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مووءحسين:تاليف

.!ر122-القاهرة-رالفكدأر

ىيمابكملالنظرئعيدأنمن،الحديثةالعربيةللنهضة،بديكنلم

والثقافة.والاقتصعادوالاجماعالسياسةفي،العامة-ياةاثوون

جانبعلى،ئنشأأنهذه"النظرإعادة،)إطارفيالطبيعيمنوكان

..جراوهلم،اجماعيةقضاياالاجماعجانبوعلى،سياسيةقضماياالمياسة

تنفصلأنيمكقولا،الناسحيواتعنتنفصللاالتيحيائهوللأدب

بيد.تفدموكل،رقيوكل،مهضةكلفيلأساسلأنهإلىبالإضافة،عنا

،الناسمنإهمالهاأيا،الطغيان"نسميهلمادوماًتترضالأدبحياةأن

تزكو،لاو،ذلكبعدفلاتنمو،للهواأو،السياسةأو،لكسبنحواغنهارطانصرلاوا

ريالفكالمناخوفقوتكيفها،عليهاالأخرىالشؤونوطغيانازدهارهاوبين

وجودها،منالمنحدرة،بهاالمتص،يةألقضايامنءموعةتنشأ،لاجماعيول

!ي،القخ!ه!(ياوهذه.جياطوكاط،مكانفىكلألواعينوالمفكرينبالنشغل

،خاص"فلسفةوفق،هذأكتهابةفي،مروه.حسينالأستاذيعالجهاالتي

.خا!"ومعايير

الربعندالأدبيةالحجاةتجديدفيمؤلفهمنإسهامانرواكتابهذاضعو

مشاكثراجتمعوأألذينالفكرينووالنقادللادباءمنهومشاركة،المحدثين

وكان،الأديةالشؤونهذهنتدارس(لبن!ان)!ريوبيتدمشقفيمرة

.العربدلأدباءالثافيالمؤتمرا:مؤدحيثبلودانفيلهماجماعآخر

نم؟فةعلىوزن...":يليما"الفكردأر"بخوقيع،الناسريقول.

وخلافاتهم(والكتابالأدباء)مشاكلعرضفيسبساهم(الكنابهذا)أن

ي!اعدإلذياذزنالموضوعيوبالأصلوب،بهاتعرضأنمجبا)قيب!ابرروح

نريدلا.اًخرمنأوجانبمنالأخطاءتداركوعلى،الصفوفتوحيدعلى

نقطتوضيحفيذساعدأنلهانريدولكننا،تناموانتطمسأنللخلافات

المعركةتما!ثيأناليومالثقافيةالحركةعلىيتحتملأنهذلك.أولاالاتفاقى

تب!ةوفي،التوحكليةوالإنارةفيبدورهافتريض،خطوةخطوةالسياسجة

".هسبئلي-يالعرالكياناليوميهددالذيالخطرضدالظر2-

التيالروحإلىيشيرما"النايثرمةدمةا)منالفظراتهذهفيأنأظن

؟إريؤخاسنالمرحلةهذدفي،الأدبيهالجاةقضاياكروهألاستاذبهايعالج
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لى،الكاسفيهيىيرالذىالسياسيالمتجهىنالأدبيفمهإسلافهو،أثهـنألر

مرسومةزظروجهةمن،فج"وايسيرأنللناسيطبغيألذي،الدقجقبانتحديدر

سابقة.

وجدي!د.قديم-ا؟الأريةالموضوعا.تليةناو4أزإنفسهأذثتابأما

،(العاجيالبرج%دب)والغزلأبطبعيعةأدب-03المو-!"الأدبيةقض-2

!الظكريمذهبهما:فاخوريممر-05أشلحوألىخةوالعاميةوالفصحى-4

السوورليت.الكنابمؤتمر-6

واللأدب،النقدمي3الأدببمين.الظصلعلى،هذافيكتابه،حريصطالوأف

ا،طاقالقفعاعو،للأول"المطلقالانحياز"علىكذلكوحريص،الرجمعي

جعيحن6ورتقدمينبجنالأدباءتصنيفإلىهضميرأقصىفيذاهأ،الثاقيعلى

عليمانمتحوذثم،الصنفينلهذين...خامسولا،رابمولا،ثالثولا

والفكر،نوعينخوالتار،ذوعيقالنهدفيصبع،نيفالتصفيالفكسرة5هذ

مضإدةالثافيضد،نوعمنكعلالأولمعهوويظل،نوعينوالفلسفة:نوعين

والفكر،التقدميقئوالار،المدميالنقدمعيظلأي،ويهاهوادةلاعنيفة

التظدمية!الفلممفةو،ألنقدمي

ركل،؟وغكلبحسبنجتلف-،إذ""زقدمي"اًلنعتهذامنالمرادأما

-يأدليمذهبإطا-وفي،بالأدبيل!شحينوي!ضدح،موقفوكل،عصر

ال!حيحص"الفونجةالقيمة"أنالمؤافيقررصيت"لجديدةاالواقعيةالمهوءلىد

الأدبيالعمل!فيصكتمللا(لجدداالوأقعبنالتقدميينالنقادعندأي!1اعخد

همارزوبئا،معابت!(علهماوزلك،12وا!حتوللسكل:مماحينأساسبركنجنإلا

.!ونالمصهذأىا-4ليشتمأنيطبكيمابكل،الأدبريالمضمونإبراشعلىجمجعأ

".!يمضعحماغيةصلاالةادلايدشسدمنو،الظيالشك!!ليةجمامت

رهركأتإقياال!ربيةالإبوأ!ن،إلكلامهذاعلأضرأمحرأيليبرلمس

فيالاتروالمنلهمذنرت،الظدام!"الأعراب"أفكارعنوتخدزتللإغة

حلأوةوفي،(المضمون)للمعنى(الشكل)المبنيمطابقةفيأي،ألشأنهذا

ولاأجدس،تقدمي)؟رمثرلم"إلىيوفقمالم-4وكماأالأدأءرصدقاللفظ

،وافرةفهى،اًلأهمشلةوذكرالاستشهادصننجنىفىأتيوأحمسب!واتعي

عدو"يادةزلابماهاغيرو"الآدابهرز"و"يدالفرالعقد"في،مجمفوثة

يد!لم!يز

طرأ!كا،علىترتكزلا!روهالأستاذيقدمهاإياالفصولهذهقيمةأنبيد

تاةيهالذيالنورفيتك!نمابمقدار،جديدةأفكارمنفيهاماعلىتةومولا

الروسلدى،الأدبفيالاستاطيقيةالآراًءوا،النقديةالاتجاهاتعلى

إحدثق.ا



زليدبنالكميت-2

نجاالدفيصلاحاحمد:ؤاليف

.ص042-وتبير-النمثروللطبعالعصردار

دأر"تنويالتي(،السياسيالأدبسلسلة"منحلقةءولالكتابهذا

زيدبنالكميت":هوالكاملوعنوارد،إصدارهابيروتفي"العصر

عنعبارةوهو،"الأمويالعصرفي،قيالسياسالشيعةشاعر،الأسدي

معارضبم""لاهجرةالأولالقرنفيعاششاعرةلسيرتارجية-أدبيةدراسة

،الأدبفيالدكخوراهشهادةلنيلمولفهوضحهوقد.عهدهفيالحكملرجال

الفر.سىيئالمستمثرقينأساتذةمعبههاقاممشاوراتبعد،اسبورغةرجامعةمن

هما.وغير،بلأشيرو،ماسينيونمثلينءلمشهور

بقو)4:،البستافيأفرامفؤادالاستاذالأطروحة-الكتابهذاقدم

علىهمه(الكتابهذاصاحب)وقفأنالاتفاقحسنمنوكان.م"

تلكمن،وسياسياً،دينياً،معأوالعقيدةال!دبشخصياتمنشخصجمة

الأمجاثندرةعلى،عصرهافيالاجماعيالتفكيراتجاهفيالمؤ"رةالشخص-ات

ومفاجأة،الاكتشافلذةلدراستهفكصان.بشأنهاالعلوماتوتفرق،نجبها

الطريقعلىالس!روجرأة،والغربلةوالتمحيصالجمعوفضل،الارتياد

والتارحالأدبفيالصحيحة"المحاولاث"ص.فاتوهي،المعبدةغير

"!البحثمناحيوسالر،والاجماع

باريس.فيالجامعاتيسودالذيالروحيولا.الفكريالجوأعرفلا

4توصفيوطرائقهمالمستشرقينهؤلاءأذواقعلىالحكمأستطيع،ولاولندن

إلىالبلاد5هذحاجةبئنيقينعلىأناوإ.مما،السواءعلىوالبا-:ينالامجاث

امو،انتهتقدبهماضرأو"يلحميراالسيد"و"الطرماح"و(،الكميت"

وإطلاع،المدافنهذهنبشالىحاجةفيالأياممنيوم!الأجيالهذهكانلمت

بالية.عتيقةآثارمنتحويمماىلىايأص!

الأدباءمنلمحاء!نمجدثنا!نال!ستابهذالمؤلفالأفضلمنلقدكان

منبقعةأيفيأوسوريافيأوالعراقيفيأولبنانفيأومصرفيالمحدثين

لسماعالوراءإلىقرز؟عثرثلاثةبنايرجعأنعلي،الغربيةالدنيابقاع

الممجوجةوالأحاديث،الفارء""الحكايات"و،السياسيةاًلمهاترالط

مثلا،منأوروبيأديبس!رةلنايعرضأنالأفضلوكان.الجوفاء

اختيار،فالاختيار..الناستوجيهفيالآنيفيد.نالذين،الجما.دالأدباء

ص!االدكتورأنأحسبولا!مفيدوغيرموفقغير-نطريفي-الموضوع

!لونالمسؤوأساتذتههمإ.مماو،ختيارهلءقلالمسؤوثيو

يتناولالأول:قسمينفيمؤلفهوضعهفقدجوهرهفياكتابأما

الفنيالصنيعو،كمجددوقيمتهءآثاريفضلو،وكأديبكشاعر"الكميت"

الكميت،شعرمنوالعقائديالسيالصيالجانبيبحثوالثاني.شعرهفي

تللثفي،حوطاواختلافهم،فيهاالمفكرينونطريات،اكللافةعنويتحدث

يمكن،الأقدمينمولفاتفيبغزاًرةمبثوثة،قديمةموضوعات:مالأيا

فيهها.الكتابةيعيدأنعليهااطلعمنلكل

اءؤنيكل!نجاالأستاذمكنأنهففا"دته،فائدةمنللسفرطذاوإذاكان

أكثر!ولاأقللا"دكتور"

تتصحل،الأطروحةهذهغيربدراساتنجاالاس!ذيوافيناأنننتظروضن

فينلخوض"صوهاى"أقكتابهمنيظهرإذ،ومشاكلهحهوروأ"!-!ابهزا

فيالفطنهعميق،الإطلاعواسع،اختهزمامعليفابض،الأدبيةالامجا!

المقدمة.فيالبستانيالاستاذأوضحكما،الاستنتاج

الأديان-فيوروحهاالشكليات-3

.روديالباواصف:تا!ليف

توبر-حمنالرعبادتلمنشور

إلىتحتاج،والوطنيةالسياسيةكالحياة،لأدبيةلكالحياة،الديفيةالحياة

تربوية،زاوية!نالمختلفةالحيواتيواجهالباروديوالاستاذجديدةدراسة

التي،الفكريةالطرافةمنضربايإشاوالاالتيالوضوغاتفيتجدماوكثرا

.كلسالكهم،اهمامولعقوطمورعاية،الناسشؤونفيمتصلتأملعن،تنبي

وجل.منهادقمامشاكلهمعلى!قوحدب

فيمص!خمفاتمهمنطويلةسلسلةإلىمؤلفهيضيفهالذيالجديد"الكتيب"وهذا

العامة،الحياةفيالمشاكلأعقدمنمشكلةيثير،والاجماعوالأدببيةالش

؟ال!ثكليات"قضيةوهيألا،الدينيةالحياةفيز!رزما%كثرتهبرزوأكنها

مشاحيمنمنحىكلفي،الأساسعلي،الجوهرعلى،الروحعلىوطغيانهها

.الوجود

الدينيالبحثفييثارأنالم!"أنمقدمتهفيالباروديال!ستاذيقرر

الدينفيعلمياًالتفكيريكونولن."الصحيحالعلميالتفكيرفيءاولات

منالغايةثم،لةمنزأولفيوتفصيلاجملةالأديانمن"الغاية"فهمناإذاإلا

الثانيةهلةالمنزفي((الدينيةالطقوس،)

أهداف)).بيانهيريدمابيهـانفيقويا،واضحأالباروديصبمد،وهنا

متدين،%تمعغلىالانحطاطرانفإذا"المجتمعمستوىرقعجميعهاالأديان

اقي!زاأن،مواربةدونبعنيفهذا،الأعداءبهوتحكم،الفتنوسادته

بذاتهاغايةليست)(فهـ!يالطفوسأما،لجوهرهمهمل،الدينبشكلياتمتعلق

ا!لق"وسموالمعاملةحسنثمراتهاو،ثمراتهاتؤتلمإن!اقيمةولا

في،لبستالكتيبهذامنالباروديواصفإليهايرمياليوالأغراض

بالشكلياتوالتستر،والرياءوالنفاقالدجل-اربةسوهـ/،الأخيرالتحلممل

دين!.لاخلقولاضميريقرهالاللتيالأعماللإخفاء

إلىبالاضافةففيه،دفتيهبينغيرالسالكتيبذلكيحملهماهذاكلوليس

!زا.يمف-"الإسلامفيالهـمامالرأي"عنبح!ث،الديهنفيلياتالشكدراسة

عنالحارالدفاعهذافيهماوأبدع،دلالاتههيوما،يظهرأنالرأي

حمقة.نبيلةرسالةو!ادكل،الرسلأتباعهمالذين"الضعفاء"

مطاهرمنمظهرأنهاوكيف"الهجرةمعاني"فيمجثلأخيرالكتابوثي

علىالبارودييشنهاالتيالحربهذههوكلهوالأمر.الإيمانعلىالقائما!هاد

ل!فيللنفاقيومقاومة،الدينإرجال"بيةزش"إز.4!ينالدجلوالدجل

فعرارةعبدا!طيف
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اكابو

نعيم"ء!يخائيلللاستاذقصصجموعة

صر0.2-توبيرداراتمفمضور

،الكباراًدبائنالأحدمانتاجعلىح!كمهليصدرأدبيناقديقفعندما

للمنقودمالهلبسالخاقداذاكانوخاصة،كثيراسيتهيب-شكولا-فإز"

نقدعلىاقدمأنقب!طأصويلافكرتفقد.لمبحدكثماوهذاً،واسعةشهرةمن

هذاينهيبفيوزاد.نعيمةلميخائيلالاض!رةالقصص!جمةالمجموعة((اكابر"

نقديمجعلمماوهذأ،اًلسابقةالكاتبمؤلفاتممندبيرعلىاطلعلمانني

ماككلكاتبزتاجنأ-ذان-الخقدعند-عليناانوالحق،ناقصاكثيرا

هنا.ينقصنيز"فيسلفاأقروهذا،واحد

الادبلواءتحتركدرخاخ!سا!واًإجموعةهذهفيرشتوؤفنامااولولعل

.ممقدار.نحسيجعا:اذلكولكن!العطبمبالاكتمثافهذاوليس،القصصي

كثيرانقدرانوعدءحا.الف!يالادبيؤديماالتيالا.جغعيةالوطيفةاهمية

الحديث!تمعناانيعنيهذا4،لأنالقصمعركةفيالكباراحدكتابنامشاركة

نااعتقدفإننيذلكعنوعدا.ادب!ائنامنالكبارعلىحتىنفسهيفرضصار

السابقةاثارهفيبهاهـمانهاعتقد-لاجديدأنحواالمجموعةهذهفيكأاالمؤلف

يدل"اكابر"فقطالمجموعةدوانولعل.المجتمعدراعهـةمحاولةوهو

لابدلدمجتمعد!اسةايةو)كن.هذهابلسديدةالمؤلفنزعةعلىكاملةدلالة

.اضواءتوجيهمنقتمكن،وواقعيةدقيقة،موضوعيةاعسىعلىتقومان

والفاقد.عليهايقومالتي.اًصسه،وعلاقاته،المجتمعهذاخفاياعليكثيرة

حما،قبيحوهذاجميلهذا:فيقولقيمةحكميإصداري!!فييعدلمالمفاصش

،ابداءهعمليةفيالفنانيرافقصحاربل،القديمةاسص.ورافيالنقدشانكان

..تعبيرمحاولةفيالفناناًليهااستندالتيالغخاصويحللفيحللهاكما

ماشاء،والحياةوالمجتعالانسانمنموقفاًفنانلكلانالحقيقةوفي

الموقفهذايتكتنفوقد.اتجاههيجددالذيهواظاص!4وقفاًوهذا.أبرى

اراد-.براييتملاالناقدإكنو،ففسهالفنانبهفيعتزلا5اتجاعنحيانال

لا،واتجاهاتهدلالاتهبكاط،نفسهبالاثراي،اًلفنان!اكتببلالفنان

يعودلاالفنانيديبينمنمجر-جعندماالفنيالاثرلأن،الكاتببإرادة

روأعليهالحكمأصدارحقفقصأوللشعب،لل!ثعبملكايصبخبل،لهمل!

أبىامشاء-الفنانفإنولذلك.اليهموجهالاصلفيوهوملكهضارقددام

.العامالرأييمثلالذيهووالناقد،الجمهورامامعنءنتاجهمسؤول-كذللث

المؤلفزمحقيقةهموواحدلنىءعلىسبنصبالمجموعةطذهنقديفإنوهكذا

ءرضإمكانلهحققتالتيالفنيةالإجادةومقداربدراستهقإمالذيللمجتمع

.الجمهورعلىالفهمهذا

تحليلمجاولءتمعياديبالىانقلب"اكابر"فينعيمةميخائيلان

رأينا-في-يكنيلاهذاولكن.وتناقضاتهمفاسدهوابرازالعربيالمجتمع

الشعبعنتكلممنكلوليس،الثععبييناوالواقعيينادبائنامنالكاتبلنعد

عخدماالمعدأويانورالاستاذالناقدفهمهفياخطأماوهذا.شعبياًاديباًيعد

لأن،عنبالحرفاللامالجرحرفبإبداللبهوصااأحكيماتوفيقكلامعلىرد

للن!عبمعاد،منحا!،رجعياتجاهعناحيانايتكشفقدألشعبعنالتكلم

ألقوهـعناًلتعبيرمنيتمكنالذيالاديبهوالحقال!ثعبيالاديبان.نفسه

القائمةضإعاًلاومنكألمامميصه.ء،ؤ-لةمجتمعهاءإقفيتضورمالهتيالازقلابية

عنأدخع!سهـحا.أل!صات!-ءل!صذاو.فعذوالامةالدأء4اةومسيى،أ،ك!هـئة
...ط.!ما..

هذهعرضحدودفيولكشالاولىالكلوىوجهفيتقفالتيالرجعيةإلتهوى

فيوهنا.مغصاوالتخلصأزالخهافياعاًلالصرعلىيساعدبمثكلالرجعيةالقوى

ناإلح!سمخيلكتابمنفكم،اخديمث"اًلواقعي"أدبنامأساةتك!مناخقيقة

!نو!3،اختياراوتشذيباوتحريفبلى*،هوكماالواقعنقلهيالواقعية

بينيقرنواانيستطيعوأولممجتمعهمراةعه!الاديبانإليهمخيليههاب

نفسه.واقعنامنقيحاثسوادأاكثرنتاجهمؤجاء،مطلقاوالنور3آالمر

لح!قداولصسدليدلياليكز،براف،قاسءتمعنعيمةميضاثيلأيبرمجتمعناان

..فةالابداعويقتلانسانكليخنق!تع..4فيعاطفةلامجتمع..والعدم

العلإاالمثاىوألا،المبادفيولا،الديىتولا،الوطنيةولا،القوميةفاد

أ،نسمانوا..القاسيةاباهشةاًلار!مطنحوالابخرافصنالانسانانقاذحستطيع

اكحجهـلهذاالكتاجهود!ط،اعاصسلاويةحرلاونساظالي!طالمجتمعهذافي

1،ؤلف4اليبأالذيالاسلوبذلكالجفافبهذاأحساسنافيويزيد..المجتمع

ولاخيالولافيهعاطفةلا،ص-رمنحكلتكأنهجامدأل!ماوبوهو..

.،الايحماري،إلداخلى،لحياًكالاسلوبلحرارةايههبشئيءمنأهحيطو.حرارة

."اكابر"كتاباليهيجتاخماو!ذا.ديسرع!كثرايكشفألذي

الكاتبعنهءبرالذيالجفافذلك،الحياةفيالجفافمأساةمنوحيكذأ

ألانسان!لأساةهياخرىمأساةتتشكل،"المتجمدالكهر"الرأئعةقصيدتهفي

قطمبتغاءيجدلاولكنه-الحياةقوامبالحرارءةو-الحرارةعنيفتخرالذي

بهواذا،"الشديددالبريد"وذللتهكبلتهالذيالمتجمدالنهركذلكفالحياة

حولهمنوالصفصاف"ألحانهمرددأفيهالحسونيسرح"فلاالحياةيفقد

ولكن-ه"الشمالريحبهمرتمجثوكئيباكلما."جالولاعليهورقلا"

الروحية،الانسانطبيعةعنتختلفاكهاحيثمنالماديةالنهرلطبيعةنطراً

الربيععودةصكخدأغلالهسيفكألنهرلأنوأحدةتكونلنايضاالغهايةفان

من،اهاءشما"اًطوروسينسى،أالبحارنحوحرة"النقيةمونجنهفتكر

الافاناما."أبالغربدلغصونهفوقالحسون"ويغرد"والمحنالمصائب

مثلضاحكقلب"وله،ترفرفواحلامتغردآمالوفيهالعالمهذأيأقيفإق

،بالجفاف،بالحياة،بالوأقعيصطدمماسرعانولكنه،"المروج

النهرمياهنخمدتيتجمدكماالمغردأ)قلببذلكوأذا،خروببا،بالقسوة

"الصفاءبناءاًضحك"أو"البائسينبنوح"يهيملابهاذاث،اًلشتاءفص!إطفي

او!."حدافيميلولايحنلاجمادا"فغداءح!كانبذتهقدالحياةضوضإءلأن

شمءـا!بم6تبةح7

بيروت!و!أبم!سورياشارع
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امااطبيب".األباسه"وحياتهصر؟نهالىسيعودالضلارلأنوغسا9ذالمأساةتيإح

لحن.كاطفيهويصى7.!ت،املؤي"كلوسيختنق،مكب!قلب"فسيبقىاللانسان

فاهيفغراللحدؤيذدوالموتوعندما!ا

."لحياهاًمهداللحدفي""-صسجفوإذثاكض

موقففهمعلىيساعدزاذلكداممابأصطلا..الشعرالىانتقلتأ!هـانني

الاحساسلىهذاصتألاأهسانكندت!شكلأدأساةانقلت..اطجاةمنن!!!ةالاستاذ

فيذكيمةالاستاذيؤولحماعنواذ"صنيقرأكالكتاب،فاخياة،بابورإف

القصهةهذهفييتمثلوالجفاف.الجفافهواًطحاةوعوان،"اكابر)1قص!4

اوانه،ءلميرفيبه،وجادتانهاوفيرالمطراأسإءفلمتلقد":اًلسماءببخل

انفالزؤ.أاالقجحمعالزؤانمناالانلةةالكثرهذهوكاؤمت،القحظفكان

هـأول!ش،ارةواطرالجاةهوالقمحو،إجباسواوالشحاًلجفافألاأ؟ش

القمح.أقاطكلاوأنا)زؤحيرا

لم"أنهااذالجفافلذلكآخرصظهر"!حتوتمصرع"قص!،ةفيوستوت

ادلهاًضحارعندماأتسنوعشرصناكاشزواجهاعلىيمضولم،لادااوترزق

ثأب!3صاءر!واًالذيات!مجداوواطيل،ززاتللا"بهاواًذا،"ألي"زوجها

ؤوجدت"وركهافعطصتوقعت"الاياممنيومفيانهاثم"اًدهازتذوقوا

يعبرىمظهرااًجدولست."اًلممىعلىب!طتستعربئعصامنطام:اصطأ،أ)1

تاسية،،لمةليهزوصارتشيءكلفقدتإقياالعحوزهذهكمنطرأحفافا

بها.ت!ءجينالتيأكص!اكا

النتسسوووعها،الحمسينبسنضيا"بأمألجستوام"قصةفيمرشاخالةوا

،ءةبسرءإدهـهاالذيزوجهاو،صر3رواحدذرزقلملأخمهاظلأطف!اله!اوحس

قةممص!لزألثا:حة4القصمفيالحصىىسار!وكذلكه"الفارغينالمتهدلينثديج!-ا"و

الىأفجراقشرو!نذالمستمروثدحه،حصىفتفتتهاالحجارةعاىتصكلالأيا

علحهيطرحون"الذينعلىماوريردفلا،الملإقوصمته،الشمسغروب

الكونجم!هـايقومالتيارالاسسمنسايتمم"ف!أنه"العافية)4يطلبوناوالسد!م

عدو"قصةفيشسا.نأبظوكذلك."طرفلمحةولاعنهينقبمانيص!طفلأ

4وعزك،المراهجا-وطبعه،الابديوحقده،الساخربلسانه"أطساءا

.أرو-يااجفافاعنالماديألتعبيرالاليستالشخصياتهذهكاط،القاسية

مستوهـمناعلىلنايقدمالمؤلفؤإنا(وانسانورعصمف"قصةفياما

ص.نينفر"صبحي"اًلصبي-جعلاًلذىالجفافهذاً،جالجفافإلا-ساس

فيالفراخيزعجون"اًوغادلأنههمالبشرلكلالعدأوةقلبهفيوبجماطاطحاق

لناورورأنمجاولالمؤلفانصطو."اًولادهافيوالدةويفجهـونهااعشاش

شكلصبحيفيمااغربلعل"يصفهفقالنفسهاألقسوةوكأنه"صبحي"

الفاحمالشرمنلبدةغطتهوقدالمقلوببالكوزيكونماأشبدفهه!رأسه

يمأط11صجمحي"اننلاحظانناالا"قنفذليثررنهفكا،كالمسادتأط!اتفا

النوعبهذامطلمقما؟3لادوافاولكلن،الزليبجسمهبشكلالماديالجفاف

الروحجفاف،الروحيالجفافتصرويرالىيطمرووباط،احفافكلن

(1.صبحي)احياهمنالعاطفيةالناحيةتمثلهماوهذا،والعقلابىسدل!القلبر

،بالجفافعليهم-يركوالانسانبأنيعتقدنعجمةالاستاذأننتبجنوححكذأ

ية.لحجراألؤيرد،ذد!نالاأفلاتالاصيانمنكثيرفيحماولإنويمديةباجشذمو

اللحظةمنذاج!فافالذااًس!لماذايبملاوالصسأعتكتمللاسإه4اولبر

،ودمطممنكا"نبأنهاحساسهيستعيدأنالاياممننجومفيلهبدولا،الاولى

الاحساكلرهذامأطفقدهولأن،ألعليااًلمثاطاًلىونزوعهوآمالهءوأطفهله

الانسادأحياةمنالثانيةالمرحلةتبدأوهكذا.تمامأألانانيةإيزعةاصنمجرده

فيالانسانقضإهاطوبلةفترةبعد.ألثانيةالمرحلةتبدأ05"نعيمالاستاذعالمفي

الذيالوضعءنالأنؤلإتءاولةالالدبستكلةالمرحوءده..التقسيوالتحجر

..إلالديرللانفلاتمحاولة،ؤء4الانسانالقدرصمم

منذ"اًإروحيبالجفافأصيبالانسانان..اًلمحاو)"سنبدأكيفولكن

لقد..؟4حرارتيستعيداينفمن.مرةلأولالارضقدكلإهوطئتان

عاعافةليلاانسارلاأصءح..تالعطوالحبعلىصقدرةكلالقاسيالنصالافقده

زثتر!!تزاللااباةانعلىرلياطبسىطة"سهولهبقيماكل.+.شعورولا

.السائدةبالعاطفةالنفسعلمفييسمىماأ!هنا؟..ينفلتكعيفول!"ت،في"

وززعار"عواطفهوبرهةتوحدفانهالنسان.عند!وجدتمااذأعاطفةوهي

المجهوعةشخصبتخطبعإتياهياًدائدةالعاطفةوهذه..اًلمخشإفةالغريزية

مناصرنحوالساؤدةعاطفته4لالمثخصجاتهذهصتفردفكل،واحدبطابم

كلمل"!صراكابر"قصةفيرشيداصب-يفا.المواضيممنموضوعاوالاءور

الدرإثوفي،(،الفطمامسنبعديبلغلم"الذي(!عفريت"اجحشديفياًمتماكلاته

ويكلز،كتفهعلىو!مله،يدهمنيطعمه"كانالذي"سلطانالا!هـ"

".صيأحهآخرفيالعذر"جيعة!كربراالاخصطوعلى،حموتهخاصةرووةوتهله!بم!أ

اصارررقط"سوعطاطحاةفيهممنطايعدأ"مشوتمصسع"فيوستوت

ببراعةوصنمقةموشاة،خارالص!والكبارأذانالىقالبرعةب!سو:قمهاجمعةأضيا

،"!لىتهافيصإ-ثأدفىتتركلاالتيالاقساملي،غدظومدعومة،تجاكأيلا

تتجاءباذلذينالعاطفي-والخصبالكافيةةطراراًالاخبارفقطفيتجدوكازت

"بأمول!ستام"فيمرشاوالخالة.بالجفافالاحسا.سكأكلاأشدتخجم!!ما

فرا-ت،المثابة-ارخهاطفلفيحياخمهايلفالذيالجفافعنتعويؤاجدتو

التيةالقصيراللحظاتصنوتستفيد،أليابسةليأموصء!ا5ترعاوبعنايتهاتشمله

."المتثدلينالفارغينثدييها"فتلقمهالمنزلءنغابتمااذأاستهامجرام4تترك"

اليهاويخيلفمهاتدبباطحاةمرشاالخالةتحسبالرضاعةالطفليبدأوعندما

فياطنيءانحدارهتسمعوأنها،الطفلشفتيحولاللبنرغهـةتبثس"أنهها

ويجريجسدهافيخليةكلمنيتقطركاناللبنذلكبأنوأحسست.ليلعومه

كلومن،اذني!اومن،عينر!ارونيس!لف!دنه،أوردتها!نوريدكلفي

فيالحياةذدبوهكذا."اخمصيهاحتىقلبهاا!اقوم!،أسهارعلىشرة

الصغيرالطفلويصبح،واًلحنانافبال!كاويحودمرشااخالةاعروق

فيوصبحي.فيهجفافلاالذيالعالم،الآخراالعالمعنر!زاأ؟اإألمسبةبا

اظاليةالغلإظةوقلوجمهمالناس!تقركانانبعد"كسانواء،صمعفور"قصة

كانالذي"ا-نبو"فورالعص4صديؤقيءوالد!بألسعادةجدو،!"الركلن

قائلا:طبايطعه""

يديررصبحي.لحنأبوليااكثهير!كثمجبلصسحي..تعال..تعال-

.تعال.صبحيمنالبتةعليكخوفلا.يقبللثانيريدصبصي.يطعمكات

لثمايشبعهويدهفيالعصفوريأخذ"انصبحي!تطاعوصار،"كا!تعال

."سعادببعدهاماأياالسعادة"كاننرظرهفيذكو11وتدللا

نحواررائدةأعاطفةباأ؟فافعنالمجموعةهذهشخوصطيعوضوهكذا

هذافووميو!مازلىفاعاتهمء!طركزفتتم،المواضيعمناًحدوصوضوع

ل!يهذه"السائدةأعاطنمةا"فكرةصنإلملؤلفاستفادوقد،الموضوع

ا)زمنية.الو-دةنقص!عمنيعوضهانسانيأاأجاانفعاجوأ"لقصصيعطي

جاععظما؟..الجفافعلىاًلانسانبتغلبهكذااً،أساةتن!يهلولبر

الحرةصوخهالأثرالىءإدتالربيععادوعظصا،الرثرتجمدالثتاءؤصل

كلأساة4الياًنتهتللذيأحداهذأعندألانسانمأساةتقفهلولكن..النقية

لأناًلنهرعنيختلفاًلانسانان!لا..!مأساةللنهراذاكانهذا؟الرثر

..تلموجهايذيبولنبجحألرفيهايؤثرلتمرحلة.ءتنتطرهثالثةمرحلةدناك



نموالقدهـيترك..المأساةدراماتيكيةتزدأدحتىبسرعةقأقيلاالمرحلةوهـذ.

فيها!يعتقدفرصة!الوهـومبانتصارهفيهايتمتعفصيرةولوفرصةللانسان

بعد!س!يا؟حياتهالىيجدلنالشتاءوان،المنشودةالسعادةوجدأنها!نسان

وجدوا!انهم..الجليدذابلقدبة.البثرثشورعلىاًلابتساماتوتلتمع..الان

يعد:وهو..بالمرصادلهمانه..عغسمغافلاليسالقدرولكن..اخيراطنانا

!بعدهـاتقوملاحاسمةضربةتكونانلابد..القاضيةء.الحاسمةضربخنه

قائمة.للانسان

واندفاعه!حماسهذروةوفي...المظاقالفرح..الانسانفرحاًوجفيوهكذا

:4السخرياتسخريةالانسانتجعلالتيالضربة..القاسيةالقدرضربةتأتي

له.فيمةلاحطاماًبعدهاوتتركه

!الانسانيستطيعلا،غيبية،يقيةميتاؤينؤوةرعيمةالاستاذعندوالقدر

!لأاختلا-"الانسانبعدهايختاجوحاسمةوسريعةءامضةؤوة..يفهمهاان

!لألاالمجهولةالقوةوهذه..والاندثارالعدمعالمفييدخلثمالذبيحكالطائر

!-إزالةتريدوكأغاالجبارةدورتهاوتتابموتحطمتهدمهيبلشيءامامققف

!.جداأوصغيرصضرأ"نفسهيرىبالانسانواذا.العالممن.الدفكل

!"العاصفةفي"المنثورةقطعتهفينعيمةالاستاذيقول"كماجدأضعيفاًوضعيفاً

!م..وجودلهبقياذاهذا،والخضوعالاستسلامسوىامامهيتبقىلاوعندئذ

..القدرفوةامام،العبد،الذليل.الانسانمأساة..المأساةتتهـكطوهكذا

ؤالقاريانا-نحنبيما..الواهمةالانسانيةاشلاععليالختامستار.يسدل

ولكننما،وجوهنامنتنقطالريرةوالسخريةمدوهيننقف-والجميع

..االهواعمجاربوهل.حرادانستطيعلا

السيارهاثرفييعدو"-وجديهديكهفقدانبعد-رشيدطفقوهكذا

.،عةوس!وةمنساقهفيمابكل(السريعةالقدرؤوةعنمزرهناهيالتي)

:كالمجنونيصيحهـوو

!سلطان!سلطان!يتعفريا.يصعفر-

."صداهيرددوالواديالصراخنسمعالسماءوكانت

بيوتاحدانجارنسقطفيفشلتانبعدالقبرالىتنم!يصوتوكذك

المنع.عليهاكالحصنعصياظلالذيالقرية

."!خسارة..يرجعولمالبحرفييغتسلراح،)الحصىوكسار

وا%بباطياةالاحساساليهاأعادالذيالطفلماتانفبعدمرشاإةالخااما

ضدرهاوالى،جانبالى4فيجانبمنتجري"البيتفينفسهاوحبستجنت

الاثنتينبيديهالتتلقفهاا!واءفيتدفعهاثم،يوصفلامجنانتضمهاوسادة

صوتها:باعلىتصيحوهي

فيءيقبر.الزغلولفييقبر-هـو-هو-هاي-هاي-ها-ها-ها-

اًلىوينتهـيقتلجريمةيرتكبفإنه"وانسانعصفور"فيصبحياما

تركأنبعدينتحر((صادق"فصةفيوصادق.رجلهكسرتانبعدالسجن

."لصإدقفيهامجاللالدنياتباً"فيهاكتبورفة

يمةبهزأنغكت..القدرمعالانسانصراعمنالثالنةالمرحلةتنغيوهكذا

.والقسوةالجفافمعهوعادالحياةالىالشتاءوعاد..إلمرةالانشان

يحددماهذا،القاسيةالقدربةضرثم،مظالانفلاتء،ولةثم،ا؟فاف

الذيالموففوهذا."اكابر"ء!وعتهفينعيمةالاستاذعندالانسانمأساة

يجعلمناالذيهوالانسانبقدرةالثقةفاقدنعيمةالاستاذانبصراحةلنايبين

ولا..واقعياوشعبياديبانهعنهنقولاننحاولعندمانترددكثيرا

،بانتصارهوالكفاحعليتهبقدروبالإنسانالمؤمنةالواقعية،الواقعيةاناعتقد

الكاتبموقفبأناعتقدوانا.كتابهابينمننعيمةالاستاذيكونبأنترضى

49203،

مس!!""!"!"!!!"صنم

!ث!أابلآدا"مجموعات

!!

مم!

!!

!السنواتبموعاتمنمحدودعددالادارةلدى

يلي:كماتباع(!دابالا"منالاولىالأريع

مجلذ:مجلدةغير

مم!.لل05لهل45الاولىالسنةءموعة

مم!ص03صصص25الثانية

203لثالةلآه

!!

مم!لا"2503"الرابعص

!

!!!!!سم!!!!لاسن!!!!!لاسن!*

جؤوضرالديالعربيشعبنا..شعبنافضاياعنانعزالهعنناقيهذاالتشاؤمي

.والجفافالشيئيةوالقزميةوالدونيةومعالاستعمارفدرمعالبقاعمعركة

جم!لمولعظماهايتجاوزلامعينة3حدودكاتبلكلاناعتقدانا،وبعد

عند!اليمفالتيالفنيةدالحدوهيفما.افكارهعنصحيحافنياًتعنيراًيعبران

نعيمة؟الاستاذ

اكتمالاالمجموعةفصصاكثرهي"اكابر"قصةانفيهريبلامما

الكلارفيانريبولا.الحديثالعربيالقصصاروعمنولعلها،ونضجاً

ولكن"فائمةاليومبعد"للأكابر"تقوملنانهأءتهافربعدثابتاًكلانااسيؤمن

ءندماقيمتهمنيفقدكثيرابىيالعرمجتمعنافيالظفيلية0الطبقةلمذهالفضحهذا

.والقدرالانسانعنالكاتبفكرةنتبين

اًلمستوىتبلغلموإناعجابنااًلكاتببهاينالاخرىفنيةمحاولةهنالكثم

ألىمنهاالعاميةالىأنربولكنها،فصحىبلغةالحواركتابةوهي،المطلوب

وعفوية.ووافعيةصدق"نالحوارفييشعمالنايفسرماوهذا.الافتعال

بعضانهوالاول.هالمجموعةهذهعلىالفنيةالاحيةمنمأخذانولنا

ا)قيالزمنوحدةتنقصهاكماالناضجالفنيالمستوىينقصهايزاللاالقصص

ذلكء.نعوءرالمؤلفولكن،فصيرةنصةكلنجاحفياساسيعاملهي

اقصص!الىابعضانفهوالثافيالمأخذأما.آنفاًفلتكماالسائدةالعاطفةبوحدة

الانسازيةلاحياةالعامةالعلافاتحدودفيهووماالوقبىعمحتملهوماتتناوللا

."سب!يلعابر"وقصة."صادق"قصةفيكما

منمدرسةايةلواًءتحتتندرجلاالقصصهذهانافولالخهايةوفي

الكلاسيك!ية،المدرسةالىنضمهااننستظيعولعلنا،اًلمعاصرةالفنيةالمدأرس

الادبي!.الانواعهذهمثلعلىنشتملالكلاسيكيةالمدرسةاذاكانتهذا

فلا،لذلكعذرعنافتشوانني،نماماسلبياكنتاننيالآناشعروانا

النقد،نقدهو":عنهفالاذالنافد!لعننعيمةالاستاذإلاكلاماماميأجد

يص!حولا.الناقدلماحصانالكاتبفلولا،الكاتبعملالىبهمدينوهو

ميكلفيولعلني."الاثنينبينماوالاهمالاولالفارقهووذلكالعكس

نفسها.نعيمةالاستاذخطةعناخرجلمهذه

ظرابيثيمجورجحلب



ب!دادفيالش!ر

الهجرمعأثالهاالقرننهايؤحتئ

يالجوارراستااعشلىأ!دتاعليف

.ص033توبير-الهثشافرادامحتمبجج

العئفوهفيال!ثعوقضبة-لتحثتصدربالتيالئفبابمؤلفادتبينأعلملحت

ألسلمبةألظسثقؤسممئبلفهواصطنع،واضحمعبنفهدلهكهاباًكانالأىبيرة

قيدصطما،السبباطتلمبترحموفي،اطدرؤهثاإلىالسبيلامعتبارفي،الدقبقث

!يعالبحثلهذليوفرأ-نالقدرشاء.لقد.بحثومنهجمدفمنالكتابطذأ

مضحمنيةسنينفيهالعملفيأرفقجاصعياشاباًفيهالعملإلىفدقع،النجاحعاصر

العليى،التحمبميدانفيأقدامغبثبهنع،جامعتجناساضظتحمظاءليسئهويجججه

افواءكانمنك!ا،العثرهمنللمحملفمبماؤاجتحدثهباتهمبعججيههاتهغففكانئب

معالمه.عنالوفئقهـختوؤيهالهنقدبعلىنفسهاخذالثحمالفسيمىناًلمبئلعنلكحىافؤ

أزاتأصجلمن:الملاتببهايهمتعاقياالتسثدتبالمزاثاجد-الئبهامنبأمفتمنلثم

حجلتواخزمبالمعلهممامنمطعاصيبهوثهنيرع،اعهثومتفهحثعسبصيرجص*هـ،

صافيةلغةمن4صاطأداةذلكبةكليتوج،بمصلمةمجثهموضوعإلىيمتماكل

اقمدنب.طنعبنبالمقفطعأججاءمزهابامبالقاجكأثهـنفيتخظر،يمؤقج

ليأرجائه.نظجهلوابههاءهنونماع.بناأجاتعا،نامزارحجآوللتحجيمأ!ناماو

زشيدفالتيالدراًساتبينالفارقبيانالبحثالىمدخلهالكاتبيجعل

عامؤ،بببنامبالإحاظؤللىترعيالتيتلهفبدنو،اظاصثجالبنبئامبا-خصحامم

التناولقربمنالأولىحظويبين،صلمنبهنفسهأخذماتنتظمالتيكتلك

المممنبهبممىيئبسهعرضثم.ومصاهبهقبامتمنالتانيثيجاجهوما،الإعابثوا

اًلبحث،هذااًنتخابإلىدعتهالتيالأسبابويبين،لجغدادعنكتبواالذين

تسلسلهـا.ببانوبحتهلأبجاهمطههصربتهتظتهزالمقدمثأوالمئممهثاورخم!صمب

وزسميمن17القديمثاًلعصونبفيبغداهعنالةؤلامفيفيبجئالأنبآالباهمبأما

،لييالعرثم،ال!اميبغهماهأصئبملاحظثإلىثقجههالبحنؤهثأو،أصلمنباو

بأنه:القجآهلىبجملهمما

الحممارتتاريجطفيخظيرتتاريخبثنتائسطاؤسجتصعهثاعلييترتهغه"

غيرإلىفيهاالفهبمعونسب،ؤهـونبمزعثهفعلتهابغىساهصبالتيأ،حلامبث1

".الفرسونجاصة،حطكجيرالىالرب

وأسبابه.بنائهاهنثم،ببمبهباهالعردقسمبفثمبدأهنلعلامهعننبثم

للحياتعامثصجرتلايسحمبالممبلففاؤاً،الأجآالبانبفصحطفىعوانعتهانب

وأثرتحتأهاةقاننهلياالعامثالحداتلنافدصف،بغدأهفيجالعقليثا،-حماعبؤ1

الحداتعناصخصعدهأ،البستاهطلالمجبمطلتطبمبنلنهاوببىن،فيهاايلنء

الراساتظعتلفمبثنا،وعناصرهاالعقلدثالحداتع!نيتمعلمثم.ؤيىالا-مإعبؤ

إرانالإنسانيةبالح!ارةسارالذيالعظيمأنهراذلكفتهؤلفزخماوجح!ارتأتيا

الإحلامبؤ.دلدسآ.طلالذمعالععسذلك

تابئلاصؤإحاعنبرهن،واءجمأمطنممخاًالياممهذافياللمبلفئفانلقد

فوج.صائبثحىطمومجهبؤ،افثتملاحظؤملحىثعناظهيرثم،بالمجهقجئغ

يقارنتم،بسهقصسيهالجطلاهحتىالمغبمبخبنلمةبهلفالاجاءهدثديستعسئؤ!

هحمبطاهؤلكهفلمنيخرهعبااقاكأفيفاثا،جيخظهمءجيصجمب،بينها

الاءح!دلهيمكننةذخير:صائبةوأحكامواض!حةوآراء،صقلةومعلو!ات

فيه!الحوض!علىمقدمهوالذيالبحضعبررحلتهفيعليها

فيالشعر"وتدطفرصه،البهتابمنالثانالبابإلىالممعأصبمطنفنتدثدىثم

."بطبادإلىأصمحقه

فيزمبل"علىويدلغإ،العرلي-يالشبقدمعنأبىبهثافيالثفاتبيبئظلم

اةطفاالقرنمشارقبعند،عايهايباناًلتيالتئهاممممنالرفبعثبالدسجؤاًلقدل

اًختص،رهايممفق4أذؤيرو،العصسجرتلنبفيظبيعتهعنأمامالإحلامفدهظمقر

أكلاماإلىذلكبعدلينتقلنم.الع-وراضللث"!مال!رالخقا!ةبالأداة"بوصسفه

الشعربدنموامبفةبمثلطمءخاسبق،ويعقد،الطببدثامبساتفيالشعرمئبانؤعن

:برهقالعرال!ثروصاقصنحتلفبتانإلىحبسلملايبخثهااليجنانيوالشعربمنالعر

عنخاصةبصجرتالنبلالفييفتطنو،خيثالغبمووالاجماعيثالتعلتمحؤوالفنتؤ

عن.الكلامإلى!د،ذلكمنا!كمامافاذا.ووظيفتهلييالعرالشعرغاية

وأحفلواالمبتابمباحثأظرمبمنمبحثالنافقرم،الإملامبعدالنبعر

اثآرالحفاظفيالعراقدودبتانإلىالمغبلفيعمدوهنا.بالاحعامبابخكألقث

للقيايفرشحدهالمقوالعاريخيثو،لسياحيثالجغرافتثاقعالدووثبدن،القديمالمبر

فيالتجديدبواكيربحثإلى!د،ذلكمنازحمىماإذاحتى،رألدوبمصذا

الشعرسنرىالتياحلىديدهالوجهاتعن،التعبيرقوئثأوحةلنافر!م،أغتمرا

.ادبغد:ينببمللىا5سسنتقر5سمشايرعر.يليالعر

)رراس!4خصصطالثي،الغتتابمنالتالترالبابفيالمغبلفمطثالآننخن

العاملبمبساحةث:اباهثايسنبهلإنه."ببمبدادالمبعرفيألرههلياالسجامنب"

الرسولأهلمنلالأوللرعيلم!قىكاًكانكلا،الراقأنفيلاحظ،السيا!ي

أهلفيعباتالشخصمنالنفرهطبلاءبدنالتعارنؤهثاأوجثهكلاو،وصحابهه

الةثهتملأنواطلفيههاتنمجأرمآأصحلطؤكان،والحنبمالنقدعاىجرأتمناظالت

يتنقىلتم.نزعاتهالمختلفالستاسيالطبعرأ،مثههارمجالاوتغئون،والولاء

منهاهبلدورمبدناً،آنثاكالستاسنالمسرطنبهايمبههرهبانالتيالعناصهبين

الشرضعفأحبابيبتنثم.والأمويوالعلويالعبامثكالعنصس:وأثرع

في،لنايظورإز4ءالاجماعنالعاملالىبعدلينهقنب،الغباعتينأيامالسيا!ي

إلىثنتقلثم.الدولتينمنممادنبمببينالرؤيسقالفارظ،خاظفؤمغبعثلمحؤ

الحياتفيمذر!نزمبأثروعن،والمثعجبيثالأعاجمعن،بتيتصدممالممامبم

.الحثاريالعاكلمبإلىجمنهقللييلالعرلروصىلعنليدحدسبكما،المتتفيوالعامق

العتاصىإلىيصمبحتى،واليحرتالهلوفثحطقارتعنالطملاليفصنب3اًنروهنا

ثلمبمنانهلرمافإثا.ومبعرومهاءونرابغناءكلنالحمبارتفيالبغيباثث

والهبجفث،هالبصرتراهبعنفتمبلم،الشبفيأثرالثيليالحمبللعاكلمبعرغثك

فيوآثارها،فيهاالشتاعومهبارطبؤبغنبادفيالعقلتؤالحداتعاصسهنثم

فيؤلكئفطلوآصار،جديدمنفصياجاءلماالمببتمثنبو،والمبعرالأمبب

الفنتةوالوحديومووبجعاتدثثألتعسيرصهـرعو،سترامبيبهالمبعرأسلومم

.القصيدتفي

."اًلجمبيدوالقديمبينألشعر"عنللطبلاممبإتباوقفهفقدالرأبمالباممأما

لي4تفردتاذياالدور4فيأوعبخ،طريئثفيبتمثيدالباممظثاتدوقد

والشعرايىاسةرئاحثببنالجمعمن:المطبتلفثالعربيؤالدوآهوأصمببنبغمباد

وغلبةالسداحةأثرعانفيتطىمف،التجريدعوأماعليفصنبوإنه.وأحدأنفي

هنالطفلالإلىبعداب:شقل،العقليوالهقرمعلؤاطفضراطعاتوغبيجهب،الأعاجم

وهتا.الشعوفيأ)فنتؤالاتجاهاتوعن،الهفليدوالهجرثدبينسالهبعراءالشب

عليلعليونطمبم،المجددينىتفنقرا،الشعرأءطوائنهاعثإلىنصل

ععانتالتيوالساوكيؤوالنمعجريؤالعقائديؤوللهتاراًمح،لمثنممصياثبهمأصريمث

بين،مدرسةالمؤلفجعل!وقد...المتفنن!قعنثم.الؤيإنتاجومعوجه

الكلامل!يختم،ذلكإلىوسجلها،تجديدهاوءالات،اًتحاهاتههاودعائمهالنا



بتن!.بالمقلديتالشعراءطواثفعن

؟::!!الكاربخص!!4وقدبةالأبوأباخاتمةوحعو،الخامسرالبابإلم!نأقيثم

::::أالحكحةوفي،الهجاءفيجدمافيحث.الشعرفيالتجديدمطاهرعنللكلام

::"!،اطمروصهـففيالجديدإلىانتقلثم،التعلييمالشعرعنوتكلم،والزهد

::!؟صتذكبعدليتحدث،القد%ءاربةعةقىوءن،ا!كزلبرالذكزعناي!لرموإلى

؟ث::سهولذ!فيوالأوزانافيالتجديدفيفصل،والأولوكبالصورةفيالجديد

:أبىابأحددفية"متنرب!وحاتأتوأالذينأءالشعربعضضامستعر،الأسلوب

::!.المقزوابنتماموابيالوليدلينومسلمالعتابريووليمثاكأهرص"ابن:أمثهال

:::.فمالحص!تلقد.!توبسفمىأن؟ساأجدركان،تمةنجاالكتابويت!ي

:ة:عقليةمتعةبذكفكاذت.الكتابفيالمنائرتمثلالتيعثرةالخمسالنقاط

::.ومفيدطريفصتفيهكلاالكتابمطالىيذكر،داًئماادازتبقى،غالية

:":!،الكتابعنالخاطفةالاهـحةلهذهقيسوأزخاء،حرصتأفيالقارئيلاحظ

:تةت:ينمرأعلى

:!أ)ركائز-للفارىيتببنث!يم،الكتابورمما-ثإلىاللافتاتأعددأن:أو!عما

تة!..مؤلفهصرحلتشبيدا")كاتباعتمدهاالتي

:!؟،المؤلفإلي!اوصلألتيالرائعةاًلاكتشاؤاتذكرأغفلأن:ثانيهما

اا.القءمالإنتاجطذامطالعتهإنرراًلقارفييص!حبالذيالنوالتكون-ى

:!هناافيارو،والمؤلفالعتاباتمينيىعضالكلمةهذهصولرتلقد.

يرا:اإذ4.كان:تمامار-يفيقيللقد.الموضحوعفيالاستؤرادبعضإلىمجاجة

ا:ا.ولستقصحاظمننظمماقرضفيمنهابرأشعرالحماسة"ديواناياتاتتخابيخا

:!ا:اًشث!ماالتي،الأبيات!ن-والمائةالألفأخخابافيوفققدمؤلفناأنأزعم

ة!%:بخاجةأشعرأءقيو؟عنهاست!ثهدهاعماالكلامفيتوفيقهمناكز،مجثهلثناء

!!في4توفيةإلا41يعادلاالأبياتهذهاختيارفيتوفيقهأن:التأكيدالى!وية

:!أهيالأبياتهذهاًناخقيقة.حيحصهناوألعكس،كل-+االأحكاماستقراء

ةت:فريد،رائقصلكارءفىفيهـالتقعاذاث،المتفتحةالأذوارمنيدةفرةذخير

!!ابكاءإ"صلملاتينصعلىلحدلكحتى،ال:هـبيرشديد،الألوانواضيحال!ثخصهية

أ!ا.اءوالشعرالشعرمن

الأملبعيدالقارئيجعلاخهفهوإولفاعلىعامح!ممنلناوإذاكان

ا؟:امهأملناهماذلكمن.الأدبلمعضلاتالحلولمن-كثيرعلىلديهالعحورفي

:ة::"منالرفيعةبالدرجةالقدمذلكعلىودلا!،العربيالشعرقدمعنتكلمعندما

::!لم2أؤإ،الإسادمفيهظهرالذيالقرنمثارفعندعليهاكانالتيالتكامل

:!ة:أنذكر!دكانوإن،العربىيللشعرالأولىالعص!ورءنالحديثفييفض

ا!:،الابئعيالجادزجمةتراثصتلكثيرناجحة-اربةمناستدعاهوما،الإسلام

!:!:معظص4إهمالدو،سالعصلذلكالشبريالتراثإهمالالممتدعىؤيما،استدعىقد

ا؟؟!الساحقالتباينذكهي،حلبدونالآنإلىظاتإقياالمعضلةإن.الأؤلعلي

:::!كلظاهرمنكمظهر،اسلإسلامالسابقةالعثصووفيالشعربينللرقيدرجةفي

ا!!،المجتمعذلكفيلحضاريةاا،ظاهربقيةوبين،بيةالعرالجزيرةشكه"فيالمجتمع

!.االناحيةعلىتقتصرأنمنأوسعهيالمعضلةهذهأنعلىنواًفقكناوإنومخن

أوسعإلىتمتدوأنهاالأسلامقبلالجزيرةفيالمجتمعاشعوبالفنيةأواللغوية

:::ا،بحثهايستدعي،العامالحضارة؟اريخفيمعضلةفتكون،بكفرذلكمن

:!:ملكتهوصفا؟،المؤلفاطلاعسعةأنإلا،خاصة!لفات،حلهابله

:"::يخصرأنإلىنرذوجعلنا،الأحكامإصدارفيأساليبهوصواب،اًلاقدة

ا::التيكتللث،ومتعةفائدةذلك!ت،)نافيكون،اهحممامهببعضالمعقملةهذه

ا:!.الأخرلىالكتابمباحثفيافدناها

ذث!اللهنضحهيرؤ
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:.:.ة:؟+يمعش!س!تهسحغهـ-ؤ*كاول-حح!بموو!-7.1.!ءا-س

..!اة:::ل!يلىوالاوايى

::؟ة:.بزير!،سنرب!؟شبرس!ص-بر!د؟ص:7---3خبئ-د-دكا-+-لاير-7"يم7-صص-ء+/

:+.:.!قي7!%-ش+ط!يم:شيم؟س-+خشنر3:يم--ش-طش-لا-بريريمطبم"---ضكأس-+!

ة.:::+دلالا-ببر!؟بهدش+---!ب!2-ف-ص-.!كأءس:-:!بشء-قيء++طبرحيه!كخض-!جههع!

"+--يمدلا:دلا--فتلىخ+ب:-+-ءد+د:شظحهحس-ص

:ة::ةزصص"بم:ير!ؤ-!-!سشكا-د--بمش!؟؟+-دد4--ء%س-س-و+++ض!في-لاس--صيمكا

:..:ث"7كأص!د-لا--دلا.-لالأ--لأ-+ج!ممكنى--+ء7س-لادءص:؟قبز!-ش!جميمسص

-*...-!يرلاول-7د-بس--لى--دلا؟يه!جمرش،نشض-؟لاقيم!:ء--!ض!شطزي!-جيرير

:::بم:بم،ي،!!.لاد--ش-----!-+بر---دلأ7بر،فلا--فيفيىدش!؟بر

:::::لاجض+خو.خد.--لا--لم-د-+دب---؟.-!-خ--بر--لا-ءلا--لاشؤ7؟"---%ء-بم؟س-ش
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:::::!س:-+-س-:+،؟د!.-لأ!!---لالا-:

::ث::---و!صء!؟،-ش-يمك!!لى"د..؟ش-----

:..:عصقي+ض،!-س--!دءم!ك!؟كأير+!!دمهمغك!خ+--لا-بر+-----

:؟.::!!يهيء!-بن!-و"كاج-ير2ء--زينبئ!ب!!يم!ق-!-----د--:.كالا7:ير.
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نر..++::-بمكأ+نر!نحسجمه!-!-ج!!--!----.-7ص-----ير--د+كا-بر-بر!-فيبزس

-+---"2:+:::
:::::!+--يمس---.-ء؟

؟::::.-ط!--!ش!هو!!/دلى-لا--.-!--لا
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