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الجصردىكبءهالخضسسامقبقلم----*-أ*، إ

انيضطرالمؤسفلمن،انهبشأنهويحكمواخطوةخطوةللغةالتطوير""هذالانهارلجدلمثرةنقاظبمدة"النقدمنبر"الانجبرالملائكةنازكمقالفي

الىيصرموهاانبدلالنواحيهذءعلىجهودعمتركيزالىالشعراءمعرومامنهجانقدمافيتتبعالملاءطةنازك.ا!امةالنقدبقضاياتتعلق

كافيا.التفالايعرونهالااللغويبنلانوالابداعالخاقنواحيفيكبارنقادالالنينويساند،اهميةعنهتقللااخرىمناهجتقابله

عبدملكللسيدةسمحتلاننيشديدالوماتلومنيالملايكةنازكانثمومدارسومذ(هبمتشعباطوبلاتاريخاالعالميالادبيللنقد(ن.الغرب

(لملائكةنازكانوالحقيقة-"حيث"على"في"تدخلانالعزيز.الغربيالادبميدانفيعنيفةمجادلاتاخلافهااثارطالما،مختلفة

.ابدا"حيث"على"في")تدخللمالعزبزعيدملكلانجدامخطثةمثلالى،المعاصرنقدنااسستوطدنحاولذ،الببوممعرضونونحن

يلي:كماكانتملكابياتان.ونظرياتآراءوتبادلنقاشمنالغربفيجرىما

صديقتيياالغربفيبحثتالذيالاجمابىمقالينشرارجاءالىاضطرانليؤسفنيوانه

تسكنينحيث...فيمباثعرةيخصنيماعلىبالتعليقاكتفيوان.-عامةنقديةقضايافيه

"في"بعدا!نقطملكوضعتلماوالاحيثعلىهناقدخللم"في)انالطوالالمقالاتمامدونإلمباررالعيدحالفقد،الملائكةنازكمقالفي

الحذف.اخرمكانولعلهالغربولعا"،هنامحذوف"في"فمجرور.القادمالعددالىالعامارجاء.؟لقسمالىؤاضطررناضنأخرتاريخقبل

ملكعندكانوبالطبع،الشعراءيرىانيستطيعكماالوزنبختمكانهناصائغصادىالشاعرامئعانتريد،لنقدينقدهافي،الملالئكةنازك؟ن

امانتعيينعدموان-(لوزنحاجةمعات!قالحذفلهذاأخر"مبب1،1ءاببسخكبأسشدي"قولهفيكماالفعلءاىاليدخلانمن

مافىوفوهؤ-الممصتحبالرةثرقالغموضم!شيئاالمعثىعلىيضفيهنااللغوبةللناجةاتعرضاناخترتقدكنتلو،اننيوالحقيقة"بكفيه

يجب؟هناادراكهنازرتستطعلمؤه!اذا-المعاعرارمربيافرفيكنتلما،شرح!هاالتيللاسبابافعلهاناخترلمماوهذا،القء!ائدفي

.الامورفيالقطميةهذءبكليحكم(نقإلكمرايتمرنانالناةدعلىلييبررماهناكفليس-الاستعمالهذامظصاعادقءمنعحاولس

ؤالشاعرالشعريةالجوازاتمنةكذا-واثنين(سمهمزةقطععتواماعليهيجمعونلغةعلماءيايدعاىيتمان،ءبهذا3منعاان.المنعهذا

بالطبع.يعرفهاغصوبيوسفببببطلسببوذلكباللضقىالمختصينغيروالنؤادهراءالشهايديعلىلا

غايةعلىمطبعيخ!"الماصيالعددفرآت"النقديمقانيفيحدثديقولفيكماالقديمشمرنافيفعهلاموجودممالالاستهداانوهو

مرتينبتصحيحههممناقدارريسسهيلوالدكلتوروكنت-الاهميةمن:الطهويثلىخرق

المطبوعالنصفي(لعبارةجاءتوقد.ذلكبالناعنسهاثممتتاليتيناليجدعالحمارصوتربناالىناطقاالعجموابغضالخش/قول

اسطرهمالشعر(ءبعضانهى(نالمعاصرشعرنافيكيراحدثلقد"ه!قابالذات(لنقطةهذهبحثتعمدتقدالمعاصر!لشعرلراستيفيوكنت

منهذاانراييوفي-صلدينبحرفييناي-حرباوجبمثلبكلمةولهاللغةبملمضليعوهو،لئدنجامعةفيالغولءحهاودالاسنغماذمع

".المعاصر(لشعرفيالقوانينيموباهمءنبيتنيوروى"استعملتانها"نيفقالكبيرةمكا!ةالمسننشرقينعند

حرفين"عبارةعلىساكنينكلمةبزيادةكانألاصليالنصانوالحقيقةالشعر

للتفصيلمجالولاالمفصلبالبحثجديرةنقطةوهذه)1("صلدينوالجولالرأيذوولاالاصيلولاحكومتهالترضىبالحكمانتما

الىنرجئهحولهاللنقاشمجالوهناكتسافيرهاكثرةامعلهفهناك-الاناعجبت،قبلمنابيحجوازاامنعانابيحاناستطيعلاانني

آخر.وقتامثالشعر!ننابعضانهناالاردافمظبىرلاانهغير.اعءبلمم1به

نجنبريرمسئدةنجراحكاماامداريهيتننتقدالملاكةنازكالانسةانثمبهامبالغدرجةالىالفعلعلىالىادخلاالعظمةونذإإ؟المخال/وسف

اصدرتقدنفسهاهيكانتولكنها-(مقال"من73ص)يسوغهافلمتحفظنامهماونحن.)((الاحوالمنبحالالذبر!نقبلهاانيمكنولا

)2(تفصيليمقالفيهذاحدثوقد،يسوغهابتبريرمسندةنجراحكاما،المنفرةالمبالغةهذهنبيحلاانيجبفانناالأ!تعمالهذامنع.لانفسنانبع

يلي:ماقالتفقد.فيهجاءتكلمةكلعاىحرصتانهالحنهتقولفلماذآ-المختصينلغولمينااكتافعاىإقعالعبءمنكتيماانلحقيقيةوا

لطعل"الغروكأفيزائر"قصيدةوزنفيخطأءن؟كثرجاءوقد"؟لمساووتنايه!بونلا

جثوتالطينعاىفركعت:مثال.إوباالمتجويزاتهدهامثالمن؟رإ*قىحمايةعلىيجمعواانعليهمان

الخ.شمررائحةانفيوفيوأفقتاننيبل.وهنادهناالىلةةفي*رتخاءووالرادى(نني-بهاا،"اليئ

لتفسرالاولىالطربقةهيالتيالتفاعيلباثبات،لناتقوللاا!هاغيروعلى-وهناكهئاا،قصودالتطويربوادرارئانني!:هذامناكترا؟فىل

ناب"احرىكانوقد-الخ!هذاحصلولماذايهف-صيالعروةالخ!اللغة(لىإسيءقدانهألاالمحاولاتبمضيفيناجحا.إكونودهذاان

كلمةسقوطهسببهؤهـيكونعمارلشاعرةونعتذرالملاحظةهدءنؤيى)1(يتابعوا(!اريقويينوعلى-اخرىمصاولات!رعالتعبمر؟و؟وتهاوجمالها

"الاداب"-لهانقدمن"ساكنبن"اإ":قولهفيكماالمناديءلىايضاالخاليوسفادخلهاوقد)1(

87ص91ع8سنةشباظعددالاداب)2(فصيحةغرمعرفتيحسبهناوهي"القريبيا،الحبيبرونا
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بتفسبر.يستندلم،راقيقاع2ذاتبانها"وجميلةنحن)،مصيدنهاعدى-بالتعسرمحرهاعهىلكلخدامتماهذاتفملانعاى(لحرصكلتحرص

النيذارمن"الراقي*يقاع"لهذا(همتفسراعندي(نوتؤكدالبيتفيالكسرمواضعالمنقودينلنشعراءتوضحهـنعليهاكانوقد

القصدفايقاع-اعطيتممااعمقتفسرالامملكاننيوالحقيقة.اعطيته.هذامنلثثاتفعللمأنهاغر-.يست!ادواصشى،بالتفصيل

الفتاناريد"قلت!دسقلتهمااحرالىيحتأجولأقريببسيطهيتاويلهاهومالعرفناذلكفسرتقدالملاتكةنازكانولو

ادخاليتركه(لذيوالوقع،الرافيالايقاعيالنموذجهذاالىالشعراعنظرجثمن،يختلفانلاانهمااذ-ا*هالمذكورين(!بيتينوزنفي.للخط

."جهيلةلالمجميعهاالمرادفةبقوافيههافقرةكلفيالقصريناليبين"العراقيةللجههورية)،نحيةقصيد!مننفسهالنازكابياتءن،(لتفاعيل

".كلهاالقصيدةبقراءةالاتظهرلاالواقعهذاقيمةان"؟ردفتثم:يليكمايفعلانايوتكاملبيتا:(لجهتين:ونقابلندرسانولئحاول

وطراقنه*يقاعجمالفيالرهوبقوافيهماالقصرينالبيتينتردادانجثوتالطينعلىفركعت

كانونالاداب)القصيدةالىفلرجعلنفسهيرىانالقاريءارادواذا-فعلنفاعلفعانفعلن

عئلئذيجدسوفانه-القصيرينالبيتينثونوليقبرأها(9ء91سنةثانيشصررائحةانفيوفيوافقت

.جداعاديااصبحالايقاعان.فعلانفاعلفعلنفعلنفملن

.(قولان(ردتلمابالئسبةكافياتفسريكانلقدوخشوعبهوىنلفظهاجههوريتنا:نازكقصبيدةومن

برهؤانسيانهاتعلئقامتقدفدوى"فونيعلىالملالكةنازروتعلقفعلانفعلنفعلنفعلنفاعلفعلن

فيالحنانعواطفكلاغدقتالتيالكبرةالشاعرةهذءمنمفاجإةالمنتظرهلربانالر؟انااعطاها:منهاا"رمثال

شؤونفيوتدخلتالموضوعيالنقدمجالءقخرجتباننيقصائدمافعلنفعلنفعلنفعلنفاكلفعلن

ملاحظننفيليساذ.ايضاهنامخطئةالمجةونازك.الشخصيةقدوىتنجدويديعطيايمان!،1نحن:ثالثمثال

ولم،المهالمفانني*طلاق"لىالقصيدةمومموعفيتدخل؟يفدوىعنفعلنفعلنفملنفعلنفعلنفاعل

الحب"نسيان"موضوععنابحثولم-بالذماوبالمرحتغيرهاعلىاعلقاستعمالالملالكةنازكتجيزترىفهل-بهذامهلوءةالملاحةنازكوقصيدة

استعطتاننيهوفعلتهماكلان.للشعرصالحغراوصالحكهوضوع؟والمترأركفيقبلمنتستعمللمبانهاالعلممع؟لخببفيهذهفاعل

أتجاههفيتغرايعنيتعدثوانالثاعرتطوريبينانفيالناقدحقكاملبيتيخطأتفلماذ(*ستعمثلهذامثلتجيزكانتواذا-الخبب

شعر.افيوكانت-والحنانالحبشاعرةطوقانفدوىكانتلقد-؟أيوب

؟لمواطفمنالمتكاملةالحلقةهنجبضمنوتغئيوذكريلالهحبهافيتعيش،حكميانتقرر،بالعنف3".ملاضاالسمتأتيا،الملالكةنلأررانثنم

فموىاتجاءتغ!يرىاذيفاجابانلحريالقاريءان.(لحنونالرقيقة

تعخلاي.ابيلالهافييلمسهاالتيالمشحسةيلحظواذوتطورءالعدفي

جدلوعنتغتفرلاذنوبعنالحديثهذاوما،هذا(لقصبكةموص؟!مفي

االغيةميز؟(تناحجينوقعمي!وكيفاللهنكولمىن4ومموهيةقصيتيقعموقفطمببملشانقالجههممه"صابىو.قيا

وان،شعرهخلال،الشاعراعماقالىيتظغل؟نالملحةالرفةتتملكهان

بينوالتناقضىالتشابهخيوطاد!و-طمس،كطورهجبلكثافيحاول...بة

ناالناقدحسناتمن.وانهوشاعرشاعربيناو،لواحدالث!اعرور-!لدالحديثكعلمضوءعلىالجنسيةالمضايااهمتعالع

كانالذ/ناالشعراءيكمشفوانالعصرروحالىالشعر!ل،يتفلغل..لق:عنهاصدر.

بكعشفوان-بيثتهم.دظروفيودجيدهم؟ودعصرهغصادقة-مرآةشعرهم1..دويىدويسى:ترجمةفخوبد.ونالحبا

؟مثناوازمانفي*ببتيار؟تمتلالرينونظمواعاشوا(لذيناولئك001""ءالزوجيةوالحياةالحب2

زمنهم.وحقيقةا!عاصرظريخ!معنبرمءس!0.1ء"-.ءالكاملالحب3

نا.هكحكمازاكأتنهاربانلخليهدالئقدفيأ4ملايم"ا*ضبءثساتان1...".ءالحبنجذمةفيالعلبم(

هدا.ا!ة.01ء!ءالحبجنة5

.01ء""ءالحبخدمةفيالطب6

قصيدتهافيالملالكةنلارلرثلتهاكهابوجردجميلةعنحد!خطوفياءالحبربيع7

عن1تحدثكنتولو-تاربخعةشخصيةلا،رمز؟بوحردجميلةاعتبرت01.-!ءالتناسليالضعف8

؟عتبدريفياما.تدخلاحديثبم،دعدتاريخيةكشخصيةبوحردحميدة.001.?ءالرجلعندالجنسيالسلوك!

مددولاتهدلرمزكاناجتهاديانفقدنقديذكرتفيىكمارمز؟بوحردلعميدة1..""ءالمرأةعندالجنسىالسلوك01

فجميلة.نلادلدفطتكماكعاعكسامعناهيعك!مىانيعممولا،*ممءلند..1"""-الحبطريقا1

بروبردجميلةقيمةكلان.الصادقللكفاحرمذالمعاصرتاريخنافيبوحبرر1..الدباخفهـخريالدكتور!ألجنسيةوالثقافةاطفالنا21

نعكى؟نيصحدول،وترمهاوكبريلالهاوصمودهاكفاحهاثبكفهـ،تنحصر

لأدنفولس؟في!تها؟دغنيةالقيمةاعطت"ش!،المعانيبروتدار:الناشر

"تاويلقابلا؟كون؟نعليهبل-الرمزبوجوباعتقدلاائن!،

5891سنة*ولتمثرين-ايلولىععد*داب)1(
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(،،المح!ث،هـوربلالمعلقبرلمورتقوملا"قربراننقولاقصيدةفيالكورسبجانوالفنانونالادباءفعلكما،كثيرةبطرقوللتصويروالفنالادبفي

قامقارنتهبه..؟لغربيينهالكورسعندلمعنىاستناداقول!ه!هذااكسراندونرمزفيونمننجعلاننستطيعهل؟عكسه،ضحوولولكن-د(رك

ذلكبكلهذءالحرامة،قماامحملالناقدعىفيرهعنذلكوفرزو؟غاضوااذاالغربيينرمزبنلوبومن،اخيوالىزالكسلرمزآحيلوءق،العطفاوا)حكمة

لوقره!موان،يتكلمونعميجهاون!قدقراءهم؟نيعرؤونلانهمالا؟الزوجيةالخيانة

المصادروليبسر،اولاالبحثعاىلصربتهم،،لاستطاعواذلكجهلوا،الاممعند؟لرمزيجمدلاانلجبانها)):للنقادالفرةهذه"؟طرحانني

نتغاضىانإمننالافاننانحناما.بسرعةصارفهميوسعو؟ان،ثافيا)هم.هناللمناقشةواسعامجلاان.هاكواعتقد((؟عكسنهإمكنهلولك!

نتكلمعميعرفونلاالقراءءنكبيراعدداانوهينعرفهاالتييةةالح!عنلماذافأسألرلحلولىالناقدبتطلبالملائكةنازكه*14مالى2ونجيء

لكيالكورستاريخمنالمزيدعلىللاطلاعاليهايرجمونمراجعيهاكونولا!اـمهعنىالةقريالعا"ودهيعبارةمنهاوتحذفحدئيمنجهلةنازكتهـدرج

نتكلم.عميفإموايجعلانفيينجحلااعرالثان":هيبى،رتيان؟اليهارميكئتالذي

الفنيبالنقدهمنانحصرفسوف،الكالمحيةالمصادرعندنابح،"عندماحيويةمشكلة،قسراهكذامدموجينمقترلين،الموضوعينهذينمن

بداءتفيزلناماولكنا-الج!ودتهـيدالىالاضطراردونالصارمهكلفمدموجينمقترنين9)عبارةا!ل!لكةنازكحذ؟توؤد.)1("يعالجهـا

صبورين.نكونانوءليخا-ةا!رليذ!ضهتخامسنوان--اليهارميكنتمااهمهو"الق!ر"معنىان."قسرا

قوليعلياذتقدت"الذا"يةكووهءقاتإ)1عنال!ئكةاداز*كتحدوفي.منقوصة(لتقادعباراتتدرجلاانا!عخالصةالموضويم!

-!نالحديثءحددفيوذلكالضءصام"خعرانظماننما!خطلاباج:ى"جلااتطلبنت3،!ضاقلتهماضوءعاى،راننيالر!كلةانازكوبةئهمني

في،الخصامثعرمنعددتهاوالتن-"انن-\)طوقانؤ،روى!ةقصبلذلكافعللمولكنني.قرباننقولالها.فعرضالتيالخاطئاتشكلة4

(لشعروالنيمن(لنوعهذافيىؤهـء!:ةتنازكانقاتهـذاعا!يتليقفي(لشاعرنجاحمدىتقديروءـولاخاؤدواجبماارئقدي!ضبرهبماقمت

.ابداانظمهاناستطيعلامنيجعلانفي/يخحءلمقرباننقولا(نوقررت.الفكرةهذها؟راز

فوععنمكنوبا"قالهداليمص!"قونيعلىتعليقهافينازكتقولهنااهتماميان.صببويةم-صكنة،هامحيويهماوكلا،الموضوعينهذين

حولوريدمقالو5وانماالئاؤ!ةتنظعهانفتطبعالذيالئض?روالتصوإبىأ!ننعبرفيإخجحانرونهظابتهماوكق،نجاحهرومعلىيئصب

و(نالنقدمجاليقتض(نالالكةانازلهتحاولايضاوهنا"معب:ةة،صائدهذهفي،الفكرةفان،برنججحرموهواما.مقنعةفكرتهتجيءصتى

وقارنتؤ!وىءا،ا"حدثكنت.الشعراءبين.بقارنانءنالناقدتمنعمص!عةتافهـةمضحكةتبرز،ؤبالشعرجداهامعنمووالفكرة،ا!قص!بله

-كناقدةلاكشاعرةنفصيعنات!لمنىكنتفقد-بينيثمنازكوبينبينها.مقنعةغرفكرذاتؤصائديرفضانانقد-اصتءفى0،از"اردامقنعةوغبر

نفسيعنالحديثالىوقاماءامببل،اردتانذلداقملانحقيوء،ضصايرفضيولكف،المرردة؟لفكزةإرؤض!!الرفضهذافيفهو

.(لشاعراتعنكاناجال2ولكن.مقبولمستوىالىورفء؟لاوتصويرهاعنهـاالتصبيرفيالشاعرفشل

شعرعنحدي!ثيص!دفياؤولارالدغتورنشبئاديرأيدأكانفي"والموضوعالمفكرة"حولارانهاالال!كأ-!ىاناوكاجادلاقوهـا

نظمه،فيطوقانفدوىالملالكةنازررر-.قتالذيالمشعرهذا"ارخصصامورنبلاافخير.كاملام!لاوبتقطوللموضوعؤ.!تا.ا!?ميدة

!هاار!اءمظمه-لاأخضساعاسلمىانزرى01ثائقدفيا-خرىذظروجهاتتقانجلهاواحم!زءيروجهـكأتحملىبان!اارتهويه

كاء5يتبعهالذي(لمنهجنظروجهةإبئرضطانمناايشأنمنوليس-

الجيوسيالخضواءسمامى.؟دنقادمنغيره

الكورسعنبحديثييتعاق!انالملائكةزاركنيوجهته!جومافظعولعل

فيشديىااختلافاالملايئكةئازكمعاخخنلفوهنا.-م!:اهتفبيرومحاولتي

تارئحيعرفالقاريءاكانسواءللقاريءافسر0انشاليصنليسالهقولها

حديثا:صدر.2الناقدعملمنلاالادابمؤرخعملم!هت!لالط-لاامالكورس

بهامشهللكورستفسريوضعتلكذتمستقلامقالااكبكتلو

قرأت"بابفياما-مستقلملحقفيلوصعتهتا؟3اءتبكنتاو

افاجم!الدوارفسرتهلماتماماجاءحيثوضعهمن(بداصرجااجدةدم"الماضيالعدد

الصرامةبتلكقطتسملم"الماضيا).لمدقرأت"بابانمنآنفا

.والانبساطالكلفةقلةمنشيءدائما4عيىيرينكانبل؟لخالصة

جزئينفيطويلةقصةااننا،عتقدزلتوماكنتاننيغ-س.الن!راصولىاجهلبعدولست

ؤلسئا-للقراءالتفسيرمسؤوليةمر،نت!رباننستطيعلاكخقاد

المجنههـيسعيدمح!للائشاذسهودةعلى؟والقراءقىمعرةعلىيرمتممواانيستطيعونالذيكالغريبن

!قعة.يجهـاونماعلىالقراءتعرف
لجرأ.نهاعمانيفيصجةاحدثت(لتي

محاولتيوفي،قربانلقولاقصيدةفيمهمادورا(لكورلسلعبلقد

اربر.ريدا!بريرلنفسيةضدلفيالكورسمعنىافسرانعليكانووصفهالكورسلعبه؟الذ!الرورتقرير

باناقولانامكاكيفييكنلغ؟ن-لعبهاالتيوالادوارالادبتاريحفي

7ءص!591سمةفبر(يرالاداب)1(
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؟لمستجيبلتعليماهـ،؟لنقدمنالطرازمذ(ان.بعد؟لايطاليةعن....

احطرلكونلوقدفهو؟لإنوبصعهابثعسابقاوب!لمولثعكفيلغال!لعقدلمورلحر(قدأجيمفآكوو!لدكئور"النفدمعبر))

المجاملة.تستلزمبصد؟ـقةيرتبطاناو،واحدلاتإهينتميانوالاديبأكئفاةبغسان:اقئم.5!ه

(للإممتور"منموقفهاتصثقدالخوريرئيف(ننقولمضطر؟نني

ا!!وريالالتاذجهديحسانفارىءاكبوبصتطيع،ولفا"جيفاىنشرتالتياتلألةا*روةنازكمقالاتانظتاذااغار!لست

...القصة"؟هانة"؟و؟دانهلمجردالضعفنقاظء!(لبحثفيالعربيألثعرفي؟لنكلاردلالة)ء:الماضيالعامخلال"الاداب"في

ومن"الثودة"متجيفاكومو!فعنمقةلهفيوردمابضىانورغحكاشتاحسن"ائقدمفر"و"؟لحروالشعرالعروض"و"الحديت

اتوفيقانالالغالب4فيصحيح"*ستسلام"ومن"(لانتظار"ان!لتاذا،ايضا،اظنيولست،؟لمعاعرالعربيالنقدفيكتبما

باسرفلاانوعن"بالمسيحبا-ترنارتثبه"عنتحدثحينجانبهثنابةتتخطى؟ناستطاعتالت!يالوحيدةالعربيةلناقدة2هينازك

دوريمثرانيستطعلمجيفاكووبأن"موقفهبعدالةمقثنعايكنلم)ءجوانبعلى(حياناالاذكياءالقراء!*تبهاالىتيكتلكوتعليقاتجماش"

."جبنمنرخلولا"،فيإلحقيقة،باسرنكوبانالعقث!ي.،المجطلكتابايها!ترالتيالمنهججيةأ(وضوعية"!نوعالى"الكنب

لانتقادالظناغلبفيلقادناقليلااكصلالخوريستاذ3مقالكانولو.ع!ناا!ر

بعضىفعلممما-"زوبرتهمععدقت)و"العائليةبهاشنرناوح!يلأا"

الدكتور"ا!يقولاىسهيلفي-لةبر4المقضةمستوىعالممناي-الناقدان"الماضيار!ردقرأت"كييسيءمااكثبرار

فاشلة!قصة"جيفاكواقد،الكونم!ورهوات؟ساسعلىالادربالا"لر،نجقدكان-ناقد

القطعةفيانفسهمعنيج!ثون"النقد،زراب"بلاحرىاوالنقادكان

هـلكنل!"هامشعلىاكللق"ان(لملالكةنازوالانسةليلتسمح،7ير!مرة!ه!،ادةهـةهذءنجاحمحكوكان،نقمعاادمإلمناطالادي!

يكونانالطريففمن،نافدا1يمون؟نعلى؟لقمرةأجم!لااتهااذ(كمصينفي،همنئعشصي!دهمع!ارتعبير-منا!ترا،!امقدارهو

؟فيمنفصار"النقدمنير)بعدمبايثرةاتى؟لخودبماستاذنامقالمنكان،ا!را!لمن؟لادد!ه!الاقئاجنقدعناءانضيبميهـلةونلاكانوا

ويلصظ،الملالكةنازكآراءخعلمنللمقالينظرانالانسانعلي7*د؟ءنفى!ليرلمورانيكنب"ن3لىعاى(ن،عندهم،2"المسلم

الفنالمنطرةبينالخوري(ستاذنابهوقعالذيالخ!طبسهولةواة!كارهمثخمص؟.لهمع!ا:حثاهذاوكاق،همحور!اتهـورونالتي

؟لاتتراكيةللتجربةالتحمس"ونظرة،السياسيةوهلنظرة،للقصةالعددقرأت"في،والصر،(لدائم.المزلقهوسواهمانتاجفي

!"الكيرىنفسهينصبكاق"؟لنق!دكاتب"فانلذلكوبالاضافة،"؟لماضي

هـنيريداـنهالخوري*ستاذمقالمنيستنتعالقارىء(نالكنابطلبألقد،اـنتاجهفيطرقهاالاديبتجنمبالتيللصلولىضررا

مجدواالذيئألادباءكافةمن*ملطبقصووةيكونا!باسترفاكنهايةيجعلان،مضىيومةب،قبانينزارمن،مثلا،الشيوعيوت

فيالنشازهذاويستئكر"النموذجيالطثع"لورومثلواالنظام!الماثلة!رر!ولماركسياتفشرارو3كرالا"وقمروحشبشخبز"

ب!،والتقديرالاحتراميستلزم،امبرى*شترجمة"السيمفونيه"4ظرةيخنبنىانباشرنارمنيطلبكاداو،ارزوربم!رئيفو!ب

*بربحاءطراز،*دباءجديدهـمنطرازانريعد"امجعينسكوت"بخرالدصر"ققهويولف،اءبروبرلثورةالشيوعي"لحزب

ولا،البروليتاريالىفنالوريةاجؤةفي4زرظفينالادباءلا،الاحرارمل:(لاخرمقالهفيوتساءل،المقررالماركسي"العمود"حسب

خروتشوفديمقراطيةباسترنكإممنضعان؟لمجالهذافيجمدظفيمتمثيا"؟الحرهووحدهوبراسترنار"عب!كلهمروسيا(دباء

و(لعنفالد،تلالوريةمعارصةحولقصتهفيوردمانصماىاجلمن.المطلقةالطاعةفظ!في؟لمطلوبالؤدقيسحقمعدلك

قص!اتفقدللادباءخروت!ضعوفاقاحهاالتي"الديمقر4طية"هذهفان

اضطرتلقد،رسمياتجئ!دااولحرضةالابوهـقهذ.كلرهائحتاذاانهاعتقذجديدابندا؟لملاكلةنازكمقالاضيفاننيالا

تليرافدا!حورعلى.*ءش،لى"*!غرماركريت"الروسية*دورةبوقظلناقد4اتخلاهوذلك،ذكرتا&فا(لبنودءنخطرايقللا

عهدفيالرسعيالدولمةر(يمنهـدبهافيتبرانيجب؟نهاعلة،العلةهذهان،وتحليلهلاقراـتهقبلالادبيالا!تاجمنخاصا

بعضىبهاقامالتي"لمحاولةلاقتبيئماخروتشوف"ديقراطية،1؟لانتاجمناتحبيذياالموقفاتخاذاو،!!االعدا؟شه!الموقفاقخاذ

-حبوميةمعارضة"!كفيلاوح!ءالخيز"رابطةلتأليف*دباءآضوالى،العروضيةو؟لاخطاء،الضحويةالاخطاءعنخطورة.يقللا

قا-ز.معيرلتعمدنقدا(لغاشبفينقر(؟ننا،نازك*-خطمقالفيوردمأ

عنها،الدفاعتولىالغربانباسترنلاقضيةفيمالأسوااناقخذفدكانالناقدانلمجردالادبيالاناجتمزيق،"صرارسابق

نفسهباسترن!فهنالك،القضيةفيشءكل-ليىالدفاعهللأو،لكنواتجاهلالهالادإبذلكظروفعليهتمليهالاديبءنموقفا،سلفا

نعارضان"جلمننتجاهلهماانلنايحوزولا،*دبي؟نتاجهاماملفاضل5الناقد7؟نالنقدذلكيطالعصين(لقارىءويحس،الحزبية

الا!لاقىعلىلنايجوزلاكما...الشردموقفنحبذاوالغرب"وقفباييعترفانسلفار؟قضا"عدائيةبروح"الادبيةالقطعةقرأقد

...نوبلجائزةلاخذيسافرانرضىحهبالبنباشرنلانتهمانللدكتور(يجابيانقدا5691اوهخرقراناكافيلقد.المنقودلصالحنقطة

فينقراالم؟الطئرةاجلمنوطنهيفقدانيريدلاانهنقوللالماذا،القصةيرقرالمبلنهاعترافهءع"الاوبزر؟ر"ناقدكتبهجيفحو

نوبل؟جلالزةمنحعنمماشعورءعنسئلحوريه4رالغربيةالصحف،كالأمنهوفهمناالعربييةصعفنافيذاتهاللقصةسصلبيانقد؟قراناافناكما

*...حيلالهفيلصةاسمدكافتالخيرسباعهلعظةانقاللمقدقدتكنلممانهااذالقصةيقر(و(لم*فاضلالقراءان،ضمنيا
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الاشتاذحقمنولي!بى...انسانأيقتلفيانسانايبعقيرمنلا)ةديمقراطية"مبر،آحرشيئاو؟ن"موقفهبعدألة"مومنانههذايعئي

در؟ما(نهافيرايهو?ىللحساةنظرتهعاىيحاسبهانالخوري؟سفرءموضوعفيتدخل،خروتشوف

التاريخفلسفة!يرفضكان(كأا"بولويه"يناقشلالماذا...سماويةخنزير"انتاجمنليستانهاحلاأيعلىالقصةاثبتتلقد

باشرناك؟المسكينباسترناكعلىغضمبهيفرزانبدلىالهيةكاداـدة*شتراكية(لتجربةنظمدزوساحدعنهاقالكما"؟كلحيثيروث

الفيض،حتىالمؤمنللانس!اننموذجالنايقدماتسوىيفعللمالذيتستحقكونهاعنالنظربغغرمحترمةقصةانهاالبتتبل...الكبرى

فيالغتيلناوليس،انحشرينالقرنشوارعيملأاـلذيالانسانهداباسترفادانفيالخوريالاستاذرا!اما،تستحقلااونوبلجاقزة

...ونلكوئللأحياةنظرتهمينخالفهاننارغمونستماصله،نجتثهان"..عرقضيتهمكييطفصاللمتهمينللصةولو"القصةمنبريبحلم

...التاريخفلسفةفيكتابايكتبولم،فصتهباسترناككتبلقدمثلناقارىءضىاو،كباسترنلااديببهيفكرانيمكنماآخرفهذا

حالة")لنايقدمولم،موجودطبيعيلانساننموذجالناوقدمالرولبى*دباءواىتاجالسوفياقمةالدطيةكنبفياذنيهحتىغارق

.شاذةاجتماعيةلاالقصةجوانثم..."للكولخوزاتالدعايةاجلمنالمجندين"

يقينيومع،جبانانهبا!ترناكعنالخوريالا-تاذقاللقدالماديالديالكتيك-برنام!حسبالسلطةآراءلعرضالفرمةيتيح

انني*،ادبياثرهيحيثمن،بالقصةله*فةلاالقولهنابأنعرض!ت*راءهذهانرغم-الادباءرابطةجمولفيعنهالمنصوص

و،شتطيع.الاستلا...نور3لد1ءلىالةريبالتجنيهذامثلارفضيباسترنارومهمةانثم-للحوادثالطبيعيالحريانفيمتفرقةبرصورة

يميزماأهمان/يخأكداناجلءنبا!رناكتاريخمر؟جمةالخوريهذاوتبرير،نوالكلالحياةمنموقفهعنفيهايعبرقصةكتابةهي

الغريبة.جرأتههوباسترناكالمريدونفيهايشتركسياسيةنموةعق!مهمتهوليست،الموقف

ا!يهوباسترناكقضيةعنالمسبقالخوريالاستاذموقفكان.-والمعارضون

ضد،كانكيفما،الموقفوهذا...جيفأكوالدكتورنقديحرر"باشرنلا(نفهو(لخو!يالاستاذيعرضه...(الغريبالرأيابا

..ا*لكةنورالانةباجادةعنهاتحدثتالت!را"وضوعةتتلزمهماقلامن!المسيحدوريمثلانءتعجزتعبيرهحدعلى"جيفاكو

يتناففيالشخصيةباسترناكامورفيالغريبارتدخلهذا؟نثماالقعةبطلانقك.مناو؟مسيحا؟ين(ن-استطاعباسترنادان

لمشكلةالاستاذقدسهاالتيمالحلولاما..المطلوب؟لنقدواعوليكونانحاولباشرنكانأ*علىثلهووكوى(لىمل1انيجب

."القصةنهاية"لمسابفةتصلحفهيجيفاكوالدكتور"صليبهيحملان-"سوى...يحأولانسوىيفعللمانه،وريحا

ذههيكلهاو(لقصة...الازنيالتضحيةدربعلىالمسيحويتبع

اعتقدولكننيالموفوءعن(لخروجهذاعلىنازكالانسةلتعنرني*صمثلهمستوىالىجيفثويررييصل؟ناجلمنالصراء

هضما"(لتقدمنبر"فيوردمانهعم(ناجلمنضروريخروجانه؟لبطلثلاق...بالمشحبمقارتةملزمينولسنا...-اهـعي

ضن...هـيضامقالهاعلىاعلقانكنافيالانسةلبمواتسمح...جب؟اجلىمنلاضلاندونالقطيعفيينسحقانالعارو!نعادا!ى

ايخي."البحتالادبي(لنقدلم)بيننميزان-راييفيالضروريجيفاكو"اوجبفاكوىنلقد...*علىمثلهنحوالشخصيطموحه

صحيح"..المشاكلمنالاديبموقفنقد)وببن،(لمقالعنهفكمللوقو!ادطوليةالمحاولةصالخودجم!*ستاذدخعاءكما"؟استرنثر

هذ4-..الصوابهوالمو؟قفاييقرر؟نفيالحقيمل!لا(حدناان...(لقعةبر4"زمتابخ!البطونيوالظرر...الرهيبالتيارضد

لحق5لناكلناولكن-الا؟لاقءكىموجودايكونلا!الذيارصوابالانساتت؟تماراجلمن،المغرياتكلرغم،الفشلعلىو؟صرارء

لاالمفاع!ظانا(ؤكدمن..وز:ررهامواكفناعنندا!عانفي.القصةهو،الانسانفي

نا(لضروريهـنينقىولكنه،الادبيالنقدمن!-ية!زفيت!خلانها،مهينافشلاليستهيمنغوايلسمكةالعظعيالهيكلان

ميالمشكلة(ن.ادبيانقدانمميهعمامنفصلةبصورةولو،يعرض(نفيجيفاكوالدكتوروفشل...وواقعي،وضبروري،رائعفثل

و؟لباعث.والموقفالموضوعونقدالادبيالنقدبينالخلطهيرأيينموذجيبطلمسيحلمستوىيصلانعلىقددتهعدم،مسيحايكون

الجيوسي(لخضراءسلمىتكونانالفروريمنةررى،وهكذا.ومبرر(ته.قيمتهالانسانيجدلكيالمطافىبالاعرارانه..عيباليس!

الفروريمنولكن،جميلةمنالملائكةنازكموففتقدبرم؟رخةيحاولالتيبالصورةروسياواقععلىينهنجنىلاباسترناران

تمنمنيوعنمما...التعليقهذامثلعنالبحت؟لادبيالنقدينفصلانمامورةنقلفيالقصةنجحتفلقد..ييرذهاانالخوريالاستاذ

تريدنيفبماذاالحياةمنموقفهفيسوايانافتىانءتناذكالانسمةهذءاو،النجاحوهنا"الواسطةتبررالغاية"شعارتحتيجري

وأية؟فحسبوالاستعارةوالكنايةوالطبافىبالجنالي؟اناقشهانلييشبئا"الموظفونالادباء"إخشاهالذي(لموفوعطرلىءلىالجراة

آخر؟اديبباراءمقالى!تهاءناءتنعلوماانسانلرأيتبقىقيمةورسدسهبرصاصةالثل!على"سترل!نيكوف"انتحرفحينما،هينا

فيالنقد..الناتي؟لتعليقجو(زعدمقضيةعلىاوافقلااننيزم،الحزبرجالكانالصامتالىراميالبياضعاىالقانريةالدائرةورسم

عملاشيء!لملرغميبقى1لادبيالاتاجأنفيهثكلامماانهاذالدعويةالجرائمكلبانتحارهمحاس!رلنيكوفلانالصعد(ءيتنفسون

فيه،شكلاومما...؟ولاثخمصياتأثرا،بلاحرىاو...شخحيالمالواقعفيوانتحارء،الببهبضاءروسببافياكوبرثورةلوثتالمقي

نا.اولاشخصياعملا،ايضا،يبقىالادبيبات!جاكئران،ايضاالتاريخيفكمكرجل،باسترناكان..لهمطاردتهممنتخلصسوىير*ث

الىفوراالقارىءلدىتتحول..ماشاعريق!مهاالتيالصورةحروهو،للفرديةالناءمالطحنهذ(م-ليرفض،العنفعنمنفصلا

الذاتية""هذهعنيعبرانحقهقمن،وبالتالي...شغصببةصورةهذامثلعلىيرصمت؟ندستطيعلاانه...يشاءكماعنهالتعيرفي

...التاثرفيلانهيصمتانيريدولا،الحزبتكتيكيسعتلمزمهالئبمالانحتيلا
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وجعهل،النجرئةتخليدبقحسد،حدةغلىعربيقطربكلوالصاقها:فيانينزاربيتانالجيوسيالخضراءسلمىقالتلقد

اليقينعلىوفع!ولكن!توالديلرالاهلعئغروجة،!ةالعرباللعةالحليمنصئدوقهونكنغفيوالليل

،دهاوبحبوبحريتخ!اوووحدتهابللعروبةفرةالكلالافواجهذدلرفي"الجبالعلىالملهبعثرء

الاجنبيةالمدارس؟مئاتجراءمن،اهـهـقءنوالمذهبيالفربعنديالمل،أعتقدكما،حههاوءن...المح!نلةدلسطينفيبحيفافيكرها

مفمرتعلىوقفودضت.الاكمليوطنطهلؤلطلغةندرسلابالنسبا!"حما،البيتهداقيمةمااد...الذاتيالنعليقهداتضبعان

تفضلتالذيللبحتاصينةخلاحسةوهو،قثتهونلالعربيةللقومية؟عليه(لمبعثرةوالاضواء،الكرمل،ذاكرتهافيبتعت!ملو،لسلمى

العالماوالباحصاوالؤرخدلكهومنعرهـ"ولكنت.قخقدنه...المحتلةفلسطينفيبحيغاالاخراناوأرنيلقدنجالحقيقةاتريذين

كاتفلذا"العربثأنفيالقرارهذاقلاتخازعلىتجرأالذفيقيمةكانت!اوبالنسبة...التعايقنغسصدإقمناكثروءلق

غهليةنجلاليمحوروتكا!نواانهمهوالعرببحقاتخذالذيالقرارانجميلة..ح!يفاالىالمفاجىءالأذسقال؟حددهاأ!فيالهزةهذههيالبيت

هذااقولالعربيالمواطنانل:لكاقولب-أطةفىلمنني،هدفولا؟القيمةتنكتجاهللممكنفكيف

بذلد-لىوالسصح-ايضاوأقول.ال!ارغةالالقلبمنردعك،القولىالىالذانجةمنيرتفعان-حنما-(لناكدواجبمنان

لنمبملاجتماعية1والعدالةوالوحدةالحرية)مركمعالعربىالمجتمعانيم!نلا-"ولكنهاختلافاوبينهماتناقضهتالدكاناذا-الموضوعية

ةفرةالظالكنلنةتوردوبمولد91؟هش.امفيالال!-حبح1نطورهيبد".نفسراتوتفاصيل(لقصيدةصوريعط!ه!كونهءن"يرتغع%ءانحالىبئي

الض!وىىارادوااذا-سائمةللمعربتقوم!تان؟لوفيوتهـاوايىومقصراليفةصوزهيجعلانفيفهـي،ا!شاعرؤاررةاما...ذ(تية

سلرتالتيادخط!إترشجدسالىاذا-للوحدةوالعملالاسعمارإمقفيليسللموضوءيةالذانجبةءنالصعودفانوهكذا...الامكان

هـدهنناك!دةالعررحةوالجههورليقىبرقبلؤ-صا،النهوردصءسء!مااثرهااكتتهماففيوالتعهقىللصورةالأصلاص!يءزيادةالاالحقيةكأ

ننلونااذاالا،اوكأ-.وهـةاوجمص-"القولووذاعنلليعطىولا.الايأم.اولاالذاتفي

بدوتوحدءفيالأ.مضدلاقرنربعو1،صنواتت-!بعدأعربالحالحولالملالكةنازككتبتهاالتيالمتلاثةالمقالاتاناكردلسوف

!لرجعية.ورتص!كعهويخودهاحلاشهفىمصلملأ-الفربعنماديص!ادلقد...المعاصر(لعربيالنقدفيغب3مااحسهنءنكاتالنقد

متلا(!ما!ؤيا-اا!!ءر)سقالىتءقهـز!:يحبادفيررونو!ةولاماثمةكانوان...القاتلةأ،!املةمنالسميكالثوبهذامزقت

ا!--!اطخلصو،العربيالمواصاقصنلالاحصورق،ززااقيوبةمقاوعةفىالذيالمنهـجبعدمبماشرةاتىارفيوريالاستاذمقالانفهولهفاسف

فيما!ض-وء!ةيحقيتانتهمهمارغدرالكبيرالعرب!صعالمتيهص"لا:نغساعللكيدف!افلقدوهكذا،"التقدمنبر"فينازكوضه

حضافةحطرر"وررونو-!ةولا.ءلسيهماقدص:"ب!لايقفالتيئالارضج!بفاكولاهـكتورتعرضحينماو!موضوءيةالخوريالا-تاذاخلصهل"

!تشء!أماوكللضحيفكأ1اعء،نات-!ترقدءاى؟صةالقلالديمقراطية"؟الربل!بهالاسترافيجيقىببةوضوعية))ء"أثراكان"الؤتذنرهانام

ليورصن.ؤليميةواورجعيةفصاد..

ء:ها،بعسانالكويت
ن1الا.-ألي-تقددستص،-أبتول!ني.وكفت..ولكنت

-التعب!رح!حات-النقديةالم-اسبة،مونتصاواد-كربا!-محريةلكابعث

لاصلأيهد.واللم.أعمربانفهافنصافح،يدكوتمدليديلامدراننألاستأرالى

دونلنمغعلىحل!
....الابحلث(!6إلصفحةالرابعالعدداودابأنقدثقرأت

فياكوتانأسعدنيندالحظولصل.اكألثالعددفيالمنتورة

بتفيجاءماكافثة،نضلهلارقالى-يرت.كتحد.تمنكاعداد

ألامرلكىا!رفىا!!!ما!!هر01(9الناهـالصفحةالعددالاداب)الانجه"ننيالتطور

م..........ءيىك-اط(نهىرضنقدالسرعةطلبعكاناذامعذوراخبيلانك

بللمثوصنرحلفلةوالابحلث،ىضقااكثر.والوقتضيق،الحيزلان

فض--ةدراررمةدبرلاءحفاؤدكاتماوكائناءابتاناقولاتاريدول!؟بريخرهـ.

لامر9يكوتانلا.الشقدعةخافهـ،ضصافكلرعرةش-"يكونانمن

البحتصنلاولى1الطور!يوردتالى-يالافكارمنا.ذض!على!قتمرا

بمضلماتا،ضنرلتقوانت0الوص3بهذااقولواتبنطورندتقولانت:4كد

انك!وويقينل.بضيءكلر:نهيثم.ذكيوتتهد-واناءاقولغبي

دلم-ثودير-ضمالرئضصالافكلروتتبصءلمهالبحث-اظلمك-انليسمح1و-قرأت

لواؤول،العربيةالفوميةمضمونالىووىحملف،فص"جاكلتالتي

المسصفحة.الروحهذهبظض"ابىحتناقتتقدلكنتله3ذلكقرأتانك

ليتار!بعرن003ارر"!و)درثالعرور".!نا)عربمن.قيكبلىن.قيإالحقالىنف-وجدتولكنت

كأأجهمن!العرلي-ةاللغة!!اربةؤبالالتعمارذكلءلر-.علمتولكنت

لزائفقى1الحىض،راتبعث"ومحاوك،خاكةبحورةالقومضنوالثقالألىة
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استحداثيا،خلقاجزئيةبصفةتعتبرالتيالمعافيمنبمجموعةقصيدته

التجربةقصةيحكى(نمنهاريداننيألا،(لتعيرفيثراءهداكانربما

تدتنمالذيالاساسياخيطا؟نهريةدصور1فينالابريثالقصيدةفيوالئفدالشعريعض

-.القصيدةوحدةبه

صوركتابتهاثناءلهتطفوشاعري1جهدابخساننيهذاممنىوليس

العامةالطاقةعندصيدوجودعلىدليلهزاأنارىبل...متفوقةانوالواقع،(لادابلةءماددنقدمن؟تبما(.ئبعوأناسنو(تمنذ

نافذ0تامليوهدوء،شفافومدفى،عميقةبساطةالىتحويرهايمكنمجموعةالىا!ضولاارهاف،القاض!ااناةمنهقتطلبدمرةالناقدمهمة

الشاعرفيهيقولالذيالبيتبعدالقصيدةهذهفيلاحظتاننبمكمايستعرضونالنقادبعض!ولكن،واحدةنغمةمنهاإةاتالاايخبغيالاغانيمن

البيتهذاوضعانه"(لبشريبكيوبوجهه..ساخرببسمةيلهو"...منهامسخايمسخونهمااوالقصائههـ،عيوبانتقاءفياقلامهمعضلات

سقطقدبيتاهناك(ن؟لسببكانوربما،همزيةمقفاةلها3(يباتبينالتياراتمخننلفشالمحديثلنقداولمدلىلانأو،احياناشعراءلكونهم

بلاشعاقينتهيتالبيتكتابةنسىقدالشاعراناوالطبعأثناء41خبربعينالملامحتص!4الذيالمراقبوقفهاحيمانامنهمتتطلبالادبة

الموسيقي.!بهايفوزتهمةايةعلىالؤبضالقاءي!مهالذي41رتاب

وانالشاعرقصيدةعلىالفاهمبالعطفشعرتفانني،عاموبثكل"الجيوسيالخضراءسلمى"الفاضلةاكتاعرةقيتما."تمتومتللأ...

المواضيعهدهانحيثالحديتالشعرلطر-قةكتمهالومنيتقدكئت
اولاتنتعرضأنهاءليهاولاحظتالادابلقصازدنقدمنسنواتمنذ

أكر،(لحديثالثسعرفيمجلوةواضحةمعالمهـانربرزالثر،ة.انيةالاؤت

فيوفئةصدلأمحمنقبانينزارالثاعرلناإق!مهماهذاعلىنيوداتكون(لباقةا!لالهذهانناسية،ائدءبالةتكونا!برميابىووننها!ظلال

مستقلة.دراسة(لىت!تاجانني"آسيامطبطاذاتتلإث"قصيدته..القصيدةفيالمب!وثةللاصواءانعكاسيفعلرداجانا

...واصدكلن!نىعنذتتلاقيانوالنقدا!ثروظي!قيأنارىوانجبرابالعددنشرتقصبهبدةأقدم،حرتيبهأ؟يررنموذجابيديامسكولكي

إ..الشاحبةلطلالهاضوا؟هتشفعبحيثالجمالابرازوهولياةفياعرج"طفلقصيدةهي.9591سنةينايرفيالصادرتازالمه

لاقصيرة)نهاالناقدة!هاقالتلقد.الجيارمحمدللثاعر"ا،يلاد

المغربيجمسعنال!(لىع!القاهرة...

اللمسسةلضعفمثالانألهماعلىالشعرمنبيتينورمتثمإ!بهاباس

ذمتي-سأبرياننيبحيثالمحايدموقفسماقفالانو(ني،التعبيرية

اخذتالقصيدةهذءانوالواقع.النقدجلالتشوهقداؤعطافاتأيةمن

صادرودارب!بروث!ارمحنحديئاصوالعربةوكانت،الصعيدبقاعاحدىالىفيطمسافراكنتكاملةدلةمني

وفي،المطردقات.نطرقهنافدتهاوزجاج،الضوءمقرورةفيهااتهالكلقيا

وبداتالادابمجلةوفتحت.!سعرةطفلةتحتضنامر؟ةنيالمواجهالمقعد

نصورادلمبالدكتورترجمةا!لولمةرجلهذءعلىبمريووقي،(د!طارعب!تثويعلىقيهاالشعربهمسكاعلو

ايوبفؤادالدثنور.ترجمةالغضبعص(قيدفييري(لمجردأحس؟مي"قي؟لالذيالطفلمعووقفتالقصيدة

"...المباردءعطامي

شعبدب!بجترجمةجريدظطبعةالرغيفوراء
كل(ناليوخيلالصالونفيامامي(لذيالطفلالىفجأةالتفتوهنا

نعيمهميخائيلتاليفجديعظطبعةمرداددافنةظلالتحتامهاتهمصدورفييوارون(دلحظةهذءفي(دعالماطفال

لثمبكةابو؟ليالسألالهةصور!ءاىبي"مبحوحخائفصوتفييلثغواحداطةلأودكنالامومةحنانمن

"...واحدهوسلايمأمي؟للرقصرغبة

))))))جديدةطبعةفلواءتكونقد(دج!"رمحمداك؟سقصيدةفيالطفلهذاكأشخصهان

جبران-يىلجبران""واررامةدممةوهوالاعرجالطفلهذ(ملامحابرزولكنه،؟لو؟قعمنتكوناومختلقة

هدءانوالواقع.الميلادليلةهي...شانجبهليلةفيوحدءجفير

"""))العوهـصفالقصيدةفيالوه!باعثةوحدماهيوديست،ناجحة*نسانيةاللقطة

""""المنمردةلإرواحووصفه(لاجراسبدقاتالثاعروبداية؟؟".الفنيالعملانبل...لها3

جسدفيغاعىالذي(لسماروصوتا!يهودمطرقةدوييسمعيكادبانه

""""اككسرةالاجنحة...المسيح

يزحمبحرث؟لصوربخلقولمهالجيارالشاعرعلىآخذنني1الا
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صر.نمركباموا!مرص!ة!

بربزمجرونارةأالمدل!ئكةزار!لمتعاعرةالى

ه

غفليمنروقظني!أنخوريخليلبقلم

يثرزر

حدثت-اذاا!يصلكلنالادابمنال!هـدهذاانمنيقينعلىانا
فغرؤثي

اديوموالعرب.(لحبيبالعراققلمبفيالجاثمالط!يانيلواندلالمعجزة

يدترلاالاشمطكالشارعةالمعجزاتيصئعون

ستاريقلبواالذيعري.النقدمنبرفيعنياوردتهمافياناقتنكاناحبفانيذلكومع

كذلك.وردت2.(تالكصفاز.أء!كنها،؟ذاز،1ؤ(زهكأتف!44يثرثرفكلمةخ!هـ!جم!(ولتكفياوا!قكلاكنتوان،جببردؤتعالنقدمنبر

خوفني()فيكلمةالقصيدةؤب!فلهبرايهاتفب!تاووددتشيءهناكثم.نقدهمفيالنقادعليهيسير

.(ؤقيفغر)هةكاا!ماو

.مر(تثلاتمقالكفياسميورد

.ظطهاوردته؟ماالى-يتفيلمإسلا؟ن"معي(ؤلستهذاوبعد

نقاد)اذ!ثةالىمعراءانقولكعندقكانالاولى؟ارةفيورودعاما

ز!تر-الداقولاناد-*ظ*ت،ةانتازبزا!صظةاالىهذاعدوذااذاصتىاتبمالعروضةالاغلاطءنس!ةواقد(؟لآدابمنالانجرةالث!ثةالاعد(د

اورث.اخاأني...الخنشأتوكمالرشهإدهاشمهارونا!تصعراعقصائدبرالاعصت

يفءمثانا،اقصيمدةالوزنماخاةيربرماـ4ب؟ااد!صإ!ةتضمينالىالخطيبيوسسفالبالشاعرشبى"تهـمحاواتكثازيةمرةوورد

القه-بةءمهىا!الا!صةىدرجنالانناء)-4ضنفقونونحن.هدا:اليتواوردتالرفيدثرمناببيتفي"يةعروةغلطةعلىسكوته

قهمائدفياتضءينااننرىاناء!ظاشما!ا،،رويرهاوزذ(ءنب!،.غرؤتيفي؟ثرثر،غهلتي"نإوؤظني

.المجرىهذ(يجريالاخريناتقدةزنيبه-محاو!خكفينيته.-ضتققدالثالثةالمرةفياما

سياقفيورداوافراءنيتهـنهاسكوالىاءضاخالصلمىالشاعرة

-رمةازتهاكوهنا،الطامةفهنا،عيى"الشروجأحدناحولىاذااما.الرملمنليفصيدة

؟نازكياانتأصبزى.يقةا)*؟المعطياتروقدساتاياء"!ولم"يرةالعروةبر(لاغلاظفههـتؤد؟ثورراءقصا؟داناما

انظريحرفانا(رمل؟لىالوافرءنءدةالقصنقلاياهيهءهنيكانماكل،مثلااناوخديني.الغااومنكثرفيهفقولالنقاد

فيظالجبارقسمةرضنا(قد)فلا،وكتلسبغصبنبتقص!دقيفيذكر.نهمااللشانفالغلطتد

"مالوللجهالىعيلنا(ف).علينايكونولالنايكون

ابيتاهداهوانانتقوني*نقصيدةمنيتهوعروضيئغاطةفي"انزعمتالذيالرجزفبيت

ءلىريومامخ؟لعايياداالافيهعروض!غلطلابانهتقريانإمكنولاورز.برن11الاحدبصوان

:القصيدةفيبهالخاصالمقثلعصمناوردته

كماادبمبتهاني،ايضاليولك""عليللا"امهو.ليخالمصاوليى
اءتدرسيدتي

له.انهيعرفونمن،له،عنهيديمه

حطفراتراملكهالمذيكل
لتني.31الحرةلكن4وززتحو/لفكرةبباليرت

تحت.نوقيعيناضعانلاضطررتيبالرملنظم*"لو،هـاءتهاقاتقريتيمنبهجئت

لوادصيالاختايرتهاتأكدي.نيو(!خرءإيللاماماحدهماالقصيم!لونه.!سيتثم

فيبالوافرادراجهعلي.تنر.برنكما،هاساعلإانكرز"لكنتبالرملتهادرج........

الرمل.رونقصيدة.
التنينعاركاومقعدان

.العكازاتسهدهشوقهاننيساءخهاحبنستصب
يحتضر.قدموولممااتسو

قليلا،ذت.نذرتمونا3ترلواواهاص!يح(ارة-!نهدهمعيتكوليانارجو-الثاءندرعاارد.،ة

نتنفس.انن!اولالو؟قعفي!نئا

سيدتييرااررمتاءفعاون

.لمعجزة1ازتظاروفي،(كقدوشكرا،اسهلمييرمفرقنارة

الخئتريصذادكلثمقالرياحدييحمل
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