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مهملجازجااصرالمعادبى،فيا:قدلملآواالادبيةادرالى،تاتشص*ل

قبم"ثبرلاد،1تقص-04فكبمااطرالواعادة،الادبا!ذاجب!اءصوانب"ن

الدراساتوو--ثهصطلملالءنردهـ!و،رارزة4إنهد"سازل4تدراس

الاره---،د"ةء--،وزة،الادبهذاعاءستارةك!ا!ء!"بئا*الالانت

ابالقواو"ضخطص-ة،اكه*-إفرددت،4باحاطتالتي/ةا)ضقفب

.اباقوااهذهتخط-4دونفحا)تبظواهرها"قتااضي،اانقدرةا

هـ!هير-ء،زون4"راءلبرههعساعربياآلأدبالدارله.ونظلاقد

،زه!أثرة"،ماصول*ون"اوكثبرا،4اءلا!مةظاتاًلتب!للامحا

هـ-نزاليء-ةأ!راساتا!تء.رلآونماوؤاءللا.وارءابا!-ل:،الملاءح

ليءضتآهـراسضااثرههدؤءتوؤ!،ا(ؤنرراتهذهعنبعيدجفكبر

ا!ض-يامضرةواالادبوطببء"؟ئصصجملااحكلمماصةاءاىاالدارس-ن

..ؤءاظهر

-احد)تااًؤير511اثءرا))ءبابءنأ-دثأواذاإيبدولا

،بفدادصا?لأفيادرسطااكأءاطأجلالالمدك!ور((وتطورمرحطة

-*وناتثدهى"اوقوؤءاوددتإ"نياالملاءحابرءةىثداوقوؤ!امن

..اكلهةاهذهعيى"اتؤومام!االاء"ولإحددنسه"أمقياسا

،1)1(ا(ظلم!ةا)فترةلثتعراًءعإ-هماظقإنالذالتغ*عراءان

زابدلا-خ!تعضتكما-لظامكأاافضرةابشعراءاقىأتؤوناثعراء

ا"دإهأاادرارر*،تابهـ"أحبطتاتبىاالاف!ارءنبهءهـةمةدرا!.وايدر!

،"حطد،دةأ،راوة-*حتالدرا!"-،ترطراءصاللان،كأوالحدث

(اطرا،،واوا!اًءءراثا!."صمر،!رو!.كأغيرومقاييس

ناظموروهم،عندهم-ديدلا"قلمدون-ا!ارلىينانظرفي-فهـم!

ود--هـ،اغراة."م"ثيره-!ااوؤءعلئدهمحمإهـاجحقبقيةأقكارلا

المدبؤةجمط.-!والمقارالاطر!تهخلالمناله!مينلأرونالدارسىون

ا)"واحريبرزواو)م،بعمقدوحين511ث-خمباتدرا*."اوايحاولم

..و"ثءاعرهموبافكارهمب!الخاصة

-لماربراوفي..دأءىاقيانهجي!نهرون"قلدوناآغزلوفي

وصولاتيااء*وراو/زسئسون،ا:كاءبراالموحبلةالاافاظضعبرونب

..الاخبرىالاغراضفيذاكوءثل..مو"اهمبهااقدا"ىا

مدرولىنآديمفهومعاىجقوماظئهالاوالمقاو.صرالاطرهذهان

ا،تسوو؟،بع!ما:،سامنزفرقلها،مكررةعباراتاًنهاوارجح

فدراسىاعنبرعبدينالمشهراًءهؤلاءوظل،تدققاوتمحيعىدون

و!--3تر(التيأتارهمأفيطرا1اع،دةعلىتقوماإضييةالموضوع

..نظموهااإضيانةمعارهمو

طبهء--نرةرة.،-ا"لم!قىدعوةالاحكامهذهكي3طرا1اع،دةان

ادرالىاااهذهاناىاا!ارلبىاليطمئنمةالسلبا:قديرةاا!را!صاتا

ولمب--أد."رفىعقائمةحق!بقبقيمعالجةالموضوعاتاجتعاقد

..لائصطصا

!فالاسصم4،ذاسطمهـت"،ا:إسراافأالقياظلهلآاالفتهـةا"ا

إه-،لاعاء،؟ءدالذياكللامالان،4المظقفتم!منعقأخرىقض-+بئ

الادءالنناريخؤضراتمنكغيروواافترةقا،4الفنصاإناحيةمنايضاحه

"والاسمبهـذاال!رةهذه4بت!-مصاآائلاارأياأخالف)1(

ءرعض،ورر.،وردارى3ملسليمةءلمميةأس"!علىكأقالهفيرتسصمبة

.هذامبحعيفيأراه

فيا!افرونوؤءهـ،..اهـونالمهو!الاالث+"راءمنون5اًلمبدفههـا

نطسظموكما"-دوااماإررنالنا!هونو؟يها..اءكاموااولاةارىب

امتسةااًىةوت)قد..المظامةا!رةبئااقه"ود5،ؤ..عدلاا!كما

وبر--رزت..اةقد،مبناالاعلامعن.إفؤونلاوالادباشعراؤباعلاء،

يرفللا"،اإض-ءراءعا!جهاا)ءنيا)جدوهـةوالموة.وعاتا(ظاهبرءنفيها

ووهـاعضر؟--،.اءهـ.وناجو،ء،4ا)ضيالموة-وع،تعنوكاراؤةجدة

ة3-روظات.ولى*يم،)،فهـ؟اقيدا،ىاوصد:تجد،!اإحدثيناحديث

راؤءةالارر-مهساءل-،!اطاقا).يإراخلالانق-إموا?روكبمااالادب

-ونا!باا:،ةء"اإه!خه?اوء*":،،لملا)مها4لاثراو!بعا،لواءها

3--ةاحراهـفه4عإصكأزت"ادهفدار،ا"ترةاكلظالمعاءسةءقىالادب

.،نالاحصبعه!قيوقلاتفوربمابغدادسقوطقبل

بظاهـرةالاؤتء.،ديا،!هورواا)--ء،دءيالاخفا!رد!ؤررترواذا

صر/رةتح!لالافط،ركأرقيانهذاليعنيؤلاالاؤطار"نقطرويالادب

عطذواأوإ،دلىدر-ورا)،انيالاثطاربعضداءتء،بلااظلاماقاءثاا

.سطتر

كأ!ابؤراءةعاىأ!لواناذهئيفيتدوركانتا)خواطرهذه

واق،ص--لملألا)!ء"ورانق"لملاوحدتوو!.الخر،طبرلملألا!كتورا

لي-"قيعافيارإثلكلاكلواهـراهرزهيىرزلااء،دإثهدعضفيكان

هـصضهدرالىفيإخبرث!و،المؤرفنمنكأهـرعلببهاتفقاوا)مصر

اتأمل،ا"-ءقاتياارر.،نلمن)م!هوعةاحدإثاال!رامبماث-عرا

تء--*لىاقيهـء4افيأ!رظا)ةيال:قي،صجانباىاواقه"،ؤىأوهي

ء:هط،بر!)دةزقدرةلمتدراسخلاللامنلف-حانيمكنبرديدة""،ؤرز

واة"-*نر،رر-يهـء-دت-ء،مة(1874-ا5.8)الارورور!ست*اران))

عزوو-))وأكلثبر((ااث-يءاء:8"زهرؤ!لاعثسا)-إلر.عاوررناأ"ناةةرة

ص:،هـ.المديرح.لت!خذوااملاز"م،المد،حعنا)ةترةهذهث.*راًءبعض

افيانبماًلطا"و!-ىاعت-،رو))((الما--وكاثحء!لىوقفيينفهونهـ(

اون"ء-،رامناامثرو!ناتااثمهراءااوانلمن(1814-0188)

اخلاء.اكأرانه))و.((عنترالض،سعفقرنامنانثافياا:ءمفطافي

النم،ذ:زقلبتفيبراعةاثردهو،عاصروهالذإبئاشعراءامنآنفسه

سض*-اكافيرث!آا"لأ.،هـ*ضماور"كال!!بعضفيواسلو،"،اقد/م"ا

ر-،))اإضاعصعنحب/ثهءتا)دىورض!يو!."ا،ظاهقى))الة؟رة

اثع-اؤي1،ءهـهـ-دادحطوللازطلاوقىا)هـعيدةالنقطةبرعدشعره

كا.((اعراًفيا

الادبمؤرخوعأحبهكما-(1886-1827)الحاليوبروز

وكا.كبالقصصالاسهلموبالاحيانمنكثير!ييخذاًاذيالر!اءفي

به!-فيبرد):8مراور-"وتكاد.الحزنويسصقبرألاسىيعسرثائهفي

((.معامرلهدونبهاتميزالتبماظاهرةا

ظاهاقى(1863-.178)جملالغنيعبدالشاعرونبوع

-عوالذود،الن(سحقو!عنوالدقاعالسياسبمبالثسعرالانفراد

النادارهق-واالذسصناإط-ولاةومخاصمةارزاقهمفياضطهادهم

ومكتبنط-واثاث4ر-ت-4واحرا!للتشردوت!رضه.بالفرائب

((.الوالىؤ:لمنا)نفهسة

الف:خافعادراسةاهذهامثالىقيالمض.يئةاللمحاتهذهان

مغا،بازاويةءناءه"ا"ظروا،الادبرقبهـبماعادةطريقفيالاولى

*وص-سلانهـ--،،4الاددا،!نارا!ذهمئهاا"ظراألفنااتك!لما"زاو،لآ

نظمس-اتياالاغراضجص:جم!فياث-عراًءالدىعم-قةاةأصابوجود

اواضءلأاسماتهاارراًزفيوبرعوا،صويرهافيوابدعوا،قيها

ءةالأ،،سعالآرنمناـثانيااإنء"فمنستعراءةخمسهدرالصكأورعد

ا)غعبد،اـحاياحيدر،اطالقانىاموسى،الاخرسطاغفإراعيد)

))اىاالمخي!اطادكتورا،:ض،ي(الر:وركاورعيهد?مد،صميل

ءجف-عشراض،سعااقرناؤيا)ثعريللتراثا)تاري!خصةالاهمبقى

((والفترةالمكدراد-لآفيالرئيسيةالمصادرمنفهوال!يةالاهمب"

الئا*اناتياجدالاالمؤا،طايهاااتهىاةباالحقيقىبهذهايماني

ه/



.ضفيلانهارلخ!بةلظاا):احبةتةو!ءةالادبالجوانببعض؟!افنبةا

لي!!!لأارهف?"-،ا)تهطاءدلم!ةااخ!.ائ!ابعضاعربرباالادووعلى

ط"هـوووورضت،1،اؤ،لماذو.ء-،فهاوالى،اةترةاالمكخلالالناسر

ء-ناإن،رررنحريدفياءقانماكلاوزحن.بهء،ئواالذيالع!ر

ا!م.ءظلرةمة،وءم!*:؟وجدتااذا"لمقاييسمهم

ويطا-قادراسمةامنا)تانهبئارصلكأاا)ىجلالالدكتور،ير:ءكل

صههـ--لضموالمنظوماأءةروء!رسقيوهوم41لت-هـ/دامرصلمةعلبها

-1875)ا)ر?،ؤكبو?-روف(3691-1863)ازهاوياصدقي

ضور7ا)دأنو"ع(35!ا-1865)اكاظهيانات-5اوءبد(1591

ل!م!وطاءتووةدانا)*ةوا،فى،خت)خلأثةااًءاثهواحنترقدطاخيماا

ا)ث"هردةةادارواواز،ماةجدءهـ،واا)تقلبد+نولي!"كانوابانهم

كانتات!اعنئر"عا)،اقرناوم!الة.ءقنهات!ديةاموفوعاز4من

،الناسرء-المالىوغبرهماولاة؟اؤقط-الفخاصحولغالبماتدور

ذاكآز-ابىلد"صء،كانتالةي.*للاتالمنئالى،3041بأالمجتمعاىا

"م!ا.اىادالاضى،ؤةهذا،رازءةش!عربربئلنهضصقىوكلواهذاوبمملهم

ا!زهـ-قي"هـ*تىو!ي*إسوااالمةظىيرقانؤوااإكاصمبهكأ4ءمةوجهـوا

ء،لما)ىالفبزقةءمثراةا!عااقرناموةءوعاتوبتحويلهـم،الاولى

!ه--"نلاال!راقؤباث.ءراامعااىاصل.إقىخدءقيأسدواأرحب

اغفالها.

ادكتوراتفسه.وها،جاولافتيوهي،اًا:ظوماإنثرمدرلممةاما

أسبى،بى*ت-كأالىؤيرجه"،أثمهارهـمفياثريةااوة"وعاتابن!م

واء،دةا-حثافيطراةةمنؤء"ء،ءاكاافه*لوا.اكهابافيفه-لمها

"موة-وعاتوأ!اره،بأذهازة،ءلمطتا!إنياء،!يماليعضفيا:ولراؤب

?:ىوخاصهة،ماؤث"اىايحتاجا!را?؟منإثءرؤ،و!الجديدة

،المعنىلهسذا-ةاءقبطاوالاد،،د،افا(ؤصددهالذيالتجديد

.ضمه"برنجحركواحتىا!تن!،راًءءلى/فرضهاذياوالمجال

اصمديعدا"بامتكلةالم!درس.كأ4اؤلأتيالممتعاقصلاهذاوبعد

اجسفهووءدهز"ا..جبرزالو"!كانلانه،اهارائداالنرفياصةفيا

ينض"ويانيمكنولا.?هنأوبقدرمبسىوهو،مجددولابمقلد

كأافىجاعمنؤدرلهرجلوهو،زلكاوالمدرسمةهذه)واءتحت

فيوبر!وان،ارواء-ةارطر،قونةعمرهوءدىان4داستطاع

هـ-ذهء:لمهعتبواومناًاخقاد3وذواقد،مطروؤكأغهكغربرجمةمفازات

وؤعهـاءر3و!و.عا!روهوناذاعن"عزلها)ت!ةهـ4رزةالبلاإناحية

،لؤور-،واؤلالانسانمنوؤاءاكنئربرأنهاآمنلاز4الحهواناتحبفي

رداءالاوروبيازيا.لتخذام،نفردةلغ"خصيةذووحبغريبوهو

قيس!زوجوام!،قالوالهرالكوؤءلاابىدويالطارعدوماآثربل،له

فيءمديقالهيتخذو)م،واطوارهاالوحدةعنالحديثمنلهاكثر

وهـو.مقاهيهكيجالسومالذينااللافمنبالرغمالحباةهذه

فاقتشاعريتهانويرمن،بنفسهالفخرشديدهذاكلفوق

رايلهوكان،جمهماا&اسردونمتفو!انث؟نانهويقول.المتنبي

الفقر.مثمه*لمةعلىاقضاءاؤيطريف

?جه--اكان-اء.اؤيااءنكناب!نهخلالمن-الدكتورانيبدوو

يؤاشاهـرالىلمكهاالت9برقةللطركان40!ور،؟لثظعركبيراامحجابا

فيأثارهاا)خ!يي"الغروا!راء،علميهاجهلالتكبوالطبيهة،حياته

حمل!تالتيهى،الناسىطببعةعنوبهدها،ا)ثمهعريةاغراصه

يحققانالخبا!ادكتورااستطاعوفد.بهالاعجابعلىالمؤلف

نااستطىاعلانه،ضهدراسخلالمنالاعجابوهذا،الرفيةهذه

ددوا!،اكريبةاالاطوارالىويرضءبر،ابارزةاالمواضعيلتقط

ئ(ول-لآهـاحاطةويحه.لاصقولاسابقيطرقلالمالتبالموضوعات

يستحقه.الفىيجمنالموفعقريبة4دراستقجاءتالشاعرعنكتببما

المؤلف.لهارادهماوهذا

اللىي،مردانحص.نثهو؟لمدرلى"هذه9بالعانياث،عرااط

شهءورهاط!باناةجةيا،اءظفيامنغرابةاكثراخهاطاادكتوراعده

وء"ءوه/،ب"،4:!هأءث-!راءعءحء:ىانتصعررةاءوا!""ءلمىاء:ك!-ىا

اءراقهبهادىحتى?ف-اتءا9ادداعاوليس،الشسب"4ءجاربرعن

اثاعراهاخيجدانتك!الط:ومن.اررءناىاقي"عرااجنسامي

ع-نوخروبر--4،ا!،مأذوأةضهاخاار:،ررطءننفوراءردانحسهن

م،ع((ءار)ةؤصازد))الاولدبروانهدرءوحين.عئدهمالمأاوف

للآداًباظ"خاواءتءهـنهالاسواقمنا)محراقيةا)سططات!هعة"0591

وؤ--د.بةةاءكم!ااأىءراثمااواصااتاله(اكةالاخلا!علىو-طرا

اعت:--رتاذر،عاثاءن-طر؟ةةءحاكهةبعد-المحكمةأؤرجت

العامة.ر،لادابمخللآغيبرقصائده

-قى،ء،طفبؤ-ورةكازتهالا:بهذاامفاعرااتح(5انويطهـر

ا)ماجلة،اث-!رةاصباءهـااصمل4،هع-+كأنوازعنفمم.4فيأنارت،،

فياووت!لأا&نياخاؤت-ةااكبر/1ءاوءض،تعنهاالاؤص،حاىاودفهة"

..ولء4صولثارهاأاتياالضهجةو،اءةرةاتاكخلالزفسه

،ءده--،ظاهرةيمثل،ادرس!ةاهذهئءراءاثثاوالجواهـري

بالهـلم:اجةا&ظمظاهرةعدساذافااناخر.!بوا.ءربةصلملالىالدكتور

ظاهـ-رةيئال!مثرالكرنب9يعجمشوهو،اًلجواهريعتدالعياسب"

في4ولاز،ر!،نالىلموبذاتؤء-،ندهمنكفبرابئنذاكوعلل،غريبة

وب،والذيالاخرلسؤحلكمااقدرهكأاالمحبماالمهيعررلمثهمرهمنقسم

ء-!نءوؤة"ا?دداـ-واهرياءنيكتبوهوا(ؤافل!؟ورحرجاان

لاذفياةصلاأؤرأوآزااءرجبراكذاكأحسوكأت.تجدربىوالىالتقليد

ه-سذاؤياو!ع-4علىتور3اداات*5التيالظاءـرةبهذهأؤتنع)م

"ور-?رات.اءداناكب-اصاادآ.توراباء*انكانوربوابةالموصع

.للشهاعرء-ممهاًازريملالةالاسالهذااخرى

-قيلمها)ولاحربابهدال!*!ير!ليهحاولاتالثالثةالمرحاةوتبدا

اءرافياالتعراحقبقبكأاالدراً!ءلأتمخلافتيارصلمةاوهي،اثانبةا

الدكتورلهاوإكدموالثانيةالاواىب"رحلتبن41ء"دانبعدالمعاصر

"لافكة،ونازك،ايب"اؤي،اوهاباعبدبرءدهـايرذكربتوح!ةاخياطا

انىعرءمناخرى"ءهـوعةجانبهمالىو!!كر،الشبابثاكروبلأر

ؤثرجورزو!اثواؤطادوصاالياتيوحسنلحبدريابلمندأم!ئال

عمارةعباد!ولمبهكأصوادوكاظمبربى!فولم.حديارماملديورثرزو!

بهضح!ظة.ه-صاءالاسهـ-ذهغيروربما.المحروقؤتيومحمود

وردءلم،ا:،باهذا"حتاسو،أؤهـمتدرجلمالذ!ا!خريناثعرءا

ا-ىاص؟دة"سظهمةلى"اههوالاز،مائعراءالاءللاالمؤيردينمناكون

الشمعروتطويرؤكر:؟عالمرحاةهذهاعلاممنالاولالرعيلجانب

لالانهاخبرىءرةاح-،طاالدكأورأعذرو)كنني.الحدإثالعراؤي

الطني!-نانارادولانه،للالهماءفهرساالكتابيكونانيريد

التيالعلميةوالمادةيتناببحجمالدتابيظهرانواراد،بالقراء

احتواها.

الموضوعاتمنجملةتوحمتهفيالخياطالدكتوراثارلقد

ب!اتهمستقللقدير!ة-ااقصيدةا!يارواحدالبيتانمئها،النقدية

،المصى4نجاحبمنوآخرببتبينصلةابرقىتجدلاواص،نا،ومعن،5

رالقد!اءااًل:قادرأىوؤد.والقاؤيةاوزناورعوىبينهمارابطولا

ذااكاا-صارألفو.ءئفصلملأفي!اببتكلكان"!ةاجباالقهصهبىة

ا!ا(نالاصمنكثبرفيأدى"وحدةقافيةوالتزامببتكلاستقلال

مثلأالقبساءويءؤههلقةاقديهلآاا)قه.-دة!يالموضوعوحدةافتقاد

وصة-،افزلا،الاطلالعلىالبكاء:ء:!ا!ةعددةموضوعاتتحوي

اكففي"ت*ثدةموضوء)تنجدوهعذاالخ...والخيلالميلا

القصائد.

هـ--ف،قياف،طاورالدكتكأثارهاالتالموض-وعاتاهذهان

،.ناؤه-!ةمناؤشت!اتلأونربما،ؤصيرةوؤفةاىاتحتاجالننوطهة

!صتء!يكنلمالقديرمة-القصيدةفيالواحدالبيتاناعقدهارزيفا

ا؟ثا



اتيابالاب.،تالصاكأإفقدانكن.)5لااواحداوالبيت،وهـء:اه4برفىا

،الرأيءصاحبهورشهقابنانجلالالدكورإقولوربها..4ؤبا

ا!تناع.رؤبدرن،*هـقابنررأييدهوتا.3اءت،باي9الرأيتثهءتانالا

..الةكرةبهـذهاخياطاتور3الد

نعتبمرهاالتيءوضوعانرها.،تقاربأرىما3اجاهايةاةا)قصدان

بها،سهثيرظاهرةالطفلءنلىلوقولىفا.عض!البعدنامنفصلةنحن

،الشوقلواعحيؤججحاداانفعالافيهاويجد،4احابالشاعر

الش!الثعريةللتجربةبداً،لأيتخذها.ولهذا.الالممشإعرويهلهب

لطللاعنحديثهيرتبالظاهرةهذهفيوهو..عضهاالحديثيريد

واد،لوؤوفيىداالتبديلآواكنههـبريقهللاهـءضإسقامئطقياتر-يبا

.اك"اءرتس،ولاتتبدأ4الورولالمواضعهذهومنالبكاءاو.ؤالالمص

هذهالىيإنالاصا،ابفيافرو،وا)خبدلالتفييرأصابهاطللفا

فسلاحتوالارواحواًلاطارالدهـروصروفالل-اليؤتممنالعوامل

دراسةإدرورمهاولضماذجاذه5امثال.لتابعوءن،كا)وفمبقاياه

ل5ثاوصورهم،مت:؟سقبشكل-نتقلاشعراءاخطواتإجددقيقة

!يأطهلأنأرادولاال!امهبكلهاقبىالاختلافؤقبللامرفقىاحداثا

وبعدهاأؤول..قدإمدروانأي!باعلاما"4تظهرارزياالحد.لثهذا

الصحراء"جاهل!ياًلدخولاىاالوقوفطهذامنالفاعريتخلص

عبارةتخبلهنالحافيوهـو..ءكرفرسأوجسرةذاؤةظ!رعلى

ءلمىدلاا-قي((ال!وسل.رافدع"وهـىالدارسونعلههاوففطالما

،احجارهويسال،اطللالخاطبوهوالث.أعرتنتابالصىالمشاعر

الحااخينرينالمحكمالاضالإف"،اظتموهىورسوء"،نؤا"وخاطب

ا:سا.لهرضثم..عئهمايت!حدثاًنالشاءرإديراللنينالشعوريتين

أوصإف!-!عارض-،،رسه9اووئاقت"ووهـ"و!طلا،الهءحراءلوحة

ءضصلا؟زالماأع؟قدكماو"وضوع،روةهيزةوصورةتدر،جيثلكل

اًاجاهاى،رعللمفإ.اـ:م!بةباوالموضوعلتكوإنواالبناءحهثمن

فيوهـو-حب-وانلهعرضاذاحتى،مريبطةتزالماوالابيات

و؟وتها-ولرعت!اا)خافةثدرةلببرزا)ثاعريفتعلهافتعالالفالب

"مدوء،وصدفإذا،بىها،يرالتظبمعإنيهاللوحةولونالصراعوصف

-سدالصيء.ورةذافىخلالن5ور!.م،البقرةأوبا)ثورالئا!ةثب"

-4العجاهـسووهفيبادهـ24لردمجإللاصورةوهي-الطردفة

الاصيانغلب2!ىهـرزه..الصحراءءن*دوثهخلالعن-حدثوربمإ

،ءنوا!ة-*عنامروهى،اجاهليةاالصميدة!ىالموضومت(مر

!ذىا)عوبناؤهالموضووحدةكرةمتها.شعبةءةاغراضاولب-ت

ت!م!تكملووسانللوازمإى2رفىوهى،عئهإتحد!اًناثاعربريد

مته-لمةءوضوعاتاًيضاوهى.معا!اوتت!حددخطوطهالىهاالصورة

قوب-لابنالةالمة(وؤولوبمعلىو!درته،بطللهاشاءراتعلقت!هر

اًلمتنودسلا.لصحراء2مظإهرمنبصادفهماوكبرز،سريعلرإراو

ال!ىابئاءاحددهاذياالملنزماليمه.لمسلإلتزمابياتهفىلشإعر1و

.هابزكوينطالمرسومالهيكلقرضهالذيالمئهبموبلك،للقصيدة

!فووضعهااجاهلإلآااقصيدةاأبباترفمحوليرددالذيالقولاما

الجإهلىالمثعربهايئفردلهظاهرةفهيتت(يراندونمئطموضعاي

الشص،ائواعوا!لثرثاما"بصورةاررعرعلى!اتطبييمكنوائمإ

ء--!اًاحر"رالش!عننقول!لاًلحرلشعراهواظاهرةالهذه؟بولا

القدبم؟الشعرعننقوله

البدايأ"مف!رواحديثاهذاثىاعرصهإا)ةىالمناقشاثهذهان

ت2دبرسانىاالموصوع(تهذهحولستعقبهاطويلةلمناؤث،تاًلاولى

...ءلميهتهودنالما-مخالفبشسكللناتتة.حمعالمها

هـسدتاكيالاسبابالىتو!عتهبرعدجلالالدكتوروإنتقل

برنذقاطفيحعرهاقصالدهمفياننجدبديحاولواانالىباررمراء

والموضوعساتاككررةالقديمةالثماذجمنالسإمتشملخمس

دراشنهافيوالتعمق،الاوروبيةالادابعلىوالاطلاعالمطروحة

أحاهـتالىبالهزاقىعنلخروجهمعوالهبالقاثءمراءاوتفكير

أث،رءاالنقاء-هذهاطارضمنويدخل،عنئرال،سعالفرنبشاعر

رادهوانةافديمةاالقهميدة!يبيتكلاستقلالمنةالتو!فياليه

ه-رزهوؤهـبرمل.الجدإدةا)قه"ءبرةوطبيعةيئسجملااصبحبحيث

وكان،برد!دةؤوالبعناتفثرادفعتهمالننالاسبابمنالعوامل

!ي-!داا)قهصيدةأب،تبره-بمبها"ضت!يالتيالفاؤيةؤبوجدواان

متضوعةاقصءبةا/كونانا)ىكدعوامبررليلاالشاعربهبرا.ئرمثق:بلا

امه-ئفاكلةلألاالتلهطياواحدةااقافيةاانلاء"يما،القوافي

.الموضوعو*دةانهداماىادؤدي

ن"كثبرخاوددونترل،م!اقافيةاانيعرفونالدارسينولمل

إسائناميا(ض-صابا)ث.وقزوازعفيهاررزتالتياقدبمةاالفصالد

مهـهـ-،بهينآترلا4ءاوإتجاهاانابانأيتطعلمالذي،تالاب

بورباـ:ابنء،اثؤقص.بة..ضهراي"الا!عدمعليقدرتهىنت

ؤ--رالرالييورومى--،تربي*قيآبيبنعمرغزا-لأتوبعضالحنين

امتروابيءداهـ-وبعضأسربفأوحجازياتاتبياوسيفيات

وءواطف!-ابئ!"كالهاا!ةةظتوقد-اثعراعيونمنتمدوالبحتري

دوناقافهكأا.خلولممرافياطويل5اا)زمن(منالرغمعلىاهاوصما

وء--ا.؟ال!ا!يةمنآمءـضا..اذنالتقصرإنأوهنالخلودهذا

ايىمضصملاذياالاخرالسببؤيآؤوا"اقافيقىاموةصوعفي4اأؤو

لانهم،الواحدالبيتفيالتة.يلاتمنمهءنبعددالااشامررمعلى

والجمليبالتذا)ىاواحثفوواالاء-،اكأالىيجرسبباوهاعتبر

ؤكط/س!وراءىاوالةكرة،نظمهلدونإرا)فيالبتلانء،ا-ةورةا

ناعل!!م/فرضفلماذا"فه-اةينفيان!.عريااداوهايئةهيرأسمهم

..ا)مكساو..تة،.لاتثم،نأوور-تأوع4أرالىآدبيت/؟هلموا

فقس-هـالحدرتاشعراحولأثيرتالتيا)حادةاضاوراتااصا

دروورشا"لمةاحاة"ر"،احاكأو،بيرة3كأء:،4صلملألادكأورااولاها

،نط!-4فيةبقالا!أهالادعاالالكةانازكعلىافى،!شاتهذهفي

رداليةءحاولاتاناىاواذتهى،ا!خبرلناتنقادبآراءذلكوأ!ب

بررتؤدللبحورال!دسياًاثكلوأضيراواحدةاالقاميةمنلاتحرر

وان،ا!اولحؤ-ةلاإمةوراببا"،،وردفالبافلاني،بعب!ةلحهودفلممت

قال!لهؤ،ء-!لاثهراً،5.ةء!ل:نواسلابيفالالاء.بئالخاج!فة

ناكانببةالاهميةءنآرىوا-ت:ؤوا"ذلكالىيضبيفثم!نمم

كلان...أاشهرمنالضوعهذا"وشداومخترع"ن-ب!بالةنعرف

أسهماضقبلمةاالعروضقهودبعضمنالتحرروحديثافدرماحاولمش

ذاثونخهمم!.ايىومنقرأهاًلذيالميعبرمنالنوعهذاايجادؤكع

د--كراوانافثارزإناواكقادالكتابمنفرإق!راءش.،ملبعرض

هـ--ذتفه"حالتيالاراءهذهمنالمؤلفويرخلص،اًلحديثالشعر

انفناصاوانفلاقا،جهـللااوثقافة،ايجابااوسلبااصحابهاذهنية

مف،السخريةحاولوااـجديداالشعرعنكتبوااذينابعضانالى

فهمه.يحاوةواانود؟نبناءنقدابقدوهاندون

دائمسس2رعأىالبياننالوهابعبدجلالالدكتوروصعلقد

المراس،اهذهخلالمنوحددالدراسةهذهبهمبدآاديناالشعراء

الاولالعفاعردهـوانأندها..شعرهفياواةءحةاالملامحبض

اص-اؤفيهويقلى،القدإمةاطبررقةاعلىي!ري((وشه،طينملالسة((

جربتدؤرلااثاتياادإوانا((مهفمةاباريق))وففي،.المهجرشعر

:اوتضمه،؟افنصوراعئاعرأولوعوي!ح،واحداطارالبماالثماعر

ء--عفدهاتعرلفةواؤتبراب،العاميةوالاؤوالالامثاللبعض

الاهـكلهذهعلىأدكأوراوإدهل،واضحبمغ!كلالعاديالعديث

احسصااعناديوانامنخر3جانبفييفصحكماشعرإةبنماذج

.01ة11ءبتفاهةوثره،ر،لافطبرابالشهورببعنئهالذيوالالم

ا)حس-زاتجربةولكناًل"صالداكثرفيفتتكرربةائواالحزنسعمقى

دتمهي؟للفكلة.لهثملبياإياوالشماعر،ودموعالآوهاليستعنده
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الحائهافيايضاوغاية،أمهئىن9التعبيرالىوسصة،وغاقيوسيلة

.الااة،صربتخيرثهـوالمعنىلذاك

4ازسبرلالالدكتورفيقرر((للاطةالالمجد))اثالثاديروانهاما

اقت--اسساىءاكءاهـ-ردابوهـد،الواضهعالتطورمنخال

وديوانه.الاؤته،سهتافيبارعوهو..اسائرةاوالاءثالالابيات

إ--ق(بر،راجواءعنيمبزهماؤء4اجس"افىةىفياشعار"البرابع

أؤربادنجواناهذاقصائدو/عض.ونازاواللاطفالوالمجدمهـمثحمة

فيافه"،ئ--دارعضوجودجلالآلدكأورو/طل،الانا""يدركونما

وفي.،-صهحيئ"را!لدهضويأئطماكعءلىبئنهابىء،تيدواوين

نءا":ةطامنمثرؤي)ةصح((تهوتلاكلمات))اخامساديوانه

إءانىكانآرىما3وا):ءانن.الث"حواعوعجا(زاةنادع،ةفيرأيه

اقا)صاوأغرؤهـ--،،ات*راو4ا)خيهءازبرتها،صادةنفصيةأزروة

وكانتةارو"اهذهاًزةجرتوقد.زوقعهاوبهءلماذياالشاعري

.كأمانص-"إبءظع)مس)صطاوء:ؤ،،غا"راًوغفهـ:ا،طاؤحةنقمة

منبحصهـافي."،بالالي.لجدوام،الااءزامةة!ءبئعندالدكتورووؤف

ء"شهةر،ر/قبئمهجبماكانطاءيااادكتوراانولم:دو.بجصهص!م

*..وناوارواهـةبرقيءنوءته-زامةرطااعبابا

لرىكماوفعرهأ،الملائكةذازكعندالخياطا!كتوراويقف

وتأوهت،وبكتشكتلانها،ن!ء!ابهررترجمة4ء!ظهفيالدكتور

سهااح!صاتخلعكان.ءبدعة!ني"أشصالاىاعئدهاالحزنيظورولم

وءآله-.هما)كثيرة،حياتهمو"ث،كلات!مبروسوتصورا!خر/نعلىصالالم

حصرتواكأ!ا...ثعلاةاحبامأساةعاشت*!شخصياتفتبوز

ء.تعلىكأائحة،ادموعا،ءرشيءولا،لحادءواالوقعةوينفسهها

ترصرر،حزنهافي(نافيةرا؟فيلأفالفاعرهص.دائمماتمفيموهوم

وا)حرءاناحزنوااوحشةواونوالشوالعراعا-أسىواالاامكلمات

ء-نالشاعرةءطافن"وةاناخي--اطاادكأوراتقد/5و...الخ

النفس.ليحب،!رالاس"يشى"االىتحولتاطوواكأارحلته"

وقفةويقف،ا&مهاب3رشاببدركتابهاخيماطا؟الدكأورويئهي

منيقررهبماذاكإ*لملو،اقر/مةاالملأساطبرتخد(ء"المهعنديالأطو

نفعرهفيطور.إ"الا!ا،رموزادخالالىردرأجوءيفسرثمحقالق

اخرافاتانا))ثيقول9اءربياالادببخويا.اررة5ولاولموسعلأدصورة

تف!عر،ومقهىرجتكلتهلمذخات"ظلمةعكل-ورفيكانت،طبروالاس

وتعزو4هـؤورصاهـ-ننانالاو*عري،الجماحوتكبحاظواهرا

ناارادبدرواكن.والمبهمالمجهولال!غريبةأءراضمنيعتبريهما

لمحىباصالةوا-دخلها،الث-عراًءعنهااد؟عدانبعدالاسطورةينظم

كب،رسصعراًءوتاثرهأخرى!دابمطالماتهمناستة؟دوقد،شعره

مخيلةذاكانانهو2،أشعارهـمفيؤصستخدموهااطبرالاساستهوتهمص

بر،اإ-متعينالاوراكارالىفنةذوالتصورالخلقعلىثادرةواسعة

ادخال9برغبتهكانتوربما.المخياةهذه!!يجولءماالتعبببرعلى

4.هـورةالاوييرىانعلى"هلهقدالم!اءراشعراالىجديدةدماء

فيراحيانانف."وجدان4او،خاصمعبنبجوشعرهيوشحماخير

بئ!أعاونجبرهاولىب-اسيرر:بءمين"ثكاعنالتعببو!ىحر

؟--ونؤد.الغموضمئبشيءهءقاصبرمغىيحيطانطورةالا"

الملي!ف-ءاطوللةاا)*صورلتلكبرصأرانابضاارادو)!ينهوذالصهذا

.اخرا!اتواوالاهـاطير

ناوإمكن.واضحاكانلمحصهودرؤتأثرالمسيبمالهراًثاما

احهلأ.واللسلملأمرمراالم!ىيحيعتبرلانه3لهـ(قصا"دهفيذلكنامس

..الالمتحملفيي،هـحئفه.4يشبهانيحاولكانءاوفيراً

ةالمد/:منبدلاءلملاذالوإفا،لصراتخاذجلالادكتوراوبفسر.

تى-دحيثالعراًصئجنوبقرىمنجميلمةقرية!ىبولادتهوابمابها

،هدوءبكلالمنسمابةالثصصرمياهلتعانقشموخرمملالنخيلجذوح

بهاانفعل،خاص،مكاناالس!ياب!دابفيللطيعةجعلماوهذا

الفكرية،اشاعرابتآململاتاوجوداهـثارريةفيهافةلثلجزءا!صبصت

ارهاشءفيدائما.رهت!فوظل،ؤيهاقئ،التيالبيئةالىيحنفهـو

!-تي11والمكان،فيهبةارعرعالزيالم!د!نرءثا)ماطا)ءوبو!و

وحبه،ور،تاالببئةاصدهوصو،،5كانهصاومن..صباهملاعبصب!د

..لباغر"لار!

لات!ادار"فيالذروةا-أتقدكما-فيهضلان!ه"رثاؤهاما

كأعاطفؤةحهـم!سواح،رهـررثا!،ماب!ثلؤفسهرثىف،عرانجدلم

وءـوبدرعندبه،-:لأحسما"ثلالاخيرةأنفاد."لصورت"،عرعند

بة.بهـ،.لجود

للدكتور((تطورومرحا"-/ثاحداافيالعبراثعرا))كتابان

علىوقفصفحةوثلاثينمائتينصفحاته"جاوزتالذياخياطاجلال

،موضوعاتمناثارهلأ،اءديثهةاالادبصيةالدراساتقاثمةرابر

هذهمنمو!وعملوىوهو،مبلحث*ن4وناقشه،اوكارمنوصهمه

،امئهاصائباإ-عجلفكرةكلوفي،"و!فهيجدد،لوةءوء،تا

...التعصبء-نبعيدةرروحاواعباارسليميقيممبحثكلوفي

ور-ناكصثروتستاهل،وقفةمناكثرتستحقبسط،1ل؟باوموضوعا!"

اتباا)-اعةبهوضوعاتصتعاقحهو/لأءوة.وءاتالانه،مناقش"

النقدإكأت"مدراسهفيصديدةصوانباىامنه،ير:فذونالباحثوناصبح

..إصدهصلجدا

واعجابر!ي..مرةمناممثرقراءتهعلىحهلمنيلي،اكتاباءجالكبماءان

ا&-ىرح؟جةكنتا)تك!اـفوائداءخئ-راعلهتئيالجدبدةلباحتبا

.معر!ت!-،

الفيسيثوري.رخداد

تح!-.*3

صبئرصلاأصوصببئلصئص..ينصصريو5

الهـوزيبكلابوتالبصفبييبهلآقصص

ببنفازيالاإدلسءكبةنشر

بيناوثيقةاالصلةيوضحانيماسوبرمثلعالمي!نانارادعندكلا

علئإتعينانهالاضطه،دس"واتلياصتتاقد:لمحالوالسياس"الفن

أالفنانفيظف-ونماذا..كياننبكلولكنقص9ب!ياكاثحالا

كاناذاذفين2و،مصوراكاناذاعينبنسوىيملكلااحوقرجلا

نءالعكسعلىانه؟مدكماكاناذافقطملاتعةحتىو2،شاعبرا

جىبابهايتثيكلاعا)!اأحداثأمامايقطةادائمسياسيكالنذلك

.مثيرةاورقيقةاحداثااواقلباتمز!اخداثاكانتسواء

،الاواىبالدرجةوثوريسيا-بيىبيكاتبالهـوننبكروابو

يلجاوء:لم!4.-قي(تهوطوانطبماء،نهومقسالانهكتبههذاعاىتدلنا

وءنئىاعرهلمحكرهعنللتعبيرالقهممىيمالفنأىاالسياوريأاكالبا

ولعل.واوبىإواوصيت"سي8أسيإرؤ/ةخلالمنذ)كيت!مانبدفلا

لمكل"صي-لأالمجموعتهسياس+؟عنواًنااختيارهمنجداواضهحهذا

((.حربلااوحربيونيو5))

عئوانهلءنحتاصي((حسبلااوحربيونيو5((!ء.قىأوا

فياعقابالعرببىاوطناغمرصلذياا)ئكسةأدبءنؤطعة9،!يللكتاب

يائساجاءناؤدالنكسة؟دبكانواذا.الفظيهكأ6791نيويونكسة

هـ-لمرالهـوفيبكرابروقصلاؤان،شيءلكلراقكلصاسماخطاذاهلا

الصزيسصترفض،ا:كس"باالاعترافترثضانها،ذلكمنالنقيض

والانهياروالذهوللليآسحقيقيرفضافصةااًن..احرباوانتهاء

تدميماسلوباقصةاادانتولصند.والمعئويةالماديةالندص"ةآئاروكل

نماذثلاثةفقدهت،والماديل:مسي1الانتحارالىيقودالذيالنفر
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ا-لكما"لهىاىاؤذهبمةاهنياحطمتهالاول،النك-ةبعدللمقاتلهن

ابرم-(وا.ءب)مازريناالى"كارىءلىغصبهإصبوآحذس*رحيث

اءا"-4.إجد)مثمومن،والصياسياعسكريااورمصبيداعلىحدث

ا)ندط-صة/خل!د-بئ/طرجحمة*ارا)تانيو.فانتحرالالتحارسوى

النم-وذجا)"،.اسيىماا)طرإبئوففدان،عالضبينودعلمي،تحليلا

مم،ر!ء"ورءوىالع!!ءإى)ل:صرسءيلالافررفعافيءقالؤهوا)ثا)ث

خيقي.املىطالفاوءكأاأدطالارواقاءعتوقفدونادرب

اةناأء،.وواةءإحوء.?حناضاًر-"ء،رءكطؤا)ة؟رهن،اىوا

والاد.--أوبلباشرةااتقرإبر/"واا-طابي"االلفةخافولم"بزوارؤخاؤت

يوموء-"والعابطا)4آجب،رآخرا.ن،الؤافابهفيقللذياالخبوي

اؤ!ةطاا-ظاد)بآنمنفي---!لا.والارحاثالمقالاتاةقىوالتعبه!

..كاملقىجهاةشريحةالاسببهاركنامالشء،رةان)):قاللابتقريره

و.دقاولى،ا)-لاح.!ءم-!لبرنديا)-ممءتؤ؟احرب،الجبهاتمتعددة

وة---وح"ن:4راء.ول.ناوالمنا!راروت!يال!تاشاءافي"ع:ئهوانما

الاد.-!كلر9.واا)ىبهاالملايرم!انو/موءق،المطروحةلل!اثل

((...وءاموحرك!ءدلمنالضرورإة

نأمندرلاا(بانئردإثاءار"ذاا)ت،.ادليالهونيبكرابو

دءضلورلموكعلى/هـ،ة،اةء-ةاؤن،ع-ة:،!بءملب؟أذهوذجايهطيئا

وا!،ضخلاصاضقر)بردةواومبيةبالع6اكأةى،اتكى.ةااىاالمؤديالناس

.اةنااغةواء-توألى.لور"البحثاغةكلهاوهي.الئت،ثح

ر---لاواؤعية((3:،بهى9لؤكد((-،روديروجيه))المفكران

نا:وا"ثللأ2يآةاانعملفيا:قلاواءسالخاقؤك،رةءلمى((ضةاف

لىل"ء،كاةاواوعاصورةرقلالاضللأقءلمىير!يلاواؤ*ه،،نالانسيكون

طهعأوشفاؤطورقصلملالمن!قواةنسىخةقديما-ىوهو،فاطه

هـورفيإزاللاا*،ءمالخلاقالب،ءفياثاركةادل،ءضهصورة

اًامملإبمون؟ن*نالممومن..الداحليايقاعهاكتئ،فهمعالتكوين

ا)--لمودابعدالىوذاتيةبلللغايةجزئيةليهادةعنعبارةالخلاق

ناالممكنفهنلأذلكوءع،مهينة،ترةفيبالبالمالانسانعلاقةءن

..وءكليملأاصطكأالشهادةهذهتكون

كضبانىاا!تهـجمةقة.ص--4عناحبمااثبااًلكاتبالم"عدثد"ا

ا"ةخضباتخطه،"ا)!-جاسبةرحؤبرلماهوؤقبهيدومنخطابيمثبرمنعنهل

ث،نيؤكطاق"صىاالغنعالمإلمجبدآ،4وضرورااقصصياالفن

فهـواطريرقاآءا.((ا)ـطريقفيدموع((ب؟ذةالمصالم!هوعةقصص

ف--ىالعءمتىطلفظةوءاؤتولئاهاؤقدتليصءلألال!رةالحياةطرإق

ثءبلةالمعانات5اضايعطكبماايكنامالذيالثورة1قبلماايبيامجتمم

حهاةالىةالاسانتقلتهذاجراءوهـن،ليبياؤيااكاسلكل

الاموكدت.والمعطدمةالفقيرةالحياةتقلباتمنوعانرتا!واخ

الطريقاليادقدمبعضبلاسرةلتو!رأ؟خرينبيوت!يوكدحت

بعدتزوجمنمنهموتزوجيعملونالابر:اءاخذحتى،افضلحياةالى

،ةالاسحياةو"بدلت،هربمنوهرب،ؤاشلةكأمسيةمذامرة

ضالع.جلبلحساسجدإد"نالاموشعرت

الونقلهدلةالقصةزواةعلىال!ونيبكرابوحاؤفلقدنرىوكط

اقدير--!ابشكلهااينااتردظلتالتيالحدوتت-*آوإكأالحكاوهبى

لرتبطةا((الاياممنإوموفي))كلمةءزول*ررةواادةالمعوكلث-هاتها

حه،ةتاريخسردؤيطاقانهاكا.أبادددثم.اقديمةاالحكايةباسلوب

ءملوهو.افرادهاوسوكاتجاهاتوتقصى،"بشراسرداالاطرإن

للقص%المخهلمفةاإالزوواالمضعددة51-ءخوصذاتبالروايةجدير

ؤ"?-رة&ستوهي،اروايةاغيرقهيالقصيرةالقصةاما

وؤكبماأمضمونهالفنياب!نالهافيؤصميرةواكنها،القلي!اةصفحاتهالعدد

واذا،عرالشهالىالىيةاالاعمالأؤربهيءرةالقصالقصهء.أيضا

.اقيص--ةاؤان،اثاعرتصوروؤقاماعااخلقاعادةهوالشعركان

هـالالابعنتبتعدبحيثالموقفاواللحطةخلقؤنهيالقصيرة

تفيدلازاءدةواحدةكلمةدونالاحظةتعممميقاىاوتلطنال.مددوعن

.ل!ونانيحبفى"طءبةدفآته"أدقوفيءموء"فيافيص"*ياالت،ء

نو.لكطانيجباتيا)شنخصي،تذزكوكطبرماوحزمإ"بخامحددا

الصوت))4كتارفي"ونور3/اوفرانك))إفولآمااو.المغاليةمحدودة

1)ةصسىةا"،،ابهـاؤطي!!دالذي!وإقيارواا!لان:-((اتفردا

"قياساي،ب-اكاة،بردلوولا.ا!طو/ء!د!،اء،آؤ،ناقصءرةا

11،دة"نحتيا)ـتياروء---الىاذاكالاا)فكل!-رةالمةء"كأ!ي)اطول

ى1ااتصلحش!والحءمىان،اكأءحالا،إةسدهاو"،.ن!ه،

د"ضريؤام)قد..ء*.بئطولا)ىلتقصتراًلم:تر1،،مهءنءول

اة.حوبتحد.لد،ازعء.4ؤدلعيتكأاالمشكلةهذهانوواة"ح،"رس*ي،

المحادثاتعاىتتمللاا)فصهرةا)فص"ىاناىااث"،رعند"اللفرق

،ءث.بىةآحيانؤيا-ءآماعأىتبعثاتيا،اءإءكأاالاؤ*،رعنل-"،.ةأ

أهتمكأتو)*لمتي.ا)جاداروائبامنالبرور-باءكل،ورا.هوقه"ااةيوا

ا)ةرقفين!ركبوبرهةءعزةلملاءمازوهتت!فسفيلا.!!اتةطةاد،ته

عاىتعا(ملاتك!ااتنضمخه"هـ،تببنؤرفى4ازءاىاقصةواا)روايرةر-ن

ء---لمىآعاءيالضكبمااثخصياتابينو،لغيرهاممتا"شخوصاذها

.ء:-وذةاز،،

ءواء-ة،ز"-ا2،،ا)فيء.-برةالقصىقىفياث-خصياتافحنىوهـكذا

هةاو"ن.المح؟مع"نفته،آواضط"ادهاويزها5وردهألمةحيثءن

ؤ:-ةءن()ازطرإقؤك!دءوطع))ا)قصةءـتهأءت*د-دأيآكااذرى

كمااهـبااالانسانههومعناكمبيرطءو-هار(رمخم،اور4-"دةااقه-كأا

هى-تهصلملألمنأ)-.ءئةا(!:ثءة4ظروؤعلىوالا?جاج،الحدرت

.والمنبوذةاة*طهـدةواالم"هورةا-خصباتا

صهةحنبنمنءكونةازهااذ،جدارةقهبؤءمة(أت"قركا21عاد))

اء،ةحتهنالصءور.بر.ءنفياكاءلمةحي،ةتلخصىصوهي.الصغيراءجماإ*ن

ةاةربايترك4بماذاواضحسهبوبلافجاةالثراءادركهلخفير

بههـطوللءكتشف،المدينة1)ى،اًلاوؤياءوالاصدؤاءازوجةاحيث

عنطءحجبواتهمخادعكريهشيءالمالاناءالئطصبمطاهرتىء

حهثقريت"اىاء،دؤقدلذا.وربالحقباحبواأءقهقيجةاا!ه!اؤلأا

وجدتانك..لا)):زاعقلأووءكلهةخطابيةفيقا!لةزوجتهرفض.مه

-،لا،انالحقواكن..بها(تصرفأحمىنازكؤ،عتقيهـت..ل1.1

ايضاالرقمنبئنأؤولوأنا.((عبثءجرديصبحوؤءروعياليمون

اًلفن.4-كأاخطاااواصراخااوالوءفيرعرؤطلا-الةن-بآناصإيدا

اكطىافكرةاسذاجةهذااىاآضف.لعميه،و)ءبىذانهةث.،ادة

امحظوظونوانهم!قرهمفيالفقراءطهمواسمنالقصةايىهاتدعو

اًلزوجين!ربغيضصيءؤالمأل.ومالأحرمنفي،)ونهء،ؤلةبسبب

اصادقة.االرؤياعن"3يحجبكما،أصدفايهمنوالصديقزوجتهمن

الضيالقصصهذهبمثلالراسمايىونوليسعدبفقرهـمللفقراءمنيئا

هـ2بوضوعيتعارضالمعنىهذاولعل.للمالكضحاياعليهملمقطف

للمؤلف.التقدميةالسياسيةالرؤيا

اوررم--،سياسيابوعييتميزواؤعبىكاتباهوتبىابكرارو

ا)سببالم-ىفكرةولكن"اطريقافيدءوع))ا-"ادقةاالقءعة"ث"أؤلمهت

ىاعوسارقةموضوعكأؤكرةحدردفيآهـكارهبر?وغلمهبرجعلس.قا

لضخطيط--طهيقمجردوكأنهالفنيالعمليأنيبحيثالة:!طمل51ا

ا.قيالدطبهايرفضالضط((ارالاخشاخط((كقصة،س!ابرقفكري

المهملان،سلوكهالحسنضماناالحجاباساسعلىالزوجةاختيار

4ؤصص!سالهونيبكبرابويشضمماوغالبا.المظهروليسالجوهر

ذاف4حدفياللباس":القصةه!هتهايةفيكقولهمباشرةبعكلة

ضدمر2وهو((ا(رأةاحلاقعداهمار-مبقالذياًلمحؤال..ءظهـر

ؤيالاشتراكفرء-قيالمتلقيا3المقارىءي!تركلاانهءما،ؤلناكماالةن

ذهث!4اعمالؤرصةللقارىءننركانفي!جب.اةخياا*ملااكم،ل

-.ك!صالقص؟افنأيها-نقدمهلماانطباعاونت!يجةالىوالتوصل

7



بقهمتيهءجهوعتهصدرانبه!اهـوننابكرآبواناواضحاو"ن

نا.إلمبتلم،((اطريرقافيدكلوع))و((حربلااوحرب!إوفيو5))

ضص-بها4إبراداةياا)ممرإ*--ةاقصه."ةاا?ورايرض""ء،اىاافي

"كاخهكأ"ناجكاازو،اليبياالمجننهعؤبخلفةوالمةالخاضئةالاوضاع

.((الاصت-،راصولأ))ضطؤي،اقى*اهقىارأةاا"ةضحءن-وؤاجاها!ة

مديرهاىاوثص،إتهعلىيعضهدا،--رريالجارر.وصرا)وظفوكفتئصل

قه"-كأؤياةء.لباجزاءهإضاللكنه،آعلىدربر،تاىالاضرقءبئ

أمر3"ث!ةطاءتدء،وهـربأحباة.يااراءجااو"11صبسوظف4ا))

عانىارزيا2ا):(؟.ىا)كا"بأو،"-طاردهالاشه،ح"ؤء.!ةفيحبه

ء-نذاكفيراكاا.."لاحدذلكتذكرلا"قهءةؤبها:ثصرامرارة

اصءة--ياا*ملاآ!-ريى،1ي!بدواضجاااصريعةاقه?ص!يةااءصورا

وحات111هذهؤيإورياا)ءهلء)ىر"ا*ظواا)ةكرةوزعجل،ا)سريع

اةلملأروؤقاغا)باتمم.-!نباةاكلا./ةاان.أمصراالغة511الاؤاء-هـضأو

هـ-تهاتكادصشؤم:،لئرةا)وس.لمةأماا.ال؟رود"يالصيالسبا*اتبا

ءجوء!كأ.صد"ثصروء،ت-كونانالهصهمهةاء-ورا

عطء"محماداحمدأةاقياهرا

الكلاةتقاومحمببن

اًلجزالريم!مدتاببف

المة---،لةخاقمةالةورعلى.ادكرت،ا)ك!ابهذات2ؤرجن

ص-ولعاماءمثرلأ---5ؤ-لءروةحى*ين"ةاذالالىكت"!ااءىاالموجزة

((الاداب((ءخاةنثمر"هاا"ىوا--ي!طه"!ك"ور((ر-نبين"كتاب

عنءضجافياحسبهؤقد،م5391ع؟ماىالاوام!"خت!،الاولعددهاى19

الاؤضمهاد/ب-لا:الان!ه(فيكأ)امشكلاتالهلىء--صهالاء-ولوواًءة"

ء!ي"-صاإقيومالتيالاصول!هـهتعمقءنأوهاعيةةالاصووالسياسصلأ

ناذ)كوءةاد.((الارصنيعالمىصيناًاـ!هـ-قا)دبطرالاؤنصصامهـدا

اول"--وا،ضابةواوالردبالوءهفتتسهمذاكاكض،باءوة.وءات

والاضط--راًبوا)بءاؤاله-اد-ظاهرمنالاجتمهاءياواقعايس!دول

اءواعثواالاد.باب"حدرداىاذلكتصب،وزدوتماالمقايصرواختحل

و"صصةء-س،واصنثاؤ"بر(نتةالها!طلهـاةااوسائلوااحاولاا!راًحاو

صصولالاهبظواءةالادبعمصدمط،ابةمنءروة،ذالاستوبغية.ا4معا

موقفهيخدداانا)ـءالحق،قةؤىتعةى،الانسانيةللمم!.كلاتالعلمية

روادهعظولر،؟أطلعتا)شولاتهوءق4وء-اماصالاشتراءىاافكرامن

الن!قلطريقمقا*ارريااقاريءاواء*ة-طالعاسماؤهمبر!أتممنالاول

انص!اضاتؤرغم.ا!ربااءق!تالضىا:واتاؤىصسمالاوالترجهلا

حرومينالمهومئامرتهاكلالمبنوااظلماعلىرةالمننهأح!ءنطهادكضورا

،"ه"-دةحياتهدمنىعبروا)ـصةءللطغيمان2نهوء:،ووالمضطهدلن.

قى"كىاداخلتفآد،اص!اولأايىهـانفيعاءلملأاوبجامعاسعض،ذا

علىالارزحمتراهـةاةك"مةامفكري4بداًلا:ويهأوإماءارما2منءهومها

اخه.بواوءةاهـ،5واوبةبر(احي!الثقاؤىالانسائياضراثاائحئاء

ع!-وبوسطلعاتهـاامثم"عوبامع؟ركيات.جرى9الصأثصراو،الاصالةو

التورطاليسصرالتقديمهذامنأبغىوا-!ت.وال".أدةالتحرر

تقاومحين"كت؟بصاحبوبرءنحسهفاطهةورالد3بينمقالالاؤىا

الفت"اذ،الاكبرأجدامناحفيدابهصزلةمنههوافىيوا"اكلهلأا

يثىداممايابيظهـورهءروةحبنالاس!ت(ذبترجىالفىيآبأكاا

يجوللانذلكويعدو،الانس!افيةللمشكللاتالعاميلاالاء.ولبقراءة

الاءه-!-،لاص!حاب/ضطلب،التعبيربأزاذا((ظراء))نلمفه*"ءن

الننئ!*يلإة،اةبوناوذويوالروافيءبئوالقاءببناث.وا،امنالابداًعيقى

و،بمونوون4ز*هةفي/درصونآذيأآثعباوافعتله!،ماسود،سفحاء

و/بدير-للملاحالاصطررقلىلمى!صلىمعاونتهاجلمن،.4سوهـ3دلآلاء4

والاذلالوالفقراضخلفاصىصورمنءلميهـ،يغاببه،وظروفهاوص،عه

.اكرا"ةواوالرفهالتقدمءظاهرءذوالاروعالاؤضهلين!و

أ!يتهأوالمثروعتطاعهج9اكاتبامعالداير4منذانفاقناورغم

اءربيةاالثقافةاؤءوبتجاوزالاقرارءنيره-.*ظلاذاك!،ن،ابىررة

،ءوالادباًلمفكرلن!رزك.رالجزا/ريالاور"ناذراممهاللكثصرالمعاصرة

ا.طر،اووجهات،والالمحكاراقيماءن4ايىانظارهمولصتوتنبيههم4ب

فيى،وصدقهواخلاصص"وفتالهوحو-خه4ة4جدءنذ)كرهوناندون

التيا"اصهيونهة/مع?ركأت،كانتواذا.مواؤفمنيعتهداويدين

هذهكاءخلظهـور،!نآنءنزم!-ندعبى،ازوالوابالمحقوجودناتهدد

!حالصحبجمربرقهاهنانااوللكاتب.أمهنالتيتوالدرالطالابحاث

الانجى-!اراواوقوعاءنو.-تره،المحددس،رهكذلك)4رسمو

4هوبكشهطفي"ثه!ماقدر،اةمف،ومواوالاتفراديةاعبثاتيارفي

ذاكو!توي-!الا"ءراك!و)ءلداكنابةاء،ضةإزاولون"نبهض

أة"ا)---لاىاافىا?ء4الحها،ئقإفاهـوظواثوراعلىوهوهونمن

مهصط.،البحتةالاكاد،ه-لأالاهتماماتاىابثصرؤونومن،واوهام

ا!خرر-نءنص?بقد،الاحهرامووؤيرالىمنء-حةعلب،ميضفي

موتع،ول!ارتباطهمصتىأوا)دائرةا*وهـ--ةا"نموقفهمءموصن

المنطرين!أولاء/لميةؤان،ءضمبوهةثغاؤيةءؤسساتمع-وجداان-

ابر:تاعءنالفاضحعجز!مفيتضهثل-أ?حوجهع!*أسا"همأو-

الفص--رةؤيذاكيئجلىكهاالع-قرالأاشافنيااخلقاعلىدالاثر

ئر--لمة،4الحالصورةارالاوحةوحتىوالروالة4القصاوالرائعة

علىصو.يرئهفإرصوماءنندتافنيا)فافهجةداافوءةرنا3.رذمما

اثروالبفي-ات،ثءبااتلملاحيابءه-وصررومذا!المجاةهذهصفحات

-صها:فأ،فيتاص"الاد.)با?"،،التباجلااصولاءأدوالمصضدم

اهـصنالض:-اضلاحينااولاءءنس?راانوجهر؟للشعبأميك؟ب

هـن.وءدقونه!؟اوالاغط-"نثوز"يبتعمفاالبا*ديعفواانيكفيهم

وورا.اقكل.لأااوةاقصباكتارلأاة"حاوالىانصرؤوالو،الضجة

الاخبهمكنات*شككةةمعرةالذهنببمااخاطرةاهذهتجيءانارجو

اء!ةالعاالابراًجح!اةر*؟ؤوناذ!ولاءؤحضب،وكفاياتهالجزائري

ومثماعرها،آلاء"ايتحسس!ون،المعذبرلأاجماهيرازحمةفيوينخرطون

اعميقاصيدواؤنبلصدفيوير!دون،وتطلعاتهاطهوحهاويتلمسهون

سة،الصبواعلاما)ةحر.لروابطس-سالالفكرقادةمهولاتمنافيثور

فيالمضنيةهم!.رتهـاءبربهو؟آتمتترسمهكيورخاولهافيليضعوها

الايام"قبلفيء،،باتهـمبه؟هىعماعزاءيجدواأن،الكفاحدروب

هـسذهالىءتهـشرءحمدارحوماز:لمبهوؤد.والضياعاضصصي،نامن

فط!ر-((الا،"((ء.ح!مةتحرلربرئاسمةافى.ضغالها؟ن-الحق!قة

!ليتبددجهدهبآنيرلم!!آن*نا)كا/بنفسعلىأثقيىص))أن

يوميةءضاسباتو&دلانهاثراإخلةطلنإخطءاكلوان،ماانفا!

كتاباته4ءلمهلمتهالبصتءارغم((قيهضهاكونادضهؤتةقدتزولانتلبتلن

وقوةالثءعورحرارة"ناظروفوااللأدسماتاعا-،1ابت!ثتال؟يتاك

مرتبلأ"-ولواالتيوالسىهاتأ?صائص"ورقيالفكروعمقالاخلاصر

.،طوللامدوالبقاءالخاود

بجبراتهاجزائرياالملاسناذالاعتراؤءعاىبدورهيحملناذلكوان

لمةالمته.اءقاؤقامنكعيراذصاءفيلمسؤوليتهوتقدبرهجات"وث

والتندبدلملأءجةالاعالاجهزةووبصالبالمعاصرةالعربيةأثقاؤةابواقع
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اهـ،حفقىهيراجمااصدورؤياثوريالوعيا.نجيجفيب!صوراتها

"---ناجزاءفياله.!و!!العدووصودمغهلأمنتحذيرهاوفرورة

ءبئ-اصدربااناهجاعبر-اخاطلةابئ4البزرة!للتاوالذي،ديارنا

ءنالالءفات،ءا-فىوالسا)ثقافيكأاذاررخلألمناخاطىءاوالتوجيه

ء.-وز-لموءا،والتدئءناور)م!اءواجهتظفيولعودلهاداهمالخطره

صز)-رانءنا)ـخا"-هء""يحةالا4ليوالاستخفاؤطالسسنهـوانهغغوةمن

صءا)طا؟لالاؤضسبارىفيا?،اههولف)1أرتة"يلاانياولا،الدامبم

والاوس،طل-اروافيبهاسازريزال/مااةباالاءعةاالاسماءمقولات

يوا)ثرء،تؤبلمن،الاذاعةمحطاتومنالجرائدفيذكبرهااو

ء--لمىاو"اخا/مقصودذاكانبخيلؤهد،الهربصةباداننابعض

وصصهءلمىالهفلا!ا!هـةورراضقببلمناواجرأةباالادلالسبيل

.ءوصبةومواة"بمحالاتذلكمنوأسضفي،الدقة

المضداخساةرهوضوعاتهالجؤالريضاذالاسؤكتابحالأيوعلى

/بئصبر،إة)لحروةا!2)::كافيالمرارطة،وؤحاو.لهامضممونا!،،في

الكر.ييكأ،احه،ةافي--،داةا"امطالبهااءلملأنفيالعاماةاجهاهيرا

ة-النكسآزارتجاوذصولرآر4تجسىدفيائنتحالاديبوحرية

دمل-ور-اودوىالاور.تعمارأعداءءنمتراءمةجب!ة!تآليفهاوتخط

او!-،ئلواوالاطراصطلحاتواالمسمباتفياختلاؤطولى،والبئء

هـراصعةؤياي!ضه،وحريته،الاءصلكط3.تراًالالمالمجتمعلتحقيقا!يلة

ء-ااـء،يارةالمآة.ءنفاءطاوءورو"اتالسائدةوالمواضهاتالقيم

ءعيقابقاوهغداء،اطراحوا!فيةلحاجاتئاوفخيرهر4فاعالانتيمكن

-سابكفانأةول،اخاضاةااتعوباركابؤيوسيرنالنهضت:لما

ز.بي-رمنشار"لآقادوانكلؤاخذةؤرطعلى((اتكلمةتق،ومحيهن))

وبراعةالصياغةي9نجو،بمنيحسنلماومجانبة،ءبللان(صحاؤي

،"وضعمناكثر!يبا)تراثاعتزازازاءثائقاكبار?،الاداءفي

اباحثينااووالحداثةأءصريةواالتجديددعاةومعتادمالوفعيزعلى

يخادهـ!ناو،يتوهموناولزعمونكها،والجمالأحقاويمعن

تحصءا،!وقالآبضحالضهميثمصبا)خفا!ياهمحا!واؤع،حواهممنالملا

--كذلمفيإظاندون،إبمتبوناوينسجونؤيماتعبيرهموكهافت

طيهااسها"ايمثل،وعحباموتعاا!"ةاذيئمنبهيدلونءاويستره

وذ:ء-5!رالاشتبراكهةالواقحيةررآله((التنطير))مجالؤيمخلصا

ابص-حاتمنبهالاضطلاع4ءيىيتحىةمبمااعاصراالعردكاالاديب

،الحد/ثتاريخئامنا،حرجةالراهنةالفترةهذهابانومسؤوليات

،ومراًسهـ-،-ةالادب،ؤاةالمعفيانخراطهئحمرةفي،تاليهإؤترةوكل

الق--نثرالطمنالمكتملالادبيالعمليلزممامراعاتهشريطة

"وصدفباصالتها،خريناعترافلهتكفلا&!الجمالوخصائص

نآبينالاشتراكهلأاواقعيةامدرلهلأبهقراملمادفعا،واخلامه

ومريديه،اليمينيالفهـرسرنة،وأءدائهاخصومهالدنمنوآخر

والتفربرهـبهااء"حيمحاالفنقيمباستهوانلاهحمر-فظالماتهاممن

،والاداءاتعبيرافيوالابتزرالللتهاؤتوالاضهطرارعنهاوالح.بىة

ذوياررطاءأؤهـاممنوقردبهاوالمسماتأقالحقاوصلأجلمن

!المحدودةوالكفاياتاكاصرةالمدارك

الجزالبريمحمدالاستاذكتابنصيبيكونانعسىؤما،وبعد

اعاءهإطغىالتكبماالادبيةومحاؤلناأوساطنافيوالذيوعالضعيوعمن

بهوالسولهاهليماوالتملءالاسبعضواحتضءاناث!ةاحتكار1عادة

4الدافأجهوداذويعن،خضىبينا،بدونهااوبمناسه"بدالتها

!؟والادبالفكرامعافيالمصية

العبهديشاكرمهديار!ند!ة-ارعرافى

ا

نف!عماار،جملام!؟

أفضلحيماةاًلىكهصرطموح

متها:رصد

ا!راب-ا

كمابنشللناثعازب:لجفزأ

.ل.ق!03.:نخهلا-

ومستقلحراولأطن-2

غيرلسونبرتراميىنو:تأليف

..لق03.:اك!ن

إةد2الاقتصاللئ!4الاجتياع!يةالئواصكب-3

هـوزلش-دط.فبرت:زأ)ءف

.ل.ق0.3:لثهنا

الا!ربههةالفدراًاء4سا

لوكارددإوورن:ءصاتألي.

..لق.03:الثمن

01

الفدراليةمستقبل-5

روكفلر.أنل!سون:لهفتأ

.ل.ق2..:الثمن

اشجاعةامنضروب-6

كندي.فلتجو:ليفأبر

..لق003ةالفن

الاسكانو!ساكلالمدينة-7

مؤابرالزت!شار:ليفتأ

.ل.ق3بة.:لثمقا

التربيةفيصرريدةآفو-.8

تاسمانجوزيف:تأليف

..لق03.:الثمن

ليروت-4ال!ببفاقات!اار!-تحثوزات5
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