
محمدالدينمحييالى

...هي!أ...يةرلؤمواق!ألأأاشر*

د!لثصاا،بيلحزا،يضولفول

ب!ل،فردكليحمل،غفلجمهور،هاجمهـوربمظهـريرظهـرانالحزببرحمبريرفبقلم.

لهاحدودلاقوةبانالتء*ورهذا.ؤردلكلالشخهءجمةبالقوىيبنيان،ا!فوضوي:ا!لأةالت!ريةالنماذجهذهتحليلالىهنااقصدلا

كلها.الطاقاتولتفجيرقلحماسموات،تحملنااروقيماؤ-جةعلىالجوابالى(قصدانما،الشاهد،الحزبي

تقودقد-جمهور،طامحة،مخطط-الثلازلةالمناصرهذهانبيدتحليليعنتكلملانه،الادابمنالاخوينالعددينفيمحمد؟لدينمحيي

الشخصيةومسؤوليتهالنقديةحاستهولفقدان،داتهءنلالتخليالحزبي)1("نجالتاريحنصع(رنقدر!ل":كأجمبؤي"لثتا!د"

.نسانى،تخاذها1دائما.برة"!احكاما،كحزبي،برتخذ،غالبا(نهبح!بثمحمدلدين1مح!يللسيدبظهررم"ا!شا!د"مدلولىيركوناناخشى

الدقيقةالمعرفةعنولا(لى"أمل،عنيتخلىلاالذيهواخيراالشاهد-3انذكل،رر!لى))منفعلفييبدوكمارآهولانه،بس!بط-فيلانهالاغامضا

الشخصية.بمسؤولي!تهالارتباطعنولا،بصيرتهوضوحعنولا،رلموضع.عنهاتكلملمحيث"؟التاريخصنع

لثريطة،اخرينشاهدينالىويئضممحزبيايصيراننلشاهدردطالخامسةالساءكألروايرة"تصليلي!واليهأتنيرالذياور-درفاروبالفعل

يقبلانهلاالا،فوضوياالشاهديصيرقد.الامريرمطوهحيثبرفتمان)؟(.اثورةمتن!كلة.لا،التقنيةمشغلةرطرح(لذي،"والعشرون

حينذاكانهبهد.ذلكخلافيفعلانيمكنهلاوحيثمكرهاالابالصنف3**

قمد-الا،!رماندون،بدءباديء،انقاذهنيرمهماانقاذ:قرارينيتخذأدحاضرالوةء!ض1،ا0"ا!صم"و"ارللأ"وليدةهيثورةكل

العدادة،اننماسمناكئرال!با!تماسثمورون-افضلبنسكليبنياننم!ذجالىيؤدي"ا!لا"عندالوقوف.جدربوضعبناءوتريد

بل،العدالةعنتخليالا-آلهموقفهيمليالذيالاساسيالقرار"د"ذاتؤديالمسووليةوعودون!ملدون"النكم"الىالمسارعة.ادفوضوي

وغببراعدأءدائما.نتركناانهابرمرفلانه،يرتجاوزهاانالحبالىطلب.الحزبينموذجالى

العداله.انقاذوعلىالتوحيدغلىقادروحدهواحت،ووق!عينفنحن،انقاذهيمهنمامقديرن،ومسؤود"نجنعنالبناءاردنااذااما

،الثورةخيمةغبر،احرشيئاليساوالحؤبيالفوضويانيدوهنا...
.-.ء-ء.الحزجم!نمودجيحقتىاىذاكاذوحدهرلمشاهديمكن.الننماهدلمودجاما

التاريح.تقدمفيبنائيايساعدصادقاثورياوحدهارشاهديكورحينفي.ضرورياكاناذاالعضفاس!نخدامايضايمكنهووحده.الحق

***
.ضدهيرثورالديالوضعر،دمانشيءءلقبلالفوضاوي،بى.إد!1

كانمحمدالددنمسصرصماا)سدان،له3هذااءتمراداطنولا..اء...ا.بة....!-اذا،.
....-...(لهدم،عيرينتجلا،لمستدبلهبادددلهلوم!فيإ*نلملهمه

)1("سلمي"مفهوملانه!لشاهدمف!و!طعنقولهفيمحقا..
...صدهترتدووررقابتهمقتورتهنثائجوتفلت

الذيابالبمبهذا"؟الناريحنصنعاننقدرهل"كتابيينمتهيلذلك

:العنوانيطرحه.الاقضليراهجديردنظامالىا!،!موراء"ىالحزبريود،دف-2

(مثولة؟نها.غيرهاهنالكوليدللض(ريخالمفردةالامثولةهيتلكم))تقريبا-عاجز؟،وحي!دانفسهرجرىاد،وهو

والمشنقبل،الماهتبماثقلاإدينابينتضعانها.والمسووليةارفياعةينتظم،اخرىقوةتهزمانوحدهاالقوةامكانفبانويرى

صميمةي(غناها)سرهاكشفان،الاعترافتوسلالينالمةموسكلماتفيمخططانةجم،ور.،طاعة،مخططال!زب.حزبفي

وافبعزمنامرتيطالنناريخانتعنيالتيالحاضرطئ!اة!ا.ا!اضرانوو!رلاالحزبلانطاعةوهوالناسمن3:رالاالعددلضمبسيطة

صعوداحادثةكلمننجعلان،مهمشنماوان،!مناكلمنثيمءكل!ظروغيابارضوخاشخصكلمنعمابمبايطلبهناوكلن،فردكلبرأييرأخذ

شيءكلانقادان،للافاعةللإبناوقتالائاا-ارررخا!قول.ا!انيااندجبث-،للعملضرور؟الحزبليراهالذيا!شمخصي!لطمل

".لحظةكلفيممكن))على(صيرا.الرئيىاوالحزبلمكوده،كم!رانه:كيرترلاالضرجم!

حي!!عيرلئهمى!حيةكددفي،الكلبهذامنالثانيالفحلفياكحا-لعركأ!)1(-

ظا.نوكيدهفيمحكقلكانمحمد.الدينحيمالسيدانكأ!كارىلا)1(برءيهـشرجمةادريسىسخيلخور3الدلثر!ثوقد."العادنون"طكام!

ولا.الملحدصالوجوديةالىتؤولالوجوديةوانمثالية!يارخخصية."الاداب"منالاولىالاعداداحدفيالدرالسةهذ*كلن

."للتالىلمجخالممحيحيةالرؤية"مغهوموجداين،اضىجهةمناعرف،بالقودواظضةا!خقنيةاظهيألاص-!لميلالتصمذانتيجة)2(

الملاحظة:بهمذهايساليولشحمح!طا.الات!ظا!خدامفيد،ور،تأفأنها.سيئةولاكالحة،ذايهابحد

.زوكيدا!م،فيالشكوكمنمزيداوالعلماءا!لاسغدةصنتطلبلماذاالاناظعلىالحكمفيجب،لهيئةالنقنيةنتائجكانتاذا،اخروبمعش

السياسيين؟منالصلاحبعضاذتنتطلبف!جمف.ايضاالعلمتقدمشأىينطبقومذا.ذاتخاالى-كلنيذعلىوليسى

61



مندواويذهملأشوقياانالغزلهذايعرفلمالذيالقاريءالىفيها

ص-
الشاعرلكن،القدامىطرازعاى،تقلمدلاالافمهكانوما،اونالاهذااع

......-س!!ءر:!ره

والقراءللسامعينجعلهحنىالغزلهذاوعففيالحدتجاوزجبري

وشما،ضماالعناقفيهيتلاقىوالدعابةالصبابةفيمنغمساحسياماديما

"يهرمحينفيالمرءعرامواقوى"ارشهوحهوىفيهويهيجء-ل!كابهبئيودأدرو!م------.--

تجافىالفاطا5ترديدالعرببشعرالقديمةالطو(بعفيجبريهوىومنالتيبقصائدهيطالعهم؟نجبريشفيقألاستاذالكييرالشاعرقراءتعود

اصطناعاونابيةبقافيةوارداف،الرضابمثلالعصرذوقعنهاالفخمةوفوافيهاالمصاثقةبمعانيهاوالانسانيالوطنيشعورهمهزتطالما

المكروروهـلبدلالمطلقالمفعولوتطلعهموالتقممللتحررالعربنضالفيوصيحاتاغاريرلمدازجاهاالتي

اذالاتكررفقدمقطوعةكلفيالسقطات.ئبعفيالمجالورضيقفيررصبههـح.!او!4ولولاوالا!لافوالعلمار!رل!لمودطحياةالى

هذامنبيتيخلولأكادحنىوالعجزالصمرفيبعينها؟اماتجبريوالتناصرالخطوبءنالبليغوبيانهالمرهفاحساسهعبرلماوالامالالالام

والترادفوالجناسالمزاوجةفيا!لمفظصناعةءليهوؤهـغلبتازرارالسجا*!اديموتغلغل،دويالعرب1دنيافيتركالذيبشعرهوالفرحات

الدرفسمنها،مالوفةغرغلافبالفا!وجاءاليوميةالصحافةومعانيالطبيعةفيالجمالوتذوقوالمثا!يةبالقوميةشعورهافغذا.والنفوس

افي،وال!يالاوزاناليهااضطرتهو(نوامعالهـاوالىرضبوالعضبوالقضب7.و(لحياة

فهيالقصيدةفيونتالشعريةالمعانيفقدنةالتيالمنظومةالابياتاعااقيمفما،و(لوطنيةالادبيةبمواقفهجبريشفيقالشاعرعر!لقد

مذها:كيرة-والامجادوالعروبةبالنخوةالاحساسفيههزحتىمنتدىاومهرجان

واذرباكلهالعينراتحتىوالشرببالاكلواتوهالجاهربصوتهالقاهاالنى)1(الاخيرةقصيدتهانغر،الرصينبنسعره

والشعباجمهورناتغنيوالشعبالجماهرفياليومل!بككماميهايكنلم،قريبمنذبالقاهرةشوقيلؤكرىالم!ريمحفلفي

واللبافوادنامناهجتولبفوادسجامافاذاوقافيتهاوزنهاكلتصلحكانتماالبائيةالقصيدةهذهفان،قراءهعهده

الحديثلادبنام!تتثعاكنتاذاالمثقفالطالبايها؟لابياتهذهتردكالاخلبفةالا؟ممنبومفيوعدهجبرياحبهشاعرلتكريم،ومعانيهاودويها

لاحدقصيدةالى-بدمنئ!قالمتنبيمهرجانالىالبعيد"بالذكرىوعائداابيبعدياتلمانهققالبشوقيواعجابهر(يهفيغلاحنىالمتنبي

مطلعها:فيقالاذوالمتحقيقالعربيةءاومفينبغواممنالاجلاءاساتذتناالاخيرةقصيدتهفييسامحلمو؟ن،اللهفسحامحهشوقيمثلشاعرالطيب.-

المتنبيقلوبناخالدا-ميالترابوتحتالثرى!وقعاشالهمساتوجعطتبشعرهالمعجبيناملخيبتفجاءةكانتالتي

نبعمن5891-وشوفي3691الطيبابيمهرجانيفيفالقصيدتان.والندواتهـلمجالسهيحولهاتدوروالتعليقات

،والمذ؟قالطعموتفاوتالرويحركةاختلفتوانواحدةوقافيةمننشابهنسقهاعلىحفيظاالكييرنساعرنايز(لماالتيالعموديةلقصيدظ4فهذه

الروائعباخي(تهـاتلحقاقياالجبرية(لابياتبعضرمناغضلاانيعلىولو،والابداعالمنجديدمنلمحةاواثرابياتهااكثرفييكنلموبنائها

النقدكلجالهذهبقص!بدتها!ضامشاعرافسحوقد،السابقشعرهمنفيلا،الاقدمينشعرمنلعدتقائلهااسموجهللمجبهامضىالز"نأن

سخفاليزدإدو؟وعبقر؟تهمالكباربادب؟لمشهنينلبعض.والادعاءواتهكمالادبيةالحركةفتورفيبلوالاندلسبمالعباسيالشعرفي(رتألقفورة

ومحاولاتهمتجديرك!مفيوبطلا+ارر!ررريالشمر؟لىوالمهـؤلفونالباحثونولردها،لى!فظية2الصفةوشيوع

؟جللابتفرغوقديأتيناوفولم!،الكبيربشاعرناالاملافقدولا،الجافةالصحراويةوالمعانيالدانيةالمننداولةالصورقيهتكررتالذي

لمشوقبافان،البلادهذه!طالادبنئطنيرفيبماوالشعروالتاليف-فيفكانقص!بد.نهمطلعفيالحمىهي!اجعقجريظذالال!تساعلوتقد

المعاصرومجدهاالاصيلروزلم!!اللعربيةيحفطمنالنئمعراءمنيخلفذىاه،اررمثتخىشوفيالعربشاعرءنالنسيما!بوبووهمهحسبانه

المعهـودينالموهوبينمنوامثالهجبريغيراما،جر(ذ4منالحمىفه*،ج،لمهيج!!مار؟وشولوركماصفالاكانتوما

روعةجبريالاسناذفاتتوؤ!،والهيجانلالثورانءلحكوةللأالذسيم

-سكابهثيء--دأتدمشق-،والاستهلالالفاتحةباتقانوالمحدثونالقدماءءللاوكم،قصيدتهفيالمطلع

قراءهيطالعاندأبهومن،الىكه!بديةالفنيةالمثلعلىا"مسحبينءن.وهو

-.القصيدبوجوه

"أزش"جمأسشوقياية"،البيتهد(جبريقصيدةمنالنانيةلمقطوعة1وفي

منيخرجبهذاوهو"رباللشعرا!ذواقجعلتكربللشعركانلو-

السنواتمجموءت.منمحدودعددالادارةلدىلاهلادبابكانحينالاغريقي(دفكرمياسمالىالاسلاميالتفيرطبائع

يلىكماتاعأ!دا!منالاولىارمىيسمىاليوناندرربا.نفسهللشعران(لكيبرشاعرناةاتوهـلى"

يضع.انالشاعرمنجميلا،فكانتسعلديهمالفنونورجمات"موز"

ا--.لال...للط59الاولىالسنةمجموعةهي(لفنونوانماالاربابتبدعلاالتيالالواقمنبهـ.*ابفنونكلمة2

01"3."52الثانية"".المبد!ة-

)031"25ا!ا!ة""بالعضبوتارةبالذسيمتارةشوقيشععرجبريشبهالمقطوعةهذهوفي

لاقياسمنمشزعايكورارالاالتمثبليالتشبيمهفييجورولا،السيفاي

"03"؟5الرابعة)\"..!لإهـاروطورا(!صبابتيمطورايشسب!"انعلالشاعرفكانواحد

"03\)5؟هالخامسة""فيخيلشوقيسلعلىجبريوقفهااوننيا!راب!ةالمقطوعة!ياما

كاملةالقصيد.فهـفهي!ه،نوفمير"الاداب"منالسحابقالعددراجع)1(



ولن.للنظربةجديدةوجهةمائةاصارعانعلىفيصبح،ناقدمائةالاداب

!..فررولحلاالانتحارسوىاجد!لرنقدسب
مربوطاالناقديصبحفسوف،قصيدةاوقصةكتبتلوكنتاما

ويصبح،التفلتيستطيعانبدونو؟لابياتالقصةخيوطالىومشدودا

وبسلاح،اخشفجووفياخترر!اارضفى؟دنزاليخوض1نعبه!محدا!دينمحيبفلم

..الخيانةضدانهتمامااعرف

سوىليساالبحث(والمقالان،للسلاحاشهاركلقبللئقرر

ودلك،الىشعارضدرجةالىالمفروضبالتقابلتصلا!بحاتنقدعملميةنظربورةوكل،المنظورارشيءخلالهمامننرىبورتين.للنظروجهتين

05كذلكالفنيالعملوليسي،نظروجهةالبحثأن!حظنااذا،حتميخورينظرونمنلملىولسس،وروؤاوعر!اطو!الاخرىعننوعياتختلف

الىالناقدافاف؟ن-النادروفياخاناذلمكويحدث-ثفاذا..المنظرنفسيشهدونجدارفيعديدةؤتحات

للوصولالىوس!بلتيناحدىهي(لتيالفجاجةدرجة،شخصيته)دينامية(..1..5

ببانئرناددكانماذا،لفنيالعملباحتلا!،كدلكهوالبحت

بينالارضتمهدانومستحيلاوصعباشالكااصبح،المغارضالىبسرود(لبدايةمنذيرتبطفانه،فنيعملفيالفنانموفجزعملية

ن؟بدلاالتيالطاحنةالمجمجمةونظرا،ذلكوبازاء!والناقدالكاتببحثااومقا!(لمنكودالعمليكونحيناما،عنهيخرجو!العملهذا

!.اظفارهبقرضمهشفيا؟لقلميلقيانالا-آسفا-الكاتبلايجدتحمث!روداليضطبعالهـالبعنهااعلنالتي(وووديجاوزالناقدفان

الزابمرو1فيالادابيىننرتهاالتيكلهتيمقدمةفيقلتوقدالىفيبادرنطروجهةه!والمقالانينسىلانهوذاك،هومخيلننهمن

يصبح؟ذن"بالحرفيليماتزام(الالىوحكايةالفنون)حدود:عنوان!حت..هونظرهوجهةلاعلانالهـانبكلمةرفضى

تقبل(لفنونكلهل:هوتزامالالىمنالمقصودمابدلالضرود!السؤالادفىي،اثنابلىل!!كأ-منتنيءاراؤهـوالفنان!بقيهنشأانالمفروض

للالتزامنضعانحا،لناالمقالهداوفي"كذلدوقلت"أ!الال!نزاموالمبارزة،بالذاتالمفارة-هذ.-في-بالخوضالناؤدتليمهو

هذاوعلى.."..وعموي!نهاالفنونخصوصيةناحيةمنحدودامحاولات!لان!كنولا،يمحو!،الفناناختارهالذيذاتهبالسلاح

وخططتبالقلمامسكت(داتهاالالتز(ممشكلةفيفوضىعدم)الاساسا!ظرو!ة!رودلاطا!ة1ء!ىوارممل،بالفنانالتغربرالخبيثةالناقد

الذاتيةهوابعادهورقاثقالا؟لمنمنيحملالكريمالناؤرولكن..المقال...تحميهالتي

بالتجويد!تمسكىالى(جهلي)يردانفحاولالهـلمةبين،منهخف!بفةدرجة،(لننضادمنشيئايفترضو(لتقابل

وفاتت)مقا!بما(المقالذلكوقرأـتمكاتهاناكنتلو:لهاقولواناعلاقةمنثقلااكثردرجةايضاويفترض..المنقودوالعمل(لناقدة

داتهفيلالتزام1عناتحدثلنانيوهي)السابقةالملاحطةءلى؟ثارةالىألاحيانمنكببرفيالناقديرصلولذلك..والقبول3ةالمشار

مايفهمولا،مغفكلالكاتبان"لواربةوبدون،فورا!ء!نت(وطيغنهبوجهةنقدلكلالفناندعوةمنالناشيء)ا!ستعلاءالىينزمالذيالفنان

.إ!.؟شبإ.الهـمهذاويخوض(الناقدنظر

(لىانرر-!)اعترا!بما(بانارىالذيو!بهونظرهبوجهةالجامدتمسكهدرجةالىو"الفنانالناقدبينفنصلالتقابلدرجةتسخنحينأما

غبرالخمسنقماطهمنيحددانهوحاولكما،للالتزامشرحاليسالمقالويمهن..لمهماسنداوالاخلاصا!توفيقجمونان!سشيل،التعارض

حديثفياخوضانبىكانلو"،فول(ليهانظرثم..ا!روريرةوجهةاطراحهيمنهماا!ولىبوس!بلتينارشعارضدرجةالىالوصول

"الخ....طاغورمئلشاعرءقبالتسلسللتحدثت(والالتزام)1لفنالبناءكلالعمليةهذهوتهدم،النقدنظربوجهةوالتمسكالضاننظر

...كلمتهمن17السطرفيهيلذلكالاخرىوالوسيلة،الداخلمنشاملاهدماالفنيالجذري

بشرقناالنقديةالاعمالفيا!حيرةالصورةهدهاكمروما..الفجاتجة

متاحاذلككانولو.."ليإ!كانلو".!ائننظروجهةمسألةإ.إالعربي

الىدلكولادىمختلفةن!نعجةالافبعشرةلخرجنا،رجلا!!رمشرة.مدرستيناومنهجينالطرير!ين،فببسااحدانيختارفيحراالناقدوليس

..وراءهط!لللاتنجفكريوالعصبيواربفسيالفكريالناقدوتنتريحهشخصيةالىن1روودانهما

كيمنهبررلاالذيالاحرشخصبيةمنالناقديرمزلقهناورون،جميعا

مقايىنشرفيسه!بلتور3الداست!ذنانليمتاحاكانلو..وآهاخرشيئاير/ير!الذيا!صكم!ضيةاكأ،اج!مافاالفنيالعمليصبح

الىالايديمداطلبن1اذنبدولا،محالذلكانب!بد.إ!ثانيةمرةإ.إبالذات-ذلك-1مموى

..؟خرىمرة(لمقالوقراءة،ا!دأبمنابريلعددلاجتدابالرفوفوجهةالناقديهملحينالتعارضالىف!نصلارتقابلدرجةتسخن

إ.،مخلصين،متاتينيمتبموينالذالوحيدالخطووـووذلك..هونفىهبوجهةولحارب(لفنانن!

كيرالاستبصاريقوران!ل،الاستبصارالىتعودالاناةولندع..الادابمجلةتبانئره(لذي(ا،بحاثنقد)بمبد(نقرنه

بدأفعالخطاهذاعنالدفاعوجوبثم،؟لخطفيالوقوعالىاد!أنيالدكتوروظروف*قرعلىليبالنسبة-المصادفةاخنارتفلو

...الو(قيوا!مر،ا!اورةابوالفتاحعبدوليكن،الماضيالعددابحاثلذبحاخرناقدا،سهيل

حارب1انولاضطررت،للنظرجدييةوجهةالنتيجةلثانت،راير

محهدادين!بالقاهرةجندتلوفيماالمفزعةالنتيجةهذهوتتوالى،جداجديداموضوعا
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لاوهوالعهدحديثالجديداثعراناد.النماذجمنكثيرسقوط

عاملاونسيانهالعرجمبالنت!عرياكراثاغفالوكان.وحدهتكنيكايتشيءإلأأناق!-إءندفاع

الامراضيلكافةقريسةووقوعهالجدلمدالمساعراداةضعفالىادىمهما

والانشاء.والتجريدوالتصقيلكالىخقريرالجديردةالقصيدةاصابت؟دتيشلشعلييرقلم

نظريةتحتوهلممااخطاءالبداقيفيمعهيحملد؟يماجديدكلان--

سوىلير-الانحتى-الجديدوالشعر.وتسنده.نقومهءلمية

تعسفنافاذا..المطلوبالمتطولىالفنيالشكلالىبهللوصولروحاولاتتلك.0التريالواقععنوانعوالببساطةاياذاقهلعالىجار،المحسىما

ناعلعنايكونهناومن.ششانفعللمفتس،المحاولاتكلو(لغشاسرورنجيب!لصدإق"ثالتصفنحو"مقالأطالعوأناواجهتيحقمبقة

.......السادسالادابعددفي

خصائصها،نكتشف(ن،نقيمهاان،الجد،بةبالمحاولاتدائمانحتفل

لخصتولقد.ابعدمحاولاتالىوتسليمهادفعهاعناصرنخوجانهـالازمةعنطويلحديتالاخيرةالنثص،ورفيلديئا.نرددفقد

الناتنئينصفوفلناتقدمهمالذينشعر(ننامنكنيريعانيهاالتيالازمةفمن.واسبابهاالازمةهذهطب!بعةديالمعؤجمونوا-خل!،والابرداع!دب

...ثانياوالتكن!بكاولاالثقافة:هماكلمتينفيالىلداعون1سببهاالمختالفةبالوانهالادبالىتنهسف؟زمةانواقائل

ميزانيتنامراجعةالىحاجتناعنالحديتالىنجيبالصديرقيرضتقلالاليستانهاايضاقائلوءرز،مفاهيمهفيوتخبطهم(لواقعيالاتجاه

طيبامرشكلاوهذا.الاخبرةالستالسنواتفيوالابداعيةالنقديةانهااخيراقائلو"ن،الجددالهتابلدىالثوريرةالطاقفاتفياحتبالط

نفسه.سرورنجيبفيهمبماالجميعفيهيسهمانيجب.وهكذا..العصربهمايتسمارلذينوال!ا!لبرةانعكاس

الثانىالنصفالىوانتقلالانفصاليةالثقاف!ةعنذلكبعدنجيبتحدثسماهفيماحصرهابالا!مةيسىماعلى-سرورنجيبعقبوحين

اوا!طالانجاهفيالاولبالصفاسماهعمافتحدثالحاليالقرنمنتخضعالتيالوساطةوكذلك،المواقعييننقادناعاىتسبطرالتيبالكهـ(نة

.مطاعفي":يقول.والحياةبالمواقعالثقافةربط(لىيدعو(لذينجيبعنهعبرماذلك..الثقافةهذهلمتلقىبالنسبةالثظفةعيلياتاها

طي!افي(إ!بدائية)حركةظهرتالعشرينالقرنمنالثانيالنصفبلادابألاخيرمقالهالىعدنافاذا.ش!ورمنذالمساءجرربىةؤيسرور

ادباءمنوغيرهمالحليمبوكمالحافظوصلاحوالخميسياثرقاوي...اخرىمرةالىوساطةوحكايةالكهانةبحغايةنواجهفلأشا

...المعرفةتنقصهمكانت"قالاللأءليهميحملوتنرع".الاولالصفيسيطرالادبيةجياتناانحقيقةهل":هوالانتطرحهالديوالسوال

بتضخمتميزفقدانتاجهماما"المنهجينقصهمكان..الوعيينقصهمكانالسشوالهوايضاذلد.."؟وتتعسفتفرض،الكهانةمننوععليها

حسابعلىالمضمونجوانبمنجانبورمسببالسياسيةالرؤيةفيمسألةاطلاقاليستلمسآلة6شت*س.يالاكجأإنجعبءإيهاجابالذي

ما":نتساءلهنا..."وتهاؤتهالشكلهزالوكذلكالاخرىالجوانبالظواهريعنيللامورنساملواضحقفهمهيمارقدر،رفضاوايجاب

اسشالصفبهذادفعتالشياوضوعيةاالمبرداتاو(لمقدماتهيدوراالوساطةتلعبو!ل؟فعلا3،،نةووساطةهناكهلاذن.ويعابها

نأحدهماايضاوهدا.سرورنجيبعليهيجبلممماهدا"؟الحياةوجهالسل!الردهي"نعم"؟نشكلا.؟.الاجيالالىالثقافةتوصيلوي

النظامحدودفبىجاءتبل"بدائية7"الحركةتلكتكنلمكذلك.عليههذهاننعرفانيربانناغير.نفسهببناءيقومبلدفيخاصة

فترتهححبودوفي،الموجودةالطروفحدودوفيوقتذاكالقا"لمألاجتماعي.هذهوالتلقيالتوصيلعمليةفيخطرادورا"فعلا"قش!للاالوساطة

المعرفة،تنقصهـمكانت:فقلناالاح!9ماطلقناواذا،ا!تاريخيووضعهم-الوعيوانتشارالمداركاتساعروع-تثقيفوالىالىخ!لمألىالحاجةوازدياد

الاحكامان؟أوالمنهجوالوعيالمعرفةبعداذنيتصىفماذا،والمنهجوالوعياما.غر!يسالتوجبهمنعنوعا!ك!!ن؟الان!ادالىبالوساطةيؤدي

..(لتحاملمنكثيرلمهاوداخارننسرعمنكثراصابهاهنا.نافعاشيئا.نخلق-قلاالاحياناغلبفيلاجمودمملاةو!كب-الكهانة

"و(عضاءالحليمعبدوكمالحافطوصلاحوالخميسيارتذتراويطهرلقدرومهوبسيطلمسببثقاقتناعلىتفرضولم،لدي!ناتوجد-لموهي

حافلة-6(91ءامحواليبدأت-فترةفيالاخرون"الاولالصفالنطاميرسم!التيالحدودفيا،لهاوالمدمحمةالمنشطة(لامكازي!اتوجود

فمأدا.الخارجفيالاس!نعمارومهادنة،الداخلفيوالصإنبامتناقصأتمطالبةهوالانجبرةالقترةفيعرمناهواكي.ويؤحزحهاور!كلمهاالقائم

..السريالكفاحهوهناالايجابي؟لعملان؟كهذهظروففي!م!ظرالحر!لمواقيالابرداعوتطويعبالالتزامارجددلمبدعيناالواقعييننقادنا

الارداع.عنكفاحهمصرف!قهل.مدعنايضاكانواولقد.كانماذلكنوضحانويم!ن.العالميالاستعمارمعم!عتصصراعفيالوأقعةالقومية

..الىخرجتالتيالكنيرةالجديدالشعرنمادجالىبر(لاشارةاكأرألامر

خاصلوممنهناالمعرفةكانتاداالاالمعرفةتمقصهمتهنولم...لاحافلة-"كثرهافي-جاءتالىنماذجهذء،الاخيرةالستواتفيلناس1

ليسوالانهمالوعيينقصهميكنوللم.عنهيرفصحولمالبهاتبيعنيهاصيبىز!ن.اخرىةتإنآوادبرفيولبا!شعارات؟و،احيانابالنتر

منهجايالغاتبإوضحولم-المنهجاما.والغباءبالعتهمصابيناوخونةمشا.نجبقالكماالشكلحسابمحلىالمضمونميبر*ورمبعضهـا

ايا-بمنهجالقصاصاوالشاءريطالباحدااعرففلست--يقصد(لتوازنمراءاةالىالنقاددعاققد.لا؟النقادهمهل.ذلرسبب

والبحثبالدراسةخاصالمنهجان.ابداعهتخطيطفييلتزمه-كانالطافاتالتحامهوالحقيقيالموضوعياسببان01والمض!ونالشكلبين

..صناعةالىتحويلهفمعناهاالابداع"منهجة"اما.غرليمىاقالوامماالو!بوالنضالالصراعخلالت!جرة؟4الوطنيةبالاحداثالمبدممة

..المنهجلا"النظرة"هوالمبدعبهاطالبالذيان"ن(ما،المضموىجهةمنهذا."(هـ(سيةالروبة"رر-تطرةالىآدى

الاموررداحاولاننيفي.معينين؟فرادعنادافعلااننيهناالواقع-،لتكنيكدى-يعتمدونالجددالنئمعراءمنكتيرالاحظنافقدالشكلجهـة

فيوانشأالنيالظروففيكبراالخوضاريدهناولست.نصابهاالىسببخطأهذاوكان.الجديدةالمطريقةفيسبقوهمالذينزملائهمءلى
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شيئا.افهملماننيالحقيقة.."للواقعيةالتسشىعنعجزه(لثانييقول..المقالاثارهااخرىنقطةالىانتقلولذا."الاولالصف"هذأ

اعضاءو(نشرالعالمفيهايمملمعلامساهمةثركةالواقعيةكانتفاذاحملانهيخر...هذابعدظهرقد-دالهالاتجاهيحمل-ثانجباصفاان

تنحيهمآلمساهمينانجمعيةتستطيعهنا،الادارةمجلسفبممؤسسينثقافتنافيشاملبانقلاب:القيامالهـاتبحددهاكما-هيثلاثامهمأتايضا

-اعرففيما-والواقميةاما.الشركةلاغراضالتماسشىعنعجزوا!نهمثم،العلميةالفلسفةضوءعلىللواقعية(لتاسشيثم،العامةونظرتنا

محمودالىيوكللمطالما،الحكمهذافياذنمعنىفلا،شركةليستالاستاذمن-الصفهذاتكونوؤد.الاولىالصفلنتاجالصارمالنقد

يتبدى"ايضاوهنا.للواقعيةبالتسشيالقيامانشىالعظيموعبدالعالماو-للمحركةمكملا-انيسالمعظيمعبدوالدكتورالعالمامينمحمود

كحركةالواقعيةالحركةلى1نظرنالواننااذ.الصفوفمفهومفي(لتناقض.السابق-(لصف

تجددمنبقائهاعناصروتستمد،رائماجديدةوبراعموجوءتفذيها؟الواقعيةبالحركةع!قتهاما.ه!هالصفوفمسألةنناقشهناوالى

.الخاطيءالحكمذلكفيوقعنالما،والبراعمالوجوهاو-وريسثاوجعلتهالثانيالصفانشاتالمتيالموضوعيةالمبرر؟تما

كصف"الاولالصف"عننجيبذكرهماآيضاالتناقضىقيلومنفيانيمروالدك!تورالعالمالاستاذنضعلالماذا؟؟!ولللصف-مكملا

يوسسيراحكصفالثافيوالصف،والمعرفةوالثقافةالمنهجالىيضقرصفوف؟نهاعلىالواقعحةالحركةفنفهمنشعسفولآذآ؟"الاولالصف"

وآضحألامرهنا.الفنيةالحساسيةمنبكمر؟كثرصالفهممسلحللواقميةاما.الكاتبارادهكذا؟..مبرردونا!خربعدالواحديخرجمتراصة

الاولالصفدورعنالثاننالصفدوريختلفلم":فيقولياتيولكنهسرور.نجيبءليهالشددلمم(دريفلاالواقعيةبالحرلةالصفوفء!قة

اختلافلاثم،قليلمنذبينهماالاختلافيتبدىكيف...إ،شيءفبمفيا!دبتاريخعنمنفصلالشىمصرفيالواؤعيةالحركةتاريخ؟نذلك

هنا؟بينهماتنشأليم-الواقعيةالحركةاي-وهي.فيهانشأالتيالفترةفيمصر

والذي،(لصفوباقيسرورنجيبمنيتكونالذيالثالثالصفبقي.المبدممينمق-ذل!حظكما-"الاولىالصف"كانكذلك.صفوفالتنقسم

000ألاخران"(لصفان"فيهفثلماوتحقيق،(لنجاحكللهنتمنىبمسألةاخذظاذا-نقادههموانيسالعالمكانهنا؟النقاداذنفاين

المكتباتفيتباحالماديةالفلسفةبكتبوآذاالايامومرت":نجيبيقولالشرؤاوياتاجعلىتطبيقاتهممنهاماجزءااقامواالذين-الصفوف

المصرىالقارىءف!لصل...*ذبكيةسوروعلىبلالصحفأكشاكوفبىمنكلاتضمو؟حدةكانتالزمنيةالقنرةآنالىبلاةس؟فة.ونحيره

سريةحدوساكونانعن(لمعرفةفكفت.0وسطاءدونبالمعرفةمرةلاولط.الصفين

سرية"حمولسامحونانعن"كفت؟نبمدالمعرفةفعلتماذآ"واسألفقد.و(لثانيةالاولىالهمثبنفييفقهذااثانيار!فانغ!ر

..سرورنجيب(لصديقعليهانيجببيجبماهذامنا!ول،لصفبدأكماالنقديةالمعاييرهـ+محردءناىالنهاياتتبدأ

ايخرااقولهاناريدالذيولكئ.الح!ديث،طلت؟ننيالواقعاكقدية"ان"المعايرهنااعرفهوالذفيوالروايةالقصةفيالواقعيةالنماذبم

شص3هذءقضايامناقشةعندموضوعيءلميبمنهجالتسلحوجوبهوفق!ن!سهالانتماجءنمنفصلةتكنلم"الثاقيالصف"بهـ(اخذال!تي

ذلك.وعروالتحاملوالتعميموالخطأالتناقضفينقعلا،ما!ولالصفاعمالاد؟خلءن"(لمصويةالثقافةفى"ءتاب!اييركانت

ور!علي(رقاهرةراخلمناي-ذكرهسيجيءدذي1-.(دعالثالصفاووهلىداخلومنبل

علىظهرالذي"الثارثالمصفاعضاء"منوغيرهسرورنصبمبباعمال

.الابواب

المضباغبإآس"ونةدمكهمن-الفنيةالحساسيةمنالثانو؟الصفنصيبكان":يرقولثم

وفيا"الاول(لهمفبعكصر..الفكملمحينصيبهمنبكميراقل-التنوو

ضعفه4،اونفسها*عمالبجودةمرتبظالتدوقانادصحيحا.ررىايضا

البخاريمحمدبقلمأثينقصيرحالفه(رشطيمقيهـةلالغماذجالثا؟كاالصفاخشياركانواذا

-حى-واحشرااولا-يرجعفهدا،الت!وقأو(لفنيةالعساسب!ة

المظؤةالعراقئورةوجدانأفيحركت!ا!لمغيالكبيرةالاهننزارةبهذه!ل.خماص!ة(لشعروكب(لفالثالصفواعمالى(لاولالمصفا!مالالى

لينانفيالعربية؟لثورةعنالادابءئالممتازالعدديديبينوضعتفعلاموصو"هوبماهنامرتبطفارشغوق!0سواهانماذجامامهمكان

الؤحسةهذهصدىوبحوثهقصائدهمعروحيلمتتجاوب،والعراقمتعاي(باووفلاولبعكس"اما.يروجد(نيجببما!انتاجمن

النقاشرجاءالناقدالاستاذكلمةكانتثم.خفقاتهاكلمعهولاستزجعليسس(ىضا!2"فىا-الهمرونبكببرفنيةاكثربحساسيةا!ولالصف

جدي!ه.لحظاتمع!اوالحياةالقصائد!ستعادةجديدة!رصةائ؟ار!صودهوادفهممننوعايل!ساءلناوالا،ا!ر.*كللجما

فيابعدهالنقالثىالاستاذنقدفيمبالغةالمرةهذهاحسمستانييخرهـنفسهالموقتفيغامضةوهيموضوعيةوعير،محددةعيرهنا*حكام

مقدمةاومقدمتينلنقدهجعلفقد،الرالصةالموضوعيةعنملاحظا.نهبعضالى!.تثهعريضهبثثبعةف!9دا!ولىالمفكانوأذا":ويقول

المادةانهاعلىومدكراتهآلصباغصلاحءناحداهمافيتحط!ثنتطرينذاتبرالظنيالمثقفنخاصةجمنفئةالىجهاقدالثافيالصفف(ن..قاريءابعد

عنلاخرالشطرفيوتعمث،الممرايثورةعنالضحدثاريدلوالاصيلةوم!يئ؟السرلةالطقو!هيفما.."(لسريةالطقو!فيتث!مار!انامه!ا

ارهاصاتكونبحيثمنالوضوحوحدهاالمقدمةهذهكانت،المناسباتشعرصوابال!،؟صد!13سئ)!ايضاإنك؟روكا!ؤا!عا،،؟اكأءةيهط2-"خاووبم

اخرينهيانقبلهذاممنىوكان.الممتازالعددلقصا"لد(لنقديلمسلكه.ئنافيا

حجازيللشاعر"والموتبفداد"قصيدةسيضعانهالمقدمةمنفمرة*دبيالنقدءنسكت(نيسالعظيمبد"انؤوله(لى،ضتقلث!

غيرهاسيضعوانهاصيلةمادة؟ستخدمتالتيالوحيدةانهاعلىكفةمبمالصف(شهرفقداذن..نفسهيكررراحالعالمومحمود...نه!ليا

هـ6*



وجباهوالت!ممعةالورقءاىاحرفسوادفيوالفجرالسردابوصف.الجمعةكخطبلمحجةمناسباتاشعارانهاءلىاخرىكؤلآؤب

دمشق.ثورةواعلارالعا!ن!والمشدودةوالصونالرحال
.....فرديةومواففاحداثمجردمنواشملاعظمالعرافىثدرةانورغ!

وينتظريحلمحفر.نهفيالصباغصلاحصوتنسمعمقدماتبلاثم"المناسباتفن"ءنالمنحمثفيالمثالغةورنحم.واهميتهادورهانكرلإ.

يسكلهاانيومدونكلاقيتشرقالشمىذكرخلالىيصءفكانحدي!ثهوانهسدهمصدرهيوالمناسبةمناسبةدونفنهناكيكونانرمكنؤعا

يهز.حتىفشيئاشيثاي!لوثمالىرتيبةالايامودكركفالا!ا!انالث!اعروانا!مراء.رولىا!مني!لو!راناهـحرقىألا.ة!اقى

المعادتاريخبالقشتكتبيانينتظر-الرمادتحتساهرالهتيلطفلكالانسانجةمنكجزءبمشاعرهوتخنلطبوجدانهالعامةالاحداثهذهرءيش

ينتظر.طفلا(لن!هيدالبطلبجعلالصورةاضعفقديكنواناحاسيسهخيوطايسكبهامنينسجالاحركوعلىمشاعرهاحديطغىثمالكبرى

الفهـرةجعلهاالتيفلسفنهفيهايصوع(لتيالنقطةالىالشامحرويصل.ممينلحوعلىابرارهافي"(لفئ!صئقه".تلىخلالث!عرمنايباتقفي

هريءاسلوبفيفيصوغهاوالحياةالموتاللسفةقصيدتهفيالرئيسيةالمناسبةعنلاوصياغتهاونوعها(لمتذعاعرعمقعنهواذنالحديثان

فوق!الزرعتسيرانالحياةولا-الثرىفيتوارىهـنليسالموت:تقليديتطبيقهلارىالنقاشالاشناذضبعااخذتفقدذلككلرغم.؟!كظاومة

يحولالثانيالبيتوبهذاشقهمااذا(،وتويبد؟الثرىفيالحياةوبدأ-.ث!ملاله

الارحامفيلولدكماالثرىفييولدفالزرعموتالىكلهاالحيماةمعركةيحاولقالوعنشيءممايتراجعتجعلهقسوةالملائكةعلىنازكبهيقسعوفادا

ولووجودهواشمرارنمائهاجلمن(لارضفوقيكلهاالحياةمعركةوبثدأعاشتانهاقائلاقصيدتهافيتجربت!اصدؤبعدمالا-كهامعنلايرفع(!

؟لمعنىعلىادللهـانالثرىبينمنوجؤدهاتنتزعالبذورانالشاعرقالالموهوببقلمهاتمسكولمالصانعبقلمهاوامسكتبظلبهالابعقلو!أ!خإربة

و؟عطيحياللذيهو؟كفامنح"فيقولالمعانيوسطيضلالشاعرنرىثمانئياقي*الايدةمسننرىفيضعفالنقاشالاستاذمعومعاتفاقي

خئقه"استباحواماالنرابكلعلىطغىوالذيقصيدتهافي(لرئيسيلشعورا(لى!خفذلمانه:رى

الىبهنلقىالذيوذلكيحياالذيوذلك(لهوىهؤاعنوتتساعلاصيلشعور"(لفرحة!شعور)وهوابرزتهصتىنفسطفيرواهما

خنقه.استباحوالانهمالترابالأدقيا!اعرمنمختلفةعديدةصورالهتجمعانيعيبهلاصادقع!ق

حفرتهفيلشىولكنهالصباغعلاحالىجديدةمرةالشاعروياخذناكلطيهتطرقالحقيقيةنازكبفرحةليحمسالانسانان.والمعضية

كانتوانوصفهفيفيجيدالدفاعوزارةبابعلىمعقابلالمرةهذهمختلطةيتيميتلقاها؟بضمةمنتنافربأي(حساسلونأحانسيسه

كلها.بغداد،رجالهالابغد(داكلفالجعلحينمنهبهتتقدالصورةاننازكارأدتلمقد.؟نتعاشايملأهنسيمونفخةظماهترويماءبء!عة

بينالخلطوغر"يايا"غيريشوبهال!القويةالصودتتزاحمهذاومعثورةبانتوحيخفيغةمرحةقصيدتهاجاءت(وهكلاالفرحةعنتعبر

باسميقصدوهو"الكريمعبدياعدتجديدباسم"و؟لممهعادالذي.الالاملكلحاسمةنهايةهي1(هشاق

."صلاحياعدت"الكربمعبدهوجديدموضوعياسد،بانقداالقبانينزارلقصيدةا)ئقاشألاستاذشقدك!انئي

التراب!كاينقصالمقاطعمنمجموعةهيو.لموتبرف(دقصيدةفانو؟خيرامبعادهولهجرحكل.هزهالزيانهعلىقلقاصيتااختارؤ!كانوان

التخطيطينقصهاقصبهبدةطي.؟لةاعلميةتنقصهاجميلةوصورهاالفنيشاعريةدفقةرونالببه!بتهذافيماومع.يفطمليسىولكنالجرح!.ءكانض!-

فيتكونانالدخ*لةص،4؟!كأضاالم!اطعمنهاحذفتلويملأنوكانالفنيوليسىالجرحيعطشوسط(ول!ن)الشاءرقاللماذاالريلااذيأ!

دز؟رقصيدة؟ونازكقصيدةوصلتهالئيالفنيإلمستوى"لفى"انمعيفط!ولاالجرحيعطشي!قولانارادانه،المفروضوفت!بم

ثممئايرشيءى4عالعطفتذتضي

شاعرقصببدةعلى؟لصمتالنقاشألاس!نناديسمل؟نافزعنيل!قد!مويرقسواسمايىلىحسظمحموداغئيةنقدفيالئقاش(لاسناد،يحجمد

فحسنرأير4الىاسنمعاناتوقكنتوقدالمبابةتححسنهوكبيرفاروقاتهامار.الدرجيصعدير(لمابانهايمانهرمحمشوشهفاروقءلى

نسجذوشاعرنسكبلاهوعاليهالنقاشالاستاذصمترغمالبابفتحشوشهفاروقانمننابعالمقلدتحديدفيالمبالغةمعوالتقليدشوشه

؟لذيمصوتتعراءبيئدالوصهاوالبابفتحولعلمقميزوالسلوبخائ.بعدشخصيتهملهـتكنملالجددال!ممعراءكاءبب

هـزلأ؟لا!امؤ!بر"وتصسالاولىابياورمنبهلتحمىحتىشحصيته.نكاملتوكائ،لحجا!ري"والموتبعداد"قص!بدةالىالقصببدبيت(لىضا.نيؤيم

نضصجالىبلاضاؤكأالبابفتححسنرويتميز..غيره(شعارفيثناياءن!ا؟لحديتالنقاشالاس!ناذيبدأانالمقدمةمناستنتجتكمارد!*

الناضجةصورهوحموبةالانسانيةاحاسيسهبعمقوتميزهانسخصيته!سيدةانهاالقاريءيشعرحد؟بعدالىناضجة(نها-هـائعه"ذوولنر

صءىلقصيدته؟لىكر؟لىالغئيوتخطيطه؟لعربيةعبارتهوقوة(لمنماسكةالمعبرة..."البع!دالقراركلننشب!

لم!ا.بنائهطريقةقصاودهتتبعمن1لانسان!ى(لىلابالقصيدؤمعربالنقاشالاستاذانللمرءفيخيلالنقدونقرأ

ة!العراقؤكبماةله"يموتلاالئهر"اقعد-العرا!عنوقصيدور.معايبمنباعماليد؟فع!تىبهيمقدحهامايمتلمسوانه"هـحد.ب8

الرئسسميالغئىء!فىأيح!رفيسرت-الحديدةلالرسالةنشرتسالقة...0.1..00..0
-...-...باىواصارحلاظمهامنوسمعتهامرهمنكعرالعصيدهدراتوور

رمادتحت-الىطما!وارفيمطلعهافىيرقولحعثوت4والعدادلقصيدة
..*.نئمصئانيعيبها؟نهالاوتعبيراتصويراالرائعةالفنيةالصولىبعصإها

الدفقةبهذه!اينهبثمثورةلقتوان!-طفاةماتش!ب.عاش-الألاةار!ايتوران!لمرء!كنصةىاثعرشخصيةانعداماولهمائر!سيان؟

الشاعرية(لقويةعدةاز"المو!ل!نبمحتىاجزائهابينالترا!طانعداموالثافي،شعراء!ةز

يؤ-ثغرةبأ!محلائكلىكسد-ا،دفعواز)بز-اكنراراكازئي.بينو!تسقط4!اتص3ء،دلاهـحطو!ةايدونبعض!الىبعضهاضمقصا"ررعدةاو،..أطع

الحرقي.عشاق-الغدصناع-دولدنسهيدصلبمن-الثسيةحصنميسإكانيذبح؟نقبلمنمتهافتةتقليديةبدايةتبدأفهي،تمقالان

ففدال!اشالا!7.اذعنهاصممتا!ته!"يرموتلاالنهو"قميدتهامايدسكانواناخاذةبصوربغدادغنيبحث-ميتازماناببغد؟ديبكي-

دم؟لنهارمشارلىعلى)،الثورةبوادرعنبالاعجابجديرايجازفيعبرتفييبدعكانو(ن"ريحتياريهزهالاالصيففيكلىبابة"الضعيفبي"ها
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السباب...الشبابعندوالجئسىالنفسيالقلقعنكذلكوعبر0شيءولوجز-الجلادتورىيومكل(لشهيدوصيحة-النغموحثييهيح-

:يقولوهويستقروكيف0المستقريخر؟لتائهوايماناوعمقاغكيدايزيثهار؟ئعةصورةفينفسها؟ل!ثو-ة-

الكيرالىالهوىمسائلمنافرغاناريد))يموتلاالنهر-الجليدالن!هـكسر

الجيأةمشاكلمنالجيرالىضللناقليلاعو(طفنامن.تخلصلمفانشاقةالناقدمهمةلمحان،بعد

والمعراه(لحفاةمتماكل.النقديلمجهودهوتقديريتحياتيالفاضلالمناقدوالىالانصافالىطريقنا

الجنا*هاحارب(نالىيد

جديدمنالوجودواصنعالبخاريمحمدالقاهرة

...آريد

"...اريد

ولسيظلى،يردريلاانه..شيءكلاو،شيءلا.؟.يريدماذا.ةصيدتان

إ..يدريلا

ذاتبالموسيقىامتلأتا!تيإدعزيزعبداغنيةهيهذه.وبعدظاهرمحمودبقلم

...الجميلالخفيفالايقاع

تشدفيانتستطعلمفقصيدة"الصيفبدايةفي"الاولىالقصيدةاماوعمق،خفيةموسيقىالبصريالجبارعبدا!ستاذصديقيقصائدفي

وخاصةمطلقالهاراعيلاالتيالمبهمةالقاتمةألالوانهذهوالسبب؟ليها(لكرمة""اغنيهقصيدةعراومن.ابد(لهمبرر!ابهاميخالطهالمعنىفي

الىحاجةكلاننا.الاستعمارعلىبهاانتصرنماالهكتيهذهايامنامثلفي.ذلكعلىيوافقني

ا!لستعمارماتانبعد."المحميات"ولاالحبيبة"عدن"لثوريةاغانحلقةمنيتهربانفحاول!ذلكادركقد؟لجبارعبد*ستاذانواطن

الىالاخوانايهااغاربيكمحولوا..العملاقالعراقوفيالبطللبنانفيالخمودة"و"ال!صيفبداي!ةفي"قصيدتيهفيعنقهحولالملتفةالابهام

اسمعوهم..الا!ارءلىالثائرةالسمراءالوج!هألى..هناكوهومعروفوالسبب.الثانيةميونجح*ولىفيففشل"العزيزعبد

!ؤانهم..العظيمةبانتصاراتهموثقوا.واحتجاجاتكماصيواتكم"العزيزعبدانثسودة"فيعنيفةداخليةتجربةعاشقدالشاعران

اليها.حاجةشابكلاغنية..وثثرةلطيفةأغنية..الوجودحيزالىفخرجت

ويشدقلوبنايلمسشاعرالىبحاجةافنا..أيضاواغئيتي..عربي
ظاهرمحمودلصره-العراو....

منحارجةداخليةاغنيةامسياسيهثورية؟غنيةاكانتسواءاوتارها

سيحم!.نفسهعنيبحثالذيالعرسالشبابامحماي

ار*اناريد..الجفناكمضلق"ان

قرأتهلو*رادالووودمع"حيااناريد

سويك"ادالتجيلاانا!يد

الانفس.بشق*يجدمافلاالمراةعنيبحثمحرومشابكلاغنية

قريبها.اواخيهامنيتلقاهاوصفغاتلكماتبمداو
الكنيرتينالشاعرتين!يوان

يريدالتيالقناةهذهعلىالعنيفةالجباهـبثورتهعبد*ستاذويستمر

؟طوقانوفلوى7ا*دك!ةنازك..قصائديومزفي"...عليهكتمردوانقصائد.تمز!انمنها

سيدي":تقوليفلا،سيادتيرولمنمللت"تمردي..تمنبم

،(-الخنوع....قناتهعلىالمخيمالخنوءمنوملالسيادةمنمللقد
اوجهاة51

!رءيزيلومنتجمدتالتي"عواطفيلييهيحمن(ريد"عواطفهجمدالذبم

ويقوللهاحبهرغميتزوجهاانيخافهذاكلبعدوهو."مخاوفيلي

هـ:لها

وجدكا-ط؟الخواتمتباكلفي(لاغراءأينتهي...

!!الشتانمموسميبدااناخاف

مناطلبهماالمحاكموموسم

المظالموموسم

ة؟ذآبر9دوسالميوحاربي،تميعي

حالمبافقاحيااناريد

:"فعيدنيافي*سمرنهدتصبياناريد

*،...،.-..-.!س!حييحيحميم..سيمى..حسياييعطيولاشيءكليريد(لذي(لعربيالشابانانيهعنهناعبرلقد
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