
!ح!!!ا.!ص-ماللأ!كل(!،كا

ناوءحويوالاطمئنانوالسهادةبالرءسيشصنا!مااثمانياهدا)كا--.

يسرلاجاهلصدإنتقديراقلعلى!واو،صديئثيابفيءلحواو!ير3صل!قي

.(العاقلالورلمويصرناء!ابكث!براكثو

ا*كر(وحوية!والاص)فيبرقةلسلمااللعاميةمنانتقالةالا!ذهوما....
لآبداليتفسعيراتءلىركيزلىباالأطهك!اوالتحاليللافبةالاصالوعليمةالىممجالها)مم!"دءريربع!م

مأدانهاانسبققدي!هاخلافلمةالىألارتهـحانمظاطرمنءظ!برالا!م!طحكأ*بملا*

إظعراقولنفسه!و(ال!هـو)و(الصديق)عئؤالتحدث.خبالكا"قمااف-4منال!ا.يااللق!مؤجم!،الىنو!بمامههثاًل!كأورينناول

.(وعاف!منبا!داوةويرميعنياثنرايردمنصديرصي)القديمإوطنيهوا،أ!و!هوصالاخلاق:(الفكريرةا!ثورةالى...والاى)

قل!ااءيروللعاقلاو،(ل!!وا)و(يقلصدا)اف!باكنممهفالالانمثهواثدفىكلاممتركالسمالظ**و!حيث.ل5لهايةحووللفكراصةحر،ولفكرا،ةحرو

11و"ى،الواقعفيتفسيوهاتحدا!المبة*نمن!ردية!مصأ)ةهوادعاف!الوفيو!ها،!،وارءكا-ا،!"وءهلا،اد،فىوصرإةهـو

....بة..إمملواوالوطئيالاخلاؤى،العملي

ارننفبر"طسضوىالىزرقىاندونحدودعالمواللفردبةالنا!رعلاؤان

صلايتقديرمكلىتقوىانودون،المجتوءلاحوالي2ة!والو،!أوالنطرةالاخ!لاقتطورالكاتبثكرح(ا!ووعروحرقيالاخللأقي)ة!بما

عهـنالبعثفحوتوجهـضااذاففه!،.-كمإع-قىالاج8شسكلاتولواعدفيك!!عاهجممااسضنأجالىمتوءه!لاالمادياؤعالوزطورحص!بالاخلاقبه

فيكيرفعثل!نادلكمانافلاح!بنواأيعمالبين(الهموو))الءصدبرقى(واروامابةهعنهـوصاءامء،ز!اىافولءاكتيرا*خلاقبهبمةالهءبمان

نالمبفا-ذياالاخلاقيالءانببتقدمتميةالجماهيرئةالتصالم،ب!-ةامىإ/ورةاالمرحلى"ؤءبم،ن!مهابقبمطادافبصاالاووبمماالةكر

البخساءشروطو-سقط،الماديللجمانبخبعيتهاللىال!ؤبأفى-،رالصراع"!ى!كلاهبنوموزة،م):انبالكا.ووول.ج!،ررةهـرص!ةءلى

سياشبا.المتكهةطاللئوريالاجتماع!،الةكرب"!رب!مفييمض.وقح!.-نامه:-ام!كووالبهسبءهطرلذيا

الحزعف!ن!"علىالكا*!ارت!ادلطاهرةوع-:لممنوانطلاو(،والقيما)ج(!لىلأالقبممنمخاطماامترأممامبلملأ،ميراثمومامافأ!

...الم!مىءدولاوءر.ع!صهتمومبالت،قىالرأسماليقيموالى،ءةالاقطاع

همعةمنوخلدىعااتمولطرح"للىقيوداذال!ماأركطاهف!ارىلاالفك!ءإلو/طنيةطلاقعالاش!توالمحطا(:ظمءلىقؤدمووانو!ير-دتبص4اننرب!الرزيا)جدبر

..ص.....ر..(والل!،رالمادةضؤونفي

برؤسفنىو):فيقولم!ز.لرافيلأالحيمةالهزوررا)مربالثعقفينب!حميا4

ذ!صكردأهاا)تر9صلمة4افينمضلما!عربئحناننااضبفانالانالةه.دي"نلرو!-""!دمتلىواعنحوعلى.لدبالكاإضعثم

أجبتالتمقصيوهذاوزربقعمنعلىلىمكقان.رللاطوشعوطاالحد،إثالىبالا-تنأدالجديدالرأيجطعبح3وءرمللأ!الاخفيالجديررةلاهيم

فيقد.يةالفكربارثورةالقيامبأءخاقهمالم:وط-ءتقفةنجاعلى:زوددبدونهـقارتهمنالجزءهداوفيبرهـاكوالكانب.تمقلبسرةاخلملاقهقىظوراًتء

ذه!-ةوفرصةصالحهقمهـوةاللح!رثذلل!مناوةخزوانعهـ!مكانةبر-نالعلافعلى!ؤكدحيتشنتةلمجوالا!اكءيىلفيالمار!4وص!ر

....-.إبضاعا)بجنو-اهـ-إديال!"،سمهاي-بةعلاهج؟(التمحتازكماألت،ءا)

لرئيسالخصهاالتصاقعروالنوالاخطاءزللكوراءللتغلغلبسخنغاونها

واوضاعناأريخناآفيالدفبةسبابهاا.!متكنفةوا!ك!النا!رعبدحمالالذيالفوقاني3مبا!ترمناضحالوالجزعالاالاخلاقوما.(ا!وقا.ي

تبتنالر؟ماؤهلواولو.ال!ميقةا):فسيةو.عقدناظوقيموعقلمائدأأ.اجد"بوضعا4"يىىورور.اولد)قىاالتعبراتلب"صبصانيع!عي

فيالستةالايامحر!هـو،افدح،!وء4اشضعهـذيرهقىقكماا!تردىتيارالاسمنمنمكنةعيوف!،جدبةمرحاةتإ؟،زبيةالعرالامةول*ون

0000005الواتبواد"طةوتحركهات!كوينهافياه!!سةاو*واصفاتشروطوثببت

الم!ولطلت"من*ه!دىاللقعةيرةلىحدىمالللظلرلرىءفيذىنهددىكلاوامن!ولمقأنيلات679الاخلاؤ-عةا!فبميريموبالضرورةصخالمبالهصر،قياللعررءةووة3افا.قد/هة

......كابحةؤوةلاقىداف!ديناءملأيرةقوةب*وىح!نى

.(المربالمثقفينكاهلعلىالقاسيةالزيمةتلكفي

ه!و،ن!سهفي!ؤضلروماو،حوهر!اشبثمايرءضاسىالكاتانوحوبء1)وهضءقى)!يصد)دةاكأرو"!مأايعال!فل2البق!ل!

...تكلاءباالمة،ومخةمعومهـفالوطصبةلمص:ىتة--رتقدإم"*إولا(ال!ر
داخليمااً!سياسيةالانظصةفمئطالاواىلأبالدرجكانالفشلسببان

!يرحكوماقكافتلأالوصسالءر!لأالح*وماتهـحمتىمخادجيأص!دوبسه(طني!ةالوالك!يانة)تهـ.لأؤب"براتتا!يااء!االىكثبرة

بلالهيامخلوقالليساثقفوا.ديمقبراطيةءير،ءورإلأمحر،و!ا!ببربئا!باء"ة"دهالذاباف!منم--طانوعاادكضوراوي!رح.(طئىالو)

مواربرلأبدون؟تكرانيرجببلخصلملنلمبد3و!نىلاالرور-رو-بئالوطنية
للمضا!قةء!رضنضممهو9!ى-،تكالا!واءفيلتنةممىانانسه

./هوبدلاالتيا،ولىالخ!ةهـولالن!صلمالاتواًؤءاندلك)،ص.!!نقماط

ناههـوالاسابىولكن.دورهاداءعنيمنعدىواللتفت!سروالسجنفيثر-هاسبئاآناعلى/إنلااللذيؤ،لغكر.الفجهـء!و)قىنخوء:ها

!مارلساللذ!حكمفالمثمقفنؤودورلحكغلعماههرهولكا!وحهنوربورماللم!قةالفلاهوحيئزهوخطيبمنهـصرةاللفلن!خير،واوجعالماوانوحةطالمهتامتشريحا

.!لكادبنالنض،ببةالواجباتخلالمنواجى(ذ4.اتب31ذصص.ما،(..عواطةغماويرتهـللقغرورنمايرضيوكاتبطعر2و

عئيحرجلافهـو(ملاللهوحو/"الفكرحريئ)الاخيرارقهماما!سزةالمقاللةئكل-الجزءهـذافينرص!انفت!عالواؤعوفه،

هكثف!ما!الكال!شفحست.صوموضوعاتها!وا!خا!اغلآقا)55ء-نيجي!اتدر-بتهداكب.و!ةاواط-لأهالتسقماماتهبئءبالكا

.بة......ادلولا!ذاظور!كيف،اوطتءةالمدلوإشرحلاادف!و،صبالايدلىولو

هؤلمجمصنامتثب!ةدلنلتؤف!طي!لممايت!عطثواللىقوانينهعليناثسبم!رن!ءوءمللطمةهشما)اكةص(ءنإثبراللحد/،تفيفأنه،الىهشر،نايقرلامندعا-لماالكلقدفي

.الاولكذ)):ءعيتعاطفضهجم!،(خلا!!ا)لىامننحولا(الهللأج)او

-19-الصفجةعاىالتنمة-:يرفضو(4مراصقؤلمناء!ماالامبئوا!ناصحالصدوقالصديق!و
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منج!قلا،الاجيولطعتعمالعلىلمفرلع!لآبوبةفيبخاصمةإلعجؤهيمعنناجيصمبلاش!!ط!!ا-

كاذبا.حلماالقصيدة

هذانفسهءلىيطرحالناقدفان،لوفيقبدردوريأتيوحينمصطغىعلبيخ!لالدبقلم

باسلوبجيدةيدةقهيكتبانللضط!يمكنهل:ف!مهرغم،السؤال***

الذيالمشعرءلفيذللكاًئباتيحا،للوفيقبدران*لبمو؟ثرياللقاسمشعرهـهـا-الآدابمنالماة.!اللعددقصائدافلبلثير

بهعاملةابدءبل9امامنانضمعهاانيجبملاحظاتبضعوهناك.كتبهوولاذيا!هذاا!روول:الاذهانفي-ردد!لمالؤالا-!ثىودرو

و!ط:،و!قبرقعيدةعلىالص!ود-اللصمودلمرحلةالجديدوالفهم،!ةلجداالحهابة

،"طازجة"تكونانيجبالشعرفيالنثريمةاللعبارةان-1نك-ونفاننا،نعمانالجوابكاناذا؟حزيرانهز!مةبعد-!الامل

ناغضرومن،مرةلاولتمروكأنهاواكهنالاذنالىنفسمهاحملءلمبنمااطنابهضربقداض!خلفاويكون،أبقىظ!راولاقطعادضالاكمن

.الجاهزةوةالنثراللعباراتبحواجزتصطدممع،لتعاملناومرة،وملابساتفيممنجدلماوهمنالصممرة:مرتين

كيم،ابىإشرم!،هاتتجاوزدلالةالنثريةللعبارةتكونان-2اللذي!ن!موحده!النسعراءوليس.الل!يمةقبلمابعقالية،الواقع

حراراتها.تفقداندونومن،لأ"الموسعهالكناية"أحتتنضوي!ل!منانتيالنشرياتكلوانما،اللخطبراكزللقهذافيوقعوا

،خاصجوذات،وجملهاابياتهابتمتابع،ا!قصيدةتصإحان-3وبدائبته"تخلففييعادلوالذبم!،صفحالهاعلى"اللشعر"هذا

ترديهامنارىءا!قيورقل،ا!أئمبةداءليةموسيقى!نيتفقنوعوخرجنا،اللحرببهادخلنلمالتي"انب"العشم"القليةتلكطحيتهوله

فبمكما،ونتربتشبطمحدإحركة،الواووعاللثعربم!مغزاهاالىاًللنثربم!.الممهوسنخرهاوقدامظميمةاهياكلنالتظهر،اللحممنخىءواًةمنها

السيمفولي.التأيفاطريققارعهعاى،المخزبم!عرير!مبكل،واقفبنا!ثمواءيصبحوهنا

؟هذامنشيئاتحققانلوويقب!رقصيدةا-طاعتولمناسن!ةالشمعريةمناسبات!مرصيعدليزداددقطالاحداثيعتنصون

هـصمتباعدةاجزاءوزىهـفيد؟ورالسرتهالشاءروضعر!ر،حريرسالتعلواقدانهمحالمينالنومالىيخلدونوبعدها،جديدة

.الاحكاموباطلم!صفبكأالووبالصورباللرداللفراغاتوملأ،ا!!ة.اللببقيةاطقأواقدبذللكانهمنالميمن،الثورةسيرةفي*!حاكا

واءمحةجربتهاةان?،هدروسغيرفيءذاتالقه.جدةبراءتهناءن،ا!ط!ية!دهفي"للثوارالمجد"فودةعليقه.جدةسقطت!قد

مم!لىء،اًلبنيةهزدل،ا،مىمغننشبغعنتتحدثفهي:جليةوصورهالذهـث.اللفعلعلىا!قدرة!ا)-صتحسهببةدغدذةندأءاتهاوجاءت

عا!يرورهـيبن2!ذياالواما.اوطو!لبتاروخهاوور!ع،مصر!حبالت.كليعاليقص!بدةتقفاين،ثم.ذلكمناكثرعنم!انقففان

.ء!رةمعذبفيدوحيهعنفينبىء،الخارجيوأ!المالداخليالاعهىمنفكبادوافدهاان!الممطوطالطولب!ذا"صبايايا..5ان"

ناالوحيدهـمهفان،معاوالبراءةبالادانةيوحياالشيخهذاانورغمالاخرينعنهاحاجبة،لطريقامعالماضاتالتيالمن،زمةالذاتمعين

اللخصام".وازقة،ا!فكر"قلاعكلفيا!ويلولتاديخهالمصرحبهيرفنيالذاتمورء!عخمالجنديلحليان.للهمنوسلمنفيهاجاءماالا

ناكما،اللعيارةفيالاقتصادالىت!ر،ذلكبمه!،وا!و!رة،والاسقاطالتض!خموببن،حولهمنالاشيماءعلىيسقطهاو،هةالمحط

النئرلأشركفيتسقطالقصيىةمنكثيرةاجزاءجعلقدالعيارةبروداين:صراخسوىلهاكأفذاتجدلامرضلأنجتورالمشعريمةالصورةتعنري

ءباراتهتطعيماً!شاعرحاولوددما.وافافيةالورررعمالاعتيادي؟الماءاين،الماء

ا!ممعهـءرفأن،والسهاتالاستماراتدبعض،احانا،النثرقيالتجربةمعضعامل((صبايايا..عطشان"ؤاناخرىج!لآومن

طفتعلىبر"ورمناكثرتزنفلم،ةاللقصبس(ناعلاءفيتنجحلمهـذهفسيا!قصيدةوق!تلذلك،قموندواجزاؤهاوتؤاكم،خامكمادة

التيالزياداتثقلتحتك!برةاحياناقخت!نقالث،عرعبارةان.وج،هااحتالالتتجطالقصيلىةصوربعضمنبالرغموالرتابةوا!سرديهالنثرية

هـ-ن.حاءاتالايمنا!كثبروتبنر،النفاذءلىقدرتهافشعطل،تلأح!ها،النفمصقيالانفعالاتعلىاللطكيدانكما...زهامهامسكعلىالشاعر

االث!،عرفعلولو.مكفة!حواسعةتقيةالىالقص!دة!اج!مااًلمواففخلالمنجربتهفيالنظرءنلننطءرااب!دةاك!سروالل!واطف

فيا!هاللمنقطةكو!لم.لامحتبارباجديراشيئالاعطاناذللكذاترؤياتظمهلاالمذبماالتشتتمننوعاواوجد،المصرةالانسانية

.رللهااورؤلامبرعلىاكد!-هاعرالثانا،!ماةالشص!رع.موفو..4ووـشةءفورمالضيدةظتلذلك..فكريب!د

جومن!ط!فاؤها"اظلماتاوحر"هيدكلصد"وصبرةاماظلتفانها،"ش!موان"البابف!نححسنالفا!قصيدةاما

طغتلقىصه..الآدابمنالماضه!االلهددقص،ئدبقيةءنماهاختلفتالكاللن!.اعرهذاي!نقدهء!اهمانذللك،المناسبةنطاقىداخلى!صورة

داخلز!ضاءل)1("لعبة"اماملفمصهووجد،ح!رءلىالذكرىهذه5ئخلتاذاالوطنهقىواللقصائد.باللعامالخاصتربطاتيا!وردرة

اهـإم،واليوم،فهلالىتتحولا)كالمةكانتبالامس.الحارةاللذكرىوقمت(لمفوا!"وقصيدة.الادهانمنترولمالرعانفانهاالخما!ة

واقدام،المكتباتفيال*ننبرؤوفتزاحمالكاماتأخذت،المعبةاهذهامحت!!قدال!ثط!انمنبالرغمالمحدودةالظصرةالهناسمبةفخفي

ابشقضظاللجوهذاخلالمن.سمندالهاتجداندونالفوارعفيالمارةع!ىجعلهاانهي:اللقص!دة؟نقاذكؤلةانهاتطنافيعبهرفيطربقة

!كما!ةبا،معاوالرارةبالحرارةاطكلهاانالانسيع!مىلذللك،اللقصيدةانتفضلاهذا.الشهراءاستها*هاحيلهةوهي،ا)جؤ!رةلسإن

?!!دالماضي!ص!الكلمتينوبين،اللقول-والم!لمه،الفعل-اللطافيوالعماس،اللجاهزةزلاسشم!مالاتس!:،،ايرضا،وقع،افط!ر

غرور"ء-لملابةوهـع"..!سماصنافراشا)ءاصروالح،دكرىله"هـحمرتديظياالاتصورهلكن،هادئةالل!ءميدةغتياً!حاولانهمع

مسعرةجذوةاطفاءعيستطبلن"تاظلماابحرا)ماعفان"العابرين.منهاكبيربرزء!لى

واؤما:،المصيهاب!دهقرتبطلاا!ذكرىان.اقاعافياجلمنالاغنية":قص!تهفيالعتريسهحمودالىن!لوح!بن

الخضراءايامكالىتدف!ني...ارادفقىد.ايضاا)شماعرف!4وقعجديداؤخانجدفاننا"إفرسانا

الاردنمناءمداء.الشعسرعنالقاممجزاظهارعبرللتىرىءبجربتهيوصلانالشاعر

-59-اوءوو?!لىا!مة-اللقصه!ةعجؤالىمباثرةاثارقديعونالواجوقى،ه!ءباعلانهوالمثطءر

اسمنج!قددامما،يقو)"انيريدلماذلنب+!،عبرةولا،نهـفمه!ا

ودؤس!اءم!وككلؤنمرانمهاداثناءالمفربفياللقص!دةكتبت-اًعبارةاءأ.غيرهممناكثرالمظلمةالفتبرةشعراءرددهقديمباسلوب

نفسه.اللقطرفيالاخهرالعربائنه،ءرامنءباشرةمستقاةانهاليفيبمو،اًلمثمعر!ةعتريس!!مود

هـ\



خروجهوكيفيةالليطلىهدالماضياسترجاعواخرىامراةمع!نس(طيىافبم..لفضيصا
احدأثهامنحداامتداداالقصةلناتقدملااىوبالتا..

وطنهمنخرجفلسطينبمااللبطلبأننعلمونحنمنهانخرجاذ،المباشرة

.الصاهراتأفخاذبينللهيبهليطفىءأوربااًلىوجلءالربيع!مج!الر!منعبدبمقام

يمكنلااذمكرورةمسألةوهذه،هذامناكثرتقدملااللقصةان30**،

الوؤائعكلتسردقصيرةقصةضمنالطويلةوالحياةالافعمالهدهنقديمالادبن"وثالثة،عربي!تينؤصبنالآدابمنالماض!العددلمضم

تبنىالذيالفعلالىالاختيارجانبفيهامتوفرغيروسطحيةبمناشرةءوضوهـ،وتثيرانفماسطينعنتئحدثأنالعبربيتانوالقصتان،الايطالي

وترميز.وتخثربتركيزعليهيكنكيف:وهو-ا،دابصفحاتءلىسيمالا-مكر،راطرحهاصبح

فضحكهدإجماالكلمةتظنوهيبالعاهرةالرأةيد!واللبطلانالوقتنفمىفيقفقدلاولكنهافلسطينبقضيةملتزءةعربيةقصةكتابة

صرخهـةادضاءيطيقاهـذيللرجلالخضوعفيترغبهـطاذ،لها؟الهربميةللقم!ةالجديةواضافاهاالفنيةاصالتها

ولليدةوهي،العربيةالقصةفيجديدةهسألةورتوهذه،جسر!افيسجدقلسطينءنفصصمنينشر"،يقرأمنلحيبةبايصابوؤد

اطلاعالرالخميئات"رحلةفياكسئهااقياللعارمةاروجةتلكا!سيبر*قىالسساللصحفيةبالتحقميقماتااننمبههومنهاالكبيرالمددان

وقعد.الؤنسي!ينالوجوديينلاعملعلىمرةلاولالعربيالن!مبابهـمؤهلغيرسطحيباستجوابوالفدائيؤلسطيناسمقيهايحشر

صفديمطاعاعمالفيمحاوالثورةبالجنسالاخدامحالةتجلتهـنوا!اية)الانباءغيرفيهاوللشى،وال!بالانساننببعديهاالقضية

جوانا،لونثوريا!بطلهانرى-حيث"+ءحترفثائر"روايتهفيل!مالاعدى(الص-فالىفليلجأذ!كارادومن،الانباءتو!رليسالادب

حالةلوجدناهااللبطلهذاسلوكيةدراسةحاولناولو،الوقتنفمصرفي!-صيوا)فدائفلىطيناسمحشرانحتى.النقاداحدتعبيرحد

قاتمة.نرجسيةعنناجمةهرضيةمنكبيرءددالليهولل!الادبيالعمللنشرمرورجوازاصبحالقصة

وأنماا!ايةمنعهيجعللافهوللجنسحابخهرغمالثائراناذصفحاتعلىانوراكتا،ات!ترىبأنحتىيحلمواللماللذينالمبتدئيئ

هنماوتحضرني،والهواءكاللطعامتماماالحياةفيطبيعبماكحقيمارسه.الانتشاراللضليقةالمحليةالصحف

جوانادونلي!الثلمئرانعنيواكت!افصهااتذكرلا)1(!لمينيني!ةهومنهاواحداولكن،كاملةالاسباباناقشىانهنااستطيعولا

نفسه.الوقتفياللحاجةعندالجنسكلمارسةعنبعيدالليسولكنهالواجهـةتلكنملكاننريدولا،نضعالنافيحتىعاطفبنزلناماكوننا

هنانطلاقا"محترفثائر"فيمبرراتهاالحالةلهـذهكان.واذاالءذرسلمودهدمأجلمنواللذاتللاجيطالكاملالبنيانمعالعنيفة

ابدامبرراتهاتملكلاف!الكانبوايديولوجيةفيهقيتالذجم!ا)زمن.طولملاكيلتنااتيوالانغلاق

حركةفي!.اهمتهتقديممؤللفهورائهمنينشدجديدادبيعملىفيناعموديعبرحلماعماقنافيتعوبالتبماالكلىمة.-حرناالادبوفبم

.ا،!نزما!وببمالاد!.والتخطيالثورةلاالخدريعلمها

لماوحواروفي،آشافت!اوسريعةمحفيةفهياونصةر!ةاماالمس!تلممةالناعمةالاغن!يةبرودهدمؤدبئطلاقاتههثلاالفدائيان

الذيالسريعبالتس!جيلاشبهفجاءوشذبتنقيةبعمليةاللطتبيقم،ىبالدمالاطفالحلموالريتونواللبياراتبفلسطينتحلمكانتالتي

المنفيالبطلوضءحرارة!يه!ش!تهكروراستجوابالىالمعنىيحيللنانناهوالواضحابالجيان؟سنعودكيفولكن،دةهوبأننا

اليطلسلبيةعن"هلنلاللعوارهذاجاءحيث،ووطنهادضهعنالارضكلعنهاتقتملثم!"!لبثورةولكن،وراشةجناحعلىنعود

واهـلأقاللبغايابهعاشرةايامهوأديريد،1يتسكعهاربمجردواظهره.الخلاصقجرددايةالاولىاطلاقتهوكانت،العربية

ظدرتهبعسداللسلييةهذهي!جسمداللبطلهووها،اللبائخةالمداعناتي!تالعلمالانحتىاللعرجمطالادبيالنقدانأؤسفامنولكن

منوخرج!أ)ةالكاتبر!فهحيثورمهاكانا!تبمالبفيغر!ةالادبهويةوتعديدةكتبوماكتبمالكلجر!ئةغربلةب!ليهالقيم

الشوارع!4وبدأت،امكانلاالى،او!ويلالشارعو!له،اللي!ت-.الكتا؟تمنالرهيبةالفورةهذهوسط.وابع،دهالثوري

ثمةببطءي!مشبماصبحثم،مشيتهفييسرعكان،وتقذفه،الاخرىالادابمحددلمح!انمئ!ورتيناالعربيبنللقصتىنواحدةنظرةان

.(؟إشىاينالى؟اينالى،ويزحف،يزحفنفسهوجدفىمانطعمةغائبسيماولاالواعينالنقاد؟عضالليهدعاماتؤكدالماضي

اهـ!يالنموذج!همانظريوجهةمن"النورالىنفق"فصةانيرانصنكسةان.الماضيةاعدادها!يالادابنشروهالههقالةفي

اعظمعنتحدثالتيالوبيةاللقصةفيوالافتعالالرعةكليجسدالمذيالادبوانحيازنماجوانبكلفيموجوداكانالخ!اىعلمتنا

س،ذجة،رممعطحيةوحدهمالمثقفينلاالعربالمواطنينتواجهؤضيةاللعربيةوالثورةفطينبجمانبهووالتخطبمالتغييرعنصرييحمل

ت"حدثالتيالقصصمعبحذرنتعاملانهـمه!3واحدةمهمةاماموتض!عنالمونوحتىالكلامالاتعرلىلاشفةتتمتمهسطبينشيدمناكثركلها

اسمنحملانهـ،لمجبردقصةيةبئ!لنشرندكعلاوان،فلسطينعنءلحسكلوونفأننافاومن،ف!"سمجلا!فدائياوفلسطينلكلمتييكن

اثراللقضيةالى!يءطائننماهدايخلقانشأنهمنهذالانفلسطيناللصث!يةاتخقيقاتحمىهـناللجديدالعرجميالادبلانقاذجميعا

ب!سؤوبةالمثعورحولصعبتساولاولمويضعنا.بجانبها!نهمنلمسنوىيرؤصىاللذيصكعالقصالل!ملءنووعينجنعمقاللبح!وضرورة

جداني،الومستواهاتلائمبطريقةفالسعطينعنالكتابةووراحةال!ملنشطيعواللذى،والبقاءالخلودسماتيثملوالذيالمطلوبالنموذج

ادىلوجالوور:لتوقفنقطةمليونالىتح!ناججداد!بةثلةانها.ونفالاتهااللثعوبوجدانمنالملا!مشواهاالىقضيتنانرفعانبه

اعماقها.تطلباورؤوليةانالمؤكدمنولكن،جدأصعبةالمسألةتبدووقد

امامبحزمالوقوفاجلمنصورةامعلىالهمةهدهتأديةصينالمصمن

"ةوالمرا!لميمة))استكمالهي!ص!لاباسهابعنهاالتحمثوللعل،المائعةاًلتمويهاتكل

بعجالة.

الحلبس""وعنوانهاالحسناويلمعمدالثانيةاللعربيةاللقصة

."والراة"النورالىنفق"

-59-ال!فحهعلى"نننمة!
اقرأكاتبوهواللهعونلطارق"النورالىنفق"الاولىاللقصة

جورجءترجم-الآدابدار-والمرأةالاشترا!"انظر-امالرفعلىوصحفية"باشرةبطريقةمكتوبةهذهوالقصة،مرةلاولله

طرابيشي.اللبطلمثولحالةءناحدهامتتابرعةمقاطعالىجزاهافدكاتبهاانمن
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عالثاصحيحةوهعيا!جليلىعبداثار!االتيا!نقاطكلوهعالاو!اقاتتمة

!هاعلاقةلاالسياسيةاللعةا!امننوعاتظلالمقالةفأن-كلاوليس-

العظم.يقدمهاواللضالدينحولاًلانارةبجوهر**"

!سطورررةفيمواتصممسءناكثر(علينا)ونتكرر

الملحماعيلاسمابق!العروبةهفهـومفيتجدلمر؟!الاخلاقفيالسابفةالرو!ةمنجةالوعظهذهأيئ

هـنيعودفأنهدؤي!ضهباضطرابالكاتببه-طربانمحتماكانولما

.هذه(!التج!يد)مقالةهيشخصيقرأهامقالةاغربلعليدولما(ا!ا!ه!ا!برهء)"وضوعلطرقى،كثيرةفعرجاتوبح!،جديد

وكأن.الامميةنفيهبمواحدةنتيجةالىالايوصللاالضجديدانحيثهـولتتر؟زقىمثاليءول!وهاتمنوالانطلاقي4كتماقيفيالعرميةفقدانعلى

يقيدر!وحي!ث.اًلاوروبيالفكرء!ياتمنهـوالاهمميةءنالحديرثاهـىدحاجةنر3اذ.اخلاميةبوسائلانتاليالمجتمعهذاتحقيق

الكاتبفأنباإغيبعالماكاناذاالاكاهلةبقطعيةالاءميةنفيعلىشخص.ش!بءل3ينتهـ2!ذلكوبمداخلا!بيئوروربكة(أصول)

ا!هومهاجه!البدءمنذللذللكوهو.خاصةياتباللعاللميدخلاولحم!ةبالولمأرطر!ة)اكورةانفهوالكانبعندالثورةتبريراما

هـ-ءمتعاطفا.للقو!ة،الماركسي،الاخروالمف!وم،للقوءقيا)قوصبمايهولهـمنحيوالوءكاليقظالحيةالضمائرذووارورونبسهااقي

نا.الآخرينعندالماركمسيةعلىو!توضاهويفهـمهاخامةدكمص.يةما!ادس!فدرةءلضيعوهكذا(الكارئةنظرصهمبرثاقب!ونوالاحوالسوء

المفهومانكم!ا.اشتراكيا،عصرياتظوراتطور!لامةا!قواميالمفهومردو.الانى-اجوءلملأقاتضجةالمناللقوىبينايضضادقى.لثورةاشروط

و!انان.القوميالواقصكطللهومدنوبعدةاخذالامةعنركسيالملم.الخ.5الطليع!اسياور"-بئااللتنظهماتدور.الاسال!!الجماه!ير

جا!-ةالدفي!اانفيهت!صورالذيالحدالىاللكاتبؤأتتاالاطروحتاناو("صالءة)لديناأنؤ*(اللحيةاللض!ائرذوي)دورالكاتبويبرز

ألمفالمطالمةان.بالتجديدالادعاءلهتهيأخىالمتحرك!حدهوهـو،إيهنللمءلض!ف،امتدادابءكلبذللكوهو.(قبايةخيردعوة)

الوضوضيةانكما.ء!لميابحثاليستلانهابتنميءالقارىءفسهـعفلاا!هـعاويغيرون،غبالطرفيالورردردويعظموناللذبم!1اللذاني!ين

لة.المثعمقفيتفورهوعدموتسرعهالكاتبلقفزاوصمالالىتصحولغبرهـل:ا!كاز-باسألىوات،.أ?لاحيةدعواتونوقي"؟لاخلاق

امين(فا-!)او(حسينطه)او(خلدونابن)او(اكدي)

االقزازايسادالدكتوربقلمسرائباليهالإلالدم!يةا!ممم!باالاحزاب؟!اثورةابواسطهالمجتمع

مننرىجداواظيةانتباهةو!طالكاتباثارهامهمةنقطةللعل

فينحهايهغنىلامعاوءلمتالعربياللقارىءنقدمج!!ةدراسةانهااكور!4الانظمةهذهانالمحزنةالصجيبةاللظاهرةبل):ذكرهاالضروري

اكضبرت!نانالاامكنامنكانالدرا-4هدهولع!.المصيرمهركةن"-واللقوءجمةوالخلقيةاكيف"التهم1تجاهجةحساساكثبرتكونقد

فرضت4ال!يالتحديدعنوتخلتالشيءبعضلوسعتانهالوجدوىوال!!ريالسيال!ىت!حرر!اضريبة.لدفعوكأنها،الرجعيةالانظمة

نفسها.ملىالدينىالفكرلئ!ونفكاءعكريهاعلىزاتدبتضمييقوالافضصمادي

.(والولنيوالاخلاقي

لانمممانالداصئيالعا!موتصوبرتو&متوبمما

حسهـهنالجلإلعب!بق!((الدو!نيا!فكرنص"

امكانيةضمنتدخلمعمقةدراسةشرارةحياةاللدكتورةقدهت

العالمهذا،تولسؤيوفكرحياةعنحقيقي؟ةصيل4اكتابمنتظرةجلالصادقا!دكصورالمهاللذي"اللد!!نيالفدرنقد"كتابان

متداخلة.كونيةمشاعرءلىالمحتويالكبيروجدواالذينالديئانصارجبهة:اهمهانعل،جبهاتعدةاتارالعطم

الاستكشافاتتقديمالدراسةهذهفيتحاول،حياةوالدكأورةاللذبتالملضز!نالثوريعينوسهة.سرا)!ءنومروفاا)حادافيه

لهذاةالمهبوالاثوات.اللفردال!نسانالداخليئاةللحبالتولم!تويةثوريةقصلةايةص،للحفييىسىضجةمنالكتابخلقهماانيعتقدون

هبفورة.اوسطحيةاومباثرةاستتولستوكب!ءندفيالاسضكنصطالكرضاراءه!ميطرحوناللذبصاللملامنتمينالابسورديينوجبهة.جماهيرية

ورصدالانسانيةاًلا!اقاغوادسبرعلىفالرةءهمةادواتانهالدرج!ةولا،ال*هـبيمةلمالامةتجتازهالذيال!رفللطبيعةاكتراثد،نما

الاحاسيس..الجماهيبروعي

الداخا-بم(المونولوبم)طريقعنالكاتببوا-ط4يتمؤىفاللنظل،لنفسهارادهالذيالووءمنيشحركحسنالجليلعبدواًلكاتب

واالة:قى!اللصورة)طريقهـناو،الداخب!الماهيةيعكسالذجم!الذيم!فما.!م4هسافلالىيتطرقبذلنوهو.الملتزما!وربم!موقع

نماذجبذللكوترسدم.بحقالكاتبةاوضحتما3الطبيعةاوالاحلامجوهوياشببئاىفيس!الكاتبولكن؟اللعربيمةالثورةاجلمنالكثابقدهه

ء-!الوجوديةالتحليليةاللقدرةلتدعم،.ولممتويرواياتمنتأييديةالتفسيرفي،العلصياالماديوهو،يدركلاحيثمنوقعاللعظمانوهو

دخياقىكنتسفميعجيبسايكولوصيبأهتمامامتازاللذبماالكبيرلروائياان!هلالعرب.للمحضسببالاسلامكانفاذا.للطريخالمثولوجي

.الفردالانسانحققتقداسرائيلكانتواذا؟للاسراثيدمئ!لسببهياليهود!ة

لببهيا!يهـوديةا)!يانةاطف!ل،حزيران5هزيمةفي،انتصار!

!"لىم!!مباعشئزادبف!؟لانتصارا

اليس،ر/ةا1ا!فوللة)حولالجلتلعبدالكاتب)دظوىبر،لنسبةاما

مطبوعاتكم:لجميعأءوهويناازاءالموفأ!ن.صحيحةغببردعوىفهي،ا!معند م!ئلس4ادافةيمكنولاينحرفيمبذللكوهو،اللعظماختارهمادبم!

مبدابكأ،أدافةحسنجايلعبدالدءوىح!ب(ركأاليسارالطفول!ية)

-----------!---!ولاالج!ا!يروءبميقدرالمننزماثوريا!ن.فقط"كهنجبكيةالادانةلان

و1!سثزينبلمحذاعة-:انيجببحل.خطيرةنتائععليهتترتبر!نفهعهايتصادماويفجأها !513023:للمدون-بيرو!أاللمادقالتوريالتعا"-لىبوالصطهالوعيهذادرجةرفععلى!ل

معها.والمخلص
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...احتلة1الارضفيشعراؤنااليهبطمحاللذيالنموذجاصبحاً!قصألدف!ة

،)نفسي!ةان!واصلا!أفهذافي"يط،درويمئىءضدالمقاومةا!

هنامن،للمراعجسيدالقالمعندبينما،المحاصراللعرببىالانسان*،،

السموهـنايقاعفيمعهاو!سصهالاخرىهصماقىشاعركلفغهتكونتباشليراعصابي،الاسباببينناتقرب

....والبساطةوالمهابة...بيضاءرايةوقلبي

اشواطا.ذلكدونفكانواالادابمنالماضيا!دداشعراءاماالنض،لرؤيايستلهم،لةءعرهافضلفي،سعيدصمبدالشاعران

مصصلدصعاصصنالساد!عذسصى،!مرهفي،صميدعندوتتضاؤر.لللئورةجديكلةصورةليرسم

....التورةهذهعلىتدللساطعةبؤرةفيوالوجدابةالتاريخيةالمعطيات

***للذلك.لهلجسيداوالوجدان،بارركص!بلرهاصا،1الوافعيكونهنا

القصمصمرحلئئمأف!الر!نينوففاندون،عاضبة،حاد"حميددهمائدتأتي
،قضالنتخلالىهـن،اللقصيدةانتهاءحد4حتىمستمرايظلبل،معينة

قيكتاببهبفيةعناتصاؤلالىبناتدفعالاولى4ا)قهكانتواذاقارفقى،لذا/،!واعية،اذن،صميدفقه-دة.والتطلعاللذكرىبين

كتابةكيفيةعنالتمصاؤلالىبنا.لدفعالقصة!دهؤأن،ثوريةقصةولاتفمرهافضلتمث!لا!دهمصيدتهبئىعلما،الوففرء،مطى

!؟جديدةقصة..للوء

اهـذيالدياليصثيكوصنوبديهيةصه-ألةالادبفيالتجديداًن...درويشدومحهدالقاسمسميحقصائدالىنرجعوالان

اجلمنالخاصاجتهادهيقدمانكماتبايحقومن.الاشنياءيسيرالارد-عدرويرشمحودف!ائدمنادلالفاسمسميحقكلميدةان

ناالمؤسف!ء-نو*ن،دمحاولا""الجديدةالعربيةالفصة4تجرباغناي!علىاللقاسمقصيدةمنادلش!دروشدضائدناكما،اقاومةاروحعلى

دستانهانجدجديدةانهااساسعلى!تبتالتيالق!صمنالءديدهـلمهـم!ؤالامامتضمناالمبدأيةالملاحظةهذه.الس،عريةاقررة

و!قديما!قمةذ!ف!ه!ليتاللجدةاناذ،الوا!حفيجديدةفلسطينفيالمقا!مة!ننم!-رنماذجاللقصائدهدهفعضبراننستطيع

الاخرالىالانتماءمشروعيةلجمعضهال-!ءتناقضةغريبةوحالاتكامات-.؟.المتية

السنواتشهدتوفد.دانبرهدمصةذ!ميهادجمطءهـلفيوتكديرسهامكؤبة"السىلاسلل!"ودةمنتيسر*ا"افاسمسميحدةقصباى

فيكاطةفوضىالستيناتبمرحلةالعراقفينسميهامااوالاخ!برة-تيةالمحالارضشعراءاتخذه؟"لمااسلوبوهو-.س!نلسانلحلى

مبرراهااللغرابةهـ!ذهتماكانندو،!!رابةغببرؤجهايى!الاشكالهـن"مقل،يبدوكما،مهامقطع3ل،مقاطععلىموزءقىاقصب!ةوا

-موادتوواضحةخاصةاصواناالر!زهذهتنجبللمولهذا،!،و!اللقاسمسميحان!ماواكبر.والوزنالعاماللجوالايجم!الا،الآخر

هـ-لدقطاللقصةفيالظاهرةهذهولليست،الآخراللبعف!فيووضهادروءشىءحمودقصشدة4ذهصميكانتهذهقه"جمدتهكتبعندما

.ايضاا!روفيهذهعلىظهرتللذلك...طومانفدوىالىاهداهاالىتي"رباعيات"

هـننموذبأالحسمناويلمحمد"والراةاللحالبة"قصةوتقنسكلوطغيىان،اللغةانسيابفبم...درويرنتيءحمودتأثيرإتالفصيدة

صرةمقاطعهـ!ةرق!ماف4اذ.الض!جديدباسمالجديىاولمعب...ا،بنتروق.ئيرهـا،الصورةولدانة،المتفائلةا)صوقيةالعاطفة

رجلوهوية،كلايءلبماو"حمد،افتيرانءنحد.إثوءهاومنن!نامضة...المحتلةالارضشواجميعبهايشتردالتبمالمسماتوهي

ولحن،(شيءلا:وءحمي!)و(شمسدورةونه.فنجومحغنة4آممتلكا)هتجانىوا!اء،؟اللففب!طلاالقاسمقصلمدةفيال!كوءان

لتاليوبا.ا!غ...ابريداوهولفي،فتحومنظمةسارتربولجانوانسالقصيدةهقاطعفي!كانهاتأخذا)طبيعةصورانكما،الثورةمع

انها،يقولانإؤأفاارادماذاندريوإالا،بشيءالقه.4مننخرجلا!و،!"هيحشعرفيالجرأةاما...الشجربر"فيمتعدة-قليلةكانت

الامراستسهل!ركابهاانويبدو،ثارراو!ر!ارىءاولالنغى!رع4ظريقاذللككاناذا،عادياكانولوح!نى،استهمالايمنالتحرجروم

ءيىهاويركشب!فظيةبلعبةيمازحناانيطيق4ازقيهاأصورالتيقىللدرجن!جدانا:لمشرةواالتؤيريةاناحيانانحسلذلك،الهدفالىللوعهول

الوقائعبرصف!ذاالمممىأء4كانصوان،كذلكاؤهاقونصددصة...ات،ءالةصيدةهذهمقاطعولليست.قصائدهفيمكانااهما

يعرةطواحداكماصانبأمكدأ!مهـاؤاةوالمالمسمؤول-"مناخاليةاالهتنا!ةددر"لهافيلا،*لمنوعامجبرةف!ي،ينت!رررومرمودووطئداول

قاصا.يكونانوالكتابةالقراءة،طبعالططمننوعاتحبمفأنت..بهتوص!طمافيبرل،حاءالالمعلى

زقليوليسللمؤللف"بالنس!حاجةأوز"منتي)بخالتجديدان"الانسيابيورغم،واحدة.كون.لمكادتجربةفيويشدهاالاربعالق!ائد

يعرفونلاالذيئالصشك!ب!ببينالفنالأنجبنءنالهديديف*ل؟ما-"وضةاووو"--دةنء-قدئهـمااكثرهـدهقصائدهفان،دروي!نىم!ودثمرفي

.-الرصبنالاكاديمياللةنوواءدا!طازء-قيأفي،!ىءاذهنفيتطبعانهاذللك،تأثيراواءهق،القاسمس!ميح

صلرمةر!إبة"مارسهقيبع!ليةءص!وباكونانإجبافنجديداننيععن.بففيب!ماالذيالضياعءناللضعب!ذاتشحددخاصةذفس!بة

ومجردمسؤولوغيرسمائبااللصملحونايمبءلاخى،وعها"اركال!بهـع5ذامثلدروبىشعرفيهناككانانادريولا...عنده!ستريح

ابىقاءلهايهننمبلنودآ،5ء،سرهـانكلؤقتةفورةئها!تعبيرهجاءهنامن.جلإبر!ممهطفامامتضصعهررماالتياكجوبة

ووعيه،الكاتبادراكلمدتطتادعانه،حدودهالسنج!بدل!ذاوللبس!،الى-ةا*جائيةوالاتالالاتالتدا!ياعلىيمعضمد،شفاف!يتهرغم

الاولحىالصفوف!اديقفدانشابداصاستطاعك!بفرأينى،وقد...الا!حاءاتسصتىالمصرةا!خماطفةوالصور

أ!!دبلىزائرةللعبةا!ةالىير!فياندونار!رنهالور.!ةكأبب!هنالمهمومةبالذات.تجسداللقصائدهذهفيررويتنتلدىالقضيةان

الكاتبوهوالااللقديرممم"لملاميةوالاسبيةا)عروألاجواءكأاللفمندللكفيوالتى"اً!ظريسدلو"قصعيدةباس!"ءاقعالوفيت!!رءمااص

اكبطاني.جمالاصريا4اموراالازمةهـ!ذهم!هذ"صتفحواراوالآخرينالذاتبنتلإم

4لالمسأيظرمانالصمتطاعح!بدرحيهـرسور؟هومناخركازباول*ن.اووبقةؤص،ئدهالى،ميراتهفي،اقرببطريقولكن،ايمضا

واعطائهااللشةمفدداتليهضاجباءعلىا"ؤلفؤيهانح!مداخرجانبمننعضفدتجعلمناهذه(تسدروق!صلئدفياللذاتالىالارتدادهداان

الموللودالجديدالعربيالاذمحان!هومتلائمأ)ضياللجدإدةا)ديئا?كيةمحمود/بمئنهمهأم!-ا!ذلثءهاناتهفيالصدقالىاقربالشاعران

الادنجيةالاعمالمندالعران.وهكذا.أخكباتواال،هـوموسطءن"!ن...-شعرهفيباررةسمةلطلخ!+وصبةيمثل-هناإثسودر

اثبابكتابنابرعضوقعوفد،المسسؤولليةتنقصهاالجدلمإصةاللعربية،ينروكما،والذيدرويشاثعرظلاالمقاومةشعرمنإكثيراكانهنا
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5!صرانهمالمؤسفومن،مغلقةددوبفيفداروااللاءسؤو)ءبئطائلةتحت

(-))نآطا!معمن.اإحرآاغلعمةزأدمآفىمواهما-ىرؤوصلآمروكبىونزالماما

ا!مئار!الاداًبعدد!ولكن.ستقودهمههاوايةالىيدركونلاكبيرةكذبةاءواجعلى عددطانصش-لمطاعأحتقد"الآدا!"كاشتفهملالمسؤوليةفدأحةادراكاسطاعا(نسبابكف،بنامناخرفما
..المستآولمتسقىءنصرءلىيمآأآدلانمنهمحاولةفيوتبهـ"تمآلعلى

سيصدر،"عربيةثقاؤ"ثورةنحو"موضوعفيالممتاز!اروت،هـنارويىرةالمرحرةهذهفييكتبهادبرو،عمللابم!المطوبة

صولوتأخربسببولعن.0791نش!انمطلعفب.اللقومي

اىالقادئملمثعمه!الا"ضمظ!االى،لهذاهذادرلمحصمصةالاالوادوءفيا((السمبعهالرلممل))

((ل)الآدا!.القراءمنفالمعذرة5

دينو"طاليالاصالكا"صب!الماضالادابعددفيالثالثةالقصة

!هر.!هى51نقلهاوؤ!،طابافيالمهمينالروائينأحدوهو"بوتم!،لي

الحرهـفهجمانبمنباللعتآمحرفنااللاآبم!فيءءهافببلالاممناذالعربيغ

نانجدح!ث.خلالهمنمعينفكريموقفلقدربمأصلمنتس!ره.رلادابرسائلهخلالمنايطليىسافيالادبمبة

عتمىبالمغمثلهتمىمحلاالتعآالغيتآاللصرهعآغبتلنه"نادهآاأآنآتدولغن،جداكميرآهمآاكأاللغصب!مآهرأإياهم!مااانهناارنعدولا

ءكلالمغا"رةولكن،ءمينةمدينةعتباتاهـ(مالمراوحةأوواهـدكرل!كيتقديرصماجلمنءعاصرةبراجواءالىل!قدالكاتبانالواضحمن

مو!!ةالدروبواننفس!4حولربوربانهءالر!حسعندماتتبددأعرق!حتىا!ماللهعلىم!صاواسمت،هذهمقصتهفيمعلصرةمعاناة

وب!-ذا.ءمدرهفيالانجبرتجرهاغرسأجلمن-طاردهوأ)سنينافردالان!اناازمهانكذلكالملاحظمنوا!ن،والفنياللفكرك!خطه

اللقديىكأ-خةالهس)قولكما-يحالروقبضباطلاشيءكليصبحاكبعملترجمةوان.أعمالهتحوكالننىا!ارمةاللحضارةاممامورمحبه

تقالذيالثنيلالرأسماابالواقعوب!هوالليالسالموقفوهذا،فمذسةاخببارعمليحةتسبضهانيجبالمرببةاللغ!قيألىادبي

جافبمنالواقعللهذاادقءترديدوهو.الشعوبمناللكب!يرالقسمبااذاتالقصةوهذه،اللصاعدةالأدبيةالاجيالبالتقى4الترجمزالث

-رءداناليطلي!لمحلموهكذا.وموتهووحدتهبرعبهينوءالذيالقا!نبمماالص!اللجبيدالعملهبرراتمعهاتحمل!(إضيالالصض،ذاختارهـ،التي

!!جىددالذيا)هذابصليب!"يسهلدامءاحهلالرفيحتىاخللاء!ا4يتلااللذياعنوياا)دفقذللكيقدموبااخاليوسهولتهب!صويتهي!شع

فيوجههامليتأوهوالموءيطلقهاواحدةآهةاماءافراحهكل.اجىملاوايقاعاتالا!فاط4قرقهوس!

ره!ب.مفزعكقفاعوتركنهار.نونسرقتهوقديراهوالمراةالتما!سكووالحذقالتركيزبدلثتتهصز5هـذكطبوقساقصةان

امآة.اانشاءقآاءالانجرافقسإ

لر!بامهجبدعبدالرحمنبغداد/ومحاوهـةوا!متيعابهالحدثقهمطبيهقيمنناجماككث!طوهذا

غمبئلألملم!حمعآمآحمتأم

قى!يتالعاثشجمأقيالبمشزالمقسنيةص!الأص!انخلئليةررر(شئة

رو!.-صىاها -ء

ا!متفمل،،)،!لممص .سسص
المشهورالانكليزيللكاثبكتابينوادمقأشهر

ويلسونكولن

لنيقتينجديدتينطبعتينفيصدرا

الآدابدارمنشورات

ث!9


