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الادبية،المدارساكتشافهالنقدحققهاالتيالرائعةالانتصاراتمن

فيالوعيو(يقاظ،(نتاجهموتبويب،الادباءتصئيفواسننطاعته

الاديب.ضمو

والرمزيةالرومانتيكيةبمصطلحاتنسمعلمالادبيهـلئقدفلولا

لظل-رسالتهيدركالذيسالنقدولولا،وغرهاالجديدةوالواقعية

الشناعرولعالثى،ترفبضاعة-تشارئتنيسميهكماالشعراو.-الادب

القعر.؟دواتمناداة

خلقولاكتشافجادةمحاولاتفكانترسالتهالعربيألئاقدو(درك.

تقريباار؟نينهاخفتتالتيالمحاولاتاهمومن.العربيالثمعرفيموارس

الدكتورحاولكماالجاهليالشعرمدارسعنحسينطهالدكتوربحث

والتصئعوالتصئيعالصئعةمدرسةالىالعربيالشعرتقسيمصيفشوقبم

نفسه.ارهقولعله

الملأمحاكتشافحاولواالزمنبطونفيفئيةمدارسعن.بحثواوكما

يسميهاففريق.التسميةفيواختلفواالحديثالعربيالادبفي؟لمصرسية

المتداولةالطبقاتلفظةاقتبس!واوليتهم،تياراتيسميهاودريق،اتجاهات

؟لحديثة.العلميةالروحمعوتمشيالأرمااكترفهي(لقديمالنقدكتبفي

اعصابهالناقديتعبفلمالر؟فدينواديفيالادبي(لتماريخعنأما

بعدهوماالعثمانيالدستوراعلأنقبلماادبالىبتقسيمهواكتفى

التجديد.بعدماوميزاتالجمودقبلماميزاتورأوا

يريدونبنقاد-الاديبةالمجلأتصفحاتعلى-نلتقىوفننرةفترةوبين

قوانيئامام-الواديقيثارة3-الحديثالعراترشعرنايحاكمواان

وطبيعته0تتئاسبلابمقاييسيقيسو.وانغربية

الشعرنيجديدةمفاهيمعنالبح!ثقررتانبعدرأيةوالذي

تتداخل-ثلأثمدارساوطثقيةمستويات؟نهينقسمالىالحديثالعراقي

السائدةالسماتولكنو(غصانهاجذورهاوتتشابكقليلابينهافيما

نفسعه.الوقتفبىووآضحةمختلفة

البابهووالتهريحابو(بها."منالاتدخللاكالمنازلالدراسيةوالمجالات

الحربقبلعاشتالننيالشعريةالمدرسةوممر؟تدهاليز؟ـلىيقودناالذي

عشر.-التاسعالقرنوفيالاولىالعالمية

الصوروكثرة،الكاذبةوالاحاسيسالعواطفكثرةبالتهريجولعئي

عريضةوادكلاءات،فيهاالمبالبئالافكاروثرة،الخرافيةالهاللةالصارخة

.فرورةبلامجلجلةصاخبةموسيقىترافقهاوالحياةالفنمجلاتفبم

مشهوروهويبمفيماللحبوبيقطعةالحبفيالتهربجمظاهرفمن

الموسيقىنجدوميهاومدائحهتهافيبد(ياتفيقرمهالذيبغزله
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!فالادساعبمجردزنجيةجوقهحيالكأنناحتىرقصاتهافيالصاخبة

صف.1العوالر؟حبهبوبتذكرناجداعنبفةبقافيةوتنتبمالقراءة

(لكاذبة.والصور،الكثيرالمضحك(لبعيدالخيالمننجبهاو(جد

محبوبة.رويةمنويئدهشيستحيالحجريالميرالخالد(لفلك!!البدر

جبهته.منالعرقىيرشحبلبدهثنهيكتفيلاوهو.الشاعر

كأنماظرفياتفسيراالطبيعببة؟لطواهزفيفسرإلشاعرويتمادى

؟لندىهطولان!بذكروهناكهنامنيحت!طبهاكالالفاش(لعلميةالقوانين

.الندىيتكونلمولولاهاحبببتهمنالمستحيالبدرعرقسيل(لاهوما

ووجهالشمسبينيو(زيلانهبالافاكغيرهيسميانابنريبومن

النئعمس.علىوجههايفضلاذكبر؟ـفاك؟لشاعرانوالحق.الحبيبة

شعرهاهـنلهحاكتهثمثصرافي؟لدجىثوبمزقت

ستحى1(لاوالبدرراهامانجرهاعنسافرةو(نجلت

المندهشدهشةواعترته

يستشيظامسىالحسناءبرقعأميظلماتبصرءمااو

رنتسحاقدوجههمنعرقالسقيظالطلفنذاباتخجلا

ترششلمالربىلولاهافهي.

وذكاءالتجليالذاكيوجههابسواءليساالآفكقل

اصبحاقد.مثلمايمسبموهوالم!ساءويخفيهاالشمسىتصبح

لنمعتشياشراقهباهرا

القاصيتملقالذيلألاخرسالغفارفعبدايضافيفخرهم؟دتهريجوبدا

الشممالجبالالى؟لبصرةنخيلمنوالاميرالحقيرومدح،و(لداني

لاحدهم:مطامعهاشباعسبيلفيوقالنجدرمال؟لى(ير(نحدودومن

تذله.لمالمطامعانيفخرحينمايدكلي"يمنكبلثملي3؟جز"

يقولمعيبامفف!وحانمزلابالغلمانتغزلالذيالاخرساـلغفاروعبد

شياء1منيدنولمبالشرفمخلةخصلةبهيكنلم(نهيفخرجبنما

.الفخارمضمارفيغرءسبقانهبلتشينه

عامكلمحبكعلىتجود:لاحدهمقالالذي(لاخرسالفغاروعبد

والجهالمذصبهالاباعانيفخرحينماويقول.عينيوتقرعباءةبلبس

عئه.(لمعرضسوطهم

!ك؟لتهريجهوهذ؟أليس

اذلالالضيمموقففيلصاحبهامقودا(لمطامعمئيملكتوما

اوصاللذلكمئيقطعتولوتشيئئيممااشياءمن.ادنولم

اخلالىالمجدالباذخبالشريفلهاخلة..والحمدللهبيكانوما



ؤائارئالؤلمممثرعرنأعمنضطاذاممئهبرنوالابوةاباليولسط

.الخطالما.فمامههطالئلمندنبالا؟ءمقمدئمابالفخارصابقوننىم

يصاتالكارهكيالعمرلأالباكدنلعبدقكعةفهن،الوصفكلئوفآجوا

خعرئننعمالانسام:مالعراكبالصجاحكيأمئدالضاحككالععناقيكالكبيعك

..دحىلةبئآندنالةئصاتنص

علوفأئنلهيحلمكماالحبمبرئكأآرثلهالكبيعيكالظماهنتهيكسى

الاهمانهعدم،عليهابتمدندكدنحرالبئاعرمانعبثامرآدالجغراكيك

..4دمهبأنهاالدناكديلتاعماهكيكسربنتائجه

النسيمكفتمشطهاطرراللاز!ارانوهيجداجامدةبصوريائيثم

ةلماءمصكهماعلىمصبيبته*ندلسدنالشاعرظلئعمالقلمنحنماظا

جعهئالمندنالعمريةولنقابلأكيلقدبمدلمالذأربالديعالمترأرق

.امارئف(نفيثءالقأعرفبمملعلدندئاالسعرفيهلعرنشعراللانهار

الععاكدئلاف؟لعئنياعادمكهالحياك-خغاقيععهالشاهلانهالمعروف

المهسملهكاهعصبامبرانسهالثلجعمائمتحىميكهمثيصياالملعأمئعأث

.الندهنومنونالعلجويهطل؟لهنمفبمغمممماللئألالعمري

عيرهمناسرؤيتأثرالصىمرىأآ،عائئكيانهالشاعرعائوالمعرمف

وهوالعندمتكسببلالدمعتسكبلافعينه.المرضيدعيالعمريونكن

دموؤالىبهيشبرولعلهاللمناصمرالهبزناأكرمزلصحرامزلثثاتثعر

بالرمى.هرطابكامسمصةعرنهائنكهلنهذاومنالهناأ

جرقئةدطغدرئغإوسلهنالكراطنهردبعرىعماتسبنلا

الكرىطيبحرمتوعليهاالعبراتنزحتهاعيونمن

وكر؟فببهاو؟لحزن،عششتحسراتبقهثيالكرحعلىكم

ملبسيمنيالدمعفيثأآعندماابائىتخهرعنصا

يندرسلمالكغبةيدظرىابالعمىتةفستلاثمغاأئيا

-:وغأع

؟لنسرعانكاسكحثلرصتهااملغاملاكيالانهارطرر

النظيمال!رعلىاللأوحورق"قرءاطهافيتخنالوانبرت

الهئميمطدكهكيمكطالكجرةحيثأسفاطهافيالمأغوغمالي

برنسىكيصياممثوتكثهطممماكدلهاااثلمنبعدما

السنئىبثوبذننلكعئغنماالرهابمآعئدوالندئن

الحغيحيرىالسرمنعئرالثيطآلمراثمنيكرأكمراالرثاء،كيوثنتواى

نجنبعهكصياح.تهريقناالاكيهايرىلاالثنعراقالنهظبهذ(مسمهمروهم

مصسبك.القائدذالنامالدنليلكلهعنامغآتائماستغاثكتلهماستغالكصياأئ

مةصردتهمثرلاءهامنىكيتكاجعداكم:بكعئلهالميهحتءككصيدتهتمناجهنان

..حهان2أيها..الدنلأككنصمنكراأعد:كيهايكوأنالعالاخمنمث

نايذظرهأيهاالالنرسالغغارعبرشعرمنبمرثيكالاستئئهادونمد

وانهالتكلجئمنلغيرهاغبدلالههصدمهانه،الاسلأمءلىظلاكانالميط

طوداكانوليووفا.نهحينحانبشرانهتجاهلولعلهثباتهبعدزالطود

.الجبارروردنباصارمخامدريكبكنابمئنالاعمأععلما

وليتهعودللمكارمويرورق،علمبعدهللمدارسيرفعانويستبع!

التعليمكيهتكجهالكتلعراندئرعمالعياقيانلمعئالسنينغبارنفض

مهنيةمدارسمحلهاوحلتالتهريحهذاعلمتهالتيالكتاتيبوماتت

وان.ملائيهكانتانبع!اكاديميةالدرالةواصبحتجامعيةوكليات

ومكارمه.كرامه!رفالكلينقرضوالما!را!رام3

رلللاويعبىةردكلىتسعالارحىجرارئا!يتدئاهدناىالافيبىكلم

الجس!دبلالعلمليسماتفالذياحاد.شهفييغال!

لأريهالورىفقدالذيانشهدههالاناميعكوالله

التقسلدهولغيرهالهدىةلهتكتددنالأثهكبهالامامكان

الممدودظلهفقلصحن!ىوجودهكالقالاسلامعلىظلا

ترديهحمدهفيولذكرهلمعةكلبكدنكيككككده

تبدهألراسياتانينبيكثباتهبعه(لمنهمذاهآكزمادن

عمدللمكارمويورقعلوبعدهللهدارسيركعهيهاط

لحود..النيللةبورمنصوتهانىبعغميهللكضكءرعافىهـحنعجبا

نكنفيولكننا،الندوهذاعلىنسعرهمابماباكثرنحللانونسنهنيع

لناعنتااتيوملاحفاتناافوارظتعرأؤانبعدهاونوم،الامنلكبه!ه

وتجديمدالطبيمعادة2الىتحمماجافيا!صغراءالكنبتلكتقرأونحن

.زهلصا

للمثلتوكبويهي!طالاحوالعميجةيمتئئمابهالمدبحانلاحكنما

الاعتماع!بظالخدمةمنقوتههستمهالذيالمدجمعانمهامالممدوحهندالعليا

ألشسب.اجاعمنوسعرهالمهدوعالداهاالتي

فمئطمونيعودونثماخلاقيةكتبايقرأونانمايمدحوناذانهمالبمويخيل

أكولالممدوعواظهارالمميؤكالفرريكالملامحاستبعادمعشعرافصولها

والعظهك.البيتولكمنتعريديك

و؟لعلاءالكرمتةريبكقصبههذكلتتكرركي(لتيالممهوحصكاتومن

صلىمحهه؟لرسودانسيمناثنردم"نببآوالعغووالكئتهنزالنبرث

عنيتحدثونلاانهميشعرمدحهميقرافمنولذلك.وسلمعليهالإهه

وغلبسلطة؟لوغكعدكعنشعردميبعدماوىذاآلهكانصاظتعنبرنبنر

الحدهنئ.مخخالداويؤعغه

نطههاالىههكعدلممدائعينمتانالحثيحيدرالسيداستكازوكد

نغستحويالقصائدهذهانالعجيب.ومنصديقءنطلبولكنهاحساس

نفسط."نيداكعنظعهاالتيمالافظارالمهااعر

امامماثرهوتعدادالممدوعالىالخطابتوجبههممناة!ملاو(ذني

هيهدهاداالشاعرتجاهلهوماحدامعمىالابالظاتنيالمص(لمثياعى

امازيسردهاانيجببللتذكيرهـبهاد؟عيكلامصكاتهالمهدوجمآثر

اعدائه.

دكرعلىتحتويمئهافكلواحدةصورةعلىالمدءقصائدوتجمدت

،الخصولودم،الحرائوترجهة،الفاضلةوتعدادلا.الاخلايئ،النسبطربك

.والاكادبالاخو(نالىوتكرفىمولكاتوجمعطانالمولفاتوبيان

علىنعثرلاالمرافيوتعددالامواتكثرةمنفباررغم،الرثاءعناما

بيتاوالهداةمعتركةيضائعةكننلةاوارمغكامرأكاميتيبمصورل

ا!مئينصراة/بمتسعوةيضاطيشىمحويلئيتهدائ

والكاتحووالتنعددعالدةنلمراسيوذكرانجدلاالمرافيكثركمن،بالرغم

لالغهيتمديعقبلكهاالمرثيهوانهااكحؤننموعينصياتصيبراولا

اكتحهتمنبدلاللميتاالخطاببتوجيدامنوانهالحبوبيمخالرع.غير

الغائب0بلومهعنه

منياليامنظوماجعلرياتدبىبخكألااجدكلاالبيدنلآاآالعهريرثاءواقرأ

شعراعلاطائفيةشعراءانهمويبدوالمبدؤوالتصوشالنبدكةالعاطكة



!ن!لننون.

الهاضيجوهرمئشيئايعلمفانهحيددال!ميدمراثيكترةورغم

اما،.الشخص!يةواخلأقيهلقرابتهالحسينيمدحكانفقد،التاريخوسر

بسهولة.عليهنعثرلافشيءالظلمومحاربتهللعدلحبه

بلاولكنوينشديعشدلالهانتاجهفيالشاعربعبثتشعروانت

المصلحةاجلمنالسعي.بريدولابالحس!ينالاقتداءيريدلافهوغاية

ولاالمضاعةالب!دان!يرهـاستردادولاالدين(نماشيريدولاالعامة

اتراه00اميهآلمنالظريدركنيريدوانماالاجتماعيةالعدالةاقامته

..النراببطونفيانهميعلملا

(لذيللحسينم!نكاملةشعريةصورةرولىاعثرلمق!لتأناغاليولا

منممدوحايمعفيهايتساويوافكاراشاراتبلالمراثيالهمهم

كماوالهمالننأريخيبرردادهيكثرالذيالنسبفارقعدامامم!دوحيهم

..اخرشيءبدمقتمغلوانئ!يءمدحارادواالمعريقال

؟لمدرسة-هذهاشعارفي-وصفانحدلا،الوص!فيالشعرمحالوفي

النبلاءمنالممدوحينكثرةجانب؟لىسيهملىوتصويراوالعبيدللأذلاء

.والانرياءالحكمورجالو(لمشايح

تجدبلمنميزاالطبيميالشعرعنعرتجدلماشعارهمجميعفتشتو!و

المرأةطريقفيوكلهادبيعأوحمامةاولناقةمتكلفاوصفاوهناكهنا-

.والممدوحوالىس

،والرثاءالمديحكانتالشمريالفنابو؟بانالقولونستطيع

والتخميس.والتشطبر،والموشحاتوالتواريني،والمراسلأتوالنسيب

شعرية.غربروحشعريةموضوعاتعالجواما.وكئيرا

عرسلسلة

لم!واوا

تأيى

إنلور!

.

اعاعربهى

استأ

لازلوا

هومخلصمواطنلكلغنىلا

للطباعةيلاهلية؟لموسسةمشموراتمن

ول13-!4

ا!طنيبالشمعريسمىماعلىتعثرلمالشعراءهولاءلواوينفخشتولو

الصحيح.بالمعنىالفلسؤيالشعراوالعلعيالنشمراو

المجدمنبهحلمتماويعطيهاالمدرسةه!هيقد!(نللقاريءيمكنولا

بالامسلهعلاقةلاقالوهماانوايمانهوالالفالنالتعابيرتاريخبنسيانه؟لا

.بويعخواطرتواردمجردوانه

الذاتيةالمللامحالعدامفعلىشيءعليوالتشطيرالتخميسدلوان

الواقعمنوالهروبلحيةالتجاربانعدامعلىبلالمتميزةوالشخصية

عليها.والتعليقالقديمةالننحفبمطالعةلتلهيةالىالمعاشة

عهدفينطموهوماالشبابعهداوائلفيهولاءنظمهماواقرا

البعدهداىئماالاختلأفاتوعدمالتامالتشابه.فيروديالشيخوخة

الشاعروكأنالانسانالحياةودداسةالتجاربؤيدصرفلمالزمني

حياته.مننسبثايستفدلموهوالدنيامنالحروجقارباوخرج

ا!لمصوامعفيوامحتكافهممطالعاتهمكثرةالشعراءهولاءعنوالمعروف

وا!ح!ياةالواقعمعتتفاعلاناسمتطات.ئقافةيكئلمالعلمهداولكن

الجأرية.اليومية

في-يعترففالكلالتواضعروحالمدرسةهدهفينلمسفنحنوانجرا

منويحمسهيريدهماتبليغعنقاصرشعرهواننجقلدبأنه-ديواله

....المعانن

.خيرايكونالمانععسى

-3-

عاشوا؟لذينواخوانهالرصافيانتاجفيالسائدةالسمةهووالكفاح

الحريةأع

الر!عم

بللر

مدواميمس

بكه

عببهما.الاطلاعمنواعفكر

315م..ب،صبيروت-والئشر
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الحربين.بينماقترةؤي

وا!حمالسة،القصيدةفيالصراعيةالحركةوجودبالكفاحونعني

الصور،وازدحامالشايةالالفا!وكثرةالموضيع،معالجةفيا!مسكرية

ايقا!ورائهامنيقصدموسيقىترافقها،النضالمجالاتمنالمقتبسة

الكامنة.والانسانجةالكرامة

والاجتماعوالوطنيةالسعياسة-شعرفيالكفاحسمةابينلانداعيولا

السابقة.(لمفاهيمجميعفيها.نتمثلنضالىميادينبطبيعتها!هذه

هذهفياجدفلاالمالكيوعدنان،لاخيهالجواهريرثاءاقراولكني

شاقا.وجهاداعنيفةثورةالاالقصائد

كرامي.الحميدعبدقصيدةمنمقطعاتقرأانوحسبك

صرحة،(ثرصرخةالمعارصةتدحرهاالتي+الحججكبرالمقطعهدافي

،جداقبىبةبالفاشوادنابهالاستعماربوجهتقدفحممبعدهاوحمم

شديدوتحدصراعيةحركةترافقها،معجزوايجاز،جد(رصينوإسلوب

ا!لهجة.

استعمارفوقهاويأمري!هىعصابةتتئماءماوتأمرتمهى

والاصهاروالاسباطالشهواتبهاعصفتلماخزائنسساخويت

الدولارفأمدهاورفاههاضمانهاالشعوبودمواستنجدت

الافكاروتحجز،الرجالذمموتشترلىالبلأدعصببهاوييا

الأنوارولاحتالمشرقينفيغدجلىادآمصائرهمعرفوا

قرارالسعوبمنوقر،عاتطاريءفزعزماجلاستوىواذا

يحولفأجدهبه-ترحيباتهاكئرومابالريحانيالرصافيترحيبواقرا

.الحياةفيالرصافيكفاحتصورمرةشكوىموقفالىالترحيبموفف

.شرراالابصارؤتنظرهيمرهو،والجماهيرالرصافيبينصراعفيها

غريب.رجلىنهالخانفيسكن:والفاقهالرصافيبينوصراع

احتقارآلمهاذ:السعائدةالمجتمعوقيمكأديبالرصافيبينوصر(ع

الشرير.وتقديمالاديب

قوية:وقافية،سريعةحركةديورنفيتقدمالصراعاتهدهكل

مافيهسامرببفكلعليحقوداملثتببل!ةإقمت

ديبمرقدىئمااليشزداالابصارفتنطرامر

قطوبابتسامتهاطيوفيابتساماتبدياوجهمنوكم

-الدروبتقاذفهسفراخوكأفي..بلديفي(لخانسكنت

غريبوطنيفياليوملافيفيهالغرباءمعيئنعةوعشت

محصيبامرامرههوولابدائيأذىوانهذاوما

لأيصيبلامنأمرهميدبرقومي...ابناءألىىولكني

الخ..الاديبويحتقرلشرتهدفعاالشريرفيهميقدم

كفاحيه:الفاظهااغلبانفأجدالشكوىفيللشبيبيابيا.ناواقر(

.ومناجزةورميوضرب،السلاحوتجريد،وحربصلح

ولداء،هجوببةاسئلة:(لكفاحميادينفياستعمالهايكترتعابيرواجد

ودعاية.وحساب،وتقريروقسم،نداءتلو

التئماعرجبهةهياسئلةجبفنين:بينالنضالمنحالةالابياتوفي

..وقدرهبقضائهالمتبخترالدهرجبهةوالتانية،وطموحهبابائهالغني

متشانئيننزللموحس!بكحسبيدهريالنصطلحهلم

ببهبنيماءواملكسأملكهكلأ؟فيكوجهيماءأبذلا

-96الصفحةع!الت!ن!-
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-92-الصفحةعلىالمننممورتتمة-
11

دينيولهاءالزماظمعجقنيهناءزمنيميآادالنتأقا

المفربين!يلوقلدءسلاحيجردنيلم!مر

قينليمينمناجؤيمينرمتها...ان!اظبةمينا
11

الكفاحمنصور؟الافيها؟جدفلأالمديحفئبالجواهركأقصلامدوافرا

11فيوفصيدتهالوتريهاشمواللىكتورالياسينلبلأسمكملىيحه:السياسف

التتواح.يوم

يقعلاالجواهركمشعرمنبهنستشهدمازمقانيجدالقاركيءلعل

زالماوهوالمكافحينالرمالى؟برزمنفالجواهري،ضيرلاولكنالحربين

.الحراالجديدةالمصرسنبحرلهيجزيرةكامهفىمنهاخارجمدرسته،

شبركلقيتدرسانويجب(لحيويمجالهالهاكالدول*دبيقمالمداربر

المجال.هذمامناعة

فنجدللزهاويعلمياشعرانستعرضانامكئالفنيةالايوعنالنظرإبغض

بالوانها.وحتبغتهالعاموالبحثفئعتغبظتالكفاحيقإح

حقهاعسكريهصورااختارولكنهالسمياراالنجوزعنيتفثد3لالزهاوؤ

الافقمنمقتطفةلانرلتشبيهاخرىصورهويختار.البيد؟ءفييل

الاكر.بعصاهيدحرجالذيالفاهرالطاغيفكالديكناتورفهوشكومي

الذيالوزنختيار1والحماسيقالالفاشضرانعرضهاسبنالظريه-يتبين

ول1تدك!رةالمعروفاناذالعلميةأئئطرياتعنللتعب!القليل*يختره

النثر.من.لقرابتهمالك؟بنكالفيقالعلميقالمنظوعااتقيجز

تنحصرليسكثار(السموسمنانظمق؟؟تنجوماالسماءتحوي

تحتفربيداءفيالخيلكانهامسرعهوهوثابتاتتغالها

تستعراليهافهض(لامنريجريبنسبتعهبخرملهاشمسوكل

تنه!ر"لاجسامبهعليهادفعاقاطبةالاجسعاميوسع(لليوهو

الاكرهذهبعصاهاتدحرجتقاهوم؟لكونفييدوللأثر

يذرحاجالهعقبد4نرولقذيملأحاجتهبمةي.منهياخلىاـلجوز

..الخحفرجارياصادفتهقدكالماءجوآهرءفييجريذلدوعن!

الفنفلسفةوموجر،كرومبيلابرالادبوالنقدمواعدفيوجمذاواذا

(لمفكروناليهاتوصلفذيةمفاهيمالنقدكنبمنوغرهمالبندتوكروتشه

تاقدتحتوهميكتبوا(نوحاولوا،عاميقودراسنواستنتاجتحقيقبعد

وهيالاالفنيفمفاهيمهالناتقدؤلم(لمدرسفهذءفان،بحتمفلي

لحظة.ابنم؟رتجاليةواك!رهاالشعرهيئةعلىمنظومة

المدرسههذهعندالشعرية*بوابجميعانالاولالامكانومو

فقسفربهاواعنىالكفاحكلنالقصاثدابعدفيخىالكفاحبصبغفتصطبغ

الطبيعة.وشعرالفن

اقطارمنجقورهومافيهيحيوحالذيقلمجتمع،هـنفاحمجلاوكان

مح!يتيإثج

هـم!بىالم!!صصرأمقرعب!!ا

الهدامفىالساسقالمحتمعهذافيكافحوا.لمجتمعهممحبقاوقيقة

الذينالميتتعمرأو(لاجانبوكافحوا،الذاتيومصالحهمالىيسعوناين

ومنافعه.(لبلادوخير؟تالشعباقواتشصو(

توكلافدو؟الثعب؟ستغأوا.سذاجوالذين؟لكذابن(لانبياءوكافحوا

العبيا.والمثل(لفضيالهسبيلفيذيلف

انصافالىودعواالفقرفحاربو؟:الاجتماعية(لامراضوكافحو؟

،المراةالرجلوتعليم(لمدارسفتحالىودعوا؟لجهلوحاربوا،فقر(ء

(لمستوصفاتانشاءالىودعوا(لسفموحاربوا،والروفالمدينة؟

-.(لعامفبالصحفوالعنايفالمستشفيات

حتى(لحياوميادانمئميداطكلفيكاالحو(انهمالقولىوخلاصف

يفمجاهديئإابااوعاشواو؟لألو(لخضوعالجبئكافحوأ،انجفسهمير

والجمال.والضرالحقبيل

بهاحسو؟ففدبالالةالشعورمكافحةيسنطيعو؟لم(لاسفمعولكئهم

عناما.اشعارهةمنضمراالانينملأحتىمنهواشتلكاتظلموا

الشعربمما:3سلوب

عناوانمندلكنلمحاظونستطيعالفكريه(لنزعهعلإهمتغلبتفقد

البفاءتنازع،الاياز،لحياا1فينظرا،فلسفيفخو(طر:مثللقصائد

(كاديميف.بمصطبحلىالعبميفالقصائدعنوجفقدالزهاويممرذدما

القصيدفجعبو(وبذلك،النظمطريفوفياآنطقعبممنكمراو(ستفادوا

منعشق.موسيوىفبمناميةتجربولامبرهافنظرياتجموعف

و؟هصالعمرية؟لالفا!استعمالمظاهرهواولالتجديدوحاولوا

الابياتبعئسمياغهاعيموا؟ظاستطاعواكما(لمخترعات(سماء،لذكر

الحدأثالذوفىمعوانسحاماتلاومااكثرباسبوبالقديمفلشعريف

البطيضعبدلدكتولى1ذكرهماوجميع،بعيدمدجالىبالصحافف:تأثروا

عليهة.أنطبقالصحامئي(لشعربشبنمونء

المناسبفصاحب؟سةلاحتواءتصلحماالفوافيمنتجروانهم1والملاحظ

الغينفافيوو؟ختيار،سكىي(لىتوجهاصيدولفيالسينفافيفلاختيبر

الصيدهفو؟لواوقافيوواختيار،البلاعجراداالىتوجهقصي!دةئه!

(لرصافو.فعبهماوهذاالزهاويبهايحيا

كلولنفلتارينبعيلاكلماتالشعر(ءهولاءالستفمن(فظذوكم

الرمافوواول"سيدتيقدميكفدلىعيني":النساءلاحدجالجواهري

".(لثناجميل(لعبدموافبل":مطراظلندره

ولكناله!انصافباعتبارهمالافر؟دالمدرسةهذءتمدحولم

منوالن!عيالمجتمحخعننهماساسوعلىكفاحواصمقاء؟خوةباعتبارهم

؟لشعب.؟جل



ئكواوفئهم،الحديثنلشاهر!سمعلأممامعحأبو؟بامهلألأوطرءأ

*ولى.بالدرجةالكفاحقصلألدمنلنمدهاحتىبيداتحويرا-يحووونها

تنقية،الىيحتاجالهوسفالض،الرصافيديوانفيانوالملاحظ

فبينما.فيهالموجودالتناقضعنيقرا.وهويتساعلانللمرءويطيب

كللىواحداواحدايرثيهمنجدهالحكمرلستفيوهمبالساءيندد

شواطيءالعنر.

العلميفالنظمتمثيل؟اصد!المدرسةيمثلانالرعافيوالملاحف

.الزهاويشعرفيتضخمولكنهقليلةبصورءلديهموجود

اغلبعلىأستحوذولكنه،بكصلآكبيرةلديهموجودالسياسيوالشعر

.الجواهريشعر

فيالشارعمثلاليوميةالحياةو!لأدعء!ششاالرصافيووصف

(لىوتحولفيهفاالرطالنجفيالصااليوماء0الخوانوعلى،بغداد

ولهيب.،وكيار،؟مواج

تهـنسحاناشرفتحتىالعلميةالمنظوماتفبمفاسر!،الزهابمااما

غقالحديثوكثر"لمتأدب،الث!بابمنكثرعندمحاسنهوتمحوشهرته

قيهلالىالظاهرةهذهودعتهمالنقاداكابرعندحتىالناحيةهذه

النطمنثريمةعلىعودهالاسرا!هذاانوالحق.*خرلىشعرهابواب

كلوالعلمالعلمباذيالعلوشعرهكماالعاط!فةوانعدام،الموسيقىوتفكك

لا.شاناليهويوم

بهوامتاز،تجاليالا!الشعرالمدرسةهذهفيابلعجزةالطواهرومن

الىتهديناالشعرفممرالارتجاليةدراسةولعل،الكاظميالمحسنعبد

العميم.بالجرالفنيةالناحيةمنصاحبهاعلىتعودلاقناءلم

الفكرية،وبالمفاجأة-وسوقيته؟لموض!ع،ببساطةالصافيشعرويمتاز

النظم0فيوالنعرية،وألنكتقوالفكاهة

المدرسةهذهافرادعندوجدتابوابلعدةتطورايمثلوالصافي

وهواجسى،ملونةكاشعةالفصرةالمقطعات،وبابالفكاهياـلشعركباب

.الخيامرباعياتبترجمةواشتهر

ولاسيماالماضيمنحقائقكيراالمدرسةوعتهذءانكلامةبصورةويبدو

ووحدةالعربواستقلالالمرأةبتحريرطالبواولذلكالاسلاميالدينجوهر

والخرافة.الشعوذةمن"لدينوتخليعرالاسلأميةالشعوب

نمومأواهم،الضاحكالوطنوجهبانخبارهاالطبيعةبحبوامتافيوا

المعركة.ارض،الجدودوإرض

الحياةبهايواجهالخاعةفلسفتهالمدرسةم!ذهفردلكلوكان

والكاظمي،سياسيةنظرةوالرصافي،علميةنظرةللحياةنطرفالزهاوبم!

وغهباشتراكيةنطرةوالجواهزيه!هءجنسميةقوميةنظرة

.الكفاحطابعالنظراتهذهجميععلى.

ق؟قبل(لجوهر!يقلدواعتقليدولكنهلديهمتقليديةنواحيووجدت

بها.يعتدلاتهريجيةشوائبتجدكماقد؟لقشوريقلد

شعرائهااحمروامتازالاجتماعيةالحياةفيالمدرسةهذهوشاركت

العيدفيواليتيمالمرضعةالاملةيتفقدفالرصافيالشعبابناءبتفقد

منالعائديننفيالعيدوالجنوداللاجئينيتفق!والجواهريوسواهما

كلسمطين.

والاغراءكالخددعةاخرىصورااحيانايتخذهولاءعندالكغاحوكان

.واليأسوالسخريةوالهزل

عنالازورارمنثي،الىالحياةوماورا،الموتفيفلسفتهموقادتهم

واضطرعنيفةمحاربةالزهاويفحورب4لارور؟رمثاعليهموجنىالدين

ساحع!.ليبرفهأسلاطيتهكيداليوصيته!ي؟لرصقي

وامتد!موهالمارهابكلرحبوااذلهميحمدمو!فاالحضارةمنووقفوا

ذل!لهييجدوااندونحملتهاوامتدحواوافكارهابمبادنهارحبواكما

تراثهم.عظمةيخدثرمااوقومي!نهماووطنيتهميناقضما

والاجتماعياتالعلمياتالمدرسةهذءعندالشعرابوابومن

والتاريخياتوالنسائياتوالمراثيوالحريقيات،والوصفياتوالفلسغيات

..والمقطعاتو؟لسياسيات

وشعراثراحارادفاعاعنهودافعتبانتاجهاالمدرسةهذهواعتزت

.الزهاويدواوينفيكماالسأمحدالى

قضىمن!بودعلىالوردوننثركفاحهاالمدرسةهذهفينحيياننا

وتقد*سنا.اكبارناالاحياءونبلغمنهمنحبه

*نطون،!هوالثباباليومشعراءانتاجعلىالغالبةالسمةاما

عنه.فعبرواشاولوهموضوعفيكلويبدو

منوتحرر،والقافيةالوزنقيودمنتحرر:اقصدهالذيوالانطلا!

وهـلتامل؟و(لجدةوالتفسرالتحليلفيوعمق،والفكريةالسياسيةالقيود

اللفظة.وانتقاءوالخيالالتعبرفيوالابتكار

و(لقاهيةالوزنقيودمنالتحرراوالكرسيكيةالمفاهيمعلىالثورةاما

علىيعتمدالذيمهـهـ3هـ!اهـ7(لشعرالحرسيادةفيفتبدو

بالمزدوجةالموحدةالقافيةو؟ستب!الانتظامبدوقتتكررواحدةتفعيلة

منكلهادواوين؟ننجدالسهولةومن.مثلاالعشوائية؟والمثلثةاو

،لحر.الثعر

قيودمنتنطلق-اصدقاءلنكن-عنوانهاالملائكة.لنازكقصيدةففي

واربعبثلاثوتارةبتغعيلتينتأتيفتارة،ا"ئوفةوالقافيةالرتيبالورن

التعبير.يحكمحسبما

ألىوشوفىنفسهاعلىالمنطويةالذاتيةمنانطلاوالقصيدةوفي

الىوالجنسالوطنحدودمنوانطلاق،حملالهمفيالاخرينمشاركة

ولكنها،وحدهمالعرب!تصابفلا،العالميةالانسانجبةهياكبرمساحة

الغاباتفيالزنوجوصداقةالثلوجبحار.فيالاسكيموعد؟قةتطلب

.مكانكلفىانسانكلوصداهقةالاستوائية

:قدمناءماجماعالتاليةالمقاطعوفي

اصدقاءلنكن

والظالموننحن

المتعبونوالعزلنحن

مجرمون:لهميقالوالذين

وألالرلىنحن

*خرىوالاممنحن

الثلوجبحارفي

الزنوبمبلأدفي

البشرارضتضمكلوفيالصحاري،في

لآلامنااصاختارضكل

احلأمناتوابيتظقتارضكل

الضجرصرخاتووعت

القدر.ضحايامن

انطلأقاتفيهافاجد"نجوى"عنوانتحتالحيصريلبلندشعراواقرأ



مليحأ!تاكصيل!أنمع8بصللأ؟لكغاح2رثتهريعكىكمتلأمديدأ

؟لميتذلة،مية2الغرالمعانيمنالحيدري؟نطلق.والقافيةالبحروهد"

قالولكنه،ليليوطاللوني،وشحبجسمي،الفرا!،وهزلابكانييقلفلم

."ماضيهقيثارعلىجفترمناءاغنيةتاريخعنالقلبثساليلا"

وليلالخمودونفاحالصدررماناليشوقااموتاكادبقلولم

صادالارقيقاجميلاتعبير(ابتكرولكنه،العيونوسهام،الفاحمالشعر

حلمعنعينيك!ي-ابحتجئت)ء-لها:قالاذالنفسيةحالتهرسمهـي

.،(امانيهنجوىعلى(عيش

يررحانيابىفهوفكريا؟نطلاقاايضاالقاربم!ءيلمس؟لابياتهدهوفي

مدنسة.دنيافيتعيشامرأةتفكرهتستعبداناوالفراماغلالبين

ماضيهقيثارعلىجفترعناءأغنيةتازيخعنالقلبدساليلا

فتوريهالذكرلىتلمسهتكادخشبسوىهيه(لقلبماكساليلا

اغانيهشيءعلىاستقرتفماعاصفةقلبفيطائرا؟طلقته

فيهاللظىاحساسالعارونبهمدفسةدنياعلىاستفا!!ى

دياجيهرويأفيالالماناملرسمتمابالتفكيريحر!فراح

امانيهنجوىعلىاعيشهادحلمعنعينيكفيإبحثوجئت

منالشاعرينطلقانيممكنلاالسياسيالمجالفيالفنعرلىانويبدو

الوطنيةحركتهمافيوالجو(هري(لرمافيتقليدعلىمجبرفهو،قيوده

-؟لسياسية.المحالاتفيخىانطلقاليوم؟لساعرولكن

التعابيرمنينطلقالنقديلموسى"الطلامفيرجل)ءقصيدةفي

الحربيةألالفافالىيلجأولا،والسبابوالشتائمالمعرو!ةالسياسية

جائصاالطلامفيشريطببساطةيصفولكنه،.العسكزيةوالطبيعة

مباشواتعبرايعبرلمانه.الجناةهماينويصيحالحياةيحبعاريا

والتعايرالرقيقةالكلماتمنواكتر،والاشارة(لايحاءاتمناكترولكنه

.،لجديدة

ألانطلأوطريقعنوبحث،؟يضاوالقافية(لوزنمنانطلق؟نهكما

والالم.والتيهوالفقرالطلميدمن

لاجثماعيةالحياةمنينطلقانيمكنهلاواجبهيحترمالذيوالشاعر

اعماله.صلبمنالمعالجةهذهيعتبرهوبلموضوعالهايعال!فلا

الاجتماعيةالمشاكلمنكعراعالجواوالجواهريوالزهاويفالرصافي

علىالتمرداليومالشاعريستطعولمالمجتمعوجوهمنكعراوصوروا

.تحليلهوتفسرهفيانطلقولكنهوواجبهتراثه

راىفهوأخلأقياتفسيراوامثالهالرصافييعسرهامثلأالفقرفروية

جيبمنلهاواجتذبومساعدتهابهالرأفة1الىفدعامسكينةادملة

علىفاشفقالعيدفيباليتيمومر،بقاياهايستبقىكاندراهمملحغته

له.ور!!!له

يفسرلاالسيابفبدر،*خلاقي؟لتفسرمنفتحررالمنطلقالساعراما

ضوءعلىيفسرهولكنهواخلأقيلاهوتيطريقعن-القصرحسناء-نعيم

ملحمةدرالةمنالتفسع!يألانطلأ!كمايبدوالحديثةالعلميةالمبادكيء

تحليلفييبدعحيث(يضا،السيابشعرمن(،وإلاطفالالاسلحة"

العتيق.والنحاسالحديدشراءحملة

خليل،انورشعرمن"والشتاءوكوخي؟نا"قصيدةالاتحاههذاويمثل

*رصتقر؟طية(لموضوعاتمنوانطلا!ولألقافيةالوزنمنمنطمانطلا!وفيها

خوعمفىطبسطاءومشارءكثعبية6لمشخلمعالجةاليومبوش

يدب/لا!ووالتفسر؟لتفكيرقيلط!القصيدةوكل.ورو؟حهم

ومنه،المتص!قة7؟لبيضاء؟ليد(سداءولابالفعروالعطف(لرأفةالقوممن

منبوذأوتركوهالفقردماءمصواهمفالاغنياءجلرياعلأجاالمسألةيعالع

.الصياححت!عليهحرم

أضافةجديرةموضوعاتعنيفتشونالشبابالشعراءانطلقولقد

؟لعليا،(لمثلكمناجاةكثرعلىالعثورواستطاعو(.توارثوهالىما

الخارجيةألاخبارونطم،؟لبسريةالنماذجودسم،النفسيو؟لتحليل

البيالي:الوهابعبدفعل،

؟لصحفاخباريتتبعسياسيامراقبا"فاجدهالمهشمةاباريقه"اقرأ

في؟لبضاعةهذهيفمسثمالاذاعةونشر؟تالخالىجيةوريبورتاجالها

ويركلرماوينظمهاشيئامنهاويحذفشيثااليهافيضيفقريحتهبوتقة

.قصيدةفتكون

اسلوبالها؟بتكرو؟العرباللاجئينعن(خبار"العشرونفالملب"

ولكنهوجراثهابقلمهاهيكمافنظمهاشعبيةبرسالةاتىاذرسائليا

وتعليقات.باومافالقطعبينالموجودة(لفراغاتوحشىارباارباقطعها

الهامها.مصادرعنالنطربذضهذ(

فيهااجدفلأكورياإءو"ماوماو"و"مينفيت"قصائدواقرأ

الفرنسيالأستعمارمعالفيتناممعار&عنخارجيهواخبار؟تعليقاتالا

المسلوخة.الوحوءذويمعالمحترقةالسوداءالبشريةومعازلر

الصينعنجنديااخنارانعلىيزدفلم:كورياعنقصيدته؟ما

وجمعهامنهملكلحياةترجمةوابقكرامريكامنوجندياتركيامنوجنديا

.قصيدةفكانتمكزورةتفثيلهفي

جديدةموضوعاتعنالبحثفيلإنطلا!نتبينالامثلةهذءومن

فنياعيبااجدولا،الشعرفيجديدةوطرأئقوخطفهجديدةو(ساليب

تمثله.التيالنماذجفييبدوالعيباحتمالولكن،*نطلأفىهذافي

(لشعرقراءةاثناءدوناهاالتي-:ملاحطاشانستعرضيليوفيما

المنطلق.

وصدقبدقةالحياةتصويربهاونعني،بالواقعيةالمدرسةهذهامتازت

منمكلهركلفيوالتناقضالصر؟عيظهرعلمياتفسيراوتفسيرها

مظاهرها.

وتدوينالبسيطة*شياءوتجميعالحياةبتوافهالمدرسةهذهواهتمت

*يحاءمناكعرتكماموثراجوالقصيدتهألتعطيالساذجة(لحركات

بةلذيذ!ئكهةلقصيدتهالتعطيو(لرمز

وتصويرالخطرات،النفسية؟لتحليلاتالمنطلقةالمدرسةاشعاروكتعتفي

لمظاهوكرمزاومجردةافكارعنتعبر(لتيالبثريةالنماذجح!رتكما

طبقية.اجتماعية

فالبيا-كي0؟لمتعددةالمجتمعتصوروجوءانالمنطلقةالمدرسةو(ستطاعت

،جيكورفىمتممسالعر؟قيالرفيصوروالسيابالسياسيالوجهصور

المدنس.القذر(لمجتمعوجهصورمردانوحسين

المنطلقة.المدبرسةفياثرتالتيالموثراتملأحطةالسهولةومن

حكمت،وناظمباوركاتأثرجوادوكاظم،ماحدالىاليوتصدىفالسياب

المهجربشعراءتأثرخليلو؟نورحكمتبناكلمتأثرءعليهعيبوالبياتي

خرين.2وبو؟لنبادكارنازكثرتوق



الشعبيةره!عىثلاسلام:ثسرما؟فتاجفى؟هوسلأهله!أمشثد!

و(لتار!.،الجماه!بةو(لعث!الي

م!توياكهاولكنبشكلها*؟لقدمعنتعبوالتاديخيةالقصلالدعنولم

منلوناشاعةالى*ستغلالهذ(ادلىوالد.الجدءمعاننبكلجدي!ه

؟لشفافة.الرمزية

وألامثلةالسائرةالشعريةالابياتمنمزيجااحدهم(سلوبوكان

الموديلاتاحدثمنلفطيةوتشكيلة؟لشعراءاسماءاليهايضفالمتداولة

ويلاحظ.جداقذرةلاحياءمسمياتكانتلوحتى؟لرائجةالشاءلعة

جادةمحاولةدونالعروضية؟لشعربحور؟حانااستعمهوا؟نهم-

عنتفصحالعتهريجيةالمطاهربعضانكما.6لبالسومنننصفيتها

وهناك.هنانفسها

سلوكهاتجعلان،وارادتصورءبجميعالفنالمدرسةهذهعشقتوقد

الىتقسيم!مونستطيع.الحياةفبم؟ساليبكلتنوعتولذلك،ايضافنا

وانور،؟لمرأةدروبفيانطلقواواخرونومردانوالوتري؟لحيدريفريرقين

انطلقواماحدالىوالسياب؟لبيانيالوهابوعبدالراويوعدنانظيل

والحرية.الشعبدروبفي

والاله.(لوهمفيلروبشعرهااكرفيفانطلقتالملاككةنازك؟ما

المستقبليةانحتى،د"لما(لغدالىتتطلعانالمدرسةهذءواستطاعتص

رالغديو!نونالامهمرغممتفا"دلونشبابانهم..لهاالمميزهالصفاتمن

يالسعب.ويثقون

وعاشواواللسانوالحدودالدمتتخطىالتي(لانسانيةبالئظرةوامتاعو؟

واكبرواشعر،الىبهالصلو(نسيءكليحولواانوحاولو؟شعركلهاحياة

(لفضيحة.حدالى(لئاتية*عتر(فاتمن

:محالثلأث؟لمدارستربظالتبمالمقارناتبعضلدونانويممرنا

:*نسان؟كبروافكلهم

المكافحونوعطمه،ثروةاوبجاهتتمتعفردية1تاذفعظموهالمهرجوك؟ما

يمتمجتمعااووالشعبالوطنسبيلفيجاهدتفرديةذاتاباعتبارء

فعظمتالمئطلقةالمدرسةاما.و*لفةالقرابةمنبصلهالث!اعرالى

باسلوب*نسانيةتعتنقانواوشكتكاذتصار،نهوتغنتانسانلانهلإنسان

.عقائدي

واستوحتفيهشيءكلفاكبرتالماضيالىالاوبىالم!رسةوتطلعت

الثانيةالممرسةاما.ثقافتهمنثقافتهاواستمتمنهكرراواقتبسست

عالممولفالجو(هريكانوان..الاولىبالصرجةالحاضرفاستوحت

هـلىتتعمقلمو؟نومظاهره(لواقعبحركاتمتاثرةاشعارهاوقالتالغد

الماضياستيحاء؟لىمصاضافةالجدصيدة؟لمدرسةاما.بعيد،مسافات

البسماويملحمةوحسبكبملأمحهالغدوتغنتاستوحتالحاضروالو(ـقع

المعروقة.

بةالملاحمبابالثلاثالمدارسوطرقت

اشبهبكيفيةالبوصيريهمزيةخمسفالعمري،الاساليبواختلفت

منطمة.غيرملحمةالحيدريوعلويات،ماحدالىبالملاحم

فيثورةاما،مبوبهويخرمقصودةيخرملحمةالرصافيووطنيات

عالموكذلكالفنيةالشرطاكترفيهاتوفرتقملحةللزهاوي؟لجحيم

النفس.قصيرةملأحمقصاءلدهوضقبر-للجواهريالف

"لعملا،و؟لموممى،مسودمردانمملعنملاحم!مةلجدكل!4وللمددسة

(لسياب.شحربصرضعرمن-و*طفالو؟لاصلحةالقبوروحغار

التواريخ،نظمذكرناهماعلىزيادةألاولىالمصرسةعلىاخذغاو(ذا

المدرسةواك!رتمعيببشصنل(لعلميةالمنظوماتمناكثرواالمكافحيئة(ن

يرضيلابشكلالشعبيةو؟لفنالات(لحزبيهالبرامحنطممنالمنطلقة

الفني.الذوق

كماالشعريالتر؟ثعلىحافطواوانصارهالحبوبيانوبلاحدص

اماينقصواء.لم؟ذاهذإ،خطرذاشيئااليهيضيفوافلمتسلموه

وجاءوالفقر(ءللبائمسينعواوينهمابوابففتحواو؟نصارهالرصافي

والمتسولن.الشقرالثغاياحتىفادخلواورهطهالثيلالي

:الثلاثالمدارسوالتزمت

بغفرلاالتزاما(لقديمةالشعروابوابالفنقيودحيالالنزمت*ولى

لها،يباركاتزاما(لعلياوالمثلالوطنتجاهالثانيةوالتزمت،لها

واجبماانتراماالديمقراطيةوالشعوبلإنسانيةتجاهالثالثةوالتزمت

.و؟لاكبارالتقديربسببهتستحق

اللغة:عناما

الرصافيلغةوكإنت،منهارةارستقراطيةواصحابهالحثوبيلغةكانت

الافرإضوخدمة؟لجديدةللظرولىتكيفت؟رستقراطيةواصحابه

قالحشىشعبيةديمقراطيةمهيواصحابهالبياليلغةاما.البرجوازية

والولىدواتعاريخالثقافةيصنعونالذينلاؤلتصك،الناسلبسطاءيكتبانه

.والنوروالخبز

يقفونوهمقاسوءلماالاولىالمدرسةشعراءبعضعلى(عطفوانني

علىنعطفانعليافيحملناالكافحالشاعراما.الممموحيئعتباتعلى

عطفنااثارةدائمايقصدكانالمنطلقالشاعرولكن،المراةتلكاوالفردهدا

اغلأله.وتحطيمالتحرريري!دوشعبمظلوممجتمععلى

لاهوتية،-القولصحانسألاولىالمدرسةفلسفةانوألاحظ

الثالثةالمدرسةوفلسفة،اجتماعيةسياسيةالثانيةالمدرسةوفهسفة

.الحياةتتذوقانتحاولفنية

رقعةاكبرهاانلوجدنامقارنةنطرةمصرسةكلخارطة(لىنطرناولو

رقعةبصغرالظامرةهذ.ونعلل،المكافحةرقعةواصغرها،المنطلقة

*نطلاقىبينما،؟لطريقووعورةالعاصمةعإهىواثتصارهالكفاح

طبيعته.بحكمبعيعهمسافاتالىويمتدرقعةاكبصرعلىيستحوذ

فان،كتعرةبشريةمخلوقاتورثت،مدحت*ولىالمدرسةكلألتواذا

المصرسةامابةكرةبشريةمخلوقاتعنود؟فعتوصفتالثانيةالمدوسة

.كميرةبشريةنماذجتخلقان!استطاعتالثالثة

...واخيرا

النقدبعوقوالاجتماعيةالدينيةمكانتهموسموالممدوحنجلألان

وسموالهدفوجلال،*ولىالمدرسةفيالعريحةقولتهيقولفلا

الصريحهقولتهيقولووالنقديعوقيالخيانةتهمةمنوالخولىالغاية

النقدمنتتطلبوجدتهاالمئطلقهالمدوسةوحداثة،الثانيةالمدرسةفي

و؟ثمارها.مفاهيمهاتنضح؟نالىباحكامهيخريثان

!البصريثاودالجبارعبداليصرة-العراى


