـذاًاًن.تقييمهمقوماتفيالنظريعيدانبهي!حسن،بركاتوحليم

فهـ-كماالسياسياوالمقائديالمسموىفيفق!مطلوبالميسيبنالتم
بمممىاصاص!بر!!ج!ةفنبمنشاسةتمستويابببنتمييزهوانم،،الكا.نبلذ!نيتبادر

ابخرادمجردكا!فادا..نقدمهاالةيا!ةجاربقيمةومنالرواية

كأصاب!قانؤلمس!جةبلادبيةقيمةلهلمصاحبه.لعط!الوجوديةالمصطلحات

ا،داًبطدارمئنتهورأتااكنيالاسماءهذهمنبك!ئيراولىهمالجفية"1)مراصة))والقضائح
ءهـصم!عيحيعح!ه!حىهم!ه!ح!رمهرا3هالفلسفةعنالنقاشرحاءكهالذىالمقالالىا!ن.ارةقلت.وادا::

والدراشه.بالبح!اًولى-ا!ما!!دلملع!حسراحمر!
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الوجوديةالنظرة،مثلا،،!مفانه.الفلسفةابجديةعند"أرددهلاذ!لمنا/جاولاذيم!ااك"هـبمدىو!وحبكلىيرالمفالينؤاريءاننتكولا

فيالحزنمفهوموفقحزينالظد!منفلانااننقولكنالوكمابللحزنوضعحللتالتيالاساسيةالا!كارفيعبثايحققهانالنقاشمقال

يمتلكهالذيالمطلقالتحدكيمنانواعاهناكان.العاديةا!يوميةحياتنا."والشعرالحضارر4اللحظة"مقالفيالمعاعرلهـربيااًلشعر

اً!هااًد/ب،ماتقشراللهان))قالاًلذبمانيتشهمثلالوجود،بنبعضبارممللأق،يصطدبمان.نحاشىانههوالنقاش!بهوقعمااغربومن

النقاهدشوروعاللحقيفه-كايمكيبماوك!هنيته3(نصالالهيمنالذكغاءردايرلدقضلية(؟4لقيصاك!راهـب-وراو!و2،مطاهرهمااجلىفيوالشعرالفكرعدهاتحداًلذي

دومانسينت!اعركأي.حزبشونافرادا!م؟وشار.نركاموت!اك!ر!اهـصالغوصفياتوويقكلوفقالذجم!الئاضرهذا،حاويخ"*لل

لأ..الى(لشاملةالميتاقيزيائيةنظرتهكونحيثالانسانيةالتجربةاعماق
كذلك؟اليس..الادبيالاغراءكتبلنازه

ررراناعلملابصورةالنقاشتناساهلقد..الوجودمننكلاتوالىالوجود

إمكنوكيفبالتصو!اًلروافيةالنطرةتوصفانرمكنكيفتمجتماؤكافكرةاوبيتااواسماله3ريذفلماراديمةاوعفويةكانت

رين/اي،العدويرةدابعةوتصوفالرواقيةتصوفبينذلكبعدنميزانال!تطاعحاوبم!خليلنجبروءن.الشعرفيللفد.هةيتصدىانمنهريختظر

اصحابوبمبنجبارةامبراطوريةالماويةبقدء4.نحدىالذيالفيلسوفاعطاهاثمهوئفهاكماالكبرىالتجربةهذهيكثفانالمعاصرادبنافي

وا"باعهم؟الالهياًلعثصق1؟و!ا!ورؤة

إقولانه.المقالهذافيالىتناقضوجوهبعضعلىاًيضاولظتعننبحثاوفديملنتماعرعارربيتفيحكمةعننفتنتىكناواذا

.تعبيراوليسخاصةشاسيةفلسفةعن"نعبهراليسالجد.بدالشعران"كونشسيتصوفبذرةعنننبشاًومعامرلشاعرلدىوجودرقىلفكرةظل

قائلاالغريبةاًلنتيجةبهذهمقا*ين!!ثم"خاصةانسانجةفلسفةعند!ابانلاد!فاررا،الحدبشعرشاملاحممنملحمةفياسبطورياو

منقربتهفنيةفلسفةعلىيرقوم..فهواًلجديلاالشعرهوذلك))من،معاوالمعورة/الفكرةالنتهرداخلمنتحكمثاملفرتءفيبموقف

انساؤيابيرنفسهابوؤتفيالشعر/بمونفكيف،"الانسانجمااوج!اًنخايلاشاابدعهاًلذبم!الانتماجفي،الاخيرةالقصيدةحتىالاولىالمقصيدة

فنقررلنعودمافلسؤةالشعرعلىتنكركيفلمث؟عاماانسانيماثمخاصاالكيبراف،عرهذاقبمةعنمدافعااقوماًنالانلييحقولا.حاوي

الحد/ستالنئ!ءرمافعلهكلاًنايضاذلكمعنىان؟فنيةفلسفةلهان..............

إثض4ماكانمع،الاقلعلى،ءاتضاقضو!زاً.ؤت-ةرتؤةاصررئار4دفادصفهايمالهدلالد،المجالهدا!جطبالشعرالعسلالةاتحادميداًنمي

....الفكريةاللامسؤوليةطابعالىلاشيرالمثالبهذااتيتاقينجر.ك!رون

.؟وقومياحتماعيدموضوعيملتحمالمف!رهذاانوحدعئدمانفسهاًلكا.ن!...
...شحصيهاراءمينشرونوالكتابالنقادمنشبابنابعضعلىتسببطرالتبم

ولمولفممععيةمنننظيبمحنمأحدعةديقملمختلفةعلاؤالمفنيةفلع!مفةارفضالحدتاورنهلصاكلرمكىمناًلنوريصطنعولىاوالمنت!عكأاًاحقائقبعضبهايظلمو!-صحطكيةاساليبفي

...؟نجبيه.اًلفحميشبهفيمااوالفحمفي

م!سرأرحالطوالفلمفة.مهبانفيالفكريالنقاشرصيدبعضالىالانرجغناواذا

ء.و:حديثاصلر

...!لمح!اص!أص!ص!صالاا

اًلشهيرةالوجوديةالكانبةبقلم

بنئنونئاًردصسيمنئتر

اثريسمطرجيعايلظترجفية

ألذيالرجلمعقصتهادوبوفوادسيمونالكبيرةالوجوديةالكاتبةلناترويالرأئعالكتابهذافي

المفاءرةتلكتقصذلكخلالمنوهى.سارترجانبول،زوجهايكونانغيرمن،حيالهانتريككان

.الحياةيواجهانيزالانوماكاناوكيف،الىجانبهكاتبةاصبحتكيف:!نتصادهاالىأدتالتي

فوقكائنينربطتقلمافذةغاطفةقصةلانهادوبوفوارسيمونهناتسردهاهذهـالتي،عجيبةقصةانها

فيلهليسوفكرىروحيتفاهميوثقهالذيالواعىالحبدباط:الرباطهذابمثلالادضهذه

فان"اولغاو"((كميل"مثل"ن،اخرىكائنات،هنايحبسارترأن.منفبللرغم.مثيلوصميميتهعمقه

اوثقاليهلشدهاماانوخارجيةعلاقةايةفيهان.زؤثرورناعمقدوبوفوادسيمونألىيشدهما

لقلؤهاخلقهاالتىالسمعادة،ولكنرائعةصفحاتفيذلكعنوتعبر،تغادانهاصحيح..الغيرةتو.هنهأنمن

انهامنالثقةكلواثقةوصكه.الحياةقيدعلىمادامتحياتهاعلىترلرفستظلالاولىالل!ظةمنذبسادتر

..بالحياةنابضة،مرهقة،عميقة،رائعةقصة.".قبلهاماتاذاالاسارترمنمصيبةايةيأتيهالن!

يلادابدارمنشوراتيعادلهامااولبنانيةليرات4الثمن
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ثقا!"نببرامناًنم،نيرهـلقاغقداًلمع!وع!فرمنا-يتهمفياعاطلىنتعامتوفروىمعايكو!هم(ا/.اً!شعروأالفقافهأحسي.سسى

تنضجحين):المعاصالفيدسوفالكاتب(يوتانغنن)عكسييقوللمألنجارسهابمانالدكتوريقال!م

ليستوالاختباروالعلومالثقاقةان....نجبالناويبلىيهرأاحكامنا(.!حح..!سسحر

متخلفونهممنعنديكونمااًؤوىفالخيالىالخياللن!قويرةضرورية

ممابمقدارضرورية/انهابل.اببقظةحالميوعندوالمجانينكالاطغالثقافيابقلملاطو!مقالاا!دابمجلةمنالتاننكافونعددفيفرأت

فقادان.الآخر)بئالىمفهومهوايصالؤضهعنعبير811علىالفنانيعين(وانهتهالوعفيةبينقبانينزارشعر)موضوءحاويايليالاسناذ

الىالشعرويخضعونعلهواالمتفقوالروابطالقواعديتناولونالشعروهوألناوراليه!ءكلاًددي.الراياوا!نببجةتلثفيهلظرياسترعى

ا)تحدتاوادراكهيعجزهمواحدعبعررفوت!ولكن.معلومةمقاييس"مهدرهاغيرهنتعرفياونزارشعرفيوالذهنيةوادتقريراوصفيةاان

(بة.شعراالشعريجعل!و-ماالعنصررهذاعنه:د!ط!اارأبم!هذاالىالمقلفيالاشارةتكررتوقد.اًلثقافةةمف

.وتذوقاحش!اسالاالشعرفمااجلالش!عرعلىالوصفيةطفيانانعلىالحديتالنقدانمةيجمعكاد)

..ةانوجود-الابعادوانعدامالشاعرثقاقةضعفعلىحاسمةدلالةيدل

ا"لا!عاليها)عظهماالنتعادكبىنانت!ايرلةيوقعالمبمثقفمكبممعشربىمنيعودليكونوالقنضالعا!ملوحالرادعنعجزهالىبالاضاقةتجربتهفيوالنفسية-

.ويجببكاملهذهنهنسيجيهفككاًنعليهيجب.صذرطفلالىينقلباثقاقةىنتودئن):يقولانادى(عناصهفيالمسشورةالحقيقةعلى

نا.تفوقهديالادنرالعاملهيالتيالمعارفتلكعقلهمن،نجنىان.ءف-هـحردت!ابىعحدسهمالىبالاضافةالمعاصريناًلشعراءبعض

.....-......عاىتطغىبرحتمااًلوصفيةفانالرفيياحرمالىالمادةعتنةقاجتازوا

!5اللغةفلسفةألشإنمؤنتم!ادععبهلفميكاسبيلهعلم)داوولهاءمدمواهبهلقولعلىحاسمةدلالةتدلالوصفيةهذه.....الحديثشعرنامعط*م

3ةا)*لالى-هـوالثقافةان))ة)مكولي(عنالسالقةالقطعةاقت!!ا)فىلهـتاا:ايفايقولانالى(ثقا!4وضعفوتخلفهاًلنتاعر!صور

........وهميةرحلةوصفخلالمنالعبونعنالتصر.انالقوليمكننا

الذينالمشعوذينالىكأاباولئكان.انى!عريرةالعبقريةتهنلنن!كبدون.

فيوستفهـون(شكسبم)لئدر(لا/كنفرنسسىالسر)لنحلونعلىد(يلهواف!بهتنتعرلامصطنعنصنيبحرفيضيةاهر
..........بة.-..شعراءالعصرإكبار)انءمولوكذلك.الخ(التقا!ةوضعفالفنياًلقصور

عاليةثقاؤةذيرجلءنالايصددانيمكنلاالنن!عر!تادعولئميكمئعمبرانا!شاعروان....ومئقفيهفلاسفتهكيارذاتهالآطفيهمالعالممفي

قدشميكسيبرلوكلامعلومع!نا(لهابحقيقةهوكمالممببكيةثقالمقةيكنعلىحصلوإت"-.(الموهوبالمثقفذلكهووانمامرتحلامشرداؤ.شلميس

.م"مر......لتناهـ-رؤوموهبةمشكلةاًلضهايةفيلميستنزارمشثلةان):بقوله

تضرت!بكبىشلعرفلو؟بران:لئعيكمسعببرووهولماسحعمثنإللحصعىسولصعقلالاممكضةهيالش!ريقتضيهااًلتيالثقافةلديهليسمتخلفقاصر(لكنهمولمعاهوعر

ممرائيا.(قسيسااًومراوغامحاميااعبحكانؤربمااكسفوردمن

ذنتتديماالتسسطروؤونةيكفينيصاالنقادهؤلاءقالهفيمالعللاالتيوءناثقأفتهنزارشاعرقيعنالدفاعصددفيهنالست

الش4مقاطءبعض(ستذكارفيلعالناقدكذتوانواًني.عنهاإنبذااًعرف

نحارانارثنورفما)او(صبيةيسنعلممنانافما)مئلالابتذالغايةفياببناتاو

..هذاعلىيشرشعرءاكرانيعنيلافهذا(سوابقيكلندغمعنديزال

ميير.04كييييسسيسير.عيم.ه-همهمم!ر.ء-مي.2لدلهليسقخلف)قيار؟نجدلاسلمناولو.الانجذالمنالنمط

ة.؟الكئصاوللنمدنرر!الشيارروافععننتساءلأفلا(المعاصالمشعريقتضيهااًلثيالثقاقة
...رهذادواويننقدفيوالتدققالذشاطهذاالىالذاقدبحضرةحدت

محمدمعحمودعدالرازقدقلم4حاويايديكالاستاذكبرناقدعنايةان؟الانغترضالعديدةالشاعر

.،؟الشاعرهداًتفوقعلىدليلهيالدقيقةاًلدناسةبهذه

.سمه!سييى.حير.."سي..منهلاوواكلمقافةالنتعروهولثمومياموضو!اشاولههئاانيلفبر

...،؟واتاحهشعرهعلىالثاعرلثقافةتأثر

منالاسبقالعدد!يشرتمصة-.."كئيبولكنه..عالم"لم.

كانعنوانهآلسبدضمنهاالتيوالكابة.بدورعليللاتذ"الآداب"وا!امالثقافةمندرجةعلى.ركوناناثعرعلىاًنريبلا

..اًلعالماما..الاياممنيومااوالزمنمنساعةتصمانالممكنمننفى"خوالجعنالتعبروحسناًلشعهـيةمو!نجهاًظهارمنتمكنه

اجدانيوياملوكليالانسانيةقصتهتإيافيبتهىعنفنشتفقدتودفرعدمانفيالمناقدمعلستولكنيسليمةولغةرشيقباسلوب

..بهاوصمهالتيم-مةالوهلتقبلاستعدادوعلى.الكابة.لهذهبلورةاقرهلستلذلكبةوالتقريرالموصفورودطىالباعثهوالثقافة

،اآخر!فيمفاجئةبصدمةالشببقةالجمبلةرحلتم!منعدتاننيالا.شاملةمطلقةبصفةإلنمعرفيوالتقريرالموصفشجبعلىعامبوجه

..العالملكابةاكتشافيمنأنتظرهاكنتاقيالمتعةكلمحتوالزمسانكالمكانمختلفةوظروفعديدةعواملعلىيتوقففذلك

حببتمننفسهاالقصةنهاإة..بالكابةيقصدكاناذاالا-هذاالجماليةالقيمعلىالمحافظةمعوالتقريرالوصفووضعيةوالموضوع

..وصىرقه..الفنياً!مملةمنطقه".والاحاجيالرموزعلىيقتصرلافالشعر.الاخراجعلىواحدةوبكلمة

هادفة،نيةانسهلمحات4قصصلموضوعاتينتقيبدورالاستاذانحقاشقملحىءينيهالعلمفتحانقبلعهدهاول.فيالانسانان

..متنادضاتمنالحياةؤ!15برصادقواحساسشعور-مرهفعلىتدل.واتجيمالسحرالىفعمد.تههيفقهفماعالمهالىينظركانالوجود

انسانيةنفحاتقصصهفتأنيإتدخل"الشاعرقلب"ولكن..وهغواتبتوؤرالحقيقةتبدتفاذا.الشعرروحهوفالخيال.الخيالالىعمد

الاطفالفصون"..المصلح4ومنطفي..القاصموضوبمبةمهءها.رهـ-والثقافةتوقركانودبماللخيالمكانهئاكيعدلموالمام!الثقافة

دجسلؤ!ة..استعةلار4المع،لجةأحسنتلو..لقصةرائغموضوع.الشعراءبعضانصح.واررقريرالو!فمناثثإراًلىالمؤدبما

لعينى!،ضمدلىملانهليلةداتراجعفهت،شابةاًرملةحبفييقعكانمثلاالالمانشاعرقغوته.الثقافةمنكبيرجانبعلىكانواالبارزين

لقصت-"نقدهالمحيعزامشمبرةاذةالاتقالتهماهذا.."..طفبهاكانسيناوابن.ؤلمكياكانالخيامولحمر.وف!يلسوفابيولوجاعالما

مجلةمن.691لعامالسادد!العددفينشرتاتيا"اًلاطفالعيون))الشاعريمنعماهناكوهل.القاعدةوليسالشواذهوذلكانماطبيبا.
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دون4القصنهابربئفيرووسناعلىالكاتبأهالهااًاتيالمفاجأةانالا..ذللثءاىز"رهلوزءن..الآدلب

...العرضفيالمشكودةج"ودهبعضاضاعتلهاتمهد"فرشة"عترةاخامسةاديوت،ةدقصة..د!ددهانحنأ!-يالفه""اكل،

قدالمعجزاتكعصرالقصةفيالمفاجاتعصرانفيءميواظنهؤ!الاولىللمرةمبللأد!،بمب!نحمفل-عمهال9يرفيهـكذاأو-عمرهامن

.إ.اًشهىيرشنترهـناللاتيالعائلةصديرقات،كذلمكلاطكرةالبميختحمسو..ح+ا.نها

بسببالابوينمجهـولةالبطلةوهي/كون-المفاجأةهذهانبل..وزيرفطعاممنالحفلعدةالةءاةو.نعد..ألىدءوغل،ن4.ؤوجآنعاءلم،

لدعوتها-الصديقاتاستجابةعدمفيسبباذلكوجعل...الحربالصديقاتلتذكرالهاتفقرص/د/بىوهـيألىمادخءنآدؤقةنسض،،و."د

وجودمنسردهفيذكرعانسبقمامعالمنطقيةالناج!من.شعارضولمالئامنةتدقالساعة..حياأليوهاان3اـوءإذا..(باهاوتذكر..

دعوتهناًلبطلةعاكاويشترطنويمرحنيضحكن-مجا.جملاتاوصهـيقاتأ،نيمةأخابررهنهـلى-...ا!مر!ي!--ت-يره!،،الىول!لمرعأ!يحغر

احتفال-لمفكرتهاتعمسالذيعمهافيالمشجعووجدت"..!لمحقل..بربنوحهباً!ءاللبدءعلىولمجتهابرؤ!هاء4وبرمن!ها..؟فيكرة

يشوب!الابحماسةرحبناللاتيالمائلةصديقاتوكذلك-الميلاددء..كأكئيبحزإضةاًلطعامغروكأالىوربعه

."الدعوةلهن.زوجهاننتريطةولكنللحضوراسصدال!نوابدينث-بيءا!بب.ا-ف"--ورأءنصد./فا.ر،،منعالذيالسء:ب"اوركن

لضحكهنفتضحكمعهن.نتجاوبكانت))بالهاتفذكرز!نوعندما.ء.......--!

الحفلةهذهؤيمفاجاتمناعدتهما-لهنتتكرأ.وق،اص،..ودياًلكبرىبر،لمالا!هالكابووركبا"..دوالءبىاماالجميعيرشرده00))

"!ناححةحفلةتكون!نحهدلىها!!متاكرخلفتهانوالكانتاذا.ولمكن..))امما.نأمملاتخلالمن،قىالقصز،1-بر"

0001".ىتقامحفلةأيرةدون.نعبشانلهالىتعيفهلوالامالابمجهولةالحرب

..بحفلتهاولابهامبالياتغرمنهايسخرنكنانهنالمحترضناقاذا،..((ءيلادطعيدبمناسبمة

ايدتقاومعبل..العربيةالبيئةمعيتنافىايضاذلكاناوجدنا

منالمعاملةلهمالحرببسببالابوينفمجهولو..بالرهالانسانيالمجتمعللقهء-ةاوممةيااجانبليااكلجاريأسجلانأح!قبءكلوفبل

..بالجميلوالاعؤاًفالحبالقلبومناررقةزينضهاعلىغطىالذيخوفهارغمول!نها.."للحدتاوصفاوخدروة

ال!ربخال!مالذينبورسعيدلاطفالحدتما-نعلمكما-بركلمؤووواحساسااءمام!احتىتعسيكانتادمعادةفيالمهرطةوابتسامتها

الممحدةالعربيةالجمهوريةان-العارفينسيدوهو-يعلم..ابوينبلافتأخالامطاراًنوتفا؟لابهجةوزادها..وااتفاؤل،جةبالهمفرطا

احتفالاتهاجميعفيوقدمتهم..وتضحياتهشعبهالهضالرمزااتخذنهمقدبضي!اءلقلتطدموعمنلمجونهاميماتفربخانالسصاءتابتولا..نهطل

...القومعل!بةعلىامطارلانالامطارهطل)طولاننوالد!ىولم..جدربمنالمنجوم

نذتسرعندمانفوسنافييعتملما-العادفينسيدو!و-،علمذلكرغم-زائدة-(هاولكت)..الانفال!"مقطعةالروحقصيرةالربيع

..المشردينواطفالهادلسطينكارثةيوترهمامثلنفسهافي/ؤئركانالىض!ادعاسفلتعلىالامطارصوتؤان

الراقيةالطعةوا،الراقيةالمطبقةمنالمبنات،هولاءانيرقولقدفتحدث؟عيدمنالريج"ننقلهخفيفةطبولدبيبالانساننفسفي

دونهنفناةتقيمهاحفلةحضورمنيئنفن"وبناتها..اًلرحمةتعرؤطلا."..!والانفرادباهوحدةيشسرالذي"انالانتروحعلى؟فقيلةخثهءية

ماعلىتدلةدالسجلاتفيصحيحةميلادوتواريخونتعباحسبا..العرضوسهـولةالسسدلسلاسةاحترامياسجلانإءبوكذلك

واب

.إ.ا!ذا.....-......لرءعر....-هـ....ء...عر.محر!ححرحهر.4

بينهنمناليسةةننرسه..متوحشة..الراويةالطبقةكل

التي،لىنوالصدوقةصديقةتكونانتصلحفقطواحدة..واحدة:حديثاصلر

لأعههايتعمتكذلنبم،اًلطبعةانجف!مىاحتضنهالنفترضىسرمعةص!لا

..للااًستثناء..ءووهص4
كل!ن..القلورظغلعظات..شرسانظ..جلفاتانهنمعهدهرص

.ش!ل!ررمرفةبسببالغلولعل!كعدهالعسع!يولميفياعلىالدلقهلىله-!.!و41
لمادا-:..!صيحهالامرفيكاىاى-امرهايعضحيلملاائىلمادا.-4

اسضخأو

؟"نوالىعداماالمجميع7

بنفسها..الفتماةتعتزليتهيخزقلنكئيبة...حتى..لهاقاهلفاوبتضحايتو.،بقلم

ليستدر-الحرب5سبب-بفقرةباءقدبدورألسمدانلييبدو

فنمالقظلردمثلعلىهذبطلتبمالحيللمجهوطالمالابولهاينتتبارفيلكىمعطق!ادمععط!سطبيبفاعل!ةلليى!ا!ط

وقائع..

"اًلاطفالعيون"قصتهبصددوهيقالتعزابمسمرةالاستاذةمأن

بينامسكفقد،قصتهكتابةيعيداًنبدورعليالاستادعلىاًتمخىتبزعجديدةرواثيةموهبة

".المعالجةفيهفرطتجميلبموضوع.بديهالحديثالعربيالادبسماءفي
تصقل..وحد!ابالدراسة..بالدراسةانهاقولاننياًلا

..لملفنانجديدةافاقونتفتحالموهبة

...-..-..عىعى..-.رعييرء..ممعىهـ.!سي-ححر.رحرل.اسيى الرار!عبدمحمودمحمدحدوا!!الآدرد

المتعدةالعرسةاًلحمهوردة
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