
ئخيهص!!ى!ح!ام!

الطاهرجوادعلىالدكتوربقلم

شاعرالىشاعررسالةدروي!ثىمعمودالىالقاسمسميحرسالة

اجمللعلها،نثراجاءتوائن.مضطهدالىومضطهدتالرالىوثائر

لتصدوانها..المعروفانالشاعرانكضبهمماكثيرمناثراوابعدوامتن

المقالة.ادبمنانماطااذهانناالى

النضالبشرفلنفسهيحتمفظانيريددرويشمحمودكانواذا

نااًلىدطمحالذيان.القاسمسميحمعالحقكلفالحق،كاملا

،الميدانفييبقىانمنلهبدلا،البطوليالمس!توىعلىمناضلايبقى

وهو،"تبر-رر"وهروب-الظروفتكنومهما3ذاكعداماوكل

المهاجرالشاعراخاللاكثيرةامورا-التحميللهاريداذا-يحتمل

لماننفسهعندفعهايسلتطيعولا،صحةلهاكانانلنفسهيرتضيها

رحب!منبموقفهرحبولولامرسالصحةمناساسىلهايكن

.واما....فاما،الطرفينبينالوسمطتعرفولاتضجزالالةالمت

فسياثرهالموقعلتغيير،انضعفدرويشمحمودانيقالماواقل

الموقف!تغيير

الذيان"من((القضية"فيادريسسهيلالدكتورقاله"ااما

وان((شاعر"انهثرويمثىمحمودامرمن،الاولالمقامفي،ي!ينا

فغير((الزاويةهذهمنيصدراانينبغيانمالهالحكماوعليهالحكم

يعئيناالذيكانفما،ميدانالىميدانمنللنقاشنقللانه،صحيح

الذياننقولانالصحي!حوان،شاعرانهددوث!محمودامرمن

محمودشعرهـبمفليسوالا،درويشمحمودانهشعرهمنيعنينا

هذا!كللمؤهلهما-محا-نمنفيهماعلى-العبقريةمندرويش

.الاكل-"هيمسالةوانما((ا!داب))ءسأالأالمسالةانتم...الافن!مام

مناخرىواشياءودفاع...نقلادريسسهيلالدكتوركلمةفبى

نفسه.الوادي

تاقبما!لناهميةا!ف!دروفيمحمودثعراذاكننبانهليويلوح

الضيمشغلمنتاتيماقدرالوطنخارجالضالمنالا!ميةتلك

هـت!ونالا!ميةهذه!ان،الاموراستباقامكنواذا،نفسهاباله!رة

الصهودفيعاملامنهااكثرالعربيالشعرموضوعاتمنموضوعاهمية

لودرويشمحمودان-ف4الوالتيي-يثترطلاوهذا.ا!نيا

وتضحيةنفه(لاالصعوديعئىماثدرقناسيصعدخرجحيثمنعاد

وموقفا.

الماضي"العددابرحاثقد))منكلاء4عيسىصلاحوحصر

قف!اهومعئىمبنسىرصيناحواكلامهوكان،الحزيران!لأبالثهـسهلة

ت-،اخرىمرة-ومعئىمبنى،جديدةاشي!اءنقرأاننا:وتقول

.مرةمناكمراصفحاتاهذهقراءةاستعيدانلوددت

ضجسةلي":يقولعيسىصلاحانوهى،1واحدةملم!ح!ةمع

:واقول،محميبرانحلم،كعيرانت.طماذنااكتشفئ!ههائل1السقوط

المكتشفينعددوان،السقوطقبلالحقيقةتلكات!شفمنوجدإقد

يصرحوا،انالىالمجاليجدواولم،يصرحوالمواكنهم6قليلايكنلم

فعلا.جرتقدتكنلمان-مكروهةاءوررملجرتاًعلنوااو،وانهـم

،هعالعارلانبرانحزمنبالخامسالمكثفونهؤلاءيفجاام

كانوان.بعدهتئتهودسمقبلهبداتجدامنحميةلى!سلةمنحلقة

ياتيانثبلالحزيرانيالعيلعرفانه"ادعى"قدءيسىصلرح

خاصاشيذاذلكيمنحهقلا،ال!رعلىغطىمنهازيفاو!كنخامسه

م!رساكل(باسسه

!!

اولعهـكانبل،يشملمومنشممنمبهالنتيجةمييستويلانه

يملكواكسملانهم،وهرلاءهؤلاءمنحظاباحسنليسواالمكتشفين

قيوكلنا..ةليتقدمواالتضحيةيملكهـواولم،لمحيطنواًالشجاعة

...سواءدرجةعلىالمسؤولية

عناليومالناسويتحد!،مفاجاةحزيرانانيقولمنيخطىء

...احرحزحران

الاحاديثوكعرةالشعركعرة-صلأحاخي-ءيروعنكولا

يد!عكانواخشى،الكثرةعلىالاتدللاالكرةهذهلان،الحزيرانية

ليوانجتعنهافنىفيانتتعميماتالى-حددكما-ظنكحسن

اصبحتوقسد...والمبالغة..الحلهـمعنمبتعدانيريدمنحال

.موموععنيبحثكانلمنموضوعاحزيران

اولطرازمنمقالةكاتبيكونانيمكن،اديبعيسىصلاحان

ادبية-حاجةبناان،ورايكهاجسكضمنهامقالةاخييااكتب-

.والرايالحس2ذاتالمقالةالى-الاقلفي

الاولى"السماءعنبعيدا...للمشاعرالواصهمااحضورا))كلمةلمحي

نجخصائصهوعلموشعرهيوسفلسعديملازمةعلىالجزائريمحمديدل

ودلةاهميةلهوهياوطواعيةوضوحاحديعهعلىاضفىمماتطورهوخط

للضرورات،وعيالىهذاصمتهيحيلفهوتبصىيفكرسعديولان))

الحي،الواثعفي.الامورمنالممكناتابعادواستشرافاستلهامسر

وكلر!هاالمتلقيهذالعقليةادركهضمن،للمتلقيقصيدتهيعطي!هولذا

التراكماتهذهانفجارمواعيدواخر،همومهتراكماتواخر.وتياراته

ثسم،الديوانثمالقصيد"لتحويليسمعىذلكسبلفيوهو...

05،(!نالى،جماليعملالىالديوان!نوان

اخرونصزوربما،اليهذهبءهاكثير!بممصيبوالجزانري

جاوزالهفيالخشيةانالا،عرضماوعرض،ادركماادراكعن

حماسةفيااًلحدي!اثعريتناولونالذيننقادنامنكثيرشان-للدى

2اذالجزائريفعليوحسنا،كبيرةل!يست!ناا)ث!يةواكن-ظاهرة

.سعديعنحديثكمنفزدنا-سعديعنتحدث

جيداتعريف"بيدبااحزان"!يدياباحا!ظمحمدويعرف

عفيفيمحرودللصريللشاعر(و!لبىاءالاتا)وجهمنءللاءيم)بدبوان

هذهمعل"لدراسؤ"مؤهلاؤالمقاىنبانعلىاكلمةاوتدل،مطر

ومنمئهالقربهجيد؟الائارهذهيفهملانهالجديدالشهومنالا.لار

المعرلة""هـزهفيتذهبالاي!سعن،ومن.مزاياهاومنمصادرها

يطيق.مماكثرالئصتحمبلوالىبالعامالمبالغةحدوداى"ا

ولمبون،اخرىينأدواواخرى(،دراسات"ديابمننئت!رانئا

عتبهعلىويقفاًكثرالقارىءمئها&فيدوهدوءاوضوحاكثر-رجاء-

مئهجلد6ب-ذلكبعد-ولتوطد،عئهابعيدهومنالجديدالشعر

اجمه.احاجةبئا

لاسس

دوار؟لوادكتبهالعل!البحثصفاتاهملهبحثطالعددو!ا

متماس!مت!يئؤخطةفي"اوالمسرحي*دبىاكاودتيمورمحمد"عن

مماكعرتمتدانيمكنلامختارةعزيزةمادةاجزاءهاتملا،الاجزاء

منهااصدملاحسنصعهنوكد،قلصتمماالثرتتقلصانولاامتدكه

الن!تانج.سلامة

ومن،(بهويعجبتيمورمعمديحب-يبدوكما-البحثوكلاب

.،و'!طابةالحماسةمنعالمفيلهوم؟نعنيمئعهاالعلميالخلق

وموضوعية،باثعقهتوحيإهجؤ!ح3راءهووصائةفيمادتهفعرض

-.7-!ع!هعلى؟!فا
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كريمفوزيبقلم-

يقوله!انالشعريطمحماذا

الىالرحيلواجراس،الداخلوعو؟لم،والمعاناة،التجربة

اجلمنللتوليدالشديدوالنهم،والشمولوالرويا،،الكلمةمنفى

قيلت،مفرداتانها...الحدودوراء،واحدةمرةيكونان

الغريبة،الثمرةهذهحضورتوصيحاجلمن،الدوامعلىوستقال

الصيدة.هيالتي،والببر

؟يتجاوزهاناًلشعريطمحماذااذن

اهـىالرريةيتجاوز.التساؤلالى،الاجابةيتجاوزانه

نجينالرضاويهمل،بالدهشةيحلم.الشكالىواليقين،الرويا

استخلاصاله.فائ!تليومالجويةالنشراتتهملكما،خطواته

تفلتاتيوالرويا.احسيةاالمنظوراتخلالمن،للغرابة(غنائي)

قلشى..وافنجريد((ا!عموم"سلبياتفيتقع(الاشياءأ،شركمن

بهايعترفانفتحقمساعرعن،ومباشراتلقائياتعبيراالشعر

الكلاممايومهـايكنلمكما،!كذلكليسانه،ا!خرمنقبلمن

المهماتهذهالشعرتجاوزاقد..معنىعلىيدلالذيالمقفىالموزون

المشا!ردنالتعبير،عقباتهمنعقبةكانتوالتي،للساذجة

الأشياءاستلهاهـاالمجس!ومباتلقد..بالموسيقىمحكومبكل!

لشث!كلتجربرتعنابرحرارةنفجرها،الحسهلأطاقتهابكل،ب!ااكحيطة

تحتها.نستظلالتيإررياا-الخيمة*ثبتاوآادامنهسا

،تفجركبطبيعة،1"صطبغان،ببراءتها،تحتملالاشمياءان

..الكلأبةاًو.الرفضاو،الثورةاو،الحبفي:واتجاهه،ولونه

الاشياء،براءة،بتفجرهيمسانيملكالذيوحدههووالشماعر

قابليتهساالىبالاضافة-تامةقابليةلهافاللغةويلا،تلمك

المشاعرحرارةلتوص!يل،انبوبية-اداة-تكونانعلى-الرريوية

المحترمة.الانسانية

لم-الخامىراييحسبس،ا!دابهـنالماضيالعددالبىا

هـناداةانهااساسعلىلااللضةعاطت،واحدةكصيدةالاتنشر

هيثانويةبمهامتقؤملا،طاثةانهااساسعلىبل،التع!بيرالوات

ررياهتركيبمهامنفسهالشاعرتقاسمبل،فحسبالتوصلمهام

كامس!ة.

اذي،امطرعفيفيمحمدلداعر"هيطلآبوابة"قصيدةانها

في،المتصلغرقه،اليومعلإ4مابعض،وفي،فيمامضىعليهاخذت

نحيفيتملكلاحبث،اللضةلطاقةيتنبهاندون،القصيةالابار

ثقه4انمنبالرغم،الرطبلسفراهذا4انتواصلمهالاحايينمن

علىقيادته6اصلهلاامقدرتهتستحقهكما،الاكبارمناتستحقبها

محمدقصيدةباستثناء-المتبقب"الاخرى(للقصالدأاما

كانتغنافيب!بن!وري!!اسبلأخطوةفيهاحققللتيالقيسي

فيماوشاحبةمرتكبةكانتروياوبين،سبلهكلعليهتملك

اـسلبيااكفوذمواقع1ىا،ذاكاوالش!كلبهذاتنتميفهط-مضى

لآ-الرديدالشعرخارطةفي

مممتعصيةلشصت،مطرعفيفيمعمدللشاعر"طليطلةبوابة"

اًنها.!4ليست.القدربهفساكئهـ،و،القارىء(وعل!)على

زعني،معقدةليستا،يضاواكنهاغهوضالرريا،غامضةقص!يدة

.)جددا!5لاسهعاراءاشص)

دوائربةمل!ءندهـانقفانيجبدوالرعلى،تتفاعلالقصيدة

اغموض،االثديدالتقاطعحدتصل،البعض،طببعضعلاقةلها

فهناك.بهـااكاءلاالاستمتاعدونشيءبعضيحولالذيالامروهو

ارتابم(واالقفليو))والملكيةالملكو)(المدينةوأ(التنبرقناع)

القصيدةهجمسدالىعضوياانتماءتنتميدوائرانها.جافة

الدركيولكن،المدينةبليلليسوحالتهكرقناعيلبس،لبطل5

امابمفليعر،.ق!ناعةع!نهفيسق!..لباباهنا:يشير،يقابلهالذي

الرآاجفيعروةلهمليككل"ان:القفل

وقدسسهواستراحوااسلافهتنفسفيهاالقفلوضيماذا

.((..وارثوه

كتابا-الياسمن-يتخذالذيوالسور.المغلقالباب

ومواريثها،الباردةبانفاسهعاالمحاصرةألقائمةوالمدينة.للقراءة

الثانيالطرفمنها،ويبداالقصيدةروياتشكلالدوائر.هذهالفاجعة

فبمعضويتها،ليدخلبل،تجاعيدهابينمنلينسلخلا((الشاعر"

إسلافه،ميراثفحسبيراقبانفعيهيملكحيث.التنكربقناع

ويرحمه!يرىبل"فحسبيراقبلا،البطلليبدايسقطالقناعولكن

..ويخطو...

المتجددمن"ووكنزهاالخفيآورع!اهاتواريخهاويقرا،اًلمدينة-!ى

احزانهاعصارة))ويرى((المزابلبينالمتعفنوميراثهاالنفايةعربات

حضورفيهالاالاسلافمدينةانهـا...((رخيسطعامبقاياوخطاها

..لا((لمحجيعةملوك"وملوكها،((الجوعمملكة))وهي،للموآىالا

لأ.الصامتولبوابتهاالرآ،جلطقوس"الافيهاحرفة

،الخلاصالحلم،ا(حملمعاىاقدرةايعطب4وعيا،المدينةويعي

لبهذه،السلبيةحدودهفييقفلاالحلمواكن،اًل!بسوالحلم

-ا)بطليزرع،القصيدةمنالرابعالمقطعفي،الف!لبوابهيفتح

حباى،اغما?اوء*ىبا!زهرمثقلة،القبرعلىزيتونةسالح!في

سمةذا،"كثفا..احاماويرمتد..با!نابلمليتة'بةوجسده

-!،تراجيدة

الحلم،بزيتونةتطيربر!شرارةرايت

،للوقدةلافرءالاتهويء

القبر.ساكن!طنالحجارةثق

أكفنابقاياتجرامي

وحقلاخبزلكسرةجوعاوآصرخا!جيهيكالهاويصمد

"..تصرخ..وتعرخ

-ءببعري،اجوعامملكةليدخل..قناء4عنهيسقطحى

عرئرفوفىجلسوامنوينادي،الفجيعةوملموك،اسلافه-وحيدا

يرخلعا)قديملأالطقوسبابويحطم،اورثوهماكللهميرد،المديئة

تتابرحعبكاليةكانتالتي..وجوههموبين..((تتويجهماقفال"

((.نسبىلكمارد،الفجيعةملوكيااناهذا)):يصرخ

البنميى*ذاتالقصببدةطبههـلأ-آكمفها،الفاجعةالروياوتمتد

فيرى،تاااصوهاباعتبارالمتقاطهطو،مقاطعهاباغتبار،المتقاطعة

((!المطماردالوجهوهو-

الغريبةالحيوش!سيل))

.((.والدمبالدمعالمستحمةمملكتييسهئج

علىيابس"معروقةواكفهم،1مقتحةعيونهم،الراحلونوهاهم

..اسميافهم

المصلير،برويا،اقاتمةالتراجيديةاهـوةهذهالبطلويختتم

منا!ليناول،الداخإيناول،دالراحلبنبخدقحين،فيخاطب

،المطلقللمنفى،لرحعيلاعلىيحثهو،والجوعوالخوفاضهياعااجيال

..المصيرهـفىاتقبلوعلى

."الميتينم!كةتدخلانتولا،حي.أنتقلا"

تفردتوقد،والبطوالأفببهال!غةاتتمرد،الصدةالقصيدة-3

بتاك،اًجيديةو،احاءتهاوكانت،مطرعفيمبءحمدقصلدةفبما،هنا

اقصيدةاانبمعنى،ففةاحاطهـتهاوكانت.اليهااشهـرتالتيالدوائر

وهاجمى،وفهموهـى"نجاءت،"داخليةلروياتشكبل"هيالتبم

،الاديطتبعضاستثنيوقد.للتفجيرقابلةطاقةباغتبارها،لل!ة
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جبراابراًهـهمجبرابظم

اكثرهالعهـل،قصصخممس((الاداب((منالماضيالعددفي

اضائع،االزعنعسنابىحث))،والتركيبالاسالوبحيثمن،طموحا

الاخرىالاربعافصصاتهتمد.ال!يجاءابوكواف((قص!-قىربابة

القصةهذهتعتمدبي!نمل،م!اارمزواالردعلىواحيمانا،!الردعلى

فيه،وممتع،سينمائبمااًلاسلوب.وارحمواروالوصف((التقطيع))على

نادون.((وامراةرجل))افئ!هورالفرنس!ماالمفيلماسلوبمنملامح

الرجلت!ياقيوا،الفيلممفيكافتيبالتفاصيلالاسلوبيتكاءل

عنيف،ا؟لحمب،والقصةامياماكلاقي.حقيقياكيانافيهوالمرأة

قيولكن.الزواجنطاقعنخارجلانه،وتبريحهعنفهفياولذنه

،وساهـؤنزارعن،قراءته!ابعد،بالضبطنعرفهالذيءا،القكل.ة

بينهما؟احباءللاقةعداف!بط

عبودمارونالمرحوما)دنيرالنلقديومذاتقالهماه!،سأقول

اضطررتاثحبماوهو-"يلطوليل!يااخمر"اقصيرةاإبه!لوافي

51جلإلى:ناقدنايذكبرهاذياذاكغيرلببولكن-مرتينقراًء،هااىا

العقة.منبف؟مءاشخاصالاعلىلانعرؤط

الارطالا)))يرعم-!وبؤس،ولهفة،حبا-نجفنش!وا،غائمةلوصوهفا

مائيونالستيعرفنحىوعاى،)((هي((واميةودىنزار)الثلائة

بأسماءكاها9ثخصيىتاتتمتعا3لمأ.خطرانه-ائ!بونالرووكذ)ك-

بحطىولا،(.!ا!امنئىفيمشروحةصوريةبر"وزالاقلعلىاو)

ناا!الاواوربراءةاهـنادركقارظ3مترى؟بزرلك(الزوجة)((هي))

لكان؟((احبيبةا))غيرهبىالطفلاموان،((سامية))غيرهي((هيا))

تصبحبح!ثزنزارافكارعلىتت!ا!التكمااهي((هي"انلوءبرراذلك

اللواتناًلاخرياتبا)نساءحتىئوحدؤ،يميزهااسمعنغنىفي4ورإ

وراءتئتطرهاتىاا((سامية))هيافكارهالمنمسلهـءلمىو(*ن.يهواهن

364عبرنزارمنالرهيباخردداهذالم."الم!رىءالخشببمابالبل((

الزوص-لأانام-هناك"نت!هالة!طهـجمماكانتانواوعلأتحر!من!وما

،ا!تهديا)تقطيع؟الب-ابذلكوراء(ومفارقةرءزا!ب*ةاظاهبم؟

بعبارات"هيا))عباراتوخلط،سنتينرأسيبرينوالارتدادات

ابسونوافاناييبدوواكن.وءوفق،جميماذلككل.((ساميلأ"

وانوال!.قصيرةؤصةلحكايرسة،روائيةطر،قةتردمبالهيجاء

واملؤ-وكثير-اطولاقصةاكانتلو.ذلكعلىشاوواختارهالذي

ادىاقربءهمة((الفالعالزمنعنالبحث))اكان،واحداثااشخا!ءا

صنيبر.احدثاو،ضخم"فالبحث))،هنااًما.الحقيقبمالامورحجم

صاحبها.بهو!قيتضجاقصةا

يحققلاثي5ا،افنضخيمهويحذرهان!ج!الذيو)كن

بينلئسبةاتحتلحيث،الملودرامةبل-راءلااديحقىولا،لضخا"فىا

فيكا"لءقابروستلارسل.وا،:تيجةا،حركبرءن،والفةلىا)عاطفة

بقاربهـافيذلكيف!للموهو،الضائعالزمنعنيبعثبأنهالقولى

ير-مبمانفجال-قاداريلوالمورانس.البحثمنصفحةآلافعثرة

مض%لمفة.زوايامن،كبيرةاجزاءاربعةلمحبميهايرووهو،يمةرباعقص!4

والا-ضائعزمنعنبحثهيانما،المطافخاتمةفي،كلهااقصصا

لانفسن،نبيحلاو)كننا.قصةمنواحداسطرامنااحدكتبلما

هوممما،"لضائعااًلزمن)ءكاناذاسيهاولا،بذلكثمه"كلتمية

قليلا.الاء:هاالكاتبيحدثنالالياليمن)اكأرانهاام)ليلة،(هنا

ءاشبيهانجد،الشعريبالتضخيمادعوهانيمكنماايضاثمة

،فنبم"عملكأي،القصة.الجددالقصاصينكتاباتمنالكعيرفي

هناكانغير.الشعريةبالنتيجة،الشعريبالمفعولتزخرانيجب

يبهظهاقدفهو:القصةعلىخطرهو((ش!يا،تهويلااو،تهويما

القصةقلبفيالشهريةا)حركةيحققاندون((الشعري))باللفظ

التقطيع،باستخدامهفهو:بدرايةذاكعالجنوافانغير.نفسها

يةال!وارالمقاطعمعقيعاقبها،عالي،ثحناالمشحونةالفقرات"بينيباعد

معظمفي"اغرضهالشعريةاطساقةؤتسخر،1((الهابطة))السريعة

لضض!((ا))فانذ)كومع.المرسومالحديثفبىامساريهايصرو،الوؤت

التركيب.اجميلةاالقصةهذهفقراتمنالك!يريهددالقولفي

الرجل))قصستهقيعليةنعيمالدكتورطريقةالىببمايفضيهذا

تغريك،ساخرة،لينة،مشوقةالقصسة.((كثيرايشكوالذي

إلأالنهافبمتكشفوهي.فيهاسطراولمن،بشكاتهابل،بانساذي!تها

جوخلأقبعدكشفهولكنها،حالكلعلى،تتوقعهربما"كأتعما

لكيجسمدهمنتجدانلكويلذ،وصفءتستطيعولايومكل"عرفه

و.اهـخريةوهذه،اليبربهيذا

.ماهوة،خداعةببساطةالحقيقيحجمهبرطلهيعطياهناالكاتب

عدبونصبح،4ءقاوكلةنستطيمانقبل؟اشكوىالمالجعالمهيدخلناانه

اخيراوجدهانهاراويرلأاحس!بارزيبالانهانأشبهثلاثأوفقزتيئ

لشكاته،يقولكما،"مبكىح!ائط))يج!لنا:الاصمجارهفي

نصحك.لها،لأافبمايجهلمنا،القديراكوميدياوكالكاتب.المثروعة

اًلكاؤمط.العكسبل،هناتضخيملا.بالبلوىمجوحاوالقلبنضحك

!لمىلي!حصل،ذكيدفقمع،ال!بارةفي((ا)تضثيل))الىيلجا

اقيصة.انهاالةفيالهفسفيالا"لر((ضخامة))

ء-ع،((السرداب))قصتهفيمنيبفاروفىطريقةكانتوكذلك

وصاحب،لمبين3عنؤصة((السرداب)).الرمزيالنطوى-مهمقارق

علىءءتوىبناتت!رك،ماكرة،بارعة4قص.احقيقياباللألمهولها

برتفاصبلمها"قعي"او))قميةءف!ي.ااخفياهاابمستولتشعرنا،ظاهر

نفس!4اوؤتافيوهي،الانس!انوبالكلابومهر!ةها،وملاحطاتها

يحل/،لاحدوجودهيخطرلاسدابءن(الطورية)رمزير--ةهـ!ة

ديدا)س.الظالمينتصتاشندء"هـا،الامرنجر7فيامذلينامشطست

لطوقالمغروبامنهربا،اكارل!!بنهوجناحينلبفسهجناحينابتدع

خارجاصاينفذالكبم،وروكريتااكلب!انوا.ال!زيرةفياعليهما

،والكرباجالاس!-للاكصاحببهيدريلاصدابعلىعثرا،الاسوار

تحسب4رغم،كيانهفيالعاتناليهيفطنلاالذيالضعفءوطنويرمثل

.طارى،لكل

انسهنجبر.كافكامنالكعيرلعلممنيبفاروقانالي-يرخلي

لانتهى،لقصةاهذهكتبكافكاانلو.مثالئمكافكاحيث،متفالل

الال!نماذ))سدهأنب!دالسردابقربالسوطتحتيثنانوهطبا!ءن

افسهوةواللسجنبرءز!أتي!ناانه.بحا!ثاأرالىكاتبهاانغير.عفت((

،ظاهرامقنعهقصخهجهلفىافلحوهـكذا.الانعنناقالىبناتةهبما

أحجا"هاالاشياءأعلى،اصوىومرة.آخرصعيدعلىباطناومتحركة

احقيقية.ا

"الوحش"قصة،القصصهذهمن،اسوبا)،ا!خرالطرف!بى

فبمالعدو.صريحةشعرلمةبكنايةاشبهجعلهالقد.خلوصيلناطق

لجبليأاوالمدينةبةآخروحشهو،عدوالداخلوفي.وحشاضارجا

محاولةاًنها.الداخليا)علأو-2المنتظرغيبراوحشىا!ذافريسةتقع

شعراةيئجحماولكن.ايلولمجزرةعنصغيرة((أسطورة"لايجاد

قبل،كقصةالقضةتنجحأنيجب.كقصلأاقدارابرمغسفيجحلاقد

فبمالمحاولة.رمزياغرضهاتحققانثبل-صولأثىككنابةتنجحان

.التفوقمنبمثميءاسطورياتتما"ل-اولهاقىكأوبخاص-مئهابعض

اتضخيم،امحاولةفرغم.كنايتهمناحمرورهيبدامالواكعانغير

72!سالصفهحةعلىالتت!ة

16



الآدابمنالعددالماصيامرات
-14الصفحةعلىالمئشورتتمة-

إثالابع!

.ةدتؤو...عضووو

ووددنس!ا-يمورمحمدعنكثيرةاشياءالبحثهذافيءرفنالقد

ودهذهالمنهجهذاوعلىالميدانهذامناخرىبحوثازودناا)كاتبانلو

.ةرلصوا

وؤتبسع/دانوارجو،لذنبذاتليستالبحثلحلىوا،لملا*ظات

4بحثىسص!باغةجملةمنالنظر،ليعيداكثرءصادراىاليرجعالباحث

.النجاحن3حققممااكبرؤلمرافيلكفيحقق

المجتمعوظواهر4القصرواد))فهموالثانيالعلميالبحثاما

ادارهمهمبحثوهـ!و،ابراهـ-بماًاءهيدعبدالدكتوربقلم((المصري

يقراهـااروادافصصالىرجعاذاحسئوؤد،وذكاءبمهارةء"احبه

الاجتماعي(("التبركهببينحطتهفقرعلىليوزعهاالمادةيلضقطويدرسهاو

اوانها.فيا)كراسةبهذهيطلعوكانه((المصريةالشخصبهية))و

اقصةادراسةففيسبقهمناوءااشارا(كاتبانلواتمنىوكنت

اقيمةاء--لمىنبهانهولو،موضوعهبصددعليهماولهمفيماالمصرية

واانؤ!ال"--نلهايحصلكانماومدىيدرورهاالتيللاثارالفنية

وممحنواها.لفكالهابر-ناتصال

بملمعإى-اوبالرواددهمقصواخاحددانهلو-ذلكقبل-وأ"منى

الىلصلنراهكنافقدلوضوعايح؟وياذياالزمنح!دانهاو-ادق

!هلملأحاليهسبقنيوما،د!ذااتةقواني...الحكيموتوقيقحمىينطه

بحتمنالاولالفمبشاناورد5،كلفبامعهواسير،عيسى

ابراهيم.اًلعميدعبدالدكتور

ف-صالمصريالمجتمعظواهر:كانواادقالعنوانيكونوقد

0001الروادقصص

قيا)خطرسيعيدابراهيمالحميدعبدالدكنورانفياشكلا

جدبرانه-كتابفيللقراءيقدههانقبلالقليلةثغراتهليكولبحثه

-؟-01كتابايصيران!ي

سء-دعنهاكتب((بلانثركارت"الاولىمسحيتينالعددوتناول

اوصىفن3متائيةسيرةوالةعليقاًلتلخيصفياس،روقددءمانالدين

فءعلىاًنهولقارىءبداحتىفعلوهكذا،ءوافنراصن،لكبالتمنفسه

ا-كاامئهصشيرقدوهناك!اوبدواتمقدمتهواكن؟الموضوعيةمن

كلمة.وؤعمنفتقللصاحبهااوالمسرحيةمنمهجمنموقف

ذلك.منكثريعنيلاوهو،القراءةلدىليتراءى"!هذا

عخهاكتب.يسادرايولىف((اثالعااجنسا))الثانيةالمسرحيلأو

،ا!ورقهـنحميراواضاعالحبرمنكثيرافسفححالمحظصبريطويلا

منصغيرحرفأعمودينذاتصفحاتسبعاس"غرقكلامهانوحسبك

هـمترى.ادنلمخيصفياذ،لكاكثرذهبوف،الكبيرةا!دابصفحات

تفسروالمساهـ-"؟'الثروطبهذهكاملاطبعلوالمممرحيةانمصيستئرق

عا-ذاككانولو،قليتكلم،ا!لامفيالكاتببرغبةسذاكبعد-

منالنآدنصيبلان،نقداهذاللامه3يسمىالاعلى،القارىءحساب

منثداثمهئاكوت!عليقاهناتعليقايتعدىلاضئلسهب4االحديث

..يميدالاومان،الهامارتيا،:الافرىالاخببر!هوداءافىي!لفراتاصطلطا

بفن-حافظصبريعلمعن-هذاكلبعد-المرءويسائل

يتكلمانيستطيمحافظصبصريان؟الاقلفيمصدره،المسرحية

.القراءهذهبثقتهيقنعانتطي!لاولكئه،بثقة

لننلحضااي-اضحلإلايتمهـلمحيانهحافظء!صرىذكروؤد

عنعديدةاماكنوب/يختلفالذي))المطبوحللمسرحي"لنصا-الواسع

اختلمفلم؟المطبوعاعتمدلمترى((المسرحخشبكأعلىللعروفالنص

التغييرجرىهل؟الفئيةالدلالةفىاؤوىايهما؟المطبوععنالمعروض

المسرحى.لئقدامنالصميمفيوالاسعلة؟اخرجابعلماوللؤلفبعلم

تمفلالمسرحيةانالمسهبالتلخيصمنالقارىءيفهمهالذيان

هـصوخوفاعليهوسخطا،كاننهوعماهروبا،يكونانيجبما

علصلمرحاثط!ىو/دكش،للفنتاذلافنتاذلالسمتانما،4محالص

يدلمحعلهى((الموءودهللميمصورمنوامعنا!بماما،كليهشعوربلورهء

سب،ل!ببا.ا"!اماالمؤلفءن

عنمر.الاربعةهـدةالاعقراءةفيعزيزاو!،يرفيمافارىءاانا،هم

؟ؤولالمسهوالكانبايسىصاحببىمالس

؟اذامن-

أ*(.ا)ضحر.سرلب!-

-5-

الضمير((،وعذاباداموف))عنثرؤةاًلمسيحعبديوسفيتحدثو

يعرفها،وفديمهاشديدةقيالاز*ايزباللغةارئقديةللمقالاتثروةوملازءة

خاصااهتما"ااولاه()عقولالأما))طلعاذاحتى،((يبالاد))اًءؤرجبدا

ومن،وتر"مةوكتابةؤراءة-العراقوخارج-اعراًقافيلمنظيرهقل

ء!سىدقيناوان،((اداموف))عنةابته3فياعيهاطواهذهجا،"4هنا

يكونانءليهوءصعبدارسايتناولهاالتيالموضوعاتفيحذرمنشيء

ا!حاهةاهـذهفي،فضلوؤد،لغتهافيكاملةنصوصهاالى!رجعؤد

الموضوعة.المادةعلىالمترجمةالمادة

يتحدثا)شيالمسرحهاتهذهيرىانلهاتنحلولكاتبنانتمنىثم

..بالرارها"*رفةواكثررهاصلةاثدلكاناذا،عنهل

سلسلةهـب((عي!نياديناصدر))عناهـينامال7جليلويكةب

هـوونتمنى،المقالونقرأ،()المعاحرالسوفياتيالادبفيدراساتا

وانضهىاطبيعيةابرالبدايةفيدالموضوعهمتماسكةخطةرء.!مالكاتبان

..والطخيروالتقديرموالفوضىطرابالاصءنبعيداالطبيعيةبا(نهاية

الا((...سوؤطارىؤرإقىفيعينيولد)):ا)دينكمالجليليقللم

!الموضوعنصف"ضىانبعد

اككماالحماسةهذهعنمنزهاوموضوبمبةهدوء!لمبا؟خباوون!منى

والبصر.ا!ارىءالسمععلىء"بعالذيالضجيجمفتعلةومنهذاتبمو

الدراسة،فيالخطاببقىاللهجةمنالضرببهذاالعهـ!مضى!د

منالثانيالنصففيمثقأونبهيخاطبلانيصلحلا،اولىبدائيلانه

امشرين.االقرن

و)كنسء،لعذرناهبالكظبهعهدحديثالدينكمالجليلكانلو

ترفعلماسنيئاهذهواكن،عاماعشرينحواليمنذ-كثيرا-يكنب

فيمانك،،،تركيبفياغتهعلمىثمرةاير""دخلولمبحثهمستوىمن

حديثقرجماوبالكتابةعهدحدإثمبتدىءازاء)ءينبىاالدينصدر))

العربية.ا"تستقملممستعرباوبا،كرجمقىعهد

دفوقرااجنبيةلفةمناكةرعرفلكاتبهذايقعانلأوعجيب

من4!تميزتوماوبحوثءقيالاتمناللغاتتلكفياكثبمماؤليل

،.اللغةوسلامةالخطةرءمانة

يتبنىوهوابكاتبيقدمهاالتبماوالاراءدالمعلوماتالم!اكادلااني

هـتهمثلف!ايفالظعنءدلاوخيرايفعلولعلهالحطابيةايلهجة

الانسانطاؤةان-الترجمةتلخيصاوالترجمةالىأ*قىالشاالموضوعات

عنيكسبهممافدرالادءاءطريقعنؤراءها)كاتبيكسبولا،محدودة

التواضع.طريق

حبهويفبيعالدينكمالجليلثقافةتضيعانعدلاوليس،اجل

.القولفنمفهويماتءنخطمفهومفيلل!رفة

ا!رالطاجوادعليالادابكلة-بغداد

اتحرير:اتعليق)*أ

احساس!يحسجاد.ناؤدحاففصبريانالتحريررياسةتعنمقد

((،ا!داب"ومنها،العربيةالمجلاتفيء؟بوقد.ب!سؤوليتهعميقا

وتحلبلا،وتذوؤانفاذاادارسيناطليعةفيتجعلهممتازةدراسات

الادبكلؤرص!(هـنكعيبرينبشهادة،متميزصوتذاباحثاءفوتجعل

القارىءاعلاؤفجادةبمحاواةالاؤلعلى"ضميزمقالاتهاًن.وراصد؟

المقالفيالطاهرالدكتورنقدعليهظ!رمابخلاف،والبراهينيالادلة

واسحبفملامسةالموضوعاتإلامىالذيال!مريعالئقدهذا،الحالي

اساتاوفزدفااحستت:ؤولهمنباكثرمناقشتهايحاولولاهامنف-كأ

حجبعلىؤاصرة)ا!داب))برتحررليسمهمةكانتواو..فاصمت

عيوبهعلىينشرهولكنه،المتسرعالمقالهذالحجبنشرهاومقال

الادبةايقتهتنمبةعلىالقاريءويساعدالنقاشمجالمنحليول!

ما



ا!صائد
-15-ا!صفحةعلىالمفمورذنهة-

يرىفرين،لمالتجريداىا،كمااروعوواءمهنإرلنررؤ?ن،وهئاك!ا

ا!ء---عبااسهةحمةابأمهلمتبيجاءريى"ااج!وشاورعيل((اثاعر

..((/ن،بعنصيجردهااكنهو،الصورةيقربانما،.".لدموا

النبوءةسطوركانت"

((الئابكتحتالقبيلةصرخاتمنعنا!يد

فبى،اثعرياالابداع"ماكةيولدالفي!و،اللغةهاجسان

صاءتوافد،*ةمرية،":هكةوغهـنازءة،نث!رياترفا،افتقادهيثتكلحين

.الانكارهـذاطريقعاىا!دابقصائدبقية

:-لملاهمناة-إتحدث.بة((اًنجبولم!"ا))

رمضت،ا)كفاحدربؤ!بماوتا/5انبدلا))

ي!،ؤلبلابعصئاو

امطيم،احامناسصءةي

"،.اخضراءاارضناةوق

..اعطيماوحلو"،ا"ا)"آفيوءمه،!جرلهعلىنغطه،ونحن

،تعرا،الانسانيةذكريافهيسجلانإطمع،الاحمدس"لميمانواحمد

اصهلاناددتو!-،يومااءتاهيةاادواعبا!يااثاعراقالولقد

مهامهاهـسن،.رتجلةطاقةاشعراتوهملانه،افغلتشعراًحد،ثيكل

من،ييراوهما،ث،قكأاختلاسة،يرهولم،المطلوببالفرضتفيان

الهـ"ه"--،-ياتاحررةالم!البوابةهذهميصفبرةضيذ""!ربرةاجل

.الكون

((دلهيفيالليل))نع-دلوجمماءنيكنبالاحمدسليماناءمد

شعرية،روياا-ستو.شهدية((لمظرة((فيلمذهباة،بته3فييذهبو

هناك،الدينورجال،اررحرةوشعوذات،اجوعاالىيثتيرانيحب

ف!رة،هؤلاءلكلرمزا،اللإلقخذ،اغا...الساءةوالتناؤضات

انجمهومروحة!!ملاليمنىوفي،باليسرىيسبحدرويثايراه

:اهئدوسرابقرمنقطيعالشقر

بهصاهراعمحيهايهشليسشاردة((

((جزاريذبحهاولا

دص،لايرراهو"رة،ب05اذااللرقاتإفتوسر،شحاذايراهومرة

وداعاخواناًو..ا:طنامكثوفةاًنثى..،ء!بدفبةاو،مشهوذا

ا!"لي:بالامل(الحاضرهداهي)الليلقسوةبعدا!صءدهو-جتم..

د(هيعلىاث"مسالكنا

((لثتهإعالفتر!لبداتفدكانت

جبرانس.،لمء،مةانتهتكما،الاحمدسصلإماناحمدمهمةوتنتهي

..."الانسانبم))اعملاهذاعئد،قبلمن

في،النجمبماصسنالسيسد،السادةهؤلاءعنبعيداوليس

احباهـ-نؤكهطميئهاتااسمتحستوضعهاالتيا)كثعيرةمقطوعاته

بقدر،افنجربةتفرضصهامالذي،الشكليالتلمونمنبالرغم،"والموت

.والشهادة،والارضبالوطنالتغئي"المة؟سهالاسو،الرضا!رضهما

هـنيفلتكااظناحمىاسا،يالنجمصناليهيلجاعامااحهاساان

اثكيلوا،النهووقيمة،المتكامإةبر"والتجر،اسعرياالتوقيترقابة

متفاوستوبرأوؤات-يقولانه.وات!اعها،ياالروبنضبمالمنضنكل

:4يقنهسئإئيةدثروط((قوله"يئضبطانبشرط،بالهعلىيطرأما

إسمي!،ارقامتمحتهرزهاقوالهيضعثم..دالمقمووالممئى،القافية

لا.((تفلىطيئيإ))رعد5فيما

ءجلةفيالضربهذامنصزمةالنجميلحسنقراتانسبقاقد

اربرووكنت،الموقفرهذاشهيهاموقفامنهاوقف!تولقد،((الهدف))

ءجلةرحابةكانتفاذا،اليهثافي"،1والسرعة،الس!ول،تدؤعهلاان

((ا!داب))ءجلةكذلكفلإست،واخرااولا((لبكأفدا))،((ا!دف))

.حالكلعلمى...

الثلاث((الانى"،نيئ))القصائدعنتختلفهالسنكطمحمدقصيدة

فيما-اشاعرايملك،!ينة!البةنقاطفيمنهاتقشب"،بقدر

اسجلهحقوهوالابرداعيةتهعملهفييجهدانه.مهـنهاو!اء!ان-اوهـر

انس4،((الضدورة"فيقعؤ،الاحيانب!ضيعطلهجهدهولكن،له

((،اصباحااصنئق))و((المدءى((اكنو،جميلةيةردا،جزعهءعبدأد

:صزع!القاديءالأ.ملز،اشاعراصزعمنوحطان

رياحوعه.ةطشباكيخيلفب!اء((

!تواخوأي

المدمى،بالمطرالمبلولطيفكويعبر

ا-لاحامناحطاموا

؟الجراحخذفتوكيف،جئتأينق!كمن

بلح،نداءي،بتيدي

((.اصباحاواخنئق

حستممنوقطةاًنه.للجزعاصراوجها،يهط"،الثانياقطعا

اليقظةوفي،المعطاءاواسموبرا،الدافيباكمرحاؤلاكان،خاطفىاء

تتبراجع،الانهار"*ىحيث،((المينئاءعلى"،جزعاالشاعديئ!ق

الىخالمتيويربرع،منارعهاالى"ءودلاالانهارانءنيوهمكان153لا

)(.الانتف،ءدفنرفيبتهاترسموهي،يولالمياقضتاتياالاءسطةئقي))

لرلتتدقءحتاجان))مرعيهيفاء"و((ص،.إغءك!((ؤصهبلم،اما

ابطرلا،اخاطراعفو،ءبةومياتفياتقذفنا((يغء!،ءك!)).أممالكللا

قصيدتهـاعنوان.الشعراءيشاءكما،((داخليا))منطقولا،بيها

الصورةاءرولاورنةإدةمحاواةفيء.و؟ان)):عوالمهاثططبئ"انةينقل

ثقصيدةاؤراءاتيفياؤعلم:صادقاعترافواقول-مقالة.((المقلوبة

((مقئوبةصورة))صواءاالستعادةثمةاناشعرولم،صو).بئعلى

قولها:،((إخاطراعغو((نماذجمن،متوهمة

ماءابريقفيالوهميستحيل((

أجمطلميدشكتالابريئفمفي

العسلويفويني،ليهونغكل.ن

رقهبرئرايتسلنيلا

،حلوهالارضتلك

المعطاءكفهاوكريرم

((حلوه

يبدأمنسجماصكيرامقطعاافوضىاذه5مناستنئءانءا!ءظيع

غبارعناوامسحي((اهـىوينتهي((..جعئلالبورسفوحفي))من

.أ!2(((فخدينا،ص،نا،الموت

املابىطلا!دائي))الىتهديهاالتبم((مرعيهيفاء"ؤء"يدةاء!

فحسب،،احركةاسمةانتىعرامنفلها،ا*ودةوايرالتحرفيا"نئا

بالبعضلبعضصهاعلاقةلامئ!صلةءقاطعسوىفليسلآا)تقاطموهماما

الاخر.

عسىومدىفبما،واضحةقرابةبرينهما"،قصيدتانبقيت-

وعبهمامصدرفيايضاقرابةوبيئهما.التجررلأنقلوءملية،اللفة

فهميءحمدوقصيدة،((التجربةبعدما))!مفورمحمدقه،ءده.هذا

فالقصيدة.إضااواضحافارقابب!نهماولكن)خريفيةجولات((له:!

وهردىء-تفيدة،!ضرخهلآ،تتوزعاندونتنمو،واحدة،1الاولى

،البحورا!تكلمألفصا،ا)شعريةاء-وراعبدصلاحترربةمنكبير

استخداموؤي،((اث!هريةارمبانئرتها((،اللغةمعايشةطريقةوفيا

لحكاية.ا

،البكارةغشاءوبفقسدان،االتجربةبخوض،عصفورمحمديبدا

اخربب:ااًاطقسسسرر-حت،ءختادا،يرىماليرى

((..الكفاءةعلىتهديراالقتيلثروةيعطىالغدارالقاقل))

الاور-روبمحضاوووارصورةانبناتبين:حريراتاملاحكلة)كلى

ولا،القصيدةبمم"ياق،سقوط!خلفى،المطجةفيهواسس"قطتقد

.،للشاعرةالاء؟ذارالايسمعنا
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هذهولكن6الجتاحالجميلةالصيرةكالفراشةكانولقد

طعمتلمسحين،والنيرانبالشوكاجنحتهـاتمزقتماسرعانالفراشة

الحندمعضاء))ثاذيةدويفف.الحرمانولوعة،الدنيافيالقحط

..وريؤيتهبيقظتهالعالمليواجه،"والرؤيا

5نآكأروجهالينقل،((موضوعيامعادلا"الشاعرويمستخمم

ع!نفيحدثنانالخيبةا!ىالاصهيلاالديابرحيلهذاوجوه

،"الزعيم"برأمرة،4حواورفصوا،حطموه؟الذي"القديمالطوطم))

صدرهعلىعقه،صغيراتمثالارمادهمنيصضموااناوصاهمالذي

اورهـذرعلىتدليلالرمزالهذاسبحوا":وفال،السلطانعلامة

جديدةدورةمعهاولعود...ثانيةالدورةوت!د.((وبالعرفانبارشكر

يجدعلهالسندبادشخصيةيتقمصانالبطلفيهايحاول،للقصيدة

..)التجربة"مييجدهلمماوالامصارالنت!موبرحؤ-ةوفيالمغامرةفي

ظلسوالمعرفةالخكمشعلةوحاملا،البحربا!دافمتاصرا-ولكنه

ال!ب،الىينه!يوهكذا..ذنبلونومون!ماالاسواقفيمالاردا

.لمبالمرارةالاحساسيسوىمعهوليس

في(("سندفهـميمحمد))اليهاينتهـطالض؟انفسهاالمرارةانها

..تدبدونايامنامنيرجع))حيت..((خرهقىجولات"قصيدته

عبدبصلملأحوالتاثر.((الطلولغورفيينوحاًلصدىسوىيجدفلم

فهميتعنثروركن،عصفورمحمدقصيدةديرأيتهالةي،نغسهالصبور

واحدى،((عصفور))عنثراتاخذتههمااكثر،تهقصبعليهيأخذسند

ففي.+بةالقصنموحركةتدا!ت!الوحدةانعدامالعثراتهذهاهم

ت!تدحينفي،غالمةمشنن!!نكرةحولالاعريلور،!اطعسبعة

واضمحين.رابطوبموعصفورفصيدة

،**

وضوح،واضحااو،قاطعارأياثمكللاقد،الملاحطاتهذه

لانها.تلكاوالاشارةهذهفيصائيةتكونلاقدوهيا،الضقديالموقف

خلاية،،حدةعلى،كأ،1واحدةكلتحتاج،قصالدحول،احكام

موقفيذلكمنا-نتضن!بماا.مكلكناامرا،واحدةقصيدةعلىالحكمتجعل

هـءبيو!ل"وقفق!،باللغةوعلاق!4،عامبشكل،الن!رفي

كربمؤبتزبض.اليقين

لقصصاتابع

ج!لواا.الحقيقيالمصىحجممنأصغرخلوصياناثقوحشجاء

سيماولا-متوقعغيرباطشيامعنىيفجبرلم،وبينامبانتراالتوازي

وفجيعة.رعبمننعرهـ4ماعلىهو،اواق!اا،اظاهراالمعنىان

لفظي"فوةترف!دها،مخيلةقوةا!كاتبلدىانالقولمنبدلاولكن

.اكيدة

"بالنجوممليئةلسماء))قصةفينجدهالقوةلهذهشي?!ثيل

الضفرفيقهيلاتحقق،الشديدقصرهاعلى،فهي.عبدحاجلوليد

افدانهغير.النايألنبمرارةكلامهاستهلأنمنذابكاتبارادة

تخ!اهكما،الكصابتخطاهساذج!وارمنبمقطعا"ؤثرةقصته

ا:زمانمنذالفدانيون

.)الفداليمخاطبايقول)؟اصاحبيياحياتكعلىتخافالا-))

بها:اعه!هلمفيلمصوفوبرزانةبههموءقال

اخالة؟ايممرهاالارضدامماوالعيشللخيةمعنىوايس

.؟"ذلككيف:قلت

المحتلةالارضاقتحاميريدانهمحاربيقولعندما؟!ذلكيهف

وكيف:يم!هألهمنالدن!يافيهناكهل،كهذاقولايقولثم،بالنار

منالجزءهذا.وامرأدهىالحوارهذامناكايىقىوالاسطر؟ذلك

حذفهيجب"؟هووماس))الى"...اسالهقلت))من-قىالقص

،الحزنمن،الايحاءعن!فيهـا،ابقيةاأما.القصةبخماللشتقيم

رايتكلما.منهاالفراغبعدبالنفسلاصقةيجعلهاما،المفارقةمن

جديد.شهيدالروحجديدنجمانهلييخطرقداليومبعدنجما

جبراابراهيمصبرابغداد

صلرحديخئا

اءهكلمر:-ءاله!ةه-ءلءى

237545ات-الاحدبثارع-بيروت

والاخلاقالادبفيالاسلاميالزصوؤ،.

الرضيالشريفا4عبقوبر.(

رباله!ة"المببابنحبلم.ا

الع!ماقمدامع/5

مباركزكي،ذللاست

ال!!ودانفيابههةوالاش!واالديمة!اءه!1.

الامبنعبدالرصءنعلجداشيخا

سا!قاادمودانخارجيةوزير

الا!سا،ءصةالطاقعة.

الحاميحسبناحمد

المح!ندةالارضفيالمقاتلالشعر1.

وا!دمالارضمزام*ة!.

رشي!دهاشمهارون

الاقصىادج!ا.حر،تض
فربمبشالالاستاذ

ادباءاوكتبا.

اليان4ونببالخ،زنو)يم

الا!ملاميةالتنررمةروحالمت!ر/51

محمود.الشرقاويالشيخ

ا
ا

الاوسضالشرقمش!ت.لما

علوانابراهيم-الثانيالجزء

؟7


