
.ء..8؟لم8!..
-.....لمتيا.6إ!.م!-..ا00001؟ي!++.ا-5-.!أ.أ..اعاـإإ؟.انفا،إ!ا،

ء-..-...:.ا-3-05.!-ه.ة..+ام\ا!.+ف101-غ!!لأ!يخرش.01.!اإإ!%كالبيأ3.!.

.-....-...؟/ايدنج!ت-،فا!ولدطات..!.-ه.؟!.-5.ا0!..ا!ا.!.ا.0000150--:.ءا؟.+ا،+اثإ

حق.صدفاعاكانتانواامقتهافانيالمتعاليةالحارحةالكلمة

:تستوقفنيلأبهالمصةليممهرد!هنلاتمقاحمسبمااقيلحببرامرنيمتقمد!مكعرالمالا8!ط-ل

الاهتمامالىدعوة:عم!ي!طرلىلحمدالربيةرمماب-ا
اللغوية*خطاءلب!ضومد،واتركيبالمفردةفيفيبلتةبالصحةعياساحسالىالدثنودبقلم

،المحدلونوالشعراءالكنابببهايقعاتيوالاسلوبيةوالنعوية!!

نفسهصاحبها!لولا،بالتقديرجديرةمخممةنحرةتمليهوالمقالالسابعالعدد)الآدابمنالماضيالعددصفحانعلىكربعت

بمضفيالوقوءمنيسليملم-الآرابمحررذلكلح!كما-وهي،ونمنائهاولقناماطولهافيشفاوتةنقديةمقالاتثماني(ا619ً

التحرزوالتوفي.ش!يديكونانمنبلاالتحرزالىوالدامي،الخطاكمثلوفنة،عامةنقديةشئونالتناولفئه:فئتينفيكقعجميعا

عليه،واًلحالتثبتالىمعهوادعو،-العامةالفيةفيا؟يدءوانامقلاتحملتنىوقد.مجتمعةكيرة!لاراوواحدادبيلاملردراسات

!ي!اللفويم!ومستواءالحوارشكلةفيالحاسمالبتدونوالوقفقرأتممنتمااستعادةاو،بهاالمتصلةا!لارقراءةعلىالثانجبةالفئة

جاذميئ.فيهانضلانالسهلمنليسمسالةابيات"وديوانقبافينزارو!واوين"المهزومون"قصةهثل،منها

هذاً:يوسفهوادالمئعملعبدوالتلولىالنقدبينالشعر-2لتوفيق"الحائرالسلطان"روايةعلىالعصولاستطعوام،"ريفية

عرضهااًلتيوالحقائق،الانشاءموضوعاتطبيعةطيه!غلبمقالمحمدالاستاذبحثفيدفصيليرجم!ابداءعناعتلرفأن،-الحكيم

المداهـسفيالشعرتصريسوعيوبوالتلوقىالنقدمنفيهالكلا!لخصانهاجمالفياقولاناستطيعكنتوان،الث!فقيعبدالله

اصبححتىالقولفيهاتزررالتيالمبتذلةيلامورمنالتلودومراحلالنقدلطريقةمنبشيءذلكوشفعوافحاجيداتلخيصاالروايةفكرة

قسمةاما.انفعهوهاالىيتصونهاالتقدبمسائليمنونالذينفيالرأجمياناقشهلستولكني،المسرجةالمطاهربعضفيالحكيم

حلقةفهي"ملعبييئ"و(،دومانسين"و"تقليديين"الىالنقادبنىاًلذىالامعللاندراستهفيالممقمدىعلىاحكمولاقالهما

ولو،بعامةالمقالفيهاتردىالتيالسذاجةمنالسلسلةهذهفي.ل!بىيتوفرلماحكامهعببه

ملمبهوحعد-اًلمقيقالصحيحبالمعئى-واحداناقداالكثبسمىبالردامثبونيكنبلمااثصدىانالحرجبعضيورممنيومد

الموهمالتمميمهذامناًفضلكلامهلكانذلكوراءمنالاسبابوبيننواحيهابنالاموراكناولوان،ابم!داءابنيانتعوتف!قد،والتعليق

همفاذاالنقداناءبهمفاضقدلدإضاالنقاداننظنيجعلناالثيللهتاتالعالركلمسالمضء.والمجتهدجهداق!روان،*يجابية

هذهأبمافيالمنعمعبد*ستاذسثلولو.مساوبللاكأفيينحدروناختيارقيعملية-كرالوما-كانتئدي!راعةلانذللس،الهينات

محمدالدكمورينتميايهاوالىالعماسماهيللراساتيضعالمدارس،العشرالاضطراريالدواءممتتاوللا*ببرالمطلوبالشرابكأخذ

لدىالسذاجةمريرويستمر.*جابئيستطيعحسبتهلمامندورولا،مزاجيوقبولنفسبةبهشاشةنحوهاحسما*أشربلافأنا

يخثسراناخرانسانا.برمقدوراومقدورهفيانفيظنالكاكبعلى،متكرهاالايسيغهولا،المرضحالىفي*الدواءامر؟يتناول

بوكقةفيذلككلإصهروانالثلدكةهذءمنملعبكلفيمااحسنهذهفيادققواناشمرنهنماومن.وجموىفلالدةمنفيهما

عنالحديثيشبه،الطيبةبالتمنيدتمتصلحديثوهذا،وأ!دة-اللهنسافا-نفعتئىوقد،المنفعةواكلمسالمتعةاققداننيالمقلات

منلا.منهابعديركوناوالنهيةالمذاهبتوجبدانفسكلالناقدينلدىالمعامرالنقدازهةمنجوانبليصورتلانها

فيسألنظرياكناولاالفنيا+لراثالصاحبيتناولذلكوبعدواحدعددنطاقفبممعااجتماصافان،والتطبيقالنظريةجلالبيفي

هتهفيلنايقولاناًلشامرارادميظ:مثلااسئلةعدحولهمنفيوكضاربهافيهاالاحكاماًفطرابوان،للنقدحمالسةعلىيكل

ينبغيماعرفناكيف)أيقلاانينبغيكمالناقالهوهل؟القصيدةصورةهمالنقادبهضانعلىيدلانالقريبةالنقديةالضائقبعض

الخ؟..و*ساليب؟والموسيقى؟جديداشينااضافمل(؟يق!ان.المعاعرالنقديعائيهاالتي*زمةهذه

لاثر!الن،*سئلةهذ.عليهاوطبقواحدةقصيدةاخذائكلالبيتكنقديةبال!راساتاتصلتحينالحرجمنشيءفملكنيولقد

اسئلتهوان،خالعينكلكلينطاقفيويوذعيخبيزيلماالهحينثذالتلافيالسىانووج!ت،العدرهذافي(المقلاتمنالثانيةاًلغثة)

دونكمروقسد،6القصيدفيلثيءجم!كشفعنتعجزفدجميعا2الموقفيكونوحبن،ضيلةاوضببغةممونطواصحابهاوببنبيئن

المقلاوينتهي؟-كنان!ديهايلاببةفييتصلمووبما،جوابهذافيرايببهابينمستقلامقلا!نبانالطبيبم!نكلك

كرفىيمعا،الىبحاجةالقراءيمدلمامورهنالحديثمنبدامابمثليثمرلاالتقديفالرابما،خالداو،يديقولهعمابمعزل،ذيواو!ر

لاجتيا.رالشعرلنقديتقدم*":ورجاء(غريبة)بعرخةيئتتمقىتسيحوقد،قويةمقدماتعلىقائمجديدببناءيثمروانمابالتحدجمه

ك!حرور،كلا)بهايحسانسكاوشامر*المقدسيالقصيدةحرم،اقلامهملهمشاءتمايسهبواان-دوني-المقسك!لاصحاب

يحلانالرجاءوذنكالصيحةهذهوكأن"الشاهربلر،امماقهفيالمقدهانتهيلةفيبفيممواوان،الأسترساللهمشاءمايسترسلوان1و

اتراني-نصابهاالىالامورردفيويضيانالبنورعميقةمشكلةالف!النطادفياعملفانماانااما،الامثلةمنيستكرواوان

السذ"جاى*منسلس!المقالان،قبلمن،قلتفضونفيوآخذالقليلةبلامثلةوالوذالقصيربالوقتواحتمبم

احسنولست،بالتحدبماواوهموالمقاومةالمغالبةقوةفاستثرالرد

-؟0الصفحةعلىك!تئمة-الىالقدمبييجنحالااوجووانا،اًدجددجاجاتاطيقولاالمناظرة
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التعهيوجمتىمولال!لسبم!هاالعيمثعهدلهلةحمدننىتقىضرفيقامالهففضف!ا

.جداموفق"!عاهةو-س"-!باربعاللهبالنونصفيهماًلمجرمين

باتالكاتبالىوصينيمع.المطنخفيالعرقشربعشهدوكذلكعوارووسفتوفهيقيقلم

هرىتنكاتفثر:اًلمستقب!فيالثيءبعضابطالهعنيقتصد!هـ

تنبحالغنممنراساوعشرون!امبنالحاجموازنةعلىكلث!ثيء.دصاحبالادبحديثعلىعرا!يوسن!توقيقبلاممت!اذاللتقينا.

واكر!اكمراجازةفيابنهلعوثظ.اًكراماطلقنه1يعلئصنلأم!نضسةوعلىالناسطىيكنب"الرفيفلا

.والديسنفييقولكماالادبمعيزالىلا!و00101دجةغررالىالاثب
.."يطرينيمنه!ديمئهإرخديث!":الشلار

:بالهتافاكتفيأفيهااقولفماذا"والمصيسنفي"شمةاماانكبدفلا،الاي!امهذعفىت!كلتبلاكنتاذاً:كلسمألت.

رائعة!،رائعةتحنافلا،قص!تهـانعثلاءالآداًب"منالاخ!الم!!غ!.ثقرا

شيئمن:فيهاوالعطيمأالالتصةالى

اكاد.مفيدمتنصر.السمانغادةالكلاقنهاسلوب:الارلمنوبالرفم.وا!نالبراسفعلىةة1القر!!ا:قه!

قدوبما،وهاجونورخاطفةسمةمنالبردفيبما،برفياًقولنهاني،سنةعمئيرينمناكئرمهـندالقصةكتلإ!منانقطثي

صواهق.منيعقبهعدىنظريوقعكلما،ال!فرنس!يونيتولهكما،بضعفاحمى

اولمنعاممفهجو،القصةهلىاذقنهالنيالى:الثانياماكبروا،اضفقواامبرموا،الق!أصنلنكأن.قصة

بالاختنافىيحسمانثنقهمشمودالقادىلكان.حرفاخرالىحر!.واًحيدفىيالعية،لىانبلا،عمنروا!

معهاالايتنضيولا،!اوا!ماسنفي"هومنتبالتيالقناةمع؟إلقصخيناهياكينفيرايك.نسمعانلناهل:قلنا

استغفر"8احببتهاننيقالىمن":النهايةفيقهرهامنتفنفعئ!عاانيمارحتكاذاصدقنف:قلاثمعوادالاس!تلايتودد

منه،وتنرجالسوعتنجدهحتيمنقهمنمشموداليظلانهبل،اًللهاردتقماذا،ل!نفسيبانفممالا!ا!تضاقاحب.1ال!نقد(كره

الربيع:ابنةمعيردديزاللاذلكمعوهو.دبينكبيني.اًلمباسطةسنيلطىذلكفميمكن،!رظهاان

"؟يهربلماذا...-نوافننالهفتحناأالخريفيربلماذا".ظي!ظنا

رائعامستقبلادهاواتض،فليكلمنالكلايبةاًهنيءيتتنمابصنلاالج!نود

عوادروسفتوفمق.نحويلاريب"!يتشاب!ونلا....*ـالحنورالاولىالقصة

يضبطانكاتيهاانصح.فيهااًلنقاطكرةميبدءفيباحهاجفلت

هه!صهههههههه،معانالوقضلصعات.لهلزوآلاحيثالتنقيطمنوشنعهفلمه

خاصاتعنراًداتهافيتحمليأنهاالتوهماما.اعولولاستممالها

.سط!طء.انالاستاذوليثق.الوباءتفثيالايامهذهفيتفثت!رافة

ر!ر!!لر."!يتشابهونلا...الجنود"محاسدم،،يتشابهونل!الجنود" .الأ.ومافاءاللهسلمه

---1،الاحياءبشبانب!وتفيندمموهمالذ!نمقرجلامئالحاج

!-!".--ءله.شنابلث!:لهق!احم!"شاخفاذا!يشعمونلاو!ثعبابهم

*!-اط!طشرصكل.سوبسطةقلبونخوةساعدقوةمنالنبيلةالتقليديةفضائلهم

-*الكانبوفقوقد.السائنةاليرينةبالمبالغاتا!عئترياتهموله
ح!ررلىلر4بحلب،المقامبابحيفيالفوقانيالمدارصابشخصيةتصورفي

!يرمش7.واهلهالم!تصويرفيوفقكما
كاتبلنايتاحمتى،نرلى...جانبيابايعرائيليحك3الموضوح

افنا،الكاتبهدايطلعلماذا،الييخيلأنطحاينطحهاعبقري

ماشئرش7-1سينفلسطيننفقد

فبطلها"ذلكالىتطمحلافالقصة.الآنولهذالناما،ومن

ا!ال!هبصفيدخلالمفيابنهفي-رى،السفربرلكج!نودمنهتقاعدجندي

..اًلبطولةعليهيصعانصرددهواو،عنهالاعلطبتىنسمةالجندية

ير!رهـ0الاسطوريةالبطولاتمنطبعاوهي،بهايحلمرزاًلوماكانالتي

ءم.النالييصدقهانيهمهولا،.ذلكسبيلفيالناسعليي!بوهو

7ص%سسسصوتنتهي.-اوضوعالبوهنا-نفسهيصم!اتيهمهمابقدر

جم!صهـدرعلىالالرائيليونبهيقوماعتداءفي،اممد،الابنبمقتلالقصة

!غولىف".و.بم!فيبارىالخبرالابيقبضودم.الصودمخافىاحد

ر7ا!هضبلمشس!ةت!طهءيتغلبوااًنمنامجز،شياطنيناىبليخرهمبشرواي،فالاسرائيليون

بظقي..اض!ءرضربدفلا،بالوافعالاعترا!منبلاممانفاذا.احمدالطجابنعلى

*-/ومونفسهالابيع!ا*خاطب.الفلبةمنمجدا3اعظهزيمةمن

.يقتلوءانفبلمنهمعشرينقتلقديكونانبدلا":ينشي

بعكلحر".بدلا

!هلم!لممم!ه!ههـهـهـ!!ر،الاربيالونبهذامتمرقيكاقنهاانه!يكلالمقصة.سياد
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كلتجاهلوالىالمختلفةالانسانيةوالمجتمعاتالاجيالبينوالحدود

ابىالم!وحثب!هلتعاالحالافتاولتالالىيحعجبمننعمعودعليهمبرالذجميآالمئقدمالمجتمعئك1!ط

تؤمنكانتالنيالنازيةللركةالفكريينالممثلينجوانبهابمضفي

القوكليةولىالمطامحالاحلامبعضحولوتركرهواستمرارء،العردبفكرةسعددل!الدكنوريقل!م

-ومناصروهمالشعراءهؤلاءدائمابهيرحالليال!ؤصوما.الرائمة

والتجددالبعثياسطورةقثرهخفيبمثا،كييرةاحيانايسمونهواللي

المفاجيءالتحولمننعالا،تميز-الونييحكايةفيالموتبعدمنالماضيالعددفيالمننت!ورةالقصائدنقد.مهمةقبلتعنبما

ودونظعرة،اسبابولامقمعاتدونيتمالذي880"اـ!،84حم!؟!ه!دراسةفيالتعمقعلىسيقتعرعملياناحسسبكنت،داب71

الروابطجم!يعاجننثتانبعد،الاجتماعيةالظرولىمنينبعانقيممنقيهاخنيماوجلاءاًلمددهداًيحتوإهاالنىالاربعالقصائد

يتمنجييتبملانه0ولىفاقهبمجتمحهالانساقتربطالتيوالجذور-.الفنياًلابداعمنقربهااوبعدهامدىاوفنية

بيوضها.اوفثيتهاداخلآالهواانواعتيدلاتتتمكماتفسرلونرأيتها،بمحاولةجوبهتس،القصائدباولىاتصاليعندولكني"

الانس!انيالمصيرعندائم!اينحثانالشمامرمنيريموناًنهه!الشاطيما("جنةقصيدةصاحب،حاويخليلفان،نوعهافيفربدة

يرونلااقيالانسانيةللحياةللفا!مالوجهعنشعرهفييعبروانيثرحانيحاول(كلمةالمائيتقارب)طويلةبمقدتلقصيدتهيقدم

هذهنوععلىيدلوننالاولكئهم.متنصلةمأساةمنصورةيخرفيهاالمواسعةالفكريةوالمعانيقصيد.نهضمنهاالتيالمختلفةالرموزفيها

انصارهمتمليقات/فيولا،اشعاكهمفيلالئاولا.يرسمون،الماساة..-الرموزتلكتجسم!االنيالاسطوريةوالدلالات

مصرءوعنمأساتهعنيت!حشونالذكي!للانسانواضعةملامحايةتحملاتج-البادرةهذ.لمثلالابتهاج،الممكنمنكانوقد

الفاجع.إبىيصفاتيحفيوتضعالئاقدمهمةتسهلبأنهاوهلةلاولالالحتقادعلى

نالنايحقالا،والمشعراًلشهاعردورهوهلىاكاناذاولكئ.للقصيدةوالفريوالعاطنيالنصنيالعا!مالىتقوداًلتيالابواب

هـذءاصحابمنطقفي،تقومانيمكنالتنيالحدردعننتساكللمتعتم،بشروحهمرفقاالشعرتقديمظاهرة،الظاهرةهذءولكئ

المهامهذهتركانالحرمناليسأوالفلسذةالشعربين،اًلدعوةالأساسمنالتفكراعادةعلىحملتنيلانها،تعقيدا!مهمتزادتاًن

والبحثالانسانمشماكلعلىالمضوءالقاءمهام،البعيدةالمطامحذاتلأبهذءالفكرامعانابعداخذتلقد.ووبخبرخهالحديثالشعرقضيةفي

الفلسفيةللمباحثالميتافيزيقيالطابعذاتالمثناكللهذءالحلولعنالموجةمفاهيمفي،الشعركاناذاعماادننسا؟لفي،السابقة

!*أالمفكريةاويحننفطيزاللا،الناقدينمنومناصريهم،شعرائنامنالحديثة

والفكريةالفلسمفيةالمجالاتهذءفيبالضضيالشعرفكلشفرديفافناالانظرهمفييعنيلااًصنحانهام،بذاًتهقائمكفنبمكانته

اللغةبوسعوهل،الطبيعيةوظيقنهعنواخراًجه،لهارماىالمبمدة.لمخزوناتمباشرغرومتنفسا،جمالفيالنشاطمنالاخرىللانواء

يابعالهـتيوهيا!حلوفهالقص!رةلقصيدة2فيوخاصةالشعرية2.الانسانيالفص

ية،الفيبالطافةاالشعرلشحنا!سيوةانصيارومتى،الباحثينجميعالاخيرةالسنواتفيالادبي.المسرحنجتاحبدأتالتيفالمدرسة

والحلميحالايماءحمودفيكاوحصرهارشياقتهاعلىابقائهاضرورةعلىظاهرهافيتباعداوساطفيالعاملبنالشعراءبعضحولوتتركز

فيهوبماحقاتعبرانالشعريةاللعةمذهيسعهل،التصريحدونواذكر،واحدةتكونتكادومصادروميول.اتجاهاتبينهاتجمعولكن

وتتفاعل.فيهت!حالفشبحالعالمهذافيوالتنوعالفنكلعنالكفايةحاويوخليل،الخالويوسفوالونيسالسيابشاكرب!رلامنهم

!ونجكارل،العاعةكانماتحت.ت!نرجوالتيوالمشا!رالافكاره!.تتميزبحركةتشر،مجاهدالمنعمعبدوهجامدالصبورعبدوصلاح

."ا!طياالنماذج"يسميانهبودكينومودوتلح،الشعريالمملفيالنقافيةوالشحنةالفكليالمنصربتغليب

الوعينحو،الوضعنحو،الضوءنحونزوء،بطبيننه،فالفرمنوخاصةالشاملةالثقافةمنكيربزادالشاعرتزودفرورةعلى

وتتسللتتحددمنطقيةهطياتعبرالايتملاكليلافكشافوسمي،الاولىوالاساطروالانتروبولوجياالنفسيوالتحليلاًلفلسفيةاًلمعرفة

المنطقي،للتسلسلوبالتالي،للزمقتضف!وا!شعراما.الزمنمع،العكسعلىبل،شخذالى،ذاتهابحدالدعوةهذءفييكونلاوقد

النفسيالمالمفلبهنالمنبعثةالومذاتلحرارةمباثرتجلوهواًلفييةالعميقةباللمحاتالشعريالنتاجتلقيحانعلىدعاتها،نقراننا

وتتئتت!جروتلتفالالرا&باضطءاللاثوجملأضفيهتتعانقاًلذيالذيالسطحيةسعتوىعنوارتفاعا،وخصوبةغئىالايزيدءلا

الاناني.الفردعندوالذبمرياتوالرغباتيوالاحاسيسالعواطفالدعوةفهذء،حالكلعلى.كلهاحسماساظللوفيهبالتردكييهدد

عحدالوايمةوا!رفة-اًلفيزيارةعلىالانقناحيابىلاالشعرانفيحننى،كبرشاعرمنفليس،المبداًحيثأمنجديدبشيءغتيلا

وثقهـافيهاغوار-فيريةعنيعبرالثيبالشونرحسونحئ.إلشاهرعصرءبعلومالاحاطةمنكيبىخطلهوكانالاالقديمالعربياًلشعر

الذاتي،البناءمنكفلذالافكمارصكسان!ثرط،عميقة.الشعريةبالصناعةالمتصلةوالفنونبالعلومالاقلعلىاو،وفنونه

وعواطفان!الاتمنالاخرىا!ناصرمعشتاتجنبالىجنباملتحمةبحيثطموحهاالجديدةالحركةتوسعحينماتبدأ.المشكلةولكن

الابقدرالفي-حنرهللاالشعو-.النفسيالنهرفرات!منويخرهاوصؤىطرفىعناًلبحثغايتهالمكاملبا!نىمفرالىيتحولانللشاعرترث!

بالوجودالفردي،الذاتيبالطابعويمهرءا!ضوعيةطابععنهينئىماصورتهعلىللانسان!ويرهافيتقتصروحينماللانسانالخلاص

اداةلجعلهاالمحاولاتعلىتسننعصبمالشعريةاللغةاننعةقدولكننافيتبالخوع!ندما،وزمانجبةمكانيةحدودكلمنالمجردة،المطلقة

التيتلكوخاصة،الطياالنماذجولتجسيه،العامة*فكارلنقلكانالذييونجكارلتعاليممتبعة،والاساطيراترموزعلىالاءتماد

،لشاعر.بهايبشر.شاطةفكريةانظمةمنكجوانبتقدمفيوخاصةالغربفيالحديثةاًلشعريةارسالم!علىقويتاثيرله

افكارنا.مجردةننقللاولكننا:الميتةيزيقيونالشعراءيقولوقرالفاشيةالحركةومفكريشمراءعلىاخرىجهةومن،انجلشا.

الفكريزادنانقدماننممولاانئا،والذاتنالعا!هنئاطارهاعنالحاضرالعصرانسعانلمربطزهدفاتيالطربقةوهذ..والنازية

يشبهفيمامعهيتعانقو*نشاثتالعواطفمنموكبفيمندحجاالانسانجبةللمعانيترمزالتيالاساطربوساطة،البدائيبالانسان

."السيمفوني"البناءمجتمعالىمجتمعومنجيلالىجيلمنوالتنقلالتشكلالدائمة

لاشعوريةلتجاربالنفسيةالروالسبالايونجعرففيالاساطيروما)

-7ءصف!علىالتتمة-المعالمطمسالىتؤدي(بدائيةعصورفيالاسلاففيهايشارك
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وقدتدحتمما(مئت!ريجيلالمصألممعمصستالمفىيددقىقابسا؟لانيستاذعدنىا3،**ا!صفحةعلىألمئشورتتمة-أجم!حع!حع!

كلم!"ميعافيري!يا(احعارلمأدربم!ولاالسعاولي،يصيالنعدالكاكلبعمد

فهوصحيحنقدكل.فننوعةبمحمولاتتوحيوهي،المقممذافي؟*لعساث

اعتمدناالتيالمراجعترصدرمولهدا":مقالهصدرفيهول،"*،،،"،"**،،.!،حبمحم*كعمحلإحعععم

رأيالى*منهاير!ثرلمفانهمصالرهاخفاءفيلهعنرولأ"عليها

منالسابعالفضلراجع)كارامازوف*خوةشضصفيولسنكولنمحافرة،فارسالدينلمحييالمعاصرالادبيالنقدحولس2

هامين:شيئينعلىيدلناانسثقيقالمصادروذكر،(اللامئتىكتابوانا،التقافيةلجنتهامنبدمموةبالقاهرة"السوداندار"فيالقيت

الراكهمدىواكانيالكاتبيقولهالذيهذافي*صالةمدىالاوللسماعهااًحتشدقدكانفان،المحاضرةهذءالىاستمعواالذينارحم

فيطريقتهجا!نوقد.يمتمدماالتيالمصادرهذءلطبيعةوفهمهفيالغموضالمغرقةمباراتهاصموااحسبكلفماامثاليالبسطاءمنكبر

يجدءانفبل*جنبيمصلحةفيالمرأييفهممنكليقة*راءهرضولاالقريبةالحعائقتقديمفي*غرابوتممدالهتعاليةوشطحاتها

بانهلدجميالظنيقوىق!وهذا،!ربيباسلوبنغسهمنصادرافلكاثرطكفيبهميحلقوهوالمخاعرمتابعةاستطاعوااحسبهم

توجبهدون-يسالانوللقاريء،يتبناهاالهموهمافير.اراءطخصالقراءةكأنتواذا،متفاوتةشئونبينسربعةدورةفيبهمويئتقل

كاراهانولى،و*خوةمجاهدالمنعمعبدمجاهدبينالصلةما-اتهامقدالني*ستماعاحرىفماالمقالمغلقاتان-كلشفعنتعجزالثغيقة

السلوبهبشكوولم،"والمراةاللابرنث"فكرةالىاهتدىاينومنمحييتجنبلقد.الغوامضالتقاطيفوتهاناحيانابصاحبهيشرد

منشذا؟يكنبانبله،يلخصانيحسنلاكانهؤالفأفاةالتتعتعهذاهوفيمافوقعالذكر*نفزميلهفيوقعالذبم*نجنذالفارسالدين

معاولةوهي،مبيقةدقيقةفكرةفانها"الخامسىالشخص"فكرةامامقبوللأمادةالموحيالغموضيكونالشعرفي.مسرباواضيقادصر

احاطناقد*ايىهايتوصلولا،القصةدراسةفيجديدةجادةرصينةالجورومن،وتقريبوتكيبركشفعمليةفانهالنقداما،مطربةاو

النقديالبناءالىيضيفانواحب،فيهاقبلهالنقادقالهبماشائلالكاتبلدىانفيارتابلاوانا.موضعهغيرفيالش!*وضع

التطبيقيةالدراسةمنالقسمهذاانثم،اصيلااجديدشيئاالمأمالتمميهيختارلمافه!ماناستطيعلاولكنيوالبحثبالنظرجديرة

الدرالسةمذه"جانبيانليبدوخنى،القدمةتلكعنبننسطمستغنالاقئاعممليةلان":يقولاًذيقولانيريدماذا.الوضوجملى

رلك.حافزداءدونمعاربطاقران-بهباسلاذلكولكنالفنيالمملخارجمنتاقطالاينبغي

فيالببوبكبومن:هضرلمصطنى"ريفيةابياتفيالقلق-"2يفضيفيقممرعلى*عمالتلكتحملنيانشريطة-قليلاكجاو،ئا

انكريدكككسليميااخذا"علاتهعلى"كأخذهانالشعردراسةامثلةشاءومن(،النظيفةالحقيقةجلديمس...شيءاعاشةالىبنا

دودمنلتتحولالنزعاتمننزعةاوماموضوعصورةفيهترى.اعالالىفببرجعاخرى

يستويلامافيرفضالناقداما.رر..ع
لاكعرسشانسفقد*حتما!يوجعمل!بمارسالدالسعرلس،الما!دمنلىدروة:المحافرإقول.منحيةمعالطةتمملالمحاضرءفيجملةواو

...الجماليةبقيمتهاتقاسلاالراهنعصرئافي*دبيةالاعمالاصبحت"

علىرلالتهاهومنهايهمهمالان،واضمحيركاكةو*بياتاًلقصائدافسدتلقد"ويلاسمانوالتراببالتراثاعلقكانتاذاالاالبحتة

---.و.حرما*حتمادةاًلظاهرة-لا،("
...والتراببالتراثتعلىحين*دبية*عملان،الجملةهذء*

فيطصوفيلثللاللمرحومالجلألزإلباكفطىنلعا!ع!عوابيادتبىريبيةلشعريةجلاقزة"!علقهابمدىحاسوانما،بحتةجماليةبقيمكستقلكعورلاوالأسمان

لجربةيمثل-هوحيثمنسإلديوانأن!ير،الئسبي!ررجودةرر!ربرامقيالساكعودلاالثحتةالجماليةاتجةاذ،ولاشعانوالتراببالتراث

عنوانيحملهاالتي"ابيات*كلمةاعجبلتنيوقد،ذلكفي!ا؟بالتجريدمنك!البحتةالجمايةالقيمةاذ،جممالهذهلمثل!رط

بلابياتمجموعة*فيهالوأحدةالقصيدةاجدلمحي،ارريوانهالتجريدعلىلورةفهوولاسانوالتراببالتراثالتعراما

والحطويجيءنهايتهقعليتمقدنفسها!شهان:!قول"ز!والمقلاوا!هسبثههلااروازنسسقفشا--انالمقارىءليقفثم

....ء..مالمن!هبد*ستاذنصد!مل-نصلكايهما،(تركيبيحسب)

وئفسىبين2لتعبسفلممطودصمالعممقة"مااباشمتريفيةجمزفقدجملىللص!لةوقيرالليفارس*ستاذاو!ةلديناالنقديةالمذاهباهمانيرىاللبى

علىهثلوخمر،التحرلةفيقحاحة-اشرتممما-ورر،،ا!ثاعرهجومامافهو!شلةكلجربةيزيلماعنشاالئقدانوبعد":يقول

..واماالمقنعلةاًلشخصيةالجوانبأثارةعلىيرمتمدنازلسوفي

:ف!عهئدريعقل؟لصولهجوفيوكفاحوم،بلانولساكانلعمبوكنديومنقيجمجد!ذلمتئثل."الخ...صسهبةاماديح

العقبمالتقدمحمللأالراهنة؟لعلميةالحضار6تجاربمن(مملاسمان)الليالمئعمعبد*ستاذسبيلالئقدفيانسلك:اخرىومرة

إلمبئىمعئىيدر&ائصوفيالمرحومكانولو.*خلافيالتراجعجريرةسبيلنسلكاوالقصيدحول*سئلةمنعمرانجمعانيريشا

ال!ليالنحوعلى"الغربمدينة"قصيدتهمقدمةكبلماالرمزيالفاظبضععلىمتمامنانركر*يئبغي":يقولاللبىفارس*ستاذ

عهيهمنحيا"*رضفن"المقدمةفى،"الغرب"شجرجا*،كتبه*راءمنمجموهةعليهالنطبقالفنيالعملمفلاليحالقامروهمنافيهي

وقصحيد،مترنحمهزوزكهالفكريالبناء.اعصيدةفيبالهجاء".التلوقيةرحمرتنافياستخلصناماالتيوالتاملآ.

وصيحه،الشعرلاخفا!صوركللكنسميهاانعحان-الصوفييهرمة؟لىيشيردضارباالعددهذاًمق!فيانالىاثرتلقد

مقمملااحتاجاننياقلالم)،للعلاقدالرورثونمحشودةل!بةالحرءعنمشبولينائاسلدىكنظرو.جهه!مومإهىيددمماحر

؟،حمر3وامثلةحظذاتنظرأتفارسالدينمحييمقالفيان*.المعاصر8النقدية

هذاخكلمن"المق"درس؟خضرمصطض*ستاذ!لفماذا.انتعبومنسي!فيمحثو:متقطعة،الممقمن

سهولةوبكل،يطيقمماحراختارهمماكميراوحمل،ثفسهالشعر

ركعة:ببعضهااوبهااستشهدفىصيئ!كلاصبحتويرالمتوسطةالمرحلةفيلهأضعالنق!يةالدراسهالىذلكبمدوأمضى

شاعرنايصورهكما"-"سبودنيكالجميلة6نعةلر2قصيدته*لانمجاهدالمنعممبدمجاهد*ستاذمقالةالمقسهذءمنالفنتينبين

قديةاحزانقصيعةفنى"-"والطبولالبقررعل!راثعتيهفىالصوفيثكطبيقيةدراسةوسالرهانظريةدراسةبعصها

-"الزجاجظفالر!عةقصيدلهمطلعففيم"-الجم!ه،الراثعةالمتافيزيقيالنقد:مجاهدالمنعممبدلمجددمتلايزيثينقدنصسا



العظامالشعراء":قال.عميقةثنافةوئور؟ياصاحباًلحقالشاعرقلقا،!حوبم!ريفيةابياتدإوانانفيريبلا.جراوهلمومكدا

عالمفياذهاز"م!طقرتصةىوالتأملبالتحديقانعمواالذينونالمفيهميرمشلبحيثعتكاملاقنياتعبيراعنهويعبرالقلقمذايصولىانهاها

يتسراءىعمابل-يفهمعمااًي،يرىعمايعبرونيعودوافلمالر؟با،فيهاجده.لمشيءفذلكالمناصرمحددموضوءحدودالتعبيرهذ!

يقيناحاصبحبهبف)"بفهموءانثونبهيشعرونالذياليقينعناًى.خضرمصطلىالاستاذمقالفياجدهولم

ضروريان(لعالملمصيرالكليةوالرؤياالشمولالىفالنزوع":وقالالاستساذططنني:الحاويلايليا"قبانينزار!ثمعرفيراي"-3

.(حنتواضعومداً-شيءكلانهمالايعنيضروريانقوله)"للشعرإبرفران.يريدانهالى-القراءسائروطمان-مقالهاولفيالحاوي

المضيرهوضوعهوللشعرالدائمالجلريالموضوعفانلهذا":وقالاقصىكلمة""الحكمفيوالتجردالموقوهيةمنمايمكن؟قصىنبحثه

السابقبالقولءـداقارن)"والاجةماعيةوالفريةالعاطةيةوجوههفيالمقالولكن،الطيبةالبداًيةهذهلهحممتوقد."جداهامةامنا

.(كبع!قدالتواضعانتجدالس!ريةوقلمالادانةشبف!مل،الوعدهذاكاتبهونسيوطالاقد

ف!لجميعاالنقاديقبلهصحيحامقياساكانهذاانهب:واقولت!ونفاياا):مرةإقولبهفاذاانفعالهفياجاناواشتطوانفل

وريمهطاغورعلى)صددوجدتهانكهبثم"3اًلوجدالمقياسهوتنحنىاير!االرجولهحمونوايا،اًلجوربجرحمنترضعالتياًلنفسية

وكاتولسوهوراسهوبروسعلىيصدقترا.فهل...ووجوتهاولبكهمومن؟الممزقجوربهافجوةمنالثهوةتشنرفحامرأةقعميعلى

ونزاروشوقيلبكيوصلاحهريكعلىيصددتراءهلثم؟والمتنبيعتق!.منتظرينامراةقدعييتبعواانالالديهمهملاالذينالرجال

الشعرلقياسواحدة"معادلة"(ستممالان؟الصغيروالاخطلقبانيالنئاعرثقافةعنالتسافىلمنلابردوهنا؟جرحهمنيرتوواحىجوربها

متبيناالا،القاري.اخالولاتعليقامئىاجلاإ-إاًمرقووبهشتى(فيكلهءاهـ4افقماداموالمصيروالحضارةالانسانبمشكلةخبرتهومدى

ويقول.فنيةمقا.ب!منبص.قاتماشاعرص.بزالىالدخولخطر4وبساينالا":يقولاخرىومرة"نسانيجورببفجوةمحدودا

منمنفحعلغبروهدا،-رالمصهوالشعرموضوعانالحاويالا-تاذ."المئعرهذامثلفيتطالمناالتيالمساخروجوءبينالحقببقيالانسان

الحياةدليمجالمشكللآءـذهءنينفصلعر"بريرىهـماذا،الموتمشكلةل!-ىقالتمنمجزوءةالابياتهذء":عنيغةسخريةفيثالتةوإقول

يتطلب-ل!بيق1بمهخا.-"وضوء!النقدفانالن؟الدإخامىواإمهافي!انمشيرةجهةل3فيبهاوتزوقتبالنجومترصعتوقد...السمراء

وان،"بروكرست"رريرعنشخلىانقبانينزارثعرإهـرسممن."الكواكبدينالتنقليسهلعنمماالفدشاعرشكدونسيكونززارا

اًخلالاًلض!حالمآياسهذاوضعاذ،شعرهحدودليالشاعرإقيسماعواقنبىانشئتلو-الحاوبمطالامشاذاطالكما-اطيلوقد

واضبموهو"ا"بينو/مقارنة،وجودالمملاللمغرودودراسة،دا)نرخاسبشاعرعنالمدافعموقففيلستوانا،مقالهفيالوقفاتبهذءشبيه

ةالعبقر)-اًلىمننربمكلتحاكمكان،علويمثالوهو"ب"ومعينلئقدستاراالموضوعية"اقصى"الناقديخخذاناحبلاولكني،معين

.عبقريفرهو:ايزقولالحنقفيه.برسولحانيحاوللنقدبلنذسهجماجفيهيكبحانلا"ستنطيع

انهشعرءلملفياد.عامنزارااًنابدإ"اًلذيالرأيهذاوسببانمنمالكلاقيفانهوانضبطوتحالمالناقدتعففومهما":يقولاذ.

اله:لمنفسهزعمهماكلى،الوجودمضكللآمنالجلوريبلغاناحاولحنقهدببهجروقد-والفعلبالقوة-بحنقوهو،"الخ..بحنق

اًلموجاتاعماقأنبشعلىجرهكما،الانصا!سدةعنزحلقهاذ،*ذىمنكميراشيئا

.ينآد.اللبىالشاعر

س-*كيعمي،!يك!لا،مي،*"مي*،*!لا،طس*!س،*مي!يمهس!همهه!مر*+،.اها،ارحاويا!ليا*ستاذمقلافيشهاراقياًلمقرراتاولىتلك

تعبمصدروهي-نزارشهرة-"الشهرة"عنحديثهفهيالثاوبية

بةمعفتحا"وجعلهاعليهاعرجلمادربرولا-يبدوفيما-ايليالاخينا

ويدإرءالناقديهـءامراالاديباوالثصاعرشهرةكا.شهمتى."للشهية

مح!هلرهولر9للشاعريركأ؟صيلاامقيالاكائةوبتى؟اتانيالحكمعنويعجلهراسه

الشعبحالمن"مانيفستو"اصدارالىالثهرعنالحديثجروقد

5891-5591ورمربثورةاويصبحلمالحاويالاشاذيألانهنوبدلا.الجمهوراوالمتلولى

زبسالوهـث!ل:تأ!ف.انيقررذهبهذامنبدلا،كذلكابدايظلوهل،كذلكالجمهور

.......والترنحالطربهوالفنظيةان(هذهيعتقدتأمل)يفنقد"الشعب
حهاد-!رى.حم"

.....رر."والروإاالنذىضميرالىاًلولوجوببسوالانثراح

العربىفيالنترقانكلترالسياسةموضوعيوصفولهزايملينمايقرأهعلىيرقبلبجممورالحاوي*ستاذسمعهل)

ءاكاال!ربيالروعلورد،ألاولىالكونيةالحرب،عدحينلانكسكينشعبوعوس(؟توماسديلانشعرمنالمسارحفي

ا!ا.".زا.كتحالفوبهذا،+ننغيرثانجةمذء-الهانتمتقدالحكمهذاعليهتحكم

-!هجوتوب.العربإمأ،صاىاىلا-بطرة!شربااةءاو!مععببسئاوكونالغاس!ةوالانظمةوالقيودوالمعوقاتالمثبطاتعليه

.الا-لافورب،!ز-بمعزلإبرسهاربيااثواالناقديدرسوحين.والمرضوالجهلالبؤس

وأثرقيا!ونمنالغربلوضعمفصلةدراسةا،قدءةهذءانارىلللك،والخمولالشهرةمدىومنالشعبرايغن

.ارعر!فىذاك،النوايامالصصاحبهيكونحينالبحثعلىدخيلةوالشهرةالشعبعن

-....ص.......-..كلوليس،المقامهذافينابشيكسبيربراي*ستشهادانكما

الصىالحميهاهرلطللار9ما!لىرلعربرل!صيحهعاشمها،الروائىاماتبنظروجهةعنتعبرالروايةفيالشخصياتملافقوله

ؤراءتهعنءردى!لكلنحنىلاكتا!من*4ءلوحيوان"الجبهورانحقايعتقدكانشبكسبيرانوهب

01..0؟النظرةهذ.نتبنىاناليوملنايسوغهذافهل-"العيون

روت51-اًلبمامعةدار!وراتمةلأدخوله!ماايياللاتذالعجحوجههايستولمالتياثعرراىوثالثة

.....،مبدئياهذاعلىاعنرضولا"فنيةمقاييسلطبيعةوفقا"النقدباحة

027178ت-1813!.بيستفلهالنقديالمقياسمننوعانفسهفيشثصء-جلنااو-فكلنا

لمنويتبدى.وخارجداخلمنجوائبهواستجلاءالفنيلالرسؤبةفي

4!م!مههسىمهيمه!ممه8،*8هـ8،ه!"4"قمان:هوالناق!اًستعملهالئيامبيرالفنيا!ياسانالبحثمذا!قرا
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طعلدقةاد؟لأشامرفانولهلا):ومثل.دائمالاإضحرومنطيقيمنظارالصدفاتجوىفيابحث

المتملقةرمودهيردلالهحنكلفيذاتهييروهو-"ذأتهلاييرتلضلمحبلصةمن

اولا.مبندافيبينهاالعدقاتلتظ!رييرهاانمنبدولا،بالمصيرالزشلاهمبثلمسلم

للشامريوجدانلهكأكيكيفالحاويالاستهاسالاناحبواخيرا*خضركالقمرحر!من

الى-ينونالذىالناقدوهو،الخالدالخطيز"القيارجمما"لموقفاهذاموحيلعينياهديه

نيايصبحوجميفالشاعريكنبلمنيحدداندون،الجهاهيراحتقارالجمبلةللفظةمسخراجملتهالتيهي-المتواضعة-الرسالةوهذء

المئئ!هبهو-الجماهيرياوسالمصيريالشاهروهل.،صبحمنوعندتتولدنفسهلأالمطلبهذاومن-اًلمستطرفةاو-الطريطوالصورة

"المصيري"الشاكلراسترسلراذا،وااًلروسيةالفرنسيةالثورةبعثمنواستخرجهاالحاويالاتاذرصدماالتيوهيالصووفيالمبالغات

صوتهويصركوناليهسينقادونالذينالناسهمفمنيف!!مالاوراءنفوسفيالعكسيتاقرهامنببزيدالعامةجوائهامنوقصلهاشعرء

وعلاقاتهامقاييسهيستمدالحاوي*ستاذاناًلقاريءادركهل؟الغامضادرسةاانكيفالدارسينبينمنيعلمالحاويوالاستاذ.العراء

.؟عتفاولينمختلفينعالمبنمنركبتقدخاصةلحديثةاواللثنانجة-كمامابيمنذ-طمةالسامية

محاولةالصراسةمذء:ططويللظلحونقددراًسة"ا!زوهونا"-،هذافينزارارأىاتفلو،المشطرشالصورةكطلبقيالمركبهذا

فولىالقصةمنحتجوانبهابمضفياًنهاصحيح.ارىفما!زهوضعفي.ادموعطالىاقرببحكم!جانجديرالكانالسياو

وفى،لهلاجفونتحليلاالشخصماتعلىواضفتتقديرمنما--قهمجال(تطور.عدماو)تطودهوفيا!اوضعهوفيالبينةمنئزار

:.نلكالناقدريشةعنهتمخضتماخيركانولذلك،عليهللحكمواسع
فأخلستتشحهالذيالتفدلرمنالقصةحظانقصتالاخرحانبهاع.00.5

دقد.لنظراتامنكرفيمورر!زولهـةفاذهاذدنومع،14!ة!ادلاوسمسراءلزارسبنلمولزارسيديناجراهاالتيالمعارلةالدراًسة

...."ا-طلإاتواالفروضفيمشتطغيربانتناسبمؤهنافيهاكانلانهاخرين
ارادياركازاالقصةفيالاشخاصلحركاتاًعطىحناًلطوإللالحلمالغ

....ء..المفقودالسالبيالجالبعنلاالموجوداًلايجابيالجانبعني!حدث

لمطرنهفيهذلذبمرتقووعموقيمالععئةمنالعفوعليبممافلذيكلكانطوحكممعفينمقدرآتهمهضطرا(اللحظةهذءحىاطللم"لاني)للاطالةتحاشياوأراني

مشةعونوكفتظهرومة!(واحدكلعندالارادةهذه!ظ!ر!ف!ه!ظافيءاضطراب..فمنهاالمقالهذافياضىمهخذالىالسريعةللاشارة

."..كا..موضعغيرفياًلواحدللموضوعوالعودةالمكراراًلىصاحبهاسلمالليى

محموعلىعلىابلمركاضىلايئقطعشه*اًلتتئلشجمدتتمانمممهسادوذلدير4لاحةكللععتبئر)ئمااتطودي-االسيادالىئظردون-المفردةبلامثلةالاجتزاءومنها.واحد

..ل..هوىوالننىهاتةعليهاالتعليقفيوالمبالغةالجزئيةالاخطاءتكبيرالىادىوهذا

جميلتانشخصيتانوهما"وثريابهـلأ4صرةوعلىاًلحبصضهـمناً!فرن!فالثوردان":مثلالعا!زاًلاحكامحشرالمأخذواخطر.بصاحبها

اخفادكلاثرجديدةبدايةدائهااكسبتهقد*مفقدوءلى"القه،1لمح!وهـص-"الروسيوالادباًلفرنسي*دبرحممنخرجتاواروسيه

القعهكلهإسحعئياثواحدلقصإمنكزعندنائعماسمةوقدنظدراذلمدفالححرنحنديهحتىالنفوس.فوجبهفيالالبشادكتارتيالفعالةالاحرىللقوىاكفالهذا

يكثفانثونمعحلاذهبولكنهااًلعبمنموقفهليبظروهـاًلنشاةمغللاو!ذا"وقديسوهوانبيا؟هالشعباولياءهموالادباء":ومثل؟للثور؟.

؟"ففيقالحينذلكالىبلالشارةو+تفى،القصةفيالركلزيةالابعادعق

وراءويجسدتالصفعبرإنابالرموزمنهلاللبناءالرواية

الذيالشيءهونفسهالمبنىهذاانلارىوا.دي"كاملأمجتمعاالكلمات

حيثبهفبيبدا،للقصةدراستهفيامبرىلعئاية2يوليهائييجبكان:حديثاصدر

المتحركالحيلا؟تياربين،المؤذنوصوتالقالارصفيربينالصراعبدأ

عنداًلظاهرفييتلاشىانلهقيضاللي،المتحجرا!ينيوالجمود

توصسنا*وهيمحت.حتمعةلكلامي...":م..

....بةمث!الفجرددء!ر!ستفىع-
ذلكثم(ا69)"اصغرهمباعتباريبراخوتىرعايةلفت3و..

)رمزالتجددسحاببينبشرنفسىفيالروايةبافيشغلالذيالصراع"

فقدانثم(اًلتا.يةويلامالدينيةبالبيئةالمرتبطة)وواحلا(ا،نحرلى

بهقداد.*تحرراليسوهو،النهائياتحررءيجدكيمعاللافتبنبشر

ونحن.كبرىهودةكاننفسهالتحررمذالان-+الماضيعنبعدهالشهيرالايرلنديالقاضرائعة

ذالهحباول!ددد-القصةاولفي-بثراانكيفننسلمدال!يللورنس

هوفها.اخرشحهربصبيثتهوقازاًلجنديةئينفسهيسلكانرقضالمجوسىالخضراءسلصترجمة

معدماالحيا-ركجربم!منمجرقعلها.الىماآ!كالترمزيانهايةايضالعصةلسيرلمبلدحافدةفىد!وجديداقصصيااسلوباخلقتالتىالفنيةالتحفة

-دمحقيقتهامنشيئافيها*حداثوتغيرالقلالداخليغيررصكافت"،.ئبة5حديثةشخصياتفييطفوالتاريخفجعلت

سطصا.فيلايرىيكاديسيراخمشاا*ذلككليكنمفترق!رتربولجمانجعا"الذيالادبىالنتا!

الحباحاسيسفيلكتنكشفبالروعةفاذا.الطر!.

و*ضاء،بلايحاءميئةفيهالرمزية2و*بعادجيدالقصةفيالبناءفرررةيخةمنعةلكفتهب،الجمالووالفيرةوالغزل

يتحر!الليومولرياجسدعنالمتعففبث!ركموقف)فبهااًلجزنية..تفوكهالاانبكيجدر

بعضتغلفالتيالرومئسيةوسحابه(سحاب!ميبينبقممهليعبث

حظها.8خقصلمذلككد-القرعناصروضعف"الإمموت)ءالمواقفبببروت-اًلطليعةدإر

هوجدبعمقيبنوالنهائيالتحرونقطةوفي.و*حكامالجمالمن257178:تلفون-1813:ص.ب

مثان.بكلالسخريةمنضرب

عمباساحسدببروءورسهيي*!
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ولذاتهللانسانالراهنالحيالوجودمنولاالفنيةالنظرةمنعفو؟*"له.،!ه!ا،*كه""له?لا"،*،كهملأ*ص*،"،**،كه4للأء،**"كط،

ةدر-،.!لأالقصلالدلملى ل!قعلالعقلائرفيتقعوافكامفاهغمنوانماولمخنممه*

فواءمراميولوساطةعفوطردركانلقادرالقارىءولا.ء؟
..ءعص؟-اً(ال!صفحةعلىالمنشورتتمة-

وحدما.ومداركه

قراءةعلىيقتصرانالمقاربممءحقمنيعدلم،اخرىجعسةومن6**"**بربربر*ءبر؟جمئئ"4ئئ****"

بكلملمايكونانعليهحتمااًصبحوانما،وحهـدهالهاًلمقدمةاًلقصيدة

التيوالقيموالمفاهمالمقاييسوبكلالشاعريمثلهالذياًلفريالتياد1الاظلادنقطةلان،قائماإبقىبيئناالخلالىاناعتقدولكئني،صحيح

وهذا.بهاويرتبطعنهايم!رات!اور!ا!زا!وركاو!يةوبكلبهايؤمنحية،لتجربهكميدان،ذاتهمنينطلقااًنللشاعرنريدفنحن،مختلفة

المبيانمنوغني.المحظوظينمنقلةالابهينهضلاباهظعبعيلعمريوالماسسمالذاتهذءبينالتقاعلاتمنولىكلفيعاوتنعكس،معاشة

منوالقارق!ءالشاعربينالعلاقةشرطتحديدفيالتشديدهذاًمثلاناًلى*نجربةيعودانللثاعرنريدنحن،فيهيعي!ثىالذيوالمجتمعالخارجي

بالعلبم.الراسخينمنضيقة.حلقةفياًلشعرفعاليةيحصرانشأنه.راهنةومكانجةزمانةظرولىتقا!يع!النفسيةتجربتهعبرالانسانية

الجماهريةفماي!دائرةمنوتوماتبا.1ا!عرتطرداررظرة!رءانولوجودكنموذجعنهايعبرالتيللذاتمحددا.وجهايصئعاننريدءاننا

تنفيالنظرةهذء.الناسمناًلواسعةالطبقاتمتناولعنوتخرجهبهانمرلىهوبةورقةيضعانالشاعربهنطالبمااقلان.الانساني

الاجتمامحيةالفئاتلتلافياولفنيكمظهر،الاجننمايم!صيغتهاًلشعرعنضطالأ""اللذينوالمصرفنعرهـالمجتمععنهايصسرالتيالذاتحقيقة

محدودةنخةعاىموقوولامتازامنهوءمل!رودهاواولعبأعمقبينهااًل!لطلايمكنبحيثهيواًشواقهانزعاتهاوهوبةملامحهاونميز

واننفو!برالامتيازشعورمنلهابماالكهنوتيالمجمعيشبهماتشكلالاحرين-.نفوسوببن

لهذااصبحلقد.اليهاللعامةسيبللاومعارفوؤوىاسرارالامتلاكهاالمبتافيزيائية"المدرسه"كلمةمنافضللانجداليالمدرسةشعراما

خىاهءةولفةولفمائروطقوسوس!نةمعابدللشعرالكهنوتيالمجتمعمجموءلأمناومعينافإنمن،الراهناًلفرد7منلافينطلق،لتميزها

!يبارلأروحيةاالمجتمعاتعن!ر!ناهماكلمنهاأين،بعيدةواهدالىالانسانمن،انما،معروفىطتاريخ!اطارفييتحركونمعينببناناس

وقرطاجة.وروماواثينا،جيلوءمفببحىبرمجتمعتربطهواًبطةولا،لهمكانجلأولازماذيةحدودلاالذي،المطلق

اًلننريب،كهدإمحاويخليلبادرةاليهاجرتئاالتيالمقدمةهذهبعد.بتاريماو

انىالاربعالقصائدبفحص،الاساسيهمينتئاالىننتقل،لشعره!رهوندير،للائسانالحيالواقعيالوجوديتجاهلالشعر1هذ

جميااًنهانلا!4ماواول."لآداباً"منالماضىار!ردنجنضمنهاوتبئوتنعموتشقىوتجهدوتكرهتحباتياالحقيقيةالحيواتلكل

عمودعنتخلواكلهمفاصحابها0الحديثالمشعريالتيارفي"فندرجالفضاء.لاغتصابتسعىاوالارضهذهعلىوتدبوتقنطوتأملوتهدم

للبناءالمنرحبالشكلمضمونهـملنقلوالستعانوا،اةقليدياالش!عرمجموعةأي،الميتافيزبائيوجههاًلاالانسانمنلايعنيها43الحرهذه

منبهـلاالبناءلهذااساسيةكوحدةالتصيلةعلىمعتمدين،الشعريالالانرىهي.الاجيالثناقلتهاالتيالاساسيةاًلمعانيارعامةالافكار

تريدالتيةالجديدالحوكة،المتنولحةالقااليةوعلى،الكاملالبيتلخككجسدالتيالرموزالامنهاتبقىفلاالعامةالانسانيةالذات

ا!اقي.وا!واًفيالاوزان!بوديةمنا!حررلاندفاعاتاوخى،شعرهميعرفهاالتيالعواًطفحتى،الكبيرةالمعاني

.فقنوء*ربعالقصائدمضمونامالزيادةكوسائلولالذاًتهالانقوم،الكلماتبهاتدورالتيو*نفعالات

!هو،"اً!ا!يءءلأ"حاويخليل!صيرةرررريمبئاحاجزولاهيوانما،الشعرينقلهااقيفرض/اًلتيالحياةبحرارةاًلشعود

احبالهار!ررة!ؤءمنووررو.اًلمؤو!لموووء!ذانا،عنهاتهبمقدموراءهيختفيالذيالكبيروالمعنى،الرمز،لابرازتفتعلتزينيةوسالإر

المعركلألاغراءاتتتعرضحين*ولىالانشانيةالبراءةحالةعنيغيرانائعتقدتجعلنااقيإهي،هذهاًلميتافيزيائية،الفلسفية،يلابةلطلا!ونقطة

جبويةوالىالبراءةالىرامزا،الحضارةومخاوفالشر،إعةولزجرالحقيقىنطاقهعنالشعراخرجواقدواًنصارهمالمدرسةهذهشعراًءان

والىوالمصر.الخيربشجرةالمعرفةوالىالقمربجياةالبكرالارض.الفلسفيةبالابحاثالخنوءو،الذاتي

الصورلآيحولانه"عنهوقولالذبم!بالكاهنالحضارةوالى،الثريعةعنالتسا؟ليصج،اخرفكريلئشاطملحقالشعرايصبجوعئدما

."مجرمةوناركبريتالى!رضالاهممنللشعريكنلماًذا،الشعرلماذا.اصلاوجودءمبرر

ااً!اعر.عندا!مموننوعءلىيعترضانللنا!روظبعاوالناسالشاعرعلىو*يسرالاسهلمناليسا؟الميتافيزيائيةاًلمسائل

المضمونهذاعرضكانلواًلقاعدةلهذهنخضعانبودناكانوقدامكافيتئهائيةولامروئلأمنبهابما،النثربلغلآالمسائلهذهيبحثان

ولكن.السابقةالاجيالشعراءمعالح!الهوكماصرفافنيةعمليةالفكر.و.معمياتالنفسوامض4كلعنوالكسفوار"نحليلالتوضيحفي

هذهتصصرعندما،وللحضارةللمعرفةالنظرةابهذءالقبوليسعنالاواللمح،المباشر*تصالوأداةالبمئيةاللغةوهو،الشعرأما

جوانبالاقصاقدهفيأفكارهتشكللاحاويخليلمئلشاعرعنالنظرة،و!لهفكرهالىلا،القاريءحسساًلىالشاعرعالملنقل،الخ!اطف

واتهامسبالسالحضارةنعتاننهتقداننا.متماسكفرينظاممنالتيالميتافيزيلاليةالقضاياهذهلئقلاداةيصبحانمناعجزفهو

الشريعهوانللبراءةوقتلالطبيعيةالفطرة1بحقاًجرامبانهاالمعرفةلايستطيعوالتيشيءكلقبلوالعقبماًلل!نيمعيئهمناًلشاعرئرفها

!كاشبور!ماار!اريللاتجاء!اداموقل!ايث!كلمدمرةنادبمخزونهوبلاستعانةوذهنهفي.باعمالالايستوعبهاانالقاريء

الطبيعةاسرمنللتخلصالطويلنضالهفيالانسانعليهاحصل2التي0اـمقافيا

العقبمالانضباطحالهالىالغرائزوسيطرةالجهلحالةمنوللارتفاعاحدوهو،حاوبماخليلالشاهراننقولماصدقعلىوالدنليل

.البناء؟والمعر!*"الشاطيءجنية"قصيدتهبأناحس،الميتافيزيكيةالمصرسةاساطن

بامكانناكانولو،الفكربماالموقففيالتباينهذاجانباوضمناولوتحملماالقارىءيشتوعبلاقد،ا،رابمن*يخرالعدرفيالمنشورة

كانتلوكماالقصيدةعلىوالحكمالمقمعةاوجودعنالنظرنصرلىانبتفسرالقارىء،لهذاالعونيدمدفارادذاتهتلقاءمنورموزم!هعان

اياهاسلبناالمؤلفاحبالتي)حريتنامستعيدين،بحتافنياعملاالدليلتعطيالبادرةوهذه.القصيدةضمنهاالتيالطلاسموفكالربوز

بخينا،تثبرهاالتيوالانفعالاتالعواطفلشتى*ستسلامفي(بمقدحتهالتفاصلغةالمدرسةهل!مفهومفييعدلماالشعرانعلىالدافع

بحيثالمتناميةبالعورالغنيالرصيفالنوعمنالقصيدةلوجدنالغةاًصبحبل،المباشر+لصلالغةولاوالقارىءالشاعربيناًلتلقائي

وعليئا.والحيوإفيالدفقزاخربيولوحيابناءالقصيدةمنتجعل،وسيطةبوسلالبر*ستعانةبعدا*القاريءئفسالىتصللاتظظت

اشنطاعشعرءفيالفكريةالمشاكلبزجتملقهرغمالشاعراننقرانينطلقالشاعرفلا،للشاعروالظسفيالفريبالقاموسا!رءوهي
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دكللتلن...وكلقةفيمبنمواندفاءدشيقةحركةفي،هنا،الفنيصنيمهيبضان

...بديدمنيدرر.0ياعماتيمثئ.الناجحالشعريالعملصمبم

*حساسجدبمنلعارك!اهيدلعليا!طعهذاكابةاهيدانيالشعودعنيعبرألفبيالرانعالمقظعهداالى.اشرانويكفيني

الئيالشعرهناقراءعندهرقهالليبالهنلا*!ساس،!ممطالناتوبجريانغنامرهافيوبانننا!ر*رضمعالحميمبلالتحام

فيالقمر!لائلاوالنسيمرقةبمثلنغمدموتترقرقىكلملالهكنس!:ااًلخصبةحيؤيتهافي

يقوللاالشعرمذاثلقاريءوي!،اليمص!ةملىانسحابهماالوهوللاشبرنيماذا

الشا!ر:معيستببل،يلهث،يضيق،يئقجسم!ي

اختلعباممعيمشهضول،نحورا،نحضة*،ملفا

...ثرفتانطعمرفيتفتحتمطاويفيي!جالبريالنعنع

ا"نو؟وري...الحلموكسع.السفبئ

يحملاناراد،فقرةكلعندالنق!بوضمه،بالشاكلو،نيبهييباوديتياقفلاوالريحان

امكنهمالنخففوالسين،والمتمةالصمتمنيمكنماحيرشعرءالوهول.قطعانفيهوكمرعكلهو

فييضعهوان،العاديةالحياةوكرةمعاندفاط،القاريءتوترمنخيولكزحمهاالبحرخيوللمخرهوكروح

الشعرهوقليل.ودكةوملوبةوسكينةوهعوءالطفا*جواءحرالخلييومنسحلرش

والطمانينةبالسلامشعورمناًلقصيدةهل!لحدلهمامثليحمثاللبهاة2مرصفاءالطريأللجسدويظل

الجنة.اهلحياةعنالمقسةاحبتمثلهاالتيوبالغبطةلهعهفييحوموعنقود

العربية،اللغةمنيستخرجوااناستطاهواالشعراء.منوقليلالزوبمهمليههبرتوماهبرت

كلاداتيمثل،إاًلجابخبةالصحراءللبفيول!التيالائةمذهولونهوا!ةقونوحشيةبصورة،اننم!ةالكلماتمنالشلالهذا

-..والصمتبالسكونمبطنةكونالقوي*نطباءيعطي،لمنحعي1والربالعطفاثواتالىلجوء

حينماوبخاصة،جممثهامنكلمةكلمنينبعالليللحنينويا.الذيالحيا*ئدطجاوالحيويةالدفقةممنىويجسدالقاهربالزخم

التياللوعةوكلالثودوكلاًلمحبةبكل،دمشقعنالشاسيتحمث.الماننافييرسخهانالث!اعربريد

لمجيملأ:2اًلمدينةلهذهالعروبةابناءكليحملهاكلحسشاتتصلشوشةلفارود"مسافرةألىأ"الثانجبةوالقعبيدة

...دعشقفيطوقتمرونةاولافيهااحببت.ضعفهمواطنوبمض.بة0.الحديثالشعر

..فرو،دينعنفتشتالمتغهـ.--االمتتابعةالنفسخلجاتلمساوقةوطوامحيتهولمونتهالايقاء

...تحتريمادالتي*هينفي.والتموج*مادمتغاوتةذاليةانغلممنيصاحبهاانيمكنوما

و*ر!السواده!وخلفالقلببميزانهإهمكيزنالليالوجدانيللأقهالانيافيهاواحببت

ومرفي.6مر،الوجوءكلفيطوفتيتملك4طالرعكلماكهافيويصج.التلبميزانيزنهاممااكثر

..هبنكلهبرءصو!فيهوضمهك!يجوفيبالغرديسعدالذيالشاهر

...لعسقفيكميءلا."المسافر؟"

..وللقانتطر*.شيفيتصباياميتدقرناته

كختنقالشفاهعلىكرللموافني!الواًرءدافينبعاعما!منتمطق

أينعول*شماءوجبهة...وطارهئيهةضمئيبلامسى

....واحتر!...افلارخامناباليدالئداء(لمسوكت

واليبابالنسهوبتغمرخعراءوموجة.خطوهاووقعبل،الف!وزيتينبحينيهاومضةوذكرى

....الحع!في!غيبولوهةطثريياطلايرييا

سببهاثنعريلامفزعةصرخةالشاعريحرخانالى*مانتناتى..تسوعدميفيكطالر

...!ررات،.4مدينتيفيالليلالدرجفيخطهوقع

الضب!فياحوضانوائتظرى...طرقت...وطرفتان....وكلقة

بابهالجدادخلفمنفانشقاًمبيرجمارييا...الصغيربابييا

الشضعؤةسلا!حزينببه...بالوه!الطريقتألق

...لعشقطىعبرته....يدانكوةمنوا!ثرقت

نحر!لدالعيونصمتفي؟لعار..بالحناننديتان

حظهلبينالعلاقةاكافيبالوضوحلنايح!ربمالثاعرانورغم...ططرييا...طلالرييا

يصفهاالتيدمشقوررينةعنهالالتعبرارار،التصالنفسيالشعوراختلجبأعماليلثيء

لتأطرهل!محاولتهلهشحرونفلالنا،واللوهلاالحبهذابمثل....ثرمتانالصدرفيتفتحت

مكلاليابعداولاعطاإئهامنهاانطح!التىالعاطفيةالوجداليةاللفحة...المكارواورلى...الحلموكسع

+لررها.وعمقصونقهافييزيدوزما.ليا..:كبعيدفي*جراًسودقت

+لمداممو.شولثةفارودقصيدعلىننكرهالليالثيءاما

.التي،الحيوقةالطاقةكلاستنصت*ولىيررفىاثاطمانسلا!ر-."!ولر"على-مطلبعأطبعت

ال!ظمي!يحهاالسالمعبرسهولةهعلالساعروامسرسلافيهاالركير

بتجرر.موهموعىقصيدتهقراءالشاعراعادولو.المثرحكثعرفى

حماليةرلاعاطفةئ!ضةبايلرلا*خ!المقطعوانورأساتت

كهخررعدث-نجاعحهلمقطمبعثىللشابيكالعثمجالثةما!دمافيةلىلبترولوجدللاه!تفناء129222:ظفون..يأ
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"تمااوبنتهماكللانكادوبالتاني،الشرائعكلولرفض.المطلوبنوالغنىالكم!

وحماستهاوايمانهاوبطولاتهاوعقولهاودمائهابايديها*نسانيةالنوعمق،عديقمحمدلاحمد"رماد"الثلثة1وألقصيدة

مذ.فيتلتقيكلها،كعيرةاقنعةتحتتتلاسالتيالم!مواتهذءبحارخلف"حبيبغيابعنايضاتتحمثومي0الرومنسي

القعببم!..جدوىدونلعودتهالترقبوعوات."المولهانالصمت

التعاليهذءاليهتؤدبمامافجةبصووليجسدالشعرهذاالعاطفي.المحتوىعادية،الصورطرية،الصياغةعاريةوالقصيدة

ومستقبلهالانسانمنحافروالياسالر!يللمجتمعتعايما!.لحلالية،.المجالف!يقبهيسمحممااكرعئعمانقفأننصو!

ثيءي!قولم؟نعيشلماذالناكانفماالحسنلطافر"المقابررقصة"*خيرةالقصيدةاما

واشاهـاتوعباداتكلماتتركممنفيهااستوقفنامالولانذكرهاان

يبابعينمملفيوعثشبرتعاررارضاطر.لنفىالهلتقزز،قاقممقبركياجولاضفاءالاتهدلىلا

كلفيبعدلجدلمكاناذا،انهالشاعرلهذانقولاننريدانناالموتومعانيالمقابربصوراللعبفيالغلومدىعلىو!رلل

فلا،للعيشكايةاًسباباوهثبراتواياتروائعمنحولهيدوهماأعيدالقصيدةهذهبهاكنضحالتيواليابر،والضياع،والجفاف

لنوهو)فعلواذاً.العينصوراءماالفنبةتطيمنيمنعهاحد:المقاطعبعض

ذا،وبشعره،بهللاهتمامالوحيدالسببلا*قلعلىيعطيئا(يفل

يعمل.ومايقولماببنفاضحتناقضمنهناكيعودلا
و.اًلزماناناوحيد"

نظر.بتهمبخطاومعلميهالحسنظافراقناععنمسمؤوليننجدناو!...حنانفياسالهاقبود

منهاتنزعاعينهمامامجديدةنظاراتوضعضرورةعنولا،الق!لمةالوجودانواشعر...

والرعب.واليبابالنعوشوصؤىالقبورمناظرورود...حدود!الىظام

والنضالعلىالعيشالبشرمنعنالمببارينيزيدمااستمرارفيفانوالزما!انا،وحيدواني

اًلذبنوانالموتدوافعمناقوىتزال!الحياةقوافعانعلىيد!ماس3س

..-..طريقمناما

لذلرلنعام!و،اولئكهما!لسالية+سعيظلومانييكلطريدمهبولونو!ممماويرنهم....الهمىأما

واشواق!موبأحلامهمالطيبةباراداتهماغنائهاعلىويمملونبالحياةس3س

ولوالموتيعرفون!فهم،الملهمةاوالبناهوبأممالهمومطامحهم؟ألروإقى؟م...

.*رضقيورفيمرةالفدفنوا...م!انلاالى

سعدعالى-4س

..وام!لن!كخوضشمولس

--أصى-صه---محسه-صم--عى-----..وكرودمبعيوننبةح
ائمفساءبدون...نعيشونجيض

مستقر.ب!...يقينبدون

االنتظرالحضارياًلكن!صدرددبيوكرحم...تمورقبور

بشركسعى...قبود...قبور

المغر*فاين

إلفووى!ماالعررالثوري...6شيءيبقودم؟نعيشلماذا

رف!ومدى
يب!ضا!لافيو!شش

كتهيناب!لانحسوعرنا

صفديمه!عبقلملابعيئهنانظللماذا

..."رفينسعى...الوجودوراء

س7-.

ألاتية:الابحاثعلىويشتملافولهياثيو!ن

الثوري،المراهقالثورى،الجاهلىالثوريرمبهيمدوليل

الثورفي،الفنانآلثوري،القوميالثوري،اًلاجتماعي4ـته

الميتافيزيعي..0.*3بعووامشي

الثوريالفكرمظاهرجميعتتناولجديدةدراسهئعش"واصل

وغربي.عربيمنالمعاصرالميتين؟مرفيوائشد

ليملم!لمخعمنالبمنكا!مكإهوءملهاشطنممليقرااىاور

الطسئةامنالقحمةطتعاليمبعضطىلألتهافتكارثبلعحدييالى

بيروت-.اًلهطيةدارعنابمدلييتحلمسيالشاهرمذا؟ل!يتهيالممجتمعفيالوجودية

257178وفون.:1813:ص.باكللقصي!لا3هلهفييلخعى،هي!هثصفان.اوباسمهاسمعان

01باحثينابعضالغربمناستوردطالتيالمرية!!دارساض

-!ح!ى------ا!ى-الحدودكلولتحاو،،كقيم!كلوللشكوالييئ.ولاضعاهة.*لمان وهلمدمالقبورحافة!لىوللرقص،الموءلمعارلةبالد!واهوالمسصلة
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