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اللجريمةفيوتخنطهنعيشهاللذجميالواقعلنشاعةالقيمةعالية

تشجبحيةحرةعرخةالىتحولت..والتعاسةوالغباءواللقسوة

ال؟فماالسلسةالحياةطبيعةعلىتمردوكل،الانسانللقيمةانتهاككل

،ومجداالخوفمنامنالهملتبنياناساوانسانلارادةاًرغامهااًد.بة

.والهلاكالدمارمنوسيادة،العذابمنخورشمهعهدفياروقبقلم

هـفىابلا،كلهاالانسانيةعذابهومنافكاظمجميلعذابان

ا!،مالوحيداللعائقهيالانسمانيةتصبححين،وحدهمالوحدويين..الحبملوجودبانابضبالحياةزاخرنسيءالعددهذاابحاث

..الثمنكانمهماالقمةفوقليقفواواللطامعينوالحالمينالمغرورينللاضطرابصادقةحقيقيةصورةترسمتجمعهاوفيتفرقهافيوهي

اقوىتصبححينالزائفةالكلمةبشاعةهيالبعثيينبشاعةوان..الحقيقةعنوبحثانفسهعنبحثاويعذبهجيلنايسوداللذيالقلق

عنالحياةبهايخدعانيريدتغفموراءهايختفيوحين،الحياةمن!لنتركتسميةاليكاتحثواناالبالمستريحتجعلنيانشئتوان

الانسانلقيمةحقيقيفهمكلمننفسهوخواء،الغادروطموحهجشعهالىنبضاتاقربلانهاادبيةمقلاتولنسمهاالابحاثباسمالاعمالهذء

..الانسانوروعةالظلعن-الكلمةفيالتفاوتبعضعلى-وابعداصحابهاقلوب

تعرضالذياللعذابالوانسردليسالتحقيقفيمااهموللدل..العلميوالمنهجوالحرةالتجردتصورمنالابحاثكلمةتلقيهاللذي

مرتامامهالتيالبشريةللنماذجالناضجةالر؟يةوالكنه،الكاتبللهاكاظملجميلالتحقيقمنصاخبةحياةاذنالعددهذامقالات

المتيقظضمرهامامعاريةتكشفت.ولكنهاالمعذبتينعينيهامامفغامتالى..قصصيينلعملينحافظوصبريصفديمطاعنقداللى،مناف

الر؟يالهاتتيحصلابةالتمردمنتسضمدالتي،المتمرثةوانسانيتهالى،غربيينلعملينمكاويوع!بدالغفارالرحمنعبدجيلي.يقديم

مئاسلوبايحكيكان"معذبيهاحدعنيقولانه..الحقةالصادقة..وقصصهاغادةواسلوبالسمانبغادةفتوحعيسىانفعال

يافيينقلباللونقرمزيءبنميانسانيتهلالطختهوقد،اساليبهحياةفيجديدشيءعدرهاالاداببهاست!لمتاللذكووالتحقيق

اللسريعةالكلماتبهذءوهو.."اظهارهاالرادالالواناحدالىلحظةالتحولعلاماتمنخطيرةوعلامةواصيلجديدشيء..العرببمادبنا

حياتنافييكيروناللذينالزاحفينمنمريضلقطاعصورةيرسمالصدقمعنىت!سوروفي،الادبيتناولناوفي،لللادبمفهومنافي

اللذييرسمالاساسياللخطيتكونومنهم،موجةكلقمةعلىليعيتعواالتحقيقصاحبشاءوربماالادابصاحبشاءلقد..التعيبرووسيلة

امسى،متحمسشيوعيانه..دنيانافينعانيهالذيالعذابكلمةاخرونيشاركنيقدكما-اناالرجهوفد،مقالاالعملهذايسممياان

ولكني،غداسيكونماذاادريولست..اليومسوطايحملبعثييلزمبماماتقيددونالروائيالعملومجالالقصةدنيافي-هذافي

كلبحماسيهتفوانسوطايمسكانايضاسيحاولانهواثقمنالقصصيةالاعمالالقواللبوعبدةالمذاهبواصحابالمدرسيونبه

خدمةصفيليكونالكلماتاليهاتتحولالتيالجديدةالقوالبكمابالهـاتبحداالذياناحسبولكني..تقليديةوثطلياتقوالب

طريقعنالتحكمالىووسيلة،سيدكلسيدهولليكوناو،سيدالمقالاتدنياتحتالعملهذاادراجالىادريسسهيلباللدكتورحدا

الزاحفينووسطووسطالعذابوسطباقيالانسانولكن00العذابالخلقيلعبانتعودناوقد،بالفعلحدقدلواقعرصدانهاهو

يلتقيالتيالسحريةاللحطةهذءمبلوراكاظمجميليقول،الجلاديئقراءتيبعدولكنني..الرئيسيدورهالقصةتكوينفيوالابتكار

بمااحسولابابماشعرلااخذت":الاصرارقمةمعالعذابقمةميهاهذالادرج،القصةءنالقديمةمفاهيميكللتغيرمسشعدلذنحقيق

وادنوابسجايرهملس!اليلنيواانهمفيمابعدعلمتوقد،حولييدور..العامهذاقصةبحقولاسميهدنياهافيالعمل

افهـرادضحكاتوانفجرت..وعيهالىالانسانيعيدعقاراًانفيالى،اعتقالهلحظةمناللكاتببهايمرالتيالرهيبةا!ريرةالتجربةان

المسرحاناكنت.انتابتنيالض!اللهذيانحالةعلىيعلقونوهماللفرقةتجربةبحقلهيوالاذلالوالاستجوابلاالعذابدنيافيخطوةخطوةثم

.بالمهزلةوجودهمبسطحيةيشعر+الذيالجذراناكنت.الممثلونوهمكتابنايطرقهاجديدةدنياثياتوفيدقةفيترسم..باهرةانسانية

الضمر،بقايافيهماهممكنت،وجود!مطبيعةفيهايمثلونالتيالأساةادبناينقصكانهاعلى-صدفة-ايديهمفيضعون،مرةلاولربما

الانسانيقتلونضربةكلفيلانهم.الشرفيهموازرع..الخربقايااذىالمحلببةحدودمنوليخرج،الانسانيةالصفةلهلتكتملالمعاصر

الخيبةالى.الوتاًلى.الهاويةالىحزبهمادفعكنت.اعماقهمفياللقلوبتثريدؤىالىجديدةرريامضيفاالفسيحالرحبالعالم

".التاريخعلىالافتراءتحاولجماعةكلتلازمالتي..جديمهانسانيةتجربةكلالىالمتطلعةالواعية

يبلورها..كاملةالحقيقةيبلورالصد!وبهذااللبساطةبهذهالساذجةاللهجةوفي..وصدقهابساطنهافيالتحقيقان

والاسشمتاعالتشفيصيحاتووسط،اًلمكبوتةالعذابصرخاتوسطوموقفهالسياسيفهمهعلىتدلانصاحبهاارادالتيالحلوة

مضيئةتبرزا!ها،اللعذابفرقةوافرادالسوطاصحابمنالساديمتطلعةنفسيةعنصادقاتعبراالروائيةالناحيةمنكونت،القو!ي

!-ذاانقلناورهذا..افتعالودونتزييفدونخرجتلانها،بسببطةلهذاتبريرالنفسهاتجدانمحاولة،واعرارصراحةفيتصرخصالمحية

،علىادبنافينؤتقرهكناماعلىاللصدفةبطريقيدهوضيقدالعملالصراحةان..حولهاللاخرينيحدثاللذيولهرا،لهايحدثالذي

المننفتحالوعيعلى،الحيةالتجربةمنينبثقالذيالحقيقيالصدقيجردصااناللكاتبحاولماللعملاضافتالتحقيقبهاكتبتالتبم

دفهناالخطبةان..الظهورنحوالطريقالمعافاةلهتشراللذيالبعثيينوحشيةلاثباتحثماكلمحنمقلاارادهافبينما..منه

دفالصورةرسمفياللبلاغةووسائل،الصورةمحلهالتحلاختفتفنيةوثيقةالى-يحساندون-هيتحولت،الوحهـدويينوصلابة
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الادباًن..تدمهـ.فاالنوىكلومنععليهالعظظمنبهلابادوتبلورتبرزتفدالذاتيةوالتجربة،الصدفىمعلهالليحلاختفت

بهاافننمنامهمافوةكليشجبوانماوحدءالبعثيشجبلاالملتؤمتجوبةالشديدةذان!يتهابسبباو،الشديدةذاتيتهارغملنصبح

مناهببةيذنسبالملتؤموالعمل..الانسانمرمةتنتهكسياسيا..والانسانيةبالشمولتتسمضخمةجماعية

منلانفسهاالاعماقمنخارجاوبروزهفيهالجوهرهذاوجودحيثرهـمفياللعربيادبنافيالانحتىفشلتقداًلقصةان

نفسهاالادابوفي..المقتنعاوالمتحيزالسياسيا!وقفمجردالغدرمعتجادبه،اللجديثتاريخهفيشعبناخاضهاالتيالتجادب

المصنعمناهمفالان!ا!،عظيممصنعالىشبيرياتحويلسنيلفيالفرديةبالزبكاماتوالحالمنالمظلهينمعتجاربه،وإلخونةالعملاء

وجدانهلانملتزمكاتبوهذا..ستاللينيصيبهالذيالمجدمنواهماللجوؤ،ءالكلماتاصحابمعوتجاربه،مثلاالعرا!كقاسمالفاشية

الحزبية،ولموالعقيدةالسمياسيلمبداباالعقليايمانهعلىتغلباليقظحاولانهالقصصيادبنافشل-مراتالملفقةاو،مرةالمستوردة

..نفسهالسياسيالنظامشجبمنالانسانسبيلفييترددقالباالقصصيللعمليتوهموراح.للقالبالتجربهيخضعان

اخضو(اللعشبيبقىحتىأمجموعةتكونانيكفيفلاهذاوعلىفشل،جادوالامبالنطولاتتتشدفىمثيريةخطيةفيهيصبمحددا

توفرمنبدلابلملتزمةلتصبحالانفصاليينوحشيةضدصرخاتفيالكاتبيعنللنفيهاالقالبلانالتجربركأهذه..ونجحتوسقط

سبحؤوقىبالانسمانالايمانبروزوهو،الحيويالاخرالعنصرهذاال!اللقلبمنفيهاالعديتولان،صادقةفيهاالمداناةولان،شيء

كماتوفرهبل،هذاتوفرالمجموعةكانتوربما..السياسيالنداء..بصدقيعشمهلامعنىعنبحثايجهدولاكلامايزيفلاالنابض

الادبعنالرأيهذاعنداقفاناحببتللكنني،مطاعالاستاذيقرروالدارسيئبالنقادجديردرسوهيقلناكمابدايةالتحقيقان

باسمنفسهاعلينازورتلالتيالاعمامنالكثرسيخرجلانهالملتزميدهتضعمنافجميللللسيدقفزةانهاكما،الكترمنهيتعلمواان

فافسدالسميا-بوالتعمسباورمطحيةفيغارقشيءوهيالالتزامسيقدمهممايثريالعربيادبناعل،القصفنفيالاصيلةموهبتهىعر

..الحقيقيوالالتزامالانسانيللجوهرهذافيعذابهابلورتالتيبغدادالىالقاهرةمنوتحيةبةبعب!النا

المجموعةاسلوبعندصفديمطاعالاشناذوؤفةاحييواناجدارةءنصفثازهاصدرلهافردتالتيللادابونحيةالجيدالعمل

ناذللك-اللعاميةالىقربافصاحتهامعحققتبانهاالحلوةوفرحته..عميقفهمو"ظ

عندناازدهارهافيالل!الةالعواملاحدستظلالقصةفياللغة!ت!قلة**

....00010000001اديبلللاستاذثصصيةمجموعةءئصعديمطاعالاستاذويحدثنا

تحعللمصههيات!مرافي.ربطنالسيدمرلكلقصمةلمميال!سايهايفكرعلىالولدحدل!اعلتمرةالممتازةالاعمالاحدهيالمجموعةهذةان":عنهايقولنحوي

.07101-الصحافةمبتذلاتفيمعافينضيعانكدناالذيالحقيقيالالتزام
يعبرن-سيدومايحسومايجدمالىسينشظرالقاصالكان!....

--ا..بة.اًسبابلعدهالمجموعهلهذهتماماءتحمسمطاعوالاستاذ.."الادبية
بحمسدوهواللفصحىاصحابسيفلىالاخرىبالعينوينهـظر،عنه.ء--.،......

الفنيةقيهتهبلغتمهماعملكليبرانومش!دوثهورحاداللهبطلاةا!موعةارقباطهيالاولىالنقطه..لعاطفيبلورتهايمكن

اما..اووبردالىالظهوربعدمعليهويحكم،والفناءالعدمو!كنهالانفصالى..والنقطة!ل!اة!ط،وتعاليمنهاوعانتكلهانورياعاشتها

ذللكمعوهبمالناسليغةمنقريبهوالذبمماالمجموعةاسلوبالثانية

المتحم!وهومشترللنقالانومعبينغلىلسيالاسيةفىفهدلزاًويرع!دبتعبرالمالجتيفلنمطاعالاستاذاسماهماوويالتالثةوالنقطة..الفصحىعنتخرجلا

يشطيعابناءوبن،العربيالشعبابناءبينالحقيقيةالضقاربوسلية..الشعبيةاللقصةاوالفولكلوريةادشعبيةالملامج

الفرصة.لهاتيحتاذاالاالاخرمنهمكلان-يرىالعربيالشعبقراءةبعدكأتوانالمجموعةهدهقراءةنييتحلمانهوالواقع

اللتفكر..هداولونتفكيرهوبطريقةوتقاليدهبعاداته،حقيقتهعلىيراهمه!عبل،وقراءتها؟يتهالرتمامامتحمسصفديمطاعالاستادمقال

ه..-.......1ا0دب1فيجيدةتجربةستفوتنيعليهاالاطلاعفيقصرتلوانني

بلغهلواوعيةلصرتقوللعهانصاخرو!ديلعالعليحعالنطرمنوصدهانجفمع!بمملارحقيقتهلستطيع..والضياعالهمودعلياوشكتحتىنغماتهاخفتتاقيالعربيةالقصة

بسيئوتقاربوتتزاوبمتقارب!اللفرصة-جا!عبيردنياالىرأيهفيلا-مقالهفيمهـطاعالاستاذاناقشىلواريدهذارغموللكننبم

المشترتاللغةخروضأالىالامراخريزديممااللفصحىوبينانفسهانمسالاعمالاحكامابصغتهاالقصصعلىاحكامهفيوانماالمجموعةءن

هذهاغفالمنلا،للناسالحقيقيةالخصاةصاثباتمنتتكوناتي-وحدهاالمجموعةفيالمقدمةالاعمالهدهتمسولاكأن.القصصية

..جافيةتقليديةفصحىعلىالمحافطةسميلفيار!عاؤصوتبلورتمقالهفيبرزتاقيالئقاطهذهعلىستئصبلهومناقشتي

....اً.....كا0.00.01....واحكامهالمقالافكارحولها.

هدوالتيللعهخلقتهالمسمرلتحريبمو!مالمعايثممةيحويلموحمهحهـعسساستحلاللعرلحلىالعامياويولستولكني،اوشكاو/اختفىقدالانؤامادبا!فيمعهوانا

.....الشعبكقضيةسبياسيةبقضيةالارتباطبانهللالتزامتفسرهفبممعه

منعواملاساسب!باعاملاوستشكل،اللعربيعالمنافيالتناقضاتمنكيراهوكثيرينوعندعنديالالتزامان..الانقصاليالحكممنالسوري

..السطعيلاالاصيلحده

ا.فجاهوليدةوهي،الناسادبفاللقصةالادبيةالناحيةمناما!انيالانتبالجوهرالداخليالارتباط،نفسهالانسانبقضيةالارتباط

وغراوروبافيالثوراتبعدنشأتالتيالجديدةاللطبقاتالىالادبومهماللاداءالخارجيالوعاءاختلفمهماعليهاالمحمافظةوضرورة

فيهاعانئستاقى2والحكاياتالشعبيةالاساطروريثةوهي،اوروباعلىالهجوموان،مؤامراتهوفضجاليعثشجبان..صورهتغرت

النالىاقدارفيالهرسات!رجوتكونالحياةتعقدتيالانسانيةول!4..الخارجمنتناولنا.انسياسيعملجريمتهوبيانالانفصال

اًتممالدونالناستصورأنتستطيعانكصدقاولسى..وسا.روهمالانةنالعربيلهنجنعرضماحولتجربابلورانملتزمانسافيعمل

..،الجوفاءباللكلماتانخداعهونتيجةبالالفاظالعبثنتيجةتدميرمن

فيهسايالابخيصالنفئئعهبصموتةالمتلقييقتحلبعمحقيقياموحلليسلغحهم"فاللغةحياتهوتوجيهبمميرءالتحكمفيوالادعياءللطامعينسماحهونتيجة

عنيتعمثاناليومالقصصيالمملفيمفروضاكانوان..نفسهانالاقتناعهذاومعنى..لصالحهلاولصالحهم،لخدمتهلالخدمتهم

لغةيغ!لبراللهفكيفالعادءينالناسالىالعاديينالناسىتجارب،اللوجدانيالاقتناعمنبدلاوفماادبلاتاجيكنيلاوحدهاللفكري

..؟العاد!بنالناس!وحيثمنالسيأ-كااورهببخطرلا،الحيالمنفعلاللضميراقتناع

الانسانعلىخطرهوحيثمنالسياسيالمذ!ببخطروانما،-مذهب

-74اللصفحةعلىالتتمةجوهرهوحيثمنعلالانسانخطرهوحيثومن،ومبادئهوقيمته-
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نارفضثم،الاخرىالضفةالىرولبعدالمرفماكيهيلنورلحكااولللائهئإ3ا،لا!-مإسه!2اإكاش

...--كا--!ى،ت

ثلاتمنهبدلاوطلب،نفسيهماعننفضاءمماذهبااجرهيأخذ

بعيداالن!بحملئم،قرذبيط!ؤوسوئلاثةبصلاتوثلاثخرشوفاتفهمىالرحمنعيدبة،م

،لالجهفيحفرةفيفالقا؟،ويغرقهوي!فيضيغضبلاحتىالنهرءن

بالنورينوالتقت،النورمنهاوشعفشعتالحيةالتهمتهوهناك-..

مكانهاعلىفدلتهما،الحسناءالزن!قةلمقابلدةيسإاناللذينالتائه!نسحولابحاثهوبعصالماضياللعددقصص.درأتارإبعد،تدبهرت.

1000100001ءالا......ادعياءمنالجامعةفيلنارميلعنالتلمذة7ايامسمعتهاطرفة،القصة
حدي!علارمم!وعااكبيلمراكارولما،لمهرمنحرىالضد"..

يستطيعالذيالعظيمالعملاقالىارشدتهمافقد،واحدازجاءفيميففرق،تعزلىبموسيقىفاذاالراديرفتحالهالطرفةتقول..الوسيفى

83فالتستكتنعف7المضيئةالحهيةمضتثم.النهريرينقلهماان!لهالعلماءفحولل!متواتخذ،طهراًالعباقرةحاكىحتىباصابعهشعبرء

،لملوكتماثيلاربعةهنادفوجدتفيهماتعرفانتاقتطالمامظلماخامسةاسمعوا"الثقاتالعارفئوقارفيللجالسينوقال؟واشاراتهم

والرابعالنجاسمنوالثالث،الفضةمنواللأنياش!منواحدموزعا،بيتهوفنسيمفونيةعنحفظهمالهميشر!اخذفم"بيتهوفن

ء00/1انر....001.فهذا،الراديومنتنبعثالتيالموسيقيةالجملعلى.باحكامشرحه

الملكمعععحوحلاللحملحدمصمماحالحيههبحدلمحعلطفلاخبىلن!ئيلمعدىخالحاقبضةالطرقةوهذه،يرحملاالذيالعا!طالزمنخطواتالاجماع

...الصرخةوهذه،الموصدةالسماءابوابىعاالغاضبالانسان

ثمينة.احجارالىالميتوالحيوان،فضةألىوالخشسبذهبالى،ا!خ..؟بارممما!ابهفردلىالعبقريالفناناحتجاجالموس!يقية

يرفضانوللكئه،المكشوفالسراهههاثلاثةاسوارايعرفالعجوزهذا"اللىا!ادةاى!ااشمقم"رقولىبالمذيمظذا،اللحنادتهىحش

السرتعرافوالحية.الرابعالسريعرفانبعدالاللملوكبهيبوح".مإايتحمورهمنولوجفيشكوكومحمود

يغوص3"الاوانآنلقد"!فالعجوزاذنفي"قهمسالرابمفعلاتعورانهاالا،لثكغرمنالمباللغةفيوموغلةسخيفةفكاهة

حهدراناحيةأإهاللبإرلعقا.الذثإبأإصلذىلعجبئالسالحيةابرلعورمإرإناللعاحيهضعأنإبغربالفنيالعملوبينمتصسفناقدبينتحدثانيمكنالىتيالووةسحق

.......0ومتدإوقيه

ءبعهعجوزوغض!هاتهمافمفيهب،كلبهاانجرلعضمنطبصلخفرفمااتكوخهالعصولكلانفرض.حين،ايضاالفنوعلى،انف!سناع!نشقانناوالحق

الىنخذهانمنهاويطلبثمينمعدنالىالميتالكلب!ا!و!لثسم،ورموز.الفنانثخوص،توهمظمناو،واقعنامنمقاب!لات

المعدنتحويلخاصيةتمل!كفهي،الحياةايىرر!يداد!ءاللز!ةكصولاخميء،اللحقيقةكلالحقيقةهيالمقابلاتهذهانللقراءنزعم

ثلاثفيهاوتضعسلةفيكلهاالعحوزوتحمل.حيكائنالىالنفسىنجعلبهذااننا.الحقيقةيكورانيمكنيخرهاثمةولليس،الحقيقة.

...تلكوصادها،الفنانابدعماسينها،حدينذاتمعادلةالفنمن

عنلللمراكبيلتدمعهامإرلبيطدوإوسوثلاثةبصلات.وثلاثخرشو!ات.و!كذا.تورمنإاايئإاخيلهااو،واقعنامناستلإصناهااقىأإلمقابلات-

كلمنوأحدةمنهاويختطفيقابلهاالعملاقولكن،التائهينالنورينجفافل3!هاجبرقيشإورالىايدفيفيالفنيلعملايتحول-

باننعدهاًنبم!الاالناقيتينالاثنتينيأخذانالمراكبيفيرفضفيع-ا!مراءصقهان-النقدفيالمنهجهذاان.وتجريدهاالرياضيات

يلصاالنهرماءويسود،ساعةوعشريناربعاقبلالظلثةلهتحضر-وبالوت،خمسبضنالغهوجمنفيبا!برسبالفنيالعملعلىحكم

-!ه4هادكهالحب!خدوشاتلتفيالىللعجبملرر!قهلام!ةءئما!ر!لملانخنىلتهاتبرىلىبقيماخالدهوحينفي-واوهامهبراقعهجيلناانقضاءبعد

...و./.انسانالارضوجه.

علتهابنفسهلثلىلعمينصدبلشالبمافيل!ةكيوفأشةتمىيلمسهاعصعومىرهالاحمافزعهلموص!قر،بهىأعلقالتيالمركزةالدراسةصنلكهونقولىماعلىودليلنا

...00001ع.اغلبفيهاوعرض،لجوته(الحكاية!علىمكاويالغغاربمبداللدكتور

إحمىديإليهمالعمصعبودبمص!انبقهحإنفيسطلبمن!تط!عا:سلونوبمولساتثمناوردمابينمنفان.الارحتىكتبتممدوتحليلاتفسراقيلما

.و،..لا!ا0....00.ء....اتإتاتيالحدينذاتالمعادلةمذهبيذهإبمالرموزها.مإقابلات

لصيجبمكلبنقلدحبمعبدوبذللماالمودحيمبعجهوحسرلمفتصئمحويحعمبملنفسهادلالات!ااقرا!منعشرانتاسعاللقرننقادرممهماذلكمثال،اليها

سعإدة-نعوقكانتالإتياللقيودوترفعادؤلاحكوخاًلىاربإروسإقىكانواعإسالظسعاللقرنونغاد.نابليونوشخصيةالفرنسيةبالثورة

اهـع.سماتهابرزوناباليونالفرنسيةالثورةشكلتالذيلواقعهماسرى

صدقهمقدولو،ذاكزعمهمفيصدقواولو.والسمياسية!الاجتماعية

ىفيعينولكنه(الحكاية)قذوقعنيمننيلاالملخصهذامثلالقرئانجاءنحن،الينابالنسبةمجدبة(الحكاية)اللغدت،القراء

خصهااوضتتا!قي،المحاو!اىراناريدلاوانا.غايتاتوضيحتاريخا،ووقفاليهمبالئسبةاللفرئسيةالثورةاصبحتالذينالعشرين

وانما،لهامقابلاتاًضعاو.لللرموزتفسيراف!اقدم،الح!ديثصدوفي.ترابمنالزمنعليهيسفيهسوفماينتظرالمتحفبابعلىنابليون

يخلقفنانيفعلهمايحك!ه!،حإديثتكودن!اسفر)انهااذكرانحسبيقد،الغفادعدالدكأورذكرفإيما،العشريئالقرننقادانعلى

ويخضعه،بهخاصة(هيولى)من-يخلقهاللجدةكلجديداعالمافي-ارتاخرىرموزوبين(الحكإية)رموزبينيربطواانحاولوا

خلق-عمليةهي.لهيريهـهاخالمةنحوبهويسدإ،هويضعإهالقوانبنقيمة(الحكاية)الىاضافماذاكربطهمفييكنوللم.جوتهعمالا

منطقالايحكمهاولا،الارادةغوبشيءمسبقةغدإ-عالمناكخلققرأوها.منعندحإىبل،الاخرىجدإتهاعماليقرأوالممنعئداكبر

يخلقالتيوالخامة،فيكون(كنللشيء.)يقولفهو،نفسهالخاللقسنأو،للحيةالاخلافيالوقفخإلمن(الحكاية9تثوقوكذللك

عنها.ولعلخارجاشيئاولليستنفسهالخالقروحهيالعالمهذامنهايجرداشهبل،غناءبذيليسالمكشوفلسرالفلسفيانطملخلكل

،(الاحلامعالم)اللعالمهذاالغفارعبدالدكتورسمىلماذالنايفسرهذاب،-اويهبط،اطارهافيجوتهوضعهاساحرةهالةمنأالحكاية)

فيبما،اذنعداهمافكلالواقعيالوحيدالعالمهوعالمنادامفمافيسهولةالىاستعاراترموزهاتتحولالتبمالعاديةالقصصمستوىالى

مناساسعلىالعالمينبيننفرقونحن.احلامعالم(الحثاية)ذللكالاخلافيوالموقف.منهالغفارعبداللدكتورحنرماوهو،وكنايات

لهايخضعالتيالقوانينلنفسرإيخضعلافالحلم،منهماكلخصائهصاللدارسيرصدهإاحقيقةالاليس،المكشوفالسرمثلمثله،للحية

فيمفهومنابنفسمكانيةحمودولازماليوجودلهولليس،الماديعالمنا.فيليسالرصدبهدف
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دائرةمنلخرجنا،الكلوروفيلصمبيغةاذهاعلىالمرعىخضرةوالىبهايعرفانهاو،الحلمبهاجمترفلاالسمببيةوقوانين،الوافعطلم

علسيقضيولكنهالفهميزيدوالعلم،العلمدائرةالىالتذوقهذا.المشاركةقانوناعني،بنقمضهاالوقتنفسفيويعترف

نادون،الننكوينبسفرانبهارنا(بالحكاقي)اًننفلننبهر.الانبهارالقوانينمجموعةانها.اللحلموعالمالواقععالمبينالفيصلهووغره

ضسوءعلىالايكونلافالحساب،يقولانيريدعمااللفنأننحاسبهوالخالقكانسواء،يخلقهالذيلعالمهالخاللقيضعهاوالقيودالتبم

بقوانينلهعلاقةلاالحكايةوخلق،مسبقاعليهاالمتعارفالقوانينمنهذهفطافىوفي.الحدمعاللمفياللاوعياو،الواقععالمفيالله

الحلم.عالمولاالواقععالمكلاونتذوقىنفهمان،اذن،وعلينا،الخ!قعدلميةتنتموالقيودالقوانين

قوانين.":طبيقمنامحاوللةدونالخاصةقوانينهنطاقفيالعالمينمن

(الاجازة-المتحفحارس-الاكبرالحب)اللعددقصصوبقية*.احرعالمعلىعالم

ال!را!وترير!منممالمناشخوعهاقعصف!!)الحكاالة(لمنطقلاخافخفع؟شاعريةفيصينيجميلحلم(الحكاية)انذللكععنىهل،ولكن

ضوءعلىنناقشهاانينيغيهناومن.لشخوص!؟لاء.ءضغلوكما!اول،جماللهامنكيرجزءلفسدا"خذهذااخذناهالو

ارا!ما!الوفي؟يقولانالكانبيريدماذا:الآلوفينال!ؤافياوار!ر-ةالثورةىنسواء،لواقعالعالمرموزانهاعلىاخذناها

-7؟يقولانعنظقعنتانيةابعدثم،الحلمقاربحتىالواقعمنطقعناحيانا

منالطالباتمجموعةقصةهبمالامرلديزي(ألاكبرالحب)وف4!ققعنثانيةابعدثم،ا-قاربحتىالواقعمنطقعناحيانا

تمر!زياحبهاعنتحدثهاولببلى،تذاكرأفالراوية،حبمنهنللكلوفيداوظف،النوراسرةنجدجوف4عافي،الواقعقاربخىالحلم

عندهاوهوحبهاعنوتحدئهماليليان.فأتيثم،الاءبهرانح!ىاًءعاا!احونجد(الكابوس)التقيلالعملا!ظلوذجد،الجسرالحية

فتحدالمح!زالمديرةمكت!الىالقصةراويةوتفر،اكمرح!ايضا.
00000الوافعلمنطقيخضعلامماللخ...ذهبلىحولهمايحيلالذي

وترى؟لىالاء:رحبهااهذا:فتتسا!لشابصورةبهاسلسلةصدرهافي!وىالىرصالذيا!رىالتنسيقمنلونااخرىمرةنجدثم

مائدةعلى،وشكبغراكبرحبهو،واًلهةال،،نففيحدثزعيلةالىار!وار!رالدكأور"نبهولقد.اللحلمعالميعرفهلامعقدففسفي

وفياللصباح،اخا...الطعاممنصنفاتحبانهاجارتهاقاللتالطعامورجمعاستعاكات،تتكشفالرمزيةالصورةهذهامثال"قولهفيذللك

منمرهقةأهي:الراويةفتئتساكلل،لالاالهنديةزميلدنهاانتحرتترل!ريمةا!مارةوهبم،نفهاعلىتتكورعندماالحيةفينرىكما

الابمر؟الحباكئوبةاكتشاففياخطت(الراوية)امانهاالاروننحانوصففيظاهرةكألكوالاستعارة.والخلودوالحياةالصحةعلى

منثستالمجلة.نرىام؟القصةف!هماخعنهاتاتراني؟هذاماار!ياهـوربقةانتعورنااذانخطىءولقئنا....الثلاثةالملور.

فتاةانهاسافتوض)الامرديزيانامسطرا-؟وحذفتسطراالقصةء..ونخطى..اًلتحديدهدادثلاتهاتحدداىيمكنمذ!لةك!رةفيتتتابع

تقوله؟شيئاتجدللم("لعكسيثبتخاادحكمدلالاتمجرىقيريالتيالجملبعضنعطيانلوحاولناكذلك

آطالبهاوانما،خطرذيبموضىفاطالبهةانعسفلاواناتلمىمنانعقولناتمكنتعاالنأمنجوتهاقتربفكلما،نعم".ثابتة

فيالمراهقاتعواطفتصوروتريدكانتان،فحمسبمفهومبموصؤ!اللعقلمكانهاخلىالحلمعالممناقترب!وكلط،لمنطقهاتخضعهااشياء

اعدا"راهقاتعواطفان.تريدمآالىتوفقلمحلمالداخليةالمدارس-.رلو!لىان

ديزيياتتمكنبمفلن،حالايةوعلى.قص!نهافيعرضتممآواكبرولااللواقععالمهولا،بجؤنهخاصعالمرءي!نافي(الحكاية)

نفسه،الانسانوتصوريتننصوريانبعدالاافسانعواطفنعويرمن-!فقكلعبذلمكوهو،التعيبرصحانالفنانالعالمهو،اللثهلمعا"+!و

كلام..عمرازيدفربالنحويينبقولشبيهاحبتليلى:وقولك،كا.نبهاخلقهخاصاعالمامنهاكلتضالتيالقصصالوانمنكير

لدانه.القارىءيأخذهاًنيمكئلأمجرد،با!فنانخآمةخا!ةايضاهيحظمهاانفيتخشلف(الحكاية)وللكن

فيرشاقة..قةالرثهو،قصتكفيلقتيواحدوجميءيخلقمن!اوةمحيوةةماشه،يخلقالعاديالقصصفيالكانبكانواذا

و!كن00اتعلي!قفبمورشاقة،الانشقآلفيورشاقة،الصياغةوءلمىوالئفسيةالاجتمأعيةظروفهاكونتهامشخصيلاله،مسبفاخلقا

قصة.تخلقلاوحدهأاًرشاقةبهز!حوانفةهـ!4لنونحن،الاب!قالخلقبهذايتقيدانالكاتب

غيرنفسهالمننيدامما-اللبناءمناقشصةاستطيعلاانميوبديهييخرقيوداعليهافرضاوالمسبقةالقيودهذهاغفلاذانتن!قهولن

!الته.كيفاناقشيحتىسياالقصةتقلل!م.موجودالطيبعكأمظاءـرنفسهاهيروايتهفياًلطبيعةمظاهروكألك،طبيية

.-،هيمختلفف!امرهاغلابلعبدالكريم(اً"خحفحارس)قصةامالقوانينتخفعانهاردريهـنانهراوالدونفنو،اللهخلقهاالتي

ظصليحرسسنةثلاثينانفقالذيالعجوزآنمنحفحارسقصةسمسجولاالذ!بيقبللافنهـر(حوته)نهراما،اللعاديةالطبيعة

..؟التماثيلهذعاحرس:السؤالهذانفسهساليومجاءخىالاا!ةينفوا!سبذلكمخالفا،واحدةجهةمنالايعبرهبانللمراكبي

قبليطوت/التيوهيمعهااعيشي؟لمن؟متحفهابابافغ؟ممسظسسقيكما4كافخلقهنهرانه.الانهارسالرعبىتنطببئالتيالطبيعة

ثاويةهيوبقيت،صمتفيالبلىطواًهمئم،ولهامعهاعاشوامئاتالاولالخارقىمئطقالافيهيتحكملا،الخ...والمصباحالتائهالنور

التماثيل؟غبرفيهتعينئىالاالعالمهذاعلىكتبىئماخالدة!لىاللحكايةقخذانينيغيوله!ا.فيكون(كن)لللشيءيقولالذي

ثائرلهاعلعهاقثسهافهيحطم!ا،اخدشتهيفمنباهنالهبمادممتهاللحقمقةل!دانفسهيناقشىلمنطقيخضعلاوالذيبهالخاصعالمهيخلقلفنائي(سصينلمفر)انها

الحلم.عالملمنطقولاالوافععاللم

عم!ه!))اممسكيندؤسمىاخدهمحطمبفيجميعاصالحاللمومحطمتهاووينطا!لهة،من!موقفنافهـان،مموينسفرانهاعلى(الحكاية)اخذناولو

دعه،"مجربع!جوزاخرفيجيبه".الخللادرك!رقد..ارطائع،الواقععالممننقفهالذيالموقفنفسهو،الانبهارموقفسيكون

".تحررثائرولكنه،خللاررلهمافانفيالانبهارهذاويولد،الرعىوبخضرةالسماءبزرقةننبهرفشن

...علماءاختلفومهما.(الاستاتجبكا)موضوعهانفسيةحالةانفسنا

هيئذ(غاممبشعبدلهلعلىبللمستعبددنللاهيسننتاحالكاتبموضوعىءلقصهصةلماذاسالناولو.موجودةفانها،وتحليلهاتعريفهافي(الاستانيكا)

انا...؟عصاعلىسلطتكفيتعتمدجوسترياانت!ى:ا!اراتاللهيرضىولىن،جواباعرفنأولازرقيوالمرعىخفواءالسماءتخلقلم

روحيوفيقوةحسمكفي،الاللهةالهيامنكاقوىالعاحز...أناكماتماما)الانبهارمتعلآعلينايفسدلاحتىالجوابهدايعطينابان

...7ولو(تفسرالهايعرفكاناًنلحكايننهتفسميرايعصاًئجوتهرفض

-75ال!صفحيةدليالتتمة-،اللهواءطبقاتفياشعةانكسارانهاعلىالسمابرزرقةالىنظرنا

11



اللقتامةامنوظلالل!،منهاهماطلةبعد"غرضها"تعطينالافهي،واضح-لأ،-

ذللكبعدوهي.المبتغىالعطاءومنعتالمنسمودةالر؟يةحجبتبحيثلنا1!1

بل،نفسهالوقتفيومزعجامتك!فايبدوالذيالشعرلكلنموذج

عندملاكثراوسنةعشرينمنذشبكةابواللياسللفظهمالوعمنلعلها

دخيلالغموضانوالتكعيبيةوالرمزيةالشرياليةمعرضفيقالزكيكمالاحمداللدكهوربقلم

!ادسنا!عا
..

شيئاكانواانهملومعميانهمالشعراءمننقبلانيمكنكانوقدةالغموضلماذا

عنااوعوعلبمحاجهالرغبمحيانادوفاصمابتهالثعيفيها)بررااًلالمعمائي!لكنهمالجديكونجوو"غئفااللشعريتطلبهماكلتفوؤطاقةالفنانمنيتطلبالمرسلالشعر-

مذكرينعليهمباللائمةننحيانالانمستطيعلمفاننا،افسيباكقماخرىاننساويةاتجماالقاطعوجودوومانهوبسيطلسبب،الصمودكي

لقائمةاالمعاني"والتعينالميانكتالهفيالذكيادحاحظدقولاياهميجنبعمااو،البديلعنيبحثانعلىالشاعرتحملبم!الرويضبطها

........-ويعتمد.القافيةورلينالايقاعرتابةغراخرىطريقعنالمتلقي

ومعحولممصلةنفوسبهيم،امممشور"وحعمهلمتخلجةلعمدةولععالحادثةلمتعموفكر!يلخوصعدورهمتكونوان،ظواهرمجردالاىحتىتبمواشياءعلىادائهمفيالمحدثون

..............الجديدالشعرروحتقريرفيفعلااًثرذات

وعلىخلقدلكووضموظهاودفةمإلاختصارمعدلمحبمشامعنىووموصوجوببكنولالةالستنباهـفيالشبابمنفريقيسهمانالاهميةبالغلامروانه

وانحورابينالاشارةوكانتوافصحاوضحالدلالةىنتوكلما،إمنىاالملا!-انالا،ائرسلالشعرضبطاجلمنيقدمونهاالمقاييسبعض

يجرياليهاالتياللغاية"نفسهالكض؟بفيوقوله"وا!حا!فيكانوصناجبةمنيستئبطونماكلفرضفيالانحتىينجحواللمانهم

الاف!امباغتشيءفبيخ!،والافهامالفهمهوانمامعسطواا)!ائلاثعرانتقررانننالقاعدةمنيغيروااناخرىناحيةمنيستطيعوا

."البيانهوفذللكالمعنىءنواوفحت!المخمعينمنقلةالايلفتيعدلم-منهالمرسلسيماولا-

شعر.ايمننريدماهي،الدلالةووضوحاذنوالافهامالفهمسيأفبماهلترى:زتساءلاقالايمكنلاالخط!الوضعهذاوازاء

ا!وضالىندكولاننا!ظمضاكانوانكألى،مظللاكمانوانخنى؟الجموعحياةفيلهكانتالتبمالاهميةالشعرافيهيفقدالذيالليوم

ولااللعطاءيمنعلاا-لذياللغموض-اتعبيراهذاصحاذا-الواضحلاالحقيقةفياو،التسا؟لهذاعناجيباناريدلاانا

ناعنعاجزالشماعرانعلىيمللاالنيمالغموضاو،الر؟يةيحجبلهيتعرضالذيالخطرانازعماناخشى!لكني.اجيباناستطيع

.يقولانيريدمالعرفانبمعنى.بهايوخذكمقاييسلهاستننطقيماكامنالمرسللشعرا

المعقدة:هملتقصيدةمقطعاتداخلالمنطقيالتسلسللاالوجداليالتسلسلعلىالالكاء

الىتعقيم!ايعزويكنوان،العزاويفاضلالعرافيلللشاعرهيتقوماقيالتفعيلةوحدةعلىوقأئمة،والرموزبالكناباتملأىقصيرة

مهديها"المعقدةهملتقضبكأ"عليهااطلقولهذا،نفسعههملتواقعاذا-المرسلالش!رملامحاهمولاهذه-العضويالايقاععلىبكورها

تغميض،7ءاهلذاتهحدفيالاهداءكانوقد!دينك..فمىالىالركاكةمنضبفيتورطفهيوالجمودالرتابةآفتيعنتبتعدكانت

.واللغموض

اامس!طسةالقصيسدفلمجتماعيةنبريهلعلىلعانيلحقي!قإصلقضايهللعزاعاىطفيهتم!هاماكلشضمنإلاال!اءوذلكعلىقادرابالجلمفعمامرسلاشعرالاقرأانمبم

؟نظوهاموالمسرحيةايضااقرأا!يغر،وادونيسوحاويالصبوروعندالسيابعند*

نر......بالىدارخواشيئاالاارىقلا-ثمووهم-غرهمعندمرسلاشعرا

عل!سسبمللعمليلكلممععروزلاناحبهبملميلىبدعول!رةر،بالكنيبالربالجوويجبوبالسمطحيةالتركيزعنوبالتشويشالايحاءعنبالاغلالىفيهيستعاض

ياالىيؤديللقعيدةيخهكانفاذا.تحليلهطريقعنافسرهان.المنشودالتكثيفعن

........منيبدأوا..جديددمنيبدأواانينبغيهؤلاءانرأمطوفي

كدلك.ا!صدمماهداكليس-والردا?"لجودءا-لفبسببيلينلامندل!والانهم،المعروف!اللبيتيالنظاماصحابالعموديونوقفحيث

للفنانفان،التعسفالوانانميللملورلشاصيمنشاجهدبمماالمقاءإحقلاالخلاقعلىدللوااخرىبعبارةاو.بعدعودهيسشقمللمالفنياداءهما!على

.الفنانيخلقالذيالعمودجمربالطورسونجئباتتماما-يمروالمانهم

لطلعةاهذئعالللنحوببنقلف!سبيمهخالحلىاوالشاعرالقص!يدعملهستإلشفرنالئميداكبرالايماجيينالاتجربةوما،الم!ردينكلفيهمرطوروهو..الاصيل

علىوالدلليل.والبصراللبصيرةبينيو!ق،النصنيونشاطهالنفسينموذجالاالصبوركعبداحد2وتجربةمابل.اقولماصديعلىدليل

،الاسطورةميهملت..القديمهملتالعادسكلذاتها!فىهذللكفيسفقةولهـببعد-التقليديينجموجبينمنيفلتاللذيلللشاعر

..تلعبلتياالموارثةوالافكارالدارجةالانماطمنشعرءمحررا-النظم

اعتدولقد!والمفصرينالنقاداعمالىفيوهملت،.المسرحيةفيوهملت!جريوما،والا!راءوالظيخرالتقديماساليبالاساسيالدورفيها

وقد..هملتلفهمالبدايةنقطةالشكيجعلواانالادببمالعالمسدنة.المجرىهذا

فهولكولح!لممويمكنجصرشماناهذايكوكياعلىئخرقلفيلا"يفكناللبطلتمافاعايكوقلانوالكنايتالرمزيصطنعيكنوان-واضحهذابعدالصبوروعبد

.....يقولوكيفيقولانيريدمايعرافالهعنناجمرأجمبمافيووضوحه

مجرماماالممربينالليها!ربانتبينانبعديمتلكانيريدوهو،ويكرهالشعرانالتاجحينالمجددينمنكغرهيرىوهو!يقولانيريدما

بونهاخطلشع!معوعمهسيماجرترومرقتلمجرة.وولولىماعريتبينلدنمارمهكواماللذىقررهاالتيالقاعدةالىاستنادابالظلاليعىا!عليهكاراذاالمرسل

حلاتبدأتثمومن.نفسهالوقتفيعمهويحبامهيحبكانيعطكفلمغمضماالشعروافحر)قالعئذماالصابياسحادابو

وخطيئةاليهمصرعامامروحهوحهاوعاش،الترددفيوتردى،ارعراعالر؟يةتحجبالايجبال!لهذءفان"منههماطلةبعداًلاغرضه

...منهالعطاءتمنعالاويجب،فيه

لاوفيليا.حبهحقشيءكلليدمرءعمهوخيالةامهللشعرالمر-ليوجهمااهماصيحتالغموضمسالةانواللحقيقة

برمدالاولانفيالمسرحيةهملتعنالاسطورةهملتويختلفيونيه-اولضيا!ردفينشرتالتي"الادابوقصاؤهـ"،طعونمن

-76ال!ص!ف!ةع!التتمةسشسيءعنتسفرلاالت!ه!للمعاناةحاقيقيمجال،باستثناء"ماس؟691
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نشرمقالمنانقلهـافقرةؤيالمقالعلىاغراضيابلورانواحب

(())حكايةعلىلعإيفهاثناءمكاويالغفار3ءولغفارعبدللديعولعدددنفمبىفيأالما!هبيماالعددابطاثقرألث

ب:ةياللذيالفنياللعمليفسدنحليلكل"

يكوننمواخالتتنريحبرلاد،كامعلطبيب؟فيهسرالاللحما"ككلدائمالل!فمعالحسدبمطر!!!هيوأ
-9ال!سفحةعاىالمئشورتتمةس

*مم!ممميم!

باللحبهباة".!يفيضعضويكلألنالفنيالعملاوالقصيدةبينما،لميت

مقاله،فيالناقدبذلهاللذيالكبرالجهدانكراناستطيعولستاحببتوللكننيالقضيةهذهفيمطاعالاستاذءعاننياحسوانا

والحبالاخلاءطديمهيشيعاللذيالجهدلهذااحترامااقفانيبلاديبعنالحيبمقالهليهواتاحهاالتيالفرصةمنتهزااناقشهاان

وللكئ..الادبيةالاعمالمنالكثرفينفتقدصمااصبعناصتفانوهماشعبيلكمةاستعمالهعنالحديثالىيجرنيهذاومقاله..نحوي

يبذلهجهدفهويكتبمافياخرسيئايكونانينبغيكأنالجهدهذاالشعبعنيتحثانهلمجرداللقصصيالعملوعففيومولكلوري

وكلحددووبلورركزكنبفاذاالرواليالعملالىليتعرفنفسهمعولليدهوادبكلاناقولانالااريدولست..العاديينافرادهوعن

اللقارىءيحسولن،اليهاسافهالتيالمتاهاتهذهكلفيقارئهيغرقالادبكلنس!ميانيمكنو!لهذاوتقاليدهالمماديالانسعانلروحفهم

ل4،!وماواضحاعملالهيقدمانهلمجردالجهديبذللمالناقدانالاستعمالمجوعنيخرجانوفولكلوريمماشعبياصطلاحولكن..شعنيا

وؤدر"4بروحهاؤتراباالناقدازدادكنمآيتضاعفللجهدتقديرهانالىابالانساقلاودراستهاالشعبيةثوراتالالىينصرفانلانوماهنا

يتقدمحينالفنيالعملان..ا)خقوداللعملنفسومنالقارىءنفسمنيننكدثالذيالشسبابنلعاداتفهمهبقدراللقاصوال!ان..العادي

اهـىينظبولاوحيوبةجمالايزدادانينبغيلهتفسرلتقديمناقديس!ىوانماشعببباعملهيسمىولا،الفنيتوفيقهيكونوتقاليدهعنه

!روالكلرية،اولهرةالاممحلمصرفىهاتحلريافيةمعا!تمدخلا!ايبدولاحتىالنقطةهذهفياطيلاناريدولست..فنا

ال!لىوةالعذراءمحلوالحلم،ابضاءهينكرالذيالمستهرالاب..وجهدابحثاويغنتيوا؟لرهاحبهموضوعالى

وسيل!4و*ن،للطريقجميللفسرالحريةعنالبحتأن..العنبةيسحديفكليلراءمنبهماكلعلىمطاعالاستاذمقالانالا

هـنطريقها!كانبيزيلهاانينبغيالتيبالاشواكمليث4التفسرتقديموهذه..لهيتعرضالذيللكتاببالحبمليء،والتفكيرالمناقشة

..ودقتهودآبهأخلاصهمناتنفاعاوليزداديرعرهـنفسهوافجاوبوالعطفبالحبالمنتقدالعملعنتتكلمالتياللحلوةالنغمة

ينشدلمشاعرءشمردةقصيهـد"جيلياللصديقللظيعملروسياومنالنفددنيافينفتقدانكادذغمةوهي،الحقيقيالبناءالنقدنغمةهبم

..ستالبئايامالسوفييتيةروسياارض،العذابادضفيالحرية..الايامهذءعندنا

مكانكلفيالعربيشبابنالتطلعحيةصورةوالتعليقوالاختيار،محفوظلنجيبالطريقعنحا!صبرييشحدثالحبوبنفس

الانسانحقيقةعنتحجبهاندونوحقيقةكقيمةبالانسانالايمانالىالذيالابهارذلك،الكيرالعربيبكاتبنابالانبهارممزوجحبوهو

فيهيضعونسجنماالحريةباسميبنونالذينالكلماتاصحابدعوىلتفسرتم!ىمنكليهاجميجعلهاللحماسمننوعالىبهقيدي

ارتاعرىزابتساويلاسييريا!هـمافيمنصنعوارف..ا!جريئفيالسطحيةكلمةيستعملجعلهالذيالحدىارنقدهاوالعمل

..ضمرللهايزالعاكانانالبشريةضمرفيالانسانلاحدىاذاجميعملفي!الرحمنعبدالاستاذبتقسيرتعريضه

..10001خصبهوثريمنبعمنينبعداممامغفورحماسوللكنه..الشخصيات
حبمااجملمكاوىلعالارعمدالصديولناحمللمالياوم.

بة...ا.0.00.نر.طااتغسرللطريقحافضصبريالاستاذيقدمهالذيوالتفشر..الحب

ي!وج!ماكللعايحكيىالمحلاحالهوهحاولاته،السيلالمانتترمنالذياللروانيالعملفييرىآنفيحرفهوعليهاعتراضولامتكامل

جيليمحاولةمعوهو..ثقافتنادنياالىلريةاضافةهيوتفتجوعيبكلالرأيهذاعلىيدللانفبمحروهو،رأيمنيراهمالهيتعرض

!لامكم!وناللواعيةالثقا!يةالروافدبضرورةايطنناالادابفييرل!موهـقد؟را!ا!ررر!ام!وتيحهانفممهالعمليتيحهاوسائلمنيملكما

..بخاصةفيها!قيولواصحاببعامةالمثقفجيالنامكوناتمن..محلاعمالهخلكلمن-لللرواجم!تفهمه

ةهوالسطنغادةءنةتوحعيسىلمقالاتعرضاناريدولمستالروائيالعملمزقتاقيالعلاجطريقةهوعندهنقفالذيولكن

بزهرةوتغضيعناءلانهالخوليالاستاذشي!اكتعبرالنقدخارجعندييحددانيريدالذيالصارمالناقدمبضعفيهايمملومزفىاشلاءالى

ويطربهاالزهرةيغذيالغناءنتررانالمجديومن..بعدتتفتحلمالعملهذايتحولانمعقولافليس،هوسؤيتهتحتملبحيثالاشياء

يمممتحق.ومانحبمالناوتقدموتتفتحتنضجانعسىبحدجديدمناجزائهاتربهببالناقديعيدميتةجثةالىالكيرالرواءمط

الىمجموعةالطريقتتحولانمعقولاليس..جزءكلمكانمنيخران

حور!!ائاللقاهرةالتعبرضبابيمةفيتضي!عثم،الرمزمرتنةالىترقىلااستعارات

كقولهمثلا:غرابةاشدلغويةوتركيناتغريباقاموسافستعملالذي

،-+--ء-لاألفتهينحتالذ!اللاممالوفالواقععلعالمفاجئةالصحوةومن)

الحقيقةعلىصحوتهبعد،للبطلةالداخليالواقعتغيرفرجةمن

ا!صينفى.."الخمارجيللواقعدششهعلىالتغرهذاانعكاسومن،الدامية

...دلالاتتعطيهاوالاصلاتالصفاتهذهكل":اًخرمكانفيوكقولله

((لإدابر؟ر!!وت((*دا!))تط!وشموسةرمزيةافافىالىالشخصيالاطارمحدو!يةمنبهاتخرج

.."..والامالماضيبذكرياتالتصاقهاشديدمنملامحهاابرزتنحت

منتكتمللمالناقداداةانيعنيالتراكيبهذهمثلاستممالان

نقولهكيفنعرفانبدلاوانمانقولمالدي!نايكونانيكفيفلا،بعد

والتوزيم!وىلاتا،عربيةالثركأماتتبععنحلهايصرفناالغازاذاتهاحدفيكل!اتناتكلنانندو

ت4يقتربانينبغيفنيعملمنناقديقتربوحين.0نقولىاننريد

التنبيشارعماوبمثلموسيقىمنلاسلوبهماوبمثلايقاعمننغملألهفيمابمثل

يتزودبالقدرةانينبغيبالفهمالناقديزودوكما.وجمالثراءمنفيه

ء!ىحييم-!مسحر...ثغراتمنبهاماليكملنفسهيراجعانفعليهوالاالتعبرعلى
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يعفقوانالصفحاتفيهتسودانيستحقلاموضوعدهوهناومن55حم!!م!ههههههههههه

قراء.نه.فياقتنالهولاوقتهفيالؤأرىءمالهاال!ددالماصي!صصمرأت
البنا،باحكامالموضإوعضعفيعوضقلتكماالكاتبولكن

".......!"..-.كنتفان-11الل!ص!غحهءلىالمنشيمورتتممةس س!عحد،اللمصهالط/فيسدور7(ارع!ي!)يسهالويهمممى

ذلكفيشانها،قراءتهامنتفرغانبعدسينقصيبهااعجابكانولو!هه

.(لهل!لثاهـم!*)المحكماللنناءعلىيعتمدقصصيعملايلذن

،سطوتكوتسامحوودحبنفسيوفي،ربوجهكفي،جمدمرةلورة

الممرإيع،اللعرضهذاالماضيالعددللقصصعرضتوقداماكلفيالوضوحهذاتجدوانت"الخ....حرإاستإيالى!اجةفي

عملالماضيالعددفييزاللا...ولكن،المقالتهيانفالموقعالوضوحوهذا.(الطائع)العجوزاللحارسالسمتإى..القصةاجزاء

..عليهالقصةحديثاقصرانءشبغيكانبل،لهأءرض!انيننغي-نيويخيل.الا!هةألهورمزالطائعرمز،الرمزقنيةالقصة!د

ولا.العهددفياهـننتآحبمكمقالنشراللذيذثك(التحقيق)بهواعني،القصةبكتابةعهدحديثالكاتبانماحدالىحدساهذاعدوان

ناام،مإقالانهعلى"المنافكاظم"جميلصاحبهأكتبههنايعنينيالىبهيصلحدالىعباراتهفيقياضالواضحهموهبتهرغمقهو

هيالوع(لتح!ليقا)انفاللحق.مقالااعتبرتهالتي!!الادابمجلةينبف!يماعليهفيهيهختلطحدالىافكارهفيإفياضهوثم،الخطابية

اللعربية.فيقصصمنقرأتماآروعمنانهابل،العددفيقصةانهءنفضلاهذا.اخرىفصةالى!جئهانينبغيومايقولهان

واقعوحقيقي،منهاجملةكلان!مع.قصةانهاحقيقةكونهاينفيو!الذييعهـف0المتمرسالقصاعىفينلمسهالذيالخبتهذاخبيثآليس

الاستاذاستطاعلقد.اللقصصبالتعيرصورارفعمنقصةانهاا!.للكلقولهااندونفكرتهاليكينقلكيف

الخصةراتالمذ3اوالاعترافاتمستوىيتجاوزانالمنافكاظمجميلفيلقصاصينامشاهرمنككثر،هذاقولييسموءهالاوأرجو

قرمكاظمجميلولكن،تإر؟رفالاعتراف.الر،ديعالفنمستوىالىالدأبوالواقيةالممارسةولكن،مص4اقلاوالبدءهذامثلبدأواالعالم

شأن-عدستهيركزولم.وتجسيمتصويرفياعترافا.تهلناللاستاذنتوفمهماوهو،فنهمناصيةي!لتلكوان11منمكنهمالمصر

-المذكراتثتإن-يعمدولم،الخاصهإ4بوإرإفي-الاعترافات.غلابالكريمعبد

الحقيظجمةتجودلإ"لينااينقلاناستطاعوانما،والتسجيلاللرصدالىالكاتباغفالاولاهما،القصصياللبناءعلىملاحظتينبرآنعلى

حقيقيسةوهل؟هذاالاالرفيعةالقصةوهل.الث!.تةبعاثطافييتسارر:ساخطالىسنةثلاثينبعد(الطائع)الحارستحولتبرير

هتخببلة؟نكونانينبننالقصههلو؟قصةتكونانتمنعالتجربة-يختلفلا!ذايومهانالمتحفدخلمنذتحسفانت.؟ولمن؟!ذا

نإشره!الواودكنتوكم،رفيعةضإة(التحقيق)انالحقفينفسهيسألفلماذا،يوما(.ع!.ا)وعردها،السابقةالايامعن

مسنبهجديرةهبمماتنالانيمكنحو،قصةانهاعلىصاحبهارداءةاهي؟الافوالعشرةالتسمائةبعدوالخمسينالواحدالليوم

لروعتها.واإبراز،لفنيتهادراسةرداءةاحسبلا؟وصفهافيعمودمناكثرالكاتبشغلالتيالجو

ءمره،وكالهمنسنةثلاثينفيهعاشعالممحلىعينيهليفنتحاتكفيالجو

!هعيالرحمنع!بدالقاهرة(.،الا!جاروالنصبالتم!ليلمتحفالىمرةلاوليدخل

سملا.....!هه.سييعى.!عم4ممسسصمم-...!مهـنيحتاجكانالمتحفحارلىحيا"فياللخطرالان!ل!بهذاان
يقنعنا.حىنفسبي(او)ماديخطرحدثالىغلابالكريمعبدالاستاذ

4افكارإاالعجوزالحارلسحملقدالكاتبانهيالثانيةوالملاحظة

كهؤاإاؤخوإ!محرإعسءلآ4مخاطبمهثنايافيتجدفانت،سنهولاثقاقتهولاشخصيإتهمعتتلاءملا

شإذعلىوا!مثلة،نفسهالكاصلبافكارانهافيتشكلاافكاراللالىهة

دىاليهافليعد،الضيقالمجالىهذافيبعضهااوردانمناوصح

!اراتستحليل!دراسة-روكدمعاكد!ئمةغرا!فقارهذهانلاحظتكما،سيلاحط،يشاءمنالقصة

،انمانهايتهاالىالقصةلتشراليهاحاجةثمةتكنللمالعجوزالحارس

منصإاقارئهيحرمالا-اريحببةفي-اللكانبارادذكيةافكارهي

لفى.منهاصدر.بهاينطقانيعقللامنلسانعلىفوضعها

03ء.شرارهاللطيفعمدل!إمالقروىالشاعر-..بة
...ا،حرتلعبدالله(الاجارء)الماصياللعددفيالثالتةوالقصة

003""""الرص،في-2انتكونالوقتنفسفيويمكن،العددفيقصةأفضلتكونانيمكن

003""""اثإ،بى-3،البناءناحيةمناليهانظرنااذاقصةافضلهي.قصةاضعف

003""""فيشو-،للقصةولاالاموديزيلقصةيتواةرلاشديدااحكامامحكمفبئاوها

003")1""ابرإاهيمحافلإ-5تماءايفهمخيرتاللهعبدالاستاذانالواضحومن،غلابالكريمعبد

003""""ص،ضيأبوا!ا-6ث!ناليهانظرنااذاقصةاضعفوهي.العنقليدية(الصنعة)اصول

003"""))الصغيرالاخطل-7...وا!طرفةالنادرةاو(النكة)الىاقربفموضوعها،الموفوعناحية

قنيماءالىنفسهوتاقتوزحامهااًلقاهرةبحرضاقصغيرموظفصابر

003"))""مطرانخليل-8ىنالتيالىراحةيجدللمهناكوصللماودكنه،اللبررأس!كياجازة

-.03"))""طوقانابراهيم-9،جدامرتثعةوألاسعار،خاليةفئدقفيغرفةثمةقليس،ينتظر

.003""""شبكهأبواليارإ-ل.،واخيراللمإبإتمكانءنبحثاويدوريدوريزاللاوهوالليلوانتصف

الىالصباحفيتقومسيارةاولوركبالمسجدفينائماالليلهـةقضى

.رإبإيربإارإدإ-صادإرإارإدإ:ازإنإاتإرإ..هرةلقاا

غإ،غيرنافيه)قعانيضحكنامارقانهاقلاو..ادن(نكتةهي)

!هسثكااككارا.يولدولاانفعالايثيرلاموضوع،اللقص"فيالضعفجانبوهذا
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ويأمرالابصورةيتمثلالذيالشبححكايةثممنويبتسر،النظمفي

ن!مالذيبالموقفمرتمطةتكنوان،أدحزناغاليمنبالانتقامجدااغنيةالمأصيالعددقصائدمرأدت
"الاحزاروارس"باسموهوالمالتالسميدوفي.

قضببة"بسموهوالرابعالنشيدوفي.الابالشبححكايةعن-ا؟الصمفحةعلىالممنةهورتهتمةس

منالرغموعلى،اللحدددهملتفيالحديدالتعقيدلداية"خاسرة!حي
.....!ميم!هممكم!

واالتلورفيمالراهنالموقفعئدمايبدأالتيالمرحلةبأنهاحساسي

4فتبددلمالعزاويفاضلفان،.القائمةالمشكليةحولالتركيزفيكفاحهليواصلعادليقتلهالسمكأسيجرعانعلىعمهحملان

باسموهوالخامسيالنشيدجاءهناومن.والتصميمالقطعبادرةلالامنهاية!أكنلتكلشيكسبمصرحيةفيماتحينفي،وصربه

هـءفيهخوضدخيلامقحما"ا!سفللعالم11منالكورسصوت"موامرةو.نمثلالبلاطغشىكلمابالجنونيصابكانالذيالنساكذللك

ناندو-القديمالمسرحلتكنيكتيقظعنفيهاصدروقد-الوتى.بابيهالاطاحة

يحاولونولماذا،طاغيةقوةايةموعىامهملتمرعىمناهمنعرفلافهمالقدش!اهملتامامالطويلةالوقفةهذهاقفانتعمدتللقد

بشدوننفسهالوقتوفبمالقمةالى"سيزيف"صخرةيحملواانومراتمرةالقصيدةقراءتيبعدتذكرتوقد.العزاويفاضلهملت

باسموهووالاخرالسادسرالنشيدواما؟الساحلاضاعهاسفينة،اخي؟مهلا:الناياستعمالءنعجزعندمادشترنلجيلدهملتقول

ي!.لمالقديمهملتانمعبالخذلانكاملداعتراف"الممثلصوت"ترجوينك؟لهخطرلاتافهاشيئامنيتجعلانتحاولانكترىالا

لنضالهجحوداالمفسريناثرنظرفيخىمتوانيايكنوللم،قطعاجزا!عليهاتعزفآلة.نتخذليان

.الارادةلثلاللذيالثكبدعوىمنجعلانيريدكانلوكماالعزاويم!فاضليداالقصيدةوفي

نفسهيعيشانيريدالعزاوياننتبيننكاداونتبينانناعلى،الحقيقيسرهانتزاعفيينجحللمانهالا،عليهايعزفآلةهملت

هي؟وما،الجريمةسرعنالكشف0فييتورطانيريد،الممثلنفسلاف!فمانه،مؤثرااحيانايبدوالعزفهذاكانواذا.غريباعزفهفجاء

الوداءاللجريمةسافضحابي..ابيوليختلف.واضحةمحددةقضيةلهبشريموجودعلىيدلللمجملته

هملتمنتعبتلكننيالقديمهملتفان،بهاالاحسماسوفياًلقضيةلهذ.تناولهفيبعدهو

ا!ضنلعنةفيدورهمنلضياعالموقفضياعولكن،حاسملقرارالىيصللم-يبدوفيما-

.......شيءكلضيعالمعاشواقعهافيللطساةاللحقيقيالفهم

هملت.اللجديدهملتيعترف"اولىرمور"باسموهوالاوللنشيدافي

السماءتحبهالذيم!طفليياوفي.فيهيشكلالهبوجودهيكفربل،وبالضياعوبالعجزبالفشل

تنصتلن،تهـقتللنالليومفبعدسخافاتكفىحالتهيعلق"السبعةالارجلذوالوحشي"باسموهوالثانبمالنشيد

السك!الحاقدابيكالىالاسطورةموتيفاتي!ستخدمهوبل.مباشراتعليقاالقديمهملتبحالة

اسكت!اللبراعةاظهارسوىغايةبلااجتراراالمواقفيجتروكأنهمعاوالمسرحية

ايالاوالىاغنية

فحملالىاللقعيدة!حبالنجميلحسنلاقحيزاشدبدوسر!سحرمسسيمعسحح!.7

احدىفيظهرالذيالمريربالتهـكماعجبنيقدوكان،الاسمذللك

سمالمضعموعلىفيثسكلهبذرر.وقوءتعملىومنقبلهيلهينامنبينلهاقصالقصممدةاللألتننسروايرودول!سمصا!ه!ا-عو و

رةضه.اوالشمعربماالعملقبولىفيفيصلاتصبحان.نوشك-مجتمعية

-ايارالىاغنيةفيلرىماعلى-انجتذلاوالمضمونهذاًافتقدومتى

..لا....ش+***

معمىتخلوللمسلبميهابئمنيهمميلعددا"قضيدلبريرالنج!عحابفيهيقدقضبحلئه!لبحبل.فئ

قراتهـااغلبدونانهافه"شك!فمما،المضمونتبنلسوىعيب41..1جزءان)اور!ونع!
.العربنجنقضيتنامستوىفيليستانهاعنفضلالهلا

واكف!ءللقص!دلهتنمموانجظرلكولشاكثرهذلجففيالناويقد-يكولحقوللمقاغ!اناع.*فدهغاهرةم!
لجر،

يقالانمنعملهمعتعاطفهيمنعلاثمومن.نفسهالشاعرمنبرودا

يقالى!انينبغيماليسذلكاوردىءذلكةله175الشعوبو!الوعوديةصلا
يقالمابينيوفقاللذيهوالمطلوبالشعرجم!العملكانقديما

وئعملىسنبعالسنعريامالفليوبمنفقدلئدصبحوئدلافتثى-اًاًلفهبمذللدبعاتماماعلىعكثيعفىس؟!5اوجوديةكلاقالعوم!

متهالكا.فاترايصبحهذاعنيعجزحينوهو،يصممانيجببل2

الل!قضيةمس!وىالىيرتفعلمالقصيدةهذءفيالتجىوحسنطرابيشىجورجترجمة

رغبةعنالقصيدةفيصدورهوكان.حدودعااوسعفيالعربية

يخرجلا،والمقتوالموتوالصبرالحقدبالناظتشدقوعنالتأرفيا5ً.لوليتماوآفةباردوبريجيت!لا

مغتاحاللعربمنضاعحيث48!1عامنرددهكناالنيالهننافعن

حين0الىالموقف

فلسطينمنالعرب"خروج"تعليقهفيكوفيقااكيركانوربمالإداًبدارمنش!ورات
تاريخياواسطوريواحدموتيفكانعتىولكن،الكيراسرائيلبخروج

التقويم؟فيشيءكليصبحمتكاملعملفي
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بحسمغسيويتهتيبانهثيهشكلاقممااثرصمنهبهالهينمحييأمأتمفعناقلقصي!دةصياغةفان-نريهماالىاصلوهنا-ايللكومع

عياه.فحويأغكارثط-اًلجهيهقالعربيكلغكارثكالفعةلردوللطن،متناهيةالبالنبغيينفةفحدومفيليستهناوالصياغف.معهانمميلأنالى

يخرشيءعاىعبنيكالعربيا!نسانومصرقلحيثثودؤيث-الارهننهرالمخهلفذاللغظيقللمخرفكواستعمقلونغكيفاعاقثمنفيهابمالهاالقهماء

علىيعتمدانهنزعمانليسهلحىايضامؤكدوغ!،تماماواضجاللفوىالمؤثرالردىوهنهاقمودءبكلالشعريالنمطاستعمالفيمثم-

المرتقب.،انتصادبهيكتبالذيالشعريكونحىالتواكليةمنضرب-المعروفةاللعموميةمننخلصهبرغمجذاباروياالنجمياستخدموقد-

صادقةانذناعيكهوما.نكغكلالىاللجماليثواللقيمهداولذنها،كلا

ذياغ؟.وذكاءالمعيكفيالمترابدئالترثيباواعها

علىواعتمادها،واضجعامبوجهالرمزيةفيقعيدتهتغمقانغيروبشيء،التصنعمنبشيءتنوءابياتببعضاحيانانحسولقد

يجعقهاالمفلفالللفوهذافيوفغودها،قوفغالربيعيكاللخميسطائررصلة.والرذاكثالهتاثيكمن

/ثي"نسهحلاهذعثابولطن.والتصننللاجوهاثرعايهايبهولاشائقك

يهبمنا!الثبلفاللعالمقيبالانمعاجرأيي...ارودتالعهروأمئاأليووذا

اقسىوئورة،جحيما

سبيلف!الضواعرمجاهداتبكلفتذكدنيالرماديسهامواماهمجياتنقاما

يغتغللصهتغنتالتيغلاولىقاللقصيهق،الههيهغالفااعصيك.
حلاب.صيركنلبقابيثيلاكثقثالت

ىعسيهجرأاهغجباهركفبهمافعبولقمابيديرهلعىوتنمعدلتمقلهـيدلىبمخبمسين!وثيفالاالجبلعلبمستلببرالها

ماضمئفتدرجماتالذيالشاعرءتتتحدثاًلتيالثالثةوالقصيدةتكوينعلىساورتاتركيبه،وسلامة-ذلكمع-لغتهرهافةانالا

بالصخب!و!،بالحشوتسمحلاهادئةمعالجةفيالفطنةشعراءينتجه.حيئالىحفظهالممكنمنللشيولكن،بارت!ياحيقرأانالممكنمنرصيد

هعنثوبم"رمعغط"بعنوأنوهيالاشرقغلقصيهقوغعا.بالتثغيهولا

ارفعانهاالةودعلىالقارىءويحس،بالايماجيةالمطئمرالشعريالشكل:نيسا!

تهغيهرانتسمتطينهالرماهنثيسهامانالمثتذهومن.ارتباكاوغنالاربلم

الايقاخفيحاذقةتجديدات"رجفة"قصيدة-بمثلالمرسلالشعرالىالذكرياتاحدىفيدمشقمنوهوالبدويمصطفىالشاعرقالها

التصوير.وقمنالرعموفيا!ظاباليهيابنابانفيذلنللهيذمفعهلوللكن!اليذن،المشئومك

الىتوأأنعرالتيالاعمغنقاحهكانتاللقصمهثهالهان؟الاابهادالواع

رممطكمالاحمدالقاهرة."الغموضالماذ"بعنوانالعجالةهذهاستهلوانا

صصهههههههههههههههه!ههه!هه!.الأغلاقاوالتعميةفياوقعهما.الىالشاعرفيهاتعرضلقد

.أيستكمللم!نهواما،عميقاتمثلانشمانتجريةيتمثللملانهاماودلن

حديتا:صلرىنتواذا،الاولالىاميلتنخعياوانا.بعدالجديدفنهادوات

اينوسكرأمموالمسيفنايزوهغعنسادجةمائتزناتملىالاذعمظهعتاهاته

الاحتمأساوضمان-!عنعاجزايقفجعلتهنفسهاهذهفانيوطوبياكل(ويوطوبيماواية
..لهيظهباننشداللذيالكبرالوضوعاستقطاب

ذب
مهعانمنعندهاضعف-رموزاولنجعلها-ذللكبعدهذءوكانت

اللمضافيالاحتماعىال!صمانقانونوهي،مسوداتح!ميلاتحلللمفهي.طبيعيانسانبمتصرفايماتشخص

.....الفلمنبللموقفحقيثيةمفغتيافاجموتحممالمهيبقل،مؤثراايحاءتواللم

اللبامر.يكئبهانيريه

صقرنبيهترجمة-جيتنغازدريهتأليف؟سقراطمنفيزوفمنالمشحمننيسانينط

رو،فبهبفى:سعل-تغ"منومعتنرونمنمثلالكمبامغيمئاثنرهفيتعلبفغىالنيالنلغعرهواخههيالرموزتلايانلنقذا

نمدوعلىالاهقكيتعمناانلهويحقدولو.اللالوورعلىالكوغتملايولا

.سغ2.ماوغ.ل.02.اًلثمنصفحة32؟والاحلاآوالطهرللامنصورالتكونالوعبمحيزالىكدهالاطلهارشي!د

!اللحياةلواقعصورالتكونأي،والالموالخداع

عوبداتمشمورات.:ماذاثم

لبنان-بيروت8؟6ب
اربع"والرحمنعبدالدينلمحيي"اغراب"ال!عددفييبقىثم

2،.66؟سىفوايالرصمنعبدنبيليترذبمهاغالعغدوبعلف،الرماداللسهام"كصائد

نيرنبمهاتيعنينيولا.روتمبيفباريسالمعاصرالسوقياتجولغشاعر

غيرالعاديالتفا؟لالاتقدمولاكبرشلعرعلىتدللافهي،جيلبم

.العربيانالشاعرانقالهمايعنينيوانما،بشرطالمقيد
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