
صر!ايفر!يفيا!هلالمجرىفى

تفبهفر...رغماغتاغمتغ!

ب!ه!المكاماجدا:هعإأ

سنين،عشرحواليوبينهاليومبيننا..قديملقاعإنه

يضفأو،يكتبأو،يقللمولكنه..وتحملهتحملنامضت

الأدبشؤونفيوكتبقالأزاسبقماالماالكثيرخلألها

..الختلفة

ولاذا...حينهفيالحديثهذاينثصربرلماذاأدريولست

بقيولماذا..الخاص،(الصوني"الارشيففيبهمحتفظابقيت

رحيله؟علىعامينمصتمنالرغمعلى،الآنحتى

هذافيينثصرأنمصادفةهيكما..مصادفاتكلها

..أيضاوالموت..مصلدفةالحياةكماتماما..الوقت

..7191اذار.شهرغايةفيبغداد..فياللقاءهذاجرى

الشعريالمربد"مهرجانالنو3سيعدالدكتورحضرحين

ناقدافيه:وأسهم..البصرةمدينةفيععقدالذي"الأول

عبرعندهتكونتكماالشعرفيكلمتهقالومتميزا،جريئا

شلعر،مناكثربهافأغضب..شعرهميتلقىوهوالفنيحسه

"كلمةفييخشولملذال!.تابعأوالشاعرطذاومشابع

..لائملومة"النقد

ذلكعنأحملهااًلتيالعزيزةالذكرياتمنواحدةتلك

،اليومأستعيدها..معهليلقاءواخر،أولفيالفذالناقد

ذلكفيصعهأجريتهكنتالذيالحديثنصراأنثروأنا

وتأكيدا،لمواقفهواستعادة،لذكراهتحيةمنهجاعلأ..التاريخ

.المعاصرةثقافتنانيبمكانتهلاعتراف

موقفا..ويؤكدضيئا..يسجلأنالحديثا،بدءفي،أصر

:قال

نأالىأتوقسنةثلأثينمنيقربماالى"كنت-

وقرأتوادباءهشعراعهدرصتطالماالذيالعراقأزور

..."عنه

يتذكر:وهو،وأضاف

كانكتيقراءأحدمنبلغنيخطابأولإن..)،-

تقديرفيكتبتنقديةمقالةأولوان..العراققارىءمن

..عراقيةصحيفةفيكتبهاعراقيلكاتبمقالةكانتكتي

ترعرعشاهدالذيالمجيدالقطرذلكالعراقأنشكلا

عصرنافيشاهدثم،القديمةالاسلأميةالعربيةالحضارة

يجبالذيالاولالقطرهوالجديد،الشعرإنطلأقةالحديث

قديمة،العربيالأدببدراسةمهتمكلإليهيحجأن

(،..وحديثة

الحوار:كانم

العربيالشعريالتراثدرستم*

هتالتافهلخاص.منطلقمن

والمنطلقاتاياسسنتبينأن

كتابنمأساسياتكانتمنهاالتي

وقبله"..الجاهليالشعر"في

"بشار"نفسية:كتابيم

(،؟نواسأبيو"نفسية

نأحاولتعماأتحدثأنقبلواجييمنأنأعتقد-

الىالعظيمدينيأسجلأن،القديمللأدبدراستيفيأقدمه

جيلالبهبار..الأفذاذجيلوهو،جيليسبق"الذيالجيل

لنامهدواالذينهمهؤلاع..والمازنيوالعقاد،،حسينطه

الذينهمهؤلاء.جمةصعوباتعلىوتغلبوا،حقيقةالطريق

الىالدعوةصنالفكر..حريةمنأعظمقدرالىاحتاجوا

الذيالدربعلىسرناإنماونحن...المحايدةالنزيهةالدراسة

..بتضحيلتهملنافتحوهالذيالطريقوفيلنا،شقوه

محدود،بالطبع،أنهوجدتأعطوناماالىجئتلمالكني

عبقريتهم،منيكنمهماتعرفكمافالرواد،.الثقافةبحدود

ميدانهم.قيالأولأغمبمجرد..الريادةبحدوددائمامحدودون
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في،ثقافتهحس!ين..طهالدكتورالعظيمأستاذيمثلأخذ

الثقافة"الانتسمىالثقامةمنبنوعمحدودةكانت،الحقيقة

فيفرنسافي"لدرسكانتالتيالثقافةوهي"..الكلأسيكية

العثريخما..القرنأوائلوفيعتنرالتاسعالقردناخر

معظمهالىاثقاقنهالعقاد:فقيدنا،الكبيرالاستاذخذ

فيالعظيمالانكليزيالرومانسيللشعردراستهعلىمبنية

النقدحركةثمعتنر،التاسعالقرنمنالاولى.سنةالثلأثين

هنا.توقفثمعتنر.التاسعالقرنطوال!حدثتالتيالخصيبة

دراساتنشأتإليهأنتميالذيالجيلنشأحينلكن

علىالغالبالفهوممثلأ.للأدبجديدمفهومنشأ..جديدة

نألناحقإن،أرستقراطيامفهومأكانالسابقالجيلذلك

التعبير..هذانستعمل

الأدببينالتامالانفصامالىدعوا3صمأهذامعنىليس

بقيةعنالأدباعبتميزامنواأنهم!شك،ولكن.الشعبوبين

خاصة.حقوقايعطيهمانتميزهذاأنواعتقدوا،الشعب

منبدأالذيالجيلفهوإليهانتميالذيالجيلأما

تحدث،الناسمننحتلفأطرازأليسالأدبأنيعتقدناحية

لهتحدث4!كاديإنسانهوأإنماا..غنلفةتجارلاله

،ا!حساسشحذمنمزيداأوقيقدلكنهنفسها،التجارب

العاديةالتجاربعنالتعبيرعلىالخاصةاللغويةالقدرةومن

للبتنر.

..الأولمنطلقيكانهذا

أدرسهأن،دائما،أحاولكنتالقديمللشعردراستيفي

أهلهبينأحياأنفآحاولأعودأنبمعنى.ءحريصةدراسة

التصورفيالجديدةإمكانيتناذلكفيمستغلأ،لهمكتبالذين

البحثمناهجفيالتاريخيالاقبال:يسمىمافيالتاريخي

الى،الأحيانمنكثيرفي،لجأتوالذا.الحديثةالنقدية

الكثيرونيزالولا،الكثيرودطاستنكرهاغريبةمحاولة

السمىبالقديمالعرلمبالشعرأترجمأن:وهي،يستنكرونها

مصريةالىأوء.دارجةحديثةلغةالى""الكلاسيكي

الشعرهذابأنالاعتقادخطأعلىيقومهذاومنطلقي.عامية

محصوراأيامهفيكانكلاسيكيا..أيامهفيكانمثلاالجاهلي

الناكما..منممتازةطبقةفي

لشعبهم،ملكاكانواالجاهليينالشعراءأنأعتقدأنا

لغتهم،أنأعتقدبل..قومهمأحاسيسعنيعبرونوكالوا

قريبةكاشالكنها،منتقاة،متميزةشعريةلغةكانتا،بالطبع

يصعباعتقادهذا.عصرهمفيالشائعةالحياةلغةمنجدا

يقرأونحينلأش..بهيسلمواأنالمعاصرينالقراءعلىجدأ

والأساليب،الوعرةالألفاظفيهيجدونمثلأالجاهليالشعر
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علينا،الغالبفي،وعسرةوعرة-هيإنمافينسون،العسرة

فيشكسبيركلغة،ومألوفةشائعةكانتعصرهافيوأنها،الان

الشعردراستيفيأحماولفأنامثلآ.الأليزابيتيالعصرفيأيامه

يستطيعالمجهودمنبقليلأنهاالحديثالقارىءأقنعألنالقديم

مشوقا،،مغنياخصيبا-،ترجماناالقديمالشعرذلكفييجدأن

وأنت:.خالدةتزاللاالتيالانسانيةالعواطفمنلكثيرممتعا

العظيم،تطورهمنالرغمعلى،الحديثالإنسانأنتعرف

الناحيةمن،مذهلحدالىقريبآيزاللا،والفكريالعلمي

مواقفهناحيةهنقل..الحيويةتجاربسهمن،العاطفية

القديم.الانجسانذلكمن،الأرضهذهرحبعلىالانسانية

لتجاربنارائعاتسجيلايزالملاعموماوالفن،الشعر،إذا

الصحيح.الا-قبالعليهأقبلناإنالبشرية

(قبلأنحاولتالجديدالنطلقنواحيمنناحيةهذه

القديم.الشعردراسةعلىبه

جيليسبقالذيالروادجيلأنهيالثانيةالناحية

الانطباعية،الىأقرب،الأدبعلىحكمهأغلبفي،كان

أدنيحاوللمأنهبهذاأعنيلا.العفويةوالما،التأثريةوالى

مثلأ:حسينطهخذلكنهذا.حاولفقد...إنفعالاتهيقنن

يعبرالذي،الانفعالي،المباشرالطابعنقدهعلىيغلبيزاللا

نأيحاواطأندوناستقباحأ،أواستحسانل،ذوقهعن

هذا.انفعالهوراءمنتكونقدالتيالأسبابيستبطن

تعنيءهل

نقدية،نطرية

هذا؟..نقده

وجودعدمبهذا

يدعممنهجأو

يؤمنالتيالنظريةعندههو.بالضبطهذاليسلا..-

الجماليةالكلأسيكيةالنظريةهيلكن..الايمانكلبها

أريد)!الفنيةللمتعةوجدالفنانأو،الشعرإن:الخالصة

فحسب.الفنيةللمتعةوجدإنما(،الفنيةللرفاهية:اقولأن

منهجفيهوالقصورأنأيء

.عحسينطهالدكتور

له،ويخلص،بهلؤمنمنهجلهافهوأ.المنهجفي،نعم-

منهج-أضيفأتبدلا-النهجوهذا..ويطبقه

منالكثيراستكشاففيأثمروقدحد..الىوصالح-حسن

..القديمأدبنا

..البدايةفيكانهذاولكن*

إذاخصوصا،لوقتهنافعاكانفهو..البدايةفي-



بهيدرسكانالذيالنافعغيرالمجدب،،العقيمبالنهجقارنته

.-.حسينطهعهدفيالأدب

الأدب...درأسةمذاهبتجددتالوقناذلكمنذلكن

الأدبعلأقةفهمنا..أعمقف!بالحيلةالأدبعلأقةفهمنا

بمشكلأتهمثلأ..والاديةالاقتصاديةالانسانبمشكلأت

لكيأنهالحديثالأدييالناقدفأدركأدقما..فهماالاجآعية

الذيالجماليالاقبالعليهيقبلأنيكفيلاالأدبنقديتقن

الىأيضاوالمازنيالعقاديتخذهوكان،حسينطهيتخذهكان

بكثيرعليهيستعينأو،فيهيدخلأنيجببلكبير..حد

:!أساتذنيمعالأولىمعركتيهذهوكانت.العلميةالناهجمن

كتاباولفيادعيتإذ..والمازنيوالعقاد،،حسينطه

تكونلكيأنلث(،الأدبيالناقد"ثقافةكتالا:وهو،نشرته

تكونأنبدفلأحقهالأدييالنقديوفيناجحاأدبياناقدا

الكلمة.لهذهالحرفيبالمعنى،)حامن،ول!أ!3(علميةبثقافةمسلحا

في...الحديثالنفسعمدراسةحولثارتالتيالمعركةمثلا:

"مذهبأو"،الفرويدي،)المذهبيكنلمحسينطهالدكتور!د

لاكالطفإنهنشأقدكالطإنأوبعد...نشأقد"النفسيالتحليل

أنفسهم.النفسعلماءمنوالرفضالقبولبينللتصارعميدانايزال

ذلكصارفقد،حسينطهجيلبعدشبالذي،جيليجاعحينأما

العلومسائرعكتأثيرهوفي،ناحيةمنالنفسضمفيمقبولاالمذهب

نأنستطيع!اننا:كتييبعضفيارتأيتولذلك.أخرىناحيةمن

الظواهر..العلمية-الماديةالأسبابنفهماإدطالأدبدراسةنجيد

التيالعميقةالانسانيةالبواطنوأخيرا..الحيويةالظواهر..الكونية

واعيادفعاالأديبتدفعوالتي،الأدبيالانتاجهذاوراءتكمن

..أدبهينتجأنالى،أخرىاحيانفيواعغيرودفعأأحيانا،

قدلبنةأضيفأنبهحاولتالذيالثانيمنطلقيكانفهذا

الأدبي.اًلنقدالىالجدةمنثيءفيهايكون

العرلب،التراثدراستكخلالمن*

ضوءفي-ليتقولأنلكهل

مدىأيالى-النقديةقناعاتك

لهدراستنافي،التراثهذايستطيع

فييسهمأن،جديدةمنطلقاتمن

العربيالثقافيالواقعبناءعملية

حضاريةمقاييسوفقالجديد

عصرية؟

للأطالةداعيولامنهامفروغقضيةهذهأولا،-

بأنهيسلمأنبدلاالعقلمنذرةعندهانسانكلإنفيها.

منيكنمماوماضيها،حاضرهابينتفصمأنلأمةيمكن!

لألن..الشاملالتجديدالىحاجتهامنيكنمهماثوريتها..

العدممنيبنيلاالانسان..الخالقكالإلهليسالانسان

النهضةأدطجيداتعرفوأنت..شيعلامنتكونلاوالامة

،الانعليناأوروبابهاتعتزالتينفسها،العظيمةالأوروبية

"اعادةسموهاوهكذا...القديمتراثهمباحياءبدأتإنما

ألقيمكننالافنحن،ولءول(4أ)س!س!،4ء35"بعث"إعادة،(..إحياء

نراثنا*عننستعغأنيمكننالاماهنينا..ننبذ

بهذا.القرنهذامطلعفي،خاصةمصرفي،المفكرينبعضقال

فيتطرفاكانفإنهحد..الىالخطأهذالهمنعذرأنيجبلكن

الذينالإخرينضدالميزانكفةيعدلواألطحاولوا..النقيضةالناحية

ابخنحجربالفهمالتراثيفهمونكانوا..التراثبقدسيةيؤمنونكانوا

وأصالح،فيهشيءبكلنتمسكبألطمطالبونأننايعنيالذي

نأفيالحقلأنفسنافندعيالاننحنأما.نافعنجبرأونافع..طالح

لامامنهننبذوأن،صالحهمنهنستبتيوأد!،التراثهذاننقد

.الآنلنانافعأنهنعتقد

لا،العقلمنذرة،قلتكما،لدينلكانتإنجميعالكننا

نأنحاوللاماضينا..وبينحاضرنابيننفصمأننحاول

ماضينا.مننستمدهامتينةدعائمغيرعلىمستقبلنانؤسس

أعتقدفإننينغعلىدللتقدالنقديةدراسانيكانتوإن

..العمقمنفيه.ءالغنىمنفيهتراثنلأل!علىدللتأنجها

من..الفكاهةمن..الامتاعمنأيضآفيه.مالدسامةمنفيه

لها.ونضيفعليهانبنيأولىكلبنةيكفيمااللذةمجرد

فيهذايعتقدلاالذيشبابنا..شبابنانقنعأنهيوللقضية

،الانالغالبفي،تسليتهيجدلاالذيشبابنا..القديمأدبنا

وأ،السينمافيأو،الروايةفنفي..الغربيةالانتاجاتفيإلا

مفيد،هوماحقاتراثنافيبأنيقنعواأنغيرها...في

نفسه.الوقتفيلذيذوماهو

فيالعرييالتراثدرستموأنتم*

معاصر..حديثمنهجضوء

ضوءفيالطواهرفحل!م

والحضلريةالفكريةالمعطيات

في،أنمبدولا..الجديدة

يقينمنانطلقتمقدهذا،عملم

يقينالمااهتديتموربما..معين

آخر...

جزءمعلىاوافقك!وربما..جزععلىأوافقكربما-

فأنابها،بدأتعقيدةمنانطلقتقدإنني:تقولفحين

عنتعلمتهدرسأوللأنصحيحا..هذايكونلاأنأرجو
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تجريدانفسهالباحثيجردأنهوحسينطهاننتاذيطريق

فإنما(،تاماء)تجريدا:نقولوحينما.سابقةفكرةكلمنتاما

نفسمنفما.ءالبتنريةالنفستستطيعهالذياطدالىفحني

ماكل.بالطبعالسابقاالوىمنللتامالتبرؤتستطيعبتنرية

القديم،الأدبدراسةمحاولتيفي،أننيهو!أقولهأستطيع

بذهن،للانكليزيالفيلسوفيقولكما،عليهاقبلأنحاولت

نأ...مسبقةفكرةأوهوىكلمنخالبذهن..مقنوح

اكتسبتهقدأكونربمامامستغلأجديدأ،إقبالاعليهاقبل

بالتطبيقالعسفلغرضلا،حديثةاخرىآدلبدراسةمن

التوبمع،منقدرآناليكونقدفيهنإنما،القواعدإقحامأو

به،أقبلالشحذ..منشيئااكتسبقديكونربمابذوقأو

القديم،تراثناعلىبلأدهيوقطأنالعرييالناقدأدعوأو

علىعرضهاويعيد،روائعهويستكشف،فيهالنظرليعيد

العاصر.جيلنا

سبقالذياليقينهذاأولا،فهو،إليهانتهيتماأما

الدسمةالفائدةومن،المتعةمنأدبنافيبأن،إليهأشرتأن

ثقافتناعليهنقيمالذياللأساسنبنيلكيجدليكفيناما

لستمثلا..الغربثقافةعنعزلناالىأدعولست.الحديثة

أوطاننا،فيننحبسأنهيالعروبةأنيعتقدونالذينمن

.الأخرىالثقافاتتأثيردونوأبوابنانوافذناجميعنغلقوأن

هذا..ضدكتييكلأنفأعتقد

أنهيعتقدونالذيخمامنلست،اخرىناحيةمن،لكني

البدايةمنذنبدأأنيجبواننا،يفيدناماالقديملأدبناليس

بلداننا.عنمستغربهومابنقلأو،أجنبىهومابتقليد

كنتأذكر،ماعلى،لكنك*

،،الأدييالناقدثقافة"كتابلثفي

النقديةالمناهجهاجمتقد

العرلب،الأدبيالنقدفيالسائدة

نقادمنكثيرآراءوسفهت

مافييدلوهذا...عصرك

يقينمنتنطلقأنكعلى،يدل

عقيدةمنأو،ثابتنقدي

معالتعاملفيمتبلورةنقدية

..تحليلةوفيالأدلإ،النص

الذيالتقريرهذاًفي،شكبلأ،محقأنت..نعم--

أنااكتبهلمبالكتلهذاًأنتنسلالكن.الكتابعنقلته

الذيوالبحثالدرسمنسنةعثصرينمنيقربمابعدإلا

الكنابفيفأناقلت..الذيالمفتوجالذهنبذلكبدأته

انتهيتالتيالنتيجةالعرلمبالقارىءالىأسوقأناحاول
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حاولتأننيأظنالتيالدراسة-منسنةعتنرينمنإليها

ولعلك.سابقةفكرةغيرمنمستأنفابحثيأبدأأنفيها

فيهالاولىمعركتيأن،الكتابهذاعنذكريلتكمن،تذكر

ب!صالميدرسالتيالشوهةالفاسدةالعقيمةالطريقةضدكانت

اليةطريقة..والثانويةالابتدائيةمدارسنافيالعرييالأدب

فيه"تحببهمأنمنبدلأمنهوتنفرهمفيهالشبانتكره

..وبفائدتهبمتعتهوتفنعهم

الوضوعهذافينقادناكبارمعالثانيةمعركتيكانتثم

تكفيأنهاعتقادهموهو،قليلمنذإلميهأثرتالذيبالذات

من،معركتيفأقمت.الأدبفهمفيالخالصةالأدبيةفةالثقل

ناحيةومن..حسينطهالدكتورأستاذيمع،ناحيته

في،مندورعدالدكتورالرحوما!ستاذتلميذهمعألاخرى

لاستكمالتكفيالخالصةالأدبيةالفنيةالثقافةأناعتقادهما

الأدبناقدأنابرهنأنوحاولت،النقديةلأدواتهالناقد

واسعة.علميةثقافةالىأيضا-يحتاج

لاحقة.كتبفياستأنفتهااخرىجانبيةمعاركهنالث

التامالارتباطوجوههإرتباط..والحياةالأدب.معركةمثلأ:

..مالواقعفيالانسلنيةالحياةتجاربوبينالأدببين

العربيالشعرعنأيضاوكتبتم*

لوأودوهنا.ومعركتهالجديد

فيللحداثةمفهوممعندنتوقف

نأترون..وهلأولاالشعر

أن.استطاعالجديدالعزييشعرنا

؟االعنىابهذ،(يثاحد"يكون

حققهاالتيالاضافةمدىوما

العربي؟الشعرتراثالى

التيالحقيقةلأن..السؤالهذاليتوجهأنيسعدني-

الأدبدراسةفيأولاكتيمعظمكتبتأننيهيحدثت

الأدبدراسةالىآتولم،روائعهاستكشافومحاولةالقديم

ما!!!"الجديدالشعر":أسعيهأناحبكماأو،الحديث

المحاولة،هذهمندهشواقرائيمنالكثيرينأنحيثبعد،

النوكيعدألنكيفوقالوا:،وارتداداانتكئاسأفيهاوظنوا

روائعوعن،اًلقديمالشعرامجادعنلنايكتبكانالذي

متعة،فيهالقديمشعرنابأنيقنعناأنويحاول،القديمالشعر

هذاويؤيدويرتدفجأةالآنينقلبكيف..وهكذا،وهكذا

...إلخ...التافه،السفيه،الجديدالشعر

منقراءلثتعني

الكلأسيكيين

للقديم؟المتعصبين



.حالأيعلى!منهمالكثيرون..نعم-

خمتامفيأضيفهفصلفيعليهماردأنوحاولت..

نأوأذكر"،الجديدالشعرقضية":كتابيمنالاولماالطبعة

إذاأنناوهي"..الجديدأنصارالقديمعشاق":كانعنوانه

فإن،حقاالعربيةاللغةونحب،حقاالعرييالأدبنحبكنا

دائمامساعدتهافيالرغبةهوالحبهذأعنالحكيمالتعبير

تخبالتيالجاهلةكالأمكناو!!التطور..استدامةعلى

ينفصللاحتىعمرهطولوليدأتستبقهأنقنحبوليدها

عنها..

هناككانإن.تنازعبينهماليس،الحقيقةفي،فالقضيتان

محض.ظاهريفهوتناقض

من،يعملأنيجبفإنهالحيويةهذهعلىحريصكل

الأذهانفيوإبقائهالقديمالتراثإحياءعلى،ناحية

ناحيةمن،يعملوأن..ايامةلروحمددابهوالاخنفاظ

ومضمونأ.شكلأوتغييرهوتطويرهتنميتهدوامعلىا،1أخرى

الجبل.التغيرهووالجمادالحياةبينالفرقهألنتعرففإنك

فإنهالحيالكائنوأماالتغير.عدمبمعنى،الخالدهووحده

علىالتغيير..علىبقدرتهاحتفظماحيايبقىإنما

واللغة،اللغةعلىينطبقهذا.للتكيفعلى..التشكيل

العربية،اللغةلأن،القاعدة-هذهمنمستثناةليستالعربية

تنطبقالتيالقوانينكلعليهاتنطبقبعنريةلغةأصلها،في

أمجادهمنيكنمها،القديمالعرل!وأدبنا.اللغاتكلعلى

وصلقدكانفإنهابينها،أنجهديحاولتالتيوروائعه

مبهتوبافكان...الخاصةالعبقريةتلكفيهاستنفدمدىالى

شيئين:منشيءعليه

لاتكراراتكرارهفي..ماضيهاجترارفييمضيأنإما

والفناء..الاضمحلألال!ينتهيحتى،فيهفائدة

الم!ضمونلكلاجديدأمفهومياتقييزايحدثأنوإما

فأنا.حاولتهالذيهووهذا.وشعرانثرا،الأدبفيوالشكل

عنخروجا-كانمااللجديدالشعرعندفاعيأنأعتقد

نإنفسها:للعقيدةجانبانهماوإنما،القديمالأدبعندفاعي

حاضر،بمجدتحتفظأنتريدوالتي،قديممجدالاالتيالأمة

يتحققلنأنهتدركأنيجب،مستقبلمجدالىترنووالتي

والتطورللنمودائمامستعدةكانتإذاإلاهذامنشيعالا

الكائناتفيالتغيرسننتفتضيهمااخرالىوالتغيير...

البشريةء

ادبغد

لمد!لر!!اثايسدا

النويهيل!بهتورعمدا

ييا.فاة

الغحاصا

ال!كن!

الربىالمفكركتطمقالاتمحمرعة،الأصلنجا،موالكنا!مذا

عاأ"الآدا!امحلة،وترالنربهيمحمداكبهررالرحر.ال!ىالمصرئ

-وا&والفلفةال!!ةنيثاملةعريةنقاليةنررة،الىدعتحس-07؟ا

،،والاتتصادرالاتجطعرالادبواللفة

فيالمفالاتمد.صدر:علىعاماحرنلانةانفضا*من3،؟ر

فيرضرورتأهيهعا!الجومبثان!اللاخمرعو!افان،لمالآداب"

بخانذالصبكاعرالتيللجديدة-ممةالهزأعتاب

م!اإسهاهـأ،النصولتلكءللآوابدار،أنمد،مذاأجملس

رناهض-هـ"الهزمنرتللضلجدبدلالر!الجي!!!طتباالىعةالنوفي

.الاصتلامروح
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