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الانسانلهرلالنلببمفاةبملله!نبيشسانا!!قول

دحبيبتهيقولالذجمهاوهوعلاعيعشهالجبارالنفيهذاالىارونالصبورمئدلصلاءشعر"ريوان

سخضراءانحنيةسفي.بيروتسالتجاريامنبمنثورات

..للحجابهونيحبييا

الانسانالشاديانا،الابوابليفلتفتحنفي:سالت،الثالثةللمرةسلكمافول-قراءةمنانتهيتاًنبمد

رتاجهاخلفوييقى،الظلمةتأسرهانيريدلا.اًلليليخشانهالفلفةمنخاعاعطفااجدانوحاولتلأملسفةامشعرهذاهل

.والحياةبالحبالشغوفالمحبوهو.قلبهوتسيالقيورممصميةتلكلاررسعلىتقمدحقيقتافيالفلسفةانذلك،اجدفلمالشعرملى

القر؟فببانمنوانامنالشعريخالينما،القاطعهالبراهينتؤكدبذلكومي،المنطقي

الحبفياو!همومشادكةعاطفةمنينطلقسلفاهيكلناهوانانه.محدودلامنطلق

مرويهقلبيوشجاعة.الفلسفةاوالحقيقةصالحمنتكونلافداًنسانية

الحياة،قبلمنالعينترهلماًفقايفتحالشعربهلىا..صلاحوالفلسفةالثعربينجمعالصبورعبدصلاجالاستاذوديوان

.المحمودمنمنطلقانممكناناًنها"أمكنةو2ظرولىتأسرهمالاوالحبأفكارهسقرا!!رفيكماللناشحياتهيعرضفهو.شيقاطارفي

ي!امهاسيماسعمراًلعاتيلحيافهولعإرديةتلكلظرحوفطلولشالصليمب-يرقضفعمبدة.اًلجريءبالسؤالاثينااسواوفي

يرسوفى،العملافةالقصيدةتلكفيالجريمةمسرحفان.القاتلبمالرعبايىم!وانمايلمىلاالذبم!3الحزينالشيء!اهوصلاحومنطلق

اوهاوية.الىاًلناس...حنون00غامض..غريببشيءنحسبنافاذا،بهونشعراليه

وشا!ركالسان-بتهمنلنقرب،لكماقولفيصلاعمعولنعسعمابحثااللاقرارالىنغوعيوجملناعريناكثفيومووكارفييخنشكل

لأ-.الحياةسنظرتهلهوحيموربما..نيسانليانيمنليل!،عاطرةليلةاوذكرياتمنلناحمله

..لانا0للا.008انه..والضياعالجريمةجراءمنالاساوالندمهوالثيءهذاكان كلماله.لمو!ايجبكساعر-ءأ-يعرصواالسيد
ذ.......مميقحمد".فإةفينايستيقظالذيالحزينالشيعذلكحالايةعلى

،الطي!بثسهلةالمعمربخلسمتهومهمتهفيلطالعبيرماالع!فع!ربعطرابالبمىلعلاد!اهولان.الابدالىنحملهانونود،صدورنافينحمله،والذماءالعيونفي

في.يلتفاًلذيبط-و-كلماتاًلىالدني!فيماتدوير..ووداص!االكلمةمننبحثيجعلناإلذيالشيءهذا..فنطلقه

السهولةمنليس-موسيقىالزمنهذاتنميم-و-كلماتالىالنفس-.لكماقول-الطويلةبقصيدتهيبداارقبلفهو:الشعرعننبعث

......!...عاركفقد.الحياةجذورتتعمقانتحاولحزينةقصائدلنايقدم
عليه.احكاماميويمسوالساعرلجعوبحيت

مننماذجصلاحيعرضأنمصادفةأماًتفاقااكان،ارريولستموتقعائدفيوالحبالحياةوارراكالكلمةوبناءالالفاظاجلمن

فييسجلهما،والحقيقةالحكمةعنيبحتسقراطكانكماحيانه؟حباكا!هل،قالتخغراًء.،اعنية،السعادةتعرفلاكلمات،فلاح

لا.ءذلا....هذهمننصيبه.وافرا.جه!ماصلاحمنيأخدانهناوالحبالحياةان
ا-يمارللى.لعل.!كاراكلايهاويبى..الاسأهواءمناعيته

.الانقانفيفوجدهجمال!نوبتويببثنويداجبهااًلاياميحاورفهو..حالعلىتبقىلاالتيالحياة

دديئة.نكونفسو!صنعهاويتقنبجرارءيعتنلماًذاالخزافانورغم،الانانانجهعنفييب،اللقاءرغمانه،نفسةعنخىغريبا

و!ىصق.-.الحقمةكممقاًلعم!نينغف!هايقعلابجثالمنظراغية-قمدةففياللهوينساءغريبايظلاجلهمنيبذلهالذيالجهد

اً!جأة.مرارةبكلالغربةيعيشسخضراًء

اقدارخطتقدعليناوكان

طريقعنالحياةرحلةفيسقراطعنلصورةاهذهعرفناواذانؤدبهبدلاميقاتالغربةوكأ!

الحياةمعرحلةصلاحيبدا-الانقانسايضاالصورةفبهذءالحكمةال!يهفياعوامانضربان

والموسيقى.والكلمهالحرلىطريق.الشعرطريقعنادراكهامحاولامكئوبهاصنامانعبدان

كما4صميممنينبعلانه.الحبلنا!رضالثانيالنشيدوفيفيالوعيرةودروبهاالحياةعلىالعظيمانفتاحهرفي!اللهينساء

.اوانوبعبرحسبانبلاميلادانه،الشعرينبعس-"فالتقعيدة

اللينوفيهوالحرمانوالعذاباًلقسوةفيهمتشعبالحبوصديثواداجيهااحاورهااًلإ؟مانفقتفدانا..اختييا

جديد.بعطروتمزجهاانفاسناتسكلاتيالخالصةوالمحثةواًلتعاطف..اللهوكأدق
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قلثهمأرمينةضالمحمومتأسمهبئتنيللمراًلثنهنللانسانذلغثنوامبحالعبوريةتجربة،تلاسيةنجربةفيالتلماعرعلىردحاالحبأمروللد

.التئلرلالحقيقيةرسالتهيحممأأصبح.الشمس،ولللكوللتاياع

*نسانهموت،والسوقهالسود-،الاخرةالثلاثةالاناشيدوفيطعمبلالايام

كرهفاذا.لبعضبعضانكونأنالثبطعريزيدنا-لاعرفكلماًجافيكمصورةبلاواًشباح.

انيميانعليهانالسوق!منانهفليعبماًلسوفيزحاميفشىاناحدنا،مجنحةواغنية

قلبهوفنيعيشفالانسان.7والافكازالحبينتعالذيهوالسوفئهذا.مكسورةالنفسبجوف

في!لوقديموتالليالانس!انذلكاتعسوما،الاخر"الانسانصورةبخرهفيلحبيبتهيظهرأنيستطيعلا،حيهفيفقرلانهذلككان

ما.لهنثرح.الاخرللانساننيشأنعظيملشرفانه،اًنسانهصصره،عريهيسشركوخوعنطعامهعنيبحثالذيالفقرولانه.الحقيقي

صدورنا.فينكنهالوجهحبيبتهمنيدركعندما،هادئةجميلةلينةالحياةيجدولكنه،

وينبتالارضفيشق،.اًلصموديواجهحيناًلانساناجملوما،لنفسهيغنيأنمنهوتاللب..لهاتفرعأغنياتلجمالهافيغنيالسمح

.والحياةوالجللوالخصبالحب!يهاليقولصدرهعلىانغامااًستقطرهأنبمدجانبالحودهفيضع

الاسا!قبقص!دلكفلشي،عفواما"انساناانسالقجافىماوادا..الحبوان"

.جهيداالحياةصلونالهويقدميعرفهأناجلمنانها،اليهحقيقةانسانيصبحكندما

منفيهامابكلالحياة.كشفتلقد.-لكمأفولسفصي!ةههءصديقةفيعنالسوداًلعيونظلفييبحثكلئدما

منللانسانمخلصاصلاحبهئشرالذيالحبرائدهافكان.تعرجاتويراها

المأذفى.نالوء4مخدعليوبالدفءبألبيتيحلمهنهما

.ء0.صمتكاهافيكوفهويواري

اًلنيالحب0.منايهربالذيالحبسالعائد-فصيدتهفيجناحهلانساقاًنانيشرحعندما

العاقدهذاجافىوقدجفونناقياًلامدبهطالمااذاويذلنايحزنناوسماحهدلأويناغيه

سنين.لعشرالشاعرصديقنا،قولهاسعفهوماصددء:طواهماكللهايشرح*بياتويهذه

جئتناطريقأيمنالعائدايهايالناقل.رائقحلوباندفاعلهتقولهيفاذا

مسحتككفاًي."لكواني..ليانك"

حملتكالليانيبحروعلىالحريةعنانها،الضخمةالاف!ارصلاجيرتادالثالثالنثيدوفي

نحونافيتتحكمظروفاوانمقيدأئهدينفي0حرالانسانانفيؤكدوالموت

جفننافيهادئاحزناشلناكاًنبعداًنبدولايمارسهااناذنبدفلا،الحياةيملكالثاعران.حياته

موننل.فيأحدوعملنلثل.كلئئنمنتمنمدقيودثمئنول!حنييعيالها

ثقيلا،خطوااعصابنافيبكومشينااناًهـا،جسرحياتهموانمسطوربقا،همانللناسقيللقد

للويلا.دمالبلاوبعمينلثلبدلافالانسان.بهوحبتلماوعيلالئفللعريعيهمافوئلاجسرالحيلئل

نبيلاكبرولئيليأتلمنتلويلسنل،محرومةنها،يئلهوأنبعابةلائلووأنينفيلندعلى.التضحيةمنله

بينتامقيمانتهلالعائدايهايالناقلماوهذا.حياتنالمرطةندركانوقصاراًناوصباحليلبيننعيشاننا

وعائوزعقيمقالدنيلالاوحدللفلنليااتئد.الرياضيالائمانحطبحملفهم،العلملءاليوئلتأيهدمالىيميل

لنل.الرنجبلفئنفيلليعدلمالتئهيالهيبئمبعلطياسملنللند،الموتعنالمماعرتحوهيوانال

ر!ثامتناءانه..الحبنفينااذاالحياةقيمة،الانسانفيمةهيماهوالندمان..ينمملالانهينكيلاانهالا.وشي!واقتئىقضى

وبدوند.لنلالعظيمالسيل!انه،نستمرألل..نامهنألل،نحياابعفيبالحياةيئلالنناالهيلعرنحيل.رمنلماماتمنننفياكنقلمائئاكثوبانا.

معا.واحاين!ذيمتنلنفثلد.يسرفاًويمنةالموتالىنلتفتالاويرتأو.عائما

القصيدةهذءان-والصليبالظل-قصيدةاًلىالانولنلتاواًحييكماجاكيبالسولىلمامامكوقفت

انفسنلحدودفينعيولدمناوما.أنتلسناقيورمننتحرراوالدندعوق.يكموأبغاًبغبيلا

مئأنردلئعاللحينذذبعلا.للوبنليعتصرالحلربالالمنهلعرأللبعللابأملبأمهممنلاحمنع،بئلمويىمنيتوما

أفأ.دوللاًلفكرابحاد.وعظعمامة

ا!لبىاررظريار!رالىدمزار!للاقةاً!،رةهذهفيوا!ظللانهاوذلمك-الكلمةجلالهاجل-الكلمةيقدسالرابعالنشيدوفي

انساننا.بقاءعلىيصرالظلهدا.الانساناخيهعلىالالسانيفرضهفلمجردعليانجناحانوالقولوالفعل،الفعلتصنع..الحركةتصنع

بللمنشعراندوللوالبنلتنللبنينينفلهي.دأعرمفلورنتهلتلئهاتمعنبمنئانهاالويدلتمممأواتلوياليومومأن

الذيالعربيانسمانناسوىالتائههذاوما.الانكسادوخزةاوالانتصار،م!رجة،الحصرطووفوقتائب3

.المحظورمثارلىفي.بعيشلانهالعالمتقدمحينفييتقدمسواحهافراسعلى

ليئتصريعتألم-.الكلماتلبللمهاويئوفى

.-!!زميعسولماتيتلكالكلماتليستاذ.الحياةتصنعاتيهي.الكلماتان

نسانلاينتصرصلاحان،الاطلاىعلىيوجدلانبعشلم..انن،الاصوأتمنالصادرةاللغةالكلماتان،باللغةتسميتهاعلىاًصطلحنا

تحيطالتيالظرولىتلكواجهفحيئما.كلهبديوانههذهقصيدته.الحركةهذءداخلفيالحياةعن،الحركةعن

..للسلبب..الحيلةثلرلفيعممهلللقلطرالتلحدهالمتلولثربانساننلليىي!والفع،،الموعئليترئمالئلديطفاوالئاامسالنئفيحفياما

قاذار؟وسوميبدلووبعتلئائيالعتلالثلدأذلئعالئأتةبعييلالهماو؟نعيللنرانالكتبميئلعمللئلبمبلالوياعراًلا

النلاتالتلثعلىالحيواناهنروومع-،التايربةعلىبطمئبيئلدويئلنج،النكليوبعععواباائيلومفيالقحامى

الحيواناهنالهأعلىالنلالور؟ودهعلطينئليجللادةلائموالسلعينالئنرلاتفيالمائئين،الناسممئيميش

الذفيالظلهذاعنهيزحزح!ماًلانسانأنفيكامتةاًلمصيبةانصمتفيالحيلفعومنليلفعبساكادئفلئلع،يمار!هايئننلماائياء

يصلبه..اًلمحنطةوالكلماتالكتبمعنفسمهويحشراليبتفييعيشكان.ودعول
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..ءبالحبعامرديواقءن،القصيرةالعجالةهدء-منأذت!ياًنوقبل

وجوديهئاملاث.صلاح-عند-اًلشعركلمة-النىاًنتقلاًناوبؤالحكمة

اه!ماسزكرلاالدثنورتال!مف.......

.!.ء)..لمئص"انلريدولسنا،دروانهفيكنيراالشعركلمةيربدصلابم

برروت-الآداب/دارمشوراًتالبابها،الىالمسممياتمنينفذاًنونطلب.تردين!افيالاثطردلكمن

*.العديدةقصائدهفيلناوفنلمهذلكادركحضيفشطعرلاتهدلك

عنالحرالعقلياليحثءـو:اًلفدفةتعرإفكاناًذا:.نقديمالآسرةآلكل!ةهذهزماممنيقلتأنيستطيعلاكشاعرفهو

هذءعناللثاماماطةهو:موضوعهاوكان،اًلوجودوخفا؟الكوقحقائق."الشعر"

اًلفلسفة.نكونان!خمفا!4....الخقيةار!ائقوتلكالا!رار+وبمثابةالمسيجلدىالجبلعلىالمواًعظبمثابةمنلاحعندوالشفر

وألا..مكشملةفيمفتوحةمرنةتظلانمنبدولا،/ونسا؟لااستفهاما.سقراظشقنبمعلىالجرولااًلسزال

نااقسىففا،والتحجرللجمودفريسة.نقعانمنعنشذبدلافا؟هااهـروقبلالحرفعالجنهلاذلك.مؤبهداجاءفقدنجاحهاما

نالهـاكثةانرها2و،حد-بىيةقوالبفيالمعاني3لويضع،مفكراالمرءإبمونوشهوراً،ايامااعصابهفيحملها،الشعربيتفيتوفبعاًنقبلواًلكلمة

!بالمسرةفكرهفيصاب،حريتهبكللىتقضيقاعدةوفقالمفييسيرقبلمرةاًلمفواخرى،معمقة"تجربةشكلفيطويلةسنئحملهابللا

لا7ص!واحد"رجيم"علىطمامهيشهـفيلانهوالشيضوخة.بالشعرالحياةعإلعاًنه.القرطاسصفحةعلىبها"يلقيأن

قضايايشرانفيلسو!كلعاىان:/نقولانيصحقدهتاومننهإيةفيالموجودةالقصائديث!يلمانهأقولأناحبولكنئي

الى.تظهرانماباسهاالفلسفةوكأن،الخاصلحسابهوالوجودالفكرأو."والعليبالظل"جانبالىتوضعأنتستأهللااًنها..الهيواًن

-يحاول!مانللفلسفةحياةفلا..يديهعا!الاولىللمرةالوجودلانهاذللى.الديرانفيالاولىالقصائدمنفصيدةأيةأو."ابعلئد"

سبهبظل/وهكذا،فلسفتهويحيا،بته!فاناًلمضرالاشانات4.الصلاحصورةسوىصلاعوبينبينهليسشا!رعنكتحمث

"انسان"لانهنبمءكلأمامصط،!هـهثاحطئراافي!فط.!اكانمابقدرشاعرايكونانيستطعأمالذجموتمامابو

"العالم"هوليس.بةوركاف،وإقلق،ويخردد،يخشجبالذيوالانساقفيوءـو،حكيطمنهاكرشاعرااًلعكسعلىكانفقدصلاحآما

كاشمرار-ىاداتهؤ!مشمروهو"اًلمالم))أ!ا"ا!ظن))هوبىالشاعر،القويالشاعرذلكيعدلم-اللاغطونيلمط-قضيدته

!الص2سورعمسويهمبرأنيريدلانهالضجيجيحبلاالذيالشاعر..اًلانسان

ناصىنملكلا"وجوديةتأملات"كأابامامأنفسنانجدوهكذا...الحبطريق!نالحياة

بهـمنلاشيءكلفانافظرالاشطنبنيخما"اًلعبارة!زهنردداد!اوضجيجلغطهيانماهذهقصبدتهأنيدركعملاحولعل

الكتمابهذابالنقدتتئاولوسوف"أمارةأوعلامةبابةلهيبدوانالاولد)بىاففي-زهرانشنق-ؤصيدةبعكسعثتريةقوميةعبارات

صذا5لنقددفعنيالذيان)):الآتنىالاعتباروضعمعنقاط"لرثفي.ص!حنريد.ءمنلاماوذلك.-بلاديفياًلناسس

لاذث"صهـدهوسعة،فكلهبزا!ةا!انيثم،لكاتبهحبي،ال!اب،نفسا3المذكورةالقصيدةمنأهدأفهي-تمامابو-!صيدةأما

مع-!/عيشوثنالعزيزاًلقادىءوقيففل،حرجدونأتناولهتجدني-.ومثهسادبهةحس!اوأغئىجواًوالطف

:تأملاتمناًلك؟ابتضمنهقيطبنمشيدشصرهفيكتيراًيستشهدانهالىاًلشاعرانبهانواحب

(الحياةمعنىءا):أولاق!أئدهمجموعةفياًييوت.ستقصائدوبعضالتوراًةفياًلانثساد

هذءجميعءلىيقرناولعلهالعروضفيأحياناي!خطىءوأنه.اًلمختارة

..السع،دةلمحظاتمنل!ظةالىالنفس.قودالحننمننوعانه
،!.....الاخطاء

نعيشالذيالوجؤدلهذامجنىءننفسهثنايابينالانسانببحتحيت

نءؤلف11رأييعرفانالقا!ىءارادقاذا...حبلمشا!ىوعن،فيوالحهاةاورباًفبم!الد،واًني!منامابقدرهاماهداوليس

لا.:اًلنغمةهـذهيرسمعالاعليهفماال!ياةمعنى.الأساةمنوالخلاص

اًلحياةان:ا!اونجبل!انهحياليمعنىفيافكلاناحاول)حيئما.السطعرةا!4ج،نبالىاًلناتوة.الكلمةافقروما

نأأواًتعةلمهانيهكنموضوعاليستلانها"معنى"يتض!نشيئاليست

(23صىفيهافكلصهرداًوى"!مولىالكويت

كانتادا؟:ؤضقولبوكنقدالفكرةهدهزتناولانالاعببنافما

ذفكي!ف(1ب!لسقو!فيوئمابح!اسمانسحتماالمشمرداكية،؟.احتقلهابلالامعمىن*،********-**--*ع!-*سسععحعمع!حعي!اعءم

ذلكاعراضمنيقالح!اةاًدعربةطومرفياسخطرمعنىتا؟فيويقاوبمغ!!يمونذ"ااًدبيهةمراًساث

بوجودهـمالىتمتعءنفيصرفهمالفلاسفةبعضتابالذيالعقليالداء

عنإيحثوانبدلاادثسياًلموجودانأمحياتهـ؟فيوالاستغراًفىالارابدارمنثوراتمن

عاىوهغشىجسدهأركان.اصابالذيالتصدعهذابه!دفعص.لأ حلا
الفكرء!ا

...انتحرولماذا؟للخلاصوءهـهبةالانتحارهل..الخلاصويهفمنو؟صبصالدينسى6سعاوثلصهفبصنلاـر

بقيمتها؟اعترافا..الحياةبجديةاًعرافالانتحادأبيس

نامعنىفما..قمةذاتلشت"ا(؟لف"ذكركمااًرجاةانأمئصررمحمدللرحورمعدثاثمنافيبيمةبيا

..الحياةمناًلانسانيهوبولماذا؟لهقيمةلاء".اًلانسا.!

لذلك..عل!هتضيعانير،لح!الاالضاوهوح!اةلب!يهالملكي!.؟النقصدرجاءا!رية!افةأثرمةكل
........لاوهو

ليعصثر،جنسهبنيمنالآخرينمعارتبطفدالبشرجم!الموجودنجد

تماسك..التماسكانهحقا....فهالدلمةحكموشفذ،ؤلقاوم
........-م!م!م!-كلحعم!عصحدق!?*
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فيهنمهثى.الذيالوجودهذافيالوحيبالمحك!والالمفلإ.سالواصدالمخطرذلك..إواًحداالضطرامام.الوا-د.اًكصيءأمامالا!راد

الزمانمنلأ.المضوفعلىنقف؟انف-تطبممحها+!يالاكنئ..ا،!ا-لكنهصحاذاوالدلالةالمعنىمنوخلو!،،وتفاهتها،بسخفها..اًلحياةهو

يضا!2الموتمنآلخوفثح،المس!*ملمنوالخوف.!!التعبر

الخالدوالموجودائحب-ثالثا(الانسانمتذمهـلةالموت)-اثانه

بدتفاذا..كتابهفيلمؤلف1قدئمماخبرفهيانتالفةالفكرةأماد..والدلالةالمعئىمنمجردة..الحياة"لفالم!"قيراًنوبعد

ع!لىنمملابئمنلنابدفلايركرهناغاصبعملاقكأنهاالموتفكرةلمئا:فيقول"االموتمئنم!له"فيمتأملايبدثنجده

وكلشيءكليرالعالذبم!صوفالحب..((الحب)أحبا!اوتامصارطةانالىمدفوعينانفسنانجدحيالوجودفينفرنكادمالكنناا

الحياةيهبالذيهووالحب.."الخالدالموجود))مستوئالىحيفكرةبالناتجولحىالحياةفينفكزنكادوما..الحياةفينفكر

فيضتطفالموتيجبمء،.حينإ.بهيتلبسمناويمسهمالكلالابدية."الموت"

يتحريان"الحب"استطاعةفيفانمحليناعزيزاثعخصاأوشيئانحوالعقليةأنظارهيصوبانعلىالميتافيزيقيالمفكريصروحينما

.!الموتعليتنتصرسوفالنياًلخلاقةا،بد./ةالجباةباسمالموتيرجتنيلاسحيقةهوةبازاءنفسهيجدأنمنبدلافانهاًلموتمشهـلة

سافني..والحب،الاملمعفعيث!يانمنلنابدلا:وههـذاًلا.لان!عنيف.عقليبوارالثعورسوىفيهاالتحديقوراءمنالمرء-

خلفيأسحبأننيفيهناكفاق!ةولا،الخلوداًلحبومع،الحياةبل..فحسبفانأنهيصلىالذيالوحيدالموجودهولشى*نسان

منا*3سجنيفيدأئماواظل.،أستحقهالذياًلعقابحياقهاطوال.باضتبارهوصدهص!لمفيا!تيدخلالذيالوحيدالموجودأيضاهو

في"كر!وردلا"يقولكمااعتقدلانني..الناسعنمنقطعاالتنسك..حياتيختامفيتظهرواقعةصقىفليس!امكانياتمنلديهماالحلى

علنىيستطيعفانهماليةدرجةيبلغانايمانييشطع!لىواًذا،اًرلهعنىتنفعلتكادلاواقعةانهاأعني،حياف!صميمفيقاتلةواقعةهوبل

!".اليأسمنحمايبمالاقل.نفسهوجوديفعلعن

.."وحوديةتأملات"كاىعلىحكميإكونالختامفي:!ا!ةجاتاانفىىونئن،اخاوفاهذهكلالموتفينايرمرفلماذا

...ء/ةوتجارر:،،وشخصيت:(*،ماضينامنلاجزاءمستمردفنعنعبارةنفسها

كلون.(لما.ينزفالذيع،العميقاًلوجهـانيألالفجادلىحظاتمنلحظهاله(ا!ادفسيةحالاتنا

ا.تياتأمللاتهذهوان..الحياةوعلى،الكونعلىاًلاحتجاجالوانمن.

2عاطيةوعقليةامتداداتعن-عبارةأنهاعنهانظول.نجعلناالكنابتضمنهامنكلويصفع،فنمردافينصب..ذلك-سضىلا"المؤ!ف"لكن

الشخصيةالامداثمنالهائلالخضمذلكخلالالكاتبلدىتجممتظلتالتيالحياةان):الفبرةهذهأمامهويرضعالمبىتبفرةيومن

....الذاتيةحتىترعاءوظلتوالارادةالفكرحبتهموجودخلقفيجاهدةتعمل

والحرية،اًلميسورةوالصيغ،العذبةالمعبارات!ذهوراءانهبيدوتحطم،عليهؤ"قضيا(طافخاتمةفيتأتيانيمكنلا،وترعرعأزهر

الاسلوبذلك..المتعمقالدقيقالمقارىءيلمع..اًلأسلوبفيا(ظاهرةنفسهاالطبيعةهذهتلتيانيعقلفهل.تحقيقهعلىعملتماكلبذلك

فلماًلسحركلنهوالاخماذ،الشعركأنهوالعنب،اًلسيلكأنهالمندفق45ص(تكوينهاعلىعملتالتيالثمينةالتحفةتلكفتحطم

وانما،الاستهتاردنجبااوالتهاونارضالىلببةالعابالف!ةا؟لفايرنزلتكونوهيثائرة،فائرةالاحرفنحدالكتابمنآخرموضعفيثم

...والجلالالرفعةسماءفيمال!لببابمنزلتمهاحتفظالالستاننييرقالان..الموترعهـالةلاقناعي.بكفيهل)المعئىهذا

رويدةمؤلفاتصاحبكاتبعلىبجد.بدلض!ىالحالبطبيعةو!ذا!(ا!اًلكونكتابفيصغيرةفقرة

ارزبم!الكتابمقدمةاختتمالذيوهوعرةالمطوالفاسفةالمفكرقضا/،فيفينق!نهاًلمولفكأءبماافأطلأتهذهعلىنردالانملمكلاونحن

قائلا:بص!دهنحن:يقولجث"الوجوديةالفلسفة"كأ،

شيءكلبوصوحيرىاقاستطاعقدأنهلنفسهإزعممنكلا!)،محدرد،عرصي،متضاهوجودهاالىتعرفالبشريةالذات))

بوجبمديسلملامنوكل،واكفلسفالبتعنيقلعانماالواقعفيفانهوهو،املكهالذيالوحيدالشبمءهوفوجودي..للفناءمجعولموقوت

(وتسا؟لتفبهركلدشبماانمااتققةفيقانه7لأ3أ!!9..وعبئا،!ظةكلفيلفقدانهمعرضاناالذيالوصبالشيءايضا سرى

)2("..ء.الحقيقةهذهعننظرياصرفاناًحاول

صبحيسيهد""القاهـرجأروكة-الادابكليةيسقطحيث..الاصببرالفصلعلىاًلستارةتسدلوانبدلا:اذن

س!كيحيم!كي!فيى!!ء5طويلبربعدتضتهيوانبدلاوالحيماة..القاعالىالبشريالموجود
!!،ودائمهكذا"حفزة)الى

..ء،.،والسأموالخولىبالالححياتنانفلفانالى.إدعوناماهناكفهل

كلاورربأنرسونحن،الارضهذهعلىأنز)ناؤقد..نعي!سبأنعلبنامحكومونحن

ا"الذيوكل،شيئانعلملا..ظيتناعناوحها.نناحكمةعنشيثانعلملا

.إنموتحتى..العيشةونواًصلنعيشأننا..نعلمه

بالقاهرةسليمانشادع..رحيلهبعدتبقىأنهااذ..الفردموتبعدالحياةضحكتواذا

وغيظيحنقيعنأعبرانالمستحيلمنلانه..لهايحلوكمافلنضحك

يرسبكما..رسبتقدلانني..السخريةوتلك،الضحكلهذا

صعتدلةوالسعارممتازقعموآثارالاهوماوجودناأننعرفوانحين!ذبدفلا!القاعفيالصديد

ماسرعانخاطفوميض،الجليدفو!حائرةخطىالرمالفوقأقدام

المباشرحلمي:بادادة!السوادحالكضلممحيطفو!ينطفىء

"الصرت"فصل-ابراهيهـميازكر-الانسانمةـكلة(1)

-صمممميهميقرااسللة-ابراهيمايازكر-الوجوديةالفلفة)؟(
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تصدىالمقالمنالخامسةالفقرةوفي:واًلرصافيالزهاوي-ء....إ
فيقلقزادتقدانصادهوكثرةوقوقشمرهلثنخصيةاًلرصافيانالىالباحثلمل!اإلئئمأساًفيهاو،ي

قلقالزهاوي.فيزالتالتيالمنافسةتلكمنلاطرا!ومرضالزهادبمرابلإبنعزيوسفالدكتورتاليف

ولاشكيوسفالدكنوركتبهالذبم!الممتعللبحثمركرهخلاصةهذه

عليهولنا.عنهكبماكيرةعلىالزهاوجميعنكنبمااحسنمنانه6291-بغداد.-اًلنهضةةامكنىمنشورات

الا!ي:فينركرها.اًلنظرةواًختلافالادبيةالأمانةتوجبهاملاحظات!!

انهمنيوسفاللإكتوراليهلعبمايصجكانلقد-االجديدالمملممجلةفيالدينعزيونسفالدكتورنشرههطولبدث

ولتاكيدذاتهلإلباتلتمردارايةدفعحلمهللزماوييتحققلملما"-العرالىفيالادبيةالتياداًت-بعنوانمحاضرةاليهوضمعادثم،اولا

بنظرية*خذوالىالفلسفهالىولكاالمراةتحركلالىفمطشخصيتهالبحثتركيزويمكن.العربيالادبفيآراًءبمنوانثنابفيون!ثرهما

فيالف0والجاذبيهنظريةمثلك!يرهامورفينفسهوحشردارون-:التاليةالنقاظفيوتلخيصه

عالوانهفيلسوفوانهعبقريالهيثبتلكيالقلابالطيروفيالداماوق!اًلساسيةبالاح!اثحافلعصرانه:انرهاوجميعمر!ا

لوذلكيصحكانلقداقول."الاقرانمنغير.بهياتلمبماياشوانهالمجتممهزتواجتماعيةف!يةاحداثالاح!داثهذهصأحبت،

صالطير-عنونشرالجاذبيةفيوالفالمرلةعندفاغاثنبالزهاومميانعنغريبةوآراًءحديثةواكنشافاتجديدهمثلعلىالان!انوقنعت

الاحتلالبمد)بهايلائقامالقعلىالحصولفيفشلهبعدالقلاب؟هذاالرمنوكانالعالمبقاحاكراًلقومياًننياداًبخناعوقد.المجتمع

الىدفعهاحلامهتحقيقفيفشلهانباكنيبار،(للعرا!اًلانكليزيانعسارونشاطالاسلاميةالجامعةاًلىاًلال!ثوةعنالعرب!بتعاداًالتيار

النرهاويان.ذلكيغايرالواقعولكنكنبمافكنبالتمرررايةهـفعالقوميةالمثوةنشطتكمامنهاواًللبدعولهملتاييديلاسلاميةالجاهعة

المؤيدمن6138ارروفيالمراةصالدفاعفيارر!رةمقاد4نشرالقلسقظهرالممرهذامثلوفيالعربشملتلم!بيةدولةلأ!شاء

0191سنةوتعليلهاالجاذبيةفيكنابهونشر0191سنةالالبوسالقلقهلىااثركانوقدالافرادبينالنفسيوالاضطرابالروحي

الحربقبلالمقنطففيالقلابالحمام*تقلبسرعنمقالهنثركماايصا.شعرعمفيفانعكسالعزبشعراءعلىظاهرا

صحان!المثمانيالعزفييرفلكانايام!رالباهوامالاولىالعالميةسيطرةمنتقدمماضوءفي:العثمانيوالعصرالبزهاوي-2.

فيالعضويةومنهاالمولةفيالكبرىبالوظائفينعمكانآواياالتعيرالزهاويينثرمميفنفهمانيمكنالعقائدواصطراءالنفوسعلىإلقلق

تكن31الكناباتهذهانيتضحالماريةالواقعةهذه.ومنالمبعوثانمجلسالسملطانفيه(يمدح5091-القاهرة)الصادلىالفجربعنبىانكتابا

انهابسيطلسببواحلامهطموحهتحقنقفيفشلهلسببتمردنتيجةمولويلالتفا!الاللاميةالجامعةالىالناسويدمموألحميدهبذ

.مجدءاوجفيكأنايامطوالبسنواتذرنقبلنثرتتمنيللاولمناقضخر2موقفوبن،الاسلاميةللوحدةكرمزالخلافة

فيرسميةلغةالعربيةاللغةبجعلوطالبالعربيةالقضايافيه

الحميدعبدمدحمثلاوالهالسريعباننقلبالشاعرو.صفان-2المبعوثانمجلسفيالقاهخطابفيانذالربسورياأسوةالعراى

يرجعقدهجاهمثمالانجليزومدحهاجمهمثمالانرالهومدحوهجاء

نااقولالفرةلهذهوايضاحاانفسمالحاكمينموقفتغرالىشهالثامرعلىالتحوذالذيالتفسبمالققان:العرا!احتص.-3

.المعروفميميتهفيالانكينمدحجماالزهاهفقد.للعراىاًلان!ليزبماالإحتلالبعداخرىتناقضاتالىدفمهالذكيهو

الاناممنالاخاءلمرصواعطفيهم*نكليزاحب()الس!كوكيابسيطانيالحاكملاستقبالاًلقطارمحطةالىاًلزهاويهرع

يتبانللزهاويايئفمنا9.9ًتفيولرهاالبو-سحربا!أءاتونها.فيوهيالوطنيةالعشرينثورةضدصدرءواوغرضيباووقف

العراقسيغزونالانكليزوانسنواتبعدستقومالعالميةالحرببانويملقا+!اووهجاءالانكليزمدجفيلهسابقهقصيدةنشرأعادكفا

عندالا!يزهـجاالز!اوي!كن؟أهذءقعيدتهءلىليؤاخذو-لمو!ممنوقفكيفالقارىءوطعجب:قائلاذلكعلىالفاضلالكا-لب

شهداءالرميثةرلىكماشلي"الظلمايدييااولها"العرافىبقصيدةاحتلواماالقلقعنامركلءتضافرتوهكلىاً.عليهموانقلبالموقفهذاا+لرالر

ثنبها-الحميدعبدمدحفيقصائدللزهاويمثلاكذلك.؟لكبعدمنوخيبةالمرضفيواشتدادالسنفيتقدممنالزهاويكلى

عبدالطاغيةكثرفلماالاسلاميةللوحدةلىمزابالفرفةايمانهبدافيمانفيوطموحالرصافيفيالمتجسدةالمنافسةمنوخشيةالمتوجاًلملك

منها:مشهورةفصيدةفيطغيانهاوجفيوهوهجاءانيابهعنالحميدالممتدلالعرالحؤبمعوسارالانجليزفهادنالمرموقةامانةيعبل

الانراروهاجم
اطولمنهنالاياميدفانبهاتغتررفلاطالتانوايديك

القرنمطلعفيالانراكمدحفيقصائدللزهاوك!فانكذلكتحرير(الىاًلتمردراًيةرفعحلمهللزهاوييتحققلمولما-"

اعدموالماهجاهملكنهالاسلامصةلالوحدةيرمنكانعشماارمشرينفينفسهوحثردارونبنظريةالاخذوالىالفلسفةابىولماالمراة

.بة0الفلسفهالىلثوتهانوالواقع"القلابوالطركالجاذبيةكثرةامود

ليسالتغيرهذامبعثاناعتقادناوفيالهجاءامر1691عامايارشهداءعلىشأكيدنفسيااندحاطالايكنلمبهطالبوماالمراةوتحررر

تطوراوالمقابلالطرفسياسةفيو.تحولتغيرهووانماالتقلبهوغيرهراًىلانهوتأرموثارفسخطيريدءماالزهاويينللم.اتاللى

ولكننالمواقفهجديداتحديداحتمايستوجبممااًلشاعرنضعفيفيرغبتهتشبعلموبذلكهوعنهاتلخروقدالمولهمناصبفييتقمبم

منالزهاوبم!كنبهفيماالسبب"كانتالنفسيالقلقظامرةاننمتقدالكاتبويرد".شعرهفيحررابرزتوالتي!ذاتهواثباتالتقمم

الملاحظاتهذهان.تفصيلهمجالهناليسمماواليقيناًلشكفيشعررزانتهوورمالسسيعوتقبهالزهاويائدفاعالىذلكسببا!اضل

هذاانذلكللبحثالرفيعةالقيمةمنبحالتغضانيمكنلاالعابرةالحكمالىانتىاثم.يريدماالىوضولهدونحالتحوائلوهي

جدبهـاًتجاهوهوالنفسهالوجهمنالشاعربدراًلةيئخذالبحثلرهافةواقمهامنأكر"لامهصورتقدالقلقهالزهاوينفسبان

الدنمنورلمدرسةافندادانظريفييعد،العراقيينادبائناابعاثفيعلىانكمثىتنهاراحلامهراًىلماثمحقيقنهغ!عليالامرطنحسه

الاسكندرية.فيالادابعميد-اللهخلف-:قلبهتملاوالحسرةقائلاالعثمانيالحكمظلفيايامه!نمبنفسه

باكيانافقذتهمماافااًحراكدولةفيعزياين

ناجيهلالالقاهرةشاكيحياتيمناليوم!اناحبباتيعنراًضيابالامسيكنت
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بالنتميدابحرلعف!عميةالالقع!ةجمعلمعراً!يهورففثولهافي(الم!مطو919ولكاتلب93هدأ))اًلمجيداًحمدهعمود

نااليوميةصحفنافينقرؤهاالتيالادبيةففرلر4ءمالىبعفقسرهالاخبارساربماالمحاميالعبطه.محمورتاليفى

وادبهأالسيدجاةءتءمسهبةدداسةإمدالطامرجوادعديالدكور691اًبغطد*عةمطبعة-المتوس!القطعمنص123

والاقدانم"با)ـنواصيآخذالادبيالتثا؟به!سهتاخطولعبطةعابمولمبتئرولكنم*
اًلذيواًلفكريالحهاتيالواقعءنة

خيوطهابنعضالمانهناحاولت،اًلعديثةالعراقيةالمقصةرائدغاشه

.ااكرجمعنشيئاءئرلىلاإكادالقارىءانمفرضا

القصصيالالبرائدالسيداحمدمحمودالاستاذالمرحوميعتبز

-؟-فصصهفياستطاعوقدوالوافيةبالالتزاميؤمنكاتباكان؟البرالى-في

وتاكل!فسادمنفيهماويستقطبواقمهيعربم!اًن

الذيا!جهـهـالقانلرةموهوناججمحاما!راسةاهذهصاحبفيالحديثةالمهـرسةهذ.الىيدممومارايناهيهراانناوالواقع

وتحيله.بهاالقائموجودنمنعيالتيالقضائيةوالشؤونادافعاتتيعثهللادبطلائعا!ماهيينشرهاالتيالقصصهذءان:قالهومماكاباته

الادبيطريرقهفيماضالعبطهالاست!اذفانواتمهاًلتعبمنكنلةالىبينراناكلوينهالىالسمياعتزمتالذيالواقعيالعرافيالقصبصي

،اوالمعرفةللادبحيهان،خطرهاكأنمهمامعضلةأيعنه+شنيهاًلجاد.113صوالاملالياس

النشاطمنكتلةانه،العارضةوالامورالعقباتب!افةإستهينتجعلانه

للطبع/الدراسةهذهمنالثانيال!زءالانيحدفهواًلشابهوالاحاسيسمشهورةمحلةفي1.91عامبنغدادالفذالوطنيالكاتبهذاولد

.اتنارحرجلعنممتعةاجتمايمةدراًسة؟نابةفيويملوانارلولافىنسبهايتنيممائلةمنوكان"الشيخ.باب"بتعرف

الجوامع.فيالتدريئيمتهنكانافرادهابمض

العربيةللنهضةخدمةتتفانىالتيالادبيةالاريعيةهذهمنهتعجبنئ

الذيناولئكبعكسمستفهماوسائللكلصدرهاونفتحاسطضرةدهل،العثمانجبةالسلطافيةبالمدرسةيعر!الامراولكابادخل

الشائخ!االلاميوانؤفعبالانانيةافئدتهموتشرنقتانغلقوا..المعلمينمدريةالىمنهاتخولثمالهند!سةفمدرسةا!بتدائيةالمدر!ة

!كتابةالرائعةا!مثلةاحدىفهيالناقشةموضوعدراستهاماتتشربونيالهندالىعاحبنافيسافر9191الاولىالحربوتئتهي

العامة!هيئتهاعلىسجلناهاالتيخذالىرغمالادبيةالسيرةروايةفينممقلنايعورهاجريئةالثزاكيةبافكارالمنفتحةنفشبته

الذيالعصريلادبطليعةاًلسبابادباءالىالمراسةاهدىلقد."ج!ل"بطلهاشنص!يةوراءيختفيعئدما"2891خالدجغل"

ا!طفالبسذاجة!مممقفكريضببدعلىالمهاصرا!نسانمشكلةيطرحفاشلةثورة":يقولكمابلاد.فيرىالعراًلىالىويعود

السنين!منحزمةقبلتطرحهاكانتكماالاساجمروعضيةعليهوتابى"25صمتاخروافتصادمداسةوكراماتمغربةوقرى

"11-9صالطريقاول"بعنوانقصببرةبكلمةالدداسةوتبدأالهادفةالانتتاديةالمقالاتقيكنببلد.احداثمعيتفاعلالاوطنية

كانت.بهمبرفتهواقلهرجم/اًلذييعرفإهـنلمانهبهالنايعترلى..بغدادفيالممالقبسييرايعينانهكما،الصريحةوالقصمي

مجلةفيانكليزيمستشرقكتبهاالعربيةالقفقيعندراسةقرا،تهبعدالوطنيةثبحامام-ارىكما-يتضاكلمالرعانالوطنيحسهولكن

وعربيةعراقيةمجلاتفيكثرةقصصاإقرااًخذانهيئكريم،عربيةعامبمدالبا!ياتمدرسةفيكسيتيريمارسهااضحىالتيالحكومية

فئوفىته!واخيرافيهاقرأا!هلاالمصريةالرسالهمجلةمنهاكأن،291عاماًلعرافيالئوابمحلسسكرتاريةالىمئهايئتقلما0390ً

ئمالقاهرةمستشفياتاحدفي)مالجكانعن!مامنهامهملةزاويةءعرفييومذاروكان3791.عامايلولفيوفاتهحىاياهاشاغلاويظل

.فناكالمقابراحدىفيدفنه.الغايةلهذهايرانزارقدقبلهاوكانالمتعنةالنفسهذءيعالح

الىترجعقديمةهـكانتالسببادبصاة"جدورانمنهاونفهمفمنهمعنهتمبمن.كلحولهااختلفمقدالوفاة.نلكسمببيةاما

وادبحياةدراسةحاولاديباولفهـولذاالثانيةالحرباًواخر.السلبمرضاصيبانهقائلومنالقلببمرضاصيبانهقالىمن

اريد.عضسالمرض"بانهقالتالتيالحاعدكمجلةمرضهيعينلموبعضهم

للمممازجةموفقةخطوةآيها!امى"الدرا!،قيمدخل))الىوننتقل."الاطباءاعجز

ا!دةااخدامموضعمن31ثرفييحاولفالكاتب،والادباليبئةبين-اًدربمرض!أثراباتانهفيزعمالقيسيزهرالاستاذاما

صي!مم!!انهكما،الطيورالالايضيبمرضوهو"ظريجبأبي"العامةتدعو.

..وهو.بهاًصيب...الحالاتالوفمنحالةفيالاالانسانلايصيب
((اًلاداً!))رر!،القدر)1(مفهـارقاتاعح!فمااًلفاحيوانااوطيراحياتهفييقتنلمالذي

قصعىومجموعةطويلةقصةوترجماثارسعةالسدمحمودخلف

من:الجزاسكل.والاجتماعوالفلسفةالادبفيالكيرةمقالاتهاًلىبالافافةاترجمبةعن

اًلكفأ!داًراررييسهيدالدتمورودعدأواحدمناكثرحصيدتهعنكتبوقد

انها"الفايزباداي"اقصوصتهعنفالزقدتناولهامنوأروعارريعتبر

)2(الحديثةالعربيةالاقاصيصاجملمنولعلياقاصيصهاجمل

ا!قرطيخالدالسعذلصاحها
.....25غددالفنوتمجللة-27كىالدخاجلالعنمقهالتهانظر11)

..شباهـ8ء!ا

الجزائر-بليدة-!أردم!بكولو!جالاداب"الحديثةالعراتيةالت!ة)،عنالمومعةمقلتههداجع(2)

و!!!ههحي!!!م!!م!!الأ35!شبا؟دعد
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...هـهسهه!يمبت.ممورسروسيرحمير.عر-عملاث--"لمكلمرهؤكياً!!:إر-قيا)حباةواقعقفسءيرفيللسمهبالقصصبئ"

!.ن!طبمفا!اسله!ل!ىاعع؟*الىأدط،.وو،جورصثاً!،!.اوربوص!ح!ا.-

هـهلاد*-"!هـ./يماللاد!ااًد؟"ميمور*لملار"!)مدالكال!!!ا"صياهارإرى

والمددسروا،رركط3،لر!صء،ويالعرأفيفيالأفلامحماكأمنالقلةعسداًلا

ريبا:ةالحال.!وكم،برابطءرصوحوبرياد.نىاد!رجةودهنشكرصالىحاًوو-!وابر

"911سالسهدأد5احمحمودعند

./بي-+ءم،ألمهـءةأ!ستاذيحدت،اًلمدخل!ذاو!ي

ص..ثارهالجميعطريشكا

--ب!ةاًلأءارأولليدات(كا!3"نج!والقه.4"ياًلىلهوبهءنتحدت-2

لاكئبهماداً!فصمصىئمدلعأل!أرمئئوفبهالاكعا"الم*رج!و،رر،*ء"4-"في!!./"ءنبئ"فى،دان!اثاًلىقىابوتضهـن-2

.موحجالصراًواًصجحنما*الر!ان

آالسإويلة"!قأسإةذافكأاحكاممع

وأ!ة.اًدبهـنبربمضبان!ء(ولىلم!جداهامكلرجعذلكبعدوالإضا!.-4

!....اًلسببد

-.4:أ!راور-أليض!هةشتكل(قؤهل"ن،1الياًإص.،الىتي!دناماأما

*ولى:الحلقةانتظرواا!ؤ-لفىأ!إأمررفثهىافادةمحأكاتركهزووامناكثرالىجمانيوبهـناؤها

ن13لناءها!مرةأناًلعبلمةحاولالتيالحسيدلحياةالعريضةفالخطوط

لرراء"!!إ*صقيرز!اادعأوايرء2؟الىء،رإج!لاز!روكتميزايعوزهـ،

مهصوصهب.ابىدعالذاتياجوألاشء.الواقعي

سضضدضس..4علب،عود.ركم،!إرء(لإمض-،جاءالعصراًؤ!وءنةحدإانكا

لالأصصعميقاعنها!عبطه%لاور"،ذإت*د.أرىناؤءفيالناضجة.كأالادباً(درالص،ت

اإتاربرفيمادأإينناسىانه.اخرحينأاًإرركذسسائبمخلخلاو،"حكما

التا،ليسة:الندصصديضبمضجواحدكتلبف!إ.واقاصمصهالسء-بأدبءنمتحدزالميعودماؤترة

-ايروستراًت-اًلغرفة-الجدار-اًلغثمان
عحسةصطقة-قائمدطفولةسصفئممةلا!ما،ولدف!اورء،"!كياا!تكبماأف-ةتتار؟،مر3برفلماًحبناوهـو

.....المجلاتبمه!أر!ط!!كرو!،القصصيةالسئعيد"أدةءناقتطافهعث!

لمأإاروبهـالنهريةدة4"قيننترتمجلة؟يؤكمالنالا،ذكرزرأهفمضللأواعدادهـاو
دقلاض.ورفض..هءىانظر"الظتبمرأ!41))ءن

هـ--بنما+و!سءكيدبرتإلمار،ا"كبماا:متاةء.ةبرنءبانهءما

دسقلمكسوصسأإسإلم."5211!انظر))ويلىتوهـت

"ء!خ!!ء-قا!"جمط"تبه3ماانءاء!نؤكدانا"هممنانهوالواقع

لىالوا?مةإ"ءورز"!*"عنمالي،لحجزلىفئاببرارعل1،جاراًواز5،لدرأسة

-:اًلثانيةوالحقة01امميقةا

كما4!ة"إدداءأ!طهارركأبر،،نتاكلما،*تىاكثر.ؤور:ىعأدةا(داخلأن

!!اوضضوصمه. "مض!وهـاهـراشف-."لمحصنةهـ.!3ا!ىادء5عههـ"االعطهآ!سة،دلمحعله

--ه!!ص-صرهـ-هـد-ت!ت،ماذ،بمءث-نرى؟ؤ،رل:رءفيستظ!إنرهالنافىلاً!"ك!

"6ور--هـ.+صص-هاء-كه!وأ!حت-،!،ئالم!اإواؤعينعنلم،دحد)تالمخفىدو.اًلكات!ان
هء..لامهجدوهاأ-"!العرإء-"ار).ح!ه11الجوله3مهـه

..اإغقلكان4أ-بهـوادداوأؤ!لي!نالتفسبمإلىإنجاذبومدىأدصيدل!ءس

التالية.القصمصيصمصخمواصدكتلب!!ا.ءتهدرا!في.زر!*ه"الذيوار!دفاكزاء،1طولاكيوللموضوعية

البكم-الجاحد-الخ!شاناًلرهجة-الغردجاأا!طةاحتنوءجا!ياالمنطئأوأإت!اخلأور!بااءلمط-اهذاان

يئسنظالذىا!جر-جوئاسق!اًلضيف.+يىابمناةرراً!ء،بماعمل4،للإ31ءده"ووتدداًسصة"في

..!بزمسهتق!اإتكه!برج!01نغسبين"أرجح.ركانتع!أول01اسلوبانكما

ض!ض-ءأ9ضذ-ةاًه.ووفىس4لمرواًلمهاود"ءإك!ؤخذماهفىقنةمالعموعلى.

لمهـلم!لم!هاءإ-،،ير؟خدا!.كااله-حاديةولي!ى!هالحررهـركأال!هالاص.طلاحات

.لل،ظغسفيالفلوادضءط*ادريهزءنولعدها

،!رسس!رآس!ىا!ه!"وإهـل،-عمروضمناكتر!يباياء.للهختنراهاماكتيراإقياالحاز!ة

،.4!.ر!فؤيواةءح!ااترأالقض،؟"كأساليبالاسلتحد،ات.

.ومعذدهال!حلهللاحالحفراًء.لحه،تي

الادابراًرممتنموراتأأذث!!!لاير:ر-بف!اد

،)

.ممهمير.رهمر...?........-.هـ.....بةبة.........هـ..ببنار""ر،واء.؟را؟لم!ءول!"يز!3311؟ء!ةور+وشة
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