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صفدي3مطاعبقلم

المهاجمموقفخلالمنن!ورهانيأبىالكريمالاستاداناشكلا(المنشورقومي!تجربةنحو)مقالميبالنقدالجماليحافظالاستادتناول

عندما-والقراءالكتابعواممنآخرونيتجنىكما..الفلسفةعلىالمتجنياعلقاندوننقدهعلىامراناسطيعولا))الآداب"،منالفائتا!ددالي

والغموضبالعقماساوبفا-.فيرمونهافهمعنيعجزونالاسلوبحيتروك،المقالبهارمى(لتيالاجماليةالاعتباطيةالاحكامعلى

يدافعوناصحابهاميهاالتيالتهمتلكمنهيالتهمهذهاناعتقدوانا.المضمونحبيتومن

.مهاجمورهمحيثمنقصورهمءنبونتيميرلواوسارترمنمستعارايجدهفهوالاسلوبحيتمناما

لا!مثهمواحدايكونانعنالال!شاذلاجلوانيعير!الاستعارةاوالتثابهنقاطحقابينوليته.بولمحواردوسيموناو

المجترائداتملهلوالاسلوبهذايلبانالاشاذاصتجطجوامافيى"يضعهاانارادالذي"المستوىهذافيليستلها3المنتمكلةان

يكونانعناجلهكذلك..(العربيالبعت)اسمهشيءالميومكانلمالاسلوب1نحوخاصةتتوجهتلكالمتعجلةثورتهان.الناقدالاسناذ-

إ..القولبهذ(حقامتمسكا..؟لمقالفيهعرضالذيالفلسفي-

هذاوعلى.يعبدهولاالطربقيشقانهنفسهعنالبعثرائدقاللفدالععفهذامثلفيلكونهالع!نباليهاوجهبدوريلأجدنيواني

الاهومافالبعث..التعبيدوسائلهيليستالشقوسمائلفانالعاطال!الوجهةغرمنالقوميةقضايانافيللنظرمحاولةضدالسلبي

لموقفالوجوديوالتعميق..الحياةنواحيجميعفيالانننعاءانطلاقةانللعقلحقايعلمالجمالىوالاستاذ.السياسيةاللفظيةاوالشعاريةاو

منحضارةاناعتقدولا.الخاصمستواهفياخرانشاءالعربيالانسمانالخطابةاو(لكنابةاوإل!رموان..حياتناشؤونمنشأنكلفيدوره

هذاومتل.والفنوالعلمالفكردونالسياسةعلىفقطقامتالحضاراتاستنفذتقدالقوجمبةالمشكلةانيعنيلا،ا(،وقتالطثيراجلفن

فيها،محاولةانه..الجديدةحضارتنافكريؤسس؟نهيدعىلاالمقالى.كلهاقيلتقدالحقيقةوان،بكاملها

..هذا.الطريقفي،والصوابالخط؟اذنالقوميةالقضيةفيالفلسفيالبحثضدالاستاذايكون

ولكن0.الفلسفةاوالفكرعنالدفاعمجالفيالانقلسناهذاومعالاستاذانامدقلااننيكما،بذلكالاتحقادهذاالىاميللاانا

المقالاسلوبفيكاناذاانههوالاستاذعلىبهاردانأحببتماكلاسلأوبذاتانهاهوواحدلسببالفلسفةتهملانيجببأنهيوكلن

منهاوجزء،مبرراتهلهالغموضهذامثلفان،والصعوبةالغموضبعضفلاالمتعبون.اماالقراءمنالاكبرالعددفهميعجزاوالمتعبينيتعبمعقد

علىتساعدنااذهاننافيسابقةفكريةعادابئبعدنجدلاانناالىيعودتطمعفلرالقراءسوادو(ما.كانتقراءةايةالىلهمحاجة

قصصيةاوشعريةعاداتمثلالديناكماالجديدةالكتاباتهذهفهمببستدعاوةالفلسفةاذ..صفهاالىمباثرةكلهمتكشمبهمانالفلسفة

ولا..الحديثةالفلسفةمصطلحاتبعدتألفلملغتناانثم.ادبيةللخياليين..حكايةاومراهقةقصيدةولا،صحفيةافتتاحيةولا،انتخابية

تسهـتحقلاكما(لكمالتدعيلااوليةمحماولةسووليستهدهاننئىالتروبعموضمنالقوميةالقضيةعلىيخشىالاستادكانوادا

كانالتيالفسفيةاوالموضوعيةالروحمعينسجملاالذيوالغفبالعتنقالذيالمثقفشبابنامنالمؤلفةالالوفالىاردهفاننيونعفيده*الفلسفة

..بهايتحلىانالمئاقدءلىاصبحوانه،القوميتفبيرهفيوالشعاريةوالعاطفيةباللفظيةزرئرعادما

!نتي،داتهم!منناقضانهويرىالمحقوىكذلكالاستادوينمفدتعطيهفلسفة..نظرياتهوا.نساعثقافتهمعتتجاوبفطسفةالىيالمح

الى-و؟نارةالمحدسالى.نارة(لقوميةالتجربةارداننيجميفليبينبمثالينهؤاءلىالوجودمشاكلجميعيطرح..ثوريكانسانالعميقالنبرير

شف!الاسنناذانلووحبذا)ذاتهماحدفيمتعارضانوهماالاستنباطوطليغهشعبتاشخصيةتعادلتعدلمالغوغائيةالىوطنيةان.المشوى

.(واضحةموضوعببةعنفعلالبرهنالامثلةهذهبمثلنقدهاجزاءجميعمجبنةمناسباتضمنخارجيموقفالاالقوميةاوالوطنيةوما..الواعية

مباتذرةاوليةمعرفةالحدساعتبارعلىيوافقوننيالمناطقةانواقولالقوميةالتجربةبح!مسب..عنهالنابعالانساناصالةيعكسانيجب

هذاو!ش.احكامهبيئتربطانهااو(لعقليللاستنباطعادةتمودوا!ظاهرات،الناباتا!انلا،اربرديدالعربيانازرا!لقنعا!جمحانيرمكن

فحسب.الدراسةلتسهـيلنظريالاقلعلىاوطاهريبينهماالتعارضانووتتوتردحسب..ارىريت!ارور!ناادنيقيا!اخالان!انولكئ

بموضوعاتلارتباطه،وافعيهللاستدلاليكفلالحدسىفانالوافعوفيمنالمستوىالانسانؤضايااعمقلمناتبرزالانسانيةومسؤوليتهاالتجربة

وحدهالحدسانكما.(لواقعمعوتطابقهصدقهكذلكويكفل،الحسالاستاذكانواذا.0المبانترالاخلاقيالاجتماعيالمستوىالىالميتافيز.لملمجي

العقليبالاستنباطيتبعلمانعلميةاوفلسفيةعقليةمعرفةيشكل!قىضعيفشخصيكأتصطئعهستارالاهومابالفلسفةالتشدقاريظن

الاستندلا!ي.والبحثللانسانوجوديةفكريةالعاسيةحاجةبعبتوأنها..ارتباكهـاتطية

فهو.الخاصفهمهعليؤرضقدالجمالي(لاستاذ(نيهفادريولابعدمرةذاتهليخلقالوعيهذايجددواننفسهيعيانيحاولالذي

بينماإفيمها(لذيبالمقياسايحائهاامكانالتجربةعنانفياننييجزمعرؤتالتيالصفمةهذهمنيتنصلانغبرهقبلهوعلميهكانفاف،صة

التجربةعنهتشففالمقيالس.الثنهذافيواضحةجملةلياوردهو..قوميومربكأفلسفاستاذانهوهوعنه

،"



،ومعمنهاانهإ..ذاتهاالتجربةبضرورتهتوصيمقياسفهو،ووقائعهادورلانتفىوالاوتطوراتهااحداثهاتحتمغمورايبقىانيمكنلاولكنه

ل!لااذصرف!منطقيووناوالسبب...فوقلاي!اوانيجبذرنرر!الىوانا!جرقيمنينطلقانيجبالمقياسهذاان.فيلاالوعي

القيمكجميعءلميهاسابقاوليعسبالتجربة!حقاالمقياسيكونانالعقل

ناقبل-الاقلعلىالنظريالعظلحدودة!ما-توجدازها.!.ا!صلم!!ة..ذاتهالوقتفيغليها

ولكن.الشراوالخيرءلىانطباقهـابحسبتقدروولالتيا!قعالتوجدهجلياننيعنيفقولالمجمالهذافيالاستاذ(ينكت)الاوأحب

المقياسى.!هـامثلتهـوينيمنعرحية1اقيربةمنطقدانثانجةج!ةءنعهلمناكانواذا.لاحدملكال!بستحقائقالؤلسفةففي.دلكنجراو

المتحدالوعيمعالتإربةواقعصوارذتيصةوهونسبيذافالمقالىلانالىفجزءاجزءاارجاعهومحاولةيالفيالاثرتثريحغلينايحتمالنقدبمما

يناقضشيالذبماالصموريالمنطقخلالرون/درسلاالىتجربةوافع..بهاآ!ارج!حعن"نسانسفيست!نظ3مشبماعدةوأعولمف!رين

يبدوولاالصوريةوحدة!4يخضعلافهو..الجماليالاشاذجمه
*.....0001بمو!بطلتنقديةطدةوتلد..الحيواننحذرهمنذالانسانيةاصوله

داته،حدديمتنادصوامعهو..هـكونوالبساطهاطارضمنللعمل

التجربةمعاناةفيالحيةالاءئالةمدىء)ىرفومم!بهباسهاوووح!قهذاولاستاذنايتضمنكطالفلسفةكلنتنضملهاتعبيركلفيفالفالسةنه

.بهـ(الخاصالحي"نطقهابحسبوال*قدم0ارسطولغةعلى-بالقوة-الاقلءأىمراءاتهجميع

جسمهـا،واليالمشهورةالهيحليةاللعبةاو،والنفيباتالاكلحكايةو.ماهوهاثم،عليهاسابقالإعتصهـبةمقياسااطلباذتيا.نهمنيوقد

الذيالمثالبهذاالاعنهايأتيانيسنتطعلموادتيالواسعخيالهلههناحضسته.تصورماعكسق!يهابينواضحبنصالانيف؟جأ

نط-عدمهاوللتجربةالمقباساسخباقاكأممحأوهو-قلبلمنؤأوردناهفيالحقيظجمةالمشكلةيؤلفالذيهوالواقعفياسالمقبهداان"

الاستاذيحبهكما،التكراراحبولاالمئالذلكدحضفيقا!ءيهـاالردهتعانياشيئاليسالمقياسهذاانلمنبينو"ن..القوميةال!نجربةفهمنا

الناقد.1(.الصرفالعقاكطانطق1مسمتوىءنابداهووليس،ذا-نهاالتجربةءن

الئص:هذاوهواخرقتالاالناقديوردزميفترض!مفلو..اللهسامحه؟التعيبرهذامنالاستاذفهمفماذا

عئدالقوميةللتجربةالفردتمثلمقياس،الاصالةووبسىنأ)ووفىجعل!،التجرسةعلىهـابقاالمقيالىاجعلاننياخرىشححوصفي

انتجربةكانتبرر.لح!باتهاليوروببةالابعادفيممئمخصاواضحا،جاهديتنا.وحدهاال!خاطئةفروضهيناقضنه1،النصوصتلكيناقضالتعبير

،ضمنالنزوعلهذاالجماعةوتجسيم(ل!اتقىوعالاليبا!ت!من!عاولااخرعلااولا!نا:النقطةهذهاوضحاناحبفاننيذلدومع

..الوحود-"مننموذجالبنيةاصفانقوميفكريبحثكلفيدأبيوكان،صوريامذ!باابني
اشي-تمامالصرالصوريالمنط!مباس-عليا!ستاذويعيب

هذاجانبالىيحملكانالجاهليانقلتعندماالوصفهذ(ناقضتالذينصدورضمن،الواقعحدودفيوهيالقوميةللتجربةألداصلية

المفقودالثاننالطر!اصلمنالقلقد!اوعنيت،ال!لقبنرة(لانس!ام.الذاتيةومولهمثقافتهممعومدارهاالنضاليةخبراتهمحفلألمني!إنوز!ا

لا....ابة....بة....ل.خ(نقوميةالتجربةغمارفيونحنأنناوهي،المثدلةاصفكنتولذلك

لحاشطؤربلعطبمانساناآب!يكرمرتهلليهامنبياويىق!عميزلعرشجاهلهوامنشقدمجوبهلنال!جا!ونموهالطوراتهانقيمبموجبهالذبم!المقياسوصوحبضسورةد-تشعر

لشكلهمنولولخروفيالنتضحملالثسبانوعالىمرلد-لعةولةنجتوحنتدعرصعاكالتهالتو!يم!-م.?.

العربلم.وجودهمرالميساقيري!يالجا!يعملا!

4

(لعررىيمنتقلقمداتهللوزاتغم!ئها!رعقكو!برأبممادسالمماكقنوسعوفيهمهلي!برلعالىلتامم:ل!مأردرشثغدررزاا. التطورمنطق.
ص-

القومية؟النجربةبنيمةفيالروحيأللأطتر1وعه-
واجباتبعض*ستاذيتذكران،الث*ائمهذهبعرالعجيبوءر4

(إفعاوالتحليلبالتعبيرالكاتبيملكهااقيالفنية)القدرةفيطريالمجاملة

انهشعرربماوانهخاصة،الهأنبعلىالاسهتاذبهرفنلاامحترافوهو

.!وفعلممااكثرجدبم!عملامامحقاكان-الدارعتصدر .ل.اق

صرىمطاعدفق-:25بةمجذوبمحمدللدكأورلبنانفيوالعروبةالديموقراطيةهـمحنة

0024مقصوديوفيسى3للدكتورعرببةاثتراك!يةت!و.

والتطبيقلاضظريةبينالحدإدللشعراأمقعودكلوفيىرلد!رالعرجماالوطنفيالحزليالوضع.-
!ريبا،لصدر

1(غرينغراهامعنترجم)الهاديءالامربر.

اليابفتححم!نو"!!لم،الهند،المصين،السوفياتيا!فحاذ)رحلءتعات1انطه"ة

قصعيدنج!لنقدكبعلىابصولمنللماض!ينعرصنعهدافيوقدلمشموروعاكاةرالمحيرلمعقيب4مقصودلموفيس3للدكتور(بورماهـ

عاىنظرات"نيلقبمفيمانترارةاللطيفعبدالاستاذيترسمهالذيأفىالتجاريالمهتبذوزيع:العرربباوفئافي

..الشعرهـ

بريرودت6922.ب.ص:النان!رمنلبنانهـ
لقدءكافيال!هاو،هـعولهال!ومنا!خيالحقمقعةالفئةالق!مهيما. ................،كل4

بينشديرداجد!قضيتها"نارتوقدالجدريىالشعرمنموقفههوما،

فيمكانتهوتثس!نهانتصارهعنالمتصارعهموص("نهانحسرتوالنقادالادلاء
......سسسيى....
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لانظرتهمتلاقتثمحيناالئمقادشغلتاخرىقضية،وهيوالمضمونالشكلىبينيرهـرسالنهبشرفكلوءنواحدناقديغدولم،المعاصرةالادبيةالحركة

عاى-!وائياينعهسى؟لردبم!ءة،لثكل،عضوياارتباطا!اارتبا!المافياعشضهماشسح31انبعداحمراا!شعرتيارمجابهةقلىالقدرةنفسهفي

تتموه!تتجزالاالخلقوعملية-،ا!صيلاتجاههعنبهوينحرلىالمحتوىالجمالىءإومرونمستحدثةقواعدعلىدءإمتهواـرسىجامدةتقاليدمن

تتو!!ررو!واسوع!القدبم.نراثنافيمابألىوعواحتفظوالبلاغةوالنفس

؟لشاعران؟لىيذ!بالفافلالناقداحسبوما،واحدةوقتيةلحظةفيمستقبلسبيلفيصاعدةخطواتالعضاريالموكبودفعالثقافيةقيمئإ

ثممنظمحسابينسقفيتستهويهالتيالافكارمنمجموعةامامهيرتبء.الانسان

علىجلابيباومعاطفةىوالتراكيبالالفا!مناخرلىمجموعةيلبسهاعنبمقدمةالعدرقصائدطىتعليقهالفاضلالناقداستهللمقد

.مقرراالجد.بدةدزعتهمفيالمحدثونالعربشعراءاحدثهالذيالانقلاب

خفيجريثمالمعانيمنقائمةتصيدالىيعمدلافالشاعر،تعبرهحدلماسيالقلمهاننجبر،(لشاعريةهفهومالثسعرلوظيفةبالنسبةاهميه

الفنيا!*لراخراجعمليةانبلفيهلاليفرغهالهاالملائمةوالتعثيراتالصورالتطورهذا،المجددونشعراونااستحدثهالذيالتطورحقيقظلنايحدد

الاولعنيبحثلافهويتعددلازمنفبموألاسلوبالموضوعتتمئلللشاعر.جمعاووالمضمونوالقالب5الانجااسنؤعبالذي-

وهيالثودةواحدةبئقطةا!لمتغيبرهذانوعيةفينظرتهالئاؤرلخصوقد

واعيةاحساسيةدفقةفالشعر،الاخرالىوجههولمحطاليهاهتدىاذاخىار!الميو!مرادعربيلثعرناا!دبيالتاريخلراسةانفي.الماضيعلى

تجربةةعنمهبللتعبيريكونحين.الصورةفيبفكلتهالمندمجةينفعلوالشاعر(زدهترالتيالعصورجميعتطبعالماضيعلىالثورةانلناتكشفءامة

(البحرةعاىدم)قصيدةبموضوعشرارهالاستاذيئفعلوحينمتوانبثاقه(لخاصالثورةتلدطابعاط،العهودمختلففيالاربف!ا

مرحلةكلفيالادبيالئتاجيميزالذيفهولأرممهفيالعراعواقع

الذيهووالمضمونالشكلاندماجيكونن5بدفلاخصوبتهويسئشعر*.ا!خرىءنتاريحتة

باهـداالانجرلجاءالمحتوىمستوىالىالشكلارتفاع!لولاانفعالهحردؤهـالمحدثتنالشعراءانمنتنرارهالاستاذقررهصحيحا-ماوليى

اهميته.كانتمهمافقيرا-وجلابيبالقضاةمعاطفليلبسو؟لمعروفة1الكلاف!يكيةالوطيفةتجاوزوا

نايريداقيابثلى؟لطريقةالىالكريمالناقديشرانوددتلقد،ؤلم!فيةفض!ايايشرحونولااحغامايصدرون!فالشعواء،الفلاسفة

المتطوراتجاههويستوعبونفىيهيعيشونالذيالعصرروحيتمثلونانهم

القصمسمتخدماعنهاعبرتانسانجبةتجربةلتصويرالشاعريختطهاوهم،مجتمعاتهمترتاده(لذيالمراعحقيقةويستشفون،التماريحعبر

اقرقدوناقدنا.بالحدثمنفعلةشحناتفيجوالىجومنوالنقلةعنالتعبيرخشلمنالوقعهذااعماقالفنيةاثارهمفييعكسون

واصالتها،حرارتهاولاالتجربةصدقىادنيفتقدلمفهوالموصوععتىغسنبكشفهمالوافعيطورونالهمكما،الجياةصميممنالئابعةتجاربهـم

تقاطيعفيالسكوتمواقعوترد؟دوالقافيةالوزنرونشيئا))افتقدولكنهرطريقةالكثتفهذاويم،ئنعوبهمقيايشاركونالتيالحقيقيةالنوازع

التطويرعمليهاطكما،الفنيالخلقعمليةاصولمعتستقيمعفوية

ر!5!555555555555555555555اقدممندالممتدالبشريبالت!ريحالو(عيةالبصيرةركائزعلىتست!د

ومن،جديدعالمبذورطياتهفييحملالذيحاضرناحتىالحضاوات

.والتصوورالتعيبرفيالابداعبعنامرالغنيةالمنقدةالموهبة

تةرميدابدار!فلسفةي!سنهشحدثوااواحهـاماي!صطنعوا(نالشعراءوظيفةوليست

هالمتبلورةالجماغ!يةالمشاعرءنانتاجهمالييصدلىونالذينعصرهمابناءفهغ

-5نماذجالفنيةبادواتهميتناولونهاالتيوالشخوص،الفرديةتجاربهمفي

اكبيرةللعراقيها!اعرة!تيارالجمور3.تعثيرهاعقفيتصدقمتخيرة

،لافقدوالفلسفةالتئتعرييىالتفرقةمعايرثنرحالىحاجةفيولست

./ستكلشفالشعرانعلىا!دبيالتر؟ثبدراسةالمشنئغلونالنقاداجمع

إراوازأستعرضالفلسفةانحينعلى،الخاصالمنموذجيتناولوهوالعامالاتجاه

ه،الخاصالنموذجيتناولىوهو.العامالانجاهتستنبطثمالعامةالقضالا

ث!!وسئ!أاإا--أإفىجم!

الحلولمنهاتستنبطثمالعامةالقضاراتعرضالفلسفةانحينعلى

هوالشاعوهدلىفاناخرىولعبارة،الفردغلىتنطبقالتبموالقوانين

الراتالجإم.تإلىاحساتئايعمقفنياتصويراالافرادمنمجموعةاوفردتجربةلصوير

القوانينعنالمبحثفهوالفملسوفهدفاما،العامبواقعناويربطنالالحياة

انفردية.القضايافيمعالجةمنهايستفادحتىالبنمريعلى(لمجتمعتهيمنالتي

يوجزوهوو(لايضاحا!فصاحثييتركرناقدناعندالفنيالجمالومفهوم.

.*بحه!ء.-3!ي!لم!صلىلهىكي..." ع!!!ككل(1الثحرةعلىدم"بقصيدتيوينأىدان!ةقطعةبانهالفنيل!لاثروصفه

لرأيهيحتجوهو،ابيهيدعوالذيالبيان(ربالى*نتسابشرفءن

طلابمنالكتبلهراءيمكنلااالقصيدةفيهافرغتالمدجم!الاسلوبئبان

المكذبإسسب!إأ(!فضاوان،و(لوانهصورةمنلفيدوااوبجمالهيشعرواانالمدارس

بسيط(نثرىاساوبفيالقصيدةحهـايةيقرأواانلهم

وفقرهالموضوعغنى)شتشعرأنللناقداتفقبهيفادركطولست

فاصلةهحدودااقامانهذلكمردولعل،واحدآنفبم(لسعريالاسلوب
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الصبدفيعرماءوجدواالعربيالوزنحدودتتجاوزلمفالقصيدةعجيبمر1وهو،"(لقصيدة

الابناءاحقادغرسواكفايةمنفرغناوقد،موسيقاهتنباوفيهاو؟حدمقطعيختلفولم

فقد،قتيلصيادقصةتحكىلااخترتهاالتيالنموذجيةوالشخصيةالقفيةاما،الجبردالشعرفيالمروضيللوزنكاساسالواحدةالتفعيلة

اكلبلصوته-الليلهداةفي-يرتفعالقربةمنصيادملامحرسمتوابرها،القصيدةبناءفيشعرناركيزةتعدولم،جانباطرحناهافقد

الىمسيحفراعةفيويمحكلو،الحواعدوامةفيالأساةطريقليسدوقداوسيقي،.اوالوقعالصياغةفيبهايستعانالتيالموسائلاحدىهي

بشحنةالجوندرهوتشحد،الدممعتركعنلعيداالعيترشظفاحتمال
ضروبمنبديللهايوجدحيناواليهاالحاجةتدعولاحينعنهايستغنى

عالهميقتحمانقبلبالاحياءالمتربصالمريرالواقعوهولوالتوترالقلقمن

التناحرعنهيتمخعىالذيالمربرالواقعهداانسانيةاللابضراوتهالصغرمننابعةالجديدالشمعرتميرالمتيوالموسيقى،الاخرىالفنيةالادوات

...العيشعلىونموهاوشفافيتهاتوهجهامن،التجربةداخل

الموردهيالبحيرةدامتمامحتومالصراعلانحتمياالنذرتحققوكانالىارنطرفيوجهتهمعيتئاقضالناقديلتزعهالذيالموقفوهدا

لهـماقطاعاالمجاورينالصعيادينبعضمنهاجعلوقد،القريةلاهلالوحيدالثعرهذايئاقىفهو،لخصائصهمقدرلممتفهمنظرةالجديدالشعر

فشبالرابضالسمكعئدهيكثرجسرافاقامواوالقهربالقوةلهومكنوااقيالجد.إدةالقيمعنوالمنافحينلهالمؤيديناحدبقلمتعليقهصدرفي

يثورانبدلافكان،استغلالهمودواملسيطرتهمابق(ءالبحيرةاعما!.الادجمماتراثناالىأفافها

الدمبسيلالرزفىسبيلفيالمستميتكفاحهميرتطموانالمستضعفونيبحتوهوقتلصيادقصةالتعببقاوجزهكماالقصيدةموضوعوليس

.11،دورمقتلعناسفرالصيمداجلمندمويصراعصورةانها،ررمةمحن

شاءكلمافسردتالامينالناصحلناقدياستجبتافيولو:وناءرجالاالقريةاهلمناحباءوفاق!

لاهدرتالسكوتمواقعوتردادالقافيةتزينهابسيالةحكايةاسلوبفي

في؟ستخدمتهفقد؟لترداداما،التجربةوابتدلتالفنيالعملقيمةمحودتهمفيرجاللحك"

......0100000001اصف!كانوافتيانمصوعمم!
المريهاه!الىلديربصببحهبداتكمالمصيدءحتمتحينموضعه

ضحاياهم.بدماءمخضباالحياةالىطريقهميجعلواالاتذراعقوقندىحباتمن

ءوضوعي،تناولاالسعريةالتجربةيتناولانالكب!بالناقداحرىكانوقدغرقوااطفالعنالايحكولمم

ويببن،انتهجتها؟لتيالطريقةتستلزمهاالتيالفنيةالاصولعنفيكشفالآباءعرعى

المضمونتعمقاصيلةالشعريالبناءعليهاقامالتيالعئامركانتاذاما

التلقيعمليةتعطلالخارجمنمعتسعةعناصرهيامجوالبهوتصيء..لم--

شغلنالمافعلانهولو،الفنيةالرويةبقصوروتشىالقاريءعنوالتذوفىج!ضي؟لمرسىلرجمباجمبنلهداة1

وهونمومربقافيةقممطا"للطي!تقاطيعارالقصعيدخاجةسيبالىمنبالح!صرهيمعلىلناقدفتفاعبد3لؤشلزص!ومم!سثطبخلالمعقاه

!-

وفنيادبيرصيدعلىيدهيضع-النقديةكابتهمنيبدوفيما-رئرةكىاو؟فىمر!ي!يرك!عل!01

التطبيقيحددهكماوالتقويمالتمحيصويعوره،والقيمالمصادرمختلط!

منعليهاشتملتماويبينغوامضهاويجلوالنظرياتيزنالذيالمحكفهو.مبعرهـسرمنينننح!منئس

ارسريالنههـالمعلىالقاريءيطالعالذياخيراوهوحقيقةاو4فزيل!سشدالسسمابفي1هدسرقضلالح

وشكريبكريغل!لحياتي(لذيللنال!زا.--أ-.!ممص!عخبمخماأا.-ا-.إ%-ا

البابفتححسنالقاهرة*ا!ثعنع!وبرث!يخ!ب!ببم%

بيرؤ-شيرمرلعوهـصل!جم!كط

..ا؟ديلىلاث*ريةلاخقكالمقاييماسحولامما-محارمفحيرتلز1ثزس!.ء
هـءحى!ئ!امااصعلميممىبر!س

--الجيارهحمدبقلم!...هـ1ورت!ث!هـصامب!

اللطيفعبدالاستاذكتبهالذيالنقدالادابمنالاخيرالعددفيقرأت

لحىدم"لقصيدةنقدهعئدوتوقفت،المنشورةالقصائدعنختراره

..الثريالقصيدةموضوعبينثلجياسوراوضعلانهذلك.."البجيرةأ!اشاعند،دنابهذ\من!سختؤحجز1

يرتب!لاموسيقياارتجلاالناقدحسبهالذيالشمعرياسلبهاوبينمخ!ل!جريك!ما!1وقىعموحر1در
الأسلوبعنقيهند؟فعاننحبادبيموقفوهنا..النغميةبالقاروةلأ..!777+يم01
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لاالئقطةفهذهادن..المرعىالاطفالوثسجة،الققيلهةبىيما.لميهلانرلك،الاصيلالجديدا!شسعروفي،القصيدةهدهفيالررا!مري

تسرالنفسيةالدفعةوانما.ازركشةلاالشاعرنفسفيفراغاتتركإكب..بهتءرماتسجلفينفيااستأنلالايملك،متيننشاءراي

الباطن.النغميالافسافىعاىالتامالحفا!مع00بغورتهاتراهالذيا!طالنغمكأ!النابنينبر"يبممكوهوقمبف

لمبمفهق!بقراها..ثازيةمرة(لقصيدةهذهيقراانالناقدارجوالإيبالعضفوقالمئغومةقبلانهيطبعوهوالنس!بمزكرى-كما..تقراوانت

....لىلمضا

البطيمهض!ك!ز،م!فينائثمدلشاعرقرفيلهاجعيمياولويبصوقعمةسور،اواحمهالعةصمدر"ءانهـا..الجادالواقعيجوهفيو!والشماعرإ!لتهالاالمورروقاغدة

ط..انانحئمتكماالقصيدةهذهجوفييعيشلىصتمافهو..الإدىاوضاقت..مساصخهابكل..القفعليةمنطقبكلالقصبدةفيكامنة

.......منعجزاالاستصللاليةالقدرةهدهبرجسبالمناقدوللأن..تراصت
ور؟ءالحعيلادديبصمى..تصعيالعادلالشعري(لاصغاءحاسةدامت.ء.....

..الجدودةالررةاللقطاتتاحذالمثلةان..المحددءالنعميه.ادصاحاتمنوهروبا..المتماعر

...اصغاءهولواشكرلا...ائأرتهدجفيالثموجنظامجدبربواقعي!اعرايأتسةفي

راحةتكتبهلمانجعا..غيرهابمسماحة..موجهمساحةتقماسفنيمكل

الجيارمحمدارالاهرة..فوقهاالهواء

(لعجورقف!يتهاساراءلقانهالبابقتححسنالتذماعرفعالهماكل

لاجواللتجربةوأطلق..السابغه(لفضفاضةالملغوبةعباءتها"نثةالقص

فيتفعيلةالتجربةبخطواتوسار،النهـائيةا!كلماتا!وارفيهتت!دها

،،لىالاواوجةا"حوللاالكلمىصة؟دعاءتجهرلاباطئيةوحدةفيولكنهـا..المدى"كماسكة

!االقافيةبجحوصولاالداوية

الشاعر:يقولفحين..هعيمثلاخذ-

ؤقادنبهلبقلم.0الجرادنىلهبط!

..شيكهالقى..صيادااشقى*ا

قحعةاوطويلةقهمةلايلخصالنقادمننوعانرىالماخىفي؟خل..دميركةفي

اياس!ء!ىجكقدها.لمفكرذفيوأ!،ناعمورنحفاوعمودفيقحميرة..وفيروالصبد...ولؤلى

مقابهـ؟.يضعثم-الحقيقيةالقحةءتيكونماابعدهوالذيتلخيصه...دمت!وف!..الثميكة..لكن

والفأريءاذلفا!ويصبحوبذلك-الفهاالىالقصةحولواحكامالهـا..ورىلاالابياتهذهارنترارهاللطيفعبدالاستاديحسبهناها

!ر.وا!االتأعيلةخطو(ت،لارهفكسمعهالىالعروضودرس..شاعراءانلوولكنه

لأ.تبعا0.ويضمهابقبضمهاثم..جناحهاويرضننزالشاعريمدها،الواحدة

المنسعريالاداءقدرةوهذه..المتهدج.الناطقوصوتهاالتجربةلموجة

...صاد!تنماعرلايالجديد

حلبماقري!ماأاالحديسثصعرالنهعاىيرت!لم"البحيرةعاىدم"قص!بدةوماحب

..-امر.لج!طشاعراحياتهبدألانه..ا!ئظرةبضحالةاو،التجربةبيفاءة

ا.مشوا!د"سعيدبوروحيكلن"الاخيردروانهوفي،القديمةبالمكلاسيكية

5511نناتحريرأن..الجادالواقعياوعيابحكموجدولكنه،ذلك
ذولط-ائهأ1ؤا!أ!ظ!عمل..المحدودبالعتيقالرويمن..القافيةرونالعرب!ةالقصبدة

سهنسئر فلأشد..الجدودالواقع(نسانيةتلزمهو،-الموضوعيةرحابةتوجبه

اث(هـروكان..الكلماتقغسداخلطوبلةفتوة(لصربيالشمعرمحاشر.

لى1يضطرولكنه..المتذمامحةبهاعتهالالفاصدروبفيإسيرالعملاق

محدود.سقفه..طويلطريقفيممأدنةمدةاطول،هـبمبمررأسهخفض

واريسو!إبعدادسهلةنزهةالجديردالشعرانيحسبناقد!لمكل..صوتيبأعلىافول-

و!ءفاذ،1..الناقدعديقيبا0.ابدا..ابدا..اخضرشاطىءعلى

ومسكشصفو..القمممردادوالاأرلأ!وررلاجرروةنزهة..الواقي

تأل!أس..الانسانيهالنفسفيالمج!ولةالفابات

قاف!ية"يرعتبركتابتهاوناءالشاعريحكم؟لذيالمتجريبيالوعيار

هـن..المحياةفيماكلفيه..صاعداانسمانياوروبى،جدبربة!سية

المئجدالدينصلاحالدكتور"..وبساطة..وشمول..انطلاؤ

البابقنححسنقصيدةاراره!اللطيفالأستاذ.عبديقولوحين.

ءفوا.رنبتقالذكبالنغميوالارتجال..الشعربينالطرقمفترقفيتقف

طويف!توقراساو!زحا-إمةاحنماع"ةدراسة...الموسبهبقيجوهافيببصرهيوغكاويتعمقهالممانههداءن.بفهم-.

.....!..النقديةومقايعيسه،قبلمنالفتمعر،بمتبلمالناقدلانذلك..الغي41

كانتولو..قصيدةاييغلفالذيالمطررالئغميبالموشاحمسحورة

والئ!ثمر.لالطباعةلاهاليةسةالممتمناباك!ج!د!4ابىابفتححسنالمشاعريركصباناسهلوكل(،!ارية

التجربة،صافةعلىوقفلكنه،القريبالغنائيبالاداءحنىاو،الهوري

التكبماالدمموخهالى..نظرتهمحدداعينهغصبيشدالواقعوكبر؟ء

الصياد!جدافوصوت00نفسهفيزنداحالبحيرةلسطحعلىرآها
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."المنظرلهذارعباامتلأالذيالعذبالصغيروالوجه"الوجةلقصةاسماغيلصدقيالاسنهاذنقدقراتحينماأحتهكذا

:رحتاران!رولاامرينا!أما!،احمةالرساخلافلمل-رسالةفيالاولالحبقصةعندهفهي"الاولى

عرهـصزل!لي،،ويحخمخعلعواطفهويسخج!بالخاحةحياتهيماركسهل.الرسالةهذهعلىاقحامبلاضافلتفهى

حو!4؟يرورمابهذهاعجبتأنيوانفعالاتيمشاعريليكقارىءللسجلاتوأحب

ذإثمنأبع!هوماهنهاكلات-لهاجنعلى-!للأقتهعنورلىامء،يعجبانصدقي!الاتمناطلبانيهذامعنىوليس-القصة

فيحقيقيةعواجهة-مواجهةفيللاستبساليطلبهاليمواقعهناك--حقهشيءكليعطيانمنهاطلببل-فعلتكمل

وثجاعة.!ةجميلثعرياطارفيتدور-يائهاالىألفهامنحبتجربةفهي

.*-ة.-.اقحلم،اواضافاتبهلوليست-القلقالشباتنحن-جميعاوتصورنا
لهيم-حبهمارغم-دتاتهاتلستنتحيجعلناهدالمولعهواختياره3

فييتطلبهالذفيالمستوىوغلىصفهفيبشجاعةتقفاتت!طعلمارادهاالتىالفكرةموقفكليحدمالمواقفمنقكرابطةس!لسلةهيبل

*-فهمنلهاانناوأظن-الكاتب
.السيءالمضطربواقعهمعصراعه

7خهشارولو-الجهدمشهاتطلب-حقيقيةمساندةساندتهلوأهلمعادةتجربةاسماعيلصدقيالاستاذيقولكماليستولكنها

؟الفراقفي!شبنكركلنعل..حيا.تهمنالفترةهذه!بىفعالةماركة-تتحركالتيالارقام،المكررينالافرادمنليتالقصةفشخصية،مكررة

أظنألا.للعللمهذافيوجدتلماذا.تعرفو،تفعلملذاتدريلا،صباحكل

حسخةدوت-التجربةهذدتكرارعلىصدقيالاستلذاستد،لاملفهـوهذلورغممضطرتقلقمجتمعفيانسان...بختالىانساتانه

:الجوارمناقتطعهبمل-ففيةا!حثفيوجهرالصدا!ةرر!ررفهو.ويقدر!امووليماتعليهانلعرف

الليلطوالتنمالم-الحرماننجماجميعمايشتركون"نمطهنفسمنكذلكواصدقاؤ،غنهل

حضنفيارتمىقدبعضهم"نرىثم"المستقبلمنالبهموالخوف

وأنت؟..كلا-
ايماتوافسح،،.لذلكيدفعهاندونوالنضالالعملالىلجأوبعضهمفكرة

أناولا-قلقبلىا،ستسلاماواليأسقلققلقهموليس،قلقونجميعلنهم1

للذا-عظيملعملوتطلعهم-مونفينبينالاختياروقلقبافسؤوليةالشعور

قلقةكنت-هذاحيا+لعا،العامةحياتهفيهذا.وجودهميبررو؟حتىلهيجهدون

هناالىعبكرةبكجلءماوهذا--وليستدلالتهكانتأليمواقعمنيقاسيهبماأحسفلنيالانسانالخاصة

كألكإليسايضالاوأنتنعم-بملاعحصاحرووتحاولالمرضاكلهالذيالشاحب"الوجه-شيءكل

ءـ.التقيؤ،مننفسكهاتمنعان،الالمضدالنضالقسوةفيهلتحجرتقد
"...ايضالاول-

يكوتفربما-عليهنوافقلا-القصةمجالعنالحوارهذلعزلان

نجعلالذنيالجواطالسهلفىمنليسأدصد!ارواسماعيلااللاصكررفمهلحوبطرفيصبحع.بمام!النسلا!سبنمإأس مكاملا.كلاومجالهالحوار

معاداتكرارا"اميركيمواطنالىسوريشاعرمن"الرائعةنزارقصيدةلأ

بلوالمجلاتالصحففيونقرأهصبلحكلالعربيةالاذاعاتبعضتقوله

الرائعةالقصيدة!أررواعهد
هذدمقاطعبعضبالنصيقوليكادبالسماسةالمهتمالسمهارعرجل

ليسهذاانلقلنل-الاقتطاعطريقة-للطريقةبهذهنقدنالواننا

ككلتتحولالقصيدةنقرأحينماولكننل.معادمكررونثرنثربلشعرا

الشاعريعنيهاجديرةودلالاتوقضليامعلنالىالمكررةاللفظاتهذه

اللفظستعممال1بينواضحاالفرقيصبحوهنارائعةمبفنيةعنهاويعبر:جدابربا

فينايثيرهماشيئاءوبيبنفينايثيرولايومكلنسمعهالذيالحوأراو

.القصاصهذااوالثاعرهذااسننستل

ا،ست،ذفللوكمانقدهاوقراءةالقصةلقراءةواحاسيسىانطباعلتيهذه

مشلغرهملهمالعاديينالقراءان"القصصلنقدمقدمنهفياسماعيل

مابمقدارا!ننالاثرعلىيحكمواانويستطيعوت،الخاصةوتجاربهمالمنجدالدينصلاحالدثضور

الحياةفيجديدةآفاقعلىعيونهمويفتحعميقاحححثاسمنيمنحهم

."نيةنسللاا

واعجابتقديركلناقدهاوالىا!ولىالمو!!بفدلىوالئتنرللطباعةيلاهليةهـلموسسةكنبمن

فوأدنبيلالقاهرة
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نءعبارةالأولىالموجةضاالناكدفال.المخمموتعنولنكلمالحاكد!*

بدلاالقراءكلا!اواظن.الادباءمنيسعخهاكحباكبالاولىالخجربة01ادضما!!الاولىأولبئا"

الكتالا.منلكتصالاولىالتجار!قرأواقديكونواوات

ببدرد؟كاالكاتبياتالمولكن

وثيقةنفسهوموحمثادالاتسبيلعلىالاقدذكردالذيالحواراتم!الشريرفلطبةب!لم-----

لللتحرلةاص!الاحعمقوخححطحدلدمنتالكللهحاءلملافات..-،--.....-بة..
....--.....وعيومحوعدمعمليهولبس!وحلوبلءعمليههىالماألا!دمخمهات

.بحدقمعهاوالجاربالإنانيةالمثماعرتلكونقدب!واحترامنجاءفيالماهمةفيالصادقةالرغبةالاحمعيئهدفمنإهاب!لية

هـز!صسيقدسوالقحةهذدضاءدبعداولىتجربةله!9تسيكوالذيناطالرائصءانبالجصفا!تكثهسلمعهاالنهاقديتوخىمساهمةأ!نياا!عملا

للغاتثياواءلانيكيانهمبملءلخوعلوقدالاتمريدعوعلولناللحظات.فيهالعفسوانبعنيبحتاتقنلالمفيئة

طجة"أىاوتتحولالحياةفيهلتصلحضة)!.تبالكلهزارزوعلىايىبدطف!اك!رفيالمجاالشعبلننتبم".خوريرئيفألاسطذظلوفد

علىالريبعشمى!اشعةننترلأتاذمكلفباتذس"تماثظل"ر!الملمواتغدافهمالومالثعبيفهملماتفا،الدربلنناخفنيطاقتنها

تخلقوبر"تبلستخلقيملتبلالمنمقةألالفل!عذد"اجليمننححيلخد
للتعذتواتالنفارلسهميهمالذينللو.صطاءهؤلاءالفهمعلئأعانهبغفسه

الانلنجبة.عروالمثلالإحماكلتتعميمطفيجديدةمدرسة

يستكثحف21توعيمهمتةينسىملفيهـاالناقدلانلحيكات"في!ال!لهمنهم

بدو!الاكدقاءمنبحدينهجاءالكأ-نبإتقالبلبهذاالناقدلكحهفلم

العحراحدثهماوخحالذيالكاتبءاى،-لىعار3الناقدأتكاولومناسبةرففييوتن!بوضوحلهلقراءلوصلهاالفنيالعماطليالمزرهرةللجوأنص

وحديف"انهسلفلب!تقدتبالكلاتكماالريإطحذاشابفيالحدتجواتمحنالبجثالاسيءعلىيلوىلابانحقهميمخح!مولا.علبهم

.بالطالناقل!منهاينفذثغرهبتركلاكيوهذالزملاعلمسكانلوفيالثعفأجوافبخالقاةقيابض!يوفيكوكتالص!فيالضعف

هـ3ررالملللقراءةننيجة.حدثقدالالباص!كدااتاعمد"الموحةلقصةاسماعكلىصدقيالالستاذثينقدهذاانحورر،الفنيالعماط

مبنىات،امهحمىضاقح!الكاتباتقولهعلىالاقداحمالسبوانى.لنقاشلوحيداطلأشكاذالاولى

نه،يةعليةرتبقدالكاتبواتخصوصاالموق!هذاعلئكبيراقحماكلمةتكمبالرلسالةاتاحبولارلسالةفيانهاعليهاللناقدأعتراصركات

ألموقفهذاعلىالثنلءمنحقهالكاتبيعطلمقدلنالنل.القحةهذدالرسىلةاتبلط،الذاتدثةومحلوالذكرياتالخار-هيةالثمطحاتفيها

مضطرتواقعبهيئيجمعانالمحللمنلنهرأىحينماالسليمالايجلبي..بالمخلصروتنتهي..بعزيزتيمعروفهوكمانبدأ

حمردمننفسهعافت.الحبوارجأالواقعمواجهةفأثرمضطربوحبوقعالذيالشكليالالتباسطمندعنل.القصةفييردلمهذلأتوافئ

الحمرةاندفاعفأوقفاكجزعالاصمراختهوجهرأىحينمابللحبوجنتيه

الاصفراخهوجهمئليبعثهلوجهمي

الشربرفعايدةالقاهرةع!وهـهفىص

*%

فيهلاغناءالذيوا!ق!"..اظيرةالترعة01!رجمبلادبفينوعهامنمحاودةاولى

،أ-حديثااصىدرت

(أالسباعيفاضلبقلمءأ--

يل!عودطالبوب(دعابرديندون)،)ايطقطقو!دماقبدمؤبنرالثسكودطرمنباحكامهمروهمابموالروالم!اصا-س

احكامهمانذلك..السينماواعلاناتالمخازنواجهاتعلىوبتفرجونلباقرتحسلىر

(لندمطفيالببلوطالىبحاببةومى،والدنالطبط-دائما-مذا

ا!رغودكنه،"عابرباراءوالاالا"(الصعاضبمدلن!ننامزيددعدصدإطلفرالهاودقد،،لواوء!اسكوا-ء4،ءى،لأ

ابداءعليهفرضوقدالاقالهامابهوكأننا،والمقطعيةالحسمطابععليها

ناينثننكماالناقدتجربةيعشلموكذلك...الرغبةغ!علىالرأيالمكتباتجميعمناطابها

الذقد.تدبةتعاتر

والنننرللطباعةألاهليةالمودمسمةكنبمن

،5791الاولىكانون:القصعى-"الآداب"منالماضيالمعددقرأت)1(

اسماعيل.صدقيالاستاذ
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اكؤمئهاويتعاهور4(لمعادرالوقائعر!مورالصغار))وار،"رمزكل"نتشوفواننجعيإانهفيهـاقالب!قدمةالتقد"!راباورإفئازرا!الالىوخل

."الرموربفهمورمماا)ىا!ظئظىتسهلالتيوءي..رديهيةاشى؟ءلعحم(هـأ)"،ة!الجياقصةافي

رونايسىا!ليهـهمب؟ا(جدة))موضعالقصةفيالرمزاليس،وللان.!رالماالعربيةأقصةافنلانإ()إخاصةرصورةسة2ا(حايةالعىليالقضة

ليسبل.الواقعباساوبالقنالحادثة،*ظبانالقاصاعلىالمحتمانقصةوبدووصانط.((البببهيةا!مور!هـهالىإ*ونمااحوج،/بىا./خهفي

وا،داكدورالاسلوببهذاماتجربةصياعةالقاصمنيمتطلبا!للناؤدثانبا،((الجدةطابع"ا)قهعةتحملىاىاو!:هيالم!لقر(يفيالعرببة

التجر؟كأالؤنانباستشفافيرتبط!،داتنامرهدااى.دلددونيدادفي"قيالفضال!بطة"تبعثانثالثا،((صيةافانحةتجوبة))زكولطان

فيكتبها،القاصينمناثنارواحدةحادثة.بشهدقد.الزوايامنزاويةمن.إ."القاريءنفس

ذلكفي!ن،زاويتهاختيارهعاىاحدهمانلومانلناوليس.زاويةورنكل

كلها.الابداعلعمليةهدماطقصصهفي-!مبصمهاقولولا-سكينة،يعملدلكبعد،المعاقوراح

))حكارة"وهي)؟"بم"الخ!رةالىترعقى))قصتيالىووصل.الاربعالع!دد

ياسلوبالقنالحادثةمنمختلفةجوانبرصهـتاىلىسبقانه،نر
...لمقصةتلارويدهيحكيالمعلمجل!ى.مهرءإىالمثلثالعدواروحيمن

-السباقوكنت-العربابناءنفوسفي6!رهاحيثمنرصدتها.الواقع

برماثرو!فيالقويطمعترصدالحهـما.بةكمانت.(لرمراسلوبفيالعدوا!
"صحائففيثم)4(،"الرمي"فيثم)3(،"خ!نبمنرجل))قصةفي

لبصيرةتتكمضمفسائعةسهلةاجعا"اانفيجهدتوؤد.الضعيف
مقاوموجهةمن،ال!هبالمعركةقلبكلنودصدتها)ع(...."جديدة

بعد،احببتولقد..)6("الموعودالكيان))في،سعيدبورفيمناضلباذةفيستنسمعر،،!ارو.يدارو-ا!ئصتاوللتامبهـالصيغير-القاريء

غزلهاالتيالخ!يوطيظحمابهجدإد(نجبطاخطوةكلفيويمسك،الأكظنشاف
فادطالرمزفيالحادثة))احكي"ان،اجددان،"الصريحة))التجاربهده

الموضوعتناولفي"الجدة"الىإبعوالمعاقرأينالقد؟ذلكعليافيمنع.الواقعةحنقعهفيالعدوان

تجد/بى؟"نانيئا،الاربعالمحاو!تبعد،ا!رمزفي!ى"افلاالقصصيكإ،تعيهرمزيبنتكل!"انهاقالى.ا!فاضلول!القمةترقلم

فهـمهمذلكيصنيفليس،العإريةالوقائع.رمهـمونالصغار"كانو(ذا7"والاضطراباالغموصفيهابعث"مما،((متكللفانشائيوباسلوب

يستشفءضدمااثراواعمقدلالة؟بلغاصياناادمزيكونالا؟مرموزاالواقعواعهـقىاقوىالم!ريح!افيهيالقئالكحادزكأفذةتاريضجمةحادثةو))ان

بين"المطإبقة))عالملهويتفتحالفنيالعملخلالىمنالقصد"المتلقي"

؟2والواقعالرمز57!1الثانجاتشربن،عشرالعاديالعدد:"الآداب")؟(

حربمن،والاختراعالعلممضمارفياليومالعالماليهوصلماى91.-ر

ه

تشغلكبرىبالطكيدقصببةلهو؟لغئاء،للبنصريةوتهد،بالمدنيةجملى5!ن،أقيالار!

افذ"عاالمجهاقضمةجميعانلكءلمعناعلىنمحمحفحقافيلعقلكللرندعيىولهذالرلما13قا5حص!ىمقسار

...............دش

دهنية)7(تمثيلمةفيالهندورياستاذناعالجهافادا

راىوور،الاولطالهةمنالنارسارق،"لروموليوس"لنا
..

معصم50لمصمي5
ه

!((رمركلمنواعمق(قوىالصريحشكلهافي

."والغموضطالاضطرابفيهابعث"زانالرءالمعلقالاستاذويزعم
-5

،وقد"بالاضكلاب"القصةيصمالرابم!.اسانيدهذااعرفودستأاحدثالشعرجمماالذ!يالدلوان

التيوهي،"الغموض"لشولهاوكف!واضحمنطقى....و7-*
.....بس!لسملي!ر

ه

مطالعتهافيالقاريءفيمضي.،الاولثلثهابعد(لرمرمدلولفيهايتكشف5الماصيالمو-ميصجةا!ىبر

أ!ذاعة،لى1القصةورمتوقد؟المدلولجليةعادفوهودسلهعلعط

ه
المثقفوالمتعلموالاميوهموهرصتسجيلها-قبلاذاعتها-علىفئةفيهااكلابى

5791الثانيكانون،الاولالعدد"الآد؟ب)ء)3(!

7ء91آذار1(،892العدد:السورلة"الحندى"محلة)،(
....

ا!دبيةالمجلاتاحدىفيقرير!باستطلع)5(1(الادابدار)

91ع7نيسان،الرابعالعدد"الرسالة")6(ه!-

وقد.تمشلعاتمحموعةضمنقردماوستطلع0"ل!ركان1رهرة)))7(هإيروت--4123.بص!

..........

."الاصدقاء"اسرةسهرات(حدىفيالمؤلفالاستاذقرأها!ىص،
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فحوا!!فه!محاىفاجمعوأ،،منهمتفهمكاتجتاداما،ليرىامرشا!اظلون

ال!تح!أ-حماعلىاكنك0ك!)8(الواقععالمفيرموزهامنرمزكديطبقماوسموا
رسانوحقا."متكلفانشائي"اسلوبهاانالقصمةعاىالمعلقوينعى

والتقرأهاالكتب!ذدمننسختكاًشتريتهلالظصةذلك؟يعيبهاهناوهناك.ولكن،هلقرادفاتمنيخلولااساوبها

للاح!ف!سارعدكبوللالمخوانككفاتأ.يها؟لااواالاستطراديحلوالحكايةوفي،"حكاية"ادر.انهالتلاميؤهالمعلمي!حكيهلأ

ا!خنفاد.التار.بشيالقصص!وفي،تاريخيةمسحةذاتةحكارافه!ثم.والترادف

خلافا،البطوليالقصصفيتساعكما،والعبارةاللفظفيالجزالةنساع

"،أ!.الآال!كلويح...
هـ0!هالحوار:شذامثلبركيبمماالجزالةقلبستذلك،وعلى.الواقعى!لمقصص

.الحياةرمقغلينايمسكما"ترعتك"خيراتان.."همام"يا-

اجزاءثلاثةفيصدروبلادكامتكلتاريحروايةاصطو...جبرةيا،ا!رحب،على-

.يختتمونجيرتكولكن-

املرلا1-ءص!اذنالجيرةكانتفلا،جارهالجاراي!خشى؟يخشونماذا-

لحليتاغضبة،مقبليومفي،تحدوكمانالجيرةشىيخوانما.لا-

لال!معلامكطالعربتاريح.تعهد(نريدشديد!روسامرنامنفيصيبنا،خيراتكمعناففبضون

؟.تع،هـتريدوناي!

أهـ:ووضم!عى2!الحواوحسنلنات!نعهدواادط!

لإسلاموظ!ورالعردىالرلمموللمميرة.لاال!لطال!سصم؟جيرانمنبكمواحبب.ت!دنافد!

حير،مناوضكمتدوهبمامدناءنيوماتتوقفواوالا-

أثهـىلراافىه!!5-سس!+..... 01الضالذلكرضمناؤد-

ألانرنعصرمنالثانىالقسم.حيافنالشريا!فانها،الثرعةصيانةعلىتسهرواوان-

.-!.طبتناعينلانه،طلبتممالكمضمناقد-

علي-ير-ممر-بمرابر...وور!ر

الد3ورثكبببر"لادبرببقلماؤفلبتفقد.ليقصةفيقبيلرأكيعلىاعقبانلاحبكنت"ا

طسىاسعدمحمدولكني.فهمهمعليهميمليهماحسبالانريتذوقونالاصرينادعان

ماضوهو؟لغرابةفينحايةباراءفيلقي،باريهالغرتعطيالقوصوجدت

أو!غزابنربواجهاتعلىويتفرجالفس!تقلبويزدردالبزريطقطقطريقهفي

نما.السبواعلاناتالمخازن

كلالتثبيظفيهوان.غناءغيرمنفانه.العابرالنقدقنا،اللهم

مدض،"غارصفيغريرطفلالصحافعلىمسحوقهينثربالسماشبهوهو.الشبيط

الطماعبن!رونغفلة

آلاحمترلمسرقبمي!رإلامالنفماليصمفحاالاائعهلسمن،صفحةالممهـمباعىفاضل-حدب

لمملوف2الخا!هـفوزيالشامربثلم"الامدفاء"من

الشبابالادباءاحدمنرسالةفيجاءانهنقولانالطريفمنلعل)8(

ينكشف"رمزهاانالقصةعلىيؤخذماانالسطوركاتبالىلبنانفي

المعلق.اليهذهبمانقيضوهذا"بة،1منتصففي

محر+!اساثع!

لسلأ!لارضثنلىنقلمثففشةعؤجمبيرالمعدطمنقأعى%،؟ك!تي5!لو لا5تمئ?سسراشبير
رجبروت-الاندلسىمكنبةرارمئشموراتم،!5عرفممىصيهرو..مإلف

01ء-46،6!!ابركص!س-سرره،ص--
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