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الفرءفيبيكوك!لحاميةحرلاكةبؤاحتىفصب!!في!منادهذهـسةن!تألملألمدنت!رب!ما-.-المنما!ئ!

عاىالحركةسيانوفيا)سببالئايمفسراخذاثلاثه:ياتاؤسقويامذهبا.

الرومافس!يةلعدوىازضقالمجردالحركةهذهتكنل!":برفولهاتوهذااس"*ويأأاشوفياورك!نورقيام

المجددينونقادنا1شعرائنامنعدداقبالانصحيحلميكنوان،الفرب!بة

اكزعةهذهعززقدوزرجمتهانغربيالرومآنسيمالادبدراس!علىللأ**

ان!صاركانوللكن.منهتتفذىوزاداعا-،1تبنىاصولاواعطاهاذلث،الماضي"الاداب"عددفيقرأتهاالتيالمقالاتاووململ

ملى+يدخلأخذالذبم!الضطورطنيعيةنضهجةعندناالرومافميالمذهـبالمقمالوا!مية.اًلج!يوسيالخضراًء!"لممى4نمت!بتاللذياج!باشاالمقال

الحركةتلكفيفوص-!،والفكويةوالماديةالسي!اسيةا:أأحوا!يماالعر!جودالو"وهوالموضوعاهميةالىذ!!ؤرجعلانظريفي

السابقةالمهـصرسةعكستهاالتيالاصوالعلىالمنضودةثور"4الروماقممبةلهذابها.نعرضتالتيالنفاذةالح!بةالطررقةالىايضابل"الم!اءس

كانت-وال!جمص،وحاقظشوقيتزعم"آا!تبمالتقليدية"المدرسوهي،اظ.الخطراوضهـ3ا

"فياواروبكلاسيكيةالنيوالمدرسه"4مثكلذي5أدورانضيعندناتمثلاهـ-ىوالمب!ادرةالتسرعالح*مةمنلش!ىوعاوضاهذا-مثلوفي

نساالتيالقصادبعضفيا!رومانشيةتيأر.جاحالكا"بكديويكفي.الناجعةالهوضوعيةالمئطقيةا!حملوليتطلباشكالااتبده

ثم،ايديوانمدرسةفيوانصمارهموتلامذ.نهموالعقادوالمازنيثكريالموحبىالمبرالغامضىالصفكير،التكترفيبلرغبةالقارىءاشعار

فيالثلاثيناتالاميركيالمهجروشعراءأبولوددسةشعراءفيؤ."4باغ.العملانطلاقةيسبق.ا)ذي

منصبعكلعلىيطرأانبدلاما4علإطرأ،)ئمالادبعيمنياتوأوا"لي!يطونالفكه!المنطقيةبالشروطالروح!ب!ةعلا!4جيلناقطعلقد"

اأتياللظرولىو.رزف!يرامهـانياتهويعتصردسالتهيستوفيصنوئبملدي"و"السطحمنآبع!دالى.ننفدلافهي،الاؤضلوجودنابرها

ماوأعقيهالاربمب-اتأواخرفيالانحللال!،دوكه.وبرر.لمهو!دتهوصود!والتجوؤط.الفراغفيندخلأني!جبامجوف!امننتخلص

."لمقالمنطالشعرومدردممةالوافعيةالمدرسةمننعرفف!صوالفراغاما0الروحمنخلاهبكلحيلالميتةاللسميكةالقثرة

محمودلديروانا!نويهيمحمداللدكتورنقذيأتيالمنطلقهذ!ومنأمامءارانوالوقوفغلفنرناالتياقسوراطارمنا("دسىالخروح

حينذروتهالنقدهدابلغوقد(قوسينفظب)الاخيرإسماعيلصسنقريبماضروابطمنالحاسماكهانيالىخلصانة.وادت،ريحالرمن

المضي!ولبناالرأياخنلافمنيكنمهمااننانعتقذكنا":قالالدخول.ا"ساةالايرزقناوللم..".والهمالحزنالاللظيحمللم

المدرسةتقليداسترذالعلىاتفقمنأفقدومانسميةالرالمدارس.زقليدفيفيت"الىاتخولنحوالاولىاللخصةهو،المطهرفي،الفراغفي

نسممعلاانئاهيالمحومةوالئتجة.المعارضاتيسىق!بماالتقلإدية."البميدوالىالامامالى?تخ،"قي

عجيياخليطافسمع.لاصداءأصداءبلاصداءالاالقصائدمنبم.!ذهاللىأضبهـوماهناكفلعلمئيراغاءضاالمكلامهـذاكانواذا

وزد...0001الااللعةمنذافقدألقنهاصداء".!ازائفاالولاءبئ"واجمغموريننزللىنحن":قولهافياقصودابيان

جرير!لعرالقدميميميالشمؤعولمطولالتالبتلملمق!يةمرالمدلىتقليدالىوالجنسانه"مرواوالفنالبلاعةعنآرائهمالرورىهـ!امخصرجميلاراء

.-/.-،.بهتلهجمانكرهفنحنولهفا.+والدينوآلمالوالحبطنيةوالووا)تورة

إلمعافىينئغبئسعرننايممالمعاعرلحدلااكومعه!يفيفبمك!لش!عرايح!ققور،ءبمني!نعغيوماتادالتياللهج!يتةاهـ-واتنا./جوفبمره.نصدقهلالاننا،ألسنتنل

نتحدثصباناأمصاللقد"اخرى5وءر."وزغمةلفظةل3فيتخوز:،

والتجربةاصادقةاالماطفةعناسةغظءوطلاوتهالاسليمببهءماعةمنه.

فكلاهما(التكقيب)و(4ات!نبا)الىحاجةبر!ونمعهان!أ.ار!ريدةوالاهـانالع:وديةبي!ا!اصلةات،دقزنجةاىونحاولاللحريةءن

مح!ودان.اليها1دعالت!يالدعوةلحديةلهاصلةلا!واعأ!لش،منورنراهبهماخوؤ،انغير.البريءالتعبير.نوهجالىكءوصل

...-جيلبرعدممصمت!صهـاجيلا،القرؤنبىرالمس!ننعبدةالاجيالتراكم

الادبيوسطنافيظا!رةءىيعبرالاخيردووانهفياسماع!بلحسنذصكأجنحتنايرثلكان-مظابةةء!أرةفيايكلسطبقات3تراكم

باللمقيه!!ا!تمكوفىىللنويهـكهفعلهاثجةوعامحمداطاهرم!اوهذكلإ4لنس،تصدان!قةوكلجرأةطفرةكلبهأصيبتاللذيالىةأجعالحذلانلان

وووسيحالبسمالهانعلىلنابرهنعئدهااوروثاالل!ة+قخوؤتاقلوبنافيرسح

***.د.."المجدطرقالىبعدإوصلانا"تثهادوالاس

الخلشلملوابىلشهميدلانأحاردهـمااًلحغردببمهن!"ىبننوقلنامقامنيقميدفيلدو"دنافلاالجيوسياللخضراءسلمى4ةبة3الذيالج!ياشالمقالهذااناللغريب

...الايديولوجية)اللبيطارنديرلمكتابل!راءةهـهافعلردعنساره

قربم-واكاني(وافىزةالادبمعالانجماععلم)اد!مهخ!لىاحمدياؤ!ارهان!ابظهورعلىونصفسنة"ضتوؤر.(الانقلابية

واللكابلمن،"غرييهل!بآلان)والمه!طالدينوو!ول!اناللىفوللهاحدعلى(التحريردربالىوتفودالعقلتعقالض!)

كثيرةباشاراتاالمتعلأقةوالمصاعبالتكلقيدرءم!مابموضوعهاحاطةعلىالمجةالمؤثراتمنجزءاف!جعله"الحيجا!ن!بهـداول"ءابهيتصدت

احمدوخليل.والاد!ةالفكريةبيئت!اوعلىعليناريبةاثياءءنبئف!ونالها!للمىو!فتللقد.نضسهاللعربيوجودنافيالدامغة

فيللمهاكبهتعلإالحاخ!يرأحر"يهنخلالجلمميالط!خوخلاعمةرلوضائيقكا"ر،لووخليلاصتما!اصطةفي،الفعلوردودواللتماملات.وراللهمنفبضهواتذيالبحث))

...."..كذللكانهوآشهد"لفكرالااللشعرملككونلكيوجدت

بروكسملجامعةمعهدوفيبفرنساالادبيالاجتماععلممركزفيسنتين/.**3

انواعية.باللدراسةجديركتابادنفهو،الاجتماعاما!دييوانعنالنويهيمحمراًلدكتور"ف-الياناًيرضاوأشهد.

-76ا!صفحةعلىلئمةا-استعرضانفنعد.القبيلهذانفسمناسماعيل!نمحمود

،013لم



حديثةمئهاثمان،ق!ائدتسع"الاداب"منالمأضياللعددوفي--سلإ.لمء----+ص-ضةش1

.!ثيروءكأها،الاولىلمحوفلةالتفاؤلعلىتبعثظاهرةوهذه،التثمكل؟!ق---..---

يأالى.ونلا؟ناوانرنفنمرةمجموعهافياللقصا!دقرا*هبمداتهاؤلا-

باطلا!كشعراوحديتكأ.مرالاعمالهذءالىالنطريمكنمدىأبر!بإملكامب!الء

صوفىتسود،انجميالحسن"اللكذبةواررلسحاءايار"في؟!مع-،5***

4عنتدصرجمنوجه.يستةاروجهالليساالرلالهمنطفئةالهرررقيوج!صهعلىماؤنيالرتلوقمسأللةانالقولجديدمنلشي

هذكي-القعأطلمبمهما-طينة.مدارفيثل.الثانتفياصحراارتىلعملباودالم!الشحصيالحسزتخطىانمنسبدلا،اللصحيح

شديدةمفككةجملفيانقصيدةبئاءو!تداعى(حجلررقلبوه.الاذنفدءتلتقيماالجماليةواللقيماللفكريةالاسسمنله4لم!صحيث6

.ينهارالحر!تخاللوتهدي.االكلماتقبلكمنتمتأ!)اللجفا!بالل!!الاورعلىونى،ءرهمالمتلقينمداركعندهتلتفيانينبغيمااو

بالاسلوبوتت!ر.لرتبكجملفياو(تفأروا!مس.تصمتاذا/مبدلمبلأب!فةا!هـممليضعاللذي-والقيمالاس!سهذهمن-الادنى

دهو!سقى،وإللكلمات-فعالللو-الاوو!ص:نبين)/لاعترا!ى.والتمقويم9تفيرواأنأهلمستوىعلى-التادةالخلإماتكانتآيا-

(؟أعنكالش!ار-تربحهاذأ-الليومالماللميردوول)،(دافةتاالموتامحىرت1رديخةآدضورليكونفانهذلكروناالفنيالاثرجاءماذا

.(ا"رأراتا5!ىالموت!و-خ!يرتنو-للج:نابيننحضاران0.)اللبفة،صعبحوليداامطيلااز"اوقبلكمخاضآو،تهأغثمرةتنبتلا

هن،ا!هرئةالمعألى!جةفياضحالواء-بط-اوواكلءصدوىولامل!"تتةيفء-ؤودة،الرولمقالىيطهجاللذجمياالفهـنانعلىكانتمومن

أصنؤفبم،معنىمناليهيرم!ؤيماالساعرمعأؤخنلا!اوالا!ههاقاخ-رون!بهمعهب"ركالذبمما-الم!ولمحا-فةقيريخا)خافيبايوعي

لمسصلآلصنع"ماءطيممعنىمائةترديدطىاللفدرةلصنعلاا!"روضهذا-خرىباإوبرنس!"الابداعيةاتجاهال!لمفييتبايتونأويتعار؟ون

.واحدة!بةاللذاتيةالممارسةصهـةللهلم،بهالذيالمء:ينمنالملائمالمدرجانبالى

الى!طعدلؤييل!،يوسفلسمعدي""فاطعثمانية))وفيشخصساهـوءتوقولما،الابداععمليةعندهعليهالصمدا?اللعن،صس

مجموعهؤبملل!مليننحققحيث،خاصةشعوريةل!ظةلجسىبمحاو)في.المتذوهـنجماهيرالىيقدمهديماالجديدةمالقيمنن!*-قهالى

صلالفثمنالاخرىالاعمالفيءاالىدالقياسي!برزهال"جأحمنقدروتشمرالىوجدانمعتتفاعلالتيالطليةالفنيةالثعاوةمن،هنامن

-كيللمتالياسمينباؤاتقيركالاولالمق!عوكا!وؤلممثال.وال،جزتستبعد،ال!نيال!وحمعاللذاتأغوارببومحدىاالقدرةومن،كيه

خب!يئة.دنياعنألزهرةفيابضاشبم)ح!يثخاطرطيب.ءناللديلمذاتهفيدنيمءملكلويصبح،الخاللقاناللفةمو!بةمنالنقل!!نزعة

أهـصدرهيالاولىالاربعةوالمفاطع(ايخا...الجذربهاضنربما،بر4اللخماصةالتجادبودبمبعمومهالفنؤيها"قديرلهاجديدةمغاءرة

ؤسدمتروءازءليةرؤىانهاعلى،الشاعرامكانيةعنكتثءهاالأجزاءالمغةاأىاالاؤتقاريسببهاالتجمه!الالصء"لاقشانسبة.لشورياوذلك3وتخف

اصنم!شاجهمنالخا!ةالاي!قاعيةبقدراتهبعلصللمصديثش!لفيالغصوضمنباوننفم!"4الوقتفيتنسمددالتي،المؤديئالفنيةا

ادممي!اتعلىتماماتعتمدالانجرةاقاطعوا.اهـكررةأالقافيةلايقاع-لمح"اف!سبةباالامروهكذا،وتجدداعمقااكثراتعملمعطياتيجعل

كلالشهدصافدفيال!ااةةلم!بقلقظاتاشكلعلىلرداوالذهني!ةاللىيرفىالا41اصحابهايرىاةكااايفنيةالاعمالفيالاخرىافىوائب

المقاطعوزناختلا!فنيايبررماعلىالقهيمدةنحتويولا.ا!قد!م.الاخرينعلىالعرضهـ"وى

+.الاخيرةالمقاطعوزنعنالاولى*،،لا-

علل!ايلاحظ-مااول،"طرعفيفبمهحمدمصيدة"الراثي"وف!اتعرالاخيرةأت!ديداحركةثمرة،الحديثلض!ردوؤصهدة

،م!ددةءمانعلىاللتركيزدقدانالىيؤدبم!الذيانى.مريدللنف-!إطولاوانمى،السابقالب-تيالنظاممن!ثا"لضكأمفلم،اءسالمعا(مرببم

عدىالشاعروؤ!رة.!هاجدإدةصوربنولي!د3ء"اءوالانجميد!االىاوعدبر،!!،للوالمحعا!*"فيوالرؤيةقي!جديداداءتم!قب!هدف

فيمبددةستظللمومكلنو،بحقاكعريةطاقت4قنرياموراتوليد.و/طورهوصراعآ/4الواقعلةحريعابلاسةا)نضمعربم!اللعملؤ!رات

مهسط)4وال!،واضحموضوبراساسعلىعندءفىتكؤ)ـم"اافراخاذاتخارجاأمفليدوثالومننسمتمداكقليديةالفهبةرؤ؟كا؟ت

ؤصائدوفياللقصيسةهذه!و،والمخاضوالخصبوالطينلللارضايضأولته--اءرالىزرءبكأالر؟يااس*فلتالروكلانسبةالفصيدةوفي،ا)نضطعر

اكشر2واكبرادلالاتبمث-وليحومللاللفاظعاطفياله-ءعمال،سابقةنفسهالعربيادكمياناكانالحديثةاللقصي!دةظهـرتوص-ن،دلخارجبن

سوىيقدم!لا2وتالممتناولهاما.ذاكتحورق41يرت،يئانرونعمقابكلير*ةءخ،-كانالسواءعلىانلأوائيتهويفاثرالموروثمحاريبيغادر

ؤلاسابوتي!سماراصرت-)نسبقىالرؤماالر؟ياأساسهاوصورتداعحاتجديدنوعمنبطموحو،-عرك،المعالمجديدةابمادعلىقطةاليحوال!مه

يطلقنى!!لمماافتلميني)،(؟انتالميتآممتأنا.ماتمنأعر!المشماركىةبىؤوز3ة!نتمعوروهالموضوعيوا)وء!الادقاتماع4أسالى

فييش!لنتسيحاوعوديالموتغامل!)،(اكهار!ررفيامالماا!ربيال"نعلىالطو!هذاينعلسانالةهـورجم!ءنوكان،المص-رقي

اظمةامنالملحخفاشةو!وت)،(ويمضييطوينيئم02الرماد/القلبالذيارتغيير.الحدفيةيدةازقهصلمقاللىاللمئ!ر!وحاتجهحيت

،(وحيداوايقانياللباسقطكبعتماوطارتن!ديك!وق.حطتجوهرءو!ناةاف!"وااللشعريايممورهجرمة"رهآذنازنته!رعلىطرا

،(الس!وطمواًعيدالخصبمنحطتأد-متاللهؤ!أ-قطعلنيم)،ونهثيف!الوالمحعجزئيات؟ةبعءنيفصرلاعضوكما!ه!لمحنبر:اءتحقيق

اصامتمزهركواطرصيام!لميني)القصي!دةاخرؤي،قولطانالىوهكذافيبالايهاعبالايعاءانصورة.ديهوتاءقي،الماعلالايجاب-"باددلالات

.(القمريةاللي!اليفيوخذت؟.انشطارفيكوني4بدلت!قالواقعجمديدةدؤقيءن!لت!لب!رهنملدالمجازهـو!ما-"

اذو5ها،الصكارسعيدلمعمد"ا!رادعلى!قال!يم"فيثمالىباللغيرورةمعاوالمضمونالنضكلفيالتجديدهـدا-ويسهةند.وتهـر4

اللذكرىصصانه.اللجزيرةمناكبالىالليلصكفي)مابعابريهيبفخرجالذي،الحديثالنتماعرللدىالعميقوالوجدانيالنظريألصاسه

رجهرهـلةصداهلليبلديادءعلىينزلان(الزمنوانكفاءةالليلوصمتحيث،الى،البماطنواللعقلوالحلما"مفويةمنعندهألابداععملية

ثت-م.(ا"طنالىحنينه.عندفياالغرببينسىفعندنا)الللبنمناللذاتيةالمؤئرات،بينوازنالىتيحققارزياكالادرمنقدريرتخللأها

-نالكلىيسننعمل-مديئتهفياوجزيرتهفيا"تال!عنيتحدثالقهسبدةمعطيماتهعهترتبطاللذيالامر،ال!5الرفيوالموضوعية

وفي.ياالر؟براءةوجوههمفيتلهث)أجو،!ولكنهايقاعلهبكلاممتحقفىة،كفنانطموحهوبمدىكانساناللشعاعروعيبمدىالحديثة

الجريحة.الخطوةوظلاللذكرىمنابع.تضيءأهدأبهماليالحلمهـماراللذياللضخمالحصادمن-لتأصيلهاكاؤيةتكنوان-قليلةنماذجفي

اذا.تخفؤلا)بقول"يفاجئهحتى(الكسميحةباللعناكبالنجوموتلتقي.اسطحياواللف!3التسرعبيئئعةالفلمالطيبةالنوايامئاتأزتجته

-77الصق!ةع!التتي!-ا***
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اًلطموحصةللفاةمثالاتهونانلفرياليمكنكيف:وهو-ويدح!د5.!.+!.+!أء*؟

تعلس!اكأنالرلنىهيبةلحلالطريقةبعف!للةعلىاواطاظقممت-ولمنحرريحاإللعاءلمةطع!ا

،الليوملمبناتغرآرءلىتحباناو،بينهـماوالنت!يطانطاللببجانب-.اهأ-!ماغ!لا!ببقا!"لأ

الحصينة\الننت"بقولهالكاتبيصفهالذياتنوعمنتلأنلمإنهااو*،"

معتمشببا؟"!الرجالمنطابوربينالقيتولوثمرفهاعلىتحاؤفاحنئرن"قهمةثتاءستبا،"الاداب"مناولضيالعددقصص

الجا!ة.دخولمننمنعهاانعليناؤ،نالكاتب"فطق.اللقصصوان!دع.المضعفمنكبيرجإببعلى،"الصغهرةوالعيون

فاننيحناجورجاللدكتوربقلم"محمدآوغلبممحمد"قهءةأما.نف،-اعنتنحمث

اجلمنلبيرمناضلحناجورجالدكأور.قصةتميتهاعلىاءزررضابيضدخان))سويدأصم!الاس!ء،ذقىقص-هبمالاولىاللقه"ة

فبمكتبهوما،العرببمطنالوفيالتقدمبمألفكرروادواحد،اًلسلام.والعنوانعهاموضوبينالعلاقةؤهماستطع.لموالت!"!صبلمداخن

العثمانيحةالسيطرةعنالمؤلمةذكريالهاسترجاعهو"الاداب"مجلةااللعائلةادوهافى!جمعالجا!ةتدخلانتريدل"يالفرياصولتدوراؤها

حق!دلنايكشفكما،انس!انيتهاوع!موعسفهاانعربيوطن51علىانعليهاواقسريةالمنافشةاق"يلبممام!ئا"،1نظرةويسدرطتنتعاور

-ابناءنحويرتدثانالاتراكعمسفنرىأنالمقالهـذاومن.علب"االعربلابلاغ!االلازمةالاجراءاتيتخذلى،وفوا؟4،الحدي!قةفيتظو

اللطانعدوهمءندفاعابالالاؤط+ماتواألذينالبطاءليالنر1(شعب0.كهذهنظ!ةيتهورانازصبورفلأقارىءوادع."صدورهقورالقوار

التيالمذكراتهذهيرواءصلانألدكأورمننأملونحن.رشادمحمد.،خالمهاقيثل،الزواجترؤضفريالانالاب"ملنال!اخلوؤجمما

العربيالادبةزودد!ذاوهو،تاريخنل"نهامةكلرحلةءلىاضوا،!بقوللها41:سىاتأزاأ!،وللأننجالصم2بناتضرارشلح!افيتتان

.معروفغيريكون!كادالادب!يةالكتأبةمنجديدبهون".الجامعةدخول.زريدؤريالان

نديم"اذالالىبقلم"العنيدةالجثة"مسرحيمةالىلانونأني:بذ!رعمها))وصاح)

مما(اكفلمنهمزقانذيالعظيمشعبناالى)مهـداةوالمسرحية.خففةانبافحج!ةنةالر!اتبلغ.حفيئ؟سا.يريا؟الجامعةفي-

فاهد.سبعةمنمكونةوالمصرحية.اللطيبةالمؤلفنواياطىيبلتجلسبأنالدينآيه.مح؟بسلامالآ!نئابمعاللعش!تستط-عانهات!ت!قد

وانهماقذرانرجعبنانهـماوالزوجةالزوجط2ي!ترالاولاإسهذفيا،جماعة؟لأ...لا؟واحدمقعدعلىبرليهماواورطانوالثه!اب،ةالىةنر

خفيف+انهف!يهيؤننرضحوأرخلالمنوذلكا!اماةالط:قةيح:،ن"لاهتلنج!بزولا،الأنحرا!هذامثلز"ءمللااللعائلية.لمةاليدناان

مالليةضائقةمنيعانيالروجانالمنتحهد!دافياوفاشف6"ونك.ادما."الفلالووا

والخدمالآثاديلاكوا!سيارةالفيلاهجرزوجت4ءلىي!قترحلذاوهوةاجزائهابعضنق"-!طويالةخ!ةو"لأقي،ا!ح!رة!ريالو/دخل

ت؟لكوميدشايذكرنابمنطقترمضالزوجةوللكن.اتث!واللجتالاربعةعنارسالمتجتونودتم،القمردغنروفتا.ن!ميررسا!ورنالاخرون"

خادمةدونيعينرانلللاز-،نكيفانهتقولفهي،القديمةالمصريةتحصنونهاواز"م،الحياةبعلمالفتاةيحسونالاخرون.الجامعةالى

خاء!سازفوآصتهالريارةتستصملكاديلاروعربية،اشعرالتص!ف."بجها،-،

للناسيظهرلاصتىال!ديقةفبماللعملمنزوجهاوتمنع.وغيرهمكصانتوكيفا!ربياذارلمغفيالمرأةعن"تتصدتمض!تثم

.التظرفاتهذهوامثالقراطيد،5انه،اءللقضشوتجالسي،انطعر-فيوتنبغ،القننالفيالرجالزتتإرك

المسرحمنفاكثراكثرالمسرحيةترب.ترطالثانيالمشهروفيالامثلةوأ!طبماسنماءنوابغتعددؤرأصتال!ديثءللعصرالىوازنفلت

لسميدهةالض،دميقولكأن7،ال*و!دبمما."...المراةطموحعلى

لممنزفلىستانيمكنولااكقودامساكفيصاذقانكاقصدهـلمىتحافظانور-ترطينارائهمءنالجميعتحوللءظاتوفي

"..بسهولهيديكي!دثأندونمنهاوعادتلالجا!ة!ريالذهبتوهكذا.ألال!سةنترف

:اللسا؟قيقولاناو.ش!يماءل-ا

النظيف.الضميروااللذهبي!معاناضرورجمماا"قليسبعضاذكرمنب!دلاونكن،والمنقيببمانقدا"توىثونوالقصة

قبشرحويسعد.يمدحونهانهمالزوجةتقنعهالزوجيغضبوعندما4.اللاصظاتا

ادمائق.تغازللانهاةعوباامرآةالروجةاننكتشفكمااقىالخارواماء"رو!رةفصحىعربيةبلغةيت!مونمثلاالىءميع

تحكيي!بدو!ماانهااذغريرباانجاهاالمسرحيةت!نجههذاوب!دوالفبرة.الماورةبراللغة-*ول!ومغيرلسبب-؟نركلأ!ا!تيوؤ"فقأم

امع/الجالىيذه!كلاديةضأئهةي!از!بماالذيهالزوج.شعبةاسطورة.)-9وفريالا!عازلمةاانالواضبحؤمن.بالفعلغرينةا)ورءعةعنهاتعبراوتي

فيسروهاجرةفينقودهيخفياعمالامنير-تهطينفءاذاانفيكتنطف.تفاهمسوءمطسردبينهمواللخلاؤطجميعامتفقوننفسص4واللكا.فب

.ارطز،جبجانباللطالبةفيه"نجلس!اناللجا!ةانلج،إهااكأةدتفالعائإة

نا.وبعدخيريةلجمعيةملكأنقودا.نلكآنزوصتهالزوجويخبرعلىتحبلانتتعرضربماوازها(صحيحهذاانا!غريب)ا!!اللطا

ولكنه-نفسانيمحللالىفيذ!بضميرهيعذبهالماديةضائقت4يحل"وكاساكتررماوانها(ايضاصحيحوهدا)ال!بومبناتغرار

يعطيى4ثمالصاءلتناولذالشطايدعوانفيقرر...دنيرةنقودايطلبولسر.(ايضاممكنوهذا)للخطرجعيةالرالعائلمةثرفير4رض

./المثماءيضناولوهويموقاتن!حاذاوتكن.ضميرهفيريحك!ةنقودهفيهيتعلممكانالجامعةاني!*!دون،ا؟بالتاوالمائلة،وفريال"ؤلف

النهايةوفي.مرةكلفيتعودالجثةولكنيدمنهانالروجويحاولوالزراعةواللطبوال،نرسةألذرةوعلوم،الور.راًلىاللصمعودالانحممان

يبتسم.و!واكلسنصعيرعاملمنهاميخرجأكفانهاللشدميمت!قتخياة!ااأ.-!اًلرعبةالا"ورتلكفيهايحدثانيهكنلاواق4...الخ

مالسرقتالرأ-ما!بةاالطبقةانوهوواضحالمسرحيةومغزىللمتنريفةاللخامسةالساعةفيبيتهاالىتعودإةتاللفانبل.العائلة

ضميرهمالرأسمالليون/يؤرقعندمال!يثورالمضلأ،دا)ش!عبوانالشعب.طاللبأيبجانبتجلسولمتحبولمتح-

ارتكبوها.التيالجرائمرعطداخلهمفيينووعندما،ورلبالف3وميديطاو-صعئلى4افااهذهره-زالذيالرجعيوالط،ليء

نافعلاالغريبمنكانوأنا!طيبةالمؤتفنببهيؤكدكلهوهذا،القدير!العربي51اريخافيالرأةءنخطبةسماعبمجردانهااذ

..المستغلةالطبقةضميرازمةخلالمناًلطبقيورلالالاستمث"كلةتحلفيدجعيتهاعنتت!خلى،اللحديثالعصرفيالىابغاتفيوموجز

مركزلانالاقلعطىء.مسرحياتعشرةالىتفكيكهايم!نوالمسرحية.عينطوفة

-78الصفحةع!أعيالىاللنتمة-للا!ننى،ذنوجههالمناسبةهذهفيسوالكايشطرانبدولا
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حين"ا!لياسيالاقصصادفقد"كتا،في!رى!قررهماوخامة.هلسييرعر.!سسيميسير4

المخاصمة،عامةبصورةلحدددية11ااةاللجي!يالات،جطريقةانأكد1ئأالاولرو

يحردلان-آالاوعيوانالحياةفيواللفكليةاسياررب"وا!كليةالاجتما.هـ

وعيه.يحددالذيهوالاجتماعيوجودهانبلوجوده-13اله"محةعأىالممنتهورتنمةس

نفداللغوللممانيوجهالانلهذتعرضاللذيالمقالهذاوكا"ب-،!سسر.ا

مص4يةقكانوان،الانعليهاسنأتننقاطعدةفييتمثلصريحا

:الاعتباربعينالاقتداداخذوضرورةالماركسيتلمنهجاتباعهفيتماماف!!.السهلةباللعمببةالمقالهذاجوهرعلىالعثوروبيس

!فولادت-"وكيفيةالماركشيالموقفغوللدمانيوضحلم-ا.طريفهيتلمسزالوما،جداحديثعلمكيالادبالاجتماععلمانالواضح

عشر.التاسعاللقرنوغيرا)ديناميكيةوالتركيبيةألنفسهيكالتحليلالمناهجمختلفويجرب

هذاعلىنفسههوردقدخليلاحمدخليلالاستاذانواللغريباور،كليطرحغولدمانوكنناب.والوضميةوالتجريبيةالديناميكية

تطرقلواغولدمانان:قالحينوذلكغوللدمانعلىأخذ.الذيافىخذ(4الروايس)بدراسةيغامرالذيالاجتماععالمتعترضالتيالعامة

لنفسه.رسمهاالتيالعدودعنلخرجالموضوعل!ذااللذيوالمحور.الدراسةصميمفييدخلانقبلالادبفنونمنكفن

هـلممينكرانيستطيعلاالاجتماععلمانغوللدماننسي-2اللرواب-قىبنيةبينالشمبهوجوهتحريهوالدراسةهذهحولهتدور

الاجتماعيالحرث!انرايهوفي،الاخرىالافمانيةواللعلومانفسىاالادبصلةاي.اللي!برابىالاؤتصادفياقيادلبنيةوبيناللكلاسيكية

وشامل.كلي.مامجتمعفيبالأقتصاد

لتاريخغولدولنعرضانولموكخليلاحمدخليلالاستاذوللعلالاشتراكيالاوروبمبماا!اقدباراءمتأئرغولدماناناضت!الوومن

البد-انبأهـمبةقطيغفللمنكوينهاوطريقى-ةالغربفيالروايةسيؤ-الفرف،كجبراردللذاؤرونظرية4للاولح3-؟8لوكاتش

ذللكوغهرواللغويوالسياسيوالانتروبونوجيالسيكوئوجبم."الروائيةوالحقيقةالرومافسبةالكذبة"كتابه

الجوانب.منالابؤنونسالردونتتميزاهـ--روايةانالىلوكاتشىويذهب

مارلواندريهرواياتتحليلالىيعمدنحولدمانلوسيان-3نماذجنلاثةظهورالىأدىممابهي!حيطاللذيالعاللمعنطلهابانفصال

وغرهم.وسارتروكاموواكزيبوريجيدأندريهويفضلباللذاتنموذجاليهايفافعشرافناسعالقرنفياللغرديةللروايةمتميزة

منالباحثيننجرهاوغو!دمانحقمنانخليلللاستإذوواضح.تولستويدوااياتمع0291سنةفيظهررابع

اللنىيالغرضيخدمماالرواياتومناللكشابمنريخ!1انموضوعهفينأليف"كشى-وتدوز،"مثل:التجريديةالمثاليةالرواية-ا

اللبحث.منيتوخاه.ستاندال.لاليف"والاسودالاحمر"ولرباتت

غولدمانوالاستاذخليلالاستاذمنلكلالخاصانانقديولكن))التربيةاللعاطفية"واوبلوموفمثلروايةالسيكوللوجيةالرواية-2

يتبنيانهالذيالافتصاديالاجتماعيالمنهجانعلىالاساسفيينصب.لجوته"ءليسترويلهلم"!لافتربويةالرواية-3

انيجعلناشانهومننفسهايفنيللعملأللذاتيأللكيانكبيرحدالىيغفلطريقتهانالا،الاراءهدهمعظمفبملوكاتشمعيلتقيوجيرارد

منعنوانتحتمندرجانهعلىولكنحدةعلىلامنيعملكلنقرر"الروازءالعالمطانحط"فكرةانعلىقائمةالرواياتتصنيففي

يمكناللدبافيفنان!إكوليس.أالتقسيماتمنتفم!يماواللعناوين،ادطالهوع!يتخطىالروائيانعلىمتفقانهما.كيانيثرنتيجةهي

اللفردية.السماتيميزلامحامتص"يمفياخرينمعنسلكهانقلمبجرةالروائبمانالىيذهبؤجيرارد،التخطيهذاطبيعةحولومختلفان

اللازممناكثرتبسيطفيهغوللدمانيبسطهكماالاجتماعيالمنهحانأما،والسموالحهيقةليجدمؤ!هيكتببرلينماالانحطاطعاللميهجر

.المتعددةبجوانبهالفنيللعملاللذاتيةبالقيمةيعترفلاانهوآفتمهخياليلعملوخلقخياليكعملالروايةانالىفيذهبلوكاتش

الىاتنس4منبدلاوللكنالاجتماعيالمنهجأهميةانكارهذامعنىلليس.اللحالههذهيتخطىانللرواليتسمحلا"اللشامل"1طالانحطيسسيره

اديبةهيبلبحتةاجتماءليةلليستاهرظواتفسيرعنوعاجزقاصرانهلوكانثمى.جانبالىالرواقيءنالخهـاصةاراًئهفييجنحوغولدمان

.الاولالمقامفيوفنيةعلاقةوبينالادبيالروايةشكلبينحقيقياتواؤقاهئاكانيؤكدوهو

ينتجمجنمعفي،بينهمفيماالناصوعلاقة،الاشبلمءمعالليوميةالناس

ونتائجاقتراحاتمجموعةبهلانمفيدنظرنافيغولدهانوكتاب!انونوفقي!ملاللذيالرأسماليالمجتمعفياي-السوقاجلمن

لهاخاصةبيئةفيسلفاومعروفلأمعينةظواهرتحرجمرمنمستخلصةعلاؤلآتخلقانتحاولع!امةالتعبريةفالاش!ال.واللطلباللعرض

المستقلة.الموضوعيةظروفها،واقتصادب-لآاجتماعيةبنيةوجوديفترضوهذا.علاقةتجسداو

نحنننشطحين-خليلالاستاذرايعلى-يفيدناانهشكولاعلماءومعظم.الانسصانيالواقعبتركيبعميقةعلاقةعلىاذنفالرواية

الاجتماعي.وتطورناادبئابينالقائمةالغلاقةلتببنالعرباللباحثينالاعمالبينعلاقةوجودعلىيتفقون،غو!دمانيقرركما،الاجتماع

،غريي!"-روبالابعنويتمانجونكتبهماايضاويفيدنا.الجماعيعبمالووبينبروزاالاكثرالادبية

باعتبارءغرييهلناقدمالذيصبحيالدينمحييمثكوراوبزجمهاللداكأبرالتناقضيسميهمهـاالىخاصةبصفةغوللدمانويشير

فرب!الادبيةالحياةمنجزءاوولفوصاركبيراعجابعلىحازكاتباح-لحودوبنالبورجوازيالمجتمعانتجهاعالميةكقيمةاللفرديةبين

العالميظهرأنيريدانهاللقصاصللهذابافبةشيءوأهم.باريىت!ولبعد،الاندثارتوالفرديةاتجهتوقد.الافرادامكانيات

عن!مضقلة،هيكماالاشياءويرينااللعاطفيالزيفمناًلخارجيالاححكاراتءباقتصاداللحرةالمزاحمةاقتصادوالشبدالالاقتصاديةالحياة

اهـتيوصفهان)ويتمانيرىفيما،والحقيقيةالافانيةالعواطفالروابلآفيمقابلتحولبرزاًلاقتصالياكحولهذاوازاء.الدوللية

كلها،وموضوعاتهالعالمالىنظرتهوان،الشعريا)نثريصطنعبلزاكقممل."البطل"أوالفرديالشخصاخقاءفيتجلى

يست4!لانهمنوبالرغم.اللجنونجةدرالىعاديغيرقيترمفهومةللقوةواأتعطش3اللفرديةالبورجوازيالعالمقيمعنصصببحانعبيرايعبر

."الرسامينوانمااللعلماءفيبهلافانهالعلميةللغةمماثلةللغةاللذاتكازكارالاقطاعيالمجةمعقيمعلىالمنتصرالاباء!وا!حب،والمال

ع!المايصورغريببهانندركغوللممانعنخليلالاورنناذمقالومنللفكىرئيسميةالرالميزةان.الوا)34اوالحبالغيرمعالتعاطف9و

غرييهويختلف.الانياءعلىيسيطرواانفيهالبشريستطيعلاجديداالفئانيصبحوهكذا،الفنلوجودتنكراقياللعقلانيةهيالبورجوازي

اللذبناالماركسيينبعكسموضوعيواقعيانسانانهفيالماركسيينعن.مزدوجامشبوهاانساناأسماليالرالمجتمعفي

هـ-فىافيغرييهينقدخليلوالاستاذ.مواقفاصحابانهميرقول.ماركشيةافتراضاتعنكلههذافييرنطلقشكولاوغولدمان
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ا!عدم!وىوليسلالاولالمقطعا!وففي.صارخةب!تاؤ!يةال!ثلاثةيعتبرانهمضهويسمتنكر.فعلىكل!ماموقة؟الازسانانويقولالصدد

اومنفي)الثانياخروفي.(كنعانييبقلموان.نفنيوان.ا)قاني.جوهريكواقعالوجودت.ج!لهبمم،ءزر"

وفيالتالث.(آلمدفعيصرخنمانالمبحوحنداءكيجيب.مكفيلمياصخرخشتلمحمدللخليلالمقاللينهسينعلىبهاعلقماا!ه!و&س

والثماعر.(الخ..نحيااننالتعلن.منصوقيالخضراءالشآرةتعود)عريفارتفيالواض!سحبمجهورهماأنوهأنالاصبحياللديرنومحيي

متيخإلكما،الاولالمقطعفيللطلالصفة"الوار!ط"ير-ءممليجريماوخاصة،التأيففيالعالميالركبوملاحقةالاجنببةر،لاداب

بقافي)،(اللخ..غرستلقداهماالثالثبالمقطعموضمينوكه!الوزنخصبةالانالفرنسصمةالثةامةانويبدو.المرفء"لع!اوفىدنبب!المحي

الوجدانيالايقاعووا،هنا/مابرموهبةيثرمماانهعلى.(الخ..جامعاتفيزا؟راا!نتاذاالماضيينالعامين!يكأتوؤد،"وحيةحية

الليلتغطي.جنيةاًلليلطول.لظل.اوتىااءقأبروحول)فيوخ،صىقىهناكالادبطاوجوعلأىصالفرنسي!ةالثقا!ةثيرإ/1دنيوهلماءيركا

(حبرونفيالليلأطالوامنوللعن.اللمحونواللدجىارنطلىاحلاماللكلاسيكيىةأورو-4انوءنبعيداانح!يت!ةةالاءيرع،ةالروالجاهفي

خريفية.أمس-4طوالتصيح.الامواتمغادةفربأتوحكتو)ومثل51بالاتجو"انر!أمثلاوفاكربم!ديكنزتدالمعهودةسه،-وني!ةالأنكلو

.(يسمعمنالقبرفيوهـل.ابراهيغياوالايتاماللفمراءابا.وافرابهماوكاموورارترتدمظتإالذيايفل!*في

اللقصبدةبرحمقت!دف3الرجمنللعبد"الاؤموار"وفصرة

باللبناءاكمركطالموديةالفن!ةاللغة-نسبيا-ميهاتلتتياتياالوصبةالمممكريشوفيالقاهرة

للقصيدةخإأمهعلىالجزئيلاعتراضامنثمةيكنوموما،المإماسك

!يكفي-قبلمنداني!ناح!يهمناق!أقهملهقصائد)ماشكدافبمئكنغيرهم!آ--حييسىمسسى-سسسيأ-.!ى...--.
القصائدنقد

بالفرار.لاذواحوليمنكل)اللصغيرالجزء!ذالمئالامنهانقئطعان

قلعتي.ناركلفي!جبهةوأتنوي.أضلاعيالغربةأطعملركونيأ-ا!اات!"فم!!لىورالمننتتتمة-

يني.تنادلا.ارجد-انأعدانيمننيررلص!الاحمي-لقألمو.انهارت4.سم-.عههـهـ-5-.حم

.(اللخ..أمعوانفكيب!ن.!ورأس.يجديلاالريحمهبفيفكوخبم

فيمإهاؤقىمحاوللةفهيالقصابالقادرللعبد"زوربا"اماهـنالان!.الكئيرةنثمعابهافيواللذئابالضمورمن.أرضنانزلت

رومانسيةر؟ىفهيالصايمغليوسعف"كااومضةمانئيء"واما،النظمفاع!51الخزفمنازهابا!ارهيركأفلم.(اللصمتيقناها.اإزؤطا

لابراهيم"ذاهلةمعحوار"هبةبقصهتلحهاناوهما.وغثمةمسإتفدةللكنسط،.موتحياتها)الفورعلىوأضاف،لقتلمهام!دة"فةوص"

استقرا؟اكرالاخيرةكانتوانا)تئاولسطحيةحميثمنالعريضاخرفيويردد.(ذخيرهيخلفنالمنخلقناهانحن.التحفمن

الق!ديم.البيتيشكلهافيالتحفللفظض،مكررايخافألاالمسكينالعابرعلىتأكيدهالفصيدة

القصائدهذهقراءةاثارلها!ذياتسا؟لاذلكيظلفهل،وبعد-وىاللأشيءخاقناهانحن)بقولهاللكريمةدعوتهيخهيثم.والخزف

المخمهرةالىاك-مراءطموجاناثانني؟؟قائماالتعليقهذابدايةفي.بادهبرااذاللهمثلنشاءماف-اءاذنخلمقبأتا.الثهادة

ناو.لهدر!وا،الابرداخلطموحهـالىالنسيءبعضاللطر!قيفسحانمستوىعلىانفعالاوفكرةاوموفففنلصهجاللاهكذا.(.لخففلا

والقافلمشةالشعرجمماالصمودهجرغيراخرتذيءاللحديثةالقصيدة."اللشعر"ينئت"دمنعلىالشقةأبعدؤما،اللعاديالحديث

تيبة.الركثيراترتفعلا،المناصرةالدينعزلمحمد"كنعانيةأغنية"وهذه

/ايودبطكاملطمقاطعهازر"هيكما،نمائمةدؤىمجموعهافيف!ه!،السابقمةاللقصيدةعن

عم".سسى!حرهىسسحماور.سسيي!.عىص!هحى

:!!!!ي!!ف!

طوقانلفد!ى

ماالذيالاسىذروةعقالمرهفالتعبيروفيه،المعاصرينشعرائنااكبرمنلواحدةالرابعالديوان

الحديث.العربىالشعرفيوحدهانسيجقصائدهاويجعلالشاعرةيحاصرفتيء/

قريبليصدر

حىءسر.مر.*!ر
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واسة.ءعمرصيةثقاؤقىعنيركثطفعمدءفيالالمانياللمسرحزقدهكان5

ل!ص!ا..

....!15الصفحةءإىل!د!لمئ!ورتتمة-أ!

الاسظورةمنطقالىالمسرحيةالحركةمنطقيحولانبريختيرحاولولم

يص-دقوذللك.للمسرحالاسطورةآخعوازمالديمذ.. ء،الاسلمحعل؟ما

ن)يب!دوالتي"ماممماوتالعهبون!ن!بلاآ--دا))ووسصهههءآىادضا

يح!.ممااكثربهاترؤورالعا/ما!!!!هح!!ص،

تعصانيكانتواناأ-كي"فيرةاللصواأعيون...الحؤن))ومصة

ناصفاالم!حومن،حقيقيفنانمنتمنبىءانهاالاأةوأ!ه!ابعضوف!هر..لليمها!ءبالمتلمهـ!عنمت!هدكل!يمهن!لام!ادلىااللصراع

واهـط!ية.ا!"فاهةمنا)ـهاؤلالركامهؤاوسظح!فيب!،!ءلى2مخرلخ!ضحولوالىزوجالزوجةبينصراعانها41شهلمةقيوالاولالمش!د

وسوداوير-جةتقللعرو!2لابواءةالىولم؟مةننهو!،تحكممىفىالقص!الكأ-دمينوجايزب!نءساعلآالظئيا!دوفي،ا!ةتكابف

قطة،المحتظءفياويالرربةفيالنهفةرلمكؤءجم!د.اواومحيةأالح-،ة!دالمنتوفي.أ!روودأصصاءبروضوناأء!مأنوهوجداغريبلسبب

أصسكنت...باحالءوبر)ءيمآكهاران!طةذلرنطا!-محرجاعوفيباسءتت،ءالمسرصءكأزهايرةحتىهـتمرالت!ه!الجرةحكايةنكثشفاثالتا

ومحبة،حزنبرجفة!احسدوج!يزءتبتا)زر!ةنحوالم،طةأطالمحر!،-دهسهاوامرزفيزرعدمءلىاللطباخؤيهوجمراالذيالرابعالمتنههد

.حضتكههـ"!يوشثمنضى!تححنب"الصمىبىرآورهاعاى!اةمغط.الورنت!اءلطعامباف:ة

أهقلنفي!اتنضنلال"لىميأءةالبرلنلكاجسبدهواللصغيروأخوهانتساولنودواًآسرحي!ةالاشكالكلمنءتناؤرخليطواروصءة

بدهـوعبكي،يحزنكهفيعرفلااللصغميراخيويكن...))صءاتهابىداكلة"نالكلامنلى*بادلوألاشخاصثونب-ببالا!سصيةلذلأونان

نحلةاوالداروضاءفيحالرةفرانتصةرلإمقبماسرعا!ولكنه،صاوجة.ا.بةالنهـ-:ىص

."...دموءقيشطىذبىارةص+تاووخاص4-غريبةتحولاتنيرةحونوالمسرحيةفيم!ء+ضاتواله

عالم!افرازو5اذ،الخاصطابعهلهةالقههذهفيوالكزنبحدألهءماليدالزوجبة-ن!ةانهيفضرضءأارالنلا.ةتحبكعندءا

يزيل-او-يرخفيالذبممابالطلاميحلمموللذا،"صمتاتقيلىش--حضدجرائمويررلكب،ذ/ثيدركيرجعلهماارألاستبصمنوعنده

المبشران.القطةعيون،المشن!اةاللبرأءةتلكالايض-فولاننبرءكلوهو،يعفبهمبراضلهان4و"نت!كلة،بذلكوي!"ر!ا!ا"لمةأالبىققي

اللظلمة.فيتامعلاعيوناالاهأنةنيفهمانسط4درجةالىوابله،واللحذقالذكاءشديدايفها

ا!ادةالىالثوقانه:آ!قرغبةدلا)"الشوق!ذاوبمل.يرفتسللالانهاللمونآسودالخلمدموان،4لاطراء!ه!4الياووج،ة

.ضوءوطرتيالنور،الاولية3:الهمرالىاآهـالمةتقولانحدالىبلهاءاحياناوالزوجة

فيطريقهيجداناستطاءءنقل!عبةتجربةيخوضوالكاتب،-قىةءؤهـلالديكانعمالكوبين:ج!ثألفرق.نكآدولكما

نأخذهماوا*ن.واس!ينوكانبوووكنرجويىطر/يئ:ئكةالشطدروبهاالحواقا.ء.(فقولأنالى)...هخلصينوخ،دمصن،فصةباوب،رة

مجردظلتوا!ة!اعياتوالذكرياتالاشواقانهوايقصةهذهعاىمنثيرال3فببكرجلو!كنك.ء.(اللأولاد)!!ممرببةخهـاملانيعليك

مجرداللىلتحواتوفنيشهازكانبقدرةولولا،ىوأ!احتجاجصرخات.اآديرمقراطي!ةرواسهب

المحددالماديالاطاراؤهقادهوالقصةهذه-تقصماان.منانتررفضواأنور-!اآذاتيبه.،رالاستءاىقادرةفج،ة05هبحالسم!يدةهذه

جويساليهتنه4ماوهذا.اجزائهاكليغنيانباءكا/"كانالذي.بالرقعاءنلأاآذيالقميصوواإ!ضميرك:ايض"االذاتي

ياسينهـ-لمتبروايةفيرائعةورةص-فيتجسدوما،ولمحوكنرنديملللاسنناذاقولانآودالمسرحيةهذهءنصديثياز!بمأنوفيل

."نجمة"العظبمةء-ننمكنقدذلكقبلكانالمسرحفيجدلاءت!ء،بريختانخثهفة

اللنية،اللكتابةعل!يهتكونانيجبلمامثالهيهة4القوثغةانهذاومهنى.الفتيةادواتهعلىوس!يطرالمصرحيةاًاه+ضعلآاصول

الاثفاظاخههارفيالمرهفةوالحساسية،اثت!رافيالاو"ء-أدصتواذا.ناللفبرهذالج،لهولليس!تقنهآمنزجاوزاكانبريءتتجديد

وانهفاءالخارجيمةبالزخرفةاللحاملةايلغويةالتراكيبتلكلتديرنتقفانالاءلميهفمااللحقيقةهـذهمنيرت،كدانحفمةندرمذالاورتااراد

شطهالب.المرعبةوالتظرقتا؟قعرةاالاثفاظ2؟و21سنيديتىاز"ديرنطختبرءقيالاتمجموعةالىيرجع

!!ع!

أ/؟،ص!رأالمأدضهلرض/لأصلأأا
ه،

مي،1ص.،رلبامه

الرحومالكبيرالفالسمطينىلللشاعرالمفقوداللديوان

طوقأنابراهيم

ويغنيالطارثةمنيحدرداوياصوتاكاناللذي

الفلسطينياًلشعبلن!الويؤرخاللحبيبةيلأرض

ل.ق35.حديثاصدر

الهـ7


