
الدلالأت،دأزطاوصيةا.الش!مريةا!ورةااستكشافهـوالابدالمجبةالعملي!ة!!"

حة!هركللىالمرلمم!صصودورعهخامهات!!يالمول!ماناألفىاقولفسهلصودوراثا*رؤبط!-!ربر-4الهما!عما!!كلر!!!ر
-هـه،الالهمصهوىكلردمألى"با!طر!ور"ام!وراه!ىوءسدبا.!ى.الم

؟--ا

..والاحجارالاصداؤطبمينمن...النمينةكاللؤلؤة...عببهاإحصل!!صص!صص!!!!!!صص!!!!ص!!!!ص!!!!!!صصص!صصصصص!!صبر!ص!!ص!ص!!صص!!!ص!!!!!!!!!ص!!!ص!!!!ص!في

الض،دعة.أسرأبيهأءوارلرلى

اظلاا"ونرافةأ)!ةودةعمقبمدىالشاعر"بم،ودإفاسىدزلك!5م-..

.،قه**هـةفياًلاخررنصود-ترربأنالهولره*ن!ذاوعاى،ءاتهاواًيص*لم!الاءيرائعددأ!جمإ3....!فمبئا!
معةأقىرلابالطبي!"وهذا،ن!معو؟.اًدداعاالاصوالمنصأليبئ،!رلااؤ!حاصعيريقيام

اعطإز،صاونى"روروةبمضاءيناذهاروابرخرآلشاعر،كأشعرصورةستمارة

و!وفذأ،"4وتظوتجربتهالشاعرخبرةصمءم!ءنأخرىوادلإلاتأمحماقا.

اًس!،،دح!بن...ا،رصمنجبباجمغبرابشابالسؤدانيالشاعر4فعاما-برالا!الاداًبء!دفيرصدهاإ.*ننريرةوكلللا!ظاتفضايراءة

لاها--وي!تنوركاشمرمن..ظلالمنلهاببةاأكه،رغا!زاز-ء!ودة!نجبر!،ؤفتان!ضاكواكن،و،رسامه"ايعدد!ذامحتوىلغزادةوذلك

يرالوركا(الشارعر،ورصز)قصي!دةفيعصدهمناخرىوصوربمضامينالاخرئةما!"تهانفسصهأةتيأبرال!هلتت!علمقاحدا!ها،بالخاحاًلعدد

في!جريمة)الىبرال!المى/1!سعبيقصرهادءمبأذلم،اقولاإه*نالا*إ-)1(أتط:-ف"ء،لفيفهللا!م!الةخور.!نينبريمننت!د/باارت،؟،ثمةولكنبالنقد

درأعةصم4ؤثرترلى4ب،ي!جاراثورريأ(صمونزفسعخننعبو(،ءفىغرفي.حدهعلىككءناتحدثان-احاولانناالا،الشعرتناوثل

اًنإمكنو،وخعبرتهالشاعرثقاؤةخل!لمنواجترارهاربئالشعرالصورة

...فىشصاعر(غرناطةفيإهفىجد)ؤءبتةب!دةتثبر!،الاولىفالقضية

ا)فصيد.مناًلصمغبر"المقاطعهدمند)ثلرىاةصا؟دا"نال!تجبرقبلءنلألاث،عرقرأتأنننىاودغم،ءطرع!ةجمطمخمد

)2("اًاثدودارترخطاهئدير،ةراًنى،رع"كأتؤ?،زداًإضاولوقوات؟،دؤ،قةش،ءرربئبطاؤةفيهاأجركنتاًاني

السود.الاحزانءنؤلمتذاما...يدي،،اودكا-الاولىاقرأءةأمنلأصظتدقد،سءمهإءكأ:"اآخرشاعراهئاكبأنأحس

.........ةالىتاقائب-/.!ضع!ر./ةالهصورمن"ءم-عإلمفيأنوهأتكالم"يدةالقضل!ذه

نحرذ(طهفيدمائكءثلأثارعيةفيومن،فةسه-رو!يمااز!قيا!ا*،!!أوطل-.*كأس"نآ!اؤ"أكأرعا"تن-ءج.اًيتي

نياطهزشمدوالاوناد...الاءصاكه!صاح:،آآصارعوؤءهلىقضحاًلصودبدأتاثانيةااًاقراءة

.نلدر!رلفرحهورللناسكملح!ت..قى3؟لرر3المزاخرافر"رقى.!"ود...!رىطلموضح2و...اوركا

!3"!متولاالهتمةلادرؤوالموت"ات-!ه!ةالى:روأ!،ثرلموركأ+/"ود..أ)واضء!نمالصحلدخةبرالااوانافنوهجة

."حدورهـأتمةدوأ!تيارن!صعببفئايىنرولوجياومنالواؤءمنظلالهاتكشسب

ئوركاي.؟!.،!وكلماذأوتفجروفرحا!ةه،ببكلعاشهاالى!!بماا،رالشما!اةصئرفبمبعيدة.أعماقالى

إ-لماياأ!!اتليتت!لىلى*ونأ)ءارجفيا؟نترةادلأرشهاانكاهقيفب،،تفه!ار*فطلوركلعور...

.وشعرهزوركالادبا.لمشلمصاًلمصمه

الموتأعجزتمنيا..لموركمافي))ؤ-4يفولاذيا.ع.ممطى.يل.قرأتالقهبدةنهايمةوفي

امه3ءناء*زافيو.يى-!،ورووقي"صب،تهو"ألساة،لودكآشعرمنواثىاراتاحالاتالقصبدة

4هالاجالىرر*أؤوكباب:و!لك،ؤءص-ب!ءوتوص"ايرةح!اة"راءلأره-لاًناقولامن3!تؤصما

.ؤاتمااًبق!ل!كوقككان،اؤولهألافئلأولالم(*9،:دأل!تزرزة!اق!!بدةألىرزبكاالموة"وعاأجعلدائمل

هنالرصد1ء:جباكطنةأمامدىنرىأنيرمكنا!اطع!فهمنالا،الموة-وعوايى،ار،فلإجمطءه*ءةطوا/اهافيت01اًل!ازحملأن.راجئا

فرىانءكأظلمما،رابئا!%!للصودةى!3ا)ذهـضمهومدىالشعرية"...للافضادمنطلقا

ا)ء.*ورنوع-اًلقمى-بةنصالىوبرالهـودة!إقاطعاهـذهنفسمنأيضااز*ربيأزش!مرءاىج!الى.بردةلي--تأقص!دةاووتوىاكت:؟4،(مسألة

قصبةحولهتدورالذياًلمضمؤننةم!ىعنبعب/رصبالى.أورببرا!تيالمركزةكلتكثيرفييص،شلخيىورنر3والىدا-،"،بأابدر"هـاليهاع4فقد،الحدرت

سرىلاذنا-..م.عمقهصيدةاؤولىانأرربى.ولا(ءدناطةفيإمةجر)و!-كن-وأ)ر/بماءايإدهماز!وأءاب،اًلشاطنىءجين.هـل-قهمائده

.تجاوزاأقولهفسدوفاًلمحد/تسباقفبمذلملثهـ!ذاوبمونوألا،اد!بهاًكشبب*إزمتتاالت!بئلىدرجةلاوا)غموضالممقم

ؤ-كط))أ!ةجمه)فولالذي..ع.مم4تمبباًلىجدر!منولنع!.وصوره3للالوزأنت!عاراستورادةلصبر،روسيلةاًلنمئبيه

رذم!اعتقاديؤبوهذ؟"!ودكاهـرشمنكئيرةواشاراتاحالاتالقصيدةفيايرجأر!،**ن!أرةبأ.زخاو!هاأنأصبارنرجممااًلقة"يةجوفىرو!ة،

إب)برونونإقىااً!راممإشعاد،للنقلكاقياءبرراليسبأنهالمسبقا!اير،الاخررناًثتارمنفصبدةا:ت!انالمث-،عر،ءفهل:السؤال!ذا

وأرته!وأشءإرهلودكاله!وراًلحرفيالنقلعمايةوداًءهيخف!انالشا!دس!مكلعزجت،وىهناالاشادةأءتةهـأنوآ.أ؟دلك-الىأشازاو!!؟ى

لوركاؤءصاءخدن!أنهسوىشبئافيهارصنعربم..م.عمأناتفد،خصوصبةآكأربمهـتىأو،أثمرؤراءج.،ورأراورروؤءؤا،اًلالضمادة

لا-ء.ودمعرقة/!،مزءجاًأوعيوأتقاؤلآأمندرجةءلى،الآداباءؤرجم!ور

سؤالفيءوج!اً"القضبةجوهرإهمبحهـذ!وءاى،نجرهصودمنلوركا
91!هديسمبرفيالهححارر(الاداب)عددؤىال!!-دةتست(1)

قوسينبينالمسهـتعا!ةءالصورةوحشهعفيا!ت!عويةنةالاملهنانلاحهـ،)؟(-..نلءه!اأكهر

(ددبمصلب)قصيدةمن-والنصإ؟...؟إألاخرينأش!ادمنقه*ءبهر::يأنافتصاعرحقمنهل

على(بيبيرانهالاما/ريرلم)مسرحميةمن)-صوا..0لهثي،بقهةلالملاحظةنغبس)3(هـند،لصودت!جميرهـونعور!از4اًبسطفياؤا)ت?ر....لااقولأنا

ماريانلا.لسلانجو!-ر..آخربمعنىو3أ!نضصا!بذلهالذيوالمجوود،مامضمون
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!ريرطفيديرإكو-قطزو..ع.ممطاقةقوفىهذاأنإعرفونؤ،لجميع،ترجمهاأؤولولااًلمترجمة

!الرصاصاح!تمائهوفيادم!اجيبنهعلى.وثقاؤته

!"ر.ا!ةفي4جبىاوؤ*تلقدد7؟رانتؤا!اخين"واشارات""احالات))كلمتيعندقليلا-وكقف

.إ.طرناطة--"رناطة!*ء-؟ن5فه!لروررةثا!ث،(ازيرتسربلافاطعةبهسورةوتنفه،نفالخفياًلضلميحمعنى

./.....قير؟ف!للاا)قه"يدةفي"اهوهـذاهل..لءنو،اشرالمهالحرفيالنقل

في...لوركالمصرعأمشرينوالسادررة9الذكرىوفي،اليوم-مدىأي.الون.ق!يناككبلأ!اقص!ةهؤههئاأوردأناحبذلكعنأتحدثاق

عنذتحدث-غرنماطةفيوقعتاكب"جريرهةوال!نضرينالنصطدس!الذأرىوأثف،ء،!ؤ،ءالاصاحدلمتقالياير،مفمخذ،!ذةا)نظمعمايةأفتضىءت

واًلحريةالحبشاعر....كلهااسبانجابل،غرناطة"انجبتشاعراعطم:!ميقاليثاًلحلى

ارنستالكببهبرالادإبظلوار؟نيالسوداءؤرز*وؤه!عان4صتالذي!رىؤصبة.ز!يرأنمرأ!اأةمع"!لأ13لورقصيدةؤراتهل-

3،"اًرجولودش!رمن!:ااتحدثواًذاايوما،ماتحتىيحاريها!منجواي.((لورنم،،كننب،1التبئيعني

.بشمعرهوإتمى،3،اورقصقىبئجمع"ال!ربىالعالم3ر!يذاى:لهقلت-

اًحب"غرناطةفيجريمة"منالاولالمقطعالىانتقلانوقبل؟.أين0..لا

لاءـلى،!وهـ!الاخيرةالفقرانقتثيرهاقدجانت4قفجمةفيأقي-اؤولار.الاخرالآداب!ددفي-

هناولمبس!-اقولوانى،قبلمنلااثيرتقرؤضيةي!تناولانللشاعرر!بثأردفليوجهيالاصلتفهام!لاماتؤرأوحينما

حقه،منهراان-البحثدصعب-عاىا)فضيةهذهمناقشة/مجالهـطرء!فينظمهاا!تيلوركا!لىة-

عنتماماتختلفاًلثينفسهخلالمنشعريرةر؟إ"الع،لتىيرفالنتصاعر.........وضحكفا

/ة.الحريةوءن،الحبءنإ"واؤدء3اًلثولمراءج!ارزرىولهـذاًالاخرين،"تركأاهـ-حيثمنيرتات!أفيجوطلئلتقط-أخرىمرةولنعد

صودخلالمن.إقدمهوزاويةمنوضوعيسنظرا)35،ىمم!واحدكلاىالالا*برة!ء!طه"مق!،-"قياطعسبصةمنالم*ونة-اً!ةضصدةتناولمحاوالين

.للموصوعارز،صةابرؤي!هوتسم!واصابعهتحملنقاتقبالصورهدهكازتاذا،1ورؤير"...رأثىحارهلوركاصورءن

.ب!ورةاستهـلهفدالثعرانفئء-د،اًلاولالمقطعالىورئمدر-ذولالذيااجه-ود!صي.ثم،واشيراليهااحيلفداًنها"مبحرفيتها

الشارعا!صاًزصودهنفسوهي،ث%جالمهالمثدودكالموترغرناطةاهفزاز.اً!صور!ذهفظنمفي..م.عم

.ؤد!ؤ-هايرقولاًلىإ!"درب"فرق"ةقصبفيقدجدةالقصفهرةاًناقولانأحبالاولالمقطعا؟ضاولانوقبل

يهتزالئارعخللألهامنمطرع!ةك!مرهدز"اولهاا)شيالزاوير"انكما،قبلمنطرؤت

اًلمشدودكالوتر.كهصا((إلوركا.ارت،دعيرههر"قصيمديهفيحمراراعدجهلمحبماؤ!مهاؤد

..ير"ز-اًبهحه،تهانلاير!ىلوركا"دلالمناًاةضببةهذهوزضاول،اشوناانسبق

.....،درآتبفقد،اًخرىؤضايامنتخلو-ابعاده،بجميععاشهاالتي-

قصبدةمنصورةثم"بببسنيمناماريا))هـ-س.حيةمنبص!رتينذلكوتبماحاوللن((كرىغاد!ب))بهةواناًبرضما!وركاعنةقصبالسيابنساكر

."ايئراًنءصادع!ءرث"اور!استطاعءدىاي،لى3وفجءصهانصاهناسأوردولملكنيمضفونهااشرحان

اًلضشعريةرويتهخلالمنصياغحهايعيد3اولورصورإ،ضمانالسياب

منمور.اًستعارةالىثانيايعودالشاءراننجهـ-إثانياالمقطعوفي.للاش!بساء

للقمر"القمراغصة"لوركاةلقصبدالمقطعيرءتمثم"ماريانا"
...-تشور4ةلمبتفي

المنفعلالهواءوفيالجياعتطعمؤجمهالنار

دراعب"القمرإئتس"يفور4جحببممنوالماء

طاهراواءاهر،يرهريو...بة..

اًلقط!أ!صدإرمنالمصوعيننهـ)4

القمريرورءر،السصاء....وفي،جيدا!ضه،،انبعدصودهمسشض!ما)وركاشعرءنيرقولطثم

طفل4يدبرومحلى.-السياب-ءـو4وثقاؤتخبرتهخلاللمجناخراجطواعاد

وتصصو)ر،الدارعلىتسه!والريجارنئمرلذة."مهاتسيلكلدىومن

الحلم"فيالسمار،"الاغنب""قهب!زيمن4كاالثالتأورطعوالمالشمعاعتمضعو!كبالغزاةمدىومن

هارام"لما!نشيد"ؤصائدفمنالرابعالمقطعاما"لجبيالقدبربس"و.جوكالحاًلقويشراًعه

-."امءرموت))و"الغ!راف.قى-السصولببااعئ""و"حياتوصلمأ*!اة5وشكر)ودكاحبلةلتق،وكهيرةقصائدو!ئاك

الكونتؤميدة))ؤصجد.أ!ؤهنرالاص!وا)خ،صالمقطعصوروجميعأوقمبدةءرالكليليالضالنتاعر((دانبروب،باو))قصبدة!نها..وموته

((إواكوء-ودأوفيوازوءمرع.ا?قيال))و"هوندوايرقولوابتي،ؤصيدتهعموأى.م..عمصهااخذاكجمما""خادوليوانطو"

،:فيهاالشاعر

.هـبالسادلسبة،لمقطعصددثلاتواًهم

"مفاجأة"فصيدةءنيو!يالمرزمنتيالمصباحصورة-اإكوكرفب!قتلواوقد

الشادعقيميى،بقبالقدالضوءفيهابرطلاتياالساعةفي

?رووررخ!جرصدذهوفيانجلادينمفرزةتكنولمم

ءصياح-اًلدربيرتعنتسكانولكملموجهوجهااليهزتطلعانعلىلتجر؟

ياأماه،ابمبنهـماغمضوالقد

الدربمصباحيرتعنتيكانلكمإ!ينقذكلننفس!الربان!وصلوا
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عدإبىو،نتلاميذايضاالقاهرةفيوعئدنااًلاوفياءصصفديمطاعنلاميزر"مئظر"قص"ادةروناًلاوراققىالصارخالزفيوناشجارصورة-2

ميسر؟ورخانالسيداناًؤولاناستطيعولكن.إ..إ.العقادللالمتاذالزيتونكرومان3

اًلاتاذءتم*نؤبئمايجعلهرةواًلمهاالحذقمنبعديملكلم.."التلميذ"كااروحةليتنغلقتنفتح

التيلمنطقةاالطلسميبمامنكافقدرعلىءالمهيرجعلوما،ومنطقينهةشر!هنكوبالم!اللبن-وأؤى...المقطءصوراروعاما-3

ء.!إ..السدرمكماالضبابياًلعا"فيتنذاًح-"اولالياالقديسة"

..اخوىؤضبةاثراًناح!طالغموضدلائل.ءنا!ح!تاًفيو!ل*اًلاصهرإنا!قبينخلالومن

.....-نهداً!اكانجبث

لنمانالقصائدهذهاحدىلة/تاوومنالقصائدلنقديدعىانيرصجهلصغبرهسماواتترىكانت

ابطثعهفالانمصمكحاذونيقوائنافيآلفراغلان!م!انمانيةتعيشىفينبى!حق!اطولهالانعيشاكسكبالابيضاللبنمنوسواًقي

حه!قىنتيجةوذلك،(مابق!رقاتيايركمنبهـانفللأ"وضوعيايكونان.!ظجمالمناًلصورةبزئياتمافبممراعاةمع

اًلعواًملكلنبيعزلىاًلم!ضوجماتظؤنممةوعهمضنبرابكلكلالاشياءلاخنمالنشاهـراًنافؤلاًناًلمشطجعارركبمالوحيدف!والسابعالمقطعاًما

اًلا!رلى.ضنئابموةلمقاطع((دبلجة"برمحماليةقامجيث،الج!رربعضفيهبذلكلد

له!يىتوفدصاصهـة،للقصائ!سعراًورخافيفنقههةاوللن."نبمالابنجماالمهالحرساغنية"قصصبةفي

!-ك!والنقه،موضوكليغيرعملاًلحاوبرخلبلالدكتورفصيدةلهفصائد!شر"تاكثرفيلودكانثر!االتيال!ورهذءكل،حشد

الامسدئءمنالكببراعرفاننبمكما،لهولقييمالادبينفسم!ير،للمملنعامولرالم!أوالون!!الصمورةاصالةلولاوايحاءأنهاظلال!الدموديفقهكاد

للاعمالنظر!ممحمقمدىيراجعواالقادمالمددبرثو!ينتظر،نالذبنتننص"داانتستصلى!انفانكةالقصبطولولمحلى،والايحاءاتبالمضامين

."أضي10العددؤ!-ات"بابفوءءألىاًلم!ختلفةالفنيةوهـذا،وجزئيماتهاالهءودة3مفردأتاتضء!بدانيرمك!كفائهةاًلصور1ئعي

م!اوتهخملالفمن،غامةميسراورخاننقدعلىاخرىملاحظةوثمةلطولتاقائمةكنتيجة-!وركاصوريهضماناستطاع.م0.عمانءلاينفي

الاشخاصتناولتالتي،المطلقةالذاتيةتنسكبكانتاًلاستاذيةلممادسة!،لحينالقصيدةاخرفي-النظمعملية

لقصيد!ينقد.ءمنواضحاهذاكانولقد،الاعمالتئاولتممااكراقمارا.لساحةفيلوركا

بجلاءذلك،ضحلهاهديتاًلتيالاخيرةوالقصيدة-والحاويالمسيابفيزنارقننلىإستمنهـضمسحو!ديوانلودكا

بةالجوفاءالطنانةالالمفاظفااندلقت،اياهانقدهفياًلابقبههفي..ع.مملهاشارالذياًلمحتوىءنقليلاولنت!رث

ثمةفليس،"وفمماعرقيالعاويخليلالدكهوراصالةهناانكرلاوانا"ورراًماريمانا"مسرح!في.بب!رولئسانعلىلوركااًوجزهوالذي

ب!ضيثريهاالتيالممميقةالوجوديةا!تجربةمضعارفي4يجارلمشاعرا!ا!تأالضوءهذاو!ون،ءاربر،ناياحريةبلاالانسانوما"

راًئدوجداًرةبحقفهـو،المضامبناعمقويحملهاألانساني!ةالميثولوجيمامن5!اذااجطناًنرسنيوكيف؟اغماقئافيبهنشعرالذ،ياًلمتناسق

التيالطريرقةعلىفقطهنا!اعترضولكني،العربيالوجوديالشعرهـلمماًراًلأالقويالق!هداأعطيثا!يم!صيكيفا!يىفولمج!؟حرااًكن

بفدرعنهاماقيسلعلىاعيب.ولست،ؤءببد.نهميسراورخانبهاتناول-"؟ملكييكن

اًلذأفيةوعلى،الكلامهذاالتئباطفياتبعالذيالمنهجعاىاعيبء!

منه.الطافحةاوو!ةخوالحولهويسوريرلمف..م.عماخذالذىاًلم!ةوىهلىاً

3تشلملاثمناكنركردحين3واصحةمباشرةفي،يقولهانالايستطعلم

اًورخانكلمةؤجهتتخب!الذيالغموضقضيةالىاخرىمرةورفغد..مرات

نقبدهتدصورهااجلىفيوضبصتبأستاذيةالقصائدنقدفيميسرالاسبان-قلبمنخناجرهـلم/يحعقون!إ،ويااسبان

ابوابراهببملمحمد"لانسأ!ي)اوالجنديلعلي"الدوار"لقصيدتي...اك،قشةاولفياثرناهااك!القضببةالىاخرىمرةولنعد

القصيسةماؤرأتاًداًالاخيرةةالقصيدمعوخاصةي!بدووإلتي،سنه....ء......لاول........

لالالفاظ-هذنهخلالمن-يالسةمحاولاتمير/صذلاًودخانانوالنقداستعيرااسمكأابهلمطويلهمصالدميولطمهاحرينااسعادلمللحصيه

........تتف،عفقمد.الادبعلىجديدةلميستالهفببةهذه،القصيدةذيلفي

احرىمرهمناقشماتهمولمزد،بيزيطةاهلفيجديدمنالحياةلبعث..2.ور.م..،ا..

المحديث.صب!ءلىخللالكلجاء!!اًكانوانو)اصحبكلالاجرهالمسنواتكليااًكل

رالضباباًاغلفبأسلوبهالعربيةعلىصفديمطاعخرجان.ومنذف!لى3ردو"))جوتهم!ؤةدتهآذياور!ثيالح!وج،هاءنالمانيابحثعملية

نامسساودخانالمسدأمثال،الضلامذمنكثبروناراد،والسدلم!ةبرهـ!م،فيهاووصصةوهـ!اًلض!عراءعاىاًلنقادشصهاالتياًلمتتماببةاللحملات

.............النقدرقىللأتالحمهدهءلىفصة4واجاليلهـداًفعلكرداًلئقلؤكان،اًلثقاؤ"

اًلالعاظمتإهاتديبهموقعهذااًنيدوولكن،الاستاذخطىيقندوأ.0003.ء

........هغبر،"تهجو))ننم!رهـلعرشاا...-ونيصرءالشعرا!ولأى...

لىلاداىصهةمحماتلعوعلىوورخاماحاويم!رالثيلسبدلننتسلىلم،المضفرقةالولتيولموسرص!وعايبهاأ...اًت*،رناؤينق!اهاننا...اًنظروا

هـ-رض))نسميه،انيمكنجد/بمرفيجود9ليسيخرجفانه،ثغيرهاصادؤادلىيلايقدملم4هـازاتقيوانا..م.عم!دفهوهداًكأنفاذا

."الالفاظسعدعايالدإ؟وراسةدر!يمنوالنصوصالصهوراًغلباناذ4ثقاتعلى

بالهذرانالمصابينالمتقعرينه؟لاءكلمجاملاتءنسارترقالواقدالت-ما"اررنمعرس))ررسحيةطو/إةكمقدمةاوأرده،والتيلودكامن

وعميقابا!راًمحتوىهناكنجانوهلةلاولإوهمكالذيالاجوفاللفظي.ترجمها

المضواءتوىفسوفقليلادققتاذا"ولكنكالمتراصةالالفاظهذهخلفبر،لانتقالفلئسرع،الاولىالقضبةعنالحديثطالوقد..والان

عثادةافهامحاولات!معنسادقىقاللقد.؟.كلامهمفيداًئحتهتعبقاًلذيوردبرميغموضلا?!اعا(م!حاكأاءاولةاقفج!وهي،الثانيةالقضيةالى

اشعالعمبيةتؤدياالاالمهمولكن،"اللغةهشيمفياًلناراحرافى))ءنوارفالذانمصررايهنافيبربموناندون.إ..نهائيةلابضبابيةمفلف

بالمر(هقةواوصفهمنحترمهمشعراءمنالىاًلمنيلاًللغةهنسيمفيالنأر..الغموضهذاكلتحملالموضوعطافةفييكوناندون

اًلمنبرفدالسةولاا!لمةثرفمراًعاةدوناخر!بناوبالتصابي،حينابىدالعلههـائدميسراًورخ!انالسبنقداًلقضيةهذهاثارولقد

منه.يتحدثالذياورخسانالمىيدماهيةعناراستضهفياتس!اءلاناحبولا،اًلماضي

جيدا،ميسرإودخاناعرؤءقانا"الادبيالحقلفيعملهءنولاهدابيسر

حا!ظ.ص!بلنببطاًلقاهرةمنواًصدانه-ذلكعلىالواضحاًلدليلاسلوبهودي-ايضا+واعرف
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مارص:قمم!مينالىالعالميةالثقاؤكأتق!يمقتضي4اًلبحثهذاًمثلان3"

الانجاهين"هذينمنالربيا!د،با.ءوؤفتحديدثم،وغربيااًلمعأصراً!عربى.اًلادبقضألأحولىا

اجهزهوج!ميع"ب!لصنالب!ربيهمهـف!و!ىبمفيم!اًليوم)ددخلىةلممعهايسههلمفاهملستمنأالناعوريع-*ى:إمب!ا

فبم--الادبفياتحهـدثوانا-ماشانيكذلكادريلست؟و"الدعايةإ5هـءه!!هـهـ!ص

-الادبمذاءـبمنوالغربري!3-يةالماركانتوورت؟اغربر-ةواالمار!.ية
-هـنالسابعالعددفيصبصحياببئامجياًلاستاذماكتبهؤرأت

ناصب!!الدينم!ييء)كالأستاذإمرضص؟!ا،وم!وءا"4ومفا!جمهتوان!حمتالغراءالادابمجل"من"الماضيتموز"العاشرةاًلمبشة

؟"اًلانحاهنهذيرنمناًلعرليالادو!موقفاحدد"
-...،اهمها،.متعددةاشياءمنهاسشوؤفتنيوؤهـا"والادباءالادبقض،يا"

علطىتدوركانتمحاضرؤياهميةالاكثرالاجزاءانانكرلاانا-.ادببةغيربروحالادبيةالقضايايعالجصبحياًلاستاذان،نظويفي

مأساةمنذسيماولا،امرالمع!العربالادبفيالسعياسيةالظروفاثراصروهلانيرهءنكانلواودكنتاًلذي.بىالتع!ب!ذاحضرتهنيولهسممج

وكان.والجزائروتونسالمغربفيالعربثورااًتمنتلاهاو!افلسمطين.ممكناالتبديلكانلو،2ءبىهتمب!را

اسمة-الم!الظروفطتلكتركت"الذىالصدالاثرلشحديدحداصرورر،هذا
..لا.......00.8"-جميلفن"نعرفكماوهو-الادبعنيتءهـثانراًملقد

ابعطرالىح!اثهابئثريظوهو،البيمةابنالاديي،هـعشفالىدودبوءن.،اوحدةاوعن،اكيةالاشتروعن،اًلسياسةءنوندقفياح
الاديبيتا!ان:بينجدابعيداًلفرقان.اًلااًدبهبرها.و،7

مصنةولساسات،السهماسةلوقادنقداًنولن،السعاسمةلالاحداثعصاو،والفناًلادبعءنيتتلمىلمولكنه،دلكنجبروعن،اًلماركم!ببة

..........."........ةمعينةبساسةلشحقهقكوسيلةبل،كفنا!دبعنبرنجحدثلمالاصجعلى

وفي،اًلادب7تلوينفيمماثراعملاتعملعناصرالسياشيةالاحداث!،
.!يجوزوانه،الادبغيرشيءاًلسياسةانيفهماًنللابىربانوقد

هـفدءكرسيا!بمدهباكبنةيرالادربافصراؤط.اء،،الاديربةنتكوين-اسةالى!ا*لفياسيرا،*ونانوالقنا!دب.معنىيفهملمنمطلقا

وا،صحفيااو،سياسباعملا.)كونؤ!:والفنا!دبالاحمطءايركونن1لا-السياشبينحتىيقود-/قوداناًلادإبدسالةلان،والسياسيين

..الاسفمع،وفنيااًدبيااًنتحاراًارضا.جمونؤ!او،حزبيانجثحيرا!ةملاًناغد!اكماحمقاءببلاهةالسياسبيناقواليرددانو!،يقاد

لهي3الاديبعلىلاوالسياسية؟ه،غجةالاج-المذاهبفرضمطولهاناننا-محدوعيناوخادعين-"لانفسناونزعم،الاخهبىةالاعوامخلال

لكيم،منهانتخلصاًنلنلآنالتيالت!صصفيقىالاعتباطببةاًلاحكامبابمنوانما،لفنولالملادباشيئاإواقعافيلالفعلىونحن،ادبريةرسالةنؤدي

الادابمصافالىاًلعربيبادبنانرقىولكي،وفناادباننتجانمننتمكن.وحدهمالسيياسهمحتوفياطماعنخدم

الحعة.اًلعالمصة.101ا0000
...وعزره-،،الثطبوعيةادحلت،لمعاءسلعربيألادبدياللكلمههده

الشاعوريعيص!مىالاردن-هـأنللقومةتدميرافكانت،ءاقرةفيهـينالشيوعمعالاحمقىالقوميينتعاون

حقفيالادباءادتكبهاجريمةكذلكوكانت،السواءعلمىوالغنوللادب

ههههـههر!هـهههههههههضعراضر،وو،الاعينيمغمضلمسياسيينااءوراًسادو!نهـ3،ال!انفس!

"!!يقتحواًابئلهـمانولقد؟الفنيةو(المقوماتا،جةالادبالمفاهيمالحائطط

حسأ:در000000.0005.يرقرأانتسمتحق.و!"صتا.،إولد

اًد!السياسهاعراصلحدمه،بسحرا)سىالادباريعرلمحواو،الاربودهم

وايدوستو.رهسكيليينالى"وة))باريرعترفنفسهصبحيوالاستاذ

يع-ودهذلك.فيوالسبب،ؤراًربذاتليستمفجعةهوةشيؤعياد.بب

الروحيةهالحريةكانتبينما،ا!خ!يرهدالدىالداحاجمةالحريةانعداًمالى

"...المحيطامواجكانها7تمندفقتورفسكيدول!عند

.55أسسط511-9!لهذاا،ضاقضةكلءضاقضحيديثفينالسهالكا.نبرمضكبماذلكومع

هـ.!و،سيلمة3-ةاوا!شتريةوالحرالو-دةنعتبراد!إجب)):فيقول،المبدا

مصيسرهتقررالتيالرسالههيغايةلتحقيقسطة01،+ووهدفلتحقهق

....!الرلى،لة،!ذهلفحوىا!در،?القينيعتبرانويجب...الش!عبجهود

نر!-شعور؟،لااوشعوريرا-،رددانماانهالتتافضهداغمرةفيحضرته

"رلىرورء"--ءوهـع
...هو.إتى"...هلمصهرينومقرر،االشعبلنضالالاخلاؤ!المعنىوموجدين

هةطوصحومطابعوتاولزإونراديرومنؤيهابماالدعايةأجهزة"ترددهما

..نفسههوتعبيوهحدعاى"مبشرينوحزبيين"؟ممة

بقلم!نجطمحاضرموضوعفيرا)"سبحي5اًلاستاذبه؟ماجطالىالان،ءاجيبر

يث)1("الح!العالمفيالعرجمطالادنجباوضاع":محاصرشطءمواروكار-

ثمةكانوادا)):قالفقد-"العالميةوالثقافةالعربيالادرب"وليس

زاخططرارأحينفي،عليهاطغتالتيالت!اريسخبعةالمسح!فهوالمحاضرة)ضعفعنصر

من"الحجباة"جريدةاعدادفيالمنئنرلى0هولهاالهصحيحالامل(1)

!!كي(ع.ن)61!!الاولتثهرين21الى7)

71



عضهبحثنااذاا!المجهـودهذايرط!أ!ا!فضلمنان.الضانبذله.إ .،..نكنشفهأنوحاولنا!اً!فصائدنمل!لهمة-
هـماؤلأحرىبقصائدنلتقيالممتازةالثلاتالقصائد!ذهدمد

جف!منللشعاعر"ا!ترممر"ققمه-ءبة،لفنيةلوؤبيمهادرجتها!ههه

!--!أفعضدورا،للشاعراًبىاثرةوالافكارالقرقيجومنمزيجهيال!اب-جيفهسهـوىتلقىفلا

بقوله:قصيدتهاًلشاعر.الآلاموهذهالغذابهذا.،و!:أنت4الاتعالى

أخصرءواًل"القيمءلىتحافظ!اتىقةالرقي"اًلصإئية))منعاليةدرجةهده

المقمرالليلبابيطرق.اًلباردألفلسفبمالتفكرمننوعاتصبعلاحتىلاقص!يدةالقنية

اًلقريةقاعفياًلرمزعنظريرقالعامةقمصيتهعنيرعبرأناًلشاعراستطاعوهكذا

ف-!رسلبرشتأننتوقعالحلوةالبدايمةهـذهاثعويبهأعنررما،اًافل!صفيالعمقطرءلقوعن،المبعيدوالمصنىاًلمبمانترالمعنيبينوالازدواج

كليرتضمقالتن!اعولنا((فيرجمه"موالانسمعح!بثاًلقريرةجووصف.اًبخيحافظتءلىقي!نهاا!ؤنجب!ةالغنائيةعنطريرقاخيراواً!قصيدةبهتضمبزاًلذي

نسصوت!ىذلكبرور!القصيهةولك!،عنهايصبوأنيبريدالتبماًلمعانيم!حهـصرللث!اعر"غرناطةفيحرإمة"بقص!يدةذلكبعدنلتقي"

:مبانتراحدبثماالتصاعوبلسانؤتش!دث،"الموال"وتهمل،القوير"،الإداباعاىالجديذةالاسماءمنالشاعرهذايكونوقد،مالرعفيف!

الانسانإغولاًلانسانللأنشاعرأنهيثتوا!دابا!رمجات!هافيا!نحض!لهفرأتهماولكن

الحزنصمراتإوومه.كبميرةشو،لأطاقةيملكموهوب

اًلسجنويلاتبلممه

الدمفيالوالغاًاوحش!كن:أوالىتل!لىمولكنها.الحربركأ!وعاماموضوعاتعالجأيضاوالقصيدة

..انم!-،و،والضطاد!ةواً&"ثبرظلاا!وعاًلىتل!لم،الم.اث!رةالتدبرات
المصالوددعوديرذروم.....ء

!ماالقضاًلقمروجهيحجباً!مراذاالشاعربا-ننطاعةكانتماءا.مختلففئياسلوبعلىاعتم!ت

الاطفالبسماتر!صبويلتل"الحريرة"كلمةاماء"يرضعانالعتقليديالفنيالاسملبىعلى

هـصحالبئيج!،باليىا)ـ!لام.هذاًأنأحىأ!حتلقدووضشطرديسفطردثموأقكارمعانمنتستالكليهبماالكافةهذهيتأمل

في.يضركأنهالا،ذلكقبلالكلإمهداأقرألمأزفيودعم،الاحوالالشاعرولكن.صب!ةار4-وتشهيفكرةأي،معببعة!هـةكرةيرةوقفحتى

......ة.ه...0ء.بر..قي-دبىلظاتوحمطبالذاتغرناطةاختارلقد،"ركباعميقادناءير:نيهنا

/مللأنذيوص!عصا-متطيعلقدالموح!ىال!كرةمرق!لهيفعيلينهدرلالهلىمىلم!عوعربممصيبقض!بةبىإنترة!سلةله"كلاليه!هوكل،ا!هامةالخصبةا!انيمن

اًلعظيمة.القضيةبرهذهعامةاخرىوصطةاًلحرير4

الشعرخقي"لفيه!أضاعأىوبعد.جميلةكئببرةأشياءخلالهمنيقولاًستداديراصكم،ؤرانكوي!كمهاارتيالمعاصرةلاسبانيارءزفضناطة

.القصي!ةأضاع

تمتاز،جيدةقصيدةاًدجبوربما!لمان"اهـلامخيط"و!رة-.طيهاوالقضاءا!سبانيمةالثورةتصفيةبعدقام

إهكن-اعربربئ!لىوتدل،.اًلمنميزةالفن!وصور!ا،السكالموةبمو-!ا!االعظ-ب!الاسبانيالشاهـرؤيهاقتلىالتيالمدبرنةهيوءرناطة

ا!ضوعاتاوفمنالا!وىعنهذاشيئاالشاع!ابتعدلوشبئاانةقدم/بقىالمحرمعر!فيث"!ا!قطب..."لودكاجاجارلسيكوفردر))

اًلخاصة.اًأذاتيهتجربتهالىواقرباعمقتجاربعن.وبحث،العامةأ!-داثقيهاوقعتالتبماالمديرمةهيوءرناطة،الحرقيأعداءبرصامى

فيفص"دةاصعفؤ،بي.طاقةلمئمادل"حبأغنية))قصيدةأمافهاةهـ!!ذه"ماريانا"و،"لوركا)اكتبهاالمتي"ناماريا"مسرحية

فيلأ،يقالمافي!يربقولم،وقديممطروقنمعريانسيجلانها،اًلعدد0185صقىايضابنياالىفياًلجم!ور/4الىالمحكلوةاىاءقتلهااسبانية

...والم!صعورالحياةمنوموقفهمعافي"فيولا،الفنيةوصورهاًلفاظههـكبماهدهوءإريرانا،الحريةكلاةالاسبانيإملماعاىتطردكانتماريازالان

لأمقدماتولا،فلسفيغمقبلا،نضالالىفجأةيرتحولالذبم!الحبان،غرناطةال!مفيذلتقبماالمعاننه!هكل.اسبالياأوالاندلسداركجان

فنة!4،طلاهـح!قخلاا!فىي"اً!هوريارفباب."مننوعهوورط!ةؤصبد.نهفبممطرعفيفيمحىرالمشاعرجسدهاالقضا!اهذهوكل

:اًرومهذاًفي19ثعرأين،ثم...نوعأيمنواكن،خاصى!نمنهللكل،مةمددةخيوطاذ،!،"غرناطةفيمجريرمة"

فخصفيالحريرةنحواًلانساناندفاعانه،الئهايةفيواحدالمعنى

مرهشجبراًت.ببلكالغيثواؤءفياو،نامارياابى"بطةاًلفتاةشضصفياو،لوركاالشاعر

اًلصحراًءقلبفيمالىتن!اءاًلقصصدةنس!بجفيقيلمنةكاهاالرببوطوهده،،ءسةالمعاسبانيا

الزهرهتحضضنصيفكةراشة3ؤطاًلمض-!ذهالتقماءوعند،ارتريرةعناداًؤعوأ،برالطغيانلض:دد!رائعا

س11،ءنبععلىوتميل!يوغرناطةشههبكلهوفلوركا.الرمزياًيغاممعناه،للقصيدةيظهر

الهمهقوميفيبريعثكننتعيدفنيكلجهـوداقصهدةاهذهفي.اجلهامنوتهـذباحرينهافقدتبلدكل

القمةيجتاححبمنوكأعصاروحنسهامارياقابينالحبجوفيهاان.روتنوعةعدبربىةوأجواء،ضخم

الروحأختعيابوحكتينيبربخفيتكونتكادالتيغرناطةجو:يستدع!،أخرىاًجواءوفيها،+درو

.اثودةاخنتاءياوبربمعىالحريرةاًلانسانقه4يفقدالعالمفيكلكانلكلر"زاًالقصدةهذه

قصيدةوه!الخشنلمفؤاد"الذاتخمرة))عنوانهاقصيدةبقتطتاةاًلمشحاعر!ئصالىتستدعيالظلأومةفغرناطة...عليهاللحصول

سهلةوفرثامت!دادولاعمقفيهاليسواكن،حلوةرفهقةوجدانية،"د،ل!راحالممتلئةاًلحزينةالوحيدة))في!وانماهارلال!فيبةالزنوج

لمليفهـ-الروهـيالجهدمنكثبراًالقارىءولااًثاعرزكافلاقريبةافيانفصاد!ةفيا!موااوتوااع!فاذانجأنبالىار!ص-دةوفي

،اربينأفيتذبلصتىنقطفهانكادلاصغبرةزهرةانها.بهاو(يسنمتعفنياعمللامهاقت!جعلارقصبدةفيوتلتقيتجشمعالاجواء5هذكل...

والتي،العددفيالوحيدة"الذاتببة))القصيدةهيهذهأنوالغر-ببالانحابجةونماذجهاللتفيبعمقهالشاعرفيهأتغلب،متالقاعميقا

الحد!ذاالىاًلذاتيشعرقطامبجهلترى..عامةقضيةتعالجلا!فهعنينحدثوهوالضطابيةفيالوؤوعاتمالءلىابتنوعةواجوائه

عميقاا!زاًجاامتزجتؤلمد"العربيةاراتناأفيأم؟والبساطةالخفةمن4نمب.أنير!نشيءمنهناككانوانالمحربربئقضبة...العاهةالقضية

حقيق-ةعنابتعادااًلقضاياهذهعناًلابتعادوأصبح،العامةبالقضاياؤكبواضحاك،،عربذلهالذي!ودالمجأنفهـوالممت"زةاقصيدةاهذهعلى

الاخير.بالسببالايممانالىأميلاني؟اًيضاالذاتب!سلانفافىفيروض،ؤضيءملايءإى.!خذاًنير.*ن.بدرجةةالقصب

النقاشرحتاءاًدقاهرةالذيرالمج،وداًلشعورمن(يتحرر"أنمعهايمكننا.درجةالىالفن

الا2



الذكر؟الحيةداكاك:بيفح!يحشعرهفي/تجوراركهـوميروساعمى"د!ناههههههه*05 !5حمهـه!!

3-.رقولانتءيالاهفي2لا/شمهعطهان!ومصا.درهأ4باًلثور

ال..سيولبالربءلميهتحزكأنم،االفراتفلب،رنا"ورءن5

تزولواصلها"إلينا"فتلقي"نزالنا"طولالثمااح!صونتملى!-6اً!صفحةءلىاًلمندسب
الفراتقاببهودعن:فيقولوجودهالميخ!نبيي!نكرانطهيريبكاههههههص

ؤصصيا.شعرهل!ب!ميرينفرونكانوا،اص!محابهاالشعراءانصمارمنالكثيربئان.ل!اكتعرضاله

المصريويلقي،إلصورفبمإنفخص؟!"نا))عنلاينزللة:!مااءاناًتت"إروناليوماًصبحواًوادن،م.بودماروناسملسماعمجردمن

،:!ا!ما،ريرلاوطهقصضيشعولنا،بموناننر/ب،أ!ءوضت!اد،5لاشمعراهـتتيطر،بئرس!مواالذبرنا)لمقلائلبينكانواًنهحقعلىكان

هذبر-!ببنللهقامرنا.صكلعبطأمهبطناليالعجلوعود،نفسها!:!،!!رق!كانال!!الاعجاباياتاضعالىاًليوميوليهمنومنهـم.العرجمي

(لم.اًلصنيدين-".ضحاياهالشمعراءعلى

اًلمتف-!لمحا!فنىايرفهـو.مارونءـوالحفي!ياًلعنب*انك!كللهو!!اصح!-ابعلىعبودماروإنلهج!اتكانبانهالاعتراف-الحقومن6

نءالموتحتى.اًلدفىعلحا!رحمملهوالذبم!ا،هوعليهحملالذجمماالعنادالش!رإجةللحركةالتمهيدففلالحينذلكفيالشعريةاًلزعامات

!ظهرهوالاةفى!لىاووادصوابا!!بنبفياًنها!!باًكباادو!ة.اًلادبيالمسرععلىطلائعهالظهوراًلمجالوافساحالجدبربة

اً&تاإالقضاواحبعنهاالدفا،فيللموتأبطالهوا-تعداداستعدادها!صعهسد!لىعبودمادون،أداء"اًلذيالكبيرالثوريراًالمور

)صرفالامنهالاإربرواككطاليائسةالقضا؟اوالغاسةاًالمضايراهينفسطكانممااً!يمورفضبللمناقمشةالتطاولعلىالثاسجرأاله،.الادبي

نفسه.هانحوءاًلتبماًلنضالطاقاتوتحريكاًلج!د.منالليس؟واًلفكروالادبالشعرفي"تابو"وومحرمامقدسايعتبر

كىق6دائميبدو،فيهايخنه!يزجاًك!اًو!ارككلفيوهوالنقدفوفىيرقعشانهعلامهمامقاممنولابالمإدمكللاكانمهفااسم

.داستثهاكطا!باب!وانه؟!ؤ4ءلىدو?ءلالناساذهانفيرسوخهاباغمن"هماثكرةمنوليممى.والتسا؟لواًلشك

ابىطوليةالنزعةوجوهمنوجه!ط،هذه،والاستقبالالفداءدوح.اًلنقاشفو!ترثىانيسعها

الثائرهانالاف،ع:ودتهـ"ارونإلانسانيالجوهرصميمفيتقومالمتيواب--هـلممىابيابنلابداعاًطمئنانن"يزعئىكيفإناهرألقد

تاف-"!لمنأناقراالاديبو،وتهسف،أستداًد.وءملاءا"كلءإىلالاوا؟-ؤدمه!مشعراءمواضعيؤخرهواخرىمواضعوفي.الضاهية

.يوتقلبو!تذلوفبيجءوا!فرذدفأالر،ميواينوالمعريفراسابيامثالمن

هـ-صنمارونتحررءرىعاىإد!نااوردناهالذيالاخيروالنصإبىضحكيفء)1("الناقدكلهمة"حوللهمقالهفييقولفاسمعه-

اًملميقفانيرأبىفهو.الادبيةالوثنيةعلى.وتمردها)ةكريرةاًلتلمجيةإظلأل."الادبيةللوثنية"رفضهوفيالمتبعللرايا)رضوخعدمفيمذهبه

ءفالخاشعموؤف،كهوهـروس،/الادبجبابرةاًلبشرية.نعتبرهممنلر-،كذإكاراًطفلااًنااءا،اًا-قأؤلملأمالشلمقألسنةرقولون"

والكبار،ادبائئااكثرتحملالتيالنقصعقدةمنخلووهواقدسىااوواًدبم!الفهـنافةما..ويرسمنونفهبرضخونكالانعامواحديقود!مالقومارى

من،الميادينكلفي،ادنىهواًدبنابابئالاعتقادعلى،اخعىرضوع!همن!ساولات،.الادبيةاوثنيهااسمعليهااطاقيناالتيالقديماًلا/عبادة

،وكتارشعرائناكباراوضعلامجالورأنه،الاخرىلتحضرةاالث!عوبآدابحقيقةلانقروالهـوادةالرققلانمانرجوهفذاكاقلحنافاذا،عليهاالقضاء

بأررباءابردافيز!ومادوناما،الاخرىالاممعنداًلشعراء!ارجانبألى1."باطلا.تدحضولا

.فسفيهمنابدايش،فولا،الاخرىاًلاداببهـلأمو،يافياًلعرببةوسعراًءدمنعازامسرور،آخر،باكل!ن!يتؤدلو،مكتمئبدب.يا

تحةزهكانتالتمردةنفسهان.-العكسيقولوبئيئالمذأ*لإابكباراراءحملؤ-صه4الفكلإوالوثيةاًلتعيةعاىكلادونثورةمظاهرومن

رؤ!همالذينوال!ابافحراءشوكةخفضسببلىفيلانطلاقداف،وبلات:الغخناواسرارف!ه،!ممحدمعلهمإ-ركانافيناالمشنشرقينعلى

يركنلموهـو..لايستحقونهاذدىالىالجما!روغباءال!اذبةالشهـرةنالذ!ادبائناءنوسخرقي"ادبناعلىآدإبهممقاريسىتطبي!قوءحاولا.نهم

.الشعراءكبارحتىيوقراويتهيبعاىحملانهذلكمنونذكرتمحيصدونا&متشرقيناراءينقلون

سياكلالىو،يخحولوالسضريركأ؟لقسوةضأججقلمهماكانومقدإرالاخرير--ناراءبنسخأتهمهتهـماكثبراًظاه"الذي،)2(كراتنهوفسكي

واالمقلدينوال!،بالشعراءمناك!هرةاءحابطيتناولكانكلمالاذءلآجباًلمستشرقدشمالقىبنشراًليهمانسمبهبعضفأصلحولدثمومسخها

يقعكانعندماوالعطفواللطفاحبةبابن!حعمدرهكانت،المزركين!يئطهواتهامهوماتونبلاشيرعاى4حمك3ث.4علهاث،ءفي

والصبرالانأةمنيضعكانأنه.الشعرأءمناداشئينلاحددروانعلىف!و."المض"بمع))كتابهفيآرائه"نالكتيرفيأعمىاتاءا؟تباغهما

هـ-نماصميواررك!،ؤطروزهاواق!اكانئهئينكتب!تمحهفيوالجداًلشهروجودانثادفيسؤينالمسترأءبتأثرهحسينطهعلى/نجكرمثلا

.القدمدالض!وا)كأ،بالشعراءدداً"مةفييرضعهجماكانبقدرمحاسظا!عرر-صاكل!اعرانلمجودافلمئحطانىمر4وغلبةأكلرباتلداًلقصصي

منكبيرافسماؤهـسلخ،مملماًنه/تىيكنيمالناقدقما!ونيرقولفاسمعه.الاحدأث/نجصردعندءاومأشاتهنفسهذكرمنلايتخطى

ال!فاهاتءلىماءتاد،تلامذنهيقدء،!اًلتيالفروفىتص!حفيعمره)3(:اًلزعم!فا.علىرداً

يكةنتفانوالناؤد.المعاماًجياتواولىىيركانوقر.تملأ!أ(كانتاككبماوغير!ه-،وا)مردوس!!وءيروس-شعرءاى/ؤ:اتلإ-بئيلز!افلا"

مثلم،والش!عراءوالكتابالتلامذةجيوشفيالكامنةاًلنادرةالمواًرووبولا.هـعوورلىوسششهببةغيرالمشنبيشخصيةان.حسينطهليرضى

اًطنانبينالثميناًلم!دنفلذاتاكنشافاًلىاًلذهبءناداحثا،بمعىاب!-لىاحرباأرىوانني،والرا!بماوالسامعوالبصهرالاعىيسمنوي

الادباءمعاماةفيالق!وةهذهفان،حالكلعاىأ)ثرىاًواووود/،نفونف!و.ذلكفيإدوالقافبةللوزنيركونوقد-المئمعربمواطن

طريوكلالضهفاءالناشئينمعاملةفيمةالرصوهذهالاقوبر،ءناًاض!عراءإ،رعوركانوأبلالارؤاموبالاعلاميحثوهفلم،كابىوشعرهميكونان

.مارونقزعةفيالدنياوجهيتشكلانكانتااًاملموروادالطلبةمنالعود.مالملءمةشعرهمي!ضعوألمذا9وا،الشعرلايصلجحبلثالمنثراًلى

لقد.الوسطىاًلقرونفروسيةيشبهفيماجذورهاالضاربةأث!ريةنطحتصجمن،ابىءمبرعرالصطوهو،اليست!اني!لميم،نيرةشاعرت!طمتاًما

والأخطلاًلمعقادعاىقسمالذلك،البعضعندوالتعابىاًلغرور/بمرهكانفيه!حلم(لىذاالش!ريحباهل.الالياذةفياًلتاربضيةالجدراًنتلك

المكتابعندالوداعةيحبكانالعكسوعلى،،ابستثسقين!جمنوطهفطل!بوهل؟المتجس!دةكلمته!كا؟تثانيةءرةاللهبرنجفخكماروحنامن

يومشرزفيمهدأيت":ازنيأبااعجابهسببووضحفاسمعه.والشعراء95؟ص،اتوأرجودمقس(1)

زئبق.فوقركبتمسكمحاجركأنومالمجينينذا،الظلقليلاعرجرجلا758-اوقدماءمجددودط(2)

ادولاجباراًاداهبيفاذايكتبءاخلالواستقريمنبامعانكنتاقراهمث؟6.الرؤوس(3)
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اك!عونيادافي-اًلىب،ء"ت؟ل،!إءوجه!عوتهوفي،ابى،!باقدإبمارقضاللحظ!ةتلبنصهفقتاًن،نجظريفي،فهو..غاهةاًدكانواًنعنج!ية

اصءصازء2"ون-ءإنز!ضإىاندون،جد.ربىةس!ا2":هاأ:ستهي،ا،خرىؤ--كبما.،ت"،1ت.يرةةدءنولالا!ءسقةنت!،اًلوديرعهعصركأابجملى،بروةالط

والم!لهـقى:وميةا)ق!((!اًدبرءاوماتإدينافكل،ش،إبىء،سة!جل!ل

:اًاعهىهذافييورولاسمعه:دلالىظر11تهالجمهتح.بكأنتقىسلطجهاركلعاىاًلنقمةوهده

اسواًؤ،،اًلىماتزلآيرىب،اوروالىمء،مل3الخب!براًلت،برربرشاؤر))نعازء4بالسيووء4الي:،"شيخدهصهعرالجبارالمكااذا

أدب،ؤنا؟!44-لابربئورل.ةامادا؟1?دزما!ةقىغيررجضعق،ل،جريردمنبودمارونصملاتدنززردثانايرتر"،،اًاقارىءيسحسبن،لا

إكونولالابرتفياءاوراالىدأ*!"،ا.أآتفؤ،وحده،كاعصقر،على&ااتكلاركد!ء-،الادبرم!المسرحيحتلموركاؤوااًلذبربئاءوالثههعرالادباء!:ار2طاى

اسضا.النتيراآعودمنالماءويمصالوجهرآفحالمهبسضىأد؟الايعرف،بمنلمورأرونان،شهعرهنماكتريمزألذيواًلزيفالصقا-بىطابع

ابىوقفينهفجولا،يرعتقمالااًلهديمففكط.،بجمآتهالقديمنعهيبهداثههعرائف-الدىالكلامءومهاوىاًاقولمعايبعنوالبحثالتهديرمعير

،الاخلاقوتدمثالط:اعت!ذبأ،جرةاولكن.ال!المادابعلىالغارةلنههن..وادبائنا

كلكضءسمينلنتغرب."!شبلور"او"م!نرو)1عادثمهاجرمعازكل.!فكم،اهـ":.-كأالناص"بئهذهعاىلاتهءصر،النقديةماروناثاران،لا

اًل؟ظع-.مزربرفاًنبنا.ثرقجباولاءربيالااًدتاصهادوالااًلشرؤيةبضواصناهـاًلجهللادباواصهحةااآضطوط)وصهعاًلجدبربئاءلمولاتباملأىفهـ؟

أستفء؟داآطورؤحى،والمحبيط-اًاجوراتاو"ؤثالتربةصواصروحهسبنا.والبقاءبرالحهاةبريشركانالذياًلجىريدالمئم!رو

.الاست!طانمنل-وزنواوالتعبيرالاسلوبعناًللاذعحد،ئهفياليهلمحاستمع

تت،ر،لانانرولم!ولكمما،صابونفقااليئوالحياةا!فنليسوا)را!،-ماكالزبر،تاًلمنصذلةيناًلكنابمخاولاتعلىردا،)1(واًلقافية

النقبةاللهافةاً)ىنحتاجاننأ!.كلامنابهاونرصعاًلاقدميننجفابهونلهوالطرير--ق،اًلصحيعةاًلكلإقعاىيردلكيف،اً!دماءالكمتابتقيل!!

وحد!مء،ءفالفرنجةال!ربآدابفيلان!هـهوهس،اًلثمسنوراًلىحابختا!،لاته--التقضيوالتي،القدممنذالادبعباؤرةاتبعهاالتي،الجد*دة

نحسننكوناذافاهـا،.مصدرها-ألىاًد؟،مت،صريردوناذلايرء-جاونرتعد،شلاا)ولشب،م!بهيسه!الذيامصراظروؤءعوبتفهمرالحياةالدائم

)1("؟لملأء!!38ؤب(ءا،"أيفهما-ةيرومنالذينكأجدادزا-ادأخ!،الىو!كلوكيفاًليهاستمع،اكبماالضواالعصورمنوالرثالمبااًلبا

الثوريرةنزغهمنجانبو!كطمارونغنداً!عصرير"الروحمظاهرو"ن،أرتيةس5--ا(رغةواًلفصحى"اًلث"عب!مة"!ا،،"-ةبينا!وسطاطربرقا

الموةعفييرقولؤ،سه!4.مستمرةليصهورةادبرضانطويرصتزورةاىاتهدده:لاجافةدطب!ير.رد!ا

6-.(2)4نفه،اًل!وامهشمنلاتوخذالالفاظو.،وو!ياتا"واًليدكالاحياءالادب"

و"در!عةجديرداتجاهعامؤ"بكلء-"هرتطودفيالعإلمادابان))نعاولليلى،الفوةمىالىندعولااننا.بنت!أنهاالقواميستستشاربل

((؟ههـامنشيءعندنافهـل،*(د،تة،معينوالسا(قراءواب-:كناف!ال!دلقواآوناكتطعحفرهالذياًاء:دقطمر

ةاإصإ-اإفرإتلدخولواد.كةاًلادبئاروابل!حدعوفهوكذلكررف!صحب،لمصبثناهممهتااليئالمضعدونو!م،عرشناءنؤلميلافلننزل

واصهدائها:انجاؤقيلاالرطبةالفصحىاللغةلواًءتحتواحدةعصبةونسيرفنهلاؤى

إؤ!ونلافمعطمتاالاناما.طويرب!./ور-ى!ممدرل!صةحبراقأحدث))في!!ن.الراؤ*ي؟طخزمهجورةكا.ةباحياءجديدا!ةليس،المكروهة

)2!((ارزقاابواببوج":اتههءدولذلك.ةبرالءتأالادببصلمةف!الوما-اصرابهاواًلضوديبشهازهشروىومنشرحهاوءنعنهاغهى

ب،الاعراوا!وومهروةا!داقةأبروابطمادونربطتالدعوةرهذه".الذوقاصحابيعرفهاالفاظأمةلى3فيفلاشعر-الننبعر

كعمر:ورو"بئاليب،آ-ياةالمت!صاةالموأضهبزععاآجواالذينبا*؟،ببعي!منونرتاحبلا!!اهـ،.مناللغ!ةلنريجادب!بةزحوزةالى!،جةفيانصلا))

.)((والمارنيوالريرحانيالمة،خوريا!تجديردصوبءصهـماتجهفمن،الا"ليير-اممونلاالذينالنعإ"هؤلاء"بئ

كبير،وا!ةالاساوببينيرتال!!الادب:""اهاا4هقالتفيمعهواسهاً!رطوبةحيثالقبوفيوقعد،كهولتهفيالجديدب!بت"هجرنته:ابهفي

وث-ةءنا"تردوأأ)ولواؤيعصدربئعاىءماضللاقبربىءو،وال!ا!4وإرورلى3لجاص/ظ9!-ءانالىندءوه!انناؤ"ضة،اوبدعقىالىندعو!ملااننا.و)العؤن

.)5(الاوزاًن4اآسمابربعوواحياءودثمابلينبذمعالعربوفصحاءنيوالإصثفها

عناف-را!)-ت.أآقوأفيوؤ*تلالاوران/وبمصرؤ،واآثهعرواء،))اًآهاظاًإعاءيةالاعةوفي،حه،ةتفيضالفاظالقديرمففي؟،الاستعمال

اآفرنجةزق،داحدشبها)ديثودالمتاشرورادعاةمناوالعروضعلمعلىهـ4اسهتةملتهلماالبهلولفلترك،غيره،غناءهالايغنيوش!بقةفصيحه

.برالوطواط-.الفصاحةصربهتعدلمعفهي

اهـ!وزنكل./؟أفمود*يق-ةوصبةالعرديةالاوزانفيادىانني"نأ)فههصر.ىللغةصونافيهازرىالت!مةالر!هيدالخطةهيهذه"

-قى،المو!كأنتالوزنواررص!قيام،الةاخ"شاعونالهفؤهتى،خاصالش،وتهدبرب.بسهوب!،ءفص-ىتصيرالعا"يةؤاللغة،عليهاال!وغاءثورة

يرخلقونالعالماءشعرلرىه،ب.في،ؤليلاألالفاظهبأشاعرنالابانيل!داًوأ"خ!.روإفكيرانيواالاعرابو4ا)فصهاصظلؤياةالادبياورجافل-"ا؟لؤلي

.دهاجةهاو4ورطبحى-صبتلاءركلإليهاقيروقمولص-قىالالقاظيوافقمنبر!رهؤكما.القلإ،مةوالاغرأضالروالسبءنإنرولنجبشافيلاالمسم!قلبن

--االفاظرتادوأيفرل!اويا!ببتفي2ءواًتا!!شدبإلمتزمقالانكببزيرونالةاريءيرجغضكدلكبهويتشدقوناًلكلامير!"ورونالمذين،إئكاواًصدنا

ؤهوانمفاعبضنءفياعاتن?أقاداالعرليبالشاعرا"ا؟وءضفردة"ض!دةرزانة((.مأربسدالماممنوتضبببرلهكانهبغيربرء!ثه

ربوت!ا؟عرر-ةالفاطار!فو"*ى..عهصماءدةوةء"رنانشمرلهكانبرمبرلابر!فن،واكقلإدج!بةوالعنالتحذلقءلىاضائرامادوناًن

التنمعراءهـنكانشاءحيثليقعدووابأونهادأخدهـ،وقوافيمأثورة!نالثمانبنحىءب،!شبلبيصف!"ظلاًلذياًلثوريالا!بهذاءن

"!اًلكبارالف!ول،والفكرللادباًلتحرريةنظرتهفيال!ئورياللهبهدامويبتديء..عمره

الرد/بالرديرت،اًلرريءاآرأيهذادلأورلصندهينانلنابرجقالاكانشتاآثكبماووشبءوختهآتهكلاايامحتى4.نفادؤلىمالتبالنظرة!ذه

اًلشسعردروسىأتريسىفيءهـرههغتىسبعينابنلشيحمنالجدةكلاب:اءهـنلوبرهـصوالادباءا)نههمراًءمنأهنياالر-لفصفيدائما"تجعل

ز"وس.فيالث!ص!رب!ذاوالاعجاب:كأالمحبذورغرسوفيالتقليديالعبربي..التقاليداغلالفييتخبطونأظلواالذين4اجي

ا"صهيكهليرفضهناانهإؤق.كلمنالطلصكأمناكحاقبةاًلاجيالعابمألاخببرةالسنينفيالعادةمادرجتاًلذلأيعبودماروناًن

71ص،وارصاند!قسى(1)حيانموذجابرففكان،ءمرهبسببالاعليه"الادباءشمي!ح"لقبالقاء

نفسهالمصدر(2و2).اً!!ر.بةبادوحيس!ىانيمكنلمانف-4"غاليقانفتعتالذيللشيخ

216و!5!ص،و!را!ءء!ر.د(؟)لأفنجر.بدير،،كانالتياآثسجاغةفينتجلىاًلعصريةالروحوهده

71ءى،نوارصو/1دمهتسى(5)65ص!!،وارجوأندورهت(1)
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يرىاًلذي.ألالهانه؟الاذم!انمنختاداًالارءبئتكونؤ*.ةء"كل-م!رنجةاًنه،ال!رارهءنباتتورافي4جا.ؤقضىالذيالشعري

ليترإظاالعمرالقصيرلهذاالمجد،العجائبابي،اًلارصيللالهالمجدالثءاهـص.ؤ-4،مرعالذ؟يالتقاءدياًاث-وورءنحقبهي!قيقيانسانيةؤيمة

اءيظنمو!اانالافليدونالارضاتعما.الاجيالالقديمالابمطاء-رنهائيةبصورةو"وضوعةوالقوافيالاوزانمنجاهزةؤوالبفيعواطف".

الذر،-ةفيليحء،وإموتلميت؟ر"دمانه.اوتراب!الالههذاصنعالثصعريالعملتطوررالى/دعوو،والمكريالع،طفيبالمحتوىلهاعلاقةلا

وادقى"خميراعلاقة،عضوبرلمةعلاقةالنتحعريوا)فا)باًلمتوىبينالعلاؤةتصبحبحيث

الكونيه،اًلحربويرلاتارغمور"لمفائلاءاروقظلاًلاتانهـتاًلاجلاًلراهقالانفعأل"عخما1ؤجنةفا)ولاء!دقىألحصبةعلافةاي،ليإ"ادةانه-كلا

ااضروريالعملج!و،5،.اًلانسانيولي،لمسزلبال!ء،ةللاملأدعو.إوظل،وتبعلههاووفاؤا4النفسمبالحا)ةؤادد!اعاىور،تيانض،صةافكرةولما

عسالذتوف"طعوهيدكانالذيءاىيردفاسمعه.المم!ى؟قيلهذالتاء!الشعريالضلمقساعةالنفسيةولحالتهالتذاعرلمزاج

")1(الحزببسبباعملا.بهااصطرح!امحلىمارونصليابئ،ءمناحدرجر؟لمنظرربئاًذها

؟اوتاعمابنالشيباليس؟الحرباًنقضاءلئيركفلومن"و،وو-ءكلمتهيمقولانعلىدائمااًءتادالثمائرفماروقعجبولا

ج!رانهاعلىبم،اتلي؟اًلانضظارضفةفينجنلى،!ا!ندنجبمانا7،ؤانفعد.الربرحاني!ديقهمثل

انق!لأ.يخرجاًنهيح،ولىومشهرضمعهدالضايةةسىوفيخعاهل!منالضلمقبقيمةاعتقادهاًدجرأة!دءعللهالجوافزمنيكونوقد

؟يهرامالتلرتتحضاوالنفسةجد!لاءلمتصفخء!!شيئايرهققكاديببانهوايمانهشيءعليهايعلولاالتط.والادجمطالدط

اًل!عادل،اًلففبلاًلثقبلالضهفيذلكوننتظرنمهلاني!بادناًلرغبةابابيرطملسلطانكلللزواجلمنجعرقىبينمايبقىسوففذا

ال!ع!بةفيعدلبالسبىبةفأئظلمالمعروفةاًرسطوفرةعلىرداالةنفيقولهالىفلنستمع.والارهأب

هواًذاح!ننىواجبيالحملانا:الفرنجهاحدبقوليم!ثلهوثم)1("للطبيعهمحاكاةاوتقليدالفن"

."عليبماةمتوورركأبهفيهشيتالمممموكبفيالإيصسةالفنفيهايشاددجديدوخلقطريقابداعالفن"

الشلاقالدهلىحهاة:ووجوههامعانهاانبلفيللحياةاًلتقلإبرسىهذاالنواميسهذهاحدوالفندائرتهامني!خرجشي،لا.الازليةنواميسمها

/اح!اةاقض*-ة،د،44ألاقىةافيئيا!ءأألقضيئمنيرقفانءلىمازونحملاًلفن"يطبع"واًلالبيعة"رهن"الصللأقوال!ان.تحددلاالتي

ووضعي.وساخروقادذهنمنانجتظرالنيالموقفوالموت..واحدابهلممرانثالوثيااتحادافيتحدان

يب،ن.اًلمذب!ويلناسلاحياةاًلجمحبهيخفيلاجهةرويئؤهواًهـا!اني.يخميذوقولكنه.باصولعلماالفنادىلست"

صد/تهمعرضؤييقولؤاسمعه.بهيتغنونوللذينللموتو/كرههالحياة."كاتبااصيرهلاولكنهيخطيءالااًلتلميذ

)2(و-اؤظثوفيءناًلادبولط4اًلذيالتوريالدورعنيعبرهواخرموضعوفي

"ولسذاالحياةواًمجادؤلذاتوالىاًلحياةالىإحنشوفيان"تقارباًلمجتمعاعرجاجلتقوبرموسيلةفميصورهالانسانيةالجياةفي

اًبى،ئسحاؤظ-،ابراًهيمحافظ،الشصبابفيص!،قياما...احبه:)2(ءلمزارفسبمشأ!بافيقولوالمدفعالسيففعل!وفعاليتهاب!خةها

ؤجمناتت*تااولاإوتار!ون"مناناوما،لوتاالىحئينهؤأكثرالمسكيناصمحابكاحد،ما؟يوارنولرقالكماؤقظالحياةنقدالادبليس"

اًلادضوجهعاى!،نئا،وءااًن:)3(.يقولاًخرمكانفيوهو."اليهواً!قريئ.ا!ياةندوإلادب.الحياةعلىثورةالادببل.الغربي!بن

فلا.اورفعا!:!صىذ!تاذا.برطنهافيو!ولةيعملماكلمنل!يرارءالخطاب"ابنكأعرابيبالسصفاعوجاجهايقومان.ير!!!و.ضرتها

."الجيفةعلى-راعالابانيرعلأن"انءلىحملهوالادبافناباهميةواعتقاده

كانح!ثالاايفجوهفي،كفاععينفيعبودمارون!رفوالذكيما"وففعناًلنأربصرؤطللمحتوىالقيمةيهب.الذيهووحدهاًلةني

اوقى،ربااً!ظاهـرضروداًتعنبحيدا،سجيتالاعلىنفسهبطلق"والاخلافى)3(ا)دين

114،--اؤمدىيذكر،الر!ميةالمحافلفيالدراًسةجوفيوالرصمانة.واحدةاًلوانوإحدةبريثةوالعاهرةاًلطوباويةيرصودالفن"

اًلمكركرةضحكاتهوفي،لمقةالمنطملامحهفيتفجراكإء-كانتالحيا.نية..بهقيمجدخلقابرءرجكلتيهماومن

و،قلمظ-!!يهاثءإدأتوفياًلمستمإءةودكرياتهالمتلاحقةنكاتهسبلىوفيجميعلاهـوت!انموسكماالهـصديالفندرلىصناانعليناحرجواًي

المصفىألعرقبهألمقتتلاعبعتدمااصابعهفيحاجبيهو!زشفتيهالفنفيالاخلاقيهمكمالذينايها.ا"حواشرهـ،.لنتقيوالدمالملحمخطايا

كييانفيؤ-قيدآ،نالذيالحيالمزخممدىإذكرانه.قبوهفيوا(خق.اؤدجاًلخسارتيناًيليفولواثم.اياتهمنطهارتكمعنهترضىلاما

1)ءبةون!هـ4ا-لنفسيشبابهيقهرانالدهرلمشنطعلمالذيالشيخذلكيتبإةصلمحبوقوللهدينلااشمعرا":الاخطلفولذكرتاًظنني

ؤيهاي!جدلانهباطمثنانعليهايقبلكانانتيالسليمةالبس!يطةلمباهجها.للشعرمعياراًالدبئليس:الدهر

اًلصغيرةكفاععين.فيءارونزائران.لادبهومادةوخواؤزفيابيعنفسهاهياًلساميةالفئاناًدبيةلااًن:دينانمع(قولواخيرا

،وف!الاهنهاي!رجلا،والادباًلةكرلروادومحجة!ارةج!لمهاالتي"الشام!بةالفضيلةصروبمنعرب

والعقلبقىالنفسبةالصصةواًلعافيةعنصورةالابداًلى4مخيكفياًنطبعتء!يالونموؤقتالىمارونليضتهياًلاصرىالمواق!كلفيكماوههـنا

اؤوكاماملاالانحظءرعرؤطاماذ-انفيمحسدةوالفنيةاماطفيةوافك!كه!وهنااًلانسانيالقطيععندهايقبعال!تيوالمواضعاتللنقاليد

؟لمرضةو!ازدادتوعندما،الإيامثقلامامولاأزعماءواواًلر؟ساءلافريسيبن-قىاءصفعا4توجيالااًلثوريركأ4لزتتابىالاصرىالمواضهيع

العاصفكأ.تقصفهاالت!كالسصب،،نةهوىوانمايدبولميزحفهـلم.الاخلاقعنواًلدقعبالتقوىالمةظاهـرينمنوالمنافقين

الرياةوهه!ء،،مت!اعباًحتمالهسرعلىمارونيدلنااخرئجهةومن.الفهـرةتجليمظ!رلانهماالاء!ميلانافنواالشعرمازونمجدلقدلا

مرضهؤراشفيرتقالبكانعندماالفاخوريلعمزإقولهاالكلمةبهذهالانسانهوالذيالفذاًلكائنهـذاًوفي،الجياةفياًلخلاقة

الاحير)((الحلموةاًلكلماتوكلرملادائماالسصاحر،ابداالساخظالمقاتلوهذا

..مرةاولعمرعدت")قالتع-فياًلغاياتغا/بئؤيهىيرالذيالانسانفي-تمج!يديلقيها

11!اًصفروجهـث:نيقالحتىفيهالاثارةو"للأوز4،وموصعجمالهوم!ىمبا!جهوسببالكونبهدا

:)،1القائللهوماروناليس

نفمهمهالمصدر)1(232صوارجراندمقسى)1(

!5وارجراندمهـقسى)2(233صوارجوان)2(دمنسى

691وقدماءجدد)3(.نمسهالممهـدر)3(

6!اصوقدعدجدد)1(31صوادجواندنص)4(
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رع!حرحممم!شيهليييسيىحمس!مح!.بهـمم"لدلمبىفىصهدستينابنوانا،لثال-لمموال!،طويرلادربا:فاجبن!

-1.اًلصفحةس!إىالم!نة"ورتضهة-4.....هفرك!ا.وا!ح اًلدمععصلدر.،!الهاربصلمم،ليلممدلمحللا

ؤجسداامادانف-كعإىلى*"*!:وؤالدمبهـفىات-ثمه3ؤاد"ت

.-!وءسيممسي،.عيحيس-*لسر(،،سمهاوليتبهاالهـزءمناث!فىاةالحبلمسم؟داتروجدتاما:فقات

ؤه،ةمنا)والىروكأاقاطعاب،!هاًلحدبرث!!!از"باناًودواخبراً

،تدقاككه!الساعةزاكهـ،كلة،الانص،نتواجهمشكلةاًعقدالى4.رورالممتتهـةىدخلع!دء،مفا"رأ"عنمارونف!بهـاتحدتالتي"دوداج"

ؤ-بالانسلنقتطوي،مبرربلاانذار.،بلا،هكذاتقفأ،انمانلبثنم،بئا!نهـلم-وأولال--صديدذابهبايرقي3انتاًدياً!لمجاتااولىلابراء

وحبدااًلحياةددبفياًهـابقشريكهونترك،المعنويالنسيانعللم!مهمنجواًنبءنءارونبقام!ححةصورةتعطص:،انها.الما"رةلصياته

شةخيه.علىجوابلا،حائرام.غلبة"علىقدرتهلاسبابالمفاتيجوتعطفيالموتموفففيحتىالس!اخر

هـ-لملاللموتيجدلانيسىو!وانيالافالفكواًست-!ان.ومدوسصتهـاصاؤنراًتقفكانتاةياوؤوتمهصعفهولاىسار،با)*ياةاًلموت

وهـ-ا،ألادبعئثصرمنهاماعنصااًلرهيبشبحهوكان،تفشبدااو1)1(ةالدائمةالثورير"لنزءخه

البس.انقأطعوجودهلحظةكلؤيوزتبت،يرهبنااًك-بحوواًيزالا*!متنفرنبمالىقددقدواًنااًطهيصدقاًنالرائدعلى:ا!هـربقالت"

غامفادليلاو*اًلوجوداًلح!ي!اةفية،صالمعاوجوديةاا!فلسفةأنغماس0اًلحدودءنفادجعتفيهمرغوبغبوسغيراًكنتو/لكت!اًلاب!يةاًل!

ء!ىدديلا!لهانكارهاا!بر؟اًلموتموضوغمجابهةمنالهـروبعاى!!ىلمإئثكرمناشكراًعقابيعلمىوعدتولمااادخاهاابوابهاعلىوقةت

ز؟رقنا،اًلتيتلن،هذهالعبثوفكرة؟ن!مهالوجودووذافيفعالهتهاللىياال!لمباي،الموتورهذااًورثانناللذبربئ+وجديوابي،المكروه

اليس-؟ح!با.نناتاؤهةهيلماذاً.الموتذلكشبحوليدةايضاهي(لىست.ولاولاخرطالىلمحتجلم

..ير*ن!.(شجمئا/وكأن،ميردوبللا،بمىاطةبكل،هكلذا،سنمضى،لاننالىضةرقيتحىتىالىءادةاًلطبيعياًلاصقانالاممناسترحتوما

؟فاجوإبقأياثقلمخطيرةاحدإتمرت،اًلمةءريالاحةقاىالماًعانيكاماةاشهر

ؤ"--قىو*،جذب،بهإضفعلى"نوهـا،الجوابهذ!يرفدصفمن:،ازت!لكقلتاذلا.شاءاللهاننحلقفسوف!لنااكدولكن،عليها

لي،"-وتانؤمالانهؤصةلنا.،رويانه.هناالكاتبمافعلهوهدانفعاولااما،ؤول"دق!كإ.واحدا،وماالكضابةءنانقطع."رشدي.باوغيئمد

-ثىفبشرمغطىمسجيدجلاالاالموتوللايرهخلس،ذجططةلرن13كأدمامندةترالابىبكؤ"عالاصبعكزضعامماتصدقلاتوءامثلكنتاذا

خوفابدننافجشعرونصدقه،بعدفيماا"لمانغانومنولكننا.اليضالاوا-ىاثادي.!رى،قر!ذ!فمناكأراًلى4تاريشيرجعدؤ".نري

...........بربدركبر!إدلانهبضاالافيه.نرىلاادالماضيعبودمادونمنوتضحك

كل-نماتثممبرهميالمرلمحصاءجلسوؤدحي!االمد!ونالرجلذكزمن

-يست!بقظوارظللأم،والوص!ةالسكونيش!ئالحظةكلفي،اننا.اًلخوؤءفان،ذوؤ!علىنفسيءملتاخييافانا.ارتاةسيودفارونملامحمن

رهيبةإءيضأاءامتتراقصالا"واتاشباحوتروح،البدائيالطفلقهنجار؟ء4ءنازخلففلما!زمنماشيتلاني!بمافيهفالفضلشيءاعجبككاى

حعلعا.نموتانفنكاد،،"(!!ةو!موارداداً!طإورماواًانواًرجوهـذاعلىاكب،باعا!د.واني،ورطءة

..ي!بغونمااًلىواصلون

.،(ثةالح!ومنطق،الخهاةونعمرنا،ر1)مها،علبت،طلعحينولكن،

.ؤبهـ-!خوؤااشدلمرة9هـذهكنت؟كاررءنالمسسشئمفىالببس

ثم،اًل!اءتمف:البساطةء،يركأوياوتأفا.نعئهاتفا!ةايةزرىناجء-كأال!هرة:لا،واؤولن!ساشجعبقيتولكني.الاوملىالمرة

القصةهذ.طليرضفعل4..ولاائير!ب،علىلرغملجسدا!لذأييختكاىعمحال!الهذ-ها.نف!فيألاعتقادهذاتمكنحتىذلكاكرروظلات،ريرببدون

.-،نودئت،13(،هـةقلبالجراح،ش!يمفزالمااخدعهالممؤاناوبعد

أش!ما!يعلكىؤجميلق!مةتالايرالممم!سيطوالبقهـسوللح!اجوبالرع!اً،،امتنئ!ائمنبعلىمرر4نهاكا)كيرء،"رء"دركلهـ،هدهعلىيرحىواًؤقاكنبعلينا!3و،اًلعقاب.كجناحكبما

..........بر4ءمافوالاسترالموتبالاستهـزاًء

اًلتياًلانسلنيةوالعاطفه،الحبهناك.اجلهـ،منال!ياةتعاثرانةجدير

بهاًحقظالذيالاخلاصقذلك،اًلقصةتلكفيمااوقعولعل.لانموتظهركماليظهرانهتظنلا-لامصلوبغرقتيفيقباككاكان"

ذرؤها،ا!تيالص!ادقةالحارةأ)دمىوتاك،اًلراحللاستاذهالتلميذ،اًاوتالاسهشقبلشجاتكمنش!بئاسهـادإ،هبش):لهؤلمت.للبا؟

هـنلي-تاذها.لا.تبر/رابىولئهايجداندونمنالمبطلابكتوا!؟!بماعنكبرججبزاقايكمنطلبتانت.حالكلفيلعبةليستفالعملية

.التلمىفهذااجلمناز،أ،ءمهاجلروئولا،اًبي!هاجلالف،لسليكسمبشربتها.ترعوأ!"/نجنىولممنتربتهاولكنك،الطشى

الشرحافةفيلاي!قعوان،ش*ودهالكازببرجسعمالاافضلكنترالحيهـاةاوتالاغلبسألئربهاوانا،بالموتالموتفغلبت!بربئالاباًلحياة

،،بتشف،نتبتى!ة!-!بواتؤ،بلامق!رحاتسا؟41يرةوكواق.والضقريرر!وزوالمابنائيانهود!راًرملعيشتيمحلىواعزائبى.-بعدوا؟!ب

تلكان،القصةررجاقوفقا،الاع!قادالىاميلوأنا.نفسهالقارىء"ؤ!في،موالمانهـم.واحدةلبلةمعكيس!روالمالذينكأللاميذك

تعببراًكانترلىاؤلفاحسعمكم،المضلمه!الإنرمبذاجلمنتكن31الدموعا(ستفىدخلمتبروملاقط-برنجاموالمتلامذتكان،ماروناستاذنايالا

سينقضالذيأ!رهيبشبحهومن،الموتمنألادديالخوفلذلكمب!مافيكانلوعبود!ايوماعكيرلماًلتيالابديرةاًلتضوم.نجاوزتبربىمولا

وهذا؟اء"باءياال!لمميذمحليرءدنفسول4تمثاومن،يرحبهاالىجم!اههعلىاقيرائك،للضاستهبهاجديدةدة15بقلمكويرزودبكا،برخنيءاعبزرها

..تدقماتزالامهساعةانسمعحيناطمئنانهمابرفسر.سماءكلتحتالمبثوثين!"للاءهـذك

صاددة،هاوتصويرعرفهاإةكأطرفيبمىيطة،بهوضوعهاعمبقةقصةيثالىفاقلعتالكبرىبالمغارورةقمتيرومال!،سروانتتكنولم

روزايا،وتلك،اسلوبهافيسلسة،وتمبريراتهاوءشاعره،انفعالاتهافي؟بع!وماذا:الابديماللصؤاًلجواًداتجدانترجو

.ر!ودعايقصصفيعليهاوف!تقلم،ازئ!.،اع!رفيرهدر!ناذينواالملماتفينفةقدككأانالنيقنحناًلشأسروأناً"ا

وان،الحياةصحميممنرانهاتنفعركاًلقصكأانذلكتعليلكانوربمااًنر!فلااًذيالطربرفا!جواًب،الةذبالحواب"نكنظفرانابداينا

الينا.نقلهافيصادقوالهلحظانهافئياعاشؤ!المولف!.!يركيرحما"

علب"تقومالذيالعجيبالتناؤضهذاؤكرةؤيهااحببتولقد

مظهـراجلمنبريكيوان،برفنى،الذي،اًلموت.الانساني!بكيالا؟اًلمقصةلم!عدعالب

يحشبط.اًلذينقيضهمظا!رمن..أ

اًدريسرمطرجبعايدة236-231:ىاقريةااحدديث)1(
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ففدافائااهمانمن:اً!مالان!نووذاًفال.ةانال!ورءلىسرو2طههههه

والقصصالةلممافدفؤدف!أفنالمعنى!اورهـسألاد!هو:!ل!مه"سى"سيسيلمد..هـإ..هـ?6!هي.ع!سر ...اهات!4!!ر!وو!!جمب!ء!سىسم!م!
؟اذنالانسأليالاد!هوما:ا!طالةء-ا!الصفحةعلىالمفم!،رتةءة-

اًن!وواذما،علب"لممواكةءدوالةقرأءعلىالعطفالاثرياءفيننعث3!زدنامأالذيالسلمالىدءاحينسنةألافيثلاثةمناكثرينه4ووبينبم

موقفمنو!كن.والاجضم،عيةالازسازجةلامنت!كلاتالفنيةبالعينننظركلدعوةمنا!شرففيواسىالقابالىأ!؟دعوةوأية؟للانننشد!

فلا.ءالاثويامو!فكلنولشى،انيالانسالموؤفمنأي.نفس!المذمعب؟بركانشفا،على-كطفل-إقفالذياًلحلضرءلملمظ

.وأ!صاواةدلعدلز!فحوانما،انت!دقزطابويرج!ا"الحبالى!!عوحينصزمابنيمالعطالامامهذاانصىارهل

كفأحهونكافحاثشعباصسماهرنحهىأن!و،ادنالانس،نيالادبالعفةينسلمواوأن،إحبواانعلىالناهر،برءض،للسعادةأساسا

نلق!!ءماارحمةاكاه،ت4ءلمبنلقيولا.صراخهونصرخ4بلضوتالماًنسى؟وهل؟سنةالفنحوحزمأبنوبينوبمينبم.يحبونمنمعوالشرف

اصدقه.القيماتللج،ئعؤدالمرأةأنالىأنشه.*وبتخلفيعزوصين،رشداًبنا،خوالعظىم!هذا

((مكيانهاالىالمنصةعنتحدخطواتها))اشكرانطاهبةبشؤونتترتتغلولابالمجتمء.نختلطولاتخرجقلا،البيتفيعليهاضرب

؟جد،بلىؤالى:سلامهرشدابنوبينوبينبم؟الدو!ةو،ظائفتملأولابكلم!اقترفيولاالرجال

ايضا.سنةالف
المنههة"من.فقتربج!ديردةخطوات"

دغ!..بئدب"ا!،نحياةتقرنأنك.النقادابعضعليكأخذةط،لبالذ"!اولءسورأدقدماءهم،غير!"ظتبلوءضات!ؤلاء

صالابىبب،س!ةأما،فقطألأدبيادص!لىذقد!في!أن!ح!أننأوانثرهـ،وا!عه!لالض!!صدلمتاليناويتحدثونعصرنافييعيشون
..ليمست.كدفاأونسيناه،اكك!هانيةألانهالق!يمالىتنبيهناوبرجاولون

بضرر؟قراءهنصيبثنكالتاذا،ولهالنافما

ومعصك-وأجيبك.الحيويالصؤألهذاعلىأشرك:سلامهوواًبقي!ةال!رةانمأو،الجديرتأوبالقدر!اد!رالفنالادبفيالعبرة

برصهيتجطبهـاقيأترلاهلاميا"خاوقاليسالاديبان،فأؤول-النقادونحنايىضايحنا!تيالاجةماعيةأواًلاذ-انيةق!بمة".الاديرباوالغناله

بما،الانسانيةمنقصة!والفنانأنذلهـك.ا!فنيا)خلمق!ية!للالىلي-توكألك.اًنسابينوانشغالصتنفيالفكرةوايراهوربادل4الي

الحذيهوالفذالكانبلان.صعباأوسهـل!يكونأناًلادبفيالعبرة
الادءبأنآي.وبيو!وجيواجتم،ع!قاريخيتراثمنفذيهايرتسجمع.بة-..

زمنيسةزةخرةوشتوىواًصجلأهاعيتاريرخجمطحماع!و-بهنهأيرعينتىنصان3-والكاتب.لمنط!1!وألادبفيوالوضوح.والعم!أنيمسبيني-مع

.-....ادقارىءيف،مقبااول،م!موءتدكلا.ادفاهـمال!لبهـوالوأضح
لانسانيتهالمعونةالخ!صهلأن!صهدهمنيضحردلأ؟كأ!احينوهو.معينة

...."مكانه.لىأا!هودةخولوات"أنفكو:الطالب

ااًثنأضوغفمةهلخل!حققنك!ولىفئنبلقارودنبمابضمنهالن..لا!-تجردك،ولذ!رخي؟آخرسوالبري:-لدمه

هـ-نيربالاسنصنرلأنزهءةطيعلاازناافح،وبدواهـ"،ومن.ال!كط0((إلمحمصةالىنقةربخطوأت))

منبهخذبربخوما.حه،ته!!الامرواقعفيالادبربروؤثة،ت(لان.لهح!بماائ!"ومهوفما،العلميبا،-لوبألارر+تاذأت.4كهاأنض،هـت.:طالمبة

.ءلادبفييؤلفماالىينتقل،وءيشهودنياهمجتمعهفيوأوزانفيم؟لنقد1وللادباًلعلعي

!صوحىينطهمؤدفآتأمحثلماًن،الى.*بل!ذأ،قماتأنلبم!بقوقدفيأيجملتهفيالانسانمةالجةآنهعلىألادبأفهـمانني:*سلامة

ادقيمةو!ه!يبلغ5العظيمإلادربهذاألفه(كتابهناكليساذ.حيا"فهوالطب.اوادأير.ءادجفنوالك!يمياء.البناءيرلعالجؤنؤالهـ:دسة.ءليته

2.حي!الهتبلغهماالانمم!،نية.ؤ،و.تفصيلالاجملةالانى،نإورايجفتالادبواكن.الأمراض،مالج!ن

"فتعد"خطواته"نتكرأ:الطالبوسائر؟ألاج!ماعيوالموؤفسيادرتوالموؤفالفلسفيالموقفيزن

آخر؟سؤال:سلامهابمر!أنأنىالمعادجةهذهمنى6أنتدحيت.لافردالبنثرلميئاواؤفا

اكصة"الىجديدةخطوات))أنألىءوانتهى.الينوفيادنياأوفيالم!تمعفيالفردهذاقبمة

النقديةدراستهفيجيبمس!ننرالانجليزبماالمستشرق"،مول:طالبةقصةموضوع!وكانسهواءالفرد!زرابرموؤفا)قارىءانأموق"!اؤ،رن

فيتجديدكهي،اسلوبكفيالروحب"البراعةانمصرفياعربيادلادب.انسانربرةأوءقي-لأشةفف.مباو

-؟ال!تعبيربهـذاي!قصدفماذا.المغةاما:يسألالناقدأنأبمما،ءالعلماكقدهوللادباًلشليموالنقر

هـ!امال3و.الرياةسوبم!غايةللحياةليسأنهالؤاًقع:سلاء4فيألاقب!م!العملهداقيمةو"ا،الادلطل"ذاالموضوميةأ!ظروفهـكبما

،اجميعهبانم،وا!:لاغةنوالقوالادبفاللغة.للحياةوسا.ئلهـوالمحياةعلى،!ضأم،والخبرادصمحةوأووياةالىيردعوهوهل؟المحتمع

نتعلمفنحن".ابفضطوالمكإنرةا،ولىلترامالاصلهاالىتياًلمح-،ةخد"ةفي؟وا!تروالموضالارز*اار

صتوىالىيرةاًكهاؤ!نصلكبئبالثقاقةونمنىالبلاغةونمارلىالفنونو!-و،هاودلاقىا!*ياةم!تبءنا)"في!بثه،وأذناًلرفبعواًلادب

اهمالىءياةبلاغةبأنادقولنكررأنالىنحت،جلاويذاك.ال!بياةمنءالوهو.انسانها،بمونبئن،الانساقأؤت،عو!و،ا!*ونطبيعةءن!الب!ت

وا!تفضيلبالاواويرقىأجدىالح!باةوبأ!طوأن،اًلل!ةبلاغةمنوأخطروان!بشرالدنجآوتريدال!ر،مة-القيمءكانلتأخذادبمرإدةالقيمابتكار

واجدىأنترؤطهوالحجماةفنوأن،الك*،بةأساوبمنالتعايمفي.وسورأدةجمالا

.ب3الكو/هذاعلىانفنون؟الادبؤبر،لخلمودمنؤؤلهل:أب!ةالطا

فنوننساا!يهنوجه،هدؤ،السه-دةإفةارشرالحياةجعلنا،اذأالظسروفءبهطورير*غير.هـواذ.خالداشيئاالادبل!بسسلارو".:

اًلقداسةتلكجميعهاهدهعنزن!3اننستط"عقازها،وعقائدناوءييمناكدا-كلمعفيهيحلمدولكن.الافرادوسيكلوجيةالشعوباوحاجات

((اًليلاغةؤن))ثعندوبرمود.تغبير!اأولمحهاتنقصورينرءت،.ن!!لاكجمماإء،ربأنالىأدلم!،الظروفتدعوققد.الالمسانيةنزءتهوووواحدشيء

التغرأنثهرفلهس.تغبرتكماغروبره.الؤونجميعمثلتجري!بي!افناف!و،أور""ءداداأواستعماداأوطآغيةطبقةأوفاسدةومحقيررةسافلاما*(

.ارن،ءأواكحتأواـررهمامثلز،عصرفيكئيرة!وقاء-(حاًثنأووبوانقثادعقولويحركيربرزهكيءعينموضوععلىواءالا!يركز

ؤ!ه!أ!فربيةأ!لاء"علىارنةطور!راقتطبببمح(ورة-/جيبءتررحبوقدماقيمةفتزول.اجلهمنوألفكأبالذيإزول-.ا)-ء:بوؤ!.بشأنه

.ىالم!هذاحدودارنزعىةهدال3بعدتقىولكن."-ققتؤدالغا/بئلأنوألفكأب

دطرك!كيافرزأاللغةهيما:لطالبة46أزوموضوء4وهدفهوء.وانهالفنانصرمةلان،الادبربفياًلازش،زية

تتتنعلبر-؟ولامعافي"،ننساحولاكلما.فهاتتن!لاالتيهي:سلامهتعكقأنبرصحكلم"هوبر"ه،نالاهـريرء!الأر/بؤ،لأنوسقق.نيانهتط
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جميعانالواقع؟يرضماربئو،اكلكلثةاهذهلمب".عمن.منا؟فيسهيثم.واضحةفروقفيالمعاننيتؤديالتيهبمبلفربأوبعدجمن

سئابئللنعلسنببللمتيئسض:دلراأبع،ولىو.انققمقئ"ذهنيضذيتبنسائناتتأناهم!يماهـ!بمابل.المنمدنننناليهارادننابنالنتمالشحهجم!اًدثصميرلةالاغة

اًلا"لى"نحو؟خر".نوجاًلانسازباًلمعنىلهذالكانالنضجل!"نأوالحكمةاًلمتزايدةاًلنارويةالحاجاتتتطلبهااًلتبماًلجدلمبةالكلماتلاختراعايضا

شخائ!ص.منبدلانسائنالسعادةسببمنه)ولكان،واًلفأط،الحسفةآللاةالىنخناجالحسنالتفقيرنفكروكي.ادمدنينإ"ؤلاء

.ش*يت!:الامالبدهـاًمصراًلنأتضظأانننثهنثلامعيناممنىتؤديا!نبرالدقثهاًللمةأعنبم

"اكدوةأز؟هاءإملنءوسيقىفاعل))الاصلب--ةالالوانتصففلاافقةالافةتكلنأن*برجبوكذ!ث.المورش

،("نزبحوا!أرناتدخئنيقعمالموسالفهايركأ))فا-مصي.بينهماالتياًلنهلالاننناتنقلأنزرنمطيعنبل،ئمالابءهأدإ.والاسود

...انيزصلمليل.معامهمنا.نأتألكمآالإلىءتثدداىالاخطمزطلمقأتمالبلاعم"ن

عظمم-رحننانهحقاهم.تض!
....عو.لاعمرب-قىبلاغةلناتكونأنوي!جب.مصادماتمى-رااخرمنلونانميز

أخي؟ياهومن:فدائت

،اًدصباحمنذ4راز3مذأقرآاننى..أخ!!هبرا!مو!س4سلا:!!االاولىنمافيإ،تكونوأن،ارءووولخططببىالعواًطفمض،طهـبةعلى!-ت!تصر

...بهايرادليلملأغةلاير"الاولألاساسهوالم:طق/صءجمجو!كذا.ا)فهم،!؟؟

طرد)وم4ءممه!كطال!نرر،تودعأله5"ورى.0تت،ىأريدضالاأكاد

.........،و.يردنمسىألممىيرأ

.ايثورةقياميعلقيروليو23ؤجر؟كادوق

؟الظزئءن،موبأوماذا:اأةتاك؟رأيعأفيالغغالىختحسهممأذاًاًلمطال:قي

"سلاءةصوتبر:دأ))إسهع!ما..يقلسفهااند:التاعالمنمغي،بانحغعاتغهصمنحط،المةبتمتنمئعالغةا.تتفاعل:سمه

احتلاؤ!ءلمىأجد!،57!ا،7،91فبمابلادنالاحداتاعرضحين)المجتصعوبببنب!بنهاي!نمتعأ.فتطودحينو،!مم!.تضطورأنهـ!أيبارتقإئه

ب-أحيلبدانحداداكان؟591الىالاولىفالنهءف.نصذذبيهاعغبدبادننبر*!مسهكلاد،ؤنالذعهناليدبينكم،مغعمستوآلظائفتسمجكه!اًدصادص

نأأوشكترجميةت13حرم!رنيققد.والاخلاقا!"هـ"الىةفياز!ياداالتيالاثرية؟الكلماتمناللغ!ةتخلصان.هو-والتطور.بهوبرضت!عالآخر

،.ال*صرثرو.نمثىإحبتوهـيااًلمحهالئؤ-صدكما.جهـضمألىبلادنا،يعيتغفي،مغنالغلزاًلمح"ضلببعمنابةاـلمغنفا.القادبرببءتكلمنارولاصنقىتسلمم

والسفسوانزءور-اءوأصبج.،ترتواستميتلقدالاحزاأاواستحةتتتممعأكانتالحعرمنفأساؤىممسنودءأ.ؤ"يمصمءذاكوءح،ءمرنا

كاتتولذا.بالموأممائأباًحتقالهدوعئائقمملأالىاوء"وأنايرءضئأتمتسصااةينقبعأيسضمملونهااسلاتم،كاناصنصزنكءقوامبتة،سنةالاؤمقباد.ثممان!آد

التذصعب.أمزلاءمنهيةعلىوالسصقمقناؤتراءقممالاغلبفيةسنةالاتنادبمةفبندبرسصممقمكاناًبىبتوننامتهصح"بئ،!دنةأللحمازكأ

نهضةفيمئأب،ألانصنىاًلزورةعدايةمنأئت،الأانياًأتهصممأ"لموالمهمباحالرادتدمأنمألهرصهمهعضقتولتنتعدواصمهحفيدذمومام

فيماضينزلناماالمرأفقجمعفيبنأئجةانشائيهنهـكصلةوهي.الشمبالمىوؤدبم!الذيالنصنيالارنباكهذا!:،ومنا-لمفاناببدهواألكهربائي

بالمستفيطام.التل،بئعزيبرلذلوموأنا.نهاقيلهبركوثئلنالتالهطريرقهالناتصبدتهفيقدإمظ-أدتهات.نسنعمأنلانذاذلك.اامثحدأواًللهمقاة

نماًلديى!ببنالاأنهالبدعبوأحس.5691دبمبربسألسبمؤتاة.أممتحفةد.ةياديدصد"ات

.يبىأهلا"القتاة5هذوتاريخ،كرامتهاليلردبعب،مقممالذناا"ههاه+،شترد"يعمدخطذتاتها"أنئزمنةاًلطالبث

الستاسةفينرد.واصتلددمقلنهأكبرقانه.-والذتظالالممعالامصرثب"المنعمةنحوحمتات"

لث-واتعشرمنأكثرمنذأنيوأذةيت؟ءةرالهظ!صعالأرثمفيالعألمنة؟اًلانسانسلأونفي.ت؟ثرأن"كلمةيمكتاههح:طالنن

الفنماةهدهأنتموتريرتدليليفيوغلت.الأنافدهـهلىأروء3الىدميعم،جبغء"ءكأفيأتنأظسيدقتخميعأنافلو.دلكفيسصنصلا:رحمه

ن"تمعبىبربزيدالاالةازننحتيممنوأن-تاميمها.مصررقيارةتفكطتأعأس-تاثم،وآأبعينالداسعنمأووالادبممناللامنةمناا!تمبتفر

رئبسنن!ألأنهالمصحفتينلا*!ؤرأتوبعد!أ.9ظهرةاًفيادرامفيطبميةتعدحالتهاأنلهاؤ،لاللإيبشارتاسةؤلمما،توتراًاوتوعكا

عبنهاًلمهسلمبئالحلبيءةرئيسفأجاب،انهرودماتئاعئتعنآنداذااونأراء!التنسقررنةغ..سنأنا

هـين!ألامتهالىءاً.ءهاتظروأنههل،ليتأنيمةنراً/بئحقو""4مندليسى

صصصتقبيهل.بالمالتلببلنعثه*ىلمآنبمأكردوننتييت.96.91ءامءليهاتسعمنني"

دفا.بفلأدزاًلتهشنعالدوتعمعنعقدد،اًلتيالانااقاتهذهبمدوخاصة

لستح!لىالازء،تدلزهانبأم.أتهازمامنكثبراً!صنحلظالذهلاًلننصت!هأت

بمرلعالم!ب!ةقؤن!ضقخعط!ل.."لتقدكودمةلةاًلامنلجاجانبمكاقبمببلالعلملي!لازرنجاونعسصهالىاا،طوات"!اكلح!ة

فيفتوئرالئواذمةدمبهدعندثم.الصناعيقللحضارأالنتتيةةستضنننص.

!بمالمعفاكن!لىق-وهكذ!رألعيعد!يينهم!ألماغوعلومرهبئنجحتلحضاقدرثااللهيرب!تهاًلاءيرقمارع،ف!3

هـ"ل"الهـد.إمقراًطيالانسانيإبنظام،الجمهـور!"أبرد91ع7فيانذاوها

!-...حرنئحبعلص،-!يره!ئمداًنةببمااًاك!نبافصبىةمن

اهـىأفءصبلبرةصنةابشخها!ه،ما.نوالممنشتزبتااطفيصمرؤمتومتد

،الألم!صط،ووش!فال!دهإج!صباصعلاحاانسا!اروا!ء!ممون.و،عةغلمتاااكئأا34نهمينلتأاخ!ؤفإاً!ط"ب(كل

ث:،بتاوأءصبج.ربئالتسحفوزنها،ئلوفمواستةالمراسستقلاهبو،والممماال

يعودوالمولان!،جلإبرلمدانترقلمالهم!،!قدالأوتعلانلم،تملمةئدونيعماونانادلموحر،سه

وأقوادبرب-4اًو"فاروق"أةثالالمرجالمنالضسبسةالطرريجد!!

.(جواسب."

بموسيقى"الصوتيننن!ئي"1جه*!مااًووةفينء!!/تروفي

أروعءنصدقفييعبرانه..سلاميا: "ضنمهده"الفتاةصوت

ع.حياتنالحظات وكفاحنا...:"))ءروتماثراالشابصوتأ-!.!ومحر
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زيرلماد،اًواعااخءرأوء)مااوؤدرة"اوحكمةقديكونلىماتركهالذبمروهذاتأخذزنيليتها..ست،ضورهالهصءصنءصدلمقتهاأنتقولماما:الفتاة

.السلاماًوالضءراًوالتروة!ي."-ا"

انك،لكنقدهفيجرء،نوصطالمجرىاستسقاقال:الصحفي!ة.العمزكرهصهل!5..حقا:المتماب

ألم،زبئلقكليركفأ."،نيالانطالسملوكاختبطرفياقيلمباعا!العقلزؤثر!موسبورىفاهصل)

الازضين؟بينأذن7أ("ككالمسبالىةكلحوتا))

بزحالمسهاصبز،ق.يرفيمت-صاونطريفيىالادبرانجميعان:سلامه:"ارجلالصهكأيىمستإرا!أ))كأابطدقلبوهو،ررءألته:ةالهصحفي

اروحأؤكطإفئدر،،ئي!ؤلاءكلانواص*!.بوذأ"ضبووألمهبمح!روأعرب:موررسسلاولواًج،ب؟اً)ولتصبوكأترو(الىاًلى*رريةأ!رأةوصإتهل

والشرؤء.وءإرصاهقيوال!قالمروءة.مهماور"تا،،ث!وتفلهـءبمعلىهممعاحياأ!"51":و؟تتمم،اضالىبلادزافيا(رأةوهمدتلقد:ل!لأءة

الم!:ىانسىولا.الى*ونوجلا!قىا!طببعةبحب،!ؤلاءعا!زبادةواؤمن،ايىو:صل-تأكأهـهم،فياطمعو!*ن.تلآينخماومينارمضذ

ر-لى.الاونء،نرءوجهاألىتيألاح!باءوموك!،ا!تطورنظربةفيالدفي!ؤ-جميادفي"أألى!تء"-"اتكألالدها"قيردجد-تة!وأزلجن!نؤكااطهع

وشرف،الاءوروكأووهـاسقى،المرأةجمالؤ!الدينيىالمعنهذادلاجاز!دولآ.ط5ألاؤالأءفيو!جهيمفيأرجلطرإإق،،رو-ءاوو؟وء."،زءسفانهـاع52"فيص

اًأء*ورةان.ورءإون-رؤولىجشوء،ز!يويقيوتوأؤمن.اًلاز-!از-قى0":،،بضىيءئالرجيرةه-زالا/جبوأ)طارلى"لزواجصرووقوكدلذ

.وهـل،اء":،حأقبإليقظةعمداراطسر/بىيلمجلى-تطلالتيالوحيدةد!تلاط-الأخصولىاخهراإزءرت!التيالىضءكأويندأء(أر!?!يىقى

اًخرىوبركلأمة.الانسانيالانسان،تو.لسمشويصورة!الم!م!،ءفياكوم؟امعةاب

وافص--،ءفلا!!ة"منت!ويبمنالازسانية.هيايمانيبؤرةاناقولأ!وربديرهةأصلاؤت،رونآلاز"قالةخرةفيا-صظر!،ةصجةهـ!:سلاءة

.وننترفولمج،،لورصمةومروءة13ءودنئمج،ءةمنتحويوبما،وادباءقل-بفيا،رأة-ررة.ن!دز!أاًلىة!طألء*!ءةؤ،ىالجدءدةاخلاقظالى

ألرجلابتعسامةلولا،ألاخمبرسىؤأنيهـءأنسوكدتةألهصحفبةوأ)ذي،ءهـخأوتأوا،أذأءعذودوهـو،ءمغيرةلي-تالهقا-بيلىالرج

؟ؤرأتمااخرما:ا"ؤقاتا،الىورظببمتعدآلاوروبر-ةزءيلتهاألى؟لمقارنةاهربرةأةاً!،تاانليهـشاهدإتياعرفه

موسىسمهءنكأاببروؤثت:.!*لملامهتصط-دفوه!ه!.العالمفيتحفظائرهن3واوأزضلمصاورءيملتا3رمامن

؟ء"ف"ضا!*كأ))الهصحفبهبة..وامانةنترففي!هوتيس!!الزواجفيالسم!ادةتحقبقالى

زأ!هـنتابكفهاانةكريلاذتاجيدراسةانه:سلا"4ما:اًا!أرسفيأنجنستعل!غالمدعاالذيللرجلقلت:اًلهمحة-كأ

؟3!ءت"اواخرةالء-صفيةاًمكن.اداً"وطنس!بة9الترب-ة"مادةءليهاتبيأن/5*نالتيالاسسهي

المحىرأور"ة!لمذهعاىتعليقي:سلاء!ه!:ؤ،جالط؟الىكأالىدرمناهجضمنادخالهـ!

؟كامص""ءـ!"اةاًلصح"مةالاوهـىالمرا!حلىفيوالاصتلاط4رانبااءضسيةالتربية9:لصللأمة

-.3!أبصدريلاوعلى-صظ-الإمتل-اًموتأن:سىلامهالمراحملفيذلكبعدو"ور(!.نالابوبرمنابىيتفيوت!لمم.مالتعلبمن

موسصقى!!هـصاكظيفةبرألىءتبوزعلم.برعلمأفيحكم،ءاساتدةأ،بىيعلىالعلميا

أس-ء-لط.مهرجينفيعارؤونمصبؤو!ون؟نربو،
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