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روا!سبوالعقم).عقمعنهاالابطدوفي،خصباصولمنالاقنرابتفسيرمنأكثرعلىحاويخليلشعرينفتحعظيمتراثككل

هذه(؟الرجعيةهويتهااليست"؟لهاهويةلاواشياءومصنغاتمجموعةخيوطشسجهالذىذلكهوالاسلمالتفسيرولعل.واحد

يبدوالذي،الزمنمنالمذعورالشاعرموقفتتنرحلمالنالسةالحركةبأنالاعلانالىوسأبادر.تناقضغيرومنبتكاملكلهاالتفاسير

حيث:اكهففيةفاجعينشكلينفي،المانعالجامعالتفسيرهذهتقديمليىهداـالمفالكتابةمنالغرض

الدقافقأرجلهاتمط.ومسؤوليةكتجربةالنقدعنبعدكوهوبسيطلسبب

(7ص)عصورالىتستحيلخليلفراءمنالنقادغيرلدىانيكونبالطبعيمنعلاهذا

منوتبخوتماتالذيالجيارالساحربعثخلاصلاوحيثالفهمذيئكمنوانطلافا.خاصانلشعرهواستيعابفهمحاوي

اصنحت:حيث،،لشاطيءجنيةوفي-الحزقجثتهلشعر.نفا-رهحولصفديمطاعمعحواراسأبتدىءوالاستيعاب

صبية،الخصيبالوعرتفاحةوالتيا!دابمنصوزعمدفيشرهاالنيالمفاسيرهذه،الشاعر

(21ص)...الغجرخيمفيسمراء.لديعماأحيانالختل!

المزابلفيتنبششمطاءأبينانهناوسأحاول.الاساسيةكلماتهبتقديمالناقديبدأ

(33ص)البرتقالقشورعنالكلمة.الفلسفية-الشعريةقيمتهالاباررتاعرصلتهامقدادفقط

ومعبأناتهالزمنمنالشماعرموفففهمفيالنافدقصور-وبدونفهـهفيمضمونهاولكن،الناقديفسرهالم،"الاصنول"هياـ!ولى

الخيبةهـ""الكهف"فصيدةبهالخهىالتيالبتارةالجملةفي،لهعبرالدائموهو،الجوهرةالارسيطيالفلسؤ؟المضمونمنيقترب

اين:الانونتساعل.حبربجرةهنااعدمقدوءـو"!الخلقمنحتىالتانيةوالعبارة.عبرالزمنالمتغيروهيالاشكالعنهتتوم،الزمن

اين:الانونتساكل.حبربجرةايضا،نصبهالذيمماالزمنميزانكفتي"التجربةتطمل"غيروهي،الحضارية"التجربةوحرة"هي

ويف؟والعقمالخصبمداراام،المطلقالعقم،حاويخليلزمنهووانما،الكمالالىالموصلالمستمرا!غتناءوبمعنىاللغويبالمدلول

اننجربة"وبوحدة"الثابتة"بالاصول"-ؤمنرجحي!نسانيكون"الزمن"هيوالكلمة.والتغيرالتشتتمنعليهاوالحفاطصيانتها

التجاربلوحدةوتفيتللاصولاسنسمرارغيرويرا.الزمقمنيعانيانومصنفاتروالسب"بالعقمالنامدويعني،وا!خصبالعقم،بمداريه

وفيعنىالصيرودةالفكراكتشفيومالزمنفيالمعاناةولدتلقد؟كلها.(9ص)"لهاهويةلاواشياء

ووحدته.الانسانثباتانةتلخيصهبماترابطهاشارحافقراتفيكلماتهالناقديجمع

وان،الحضارقي"لتجربةلوحدةالضامنهوا!صولنحواـلانطلاق

-2-.الزمنمشكلةمنللشاعرموففاتست!عيانالعمليتين

الشعريةذرواتهخليلفيهاابدءالتيالستدبادرحلةان""الاصول"كنمةانشعرهومنحاويخليلعن(عرمهما-ا

انها.النئمطعرتجربةنمومنالاولاللفصلالواقعفيؤلف،الاولى،الصيرورةعلىوألاستمرارالتباتعلىالدال،الارسطيبالمعنى

.(!ص)".العاله!-الى-الشاعررحلةالكلاسيكيةالفلسفاتجميع"نلمحالحقيقة.وشعرهالشاعركلاعنأجنبي

:التالياتالملاحظاتالمعجولةالعبادةهذهعلىلي.الكونمظاهرلجميعالتار-عبرثانجنةأصولبوجودتصقدوالرجعية

الشاعر،تجريةنمومنالاولالفصلليستالسندبادرحلة-االتافدبهايبشرالتي(8ص)"نحوالاصولالتصعيد"حركةان

وفرانا"الرمادنهر"قرأناقبلها.الثانيالفصلحتىوليستايةاذ.رجعيةحركة،فلسفيةوجهةمن،هيالشاعرحسابعلى

."والريحالناي"وانخاصة،الانوطننافياليها"نمصعد"التبمتلكهياصول

العالم.-الى-الشاعررحلةليستالسندبادرحلة-2هيالاصولثروشوانخاصة؟بالذاتولالام!علقعنناجمةبلدانا

القصيرةالنثريةفيالمقدمةجداواضحوهو،الصحيحهوتطماالعكس!انبعاثنا،لعازرانبعاثوتدمردمرتالنني

لسئابقاتها،خلافما،تمتالثامنةالرحلةانالىكيهاالشاعرانسار"لتبئوانه.الحضاريةالتجربة"وحده"الشاعريريدهماليض-2

وانما،العالم-الى-خروجاليستانها.الس!ندبادذاتفييبتغىانه.الحاويشعرعن-ديثفيالكلمةهذهورودصقالغريب

تقفانها.لقيمتهامعرواستقراءالنفسلحقيقةوجودىاستبطان:يكلناـن

ن!أذجوجميعوالتجارةالرحمنبركةاناختهاالتبمالنفسلهذ.والبحادالمغاورجنعلىملكا

الابلهالركامهذابيناكتشامهاومحاوله،العالمفيالحضاراتيديهيلجسدهقلبييشتهيما

هنا؟وماذاةسؤال،الزمنمروراعلاهالذيالعبديديضحكفي!مايفجرصاعقةكبريت"منخوفهيعدمانيريد

،وجاع.الجوابقدم.حتىتأخرالشاعران"الناقديقول-3تقريرفيالالهمحليحلان.الشاعريريداخرىبعغارة".الجنون

.("الجوخبيادر"قصائداولى)الكهفقصي!دةفيالجوابمن،الحضناديالتحجرمن-الكهفمنوالخروجالشخصيمصيره

الكهف""و،يتأخرلمالجواب.حيفاالناقدقولفيانوالحقيقةلحقااللذينوالتشويهالزيفومن-عصوردفائقهفاذاي!زمن

السندبادرحلة"في(موجودةغير)"تس!لات"علىجواباليستيعنيالانسمانيينالثرطينهذينكلامنوالخروج.بذاته-بجنيته

بلا"يعودهل؟التامنةرحلتهمن!بادالستيعودكيف."التامنة.الحضاريةالتجرية"تجدد"بداية

حاسم:باعلان؟الناورديقولكما،"هن!شيءبينايقاعحركةالىيتحولالزمنفمان"الناقدقولفي-3

بشار.دمهفيشإعرااليكمجئتبينينوسالزمنفان:معناهاوالعبارة)"(!ص)والعقمالخصب

...بنطرةيقولمايقولشعربهايزدحمالتيللمعاليمنصفتسطيحفير(والعقمالخصب

الشاعر:صغيرةملاحظة.تعليقايعنغنيهناالشعرانأعتقدظ!بخيين.أصلينوليسا،لاسبابنتيجننانوالعقمالخصبان.المؤلف

واقاليممحيطاتفنىوطوفتأبحرت،اللذاتموبشارهدمهفيالذيفيالسابقة"الاصول"فكلةالىيعوداتعطمحهذاتفسيرولعل
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تدورلأالعقاربهتي.الانبعاثبنذير...ببشارةوجاءتنافحتشمغتهانفسها

الدقائقأرجلهاتمطكيفدباهنجدليموقفالعالممن"والر-التاجم!"فيالذاتموقفان

(15ص)عصورالىتستحيلتجمدكيفتقف.(النقيضة)الرافضالشاعروثمة،(الاطروحة)العالمثمة

الرمل،فوقمجوفةيدترسمهالابلهالانتظار،البوار،الجوعضدبالصراع،بالتعري،بالرفضوتذيبهتتحدا.اللعالمأمامالذات

الالتواءهذاكل...الصصرعلىزمنصخورتتمطىالتيالعقاربنذير،البضارةهووالركيب.الذاتجه!والقصوروالتجارةالرحمننعمة

الثاللث.الىعودةليستوهي.للزمنجديدةحركةافنلدينا.الانبعاث

العقم.الانسانيالشرطفيوانمالكلمةافيليسالعقمبخضاكالصه،التاماستقلالهلهجديدحضاديتثم!كلوانماالاصول

.مقهورانووسيتشوفهوراء.،النهاياتنهايةليساواللاشيع."الحضاداتمتحف"عن،وانجازاله

الوجودعنورفياوبالزمناتحأدهافياوالكلمةفيليسالخصبباحثاالقوميوجودءفيالش!اعرينتشر"الجوعبيادر"في

مزاجياسنعيابهاملعوبعيربكمات-عو(لخصب،*صولالىةالابعك!يتمالسندباددحلةفيبهمتنبأالذين؟تيشلاكوحملهعن

والتعريوالعصبيةلاحنراقابنفسكهفكليعانيهاثامنةسندبادرحلة"دكململوبالشمسأحتميانليكانما

.الاننعاثمحرفةفي-الكهوى-يل!قيلكيالنن!اعرعاناهاالتبمالنيلفيالصبحنغنسلون

ذاته،اعماقفيكانتالتامنةالشاعررحلةانعرفنا.اللجن!ية.والفرالىالاددنوفي

اكتشاده؟يمسرحانالنافدحاولكما،العالم-الى-وليست.الخطيئةدمغههـن

هذءهيفما.الاخرهوذالهاعمافىفيعالكهفرحلةستكونبالطبعوراءالشاعريسعلمةأساسيةنقطةعلىالطكيدهنأيجب

جنيةانها؟تعيشحضاريوجودأيوفيحالهاكيف،الذاتانه.كهفهافيمتقوقعةالقومياكأخعنمنعزلةذات.فيالانبعات

.الانسانفيالحياةوشجرةالمندفعةالحيويةرمز:الغجرية،اًلشافيء.التامنةالرحلةبفعلفردامردامعراة،بالجماهيريؤمن

:الانا!جنيةتصرخفماذابشارةفمهوفيالجماهيرالىحأويخليلخرجلقد

أطيقلا..علىالتوكيد،اخرىمرة،ينبغيالسؤالعلىالاجابةقبلأوجد

الحروقآثارنهديفيولصيحمقدمتهفيالشاعريقول."الج!مبيادر"فيالشاعرموقف

الطريقوعلىسيفيدءفيةونضيف..شاهداكنتة"6291عاملعازرهـ"

(28ص)ويستفيقيموتجسعيم-..الادانة

:الموسويالكاهنبهاو.سمهالعنةفريسةوهيجنية،اللكهفالانسان:نطذجبثلاثةالتقىلقد؟اوجدماذ

،27ص)"ا!عماديطهرهلناللعينةجد".التلاثالل!أهمبالطعوهو6291لعازرلم،الشاطيء

-:التيالنهدينموطوءةالئمطاءالعجوزوه!3

المزابلفيتنبش..

(33ص،البرتقالفشورعنإلحانقرارةاللحنهذاأنمعناهماالناقديقول.الكهف

تعلن:ذلكمنالرغمعلىلكنها.عقيمالكلامحى.شيءلا؟هناكماذا.تسا؟لاتهوجوابالسمدباد

الذلوبمااجهلزلتماعن-العجز.اخرشيءولاالعقمهوالعقم.الخلقمنحنى،فائدةلا

الذلوبتغتسلوكيفيستهدفعندماالموجودالزمنفعلهيالكلمة.بالكلمةالعالمتغيير

،92ص)الصليبباسممنواخاف.متحدانوالزمنالكلمة.الاصولالوجود

المعلقللكهفأنسلةو)تفككهوالىتششتهالىبالاضافة،ميرالنفسهذاانولدي

المضيق:،امواجفوقالسندباد!تسا؟لاتجوابالكهف)تناقضهوالىمنسافا(مترابطاليي

،كلاب،نفايات،رمل!الوجودفيالزمنمعلفهيذلكومعشيءلاا!لمة!العقمموالعقم

(03ص).كيقخربءرفاالعقمبمداريهالزمنمعضنحدةكهيزلكومععقيمة،شبمءلاالكمة

:ذيهيوهـأ-انسانا-كهفاتسكن-ذاتكل-جنيةكل."للض"عجولابمارفانه،ةوا!خصب

نايمكنولاالمزابلفنبشمجنونةواخيرا،شائعة،مغنصبة،ملوتةبشادةفعهوفيالجماهيرالىانطاقالذيالشاعرانوهميفي

الانسانتوقعنبشرياتعبيراالغجريةاعتباران.هويتهاتعرفهووالكهف.لعازر،الجنية،الكه!:صودثلاثفيوجدماقد

فيالرمزاطبيصةوعنالشاعرمعاناةعنبنايقصراءننبار،للارتحال،القاهرالقيسءامريليل،الحضارةنرجيلة،البشرياحضيضا

بالتشويههوينها،الجنيةافقدفعلومو.وفطرتهالانسانطبيعة،"الرمادنهر"في51قديمالبائرالدرويشهو.الرجعيةليل

الجحيةتحركات.يجبلاومايجببما،بافنريعة،باللعن،الدائ3مسنشارينبوجهوعقلالولودبيروتوابنالتاتةر-لته!بلوالسندباد

ومعان!لأمادةالتاريخمعالبريئةالذاتحوارهيوانما،مغامرةليست:صائحا

وقوة،الجني!ةرمزمهمفيالاساسيالخطوهذا.ومنتهمماتمصنوعات(!ص).يثورعصبليوكان

اعتبرانه:اخرينينخطوراءيخه،قالناقدجعلاالتصويريةالرمز.كهففيمعثسافرآهالشاعرطلبهالذياللعربيالانسانهو

"اعادة"تجربةوفلسفونزواتمزاجلهاحقيقيةةامرهالغجريمة..القصيدتفريسفيالاولالالتواءهوو!ذا

التجربةتمارسالباهرةانباعتبار"استرداده"ونقودلقاءالجسدحاملاالمتصبنالكهفوجودالىالماردحضورالثانيالالتواء

الانسانلذاترمزبالإعلوالغجرية.الوجودكطهذاـ؟لمستوىعلىعابرةكر؟ياالماردويبدو.فيكونكن:الهيةوقصرةوالسلوىالمن

تصنيفوراءالناقدانسياقيالتاليالخط.كهفاعصرنافيتسكنال"كطويحتجب،بسرعةينقشع،حلما،رائعاوهماالإنسان-الكهفتمنح

الىوالاوروبيةاليونانية،رتونللحض"الغربتدهور"فياشينجلروينتن،المارديموت."بالحديدوالمصفحالمحجرالادقبمغاور"،المارد

تعبيرياستعاراينمنالناقديذكرلماوديونيزيوسيأبولونينموذجينالوهمالكهفنفسيطامنولا.غريباشنحا،تنبخرخرفايستحيل

!بمغانيهما،التكيفعلىالجنيةدمزقسروحاول(وديونيزيوسيأبولوليهـ:،الزمنلقيدويستسلمودارومكتبةوعقلبمعولوالامل

تجددمبمالارض"هيالجنية.والافتراقالالتقاءنقاطيوضحولميبدرفم،يجوعكهف..

الاولى"والبراءةالفطرةحيوية"وهي"الدائمةبكارتهاوفيحديتهاوتمسحتخطمجوفةويد

.أبولونولاديونيزيوسلا،حض،ريانموذجاهيليست.(91!)فننورفيالمجوفالخط
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يواجهوحدهلعازرتاركاينسحب،مقددةومثلاغيبياتبقاياغداالذيم!(البحروافراسالجنلوعول)المغامرديونيزيوسبكلأتلتقيولكنها

خارجها:الحياةورعبنفسهفيالوتشهوةتحتوطمراهاافتضاهااللذين(الموسوكطالكاهن)المتشككوابولون

ارجوهنياستاراتلقيعبثاتشعربقيتالنموذجينكلاومع.وشريعةعهرمنوالاجداثالركامات

(47ص)الحؤينةالروباعلىةجسدهابان

الموتعلىيتح!مر،المسؤوليةبعظماحسالسالعازروييكنندعهفيبجوهرعنقود

دسرالدنيةاسواقفييجدلاوهو،نكوصمخاولةفيالغارب(25ص)الزوبعهعليهعبرتوماعبرت

.ناردولابيعلكهااتيالجماهيرالذذوبمااجهلزلتما:ولقول

بعثهأمن(الحياة)زوجتهموف!فكيف،لعازرموقفهوهذا(92ص).نغتفر.اللذلوبوكيف

الطيف،هزةليل،الميتالزورق،الالمودالظل:الانميهرأتلقدهويتهاستحدسكما،ستحدسهاالشاعرلكن،مطمورةهوية

واذا."نيوبهدعببممنيشبع"ملسوعانمرا،خنجرا،محمىفولاذاانكشافاتذروةالانولدينا.نارمنبأصابعويقبضهاالسندبادفي

ةتقؤلهيالذجمما،أصالته؟لمسلوب،خارجيبقدرالمحكومسخريةلغتهاوافتضاح

عينيهاسترحمرحنطوالذي،ذاتهتغلالتيالتلزيخيةالشروطلجميعكاملاوعيايملك

امرة.عار!يوفيهذ.في.القوةنفسلهللتعريواستعداداالاولىبراءتهيملك

لغريبتعرتانت.لعازريفاجئنااللحظة

كئيبميتاحفرتهبنعادولماذاألعازريفاجئناولذا.ا629لعازر

عرقغير"نهرالرماد"كان.الشخصيكهفهاناـلحاوي-لثسعرالمتتبعيجد

(05ص)اللهيبمسودالكبريتينزفالسندبادرحلةوان"والريحالناي"فيمبثوثةكانتجف!نه-وان

الياسمنملحمةفيالشاعرصاكاالفاجعةالبداهـأتهذهوقذفتها،*ولىالفطرةحيويةالىواعادتهاذاتهجعنقدالتامنة

.والثممهادةوالعداءوالرثاءوالحبوالادانةواكفباتنثدارزيالعا"انوتوقع.بشارةفمهفيشاعراالعالمبوجه

حتصلاقنتوبعد".العربللثوريينالمثماعرر؟ياهولعازرلوفذاتهوتزويرتكهفهيعاليوادى(العرجميالعالم-)الشاعرفيه

ترصلمصفوفهمفيووجدفدشاهداكنت.جماعةندوهـاعة.الانبعاثبنذ-س،بالبشارةتجيئهالننيالثامنةبىحلنهالاخرهويرحل

.ء.10001.يحث.الرحلةحدوثقبل،توقعغيرعلىيحدثالاننعاثانالا

تحدوهماليعاثهالرلعازرتحدوالنيلموتلثهو..لثامنةرحلتهاالا!ةالعنايةطريقعن!شث.شروطهاستكمالقبلالانيعاث

معالحسمنتيما-للخولقاتمنائحلقلععسيالاإلدلشبابهوهبملسافيلقيمألمفااهيجعيةالتفيحهباختصارهوالميعوثولعارد.الذاتاعمافيمنبالتفجرلا(الناعري)

نحو،ا!زيمةنحوشئ!دهأعماقهفيثاويةالاشياءهذءجمع-ايزمنمي-جميعاصفوفهمفيورأ!تكشاهداكنت-العربالثوريوى

"للموتتشويهاالاهو!يس،هكذاالبعتان"انافدويقؤل.الوتقدراـغدتالتيالوتس!ةيعانونأمةلخلقمصيركينضالسيافي

الصنور.عبديقولكمابالكلماتمناجزةوهذه.(الادابمن62)واطمره،حنطه،لفه،جسميللف

تشوبهاالسثيكونفكيفوصفناماالموتو-!وةاثوت!كان-5الكبريتمنصخر،مالجبكلي

1(3،ص)،حجريمحم

تحطهلرحغبسللدفايىبتشقلتيمؤاووجاللىللااربعلممئرللحننميثربلموله-سخر!فيرأيناهوالذي.الموتيأبىالذيالوعيبجمرويكتوو!

أ!صدرالىثستحيللهاالمطوقبالعالمالجني!ة

(32ص)بالبشراسخر،اللعناتاتقي

يحلا!بعتيحلانومعذ،):استبهأطاتهفيالنأقدويستمرينعثانالاأبت،الموتأبدشاهدتوقد،الناصريعنايةلكن

يرصنح"ثم؟هذامعنىوما.(الادابمن62ص)"والشرالزيف:مرتسا؟لممهفي..لعازرويبمث.للعازر

أمعنىما!عا(62ص)"للموتأد!النىللنشاعةتكراراالبعتليجلويحيينيكيف

فكيف،للبشعاعةاروكروزيفوشرتثويه،هكذاالبعثوطالما؟هذاالحزينةأختيبهاغصةعتمة

اكبركانص(ومصرسوريةبين)فالوحدة":التاليةالجملةنفهمجفنيعندهسحانثون

الامةب!ثعلىشاهداعظمكانت،الحديثالعربتاديحفيانتصاد(،،ص):اللعينةوالر؟ياالربحى

.(62ص)"الغربيةةولكناذنالبعثيتحقق

وكانقيلمنكانمايزللم

واصالةومديمحمقكمشصوالانفصالاثوحم!تجربةانحننى...:كانمايزلكل

فجيهكلكبرسيءففج!ولأن(الان!لمماليهذاوحتى2.)وطننا(ومكالثولمجإلقلقمختلفالكهف"،"فيرأيناهمجميعهم،المزيفوالماردوالغولالادعوان..

مأ،الوحدةصنعالذيهولعازرهل؟والأنفصاذالمحدةمنلعازر:بهاماذاالمثماعرطلنهاالبمالجماهير

يفولالثماعرالىلنسمع؟كلمهمأصانعام،الانفصالصنعالذىناردولابيعليها

--العتمةفيالنادوتموت

:الديوانمن37الصفحةفي(6،-45ص)لنارتنحلوالعتمة

!مجي!جفغدوت،اتفسطلادتهلفيانهيارصدىكنت"ولا،الاسودمنالابيضتميزلابربريةبحماسةمعلوكةالجماهير

يرصدهنضالحكأيةالحكاية".مراحلهظاولتحينان!ارات.الحماسةغيرثعيء

كلمنوتعتصرذاتيمفيذاتهاتكونملامحكراحتثم":الشاعر:بتحدعونهطالياالناصرقيالىلعازرويلتفت

؟لثيعوتشكلاتهبجميعملعازر".واعمهاصفلالهاخصينهارمناضلنحتميوثمناالصخرأنيت

على.الاخرىالمخفقةالقوميةالتجاربوكلوالانفصالالوحدةصنعالدوارحمىمنيالصخر

!ي(والا!صالالوحدة)كلفنىايرارمنيتمكنانما6الناقدان...سرمدياعمرااللحظةاسمر

.!ر!وراءومعمانيمهالشاعرظركاالكلامصهوةيمتطيحتن،حديثهبعيداالغيومبيئالمتخفيالشاحبالقمريالاله،الناصريولكن

:الادابمن63الصفحةفييقولالتاقدالىلنسمع،الحياةعر!فيهيبقياناستطاعبالكادالذي،البشرمشاكلعلا
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الشمس،وجههشممارد)عظيمماردهنالك:الساةوتتير"

"الادسو!افي))نبواس.الماردمعتتعاطف،جماهيرهنالكوبالمقابل(جمجمةعنزهوهاعرى

الهددمحمدنصاردقلم(التياًلحماهير.شعرياست!ش!دالنقطتينلعد)"":.ولماررها بهايعدرص،بيهاص،و"(تبم،يعلكهاالعاردولابكاىدلدومع

!ممممممنمايانه"الانهياراتضجيج"ذلكبعدووصف.(..نأردولابيعلكها

بينهلارابط،غريبكلام...كلهالتاريخبمصيرجماعيغدرعملية

لن!ملتوففعندماالاسبتغرابمننوعافينايثيرإلذيالثسيءالامرالىلنعد.العربيةالوفائعوبينيت4ولا،الشعروبين

حزيرانالاداب،غنيمالرحمنعيدللشاعر"الاسودالثلج".مص!ة؟الماردهوما.بالتفصيل

تدميرالى.سافرةدعوةفالقصيدة،المغالطمنطقهاهو(691عسنة

.الانسانعلىالحفاظباسمالانسانمنا!نسالياًدجانب.المعجزاتيرجم!بمنأصيحوهل:(الكهف)13ص

ثمومنيكونانيففيمالا-كانماهوالقصيدةتقولكماالانسان؟وماتهناكانالجبارالساحر

الانس!أن!بعادتقييدهوانماعلياومثلق!يممنالناستبناهمافانالجبارجثةمن

ا!نسانية.المذاتمنلشيء!واستذصاللهاوتزبفالحقيقية"خرقتيخرتكيف

!يمنشينااقصدبالياحسكنتكوماغريباشبحاتكورتوكيف

اسودثلجعنوتيحث،فياشهوةاتضطرمكانتروباالىروباوتنفضهيمفي

حديعرف!زالتولاالمنسيحيحييه1انلعازريستنكر)ء،ص

مقيدكنتلكني(:هيالتياللعينةوالر؟ياالبرعبحمىعينييهعلى

والانسان،للانسان-ومقاومتهاملاشاةالشهوة،ومثلافالانسان-وكانقيلمنكانمايزللم

الذيوالذئب-الالسودالتنينوهوالمريرالشيطانذلكايضاهو:كانمايزللم

فئبا.يستاصلافعوايرأسيفوقيضلوىبرق-ا

منامنعهاانمناطولاخطاريفاذا،لنفسيونظرتالغولتعبر.شابىح-2

الاسودالثلجتلمسانالمعتمةالكهوفوقطعان

طويلانقرنانرأسيفيواذاالشمسوجهف!مارد-3

اسودقلبوبصدريجمجمةعنزهوهاعرى

اعماتمن!نالثما!وهجمنتنزفعتمة-4

باللشيطانسمو.منحقيقةادركتساعتهاناردولابيعلكهااًلنيالجماهير-5

الصدقالىالربرعفي!ادعاعررأيفيالجقةوالانسانيةالعتمةفيالناروتموت-6

يامنالابعدبالورءوالتظاهرالحلوةالكلماتخلفالتخفيمنبدلالنارنحلوالصة

اصحابييا.حثودومن.انيعاثهيرمضلعازرجعلتالتيالر؟ياعناصرهيهذ.

عليكمكتبقدراوجودكمكانانانهعلىجمجمةعنالشمسبىلوجهالماددتعريةفهمالناقدانعجب

كتناكماؤلتغيو.بالطريقةوجهبماعرىاحداأنلونفسهيتصودكيف!رائعشيء

..اللصفحةفي(الحياة)لعازدزوجةعنهتقولالمارد.الذيوهو؟نفسها
:يقولمنحد.لدعوتهسيستحيبمنهناكانالنناعريعتقد

...-و:الدقوانمن75

كلماتييسمعانمنميكميبرزور

العصرانسانمنيطل!يطلععاينتهماردا

.01الس!غيرجيبمن
اسودتنينايصيحن

ذئبايستاصلذئبااوواضحالجواب؟وبالجماهيربالماددغددالذيمن:الانالسؤال

مأساةهيمأساتهانكلههذابعديرىالشاعرانوالغريبفأمستالثامنةالرحلةحدوثقبلللولادةاضطرتالتيالثوريةةجدا

الانسان-فيهيسسأصلزمنمنانسسانانههي-العصرانسانفيكونالحيويةوتسلمالمناضلفيتموتالتيالقيم،"انهياراتضجيج

مى،وهو-الانسانيستأصلكيفعنخاصامفهومالهفانوبالطنععلىالغالبالوجهفانت..":ذلكعناكر.(38ص)،الطاغية

السابق.العرضخلالمناوضحنابةنقيض،الىفيننحولبالمحالالخيرالمويينتليأجيالبل،جيلواقع

فلسطينبماساةالعميقوامتماجهالشاعراحساسانليويبدومصدرالمذلةو!ون،والفاسقالجلادالتنينطبيعةالخضرويتقمص

الى!ويةمنحظهاكانمهماقضيةكلعلىاولساةصفةيسقطجعلهقد:تعاظمه

ضذيلا.".السفيرجيبمنيطلععاتتهماردا

استطاعممابكثيرواعمقاضخمالقصيدةتتناولهااتىوالقضيةموجعةادانةمدينةثهادةموقفوالموقف.جداواضحالجواب

الىترتفعلمالتيالناضجةغيرتجربتهفيمنهايستوعيهانالشاعريعلكها.التياًلجماهيرلهذهومحيتهاخلاصهعبرالشاعر(ليهااضطر

زكي.3مالاحمدالدكتوراسظذنالاحضكماا!داءمستوىورأيعكشأهدابهنتةمسؤولوناستثناءبغيروالجميع.ناردولاب

فيماالضروريمنكانواسعةخلفيةعنتكشف!والقصيدةوالنظريوالموهوبوالمفكراليطلبينهمكانلقد.جميعاصفوفهمفي

عبدطرقهاالتيكهذبةفنشعبةقضيةيطرقمناليهاببخداناعتقدمنعادواكلهم.ناقصببعثالعربيةالىحضرواوكلهم،والعملي

الدحموىمدعمةغيرقصيدتهجاءتفقدثمومن،عنيمالر-لمن.شائهينالوت

..المقنعةبالحيثيات.واخلاصبمعاناةيقولهفهو،جيداالحاوييقولهماالىلنصخ

الفلاسف!ةبينوخلافجدالمثارتزاللاكلهبعد.ذلكوالقضية!ولنفهمهاليهؤلنصغ،وطننافيفليلونال!اويامتالان

كماانهاواتجاهاقهـ،مشادبهماخنلافعلىوالاجتماعالنفسوعلماء

فيهابيصدرانمنبكثيراضخم،ضخمةمتشعبةقضيةقلتالرارسراداللاذقية
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منهيعليهمفروضلاالكاتبفكرمننابعفاثونشكلفيالنحثاليالاداءفلعلهذاومع.قص!يدتهتضمنتهكالذيحكماغنيمالرحمن

العربية.الوافميةمفيزاتيتبلودثواةتكونلانتصلح-الاسودالثلج-لقصيدةغنيمضمتها

الاللتزام-1.والحياةوالمجتمعالانسانمنايديوثوجيامتكاملموقفحولها

من)التوجهافعيالوالشاعريرفض:اخرموضعفيقلتليهيقعالديالخطهوفنيمالرحمنعبدفيهوقعاللذيوالخطأ

عنا!بتعاد.الالتزامويقنل(اشخاصمجموعةاوحنرب،حكومةفيالتسرعطدةالشبابعاىيؤخذماهو،حيانهممقتبلفيالمفكرون

يبتعدالغنانلكن.البلادةمنلوءهو.الظاهرةاتجاهالرأياعطاءالضخمةالقضايافيوالخوضوالاندفاءوالجرأة،الاحكاماصدار

عنمحسؤولانفسهيعتبرانه.ماسلطةتحت(موظفا)يصبحانعن.الثقافةمناللازمةبالعدةافنزودقيل

الانتاجأساسهيالحرية.حرمسؤوللكنه.العالمفيالتطورمعتزولوقتيةعيوبهيانماالحظلحسنالعيوبهذءانا!

وجودهاويستغلالفنانيجدهاالتيالحقيقيةالحرية.الفنيلشاعربالنسبةخصوءبللواقعالر؟يةوتكاملالثقافةونضوجالزمن

للتعبير...غنيمالرحمنكعبدوفنهؤا.اصالةفينعفي

الدينكمالجللالاستاذعرضمعينطبقالرأيهذاأنأتصوراللهديدمحمودتصار

.)1(6صفيالالتزامعناهـباسيةوالغلومالاقتدادكلية

ااع:حتذس-دبالقاهرةجامعة

موقفالىيؤديللتطويركأداةالفنالىالنظرفيالاخلاص.

عماالعصرهذالختلفولالاحدتة.:الماضعةالعصوركئلم-....الواسئعيهحتساس المحصسهوالس!ل!هالتر!حواص.عىاس!عادءفي

الالن.لجاءجدى5

؟لعصر.جدية:المحتمةالنتيح!الىالجدهذايقود.والتخدير

صاد!عدعاىلعلم

الشزيقوداصسحالذىاثواقععلىالمعاصرالفكريصةفياًلا.عا
...سمعه

وادكطفيصرخةمجردالفناًصنح.والتدهورالموت،.الزيفالى

هـءالك!آنسضطيعهل(البشرمنوما.شابهها)الاوتوماتيكيةالالات

القنابلقذففيينريثاناليهالتوسل؟الالكتروشبماالعقلوالاستاذالدينكمالجليلالاستاذبيندادتالتيالمناقثةفي

الهيدروجياية؟يؤكد"العصروروجالحديثالعربيالشعر"حولعبماسالجبارغيد

الىالصغيرالانسانيدمنالعصرهذافيالقوةانتقلتلقدفيرأيياسردانوأحب.العريبةالوافعيةجوانببعضالاول

والفنالفي،والاجخماعالسياسةمحيطفيخدقهتحاولمؤلسساتالادابمجلةمن691مشباطعددفيقرأتهماعلىكشليقالموضوع

اليالرئريسيةالاداة(العدوعنالسرحفظنتيجة)عنهتخقيانهاالا0(62صالدينكمالجليل:مقالحولسملاحظات)

هيروشيما.منكرقمدمار.اوك!ءسسانبقاءهتقرر:التاليةالنقاظسأبحث

بدون،فو"بدونالانسانةالعصرمأسا"منتنشأجدهددعصرثنات:الوروحلصبغ-ا

علىالن!قاظوضععلىالجرأة:الواقعيةمسؤوليةتتحددهناالالتزام-آ

!.المتغبفالطاغية!أجمة،المدمرالسبأسيفضحي.اسروفالعصرجدية-ب

التدليل.ألساسهمنالريضالاجتماعيالواقعنشف،بالانسانية.والواقصاللداتيالتبير-ج

المجالفي).الكواليسخلفالحادثةوموجهيالحنالماسكيعلى:الطريقةفيا!ختلاف-2

(.والعالميلمحلي05الواقعيةفي-آ

علىقددتهعدم،عينهانغلافى،ا!نسانغباءهوالعصرخطر؟الرومانتيكيةمنالاقتباس-ب

المظهر.ظفماالىالتفاذ؟الرمزيةالىالالتجاء-ج

الظوا!ولموفوفينجطئ!طاهـنيخيفبالبمهدتععئبر!بخنماعئىدمصرمختدفتمثيلمتحت:الحدي!ثاللعرجم!التنعرفياليظواهربرعص-3

الظواهرهذءتلوينالانحياز.الىدون،الفترةهذ.فيالرئيسية.الثورة-آ

ضرورة)مفروضة-جصأعيةاو،التثعا؟ماوالتفا؟ل)ذانجةبالوان.(الحزن)الالم-ب

(.الموجهالادبفيوالمبدأالشخصانتصاد.السأم-ج

والواقعياللذاتيالتعبير-ج.القلق-د

ابالغةف!فعلكردللعزبياالادبفيالواقعيةنشأتلقد:ارمروروحالوا!ة-ا

التجربةلتحديدكأأصكأساوبه،(الفري)والحمميوالهذيانالمصرروحعنالتعنيرالعربي-ا!ديبيستطيعالواقعيةطريقعن

فئىلحكملدائ!ةلنرمنعنسإمنهصهطبيغهلينالطولنحادبنعاف!رخرىبب!علىبرلمفرعط!لهامستوىالىتصللاا!خرىالمدارس.الحديثالعربيالالسانبمنظار

ادخاصةالمرحلةنطالىفيقصوىؤكليةكضرورة-تعمداقيالواقيبة

يثيرانويحاولكمثالالفرديةا!عيةيتخذالذاتيالتعبيرا!هـ!ثير،الا!انشخمةمنلكلالابعادتحديدالى-الحاضرة

الواقعيالتعصبر.المفردةالشخصمةهذهخلالمنالمرحلةطسعةالىالعواملتفاعلمنالناتجةالزمنيةالفرةوطبيعةايجابيااوسلبياعليه

.....القادمة.الفترةالىانجاراتهافيوالمتطورةالسابقةللفتراتالتاريخية

الىالدعوةفيكاوتسكيالسيدةالىانجلزرسالة:أنظر)1(تمليهاعاجلةضرورةالحضاديبالهدفاننصلاثوأضحالتحديدهذا

انجلز:يقول.العاملةالطبقةتصويرالىاتجاههافيالملتزمةالروابة.العرببمللفكرالشخصيا!ساسوانعدامالقيمفيالفوضىطبيعة

بعفويةوالسردالموففمنينبعانيجبالالتزاماناعتقدلكنني"واضعةالفكريةالشخصيةهذهاثثاءفي"لبدءعلىتساعداثواقعية

القارىءيدفييضعانالشاعريحتاجلا.المباشرالتحديدعنبعيدة.ا!خرىالتقافاتعنالاقتباسعلىللاقتصارحدا

،،.يصورهاالذيالاجتماعيالصراعلمستقبلالتاريخيالحلنتيجةوضعثمالمستمرة،!التجربةالعراسةفيالجد،الوضوح
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مقالاستفادةالممكنمن.الفني9الابداضرورةتفرضه،طبيعيواحيانا)المتعددةالشخصياتمنيبنيانيحاول،ا!كيملنى

بمهاادخالمحاولةلا،الاداءلنوعيةمثالاجعلهافيالاخريالمدارسالمعاصرالانسانصفاتيجمعأنموذجااومثالا(تطورهـ،فيالمتأقضة

س!لىوالدكتورالدينكمألجليلالاستاذفدعوة.الواقعيهفيالفنيالنوفىطلىمعتمدا،اخرعلىخاصجانبتمييزدون،ككل

علىالايدللاوالرمزيةبالروما.سميةالواقعيةتطميمالىادريسيكونأنفيالاولىغايتهالىمستدا،الصورة(كمال)علىللحكم

الزمنية.الفترةهذ.فيالعربيالطابعضروديات.المئطقةفيالتاريخيللحثوثيقة

معليومهذولفيالمتصادعةالاجيالاحدافىالىننظرعندماي!ثولاانهالاالواقعيةالىالدينكمالجليلالاستاذيدعو

القديمالاجتماعيالنظأمتفلبفيالمأساةعمقندرك،القديمالمجتمعفان.والاسطورةوالرمزوالتحليقوالتجنيحالخيالهجرالىمطلقا"

مخلغاكتعلىالفودةفيوالدمبالدمعالمملوءةوالمحاولة."لانسانعليلغني5عصرنافيوالثصعاعرالكاتباكسلحة-منبعضهوهذاكل

اللشاعريقربالحالةهذءعنالتعبير،الحياةفيالقديمةالطريقة.62ص".هذا

مظاهربعضمن،الحزنمعقهراالمتعاملةالصورةطر!قعنالواقعبمكمافاثواقعية:الملاحظةهذءفيالاشناذمعارضةالىاضطروانا

واضحا.يبقىالمدرستينبينالاخنلا!انالا.الرومانتيكيةالمذرسةواساليب،خاصمنهجلهاالتطيقهذامنالثاليالجزءفيسرى

التعبير؟عأكسهالذي،الرومانتيكلية،لممدرسةالذاتيالتعبيرفيانتاجلكلضروريالخيال.والتعبيرالدداسةالاختيار.،فيمنفردة

الواقعية.للمدرسةالتاريخيةالاهميةذوالاجتماعيالاسطورةأما.القادمةالفقرةفيسأعالجهالرمزالىوالالتجاء.فئي

علىالتدهورسيطرةعنيعبرالواقعيالشاعرعندالالمتصويراتصاللهاكانان)الحادثةالامنهاالواقعيالشاعريأخذانيمكن*

،موت)ذاتيةنكنةفكفيبيئما،الاجتماعبمالكيانمنالاعظمالقسمفيالشخصيةرورتحديد،المعالجةطريقةأما.(الوافعمع

عر.الرومانتيكيالشطكيانعلىآنياتسيطر(فنعةمنحرماناوفشل.المعتمندالواقعيالشعرفيتختلف!انها،!العرةاسلوب،الحادثه

قصيمه.لكتابةالغموضمنفوعاتحتمالشالاسطودةعنوالمباشرةالوضوحعلىاساسا

رومانتيببا.خيالاوليس،واقعيخيالهوالواقعيالشاعرخيال.اللاوافعيةوالرمزية

ا!بر-اربأط.فروديأمر"ثوا!يةالمدرسةاركانتحديداناذالواقعيةفي-.ا:اللطريقةفيالاخننلااف-2

الوافعيةلل!راسهموصوعافكوراىيمكنالظواهركبقيةفصالاحرىالمحتوىاوالشكلخواصالىالالتفاتفيالواقعيةميزةتكلنلا

الواقعي.الفكرلاسنادوعاملا.الاثنينبينالتفأعلثوعفيانما،فقط

الرمزية؟الىلالتعجاء-جثمالغربلة،الر؟قيفيالخاصهطريقتهاقهاالواقعيةالعيئ

الرمزالىالالتجاءالىالواقعياللعربيالشاغريضطرعئممامنالاهمذكرعلىيعتمداسلوبفيوعرضهتحليله،الاهمالتقاظ

لعجزذلكيعملانما،القادىءفيومفعملهاالشعريةالصورةلتكعيف.اًلمطلوبتتعدىلامحددةبتعابيرا!ور

هـنللذلكونتيجة،العامالذوقلطويععنالحديثالعربيالشعرالصؤدةأبقةم!،للحدالمغصلةالمعالجةعلىالواقعيةفرتكز

ضطعلىالمعتمدالمباشرالتعبيرالىالحاضرةالعربجةاللفة4تطوهذ..الحقيقيالواقعالفنيالجويطابقبحيث،الشخصيةلاصل

وهمية.رتوشدونالواقعفيالواقعأفقضيق)الاصلطبقنسخةشكلفيتكونلاالمطابعة

برشت.ياسلوبالعربيةاللغةفيالتعبيرجداالصعبمنالاخننصارطريئعنالحقيقيالشكلتطويرفيانما(العاديالحث

ترجعالمهمةالظاهرةهذه.والجفأ!بالجمودحتماعليهالحكمسيكونالواقميةتكمنلا":برشتيقول.اثواقعقيتؤثرمتحركةثوةالى

الطبيعيوا!ختلاف،الاوروبيعنالعربيالطبعاختعلا!الىاصلهافيالاسلوبيملك".الحمثحقيقةميانما،الحقيقيالحدثفي

عملوءاعمقاكلماتهاخلفتملكالتيالعربيةواللغةالفكرتطورفييحدثانيمكن.الصورةصدقغلىالمعتمدةالمرونةمنلوعاالوامعبم

عبرلوحقامضحكاامراسيكون.والعأطفةباللونالغزيربالانطباعهذينلذلكنسرد.الاخرىالطرقمظاهربعضولداخلالتغيرفيه

والرموزالرومانتيكيةالصورفسذاجةبةعربيبأسلوب2ـلمانيشاعر:المعالين

الايمانميالتدعورجنبالضخمالاثيالتطورطابعتعارضالمخفية؟الروما!كيةمنالالمجد!-ب

واليقظةالشكروح.الاوروبيالمحيطفيباستحالتهاواحيانا،بالقيمامربينهاوا!طعيمات!اخل.الفنيةالمدارسبينالحديمكنلا

مباشرواع6عمليبماسلوبيعبرانالاوروبيالكاتبمنتظلبهذه

مةدهة.ودون----..سم

الانتقاليصيالرمزمنالعربيالمحيطفيالواقعيالشعرخلوان

الربي.الثصرفيالتحقيقمستخيلوهذااللطبيةالىاًلحروبفي.ألامضىالسلاح
الخيالينالقرق)الخيالترريعنيلاالواقعيةالىالالتجاء

تركبال!!طالشاملةالنظرةالىتحتاجاثوقا"لعمعالجة.(والحلم،بالفناءجمعاءالبشريةيهددالذىالنووياخطراعنحدثوؤ،

اوضحفيالرمزالىالالتجطء.الاصلي!لواقعفنيةصورةفي!اثالاصمعدوداًت،لحظاتفيالعالم.ييبدالذيالمطلقالسلاحاهوال!عن

التصريحبدلالاشارةيتعمدالذيالواقعيالخيالوسيلةهوصورةونبوغ،هنيبعلوعبقرية،الاسكنددعظمةعنفي،التحدثؤا-هبوا

.الجاففيالامضىالسلاحبانلاعترفواانصفواولو.ونابوليونقيصر

حاجقهالىالخياليةبالصورةتعلقهمنالعربيالانسانانتقلان،الجواسيسهماحقيقييناالابطالوان،الجاسوسيةهوالحروب

الحديختلفةالىالواقعيالادبينتقل،اماريةااوحقيقةلتقريرالماسةبوجهمتخفياياتيكالذيهوالاكبوفأاـ"ـول.الجاسوساتسيماولا!

حلا.المباشرويفيضالنضارقيفيهتتجلىمشرقوشبب،ديانوجسم،جميل

ا!حديثالعربياللش!عرفياللظوا!ربعض-13،من!لةمضامرةالىيجركثم،القلبمنكمحوك،الاغراءشيه

الاحداثالىوتئظرو(لعويلدالهذيانتضيقالواقعيةالطريقة1.الهلاكوخلامنهأ،حمراءغرامليلةفات!تهاا

تطورها،الحادثةلاسبابالطبيعيالتحليلعلىيعتمدعلمي!نظار"واطرف،المعلوماتواو!ر،الوثاز!باصد!معززاتجدهماهذا

لاء.ء.دار"متئموراتمن،"المانياتجاسوسأت":كتابفياساوب- العربينتاجافييبصرماالواقعيالساعريولملدللك.وشامجها

العربعاطفيةدعوى)المحددغيرالشعوريالغورانغلبةمنالحديت0224770تلفون،اء8ب.ص.،بيروت،"االكشوفء

الخ....التقيؤ،التمزق،القزف،التذمروترديد(!وروحانيتهمء-----
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رئيسيان:عاملانالالميشببالثورة-آ

الحقيقي.الواقعفيالمقاييساختلالعند.خارجي:الاولردانالا.التاريخيالتطوريفرضها،الوقوعحتميةالثورة

لهداتصورنافيالمقاييىاخ!تلالعند.داخلي:والتانيتتشابه،متعددةمراحلفييحصلالثودةاتجاهالانسانمنالفنى

الواقع.الطاقةكدرةلعدمطبيعيةكنتيجةالتورةتحدث.فترةوكلأمةكلفي

قساددرجةالىيصلطويلةءمدةالشادالالمموقفاستمرانالمختارةالاقلية.المقروصوتطورهالعصردوحمجاراةعلىالقديمة

بكلالمشكلةيضغ.الالميددسالواقعيالشاعر.البشريةالطاقةعامةبرصورةوالفنائالشاعريعشبرؤكل.القيادةعسؤولياتتتحمل

نالاالالميراقبانعليها.الحكمةعنهطالباالقاديءامامجوانبها؟الاقليةهذءمن

الانسات.قدراالالمليس.القلبعلىثقلهمنشحياتحتهيقعددعوةالىمستندين،بضعمالجوابطريقعنالافشخارنستطيع

الالمحم.صانعالشاعربانتذكرناالحقيقةانالا.الشاعرعنهادا!عللثورةسابقة

:ا!ثم-جمنتخلقلانها.الاحداثعلىالمباشرئيراتفيالسلطةيملكلا

داخليةاوخارحةظروف!شنحةالاخرعنالؤدينفصلعندما.الش!اعرومنهممواطنكلعلىوتفرضالعلياالقيمادة

.....الاول.احرنسيءالثوريالواقعوتحليل،شيءللثورةالنطبي!ل

فيإلمسالمه!مريمالطآهرغيررومأطعحعيالعالمبحدثالتعبئرالان!هذءايلانساناالشاعرموقع)الحقيقةادداك.الادب:والثاني.الدمماية:يسمى

فأكيد،الممماموراءالمختفيالسببئعيينالىيمنلانيجببلادنابالقصرةالشاعريستطيعقد.-اللواقعلمعالجةخطوةاولهو(العالممن

نا.الجاةهذ.رتالةعنحزينمرا!أدونللتعاطفالاحتماعىالمغزىفميالفكريالطابعيغيرانمتثاعدةزمنيةمواقعوفيالموجهةالفنية

.-..انالا.والسياسيالاجتماعيالتغيزعلىيولرالذي،والزمانالمكان

الجريمة.عينهواررملطرداداةالسيصبح،البطيءالتطورمنسلسلةفييحدثوالجديدالقديمبينالصراح

القلق-دالعرفعلىوتسيطرالخاطيءالمعتقداساسترجعنيفةهزاتبعد

سصةمدىالشخعىادراكفيانيدخلبعدالنفسيالتمزقبمدةموتهبعدالشاعررأيانبشريةتتقبلقد.اتد؟ولالاجتماعي

لاشعوديةهحاولةفييبدالانتدؤعه،،نتفهعلىوقعتالتيالمسؤوليةالصراعاستمراديةمناكثريملكلافهوحي!لاتهاثناءاما.طولمحلة

الحيالانسانتبعدلاالقلقدعويان.التبعةمنالتخلصالىمتعممهةالمؤلرةللفكلوتقديسه

الامنيةبينالصراعوكون.الانتاجعليهيفرضالذيالقانونعنقوياابدايبقىانيمكنلا.المحدودةطاقتهلهانسانالشاجمر

هذ.يبدع،الشعوريالتطرفمنالخاليالواقعصلابةوبينالمتوثبة.الاجتماعيالواقيوتخلفثوريتهبينالاصطداممتحملا

منيتهربالواقعياث،عريجعللا،الشخصيالتمزلىمنالحالة:يلالم-ب

تقتللانيايحاربهاالتيالعواملالىكافبعدوعنهدوءفيالنظرعاطفية.يومكلفيوالعويلالبكاءبل،الالمالمؤلفيحتقرلا

الانسان.يومفيالحيةاللحظاتالمنتظرةالصورةبينالفجوةوقهتانالظلمالىتقؤدءالانس!ان

صالقعلئان.الحقيقيةوالحادثة

!مغسحى--

تربا

صوء5ء
لمجراقالصبرجمىصا

المعريالعلاءلابي

هنطاويخليلبقلم

المعروفانعربيوشكلا.الاديبمضمونايجددهاالمعريالعلاءابياللعيقريللفيدوف"الغفرانرسالة"

المعرىسخريةترىحيثصورهلاروعويسبرزآفاقهاويبسطالاذهانالىف!يقربهل،هنداويخليلالاستاذ

الرائعةوانسانيتهاللاذعة

الادابدارعنقريباتصمدر

سى.ه..----
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