
ويشاركونهالجديدةبمشروعائه،للعلماهموتمراتمن

الدولة.جمإزغلى.----حر-ص6-وأصحابالنجارواحتجاجات

الممرميةانتاخحولالو!وووااصهـالصرص!4100.51ظةوسننأت-،الصغيرةاطرف -1م..-..ا!التاسعالقررفيءمفتتحالمصرية 7ورا)ت-مععملياتمننشاتعثر

الرايةالنمو!فيالخلإطىلالالألم!اعر!!!ريراهـ!بيةالستنافايخأوالتآزروالترابط
السلبية-المقاومةحركاتخلال

الاستقلااطأم،للبريطانيةصد،احياناالمسلحة،حيناً

اتجاهيةسهترابطالاستقلالي،وموالفالاسلاسا!ومبينوكان.ما)ظومؤامرات،الاتراكالولاةوطشارالفرنسيينواعتداه،المماليدجشع

وكان.ا!ضاصبإستهمراطردغلىلتظاهرهمالعمانيةالدولةالىالوطفسالتا-عنالقرمن:الاخالربعفيجميعاالحركاتهذهوانصبت.علىعد

البريطانيةالرايةرجالماا،الشعبمنالصغيرةالفئاتيمثلوند!يوالوطنوالمثقورووا)علماءوالتجارالملاكفيهاكبارشاركالعرابىبةالتيثورتنافيغثر

البلادكاهعراةاخربئعبيرأواللإدفي،لهقتقبةاا"صالحأصحابفيثلونةايناتيايرتحربهدف،مريدة.شاركا،الوطنيينمنالجيسورجال

أطلقواناميةومشروعات،الاتفيبيرهصب!موكان"وأع؟نهامصيرتوجيهفيال!ءاتهذ.حقوتأمين،الاستعمارسيطرةمنالمصرية

.الأبهرفيلسوفملهمصاضاسياسيةلهنظرلهمكانتو"الأتشرصدبهاركيكأ،الحديثالمصريشعرنانشأالازرةالعملياتهذهومن.بلادها

سلطة،سلطتينبينتتأرجعالبلادانالسيدلطفيرأى.السيدلطفيأصحابوتحركاتاكنجارح:ناًكاتجاجاتمفككاً،العلماء!عاردبدايتهفي

راحولهذا،اطديويسلطةهيشريمةوسلطةالام!تعنماسلطةهيفعلميةحزينا،العرابةكحرصنا-أخيرا-علرماًقويا،الصغيرةاطرف

وتستفيدبيفما...تنموالامةسدملاهي،السلطتينبينل!لثةسدطةالىيدغوالجيوستدخدتغندما...اليهانت،تالذيالمصير3،ذا،ا.لحزنبالغ

اك!ونالىتدغوحالهملسان"الجريدةشوافت.وجودهمامن!لادكاوءويلالثهبصكةوسحقاطائناطديويعنل!رفاعنيةالبريطل

غليه.الثووةوتبغفى،المستممرمثروغاتفيوالمثاركة.ظنالىمزرعة

طبقة-بهيراإثراءللطبقههذهاشتإلاولىارالبةالحربوخلاللعرص!،النا!ةالحركةلهذهئعراصدىالعظملليارودىوتر

مفهوموتعاظم.الصناعةالىيتجهمنهاجانبواخذ-واعيانهاالبلاداة-

منضخمةقاعدةفيهاشار!،9999ثبررة.ورثت.ستقلالاما!كر-هزيمتناغنبالخلعيرهوثم،المصريةقوميننابناءفيالا.لى

المتخمة.الطبقةهذهشعمغ!اوإن،الصغيرةوالفئاتوللعمالالفلاحينهناشعريببيتإلا،في3اركشلالتيالثورةيذكرلمرودعيالبلإنحقاً.

الىأدتباط،العامةالوطنية!اهدافهتحققاند.نالثورةوانت!تانعلى،ماياتحديد،الثورةمعاركوصففييؤلفلم،صاكواخر

اربر!لانيءلىح!بالاصمتعماروبينالجديدةللطبقةهذءبينالعلاقاتتوثيقمنزعيماكانالتيللعرابيةللثورةممثلايكنلم*أنهيعنيلاذلك

،والساوماتالمفاوصلتأسلوبالوطنيالكفاحوأخذ.الوطنيةالحركةالتاريخيةالحركاتمنحركةلثاغرالضروريمنليسإذكاا.زعماممها

الدستوريونالأحرار.الختدفةالسعنيةالفئاتعنددبيرالاحزابوتأدفتمنهايستمدالىالعامةالتجربة0.مباشرأتعبيراًعنهاتعبيرهيكونأن

الوفدوحزب،الأمةلحزبالوربثاطزبواعتزازصرمنةيمابما،قمائدهروديالبل

.ىوالصغرالدق!وعراتبماالمتوسطةللفئةالممثل--ص--!بم-بى----+---،-!-!فيكدمنالاولىالمرخلةهد.شاعرتجعله،ومزيمة

وأعلن،صنجكتأسس!0291سنةوفي-!ء+----نم؟كأكأ-ث--ب؟-بغص-+-اعدقلباروديلعبر.لقدميالقووغينااحلمر

تحفظماتتقيدهاسققلالامصريمنحالذيالئصريح-.-م--4بم!ذتض!----؟++!ض-،،فيطريقهاجديدةحاحمةطقةحامديساتعثيرعن

منجديدةعرحلةبدأتثمومن.ء*"يخة-"ير-!س!--؟ب-خغفيمن.جداحهاصادفهوتها،والتعاظمالنموالى-

بينكاوالحقيقيةالمصالحأصحاب*رينالنوافق!!-----!ت-ب7!برت!؟خ0ومصاعب-عقبات

ء--""-=--!-+.،-!----!---.أحياناًيتهمكمامق!ايكنلموالبارودي

فيسنهحى46اعلنالسيداحلألطفيفملسوس!فرهذل!المركأسح*!جم!بم!ر.غطوى-!-----س-ء:يخكلوتجاربهلنقلخالصةتقبيديةصاغةاتخدلقدحقا

--ة.ب--حجج!!ي!-ع!!بيخ!-كا!ير!ي-ص--بم7!--!كغ!!سلمفالبارودي.الأصيلواقمهعنوالمبيرالحقيقية

لمةشالتاعمحا،بوالمصلالاالحر!سال!عقصكار-بر-يرل!اك!!-هـ!-!،!---ط-!:-،-""؟دالتييصةلعرلالشعبيةالقاعدءعنإ-برأاحفيففي ---!!+!-!!!شعبروإحما،ابيةالعررةللشحهاتتجزككائت .ضوعموتاغرداصصحت6399الحمعط"سنه،++-كأ+

.--.*---!-؟-خ!ك!!----،أ:-وكباروالتجاراذلاككبارمنالعلياالفئةتلك

الامتصاديلمحوهامنعلإامرحلهالىالطبقههدير--صح!-:-----ت-ط-!--!-لا-.--ولهذا.روسلطلحمرجلكالىلقد.العلماء

.-والسياس!!3--!ب-ت!حر--لأ+.والوفارالاستلاء0بالحتاقةتتصفصياغتهبقيت

مند،الطويلةالمر!لةهذهوخلال--كحونر+-!ش.تء"ول-ط+7-0حينالىالوسطىالطبقة،ورةوفشدت

معاهدةاعتبإرحتىرالعشرينالقرممتتح!!!.--في-!!!."-*--ءوالتجارالملاككبارمنالثورةأشلاءوارتبطت

!جن!!!نج!!----صلم!س-.-شممعاومعثرربطويراحوارو،ديطالبرلرلاست!با

الاتجاهاتكتلبذلكفييراجع9

الاولالجزء:اعاصراالادبفيالوطنيةمصرشعراء-العقادعودغباس9م.

الأداب.مكتجة.حسين!دالدكتورشوفياحمد3791م13ص!.الماضيالجيلفيوبيئاتهم
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.اللسجيةلتقريرالىةثلاثليطدايرلمهاللنصعر!قق(،موضوعتاذغ!ر"3691

حالمعهمتكنلم!ابأماعنزقوإىالتيالتغييرات!ذهانعلى.لمعينانهومضيولخاصا4بأسبول3منلكل،أص-لةتجمارات.

.صةوصا،الغزلييال:عرالذ-جلىايدةجداتنىرفتأضاميةالقومضاعربصصاغةاوروؤقا،اىولااالءسارىنلورو-اا

ةدالقصفييصب-أنمننمطراتمكنؤلقد.انورطردعنعنمالدؤاعواالك!رىيااالقصلواءح!ل!فىاوساه!و،يةالمءر

هـ13لا!مصتفادةا"ـوب-نلم،/جدليدةنمةاوجداابعادبمةالعر"ن"خماصةظبةةفاسفةىمدودفيلكنو..0...رثمابيوو

راتتالىلتاسنراتصىىننوا.لاجكماءمةاارتباطاتهلطبصعةنسيموومحرمفظوحاقيشوكان."واعىانغاالبلملاداةلهر

من-و.الشعراءمنا.نىرىثفةطاعندتهبذاائمقيشعر،ا)سلطتينليكن)-ةالثاا)سلمطةلضلكصةلداعاالم:ابر،الانمطرو

اء!ضعركانوالولااصارالتأ!كذ،س!عر(الفكرنذانلمهماشاعربينتويصفا!طتباارفرادهـالياًلةرمبازباظارعلىنواكابل

فييلمءر(بر-معفاجتماعىةلااومصةأقواياالقضا،مةالعاياللمقضاءاالشعرءلاهـوينوادوفيثيالمراوخالمداملناتاًلوو.وآخر

هذجه،موارتباط.نذاكآلحاح!اللطبقةصةلحااالفلسصفةإطارناشاًعلاءـاوايةالمءسلالصراقأعربرألساءيلاطوذت!لاستخلصنا

جمودمنيةالتع!يرصماغتهمفياممصدرهـولعامةلياالةضالحلمصااباصحا"3ـلبجنمنلناأ-كشفو،صاهـ!ككرهاوا

فىءاءصدرو،يةتقريرو،ا)ب-لإدفى"لحقصقبةا

ة.للت!يرمازعداورنهمشعرنكا..نهااعص!و7ـازسرا

لىايمت-بو.لثصضصحمةا47++.شكأإ+يملولأارلتءااا!ذءاسعر

لولاار)تحمااا?داسصعر.-.!.---+أ!7+د-يخة.عدالءاالطبقة5ءـذنبعويتا

ننعراءالمىاحرىئمةطانم*تج!--بر"4تر؟كأ!-؟ئم!ند"كأ!7--اوتأرجحوها5!

ة-اعالصثبءعهمر"م!:في!تر!بمجدح!7!مبم-طج.7+لحكأ:.-ة،-.ج-
...".ء،ع-!+لا!--!-!+نجوويرو،3ـ-الةظ-و

:-:نهبهه!حنيبر!و!5::!9م!غإ+.ص!-يخبئ.،

اختلفتنواماتاؤاتفاا،-!"!-لآ6ول+.)1ص!نيعنووسمةا)--الهور"تكا

سيالسما5تجالاالم!مع!.!-ظ"!ه6*-ش!.+؟!فيب*فييم9فينمبرلأ!.بخ+بمم7.!!د:!؟ا؟-6طب!لى4ى++خ،سها8سحااو!اعرننابم

لاءءـؤبينرونو.مالعا-،إ؟!!جىء!:فيتم3!س-.!د++3!--لإ.-.--.-.3..!ء!،..؟....غاازحلأنيىكوو

فهما.والىكالمةفالغاياتي!/خدج!!ج!؟قي:ففيلأ،%"-.-و.+.م.!!-ت"،لأؤراح!الىويململو

لمماصاططنوهاتبراارثلارز!.-+ولسحطكا7+!!يم!.--!!ك!ترينم-لا.!حم33!،.ا.-..!على-عىةحكمالآاو-ة.طلعاا

+،.د*3..ة--إ.*أيمخ-ع.2*"-.لا.+سب!.بز!+هـ!بر!-كافيت--/:+.76ـاهىمهاعهصا!ر!و-او

مهادنةولادعه-ارجحلا!إ+ي

ط!!+ير!ك!غ!-...؟-!.ة.+ء-!-+-

الخركةماتو3صفيعكس!كيغ"ءجحهط-!سولشبهنني!؟؟7.،،،-.خممص!مايز.(ءفي...ت.*!ي!و!حر!ن!!ظنرحمظغ!دويمثهيجدائئابل.اءالرو

!هاثرالئلمةستقلالاا-ط.فظحاوقىشوأدقصمارءض

.""مطراروحايلابراهـيمحافظ

..نيالوطالحزباعتبارهفىكنماؤؤسيم

اتا!توالمىمناءارتدالاوذ"ارالتساوقفدقد،الثانيالتياراماقىصم-دةجعخارالوالساسمةإسهـد-الطفييةلخظرياشعرزظما

شكرمىيةاال-دفيئ!بةلراتههاتجااعنوعبر،ينالعمىدا)قرمنة!الثاومرردكرللوالىادهةلموافظحائدقضاو،صءلنرلجنة!-قىشو

طة.ؤئهوس!اوهر!اظىلواًوذلالطمعن"لص!)"ييربميرلوالفنياثجاإر،نيهذ"لعآهلاا1وا.السماسيزسيممشعرم!ءظمو

الاولى،يزةوالم.الخصبةبالامكانياتشة،بذاتهاشاعرةمترددة،قاقة،يةلىدقالتبالص-اغةلولااارالتصهـذاشعراءكىكلةدو

كآنكمامةالءاياالقضا.عالتهصر.التخلصلوا31زاالتمااهـذاءلشع....0-."

لى".ملىوحمر-رووسبلمورساولا"طادوحدبي!قيممايردطو"ناكصو2غمالاإ

وازيةالذاء-اربالتغلىع!ارالاةةوارادوا،الاوليار9الاءثءرفيعل

!ةةالحفيفيم3ان..-الاحبريرحدالىان؟طرذلكفيمتأثرين،الثضصيةاتتغ-يراثاستهـدمع،القد-؟ةالثصكلحةبال!ماحتفظواروا

الإسجة"ط"ومن.تيةالذا،قياربهملصياغةديا)ةة!بالفجااصءفظو.س!طتكنلمىوا"ؤ:طجل

لك!رةاجإءتالهذو.يريزقرمءقطع،تالدد-ناكرذكما-ز"أ)تقامديلملاحمو،ئس"الغئائدهؤصاوتهلمقيطعاادورلمضداقىسوتق-،حمعل-ا

بميرالتعلىاأقرب،ممعقلةتجارب،،"لةمتغيرتجإرب،ربممتجامنلبةالظلتاذءـيارممارص"صقاأو،يمةالقدهئدلقصا4-جكميترم!ر

لصياغةل.غنيخرجاريس!رولحاولةد.الحيا)-عبيرالىم"هاإ"ليالتح"-

البيثحدةواسذقىولكنهؤبةالقامنرو!حر0فبةالق!منرلنحربايةد1)ةق!،لييرالضعاةلمقطعا-،التر؟كيبالبجمةية،ب!مةالعر(ةالقصب
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فييئجح!!يشصعرودوالعقا.لفنافيصعلفكرعالجة?اهيبل%لا"(وشعر.يشكربماإرير:طوولمليةا)تءرربععو!.بعةعبيرا)ت

ولاحاز،هـمالاهماث*رفىلخساوكرالفيردواخام!)ةخاص.لا!لة--؟+-د--كا-؟:"خ*4--نمنم!*يزبر*ير!!ض6!؟ذقي-أعدةالص!الط"قةةنفي-لالأانبللبماذقدلحقيقيةافي-/يلثهكر

لااليصإحلاش!لمما-إطارفياصةخازيةداتار!عنا)بع"يرا:!*ير"ير-:"قيإ-ب-و+7ش---يرت-."ا-.

..:.اا-ث-!--قي-؟--ب؟؟-.اا،ينحر،نافعيع،يرمر،زقعدهـوو.يردمع؟داإ-إطةاصا.حبة

ا!لسسمالمابعالطاكالىولهذا.يةالتقريرالع-امةياللقضاادنئ----ش---"+-!.--كا؟+----تراأالط:قةهـذهظلفيإع!غيرةؤئ""ـا؟ةجمهزكاملغيرلاوضوجزيه

ا--4-سبرخ--فى---ط3-!--

التياد-ا)"قز-اربر:جحلملككذالهذ.إجماتحليبعاطااقيبىخ--:ط---ىلا-ب----7-اا..حةالطءوةحرإةةاا

،،.8ءاسبرعاررز"ادليوفيجديردةموضوعاتفي!ااست-دثأ!------ء---ير-ل!ضلآ!ظخشأ!،ءيلي9ا)ةحالةقديإخ!جاذاتعلىس*رهفىا)"قإدوسصار

-اكا---؟-ت-قي07"؟خ!خبلإبئ-:!-خ!تخض؟فيخا1

غيرةكروةحعاسبعيىواضحازدواجتجشهـعنزنماابلء!فيط-بر؟3----في!!؟ض-!7!سأإا،لىفداح!رعبورطروا.وؤاعإيةوحدمعصعاوءراصعكركارانو

بث"رمالعقادى2لياو)قد.جامدة!ءاش!ةارإصافيمةءثإينأأ-بر--"-في!ؤ-:-بش3د.!!قي!-يم!ل!ئر!-،!لمجبههحي!"أيرفالىفيا)!غيرةا!هاوةةالمةوسطةالط"ةةبحروكالى

ئدمعاوالق،مةععاليالىبم؟القضااف!ادبر"ـ،ألي-دماغيرلىاا؟خ--ء-ش!!ين-؟:--ؤ؟!كئىص!!ت!+-!القض!اءبعدص"حعاو،الثعببةتالقء!رعأرءلىلىوكا.ينةلمداو

.ا+؟ع--.،بز؟كنبم!-؟؟و!،-خ.-د!!كر-

يرة2الااتل)-:وفىانهدلك.زاومض،و.ص*إغةإ:دلأيةالنقآآحم!ت!ث!بخ!-ت،حت+فئ--،--!بم!خ!ي!!كبن؟ئحظو!رخ+في-،:11فيالمإزنيوشارك.(\!42صنةالعإملةالط*ةةحزبعلى

.053"-ا.ط!بيمت-؟-كا!،كا!+!كأ-!ئهت!-!ه!شتهشك!!تظ؟+قط!ماخلما

زاءدةعلىوح!رجا)!غيرةو:"هوزض؟الاولىقض!يتهتركا؟.-؟-ج!خثهجمض!ذ؟!-في-اني21/لى-في!يرنج:*-!؟نر؟-:ول+-!!-د1
!-!-قي-1ني،ااذلىعبيرهشعروكالى.العبئاد5ع!وسايانعاهتجالااًاتذ

/.ءاا-يخ+-+*ب----قآ؟-نج!-في-!--ج!شذ-ذ-ب!*يهدغ،ع!يز-يزترخ

لتلحزا،يةلاقلا.ابحزاحدبانع:طارو،----،مالععاؤديرالقص!إط!لااودحدفيشمحنعصبةربنجاءن)صاحعا

ال-ياستهي1)ءسالى3لتيبربعرالقصائدوحشدق،إفمدحالصعيوك"للوفدييعشاديروازمعاحمدوكالىوالمعاللفيظدحدعوفيحعدليدصعؤ5حعصوإلى3

في!يجإسالمصرحبالكبرامارقبةتحتأوكار،كطجعاًلربهلحرةالذاتياءش"ر،الصغيرةأ.ةئ-ةاااث"رالط"*عيمن

الث،جيةالك-لةوعء-3لعف"2اععىاالييخبةا)تارالجإ-ةفي،صةارالءعفعصفواءلثسص-ادارباايرقفولىأ،اكنفياأالشعببةال!ةلةاءشعر،خصبةوالث

.6391هدمعفعا-".ىز،1?!وأا)هـلإدةاسر!ءاش.ر،امةالياإالقض

بهاء-دواانءطرزهـابذووصعاليالدرسة،هـذهوالىشكليةر"ورةا)ورءإممنالي"هـكةولمذكرتحاا)شخصبةاءش"رأنإلا

نء.دىش-االوركماصح!داشتسمىوالعقادلىزلماواىش!مضامبء،3طبعةفيصةالحاالط"قةاءش!،رممااخ!ا،فونوإ،ا)"عبيرفيأصينة

ء....*-..رلغباليكنوإن،ؤ"ا،1مت،ض*-كلااالشعرلاءصعؤصعزقدءحعاالهمعو.ر-ةالصعا

جمهذهز"امماإلىوءـو.فيمالمبدعينا!نو،مةتلذااال?ربةدعاةاكعريا)"ع!يرفيإذاتياالاقياهل?!قعلىساءد)شوفيأعةاًدافن!دمالأش

لىعيص-ر،يىانسلااللعةبامنءؤ،الشخصيةا)"جاربالحيةالطيةالىا)عقاداشهار)ةدصقا.ةالقصبب"اءقيدليدفىليفدلمواك"ه

ىما)قوءالمشاااى!رمشا،.الكصرةزمةانسلااالقيمعنفاعلدا،دفإق.ـاًلحق"ةبة13)دلايفنمملمزها!!،اًهـا"ض؟ققيشودون،،لةالعضو

.-ء."ء!م،3وف.الواحدةلل!صإدةا-لىالىاًلموصوعاوانا)ءةووحدةإكأكرها

الخعحإ-راعإلىتعفعرعادالع-مععركانامعاذ.عمصعوعاصمعلصصعا-اوعكةكل..الوراصرمع3لفلهـمعاإطاوفى(لاصاًنامن3تعمعرفىأ1ءرشا3اقوحقيناقدا

إلىبقراديا.سبيافمتصعر،عللمنةاانلوجدالىامنهالع"لى،"نىلمواللفظافياثاس!تدمعيةا)تقد"يىبةالشكلبدودمحدودالعقادوشعر

ز-"امنلرغماعلى،العظالىلالتحالىرو:"اننونل!نالوحداالموضوع3لىعوالحرص،زبةالذاا)*جاربترجمةعلىك!الأعفىواق"صار

ء.-.-.ولم،ا)ءعبيرفيبعهء!ا)تمعرمقولمقعفلةاةبة8ا)بمنلي"-إمرعلمولءنه،حمعلواا

تاذثبلعقادكاءابس!وءاسويتعثرلكنهو.بةوبررعلممرجل3ايرعبرعنفلم،زيةاازاليهرقياعندفنيايرالتع!علىللشعر.ا)-ق!!ديالهج!إ-عةه.

زحبلراالنعصيجور-5التزلاسطلحساوالفكرةابينواجلارد"اا)"عجيرجمهبالذييرقوإل؟إا)هـ!رين.مننبجافيهيأيرزقرعرضاض،1عروإنما

4لحنو،لمعنىاؤظللفافىدصدلةد،قا:.اللا"زدواجامندالعةاشعرفيب؟نحسءار.صدهـواهـذ.حقي"ق"لاا)فنء-حة
س!.صعععرمع-يوعمع

"."،،ا)ةفحيرء"ءمنقطفيللمخ!.فلراالادبان،ًحقا.صءي-ءقلي

لتسلم!-لياورد!ريخ!رلمو.و!لمهمجزواالبىررطاإ.عنيزجلم.سفيلفللعبيرا)ةفيا)"فحيرغ!رالثءرفيا)!فكيرلكنو.1دال*قالرقوكما

وععيعيعوعوعهـو.مع-صعا)عرلاةمصعرمصعةلممعطعصعيا-؟!!-!-يم؟بم.::؟-..--ءلحساغيرإلشعرفيلىاحعدلوا.وا؟سراكا

"رفكا!ضلعرو،اثرسمااز*-كرلهنهعاا!فيم...:---!-سلا-.001---نإ.!ي:ةالافلاعتر.اؤقأو"فيلىالىجداو

.".".-.ء---حوص!--*.خلعادمعنتارزامترلماورصعرلحساولفكرا

واهـ!مندو،لككذاوررمباص!عر..-.-!!بمءإحر.حما3ءةجيرال!علىيكوراعلى.يالثعرا)-عبير

ةدرعمحمع5عصعمعيصعال-عربةلمعجرنعا.مممعىراع/-ت-=ء/نيكوبلع،لنفءيبالاهـوولم:طقيباهـو،لاات"بير

-عوع:لياااصععصمعوعثملع.مععااءلاودحعصع.قيمع:.!.شح!ي.كاوأفمنوعونىثامااءالثعس)!ءررع.فنيا.

.ورالعزصعلأاصعصعا.-.!6!-مع-=.فىذ)كيرجعورأرعلى،دصعمجوعودلالات

فلحا!ضمسصحلىدشالىلوشعر...--م!فم-.-=:./..،-4فييرةجحلمماوهـذا.م!?لةؤضةصياغبمارطاإ

".-...ععععع-----هـا-"هـقااوية)فكراتمل!أ%با5شعر!!لا،دلعقاا

نضىجلةد.جلملةممةقووزمةاإنسبقيمأ--أ-معا؟ةي*ا؟؟-"ولم،ا)"-ةةيةيرقرا)ةهاطب"عفى

".""-.معل!--.بعمرعز!رو..ها-وقفازمعصعهابلع،فنعية

رسلهدزلمصجواء"اسعرال!مسحه!د،نةالرهذ\.إ%نجي-.خ!!أ،ا)فنفيةالفكرءشكاةتكا")يسالمث.اشيم!و
--"8-"//%ء/بربر-!...!!لإفي

-صلأعاصيرابع--دزهادليو"مقدم

هف-د"علمومتفي،لموابولمحيودطهءلي.--1213
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ارائفةالمشاصكلولاطفاء،الكبيرةالمصريةالمدنمنالبريطانيةالجبوشبعدحاجةفيالح!ممن"ا)بلادفياطقيقيةالمصالحاصحاب"

-لألدنه"كانطييؤمنفيلالثمعىا،مصرد!بشاحيلفيوحطاامنفاروقفمالطاسنةصةقدما"لتيقت،"واعيانماالملادلصراة"اءسشعرعحررزهىافلقد.اءسشعرالى

!ارفى،ءلميم3ادرا!بالم!ر.واق!!أدركأ!4ولو،ءا؟أارةعارأإيماذأ3ـ-دالعرزالهذكرىمطرانبقيوإنوحافظقيش!عصر

حىقيحةزالوقتذد!منذأخذالذيالجديدال!ملاقلهذاكبيراشاعرالأبييتيحمانذاكآالقائمالمجت!علنظاميكن.ولم.المنهر!

مسدحة-"عركةاستئنافومن3699معاهدةإلغاءمن91ه1سنهتمكنفيالاجتماعيلاطارالأن.الكبيرشاعرهيكونانشادي

الايمانعني!التخليال!و3قنا!سبقتهسفامنذيمهيطاالبرل!نالجيورشرهيبةذلككان.كبرأوصإغرسشاعرإلىيحماجي!نلمقتالوذئك

ما))الىناجيبقه.العامةاعلح؟ةعنلالانفصلسبص"ـالى،الشعببقدرويةيدالحديدهباشاعود!داستلتدما،2791منابتداء

كائهالتا*الملاجمعاليحاروراءماإلىطهءودءليوسبقه،ىالغماموراهيفةوالتعرناعاتالصماتحادع!د،الشعبيةالحركةعلىوأطبقها

ئفةمتدتحتىممليلصدتالضالالامحترنقةفطنفا*الم!يرنمطعندافةابوعولداالابقيماله-و،!اكماعنالشعبيةالكتلةلوعز،ملةالشازمةلأاو،الجمركية

قدالتيالاتيوهاتوتعددت."افرااين*ا!عيلءودحسندواوىآخرميزانانالشاعرهذابدركلم.الرهيبصدتيوطغيان

انفصال..هالحاسمالجناسيارالقرهذاعندتكقي،ولكنهاتفاصإهافيتتغايرللدفاعنيصلروولايحكمونينلذاءلاهؤنواتغيرقد-القوى

-.مجتمهعنالمصريالثاغرانشاديابويدركلم.الحيةوالثقافيةالانسانيةالقيمعن

الىالشعراهفاندفع.دثاعرموضعآنداكالاجماعيالاطارفييدلمالحاةالازسانةعنلنعزلأنعلطمقضصازذاككاناالشاعر

بالتهاويلأشمارهموامتلأت.لةن!المنعدةلفرلاتهمذوداخلالخاعةحاتممصإ--"-

الدلالة،منالمفرغةاوبقىباوتشنتجت،والارواحوالاششاحوالرؤى،يحم،للىإطةيدجدمصدرعندهيب!حثأنأو،مةالعا

.ا!اةعنا!ف!ةوالاحكامالموهومةراتبالاتطوتعدقت.لجديدالمصدراهذايتبينلمساديوابو.الكريمةللحياة،للقجم

جدد.لمجاربهثوريةصيانجةالثالثالتيارءـذلوودثلما!صريلس-سهظهاالتيوأغنياق-أسشعارهتعرفه،يعرفهكان

الصورواسمحدلثوا،لعنىواايفظحدودفيلككذاؤهصشعرقضيتهانيتجينلملكنهو.زلميلأمخلمىاًصافياعذباغناءالعزيز

بقيتلكنو.والتمائمبالأساطيرواستعانوا،المنرقةيلةوالاخأبوظىل.نفسهالشعبهذاقضثيةنفسهاهي،كشاعرهـو

هؤلا،تورطولهذا.إعتادةاالشكليةالقيماطار-فيالتعبيرحدودالحسرسالةعنمدافعا،العلياومثلهقيمهعني!رشادي

ابتداعيمضمونبينجم!رزلكمزدو!موقففىالشعراءعنهللقفتالتيمدرشهبينوجدا،والديمقراطحةوالعقل

وتةاوتءـذاتراوحوانءكثيرةاحيانفياتباعيةوصياغةولم.،الخاصةوالتجربةاطسجانب،رسالتهمنصغيراجزءا

الاتجاههـذاومن.الاتجاههذاشعراءمنوآخرشاعربينابيحولنشأتهك!ذابةالرحبالانسافيافقهالهايتفتح

رمزيةتكنوان.فارسبش!رعندرمزياستقطابحدثالابعادوتمضغللذاتيةالتجاربتمارسابوللومدرسةعشادي

الانفصالتيار،العامللتيارامتدادهيه6متعق!لةيةرمزثسعنتنفصللاالتيالعامةزسانيةالاالقيمتعرفاندونالباطنة

ناعلى.الموحيبالتع:يرذاتهتحقيقيحاولوهوالحياةعنثالثتيارنبعالمدرسةهذهومن.شاديابىاستاذهارسالة

مذهبهعنمنظومدقاعالرمزيبشرشعرمنكبيراجانباارادةعنكاملاتعبيراعيرتيار.الحديثالمصريالشعرفي

لازدواجالككذيعانيبشروشعر.يقظواعدقاع،لرمزياالقض!يةعن،المجتمععنءالشاعرانفصال.بة.كمةاططأسلطةا

وبين--قريروالتليلبالمحشعرهتثقلالتييةالتةلميدالصياغةبينقيمهيمارسمهرفيشاديأبووظل.كاملانفصالال،العامة

علىشعرهفىالتعقلجانبطغىولهذا.الموحيالمضمون.منعزلاوحيداالانسانية

إلا-الحديالثهعرفىتيارقارسلبشروليس.الالمجاءنببيسعنيلماًنهأودهصريباحسانيالىىءو!يني3و

بعد.نجاج!ايتحققلمالتيالفرديةالمحاولاتبعضفى.6491سنةايائمصرأنغادرإيلبثولهذا

الرغمغلى.والابتداغيةيةالرمزبيهنيوسطأاحماعيلحسنءودويقفوب؟نيشعيوبيني)ةكرالعلباالم-اليةبينحالواثم

الحقيقةفىنهاإلاكاأال!وحاغانيدي)انبديويةالثعرتهحيابدأنهامن.لذهنياءطلقالهووحيثالاحرارتشمحيثتفترحل

كرموز،أجواظووأدواتههـاناتهوحباناسهيالمصريفإرافيهيستخدمنبلهاوأأغنياتهاغذبلهنسجالذيشعبه،تركمصرتركشاديأباولكن

وملاإ-اتهاطاصةابعادهلهحيانسانياقعو3،لاأداتيةاوطاقاتهلانفعالاتهوتترابطصفوفهوتتلاقىيتجمعالمكافحالثعباهذاأخذز.3التيالسنةذاتفي

فيكثير!هايعبرالتيطةا)مفراليةالختهيمالتيورموزايستضدمه،ضوغيةالموالوطنيةاللجنةهي،الحديثتاريخهفيشعبيةقيادةأروعوراهتهونئاعناصره

التمبيراسماعباءحسنءودوليكثر.اتباعيتعبيرياطارفيالحالاتمنلطردالمسلحةمعاركهالثعباصتهلالقيادةهذهووراء.والعمالللطلبة
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"!يرس-2:003!-يما-لمحا!:-.-::-!عفي؟بركأ؟تم
!..؟-ط-،!سحنيملح!.لميخ-+-تجكل!ل!

!-؟ضغ؟!!+!-.!-:ص***تر
ئحبئجمه!/-!غشوط،7:كأ؟.-!7+!لثر-.+،!غأ!لم!عإل!!!انم،.0301!.لا--

!!"ء،ا.اخ3-!+ج!-كأش!و--.ء!بخنرظ:.-!ط..2-:!!،.+ئر،.2:نر:لمس:د.ير!+7+!"نجحئئ+!!..9:

كاخ.--+-خ+.".-..+د.ب.!..+؟.؟+"جبهم؟ب-عكل!أ+!.و+د-!جمم!!"-،أ

7ثمون!.6يز!"قي!لمئر!بم!!.+.هـ!!لى."طش9غ؟.+.-..!نرنجعج!خح!6!ي!ثؤت!ير؟-يمع..؟ب4إببهيم

زيكمالاحد11الصبورعبدالدينصلاحا!الحليمغبدكمال

والناربالدمعمداللجنةهذهظلوفي،طيةقرللديمواالوطنيةؤياالرزغ-م،نفةمتب،مترابطةغير.متآزرةغيرصورو)حنها،بالصور

الشعةاطرصرأسعلىا)-وميقفونو!فكرونأدباءاءوسثعرالءتوياتب-دانمنبدلالانهذلك.وضوحاشيدهاانمنبدلأ

"."معثوياتإلىتجاربهفيويف-هاالحجةالمظاهريخلخل،عسوسةمظاهرفي

التي-نذاكآ-لرجعيةاكةالحاالطبقةزستطعولم.بدةلجدالظلامفل.التجسيديناجك!سلوبامناعكساغلىهذا-فيوهو.غائمة

لم،واكستنازاتخهةاعشالثانيةالعالميةالحربمنخرجتيحوالرالغوديحتبارجوالمم،الارضاسىائهاع"ا!حسنمحمودعند

مةوالمسطفيخططهاعليهاتفسداللمجنة"ـذهؤيركأنتستطعالصوروازدحام.وهكذا!اياوالعطر،اغانيوا-لدموعشرودفزع

مة!واأسعلىرفوضعتولهذاسارعت،نةلجاوالاستغلالوااغلبفيصورهوتركيزالمحطظهاترابزمدامواامماعيل!نمحمودعند

خحاناتها،لعمى.391ازمةلاصثا،راعمهافىألنا!ا،!دقىاخلمصاًربهقيسيزيفالجاليةاتهنامريبدد،المققلةالييتيةحدودفيالاح!ان

--"-.-.فنيبناءاقامةفيلنجحمرساطشعريقوامفياخيلتهقامتولو.الوجدانية

لكنهو،الوطنيةالقض!اءعلىاللجخةفىصدقيونجح.يدةالجدةالافر"بالاخيدةابردةيب3التراهذ.مناضل

فرطين،مأعاةوحدثتاورءاظمالثوري1إ،دوقففيينجحا0الحجاةعنالشاعرلانفصالكاملنمطاكاعيا!حسنمحمودانعلى

،فاًسقطالزرقاءوتعاظم!المدسالثوريزماعهااعنالرحععة-8كركابفيالشاعرةقواهيوظفلكيداثاًغيلاي!صنمحمودجاهدلةد

-.-"..!-روغيةالطاوهو،تارةباشامحمودمحمدفهو-ئللاواااءالئمرنشأ-عليم

الحبمالىيعيدانمنوتمكن،الرجعيةالاقلةماتصكوتتداعىأخذتبمايتعدقراجالتيللقممودكن.-اخرىتارةفاروق

معاهدةإل!اءإلىدفعهااريلإثلمثم،التقلإديةالشعبيةقيادته...المجتمععنازفصامهتغذيةعلىهذاوساغد.الاخرىبدالواحدة

البر،طانيةالجيونطضدصسلحكفاحتنظيمالىسارعثم،3691.وطولىاروالءردمنوعب"الثكد!هاويةفيالئاعروسقط

منهاتكحلورشاملةثورية!حرلتغذيةالسدهلوانفخح،الغاعمةمنممكنقدرأكبرعلىللحصولمستميتاًجاهدولكنه"الفان!ر*

.....هذافيو!ح.الموهومالمنغومالحياليالكمب

الاستعمارقرعلىآر.دىسثىفىةآصثعبيةولكنطرازحععةواقئر!لمجميعاال!عرإءهؤلاءتجاربأننذكرانوالمهم

ل..؟.....-:.واللفظحدودفىإلاالاتباعيةالشكليةإطارعنمعظمهافى

قاومهاات!ليامنؤشاءدالمهرىال!عركاركاروإدا-

..---مامصدروهذا.يتغيرفلمالقصدةاماترطف،والعنى

ال!عردل5اخدفلقد،المصريهلحوميحنابناءاجلمنالكفأحء

،الجديدةالكفاحيةصاتالعملهذهخلالجديداابحاهاالمصريالمضحمونبينوتجانفازدواجمناشعارهمفينستشعر.

الصياغة،فىكذلكايدجدوافاهاا!ضمونفىاجدرداتجاهامنؤفةطاعندئردا!الثالشالتيار5ذايزالطماو.والصياغة

واعيانهاالي!دلمراةمناحدعىديرابطالجديدالث!اعريعدلماجتماعيةكظاهرةالحممةفيسبدقاكن.واليومحتىائناصثعر

باجنحتهيحلقاوال!رومقاهيالنواديفىجلووليطيلاو!ادةاخطر!كوتحيما،6،91سنةمنابتداءانتهتعامة

لتهسأاذا،هـناإنهبل..،لدحمهاروراءو!اارغماموراءما-الىهـذهوراء.وا!الللطلبةالوطنية-اللجنة...مصرفيشعبية

اًببكأين؟المدنفياليروطانيةالمعسكراتبتطويقالجماهيرقامتاللجنه

اطدودأمليديوفيالقنالعند،أناهذاالمظاهراتاضخمخرجتالل!نةهذ.وراء،الكبردالمصرية
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...عغاسفرءقبلذكرياتهوغن،عزةابنتهللمبيد.واطقدالرشانثىوالمدفع،أتاهذا

تقعدلملفهديوكانت،تسيرأنجاهدةتحاولالصعيدمنئياتالنلاقىلفيمنالل!وأبي

مقعدفالىتجدلم،...ةانحائطإلىتلوذفحينوليدهأملوبقلبهبرسيمهعلىيحنو

باليدحولهامالتضربططةوقفتتجدلمفاناخححيد4يومسعدههيجلسةفيمتجمعاً

ضاحكهوياطالماوقعتالخطىرنحتهاطالماويا1وبالج!ود.بابرود.الشحيحةالارضتنبت!

كهالعربنا!ي.كذلك.!جديدبةمنلتنةضعازمة،تعابير.غلىاطمحاةجديةترتسم،يقظواع..إذنكةالممرفيإنه

به.الئجرخبرةوتدفهايقاتالطرتدربهاعثر.لامتهالكبيربالمصير.-مثاعرهاخصفيحث-الفرديمصيرهويرتبط

العام،الحدثالىاطاصالحدثمنحياًمتعثلاانتقالأاًخذثنتقلوهكذاالسنونغيرتنيماأحسناء

...قولهالىترومانمعحديثهمنيخلصثم.تلاغير-ولا

الصغاروباسمالحياةباسمالابوةباسملادغوكواني)كنني...زلتمااحبلا

الكباربيهنا(وداتويرعىالعلاميصونحلفالنعقدالجموعصرخاتعلىعحوت

للاخريئ.الموتتصنع،.لنالحياةقدصنعت"أنتأب2أمتيإلىالفناءوخطو

تكونمااشد،يبةقر..بةقريبةبلمساتالعامةالقضيةتنبفىوهكذابالكفاح،بالحياة،بالامل،مجتمعهالى!عودللمهريللشاغرإن

.وحياةلفةأ،وللمفكرئامثالهمناءللثعرمعجادةمشاركةيشاركوهوالمستنير،

بعد،يولدوالمالذيناطفالهاحددسانعلىلناثعبراطليمغبدوكمالطفيصغار،مغارشعراءوهم.الجديدةالحياةبناءمعركةفيامثالهمن

...هكذا...زوجتهعنفراقهعنلنايبم،حقاًكبار،كبارهمولكلبيرهمتعلفيصغار،تجارجهمفيصغار،اعمارهم

أولدلمبعدولكني،بهايؤمنونللتيوالقيم،يتحملونهاالتيالكبرىالاتانيةالاغباءهذهفي

غداوحاضرمنفاليلاشمارهمخسبجديدةمضامين،الجديدةالح؟ةبناءعملميةفيانضجوةولم

نمارهوأالوزيرويألىتفاوتوان،المشرقةوهذ.المضامينتتفقجديدةشكليةبقيما*يرسوبل

مولديصدواانويحسونباًموريتعلقالجديدالشمرهذاعنوالحديث.وشاعرشاغربينهذا

الحروبدعاةالطغاةويأبىالىبالاشارةسأحم!فيولهذا.للعبىضمذايتناولهاأنمنوأدقأ!ق

ا،ىوالىاممطاعادة.العامةئصهخصا

موعد.اناكآولدسلأدعلىالىسشاعرهبعودةاولاالجديدالشعرهذايتميز:اولا

فيمابرامهي!صريةفلاحةاستثهإدضيةمدناررلزكطواحدكمالهذهعنللتعبيراتخذولقد.العامةالاجتماعيةباطياةالارتباط

الىبماويذهي،قصيدتهيشىالذانيالحدثداخلومن..القنالء!اركللقضايايعوضلافهو.جديداسبيلاللشعرالأساسيةالرسالة

...رتيبةابنته!الططريقهافيصابر..هياميتدقى.العامةدلالتهابل،نقريرياعرضاومحرموشرتيحافظيفعلكماكاقالعامة

اررطارفي..كانتامسوهـحمذا،ا!اورز!ارر4!لالا!ام!القضحاياهذهيتمثلانه

حبلالرقبلبهاالذكرىتعصف

درثيبة،المدارسفىمشعارضتينظاهرؤينبينالحديثالشاعرجمع

ثقيل،جفنغنالنوموتردوالتعبيرالذاقى،العامالتقليديالتعبيربينجمع.السابقةالشعرية

رولمءب.القضيةفخلص.العامةوالقض!يةالشخصيةةالتجروبينجمع

خشبمنبوعاهنحوغ

ريخف،منوا!لةمنأيةالذاالتجربةوخلص،والتقريريةالجمودمنالعامسة

إداممنوبقايالم،كااسلإم-ضبرىانسانيةفقضيةهوالانعزالالخصوصية

..وزقي4هووانماالمطولةالتحليليةالقصائدفيهايدبحالجديدالشاعريعد

لنلىتمواسئاكاالصابهاايمص!محىش،الاعىالقفحيةاهذعنعقل!عكلمصرغكلهاعرثمللثعبيرمالرحمنعبديىتب.الخاصةتجاربهخلالويتمثلهاةهايتلق

فييثاركأنهالجديدللشعرالا.لىالصفةبأنالقوليمكنوهكذا-فىلهليقولترومانالىخطابامصري!ىاًبالشرقاوي

ذاتياً،منداخلهاةتعبيراًالنمطيةالنجاربعنيعبر،الامةنيةالانساالقضايا:يسروبهاطة

.الجديدةساغتهصب،الشعرلهذاالثانية:والخاصةأنيآتيرهلي!اب...أبأنىلكأفا!فدعني

-اكسقاويالرحمنعبديعتقدكما-يعتقدالجديدوالشاعر.حنونوكلانا...أبنتوأ

...نها"ياالشحباسعلىقحنيقدأذهع!يحدزه-الا/وةرابطة-الجديدةأيةالانساالرابطةهذهوخلال

جدثدؤعبير:حرغنهناهاأبحثجئتهل.فثأتلكمالالشعر1

منهالروحؤسيلؤعبيرالثكلان...الشكل.سرورلنجيبالشعر2
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مةلقافبانلتقييدةلجدايةال!عرلابنيةا!ماو.جدتهعلىلككذ"عنهعبرتماغيرشيئاال"عبيرارىلاناا

هضازلمعبل،وجمودرتاليةفيتتلاحقلااخمىاحقل.زااصيا...يحاربواأنزملاءهلبيطاوهو

نءالشخ!صانلىع.طصعةمتراوحةارزباطاتفيوهناكاهكأويحطمشكلفيالحمياءالرغبة

الةنيالبناءع!ءلك!صذالمىعفةئلالوسااحدىء:ةتلرافيهالقاقضىالذيمدلجااالمثكليحذرإذنلجديداالشاعران

القاطع.شرطهـاليسوالجديديعترفانيودلاولهذ.بالجمودوالض!حالةالقديمةالمضامينعلى

منوجلخرا7ـوفيدةلجداللصياغةلجدياالمظثراهـاهواطا،عضهعبرمالكنو.عنهعبرماغيرشيءالشكلداًن

نمؤفةطاكوءـظ.ئيابناتعبيرابالصورالضعبيرالىيةالتقريرا!د؟ؤالم!-اىةءنقئتلف،،مصاغةلهمشجخبرة-الخقيقةفى

نموتخفف،ص!اساأحدةلوااالتةول"لمةتستخدمثينالمحدءاالشعرستض-ادهواصصلافلااالهذلولاالظهروا.ياجدحاصحاختلافاا

.جاءدةتقريريةذاصكمععياغتهاوتبقى،القافيةحدةمجزوئهاوالكاملال:حرلادةالواالتفيعلةعلىالشعراء

.وطائفةقديمةئدقصامنهافتركبمقطعاغاتجعانتسستطجعللثاعرقديمةمحاولةالىترجعتجربةوهي.الشعريللتعبير

القافيةحدةمنتتخلصولم،الواحدةالتفعيلةتجربلماخرىالذيوحدههوليسالنغميا-لاساسهذأانعلى.باكثير

متداخلةصوربناءفي-ذكرت-كما!تولككاا"الىتيبةاحدىهوحقا.الجوهريةدلالت!االجديدةللصيأغةيعطي

ال!بعرىهوالقملوكماالحشعرلاهـطدمدلاعي!النا.لالضولمظ!المتامكاسمعاملةيستخدممنالشعراءبيننجدقدلكنناو.الم-عفةثلهاوسا

."5.وان،الصياغةفيالتجديدمنهذاولايحرمه،الكاملةالبحور

بالصورتعبيرهجاؤبللىالشاعريخذوقد.عناصرهوبلورةواوفساجالواحدةالتفعيلةطواعيةمنالكاملالبيتيةحرمته

كثمفاو،عنهرلابرازالجانبيالحوارهياخرىوسيلى.بهاالتعبير

تضرصيماو،صورةاستحداثاو،حدثظويراو،صراعالجديدتص!صفالثعر.القافيةسانذلكفيالتفعيلهوشأن

رؤبة.زاويةاطاسمالمحكهوليسالقافيةمننخلصهانا!،القافيةمن

راوألحوحةالمتراوبةقفوالتالتةفيةامنمدواحدةلواالتفه!لةفا،اهذوغلى

برازااال!ضمونلابرازمتكاملةصياغبةوسائلكل!ا،بالصوروالتعبيرنيالجا

تهبناتجد.اموأ)نضوراربالصولساررلبغلىا%لتعثيراناوفييرر%لناخطبمصمهارشأوأفيفالمحيا!كيهللحياةملاكمثبةدارعقصدر

هي!صحاالحاصنممموةايمهصفيةحازوافوصادئدسعشروافيناوحاد.خظمىعط!إلاخاعهتناولكاللىعرالو-مممورممادى!ط

م-توىفوقالصورةبمدهالارتفاعفيتفلحلمزائفةرر.ة....

وجدانفيفصنا،الاخيرةالوطنية"ءاركناوخلإل.يروالتقرالوصفهوحجورجالاستاثبقم

وهو..نة-نماايدثوحادثةالحادثةعنالشعيا)!عبير،الجديدالشاغرالوططإوسيقياالمعهدفيللسرفيالفسمرئي!ى

واصبل:..بسيطتعبيرالعوبيةاللغقتينوعهمنع!تابأولوهو

55خوولانفرخلوالادنشوايعلىشلواواولهـلابوالمبتدئونالفنانونعنهيستغقلا

-بخماقف!اتهلافيصنضلماز!رالليانمثممقلنوليتطبيقياكتابافرح-اذتالاسأصدروقد

ناتههلمقالثيومشجيعأبلهكامن:هوالمذكورللكتابملحقايرع!!ر

تهاواخواهوحالمطعلىجبدنوابنكآنله

شنقخلالاررثالصبررع!ال!ينصلاح،الجديدالثاعرفوير:لموسيقيهيقتمارمجموعه

رلقومإذودكنهتفسهالحدثداخا!منتعبيرهفيضوكافيتمثدهزهرانل!العودلةآلدرس

وأطرافهاءناصرهابينازر!ؤددةمتصورايس!مالىثمطلمور،ءعلىسافىومن،ببيروتياة41م!كتبةمنيطلب

فيبورالعبدالعامص،*رعجيرالدفنياداثاهذا؟تكاعىمدةانقصيدتهغ،رى:شخقحدهرالعربيالعالمىالمكتبات
لنافرش..

فيارزهـربطله!هافؤييرزراجثم،وجدانيةببطازةالحدثارضاولا
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أبهثرفيالحليم.عبدوكمالالشرقاويالرحمنعبدصثعرويجهر..مالخارجيةهـكلالمه

...?-صعمآانرهركان
.الكهاحلىلالصراءواالمساركهمهذهلهمامصيده.

.ـ-مىمولدوالاب،سمراءمها

الشعراءمنقلىلدىإلاالستالحواحرساهذهنجدولاوسامةيئوبعت

وهناك.واضحبتفاوتمنهمكلدعىوتتحت!ق.الجددحامهال!دغوعلى

حركةفىوافرلقسطتشارك،النعراءمناخرىطائفةسلامةزيدأبوالىندعلى

.امحتار"ن!كأعالوشموتحت،سيفاًممممكا

ازدواجمة،نخخقماوسطاموقفاوقفتكنوإنيدالجدالثعريةفراسم

هؤلاءومن.ال!ىواءهـلىوال!حاغى،عيلاجاموق"!افىايدثو

أذازية،اوحياتهاباءنةاحياتهيتعمؤراحالجارجيةالمعالمهذهومن

ناجي.لمدرسةمت!دادااالفيتوريمحمديعدو.والعنتيلالتوريوما،،-دثجيةا-لىارامعالمايرس!:عادثم.الرهيبالحدثلاست!التميمدا

المسوفزةاطادةوده!اعره،اطاصةمأساتهخلدليعاشوهو...نفسهالحدثابرزحىزال

-.-ل.جاءواوالة"لإنالىكةعلىالفطعوضع

بقدرهيحميزلحمهو.للتعبيريه-دالشةلأطرامنصيتحللم.الحيراهعداءوأ(مسرور)السبافوأتى

الرؤيالىوتجبالقسماتابرازعلى-ناجيقدرةقتفو-خارقةاطياهلاخبابوتا)5اضنعو

ينالماالعنتيلفوزىو.غي!يرمزجوفيالصورواصطناع.إوديرحاانزهررأستدلىو

،لشعرهجامدةقيممثكليمابينمزدوجموقفمنلككذيعانيخهىاحزببرز،دقريتهالعامةالىالمإلىاخرىمرةالشاعروسارع

ابزازفيافاضانبعديةالشعر4ورتجرلبإلىاخيراخلصثم..وثكله!

وهو.بعدنف!وجلهايتملممترددة-كنوانجديدةوعواطف..اميةالةالءتآزرةبصورهءناصرها

معركةفىمنضويةوفردية،معزولةمنطويةفرديةبينممزقحياهوغينا.زهرانمات

علىي!عبغأنعلىقادرولكئه.الجديدالمصرلةحياتنالناء.الحياتخثىقريتيفلماذا

!%-.-ء-:مفهوموبينلمللم:حركةالحيةالصياغةهذموم3مةبينوافحوا)ةارق

كبير.حدالىمماررهدنيههو!مدهالجاالثكليهميمهايدنثو!ا!ئةالخا!4ظوطشوفيورائدفيالجامدةيريةإدمقراغةالعس

التضليفينجحالوحقاًكبيرنمشأيئعرالشاينلىلىنسيكوو-.انة-؟

نيةلانساافاقالااستيعابوفىالتهقلجديالثهصكللحيودعنمنزوالنراهماهيللشعرالجد،دلثةالثاوالحاصية:ثالثا

الوحبة.فاقهااتعميقفىوالم!اركةيدةلجداوقجمام.وال!عورلقالتصبنن،والفكرلحسا.ينلازدواجا

.-..ء.عدردةذلكعلىوالامملة.لنهماحفصصفنىتفاعل
موصوع،لأيالعامناولالاريهاالبدمنداغر!كنتلهد...وبعد-..صص

مناشرتانغيراةعللمواتا.الداخليةلقوانينهالمنضبطةالمعرفةيفقدناالجديداشاعرااستخدامهـيالرابعةوالحاصية:رابعأ

تورطتمااكثرفما.الخديثالمصريالثعرلحركةعامةخطوطإلىببدحطاربو،ال!عبيةوالمممطلحاتوالتعالييرلاجواءامنلكثير

اشد!لا.أنا).تمم!اثمنفي.يطال!ساسادياال!سءجدالىاللغويةالاساليباستخدامفي

نر-ة!-بخ!؟بي.-.-ءالىبيلهطالتىسهشالصرالدفيالمنقاويازثسالرحمنعبدشعرفىموضعمناك!رفيهـذانلج

-.-.--.التمميماثهذ.لامتحانالاؤوم.ز!كمال!واحمدالصورعبدالدفيوصلاحالجليمعبدوكمال

نانستطيعلاالحقيقةفيولكننا.لحديثااثعرخارجيةخاصيةمسةلخاالخاصحةوا:7ءامط

.---،ئبةمهـممادقتالظواهرالجزتتناولباح!ماةارتماطهخاصمة،الأولىخاصتهمنتنرعصقةالحقفىوهمه

نتسلحانعلينا،اًمبلشرتناولا".---

!؟كاطإخ-.خ.أ-!+!ول!نظرياتأوممليةوصبفرداثاًش!ليللانتشارفىا.ليةءـجمأمسةلخاااصيةالخءـده.جكاعيةلاا

+!.؟*!-غ!."1-.ة--.،.+نمنم،!دبمنيةجخ..مريخففأوليدهايو،،هـتهءمو،سماويهيرسج!ا

؟بربم\+ك!؟ئر!!تمنجفيبأ-!--خ!خم!!!!،.تم!،!في---أ.،.يبالتجراقعحفىهاوويدأاغلواشهإئماو،يدلجداللتعرليماستاخيرةصيةحاهي:دل!!آسا

بر-.؟،..بر.-بغ،،!-!..-؟-+--د:خادرالسالقتناؤليليكن-،.

لا!..؟*؟:+ط.ة!ض!!*..--*نم-!-!.-بمةأ.خ.ء،حىد.منسعرهىمامصدرهيو،يدلجداعر!ساهي

كالبمفية!ك!ج-لا!جآ.ش.ج.1؟!نهز!3إ.-+ممطيفي.؟؟آفيحمابحسكيديةمروضمجردمء

ئإ.....الحديثالشريواتعناتلك،الصياغةاوا!ضونفيسواءوح؟ةوصصوزضارة

للعالمامينمحودالقاهرة.مواطنجهبينالكفاحمملياتفىالفعلياسثتراكههياطاصية
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