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هذاانيظنمنويخطىء.الخاصةرؤياهخلالمنالعالم"علافالعحروروحالنب!عوبينالصكرقةحتليس!

ناريغإعم،بالجمهورا)-ماعرعلاققعلىعقصورالفرتنانانفلقد،ماعصرفيسعروبظدتوحهـءالماميكا.بخكية

انكانبعدلثوراتهويرههحالمهختمعيعوداضحىالهخماعرعرمقالنتحعربانايقمايإذالستقليهخيةبلةولؤتقيا)تقلرنعهخ

"جهـردعلىالفرقهذاقصرفيانفالواقع.ىلهاصدلنشكولا..وامالهاألاماءالامابداًعلجهاتنعكسدثصادقة

الامخهاعزلقعنهسبعيمهإلاهىظيسخاالسيالسيظااهخءواعخ-العامؤعخظوظؤةفيحتى-ى-،ئبؤفيتثونلأألمورهلؤهذه

السياسية"فالدعوة.ازاءهاوسلبيتهالسياسةعنالماو؟"العصر،بمحمطلحأوةوالامةال-ءربينالعلاقه،وهونأذاالا

اتسعتالذدنالمعاصىللمخاعرقضايااحدفنالآلهخمسخالاعترافءلىقوم،مسلحفهمام1رهتمو-هـاثفاكثر

ءيضطربماكلمنموقفاورأيتهفاضحىرؤياهدائرةافافي.بينهما،الغا-لبفيسبىية*علاؤ"وصشدبب!دهية

وقضايا.نتؤونمنالعالمبهلافدالامويوالعصرأاإأحى،ثا!ةافيألعرب!با)سصعركان

-..000500005ص.عنس-دمنهاالسمياسيذربحأصمة،العصرلملأصجساهماعظى

البببميآنلمحرهرمااالدررلروحفىلمصئممثلاهمااويمنل!ونالشسعزنهذافا،والاعو.فىينوالخوارجالمث!يعةشعرا!و

يكونلكىالتيارهذأانوتوكد،لظهورهموصوعيةآسعباباالث،نبىالجحمرين.فيا!؟سا-!وحت!ث-لىعنابت!دقدكان

واهـؤوليةبالومم!يرتفعانينهخي،العصرأروح9!تلاالقفابأ!ىا!لانهط.رضيإحبسجيناعهدمنوالثالث

ومن.قضاياهالىالعميقةبالرؤياوينفذ،مستواهالىكبيرينينشاعروجودوانةالم-!،رعهرالم!---اسيأكأالفكر*ةة

العلاءإهنامثهيقديعينهخلعريوبينالفرتذرهخبثدنهخاالهنائعةالفرهوللىطولثبلقبمولهممالمتل،والمعرغبكالمتنث

قديم،عصرلروهقهخثبلهماهخن-فيالعتاهيةواجم!المعرئلالعخلسفبنالوعمخقيمريالثلومثل؟ا!ط،عيمهختبطفي

اهخوسيدهنوي-نيعثنبدخمعاصرينشاعرينوبينيخفيلا،مثظربعسسؤيتليععوالمالفردبوأقبخالمعذب

عصرنا.حلروتمثيلهمامدىفىالحردلو،العصرروحتمثيلءفيبعيداكانالعباسىانتمعراان

..والعقم،الابثتماعيالمعخمؤفيوالاستجعخاءحبالدقانعا

الشعرتمثيلمعنىفيللتحولهذارافقولقدلممثلاالرومانجكيوالادب.إفنياالدىفيوالاجترار

ذا،الفنهخالمستوثتعاىاخرهخظيرتحوثقالعصرلروغيىونتيوهـ؟ظهـورهاحبابانرغمالعصرلروبو8!ثلايكن

وافسنئقاهثثعلىالاعنيثثالهعقبظفيالههعرهذمنانفتحمنالهروعيادبلانهفيلك،بالعصرالاتص،ثبعميقق

الواحدةالنظريةاسرءنبذلكمنتقلا،الفنيةالاساليبسصظومئ،الجميلةآ!!همعوالمالىالعصرواقعمنغحسات

علىمقصورااطارهافيالشعراءبينالتفاضليغدوالتيا!قيتيةا!للأ!حءلىالتعرفر،مكالإ"انفئمنءلخطى

هذابهيظفرمابحسسبوشاعرشاعربينالفرديةالفروقلأالرءو!ارر!في)2ادفي!لللأل!قالروما!ياً،صلروح

تنفيلاالتيالواعيةالافادةالى،جديدةمعانمنذاكاوادطويلةالمتحاؤبةخصورهعبر!!ن)مآل!ربيواك-ص

ي!عطىنس!هذالمهخرلننمماالرلمتمعرااهممةجمختل!صةالمطرتكنالنتحمعرفييمثله،ماع!ساروح-!هولولونووي؟!دث-5!ثلا

"..."..:ء--يهجوهرفروؤاثمملىؤخنذلك.أخانيماا)حرببعرما4لمرسى

الحطيراترهملنكرلاكأ،وان،اذينا،زيينالرواوائلمعنوةوبينالعصرإروحالعرريا-حعرأتمثيلورمشىبين

نج!بمطيعيئالع!ميىلة،لااكالقصياامابدهمآنضممنننكرابخاللتجااقحتنىالجاهليالعحسررون-المضديلالطفىالزمريالمدىفي

مفصومخااثبتلالااو(المهحر)ههيعنليئيةلمفخثراهعصاعبقئخاذتؤخالةروقهدا.هاهموإورأن.القرنهذااربعينيات

.....روهلتمثيوففياهنهحعبهذاالمصاحرال!ررمنالنشحعراعلت

النظريةبمستوهفالابمخايهماالسخلقفيهيكهبلمسلبيما-وتأعخراسالع!لاصباؤفع!وياكحدؤنرووررلمإثهراابخ،العتل

ممخرثك)انذامإالفربئلمخهفهخااععدمكعهإالمنقولةالثهعريئخلمجووورسداراهنمكهينيفهوماقدرتبابرجمئؤأظقائياوزأثرا

..(هقهفلسعيدرعأئيه،العخيواناهخ.مكانيهنكلنجهاهبارفيإ"تحيمن.بالرقعمالاصع!عبالابرمه-،زهخ

التجديد""بينالجوهريالفرقماينبثقهناومنارتف،رفيل!كسليمم!تسماميعدلم،عر-النتران،معين

المعاهخى.العنعرفي"الحداثثإ"واهاضهع-الهخيهقفيإبئيحاوهعظباو!عبوانما"ووميهـقفييسمصلهامهاحبية

وكميحمبيث،هليهتقتصرولاالتدإديدعلىتنطوهخفالحداثمخر!هلالهـ-حررومخاحخاءقإىا-ولاهـ3بمواعيا-يع!د

انمحاولاتشدولا.حديثاجديدكلليسبينما،جديدالئالطارئةالمناسب"قنترذمتخليالهاوشصرتعقيدها

تكادشعريةونظريةنوعياتحولاتثمرلبمتلكالتجديداكفح!ح!ودمترجاوزاةالحضارالعحرابعادلاءهق!لضفاذ

السعالعريكىبينللننأخعرلمخهبنقطئخعخعرسباؤظلثلينهنيممكالكاملمبتكوفيألازسانلقحخا؟!*برودالوالمعاناةالىقل!كلفيالااوالذاجم!

خليلاءصال،-المعاصرينالشعراءكبارايديعلىالاالقديم.العربيالشمعوهـيوأن9(ادونيس)مقدمةراجع)1(

الا!ر،وحجاريوادونشىوالصبوروالسيابحاوي.وولملألغنيميمحمب،انرومانت!كيه9داجع)2(
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نمؤذفيو!ا،اللراصعة-ءن(5ءضأومع.4-(بببئ-!الواقعدلقن!موفقءا)-معرهذادرأسةالىضروريةالحاجةيجعلالذي

+-،-،----7-..فيالصم-هذالممنكأوعيةالمووالقضاياالون!رهذاحدلثة،حدلثةاسس

الاودية،مرلملبز!ز،اليئابيعفيالوأنهفعنسصجمحانوبعدع).ي!ثبهـهاالتىالعديدةوالفنية

،ليئفرناالثانيةقصهبىتهؤيالتماعرلم"لم!ارا،اللبسضعانباوراقمضمخين**

-سوداءدوحةب!نما"الىربيع"مقاورفيوليدهـضا،والمدزفيالحياةمن.جديدةدراسة)3("العصروروحالحديثاللعرببمالشعر"كتلى

بعدس،"وارةبىلآفي"زورقاهنية"وتغرقنا.جاقةوزهوروصحراء،السياب،نازك،البياتي:همالمعامرينشعرائنااشهرنستةلشعر

اشلعر"ا،مزقى"لل!بببقايا"وفي.الاشواكعلىقناعهالشاعر-مزقانلاهـمالشعراءهولاءاعمالتمثيلانوبدهي.الصبور،حاوي،قباني

والفراشاللمثلوبمعلي!اتهتسهد،ابديةمعاهـدةافيسويعاهد،املهثراع-شعراءجانبهمالىانينفيلا،المعاصرالعربيالشعرلوحةخطوط

وفي،ص*جب!ننهث؟برةفيفي"امول!-اءار"ظىحبهويقعثر.والربيعالمعطسيعبدكاصمدشعرهمالىالمؤلفيلتفتانيننغيكانمبدفي

لا.ا(-04ص(الربيعاعدهالذيالخمروالبريكان،،والخال،وادونيس،وسعدي،الحيدريوبلند،حجازي

القرافية!كطء"ء،قببردداللبي!اتيعند"والاطفالالطفولة))ويدرسونجيب،مطرعفيفيومحمد،خوريوخليل،خوريورقيق،ورشدي

فيهجلمدلامماارجميملدىبدكليهووها،الشعررةيلنصوصالعجلىالتجاربتنوعانشكةلا.وسواهمواللفيتوري،سنةوابو،سرور

والاندهانت!والطهـراـبراءةأ..009اوطفو)قىفئ/-نجسمد":انجنكارولااضحتاذالفنيةالاساليبعلىكاقةالمعاصرالشعروانغناحالجديدة

وهـ-لار4عالمهـماالاطةالمعءخينتي...البياتيوشاعرنا2""ارجديد،ال!فمةالىللبلوغمتعددة":(46،ص)41؟للفيقولكماالطرق

لشعه-راءااله!ماءويعدد،"!انالافوحبوالبشهلطةالبراءةفيطفل"والشعريةالادبيةالمحلولاتفيكوحهصوصاواحدطريقثمةولليس

اكثرس)ؤ!مابغد؟دي.لشوؤيحيدة*ء.صةوينههى،الطفولةغنوااللذينعلىالقائماللقديمالتفاضلمقياستحطيمفي-بعيدمدىالى-اسما

هـنسصدعايالمدكأوربقولد-ءضه!دانه،الغربب،(واحدقلبءنكالف!ررئيمن!يةابوابتضبطهامكررةتجاربفيالثسعراءبينالمقارنة

،وىنلأ(563ص)قولهيدعمانهعلىالبيا.ؤي.عند.الطفولةوخالةالبراءةف!ماالمملوبالىجميعاوتنتمي،الخ...والوصفوالمديحوالهجاء

لحل!--الدكتوزقولىيقدمانالكلم-ةوالا"انقىالبحثباصولالتزاماينبعي-المعانياصحابهايجترالتيالقصا؟دمثاتتجاهليبررمما،)((واحد

.هس!اويضلكررء7جديداالنييضيفانيئبغيبماعليهيعقبثمسعدالدقيقالتتبعالىالملسةالحاجةواكدا،الرتيبةوالانغاماللجاهزة

قيغثلواللبياتياليوتدينالصورةعن-صدريخهفيالامتباسرللامانةالأهما!نالمسؤولهوالمؤللفمنهجولعل.جديدشعريخلقمحاولةلكل

كما--البيانهطانوينسى،رولأحظاتهن!4نقلالذيالمرجعالنىالاشارة:التانيالسؤالعنكتابهفييجيبانحاولانهؤلو.القصورهذا

معه،ينفقاوبهيل*هقولمباليوتثؤن--)5(شكزيغانيالاس!تاديقولالهلوجد؟وكيفالعصرروحالمعاصرالعربيالشعرمثلمدىايالى

؟والصبورالحيدريوبلنداًلسمياب.شأنذلكفيشانةروختمثيلفيلاسهامها،الجديدةالتجارباغلبدراسةعنغنىلا

فت!عزفي3"واكمى".الغربةدراولالىاؤللفيئالل.-اوعئدما.والاسالليبالمواقففيتفاوتهاعلى،اللعصر

ذذمحك!شعزهيثيزهاالتي!ةالموضوعاقضايا"اأهـميدرسفانمااللبياتينففالبيلايشعرالمؤل!فيهدرلىالغ!الاولالفصلتمهيدفي

ء7يبن!إدتويم-وا!ج!ابالرجل،:وفييم.!!رمودةوأمل،!!فى!يم!"انباللواقعيةيؤمنوالبياتي،الحديثةبالواقعيةاؤمنانا":قولهعلى

يضعانهوالحقءامةالبي!ا!نت!عرسمة،في71ص"اخرالىمكأن"الوافعيةمنطلقفييسوحانالبياتيوشعرنقديمنوكل.الحديثة

عراعئمة"انيقررحينا!جانبفيدراسهقيهذاالبدايئنقطةعلىيد"يصهواذنهذانقدي".."العميمصديقيالوهابعبدان"..

يابعانعليهوكأن،؟لأصى".وبفرأوو!لاا!الرالا!افى!رىنغمنيا!ثنخصجهةعلاقنيمنيف!يدهذانقديان".."سيعاسطحيانقدا

بهذء-وكحتفي-ن!هاكأنس!بجطتولكنه،شعرهءك!77المراعهذامرلمحلالبياتيعنكتبماقيعلىوقفالمؤلفاناضفنافاذا.."بالشاعر

ثصك!للأ،الاشنثهادمنوالأكأاررجىار42اوردالىررمودالا!ارةالمناخاتهذهك!،لهاتهيماتدراسةمنوالجديداللكصرننتظرانلناحق

و!وريا!الزي!ونللاطفاليضنينفسهمنواثقابد(الذيالبيا!ان؟الدراسةقدهتماذاولكن،المناسبة

فيرهو،99ص)اًلخ..؟برلينشابلنوشارليوالقريةوأفلأجئينقبلالعراًقاوضاعللطبيعةالباحثقيهاخطططيبةمقعمةبعد

يقولى:فعادارخةربءوهصهاـ"طوافطاضناهـاالذيالحديتالليههنيالبياتيوشعرعامةالمعامرالعراقيالشعرفيالقريةودرس91ع8تموز

انطفأتاللثبهموبمالخارجيماللقائم:والرصدالسريعبالعرضطالشاعردواوينتناول،خاصة

بزدتوالهلياليممأتعمقاوتحليلايم!دونالانشلأليةاللمحاتبينالمفتعلالربطعلى

ىحقيبهفيقلبيآخملواناحقيقيةقيمةكلويلغي،تخطاهامرحلةالىالادبيبالنقدردةيعتقر

،فالييا!بيمثلهاارةير*صةمعشعرصلبمهلمدعلىعرقشعلأطفلغرميتوهدمثل(للملا-ليناللعلمدار)عنصسدو،الهداينكممالجليل:تألليف)3(

./بيروهت

طذإيمبف!لنقردلمميمأانو-نحررم"وربعلىقدمعللببلعصبفويتنففقلأبونايئلكوفئي2اللمرجمطاءلشحرفطفهنييةلىسمدداوجموداثبهـلتالباحثينبعضيحاول)،(

المد.رضةشوارع"كما9لهكمحزلن،!ال!اتءادألىرومانع!االذاتمنطاالدقةىللهبحهتريأاواطدسة،اللتهـصوووفيالرو!يابنكمدلىسةالقديم

-...!.+!.-.شيىلمقولاا.بال!خههـوالفدكرمزجفيالمعويو.مدرسهة،الموسيقى!عذوبة

آلاموان،"لم!أخنحلهب!بفي))يموتلوووود"ا!بوابالم!صدة!،يبتىصردهاوكئ،ينيكرلاو.اقعالشصراءبينالف!وقهذهات

التراحع،الى(لتواقهةاًوو(تشرهصوتفيايقظتاللطوبلةلةا
..لمبر.لي!نالانهوكمل-يكقوللم،/الشدعراءبينوالللبيئىالنفيسيبالاخهتلارر

لاانعلىلثرصهربما،:ابهشله(!ذر1،تي4قضتي!ئييبقىوبر4برلث،الا!نالمسهـببينالىبالاض!افهةصرتهـبطل-اءالشعداكباد

الذيدالبياكبما،معىلهي!ىللم-يثحاالمطافنهايرةدي-ماضيهيبدو
حدس!دهعنشهـهعرهفييطنقانعلىوحرصه،الجحمهـلللميةالشاعر

:يق!ولل!اللنمدالىاًلمدخ!ل:راجع)لهويهـدحكلوبه"منالسلوبلاونظزية،ا!رؤيا

المئامفيراكلت"الخعراءبينالهقدأيمفالاختلافط،(هلالغنيهـيصحمهدالهدكتور.الادبى

المداممننم!رترهسلافيغاريرةمخيوجمر.اتفيومقصودعفوي،الدهدالانحلافبهـينهمما،الناللبفهطعفدوي

الظلأموؤيا*ئسافيعرقتلكننيانتربها!اروتالعه-و؟شع!،1ءبينالجوهو/يةالمفروقهدهلمس!نللملالحهنهنهرهولولا

الس-اطان-الجلاقىصأحبمغنيكنتلأنئياوا-!درهـصمرطث!هتههممئبماثلرمخبمالجهـددوالثلواءالمعاصيرينالتقلي!لي

.7031صى،اكمء:المجلةمجلة.ز؟لم.،.مشهلابهةوظروف
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يعهسلالبياتيانكولهاو،(68مي)اواالمبمرجود!لرمانسجوانما،فسسالس!لطانالإلاساحب!شامرهجا"قسالهلملمملا

مماإ!واقعيةدومانسيةسريالليةشغات"واللنيصةالربيع"كلماتيبرجميالموجهات،مماصهثربانفيمكبوكةلىفبةمن"وىيوث،يمصع

بالمؤوبةوايمانه،الادبيةللمذاهبالكانبفهمجديةفييشككنا،لاحدبالغناءالالتزامعنمنلىفي،الصاديةالمحروبةلمهجتهالعنراء

بالتركيزفاغتنىمراحلهاحدثفيتطورالببنىاسلوبانثم.الادبية:يقولعندماوهو،الاخريناجلمنالعذاباو

العسيالتصويرفيالاسهابدونالنفسيةالحركةوخصويةوالتك!يفالحلا!دم

الىمبهمةعابرةباشادةالمؤللفاكتنىوقد،الاقتباساوالمحددبامرافييجري

دواوينهفينسبيااختلفقدالبيلا!شكلان:فقالاسلوبهتطوراحونفىوالي

،97ص(وشياطينوملالكة،مهشمةاباريق)فيعليهكانعماالاخ!ةاخوتانيلن،الانسانقضية

واسبابه.الاختلافهذااوجهفييفصلاندون:يتبالكلفربتهفيفالالنبمبالسياببلتقيانما

مهـالخائنونيضناتيمكئكيفلاعجبالي

بلادءانسانايخون

الاصل-فيسوهو،الثالثنازكديوانيتناولالثلأديواللفصليكونانيمكنفكيف،يكلنانمعنىخانان

التوسعويفلبكلليها،المحتجبة(الرسالة)مجلةفينشرهاقدكانمقالة!هما!سواهامناجملبلادهفيالشمسباننفسهيقنعراحثم

بينالمقارناتعقدفيوالافاضةالصحفيةالعجالةواخطاءاللامجديستخوتن:لهماقالاحداكأن،الجديدالهاجسهذاكبتيحاولان

اللعراقوشعراءونازك،واليوتونازك،وبوونازك،والمهجرييننازكظلبينما،فنراجعالهاجسلهذاالسياباستجابولقد،!فغميتكما

ونانرك،هارونوعزبزةونازك،وف!وىونازر،وامهاونازك،المعاصين.الطريقمواصلةعلىحملانفسهيحملالبياس

وهـ(ن،القيمةعديملآتكلنانتوشكمقارناتوهي.رضاوجليلةاليياتيع!اشريالشكراسةدرالىهذابمدالمؤلفويئتقل

وتتابعالديوانفيالشعريالاسلوبلراسةفيتعمقلوالافضلمنواتونحسلوالحضوربالشفافيةيمتازالبياتيشعرانفيرأيهفيلخص

الصنعةوطغيانالعفويةاختفاءعلىمؤكدانازكشعرفيالتطورخطوالاستعانةبالصوروالبناءوالاقتباسالنكرارواحياناالؤياروضوح

الظواهر،هذهوالسباب(الموجةقرارة)فيالصورةوتعقيد3واتهـهوظيس،لرالستهمنالهمالجانبهذافييفصلانعليهوكان.بالرمز

شخصيةواراء،ذاراوالكاتبهذامنعجلىباقتباساتالرضىبولتغنيلاعد!ةفنيةقضاياشعرءيثرمجددشاعرالبياشانشكثمة

طويلةصوداكنرهانلأركعمور":مثلوالتفصيلالالستشهادينقعهابالغموضبعضهايتسمالتيا!ؤللفاحكامتفصيليةلراسةدراستهامخن

الطويلةالصورما،172ص"عريضةصورالاخمرينعوربيئما...(اً.اًعى)واقعيتهمعمفنزجةالبيايسرياليةان:كقولهرالارتجال

واالطاهريةبالحقائقيهتمابذيإللبيلاصبتفوق)،:ومثل؟اوالعريضهياا!مع-وجدتان-ثتىوكيف،هذ.البياتيسرياليةمط

كمناقفا017ص"والنفسيةالباطنيةاللحقا؟ق...ويتناسىالخارجيةانسيالبفيائنالمؤلفرأيم!وماأالجديدةوالوافعيةالواضحة

اعماقفييتوغلهوكما،العالمفييتوغل":البياتيعنقولهبذلكبانه(مهشمةاباديق)كوصفهاو؟شقراواببموالصايعالحاج

.08ص"نفسمه

فير،نازكشعرفيوالياسالحزنشيوعيعبلانويحاول--س---

االشقاءتعانلم"عندهنازكلان،وحزنهاتشا؟مهابد،ذيبادىءعليها

ةفيقوليعودوللكنه،128ص!أ(ونساعرلنعمتشوقرابتمئربرحوازلإضمطهافةلرساوهؤلفاث.:
وهي...الجوعلصادفلم..

نكيتقدوهي،الجهادفيحيلهاهمتخاصةاحداثاصادفت"

يكفيالا،913ص"جدامرهفةشاعريةوبحساسيةموفقةغيربتجارب

ثمةكانان،ليأسهاسبباالعامةالاوضاعسوءالىبالاضافة،مذاااًلحرفيدروبع!

)ةتصويرانب!عدفيمايقررالمؤل!انهذامنواغرب؟شعرهافييأسالثلاثةباجزائهاسارتررائعة

هوالمظلمتصويران.الشاعرعملصميممنهو...المظلمالجانب.لق.ممالرشدسن-ا

صستاعندطويلااقفاناريدولا.6؟2ص"المشرينحوتطلع.لق6.م؟لتئفيذوقف-2

يلزمه،الذيللمنهجالخاطىءوفهمهالشخصيالمؤلفرأيبناترجح.لقم.ماللعميقاللضن-3

انالمؤافوالاخطرالاهمولكن،وجاهزةقاعرةاحهـاماطلادعلىويحملهادريىسهيلالدكتورترجمة

التن!اخمذحينيق!كطشانتاب!لولوجي!مىدناقدخطاعدىلليمميمهيميملشعرممانال!ميافبهنالغئيانعهع

المؤلف؟!كاظمروجوعندولممفدجماسم!مهسفطرلحبرلبئاعمابنفنخلفةكلكعررمو.لفى3م.سدتررواياتاعمق

فو،الجديدةالمجتمعيةالتجاربتستوعبانتستطعلملانها"ادريىسهيلالدكتورترجمة

من.يبدوكهذهعجينةواحكام،161ص"تسمرتوانما.0.تنطلالسياسةفيحطوراًتع!.

انغلاق!طرغمتسشوعبقداللشاعرذاتبانتذكيهـصاحبهاالع!فوروز!الروسيهمعبللاشتراك

الممممتوى(لعالمفيهاتئلغائقدلمجم!عيةومغللنقدذاينطوجمركابتجاعراعظمعلىسها002طرابثرجورجترجمة

اهتماماتتصنيفهعلىالقائمالكا.نبئنهجالىقصوراشراناىفمن(2ط)السكرعلىعاصفة*

اعتراف"رغم"سيزيفية"و"برومتيوسيةانطلاق!ات"الىالشاعر.3.ادريسىمطرجيعايذةترجمة

ا!بر!ا!ة،بالامداء!افلةكانتالمبميزيفية3"!لذانجالحننا!مدانابعضايرأفىفيعكأرظعي

،،.004.ا.ادريسوسهيليدةعلترجمة

معانيهاالشاعر.باضيقلايديولوجيةتبعاالشعرعلىالحكمتقديم
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وباعترافذاتهبحد-هووالحركةالدقةمنالنحوهراعلىاللبغيقرراذا،السيابشعرالمؤلففيهسدراللذيالثالثالفصلف!يتير

تصويران:المؤلفيقلالم،الظالممجتمعهاعلىلورة-المؤللف،والاطفالالاسلحة:الاولىقصائدهتمثلهالسيابان"الب!دايةمنذ

فيوالاخطاءاللتجاربهذءبعدكلتراناام..المشرقنحوتطلعالمظلمعلىغريب،(القصيدة)المطرانشودة،القبورحفار،العمياءالمومس.

ضع"لليستالفنمهمةانعلىوانطكيدالبع!ياتتكرارالىحاجة"اللجيكوريةقصائدءتمثلهولا،الالهةمرثية،لسعيدبور،الخليح

ادراكتمميقهيوانما،28صالمؤلفيرىكما"للانسانالفرحعنلوريته-المؤللفرأيفي-تخلىالشاعرلانالالسمببلا،.18ص

الصادقةالواضحةالرؤيةوان،بهشعورهوارهافللواقعالانسانامتداحفييسهبالمتعسفالتصنيفمنهذاوانطلاقا!رايتهونكس

بحدوهي،التفاؤلطريقفيخطوةواهماولهيحلكةالمواقفلاشدالمدنيةعلىعادلحقدالقصيدةفي"لان"العمياءالومس"قصيدة

.الهتفا؟لاعمالمنعمل-ساد.فريقولكما-ذاتها"نموذجيةوهي"مبادمحهدعراقفيوالمحتلونالعملاءلوثهااقيالظالمة

والا،قصيدةقصيدةالسيابلشعرالمؤللفنقداتابعاناريدولاوقد"الاطلاقعلىقصائد.افضلوهي"الانسماليعطائهافي

ميراويعلقويلخصيعرض-الواقعفي-ف!و،الكلمةهذهطالتنجحوقد"العمياءالمومس"قصيدةفيكاملةامةعواًطفانصهرت"

لاالقصيدةمضمونانالىوالاخربينالحينتبهوقد.الخطنفسقصائدهاحدىالقصيدةهذهوستظل،كيرانجاحاالشاعر!يها

بحق-فيلاحظ،الاسلوبيةهناتهاوكشففنياتقييمهافرورةعنيفنيدقةمنالرغمعلىالقصيدةفهذ.!الشعرينقدهكذاوما!"الروائع

فيواستغلهاالاللحظةيضيعلا"والاطفالالاسلحة"فيالسيابان-التيالاولىالسياباخطاءتمثل،الانسانيالموقفونبالةتصويرها

(233ص)الانسانيةالماساةمعوانفعالهالانسانباسمهيامهتجسيد:اهمها

عموهـلم--وللكنه،)7(ابلاحظةهذهالىسبقهمنالىيشبراندونفيالرمزلاالتشبيهمستوىعلىالالسطوريةالثقافةخةس:اولا

مواقفعنالمطلقةلاحكامهلششسلمالاشعرالسيابة!طالفنيدرسلاوجوكمتوقابيلاوديباحفادعنالشاعرفيهيتحدثالذيالاولالمقطع

وامكانياتهوالعامةالخاصةظروفهناسياالسياشبةوتحولاتهالسيابتكونبحيثالرموزهذهمنالافادةيواصلاندون،ميدوزاوعيون

نسخصلآمنالجانبهذافيكلمةمنبدلاكانفاذا.الشخصيةالسيابعنمدسنشهدكماكلهاالقصيدةينتظمالذيالتعيريالوجه

،وانمافحسبنفسه.و.الترددالنكوصبهذايمثللافالشاعر،السياب."مطربلامدينة"و"اللصلببعدالمسيح"فيبعدفيما

!فالثوديالبرجوازيشخصيةمنالسلببماللجانبايضايمثلالقصةسياقفبمبتدخلهللقصيدةالموضوعيبالبناءالاخلال.ثانيا

المؤقتاوالوسطبالحليقنعالذكطالنموذح...العربيمجتمعنانفسهالشاعرفيهيقحماللذيالمقطعهذامثلفيالغنائيةوبروتر

هناومن،"النقودكاش"الى..الفرديةمصلحتهالىبعدءليلتفت:البغيمخاطبا

:يقولالذيهو(المخبر)لاالسيابكانتدفعينانكفيهعدلاأكان،العراقويح

الدماربهولليحلاجمعاللكونلهذاسحقاالضريرةمقلتكسهاد

الجائعينلكلابالستللناسومانيماالغزيرةمنابعهمنزيتايديكلملءثمنا

يختصللممعروفامربهاوكفرهم،مجتمعاتهمعلىالشعراءولورةتبصرينلااللذيبالنورالمصباحيثمركي

تلقالياتحرصالتيالرهفةالفنانطبيعةمناسبابهوله،السياببهفيصهواللشاعرلاكيف،الطرباشدالناقدلهيطربمقطعوهو

والاراعالمواقسسفعن،ايجابااوسلباان،مميزةمواقفاقخاذعلىالبرجوازيةوالحضارةاتقدموزيف،الاستمار-المدنيةزيفيفضح

باوضاعهتقاعسما،اوجهلا،المجتمعقناعةمنالسبابهوله،)8(الشائعةيكونانينبغيمابينوالتضادالمفارقةاسلوبعلىيقومانهناسيا

دراسةيمكنولا.الثوريالتحولمراحلمنخاصةهرحلةفيالفاسدةقدي!مشعريالسوبوهو،القصيدةفيواقعهوبينالشيءعليه

انالمس!وللففلو،والعاطفيةالتعجلمنالنحوهذاعلىالموضوعهذاانصيالقصيدةعلىالناقدماخذاما.العباسيالشعرفيطغى

ممينة،نهايةالىيخلدللمانهلادركالانجبرينديوانيهفيالسيابتابعقصيدتهافهىوانه(918ص)!الشقاءانتهاءبعدممؤمناكانالشاعر

منطرحا:يصرخمعذباحالراقلقازالماوانه:ق!لأ

اوليااموتانارورسواءفانتظري-مرليلداك-اوصداللباب

:ليقولوانماوالراحةبالطمأنببنةيظفرلاجيكورالىيهربحينوانهحيثالمضاءالبياتيبابليساالبابهذاانعلىبذللكمدللا

ملنهبفهوجبينيمسيجيكورالتيالنقدبدهياتمنانمع،225ص(الحريةنحوالانسانينطلق

بالسعفمسيهاللمسةهذءان،القصيدةلموضىاستحسانهغمرةفيالمؤلفنسيها

الترفوالسنبل،وهوفيهبدأتالذيالزمنيبالبعدالقصيدةلانهاءجداضروريةالانجرة

بالذنب:شعورراففهدبمابلف!البغيعلىويمرالقصيدةمطلعفياخرىمرةيطبقالذياللليل

أغضب؟،ألورفانهاءالتجريد،وبينبينهايحولىموضوعيااطاراالقصيدةمانحانهايئها

مذنبحمالثفييثوروهللماخلافا،دائماعجزدليلليسبهبدأتالذيبالعنصراللقصيدة

وداللع!زوالعلىالمرتبةوالنتائجالسببابمرضالسهموقدشكليتحددفيهايفترضلاوفنيةنفسيةفرورةهووانما،نازرتراه

وبرمهضيقهوتعاظمشعورهتأزمفيفيهاتراجعالتيالسياسيةواضحةصلةذاتالدوامعلىتكونالفصيدةنهايةان"ذلك،معين

لللحيأةالسميابتمجببدلمحلىالتأكيدالضروريمنانعلى،بالناسينتبم،صميمهفي!تكاملفعلتحقيقلتنماعريتموبذلك،ببدايتها

خوافوذلك،والتفجعبالنبمغلفايكنوان،واننضحيةوالكفاحاللىعودلانه،بالضبطهويكنلموانبدئههبموضعشبيهموضعفي

علىاللبروم.أم،ورؤيانبوءة،الصلببعدالمسيح:قصائدهاروعفي-وسنرى،)6("جديدةخبراتالشاعراكسبترحلةبعدالوضع

بشصر!السيابمواقفعلافةما:نتساءلبعدهاوكلههذاقبلانناالناي)ينهيانحاويخليلاللشاعرعلىيعيبلاالمؤلفان-بعدفيما

وحسوداحتمالاوليس؟السياسةلاالادبيالنقدمجالفيدمنامااللصومعةواقعالىيرتدحينبهبدأتمماباضخماوبمثل(والريح

-السبباللكاتبنظروجالةومن،الاقلعلىاو-وحدءهوبينهماعلاقةورقاهـمنواد-وخلفهاالعتببقالورقمنصحراء"امامهفرى

الشاعر؟تحولاتملاحقةيبررالذيالاهم."العتمقمنالورفىعمروخلفها-العتيق

اللوراءالىمراحليتبناهالذيالانجاهبنقديعودالمؤلفانثم

الادبي1النقثد:الو"ئ،الثمعريالتكرينكبمااللضامنيري)7(لمأساةاررابتصويرانعنغاظلاشيفالخةبنهايةاللشاعريطاللبحن

تجالىجم!.خهـلالمن

سويف.مح!مطفى،الفنفيالعمبقرية:راجع)8(لأ.83؟صسويفمصسطفى،الفنيلهلابدماعالنهؤسيهةالاسس)6(
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الم!معفيوالخيانةالخماقيالتفسخ0جوانبيهاجمحينالشاعرالسيابقصائداطراءفييترددلاالعاطفيالانفعالغمرةفيالمؤللف

"تعررجديدكش!اعرؤ!و،واةمحبئازذواجيةعن،خشفانماالعربيبشأنيراءماوكل."الج!بكورية"قصائدهمنوالانتقاص،الاولى

عهى-ودترسباتمنخلوامجتمعنايرىانفيصادقةرغبةعنيعزبوالابهامالغموضتعمد)الشاعرانوفنهاللتنعاعر"موقفبينالعلاقة

اننارفةالخاصةبمن!عننهيضحيلا-اخرىجهةمن-وللكنه،الظلامفيغايةرأيوهذا،992ص(الارتداديقصائدهمضمونيخفيكي

فيهدهانه.اللجديدالمجكأمعهداخلقفياسهاما(بخرسباتذاتفيانهمحتملاللكان5891قبلالغموضالىعمدالسيابانفلو،الغرابة

.شوف،يتحر!اللذيالمراهق-بعيدمدىالى-يشبهالازدواجيةحين9591بعدفكتبت!"اثرتدةة)قصائدهاما،اخف!اء.مضامينهيريد

لهتتيحفرصةايافتهازعنيترددولاالجئسيةغبريزتهعنلللتنفيسثم،الجديدالسيلسيمنالاعرابعنموقفهحرجالشاعرعلىيكنلم

الشرقفيالرومانسيةبالمثلشعفه-داتهالوففبم-ويؤكد،دلكالاجئبيةالرموزاعتمد"انهويقول؟السيابشعرفياللغموضهواين

والتمني،الحلمعقباتتتخطىلاتلكنزاررغبةان.والطهارةوالاخلاصقانألرموزمع،البابليةالرموزمن،واكثرالعربيةالرموزعنالفريبةاو

فيالتفسخبؤرةمنللذائذهيقتنصان-تردددون-يقضلوهو-سانمنمتناسيا،992ص"الكمناحيةمنحتىتخجلولامعطاءالعربية

الشاعرمؤاخذاولست.زواللهافييسهماويئتظرانعلىشرقناايحاءمنعليهكئطويمابح!سبمنكافةالرموزيفيدانالشاعرحق

مبرراتهيسضمدانما!اصرموقفكلانهوب!يطلسببموقفهعلىالفروقعنؤضلا،القصيدةلبناءوظيفيوترابطانساكيةودلالات

،ينطويانمامعامحرشاعروكل،والمجضمعيالنفسيالنتماعروافعمنهذا،فالسيابومع.البابليةاووالاجنبيةاللعربيةالرموزبينالجوهرية

احدو!ن،مجتمعهفيالسائدةالمواقفجميععلى،باخراوبشكلمنالعربيةالرموزيجمعالذيالحديثالمؤلفينتظرانهمرةصرح

مبلورا،متداخلةولاسباب،معينةمرحلةفييطغىالمواقفهذهبينعلاقةفلا،حالايةوعلى.منهاالافادةيمكنكيمااتفرقةمظانها

خهـأالىالتنبيهاردتول!ب،بهايعرفاقيالشاعر"قضية"رؤياهبتطورالفنانيتطورانما،فنهوتطورالايديولوجيالشعاعرموقف

قصائدهاو،والانحلالاللخيانةعلىالثا؟رةقصائدهفيقبانبنباناللقولفينقعاننريدولا.يلتزمهاللذيالوقفبنىلاوصدقهاوعمقها

"الانسانصوت،صوتناسمع"وجميلةوفل!طينسعيدبورءنجيكنر""فياللفئيةالسيدانجازاتانفئزعمالمؤلفعخطنغى!

فياعراقهالمجنسصوتيخفتحينالاموتناي!سعلا!زار،342صبنضجالحديثةقصائد.اغتنتوانما،الليسطرعنتحولهبسمببكانت

236()صللمؤللفخيلكماجريئاجاداالمعركةيدفيلموفزار،الحمرواحدثافضل-شكندو-وهي.الفنيةوخلفيئهالاربيةثقافته

اهتمامايعنفشغلهطاقاتهكلالجنسافتص،؟مسؤوليةبلاشاعرلانهلم،كدههذابعد،السيابوشعر.)9(الاولىقصائدهمنفنيا

ومن.الاحنفبنو،اللعباسربيعةاجم!بنعمرالمرأةشفلتكما،اخر:لدداسةمجالفيهزالفما،هفصلةجادةالسةدرالانحتىيدرس

ناقبلوضيعاعتمزقتجربة"حبيبتي"فينزاريعيشانبدلاكانهنا.والالسطورةواللغةالر؟ياواسلوبوالرمزاللوحة

انيمئح!يمكنبديل..للجذسالجسديةللدلالةج!ديدبديلعنيبحث**

الوحيدالمحوركانتالتيالسابقةالقضيةمحل"فحل"مافضية"

الننسيهي،344ص"ومنطقهومحكمتهالزمن"ولكنه.لحياتهافضبصلقبانينزا!شعرالمؤل!فيهدرسالذيم!الرابعالفصل

روحمننزارمثلهارزيالجانبيتضحهناومن.الص!وتهذاا!،شعر..ونزاربشأنمعلومهولماترارهمنبالرغم،الكتابفصول.

آثرالذبمماالقطاعذلكيمثل"حبيبتي"قبقانه.مرلمتمعنافيا!ر..اللا!ي،زهرةالىزهرةمنتنتقلالتبمالفراشةبانهالنساعركوصفه

ذللكا!طاعظنمعركةفيالانخراطعلىاتتمصدرايمناللذةانتهاباتجربة-ان":وكقوله(36364---لاص-)الحسيالجمالعابدالعانجت

اللت!ئج0مضمونةوغر،الجسيمةالتضحيةتتطن!،الامدطويلةانهامنوبالرض،328ص7"الس!طحيبهرءماوكثرامعمقةليستعئده

-؟..)ووضوحعمقاالشاعرلاعنايليا..،حاوبمودراستيمستوىالىيرقىلااله

له،-.على-وتنبه،الحديةالاح!ما!لاقتجنبهناالمؤلفانذلك،صؤط

على،عابرا،امرانالادسالفصلالىالافلقبل+ساضطرفضار"منالم":لحظةشاعرنزارانالى-صنحيالدينمحييعكس

،حاويخليلالدكتور.ثسعرالمؤلف.فيهتناولالذيالخامسالفصل!ةمن!صرهيمكنماكلوان،36عص"محددةانسحانيةفلسفة

صسونعفافبدراكماتقارناهاذاالقيمةعديميكونيكادفصللمحهوكيرقالرجلاحماناصاخبحلميناهادىءلذةعانجتشاعرانهنزارشعر

المطلقةاحكامهبسبب،طراصيوجورجحاويوايلياصفدىومطاع"انيقةشعريةمفكرةشابمر"،مازوشيةوالمراة،ابداسادينسعرهفي

قراءاتعناللكسفصىمنها.غايةلاانيبدوا!االلعجيبةومقارناته.ماتماعئدهالانسان).ياحدموص!وفحولالملونةاللصوريكسي

،و!ماقويةبابخبحاويخليلتربطاقيالعلةان":كقولهالمؤلف.يدرلبىوحين،3؟3ص(نهائياتحذفلاولكنهادومانؤجلاللقضية

004ص"ابكبربالجواهريكلهذلك،.وقبلوال!يأبابكيصلةللقيمةالفاحصةالجديدةالنظرةبينيترددالاجتماعيةنزارقصائد

الانتقاديالوافعيالرافالدمنهاروافد،شتىبينتوح!تمزفاتهان"..لاثنسلاةهو،موضوعههااوبدفهاالاععابوبينالقصيدةفيالفنية

)كيشس(و(شلي)فرعيهبكلاالرومالسيوالرافدالوجوديوالراؤد:نزارقولفيالكاذبةالوعظيةالىيلتفت!

فييكونيكاد"..2.4ص"االتجربيوالرافديالرشوالرافدضئيلهباوراقشاريهاتحت-ترت!عانمذى؟مثلرواي

الم!لاد.في2اطولى(رعينيلبناسنيا)(.بيمإصتيارجدعرو،.بياحيندعندنصحالركبوسيلهوهئغايةزعموهااحقرهاماالانسان..قيمة

هصوماالىجديدايضيفلاابؤللفانومع،!.؟ص!"لا(لعلئيالمجننمعفيالانسانقيمةاحقرلام!اجل:مستحمننئايعقبوانما

شرقجديد،بميلادوايمانهالعتيقالشر!علىحاوىخليلثورةعنمعلوم.32(،)ص؟فيهوسيلةانسانمنكم!فيهالةانسانمنكم!الطبقي

التناقسضمنيسلملم،الجانبهذاغرالتريشعرهفييرىولايرفضانه،الزوجخائنة،الخائنةيرفضشاعرناان":معجباورررر

اللسذيالتجريدمعنتفق3لا":مثلالسريعةإلاراءواطلايوالتعجل،ولكنه317ص"ايضاادميتهاويرفضخياستهاويرفضالمرنمىعطانها

اوتجريردعنالكلالبمفهومماندريولا،1.4ص"الشاعرفيهاوذلتتغ!ورلم(حبلى!قصيدةانالىيلتفتاخرىلقصائدنقدهمي

بعضالرموزوراءوالوقوفالغموضيذتلعهاننخشى":كقولهاو..وانه،(332ص)يجبكماغئيةليستخلفيتهاوانتماماالجذور

مناقص-ا3.4ص"بموحيةالرموزكلبرما-ايحاءاتهاعلىاجمتمادافعلكماالئفسيالتعذيبالىيغورلا(حردبوجميلة)قصيدةفي

.942ص"خلاللإمننابعةموحيةرموفيءان":قولهبذلكانواللحق.سرورنجيبوينسى(347-6؟3)والبياتيالسيابة

للثم(اقول)فيهيتضاولالذكماالسادساللفصليالىانتقلنافاذا.انسيابشعرفيالرموز:محيمدالدين.محييمقاللدةراجع)!(

(الحزن)عنحديثهثيوبخاصة،عمومانجيدفصلالهلاحظناللصبور.!7ع،المجلة

لأ0لأ



انا*لفهيهناتسجيلهامنبدلااساسيةملاحظةرغم،الشاعرعند

دونالتمثيلفرصةتفوتهلاانعلىوحرصه،بالمقارنةالعميقشغفهرغم

سصرإلمعاعريئمنهمالقدامى،والاجانبالعربمنالشمعراءممكنرودلاكبر

ال!ر!هاص!ايعالدحىسلملصافيالتاثرهذاوضوعرغمباليوتالصبورتأثرالىيلفتانقاته

.-ديوانهفياليوتمنالصبوراقتباساللىالمؤللفاشاروقد.غعره

التا.در:هذامناخرينجانبينونسهي،(915-اع8ص)الاول

عجموعةلادابدارويهاوورمجديقةررلأةلايسوب"الليلفي"رحلةقصيدتهفيالصبورنقل:الاولى

كباروضعهااللتبماللعالميةاًلمسرحياتاشهرمنرائعة.-الثاعريسبكما"العتقوديةالقصيدةاو).1(اتوفيعات

المسرص!كتل!لبعضمححاةبالتجريدالثانيديوانهفيالصبورشغف:الثاني

:"الالفاظ"قصيدةفييقولحينفهواليوتقصائد

!ا:ع!رهواءالالفاظفان،بلالفاظحلقكفليبعث

الجوفاءالالفاظتلكيمسكهااويمسكهمن

..بة.ا.-اًوجهيعلىالريحهبوبتهبالالفاظ
لداصله-البعيالحرىالالفاظتدفينبمانا

قبوربلاوموتىاللصماءالباردةالالفاظوتقققفنبم

القائل:ياليوت،اللفورعلى،يذكرنا

سلرتربولجانبقلمهدرتا!دورةالكلمةانلو،فقدتالمفقودةالكلمةانلو

اللامعتولة،اللامسموعةانالكلمةلو
مطرجيجلالىوالمحاميادريسسهيلالدكو8حمة-

لر.تسمعولاتقاللا

.للى0.2الثمنعننظريته..لديهمااهماليوتعنينقللماللصبورولكن

يهرب،تجربتهوحداثةثقافتهرغمفالصبور،"الموضوعبمالمعالل"

مار!ا!ا-02باللوحاتالتعبرحاولاذاحى،باللوحةالتعبرمنالمباشرالتعبرالى

انتظارجميقلاانه.(رالصليبالظل)ياءرواضطربتاخفق

لوركاغارسيافديريكوتاليفالىتفتقرقصاندهاق.الموضو!ا!ادلعلىوعثورهاالتجربةنضوج

مصطفىشىاكاسترجمة"سدوم"و"الصلببعدالمسيح"فينجدءارزيوالتنظيمالهيكل

استممل"وانمابالرؤيااوباللوحةيعبرلالانه"والموتبغداد"و

لى.ل.02اثثمن-!فجاءوالايحاءالمبالثدغرالتعبرسثملكانهمرة.غيرالمباث!رالتعبز

،عن06(صلم،لوجهوجهاوخبرةومعرفة""حكمةمنعندهمايقذف

حبب!يصوشيمأ-3وانما،والظبةالوعظالىمهاويينحدرلاالمباشراللصبورتعبر

...وتجنبو*يحاءالتكي!فمن-محدردة"كلنوان-قةبطايرحضفظ

دورامرغريتتاليففيوبخاصة،التالثديوانهفيالصبورانويبدو.التامالوضوح

ادريىسهيلالدكتورترجمةاطارفييعبربدأ!عجيبالملكمذكرات)و(...الصوفيمذكرات)

رالتعبيرباللوحةالموضوعيالتصويربينالمزاوجةمنيفيدرمزي

ر.ل002الثمن.بالكميريعدالصبوربانيبشرمما،الغنائي

)موتقصمدةقذكرهلمكيففاستعربالموللفمقارناتالىواعود-

!ئه.س-4وانسيما(سلامهبلدفيميت)الممتارةيوسفسعديم!بقصيدةفلا!ا

كلافييترددالعربيةالقريةظروففيللموتالابخنماعيالمعنى

لوبجمي-بعراتلل!لوتاليف،الترابفيكيبوءحينالصنورقصيدةفياللفلاحفاهل،القصيدتين

صلرابيشيجورجلرجمةبقريتييخوضهاالرحلهمضواثم،قصيرةقصرةتنهيدةواهـسلوا

لاالذين"ينسونسعدكلعهقريةاملهم..الرجالالع!راولمن،الصضرة

.للى.02الثمن."جوءعامالعام"لان"تجوعقريتهميرونحينالوتحننى

كللا

اللعبةتمت-5...ايخرةكلمةمنبدلاكانواذا

والرغبةالاخملاصالىلاتفتقرنقديةمحاولاتيكنوانفاللكتاب

سارثربولجانتاليفا!الاتالىاقربانه*،المعاعرالعربيالشعرتقييمفيالصادقة

مجلهذ.عمجاهدترجمةكعجلسلاحظناكما-فالمؤلف.الجادةالدراساتالىمنهاللصحفية

فيالوا!يالالجا.رواداخطاءفصولهمعظمفيمكرراكتافي.نأليف

.لق.02الثمنمتتبع،فضلاحديثكالبيتبناهاانجدااستغربتاخطاءوهي.النقد

والتناقض.بلوالاضطراباللامسؤولالعاطفبمللصخباستسلامهعن

دونمملومشائعهوماكلرارهجانبالى،النظرواطالةالتعمقدون

وثتببر-*راًبدارمئسوراثت.بهالخاصالجديدششأف31
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