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للقصعينقدجمرمقدمةفي،ثانيةالموضوعيةكلمةاستمملتواما.عندماواحدبدو!فهو،القاهرةمنالسيدجلالالاخاًحيبماناحباولا

فيساحاوالهلمابالنسبةالغرضعنوالتنزءالعيادمنهاعنيتفلقدوهو.الفائرواقىترواً!ففعالللادبالعماسيلخذ!اجديبةموجةمن

اكثرفيالمنحار"بريخالعرباض!يةنشبكوسعلبابتعملعملمهسمودلنعدلكخأباخاصبهكقدننا.وحنقهمسلبيتهمفيحتىالطيبيناولئكمنذلكمعواحد

فقط.اللفظحدودفيهواذنالضخاقضهذاانياصد/قياًحسب"الرحمنعبدمحفوظ"السيد.صديقهاجلمنحانقجلال!اًلاخ

به.تتشبتالاواًرجو.المافي"حزيران"ء!دفيالمنش!ورةقصتهفيبالنقدلهتعرفالمذي

يرضعانيودولمكنه،النظرهرااجلمنإعاسبنيان!إريدكذلكوهو

النقدمقدمةفيفانا.اًحرباصراًجمتلبسماايضاعلي.نقبضانك.ثمغاضباهو،الريفلا.والتيفيبمقديماـفيببزان"با!دبيةشعصببتي

:ؤلجززبكليشيااتحدطعصرتذكرلععلقلشصبابنتصئهلض!منركت!ابنالموأالضياعتهس!دلقلقحينذاكغضبه"طبق))ثم،اولاءنيبدعاداولنقدلهعدتاقهسبةصلسنحفحل

.اًلميدانهذاً

اهـىاجبلكماناحباًننييبر..جلاليااخيصحيحااضاوهذاكما،البثرل!وماكلةمنلالست،اللهسامحك،اخبمياوانا

امامالقومبمالفكر))عن"أغسطسى-؟!))!ردفياًلمتئور!قايبمبينبناملقىجميعاولكئنا.مقالكعنوانفيتلكصرخكصرخت

.ت1النوبهذءوالحنقالغضبيعصفتر"اواخاصة،نوانناانياب
السرما--ةؤ،؟عدن،تسعطرمعمنةذهـ:صةانفي!4ليوتح!،(ء-ت!مله.؟

......"......الادبواقععنقصيربحديثلنقديفدمت!لنياإضاوتئاقشني

لث!عاودئهي"!لمعأعر،لناجناالىفىلدلشمادمعلطايهاوذهنية،ومتعلقلعمللشمالمثوريالعنوانتهمةبعر،مباشرةوتض!ممبم.خاصةالقصةممببروعن،الحالي

الثورة،وتوالعهاالضياجفكرةمننفسهاتشتقانها،ومحلعةعالمعةاخت!ط"ومن،بالبهلوانية"البثرولصوم..لحومهمالاكلون،)ا!خاذ

.....تعبيررحدلحى"الذا.نيةبانطباعاتهالموضوعيةاًلاديبهذاًافكار

اًرتباهـ"وله،ذاتهحدفيصحيحاالنسعارإكونوقد،وتواًبعها

يكوناندونالمتداولالمشعادنرفعانبينفرقولهن.بحياتناالواقعيمنالقفزاتهذءهياتكون،ياءعد،قيالبهلوانيةعندكتعنيفماذا

نصصدانوبين،الخاصرومصيرنابوجودناإر.نبطحقيقيمضءونلهأنداو،ماتريدهذاولعل.الداتية*نطباعاتالىالموضوعيةالافكار

فالز،مشكلاتوكل.الشعارالىلنصلاولاالمضمونهذامنمرتبطاحمهما.عرضتهماكنتارائيمندأيين!ارنةعلىألح!حت

الحديئ.هذإنبين.بئرجحوالاصالةص!عوبةيينتوفيه،"المعاصرالمبطلازمة"هوشاملنقدبم!بمقال

وكمىرذلكفيمعياـنكواعتقد،الظاهرة!ذه!متع!رطواىءالنيةيظلب،اخراب!دابمباع!النقدهذاكانان،النقدفيالموضوعية

...م.م.الباردةالعلمموضوعيةمنيتطلبممااكثر،الذاًنيوزخمةالناقد

الضائعة،الاصالةاجلفنويرننحركطا!دبيةالحركةيئ،بعممنغيرك.للقصصالموجهالنقدبمقاذمرتبطاكان،اوردتهالذيالثانج!والراي

فاطدلكمعولكن.ماقصةمباشرةام!ياإنلمذلدفعلتترمان!دلكل!بداًتيالايجابيةالنقاطءناو!و!بض"عرضاقلتوف!يه

هوشعارالواقعفيؤهـاستعبد!ا"الرحمنعبد"لاخ1قصة
ومشتقاتهاالحزنكنمانمن!حعيت،اليهاثانيهرجمتولو."ا!3زن"".عنهاالكمس!منموضوعبمبناء

.قصيرةقصةفي؟اكحشدءتستفربانتستطيع،كبيراعدداولكمن.الرايينبينظأهر.نناقضفهنار،ياصديقيحقعلىاـنت

كااجيالناحياةفيموجودةحقائقموس،الظوبقية،والقلقالحزن.التئاقضهداحقيقةسويةلنبحثقليلامعيتأنيتهل

وليس-.الاجيالهذهلتجربةمؤصلادوراتلعبازهابل.العاضرةفيوبينتهافهمهالذيبالمعنى،النقدانعلىاصرمازلتانني

ومنالالفاهـ،مننبداانالعيبانالا.إميبماعنهاالعديثفيوالعربيالثوريكاب"فيمطولاوطبقته،المعاصرالبطلازمةعندراستي

الخ!اصةتجربتناونخنق،قلمناحولثمرن!لمتهاننسجوان،الالفاظسعراًلمنقودة،ا+!لارعنمستقلاكرازتاجيعملهوالمبدعالنقد،"الثوري

تزفعاندون،والقلقبالحزنتوحيتجربةنقدمانالمطلوب.ضمنهاولا،الناقدبفنيةيظثراًلصلمقوهذا.وافاقهالمعانيهاجديدخلقانه

كما.عليهمنادية،صارخةعليهتلحوتظل،ر؟وسث،فوقنسعارهذلكفياستعملتولقد.الئاقدنذاتمبمعةمح!صلةوهيا!فنية

ويهجئها،الجيلبشعالىاـتيجتر،محترفسياسييدفيبضاعةكانلومعيتصررولعلد.العلمفيالمو!وعيةمقابلالذاتيةكلمة،البحث

سلوى4.خدلمنلحظةكليوجدالذفياًلتعبيريالسياقحسب،المعنىمنحدهيتخذاللفضان

القاموسيةبالدهالمتداولةالفاظنابعدنحددلمانناوبما.4فه

ض!حمةلىءالسعجنيفتعلاًلفقرسماباااـنهلسلمىلكامرضعلىلبلاص!مىتاهذولمهـدلمفئةفليلاتبعم!االلونياتمنلثعيرقابلةتطلالالفاوهذهفان،المطلوبة

يكونونقدجيلناافراداكبرانمعيترىالا..الحبوؤقدانواو!بح،فيهتوجدالذبماالسيا!مجرىحسبالاصايةرلالتها!نثعيراًاو

..اءا000.اا.ا.-.0.......كماقلت
لكبيرء.لمصابهدهدلحرالهمءورلعبع!ثو!،ملعينمحرولين

إكادانه،العاليونفلاسفتهبينكما،العصرقلقإميزمااكبربرلعليقصدممان،اًنتاًليهاًشرتالذيالبحثفياًلواردةفالموفوعية

عامجوانه.ظاهرةماديةعللبدون،مباشرةاسباببدونيكونتفاعلصلةكلإقطعاًلتبهم،الادبيللانتاجالباردالنظرهذأمنها

اسبابهناككانفاذ؟.المخاو!ءشنىتتنازءهاحضارةفهتتنفسولعلك،الموضوعيةهذءمثلانكرفانا.الانتاجوبينالناقدبينحي

سميولهذا.معينبفردتبطترلا،كليهاسصابف!،القلقلهذاموفوعغير،اخرشيءهوالادبموضوع!ن.اإضامعبمتنكرها

الث!بيالععربانهعصرناوسمي.ميضاؤيزبقيبانهالقلقهذاالثابمفهمفيحتماتضر،ا!ولفهمفيتنفعالتيوالطريقة،المعلم

لكلي.1ا!نساني3المضموذلكتملداصبحتلانها،للميتافيزإقا.وبالعكس
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القصةهذ.فانذلكومع":الواحدبالحرفوقلت،اـلفنيةالقصةاهدماًنحاولتاننبنحعاررصورعظ-ما،جلالاخياتخطيءوانك

اًيقاعذاتفهي.القصعرمناولضيالعددحواهماامضلنسبياتعتبراحتجاجيكانفلقد.تعذيركحدعلىلحمهمنآكلوان،صد!كقصة

جهدايحاولاًنهيذدوالكانبانكما.الجفىئيةثيراتبالطغنيفنيمعالجت"سوععلى،هذاادقصةمضمونعلىالاولىبالدرجةينصب

بههذءكلاميانهيتثم."القصصيالنناءفيشاقهدفلبل!عجدياالتضخ!عنهسءلىنتمدالممادجةهذهقجاءت،وانقلقادحزنلموضوعة

مستقبلهاخيراوللكاتب):الىكاتبهـشقبلمن.تفاءلالىتيالعبارةةالةردحصبقىالت4صه-وصه(دهمت-شى،الابطالماساةنصويرفي

.(حقيقيةمتضاميةقصةفيوطريقتهرلألوخالواحدآدبمهذمتدأنامكنوصت،*لمةعلىيطللكل

وانتانا،بيننا!ببماودخضون،القصةموةهوعمنلنت"والانات-،و!عتالذيالالتباسسرهووهذأ..!قطالاسماءاختلا!لولا

..جلرلاخ/1الحقيالي.اسمهامند!لالششضيةاسمااسندتعندكامه

معاصديقناقصةاجلءقغصتكاحبنتاننيلكاقولالحقلة-علاهـؤوليفو،دكن.احطابهذالمكاء"رفاذ!والواقع

اجلمنصديقيغصاناليومالنادرمن!له0نالر!إعبدالأخأ!ةلخصوص!يةافحدإدضعف،انلكاوضحتفكما.عليكاها

نقدبماتفنيدفيصبركذلكلك*مدتودقد.لهاخرصديقكاتبمعبسة،داهريةقشرةاوقالبمجردصيرهاالذكيالضمفهذا

اشياءاجلمنولكن،النقد!ذااجلمنلا،كلياعليكألىثو!نف!ر.!:اوا!اظلى"لزيوالاللرفي.الحزنمادةمنالثميةبنفس

وممن،يغضبونممنايضاؤ،نا.ا"ضانتممحورببخ!وو!ياد!!فيكثهرةتجعلالذيا!واًررااص!للههذا..ال!تصياتهذهمختلفمعالجة

اعملاننيدغمالمنطقهمنيماوقليلا.رفضبوير*ضبونيسحونلموف!وعبام!كأعضاو.إنعنعبارةالظريءدهنمي.الشخصياتملامح

هذاعلييأخنونوالاصدداءالقراءبعضولعل.الفلىفةميدانفي.والكابةالحز!فيانشالي

فيمقالاكتب(اسماعيلصدقي)الا-*،ذء-ريقيولكن.الغتمبالمحشده!ذاو3و،ازمه-"ؤنيهمنجزءعلىثانيااحتجاجيوكان

واكتشف،والفاضنينالغضبفيهحللتموزعددفي"المعارف"مجلةعا،به،،لزمأم،شوا!،اسمابمبل،زكي،نيل)القتيرةالاسماءمن

وخلقوالفتحاًلابداعالىإبدع!هو،الغفبوراءحلواايجاب،شيئااواًلاربعوزز.-لاوء"ءرةفصةوك!ذدككل(الاركأورونع!خصية

نحنيرضيناهذالعل..منهاالمباليوتحطيماًلجديدةالقيمالقه."فيء،س!الانتكترةانكلتودقد.لمةالمجمنصفحاتالخمس

الغاضبين.بغبولكنه.زرث.كايىئيطتديظن9!كم!،ء:هـ"ئاعيباليس،القصببرة

قدالمفرطحماسناان،جلالاخييامه!هما.ورىالاذلكومعالملامحامحداءعنص"ماسيعجز!و،ناش+إءفلميعالجهعنبماخطير

..وعيفيدلكترسيخوعن،سلوكهاوانماطالشخصياتلنمادجالمحددة

منلاعبو!اشالناجميعادبةبناولاالصمبرال.سلنيةلملاحظةمثلىنأكأبجنيمنقدصىالفروقالنهامطىايضاايواحدالرنريبالاسلوبويممل0القاريء

،لملاحظاتايصدرمنلانذلككانوربما.السياسيوحتىوالم!كطالادجما.وفيرهالحزنمنالواحدالمضهـموندلككذلكعليهاويجهر،الياقة

فافرا!كونقدلانه،الازسانيةباماذتهنئقلاانسان،ينتقدوامنالحزنغراحفرثجئاعالج-ورالكانبانعلىاًعررتوانت

النية.حسناو.ادفالملعنصر.والمحزونينالحزنعنقصةهيالقصةهذعانقلتاننيوساءك

لستاو.اخطءهينكرالرحمنعبدالاخاننقولانيمكناو.ووبطانبمتهااتياسالح4عمليةمعكاًذنولالبع

بصهـوهو،خطوا.لهحوللضربهاالتيالىتحر/بمبمنطقةانتالي"ت!ء:"نجا!كايضاانتدعككما،الالفاظمنولفرأ

الطرقي.بردءديزالما
وحه!بررفيفينفسييملا-حفيبنةديروزيكأاغنيةبامداءيةزقلمحلبي

مغرضتجريجمنيألمانمنبدلا،مضصنقدمنقليلايألمدعهالاوكمارجإ-للحزنيا!الموت-!اكذاحزبنانتلماذا-الميكاء

.مماذبءدحاو...ت!-زنيانمنكاطلب-أجلبممن.نحهـزنواانحاوكملمو-.لحزنوا

ونضف"،صد،مكءنعاطفادواءامفالكنصفاص!)،كانو)قدلس!ر/نفيالاخ!رةالعباراتكل)الظليلالحؤنولو..قليلاتحرجمطلن

......بنكونلاالذيران-المرالحزنتعرفلم-ادهباالحزنايها-(ففط

ايفا.اناليعاطفياإحا2برالاخرهلأجلهامنحزنتوهل-الذيالحزنيخقيان-الناساكثر

وال!حق.اوضوعامناًلاصرالنصفهداالىنصلوهكذاا!لةررت-معكاكترصزينلكنني-حبينتك.نرءتكعنداحزنت

لانوذلك0الانسآبحثهمامعكابحتانقبلنرددتاننيلكاءمر!-حزبربنانن!،ددوانهاانامأذا-صز/بئكان4وحنى-تحزنكالقي

الطوفانهذامنجزءا؟دخلولانه،ادبيمنهاكثرشخصيالموضوع.اجلهمنوحزنا4علهوضحهـا

التجريحطودان،الادبيةومجلاتناالمحليةصحفنامي،فيهنغرقيالذي:ا!امةهذهفيالكبيرالاعلانهذاواخيرا

المداولة.والاهاناتافىجاثل

/-اانك(نجاءنرناهذاصهيإقد..احزاننانجرعندئذوسنجلس)

ولنسخذ..بهبداتماا!طعؤلممابتدأتاننبمبماولكننيأ.لرى،"جشنني"ذلكانرغم،اسلوبكتبنيعلىاقسرتنيجللالاخيا

لان.المساجلةهذهمتابعةفيراغبولعله.اكترفتيئاءالقاريوقتمن.نحيهالذيالموصصجمماالاسلوباًنهفلأكلاو،صديقكلازمةتحتوقعنا

فذلك،اعتقدكماويتقنونهالمجلاتاصحابيحبهسيكلوجيامرذلكهذه!رىتنوىراسثفيوليد،القصةهذءمنتخرجانك

.)1(ر(يهمفي(الادبيةاًلحياة)عن.نعبيروالمواقفوا!وراداًتالاوصافعنرواهذا،فقطالمفاظهامن(الاحزان)

هي،واحدةوصورةواحدمعنىحولعجيذةرتابةتولفالتي،كلها

تحمبالجلةهذهانعلىالكريم1الكاتبنهقر:"الإداب"تمليق)1(..الحزنغيرشيءولاوالحزرالحزدا

للقراء،عامةفلائلاةتحدملانالمسماجلاتلهذهنثسترطلكننا،المساجلا(ت.اخرىمراحلامامنازالتفماكل.مثلكسأغضباتراش

الخمهيةا.المسائلداالاحقل/دعنوتترفعياتولىا!علالمياأنراتلمعنوتهـبتعدانوياكنلمر،ننياذكرك،الاخرىالمراحلالىننتقلانوقبل

عنورصاكمانف،كذلككانتاذا،اجلاتالمسا5هذانلومامنقللمولكننااعرفولاالكاتباغرففلا،نجبة!وءعنلا،القصةتلكز!ديم

عناصمنعنصوفق!هيوانماالكا-نبيقولكما"الادبية"ةالحيل"علىاكونقداننيادسبلاننيفهم،سوععنولا،عنهالمدافع

الادبية.قالحيلفيالنش!لطقيمةابرزتولقد.جلالالاخبرايالقصةهذهمثللفهممؤهلااًلاقل
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أنغربهة.الروأيةتتناولهممما،الغربياً!نسانوضعتحليلسياقفيلمحوماكل)الرهي!بامنوانادذلكمقالككل!لاخييايدأتلقد

اثيتوأ.فقطمناسبتهفيذلكفقل،ذلكعلىاعتراضلككانف!اننقدقرأتفقلت،اًلاولينن-المسطرشمنذ؟خربهعبيرالحقتهثم.(البشر

فانه،بهنرتضلماًمبهارتضيناسواـءالمقياسهذااناًيرضالكالادابمجلةمن!الماضالعددفيصفدبم!مطاحكأبهالذيالقصص

ماذ!تولو.الحاليةخضارتهبحريةيحياالذيالكا.نبعلىمفروضالاديرحبالخذلكءناًكوزهاانجاهداحاولتاتنالصورةبذلكفاكتملمت

سوءلت!جنبت(الكاتبعلىمفروصاًلبطل)أفدراسةبذايةتلكفيقلتهجا!!ا)حاولتالتي)ال!ورة(هدهؤحوىعنسظراءتقللمان!

اًلاصلي.الموضوععنغريباسيافىفي،النصذلكمنيلاستفادة.تماماسلبيا!عهوىاهذافإن،ك!!ريبمماولكن.(تكونهاان

فيصدجمبهيابرهانكوكان.البرهانعلى-صلتحهتتعبتولقر

و(احدة:دفعةالعكمهذاترميانالىجلالسيديا.دفعكماذاوللان.لصديقكوجهتهالذيا-كيناً(النقد)هذا

مطهـاعالاستاذبينمتباد!سخطااومتباد!ف!سوءهنارالىوالحقيقة"

اتهم!نبم!قد-"هذايق!ناحتى5591عاممنذ،الاداب!وكأنيصفديء:ركوؤ!ه!.الصورة5هدليفط!،بعةفيجهدكلمكاشر

الله.حاشاك،بمبوبيلفسفبمتقعوهانثوالقؤبالتعميمصدي!قيياي!ممذد!كمنباوماا!دابفيكأجتماكلقراًءةعلىانطورل

الاداباءقىوبينجمامتبادلوالسخطالفهمسوءانتقولىعندماتعممانك!عن!كءأا!تمامموصناصباانهبأيايعنيفهغا،ويلةش

يحبونلاالقراءمنجزءاهناكاًنلاتقولانوالاصح.5591عاممنذصلأنه،ر"!بمشأنلا،بركنمهماف!و،.الصورةقحوىواما

امروهو.اسبابهمل"م.نكونوقد.اكتبماعلىاويحقدون،اكنبمااحبماقاريءكلعلىاقرضاناس"طيعو!.اصت!ياركومنصنعك

صف".الىالقراءج!عانتاجهعظبممهـماكاتباييكنسب)،لاطبيعيهـنولاخرين،امكاباتهويرفدموينت!يعملوالكاتب.عنييأخذهان

بعضوبيندن!ه!لممعاًلذيالاختلاؤطخدلمنهداعلىتستدلانكثمماكاناذاماي!رهونه.خاصةيكرهواوان،فيهيحيونهمايحيواانالقراء

لت،خفي،طأئلبدوننفسكوفتعب.و)مقالاتيقصصيبعضحولالنقادالبعفرمنوالرؤضاربغضمنالمواققةتحتملتجربةألكاتبذلكإقدمه

عي!با،ليمس،انتاءترفهـتكماكذلكوهو.ا!ختلافهذابنصوصايةتعرهما،اًلتقافيةالبيئةفييثيرالذيلاءـو،"الحقوالادب.الاخر

.ضدهاخرونيكتبواناديبجانبالىرقادشكتبانعادياًةراًنهبلويدثصف،انصاراوشضمجمبهة!!تحاز".الوافعمجالفيئوريةظاهرة

ملاحظاتلهمكانتآلذينادلقادبعضباقوالتستشهداًنتعمدتولمقد.لهاعداء

فيما!الحسناتبعضوجذواالذفيوالاخرينالنقادواهملت،سلبية

داليقاقابعادمتما،هؤلاءببعضأذىكاًلمثال-لوعلى.ا!سلبيافحوىستنشيءانكاجزملا،صديقيياذلكمعولكند

!بعبداللهوألىركتور،حقييحيىالدكورهناك.الادابفي!يرتية-!والقلقا!-ظ!ثخا!ه!الذبم!أصفيمممطاع)الادنجبذلكعنكله

ه!اكوحتيةمي!راوارخانواـ!ستالأد،حينرهحيمد!اًلاسهاذ،.الدائمايضا.المكعرينواهت!ام،الكثوينغضبيثروالذي،وانتاجهقصصه

ولكنض.اعمانيمنسلبياكانمننقدفيالايجابيةالملاحظاتبعضانسمانيةجبوثةءـجمطاوفاتحعملهياًلكلمةانيؤمنمنتتنهوذلك

الكميةحيثمنموقكانسلبياكتبمنعددانايضالكلعترف.دائمة

والملاحظات.التحليلاتببعضاعتزقدفانيذلكومع.ايجابياكتمبمنالهادركقد،اًلقاهرةمن(السيدجلال)الاخفاناخر.وشيء

مختلفة-جوانبتناولىالىالن!رذحضباستمراهـمنينزلقذاكمقالهفي
ه!555555هه5!!ه555555555555حي

موضوعمعظاهرارتباطايدونشخصيتهمنالناقهـوتارةادبمنتادة

رنقدهذاعلاقةوهاالنعضييرتساءلربما)مباثنهيقولفهو.اًلمرد

...!))فأجيببمااناواما.!نصةغيربطريقةذلكعلىيجيبوهو(؟القصص
الممممار(بإاًلاداًعلد03الاجابةفيهوورننهلطراعرضانبعدولكن،الصخيعحالسببعن

-مافي!!ءط"علملاشارالتبمانلاؤ9ولكنني":هكذايقولانه

وقاً-لينقدهفوجعوائالتيواكن،سهقولبمايفاجأولنقالبرما

،!6!ا،القادمالعام!!ب"ا!دالط))تقمم."الصورةت!.لحتىهذاا!يهم

موصوع:فيمفناراعدداً،لممعهكلعلوتهامألوف!علىيقرأمنإفاجأقكيف.ا!كلامهـذايوضحانمنهاودوانني

لهذهامر!هفابرشاعنالدكاكان.اء!ه!ياالنقدفيوماذا،القدذلك

ماذا.اًلصدعةهولمنالاخريئيملىكذلكتخفىحتى،ال!درجة

اًنتهكءانهاًو،الادبحطمانهام،بمالعالىقوضصل،بربكاًلناقدفعل

00!بق!انتتغضسباالست.قليلاصريقييا.نغانيتت!.4قسماتاًكرامة
ماضاسءبدادتحت.نقعفيلكالست!منكسأغضباننيتصورممااكثر

ءم.غريبتجريحالىنقدعلىردمنتنزلقيجعلكالذياًلسببذنك

لإر!11!ااجشزأهاع!باراتببعضئانيةيست!دالسيدحلالىالاخان
الضا.هداولننس

مطاحان،للقراءيرقولانرببحاول(بوذامعبد)لهيقدإمةقصةمن

الليئة،العباراتهذهمثملحوتاذاالاقصةعنيرضىلنصفدي

تنناولطالن!اًو!ةبرال!درالم!اتا!ل!حاو!!كونتقلهىنواـو،إفددهمن.يكرهالمكانبانتدركودكنيد.بالغموض!

لنفسيانتفجت!الذيالاسلوببامتمسكاننيلكاًؤكدواًنني.عيوبه
فبما!قظهركماالفلسفي!ة-النزعات،عختلفبحتا.بالتقليديشوءانكذلكاحبالاوانني،اعوامعشرةمنمند.اثنر

الفالمية.للارال!طاًلمعاصهـةا!ترمقطعاتجز!بءع!ما،كأبكبرموضوع!يضراغراباتغربول!لك-

تقولاًنفتحاول،الغربيةالروايةوضعبهوصفتقدكئت،اخر

9!هههههه!!!5!!وأقلتهماقلتاًننياذكرك،شيءكل.قعل.الشرط.تحقق.هذاان
،-عليهادصهبكلكلي.اعجبادس،لدبروبدورهكدا،لس!اليعي
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فيدانمإانجحلمربماانني،لكحقوهذا،تعرضانيمكنكولكنانحاولواومنالنقادمنمعينةنوعيةاوكيفيةلحنتصدراذي-اًلنقدية

مسالةيبقىالنجاحفانوالحق.بهاومنالذيالمئعبهذاتطنيقالتقافةمنيعرفونهمامشوىمعويقارفوء،انتاجيويتمثلوايفهموا

فبها.للتفصيلالانمحالولا،دائمانسبيةعنها-.اصدرالتيالتجربةومن،العالمية

كتايتيفيباناعرامياوردتعن!ماجلالاخياايضاواحسنتاوردتالذينهؤلاءقالهكانمامناقشةالىالانتجرنيكنتواذا

الاطبعاذلكا!نياكنولم.اتمبماواقيمادررفانا.وعراغموضافنحتهالذبمالشوظنهاقيالىلاتابعكأفعلداكفانما،نصوصهم

لموفنى.المناقضةالنظروجهةمن.اريركمابريكاوحماسطيبةبنيةصديقييا

....ذ.....ة01ا0.تامقالبصمد(العالمامينمحمود)الاستاذكتنهماالىرجمتلقد

!اكبلكلحوسنقدلي!ان(لمديللاستاسمناخوبا!عم!ع!سهادالحريةيبمالادلبةوالاستاذانيالمعروفمنوالحق."والارضالشعر"بصوانني

فهو.لصفبممعاكسصفمنايضا،وو،بخاصةالمقالذلكوليسوا!لوبثقاقغفياتيمهابخيالخطمننقضطرفيعلىالعالم

كانوفد.العربيةالثقافةكلا!يالععلىةماركسيانه!فمعروف،علبماركسيفهو.لمالعايلاستاذيتبعه،المذيالخفومن،كتابتي

قراءته،اًلىعتلو،فالمقال.ها.نينصةنجبهيمثلالمقالعلىاحتجاحهوكان.دبشاثقافيااثوريتطودتتاريخمنخطيرةهـترةميوجد

القاهرةفيالماربالملىرورافراداحدكبهاخرمقالعصرداكانعنوحيدمعينمفهومارسساءعلىاصمفاتمنوفئةهوجاهدايممل

............اكتهماانأ!المالاستاذ!جدانانطيميومن.والنقدوالادبالفكر
ومن.للسيويمهمعلوطهمعاهيم.مطبما،بالمطبعهالادبفيهبطي.

والصيغالالفاظمنالكثرفببهاحديثةبلغةاقبفاننيظيختجهةالجائعينوالكادحين،عنمنثثرةاتحمثلالانني،اسطورياانسانايتناللى

مضمونعلىيوافقانرئيفللاسشاذإمكنلاوهكذا.المستجمن!!اقنييعزيانكذثالطبيعيومن.العادءسيدءالنكيبالاسلوب

ثقافتهباسمالاسلوبعلىيوافقانولا،الماركسيةعفيدتهباسمالمقالي-منمالدفيفي،لا.،العالمبهايثقلافدسعيةمصإعراًلى

اًلمدر!ية.العربيةمناولكنتفلقدذلكمحنوفضلا.متزمتةعرفيةماركسيةسوىبه

،سنواتقبلالقراضةلعاداتمعاجباىنالذيالاسلوببذلك-*تب

لا،لموففيالادبانصديعييامعانستخلصيجملنامماوهذا.الاخرينالشباب،بال!تمنكثر!ديكللىمألوفابعدنجبماواصبح

منكانولقد.ومصفقينمهللين/بختسبانقبلجبهاتيفتتحانبد

مواقفالىينتموننقادايدبمابيندائمايقعاتالموقفيالادبحظسوءلديوائالموجهةمقا!ياناذتقدالذيهنداويخليلالاستاذواما

-الاداب-كانت،طويلةتجربةطيلةمنهنشكوكناماوهذا.مماكسةالمعروفمنفات(للنورالظماءآدعيون)الخطيبيوسفالشاعر

)1(اليومحىانشائهامنذعليهاشط!ةوهو،العرجميادقيفيالكلاليكيةالمعرسةالىينتميانها-فاعنه

الماضيفيهذاكان-ادقوميةبالموضولحاتالادبمزجضدمحافظ

جديدينوقصاصالناقدالرحمنبدوللاخلكتحيتيوانجبرااتنهيت"وهيماوردتهااوتيتلكعثارتهمعنىواما-اليومتغيرودطه

مانحويوج!ههاافكاراكاتيهنفسفيباناءتقادعلىواناامقالىمن

...السارةهذهمعنى"بالثحثتملقلهايكوناندون،قسراًيريدما

ألولاادقعابمللمانباالحقكالاستاتدمطاع"ن"":الالحتعاابئابفليسلعيقصحيح!ا.)هناالصلةمدىللديواندراستيخلالمنابينارحاولمت6سي!!

ذلكعلىدليلواوضح.مص،تمواقفالىينتموننقادالىالموقفكافلانمي.خاصةالجاهليةفياًيعربيةالحياةنموذجوبينالشعربين

اسحماءذكرحين،بللذاتالمقللوورافىنفسهالكاتب!4اوررماالناقدذلكاعتير،القوميالديوانوبينالقومياتجاهيبينربطت

اللهعبلىاشلل1،يكنبفيما"الحسنلترصض"وبواالذينادقادنقدعناتقلي!دكطمفهو!في،يخصهلاعاعلىالنحثاقرانني

الالستاذعن!تبواتدهؤلاءفان،مضرواورخهان!حيدرومحممدءبدالدائمصيعاليلاغةعنوالمكشفوالمعانيالالفاظ.موارنةعلىالمقتصرةالدواوين

لاهذاان!ر.محاكسةمواقفالىينخ!موننحبهمولا"الادبى"قى.3ا!قداعنقدفيمألوفهومماذلكوغيرالوزنوضبط

بالنقديناولهانالموتضالاد.ب"حفحىق"منأنبانؤمنانن!يعنيلا(بودامب!)قصةادريسسهيلالدكتوربهنقدكانماواما/

هذاح!حسز،منانانحمببل،نفمهاتجلههالىينتهـمونادباءوكثرا،القصةمفهوممنموقفهعننابعلانهطنيعيامرايضافهو

الادبنننيفبذلكمعلاسة،وجهاتيتننىكانمن-اقمثهكان1الادبفيالطبيميةألوافعيةالطريقةينبعف!و.الم!ومهذاحولاختلفناما

تممدماوهذا.الذهنيةافأ.قه.نوسيعمنءالقا!يونمكئكلييماواًلنقدروايتهفيذلكظهركماوخاصة،وللروايةالقصيرةللقصةكتابته

وقصد.وعيعنلانااحيل"الاداب"اليهفيتقومتما)مامخالفةطريقةاًتبعوانا،(الغميقالخندى)الاخيرة

وضعفيوهياًلالسانيةللذاتالداخليةالر؟يةعلىخطوطهابعض

ا.يتطلبالهدفوهذا.الحر)ةحقلفيالتاصيلاجلمنالازمة

تحديداتهحيثمن،الخارجيللواقعوتشفيفا،مباشرفيراسنلوبا

خطراًنثئا،نجزءاتجعلها،المعاينةللذاتتنتقلالتيلمعانيهوارهافا،الشينية
...التحليلمنكعرشيءعلىتمتمدكما.العالمتلقاءوجودهاازمةمن

الانسانية.الذاتاعمارفيالمبهمةالاجواءتصويرومن،الانفعاني

سارتربوللجانالجزائرفيلمحارنا*دبالسسعلىالمحافظةعلىقالرةحمنبالتيالقصةتكنلمولذلك

وألتحليل.العرضفيوبساطةوشاعريةوتسلسلوضوحمن،الشائع

اليغلهنريالجلادونواذا.لهاتصدىالذكيالميتافيزيقيالموضوعيطيقهلاذلككلان

فانك،يتقبلوهالمالبدءفيوكير،الطريقةهذهتتقبلانتشطع!م

ا!ريسوسهيلممايدةلرحمةاخجاجرصيدساقىالعامةال!ماتبتلكعليهاتحكمانائئيمكنك

وانه،غموض!انه،نجريدالبانهتقولكأن.اخرمنعبفدلمنعب

داهـاةراذلككل.البيحرصانهتقولانوحتى،وخرافةوتضليلتعقيد

معتفاعلهقثلبلادنافيالثعلألعالادبنظروجهةمنوجائزمقبول

الميتافيزيقية.الشموليةاًلر؟يةضمنالحاضرازثمارهفيالعالميالادب
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هذهعنللجمت.لسانكمناقريباكنتولو،بذلكاقنخرانايضادائماكنتاننبمتثقاًنوارجو.ثابتةبخصالاديةحيا-ننايدخلان

الفرية.والحنفالوراًحياناكنتوان،موضعهفيالنقداًمامالصدررحب

هذافيحرمةكلتخلعانلئفسكسمختقداندكيف-افرايتوالتضليلالت!ريموارادةالسيئةالنوايااجلمنفذلك،غاضبا

أدبية.ساحة،منهاتخلولاالمتبم

ايحقمةتهجمشهعلىرالىعلىدهانقدلكزلىش!خعىتعزلقن!منكالتخبطالىلمسمعولسلالذيولن،اصدقائيمناحداعليناًسننعديلناننيكذلك،ءثق

...اينمنادركيولست.و،جرحواإثموابان!"ماولنفسياسمح

يمكهنلا،ومعهسلطتهيحملالصالقالادباناعلنانذلكمعبراقسواقياًلادابئصفحاتعلىالبعضانتاعلقدعني.الامحتقادهذالمك

تحداناوقوتهمنتمدان،سلبيةاوايجابية،خارجيةسلطةلايةاحدنقدعلىردجم!هوالاشاعةهذءمصعروكان.-ينقذننمنعلى

وتحديه.خصيهمنهذءاًلسائعةاختلمقوامناناًلغريبومناًلقدر(.)جهليلروايتيالكتاب

ذلدمعولكنني.افيياط!ودللعبر،حسنا،غصاترانيتلكخثلمنالطافحينالفهموسوءالعجيبةالسلبيئمدىالىينطروالم

تؤ!سى،خلقيةظاهرة.صيعلنانهلوى،ءفضبماكلامكفيارىلا.عليهبهارددتلتيالغاضنةالاقوالببعضوتمسكوا،اًلنقديةالمقالة

الادبيةمرحلتناتجتاحالتيامصةالغاالتياراتنتيجةا-ضاوهدا

وراءالتقنعفيهاينفعيعدلمظاهرةوهي.الصاعدالشبابلسلوكذلكوكل.ومساخرمسباتالىاًدجديةمالا!مالققلب،ادحاضرة

حملاتفييمخرط3ا!من،مناالفردعلىاسهلفليس.الادبيةالقيمجمهورلدىالسائ!ظاً!ليةال!راءةعاداتوعن،المركبالجهلمندفاع

الانساني.الاحرامعنصورةلايةحدوددون،والقذفاًلشتم.المخغرمينالقراءمنكبر

*ص!قاءبعضعنهميمدافعانالادباءاعلىتعيبحينفيوانتمنسياجالى،حمايةالىحاجةفيدائماال!دبالادبكانلقد

عنبالدفاحلنفسكتسمحفانك،بهايؤمنوناًلتيالبمليمضحمايةنفسها،إ.لتجربةاًقرادبيناًلايحميهمنبجدودن.البناءواعي11المنقد

تنالانوتحاولالناق!علىتلتففانكذلكمنواكثر،صديقانالحمايةهذهممنىلميسولكن.عهـنهاويصدرالاديبيعانيهاالتي

وأكرامته.وسلوكهبهاً!استطعتجهةايةفي،منهاليهاينزلققداًتيالزيفومظاهرالمثالبمنكثيرءنالمطرفنغض

اخيرا.اكتملتقد،بالذاتانتوصفكعن،العورةاشكوناقيالكيثمهاتالىالمعاناةمنالانزلاقاسرعوما،التجر؟قىهذهكأب

اراهانلصديقكاحبكط.الطريقإهذاغرفياعرفكاناحب.معاناةكلتحملها

القصة.تلكغيرفيايضاعنيدافعوامنبعضاًنصديقي،،ايفاقاتهمااغربومن

الكي!.الشيءوقتهممنفمحواالذين0القراعمناخيراوالمعنرةايضااحاجوانا.إضقدنيمنعلىالسلطات؟ستعدواانحاولوا

و.ابعد،الاباًلىاًقربلانتاجووقتهم!قتياوفراناودكنتوقداتحداك،تحديكطريقةعى،اتحداكاًنليمحوال!،كاملايضاحالى

الابداعية.افعالميتنااليهتحولتالذيوالاستنقاعالقيحهذاعنواتجئنممناًحاولالذيالحرالادبتحه!يالتنتلكسلطاتايةتبين؟ن

ألقلمفيهايقننقالتيالكهرىالازمةنماذجمنايضاهذاافليساحاولانني،وامثالكانتتظنلاكب.،،اتس.اننييحقلامااًجله

الوليد!العربي...............بة0.00.0.0.مي......ه.....عمس

صقديمطماعدمشق

حديثا:صلر

نقدالدكتور.سعدلشعرخليلحاويأأو!ث5اد
العمالدىالمدث

عطالارئي!ف!بقلم

كيوكحي

نظريببحثالماضيالعددفيالمقصاندلنقدسعدعليالدكتورمهد

إلتيوالحمودبالغلسفةوصلتهووظيقنهالشعرطبيعةمسألةفيهطرح

لفرصةاقتناصاجاءانهبحثهعلىيلاحظومما.بينهماتفصلانيجب

مسلماتعنفيهيصصرلملدكوراوان،مثروعغيرواستطراداسانحة

علىييرديقينيةلحمامنيونتادئعميحالم!مةلتمثملى،الموضويخيعىاًلعثموللى،تقرلتيلرضعفايهيةالراهبهاليبقلم

فيغالىوقد.وتطورهالحديتالشعرتكوينعنجانبيةصورةغيرلا

محلمنهاحلهاضنىالحديثالشعرفي"العلياالنماذج"نظريةثيرن..

علىخطرهامنوحتر،المتناينةمذاهبهوراءيكمنالليالفردالجوهرنيرغجديدهروائيةموهبة

التثكلالدائمة"الكليةالانسانيةالمعانينقلمنمكنتهانفهي،الشعر2

الوقتفي،تمنعهفانها"محتمعالىمجتمعومنجيلالىجبلمنالحديثالعربيالادبسماءفي

ومن،وعواطنهاالفرديةالذاتاحاسيسمحنالتعب!من،نفسه

وعنمما.واممانالزمانمن(محلب!اطادفيالاجتماعيالتطورعنالتعبيرا!دابدارو.س375-.للى002الثمن

المطلقةصورته!كلالانمسانهوواحدموفوءسوىللشعرلايبقى

--60ا!فتبمظثهظ-:لماد-!ر،عم...-.عر.....ميحم.......ء.ميمي..عه..!صء*
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الفلسدانةللولحلنظلاندلحقةنانا!لقممب!ؤدولىليةواألمشعردايةيكقدهيلرقعفبرىعلىالكبرصبندنس
بة.ءمناقشاثظ

يهجرحين)انهموكدأبرسجونسانويتابعه."حملهاعنالحديثه

ك.10،1اا1-48اًل!صيفيحةعراًلمئشيمورتتمة- هنايحلنللشا!ريتاتىلميتافيريقيةلعتبةنفسهملفلاسفة

الن/الهعن،الفلسفةلا،الشعرشكشفذاكواذ،الذ!لسوف

....محل5!وأ

ح!

بوظيفةالاءتقادحيثمنبجديدبرسياتيولا."الحقيقيالممشة

منالمتعمقونوالنقادالاصليونالشعراءاكد.ماإبيدبل،الشعرتفعلهاقيالحمودوتيحي.خلامهطرفىعنوالبحثوجودءو(ماساة

ودليلاسابقايكونقدالشاعرحدسىانوالواقع.اليومالىالاغريقواخطر.للكلمةالكاملبالمعىمفكرالىالشاعرويسننحيلاـلغلسفةعن

حلولعنوالبحثالانسانمشاكلعنالكنبففيالفيلسوفلعقلعلىبتشديد!اانها-سعدالدكورنظرفي-النظريةتلكفيما

هولصرلناًلشاعربحدسا-ترشدانههيدجرلفيلسوفيعترف.لهافيهاويشاركالانسانبدائيةالىتعوراًلتياللاشعوريةالروالسب

سعد،الدكتوراما.بالمطلقالزمنوصلةوالكينونةاًلالهةغيابمالةفيوالمطامحاًلعرفىبفكرةالايمانالىبهابالمؤمنتنحرلىقدالاسلالى

نفسهيضعانالشعرمنيريى،مطلقةبعقيدةالمؤمنينكسائرفهونلمسوففرعيةاخرىاراءوللدكتور.نازيةبقوميةالايمان،القومية

.ولعلهالعقائدتولدالتيالر؟ياالىإطمحانلا،العقيدةتلكخدمةفي.الحديتسيافىفيبها

وزندقة.وبمكةللجهدتبديداذلكفيانيظنالدكنورتفكيرعلى!طفياولركسيالمذ!بانالخلاصةهذءمنيبمو

"،منطقيوتسلسلسنطقيةعمليات"كلهاًلفرانلهقالمن،وبعدوكل،المسبقةالف!يرةمنللتجرداحتمالكلفيهيسحقليكادخى

يصدرفكزثمةاليس.الجافيةالباردةبمعالمهيجبهئامجردذهنيفكرالماركسيينلنقاداتهجماتبالحرفينسخفهو.والاصالةللتفرداحتمال

جميعتشملكليةمعاناةوءن،الشعوربوهجاًلملتهباًلحدساشراًلىمنويثاركهم،تامااخذاالاشتراكيةبالواقعيةيىخذلاشعوكلعلى

الطبيعية؟الشعروظيفةمعينسجمكاشفحيويفكر،الذاتعناصراومنطنةنازيةسوىفيهالايرونالتيالقوميةبالمحركاتظنهمسوء

نا،والشعرالفلسفةبينالف!اصلالعدمسألةفيالمقررومنالادبفيشاعتقداللاشعورنظريةانوفاته.والظاهرالشكرملطفة

التعبيرلايجوزبينما،اًلعاموالنهوذجالكببةالقضيةبغيرلانمنيالمفلسفةواراغونادارامثالال!رياليينالنسعراءبمضباعتناقالماركسبم

المجسدوعنالزمنيلحالثاعناًلضمبيرخلالمنالاالشعرفيعنهما.للماركسية

الشعريبالحدسالالايكونالقطبينهذينبينوالجمع.المحسوس.فبشبطاالحديثالعربيالشعرقضية.لبسطسعدالدكورانثم

الحدوحدهاوالاداءالكشفطريقةتكونلذلك.عنهيتولدالذيو(لرمزوذلك.نجبهاالبحتمهمةاللازممناًكثرنفسهعلىوي!ون،يزبفها

والفلسفة.الشعربينالفاصلولااًلجوهرفييختلقوناثعراءمنلطائفةوادلمنوخانةفيبحشرء

الحسرمنس!!اًرركوريمتعهانبعد،ا!ا!رماإنجبد!رريو!الايكلفواحدبطابعيطبعهـمانوابعد.ومصادفةعرضاالايتلاقوق

يصدربل،حولهقامالذيءوالنقدشعرهمواقعفيالنظرعناءنفسه

الماركسيينالنقادنقدعنبرمتهاينسخهامتعسفةغيبيةاحكاماعليه

نسعلن.وغيرهماوفاليريمالرمهامثالالذربيينالشعراءبعضلشعر

الدافعومقدمتها"الشاطيءجنية))حاويخليلقصيدةكانتولما

الادابدارمئشوراتمنفانه،الطويلبحثهفيالدكتورلاستطرادالسانحةواًلقرهةالمباشر

لأفنكونالشاعرهذاشعرفيالنقاشىنحصرانوالنقدالشعرعلىلاجدى

الملائكةنازكالموجةقرارة.والتعسعفوالتعميمالاجمالتحاميناتربذلك

الكليةهالانسانجبةلمعاني5،"العلياالنماذج"نظريةمايواجهناوهول

!انعلولدوىوجدتهاالدفنولىم!يظنعدسعلىانها.الشعريةبر؟يا.خليلاليهاينفذالتي

لا.اننطورالعادث،والنسبيالذاًقهعنالتعبيمنالشعرتمنعلا،سعد
نططو!دوىمالا-!عو!ىفيهيتحدالذبماالعظيمالشعرواقععنتكشفبل،والمكانالزمانفي

ز،نحلوفدوىحعااعطنامثلونجبر.المطلبالكديالفردوالجزش،الثابتبالازديالزمنياننغير

مسرحياتمنونميرهااهاملت!ساةفيتكمناتي"وديبعقدةذلكعلى

لسيوالحىلساعىالحالمالنعمنالعودةالاخرىلث!مبيروشخصياتهاملتشخصيةمنجعدتفهل.شكسبير
-..منمسرحياتهمنعتوهل؟مطلقداحدانسانيلنموذجمكررةنسغا

معلوف!هفيقمهر!تعناكبهيرقلمالمهذاأفبعاشالنكمالاليزائثيالمصرطابعتحملان
الحقيقية-المصرماساةان":برسجونلانرايوفي.نقادهمن1احد

لمي!1نساعربيةقصسائدالزمنيالأس!انجمنويخشعيعمقانلهيتركالذبىالانفصالفيتكمن

تابعالادبانعلىالنأكيدبالضرورةتستتبعنظرة.المتغيرالمتحول

الكاتبسخروقد0معينينومكانفىمانفيالفماليةمحصور،لعصرء

الصبورغبدصلاحبلاديفيالناحىشعركاندو":ابطالهاح!بلسانالنظرةهذءمنايونسبوالمرحي

ححازىالمعطىعراحمدذ!!للأمد!قيشعرابقاءهان،!ر.تاريخيةوثيقةاًلىلاستحالاصيلاشكسبير
-...0-."اصالتهعدمعلىقاطعلدليلهوحياحيا

لا!اًب!اروظيننهمنانيرىحينالشعرحقفيجريمةسعدلدكنوراويرتكب

123،.بص-بروتعلىالضوءالقاءمهام،النصيدةالمطامحذاتالمهاميترك"انالطبيعية

الشعر،طبيعةمنفليس."الفلسفيةللمباحث..الانسانمشاكل

*لمافيالناقدن5غير."لميتافيزيقيةللمسائليتصدىاًن،رايهفي
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والحكمالمسبقةالفرةتقفانالمؤسفومن.ااصميمهامنحضارتهفيالشائعةالثفافةيستوعباًنلهاجازهوان،الذاتييناوالكشف

بعثالىدعوةفيه.غيرىيرفلاخليلوشعرسعدتور3الدبينالغيبيالىعضويةابنيةتبدعخلقعمببةمنالشعرحولقديكونالا.عصر.

الظروفمنينبعانودون،ظاهرةواسبابمقدماتدونيتماءالالفا!منلهاوتزخرف،جاهزةمفاهيممادتهاتستام!اليةصناعة

فييتحركونمعينيناناسمجموعةمن"لاينطلقشمروغير"الاجتماعيةثنائيةالىقاتلةلردةاًنهاأخارجبةاًثواباالمستملحةالصوراوالانيقة

يعترفحنبنفشهنفس!هالدتجورويناقض."معروفتاريخياطار.الثانيدونالاولفيللبلاغةوحصر،والممئىاللفظ

والحيووةالخصبمنجديدةحياةعلى،البعثعلىالشاعربتأكيدالىوظيفتهبطبيعةيننىالشعرانبالدليلنبيناقالانحىحاولنا

يعبران"الشاعرمنريدونشعراءمنواحدايعدهثم،والغبطةكأ،الكل!الانس!انيةالمماني،العلياالنماذجالىوالنفاذ،الميتافيزيق

صورةغيرفيهايرونلاالتيالانسانجبةللحياةالفاجعالوجهعنشعرهفيواصبح.والتجريداكقريرفةاعنهتنفيمعسوسةبرموزفجسمما

."متصلةمأساةمنخليلشعرنقابلاناثبتناهاالتيالمباديءضوءعلى،لناميسورا

طبيعةبتعيينالاتعينانيمكنفلابالجماهرالمشاعرصلةعناماله.سدهـوتقييمهالد،توربتحليل،والنقادالشعراءعنفيهص!روما

رموزعنممروفهوكماملغزةمقفلةذاتيةهيهل،شعرهفيالمرموزفدرتهالدكأورعلىوالفتبلحنقااجلهمنويتولانامايصرمناواول

شعرتطوديتتبعمنانالمواقع.عامةشعبيةتراثيةهيام،مالارمهيتصدىموفوعفيماكبلكلالاعتباطيالكليالرفضعلىالعجيبة

صميممنالمستمدةالرموزابداعفيمستمرةمحاولةعلىإقعخليلشعرعننفيهنبررجميفوالا.ا!قاماكتبيقراًلمولعله.لنقده

الخاصة.بلادناطبيعةومنالشعبيةالحكاياتومنالعربيةالحضارةماثلةفيهوجورهابرغم،الجيداك!عرخصائعىمنالكيرخليل

،الصحراء،اًلسمراءالمبدرية،البصارة،العنقاء،السندبادو/منهابيضونعفافالانسةبذكرهناونكنفي،النقاديجمع.والمشاهدةللعيان

اشرالربمور.نقومفهيعاماترائارموزهكاتولما.وغيرهاالرمل.بالموضوعيةالذاتيةتلتقيشعرهفيانهعلى،نعرنسيموالاستاذ

خليلاانذلكمنيستنتج.لهاالاستجابةعلىوحملهمبتجربتهالاخرينخلال"يعبراناستطاعانهاًلجببوسيالحصراًءسلمىاًلشاعرةوتقول

اندونالشعبيالشعراتجا.فييسيرحضاريامنزعاممر.2فيينونمنهايجعلوان،عامةحقائقعن،منهايغضأندون،الخاصةتجاربه

هذهمنويحميه.والسطحيةالتبسيطواخطرها،بافاتهيصابجيلسوط"صوتهفينسمعوان،"ماتعنيهبقررتعنينارموزا

بالمضاعفاتالمشحونةوهلتجاربالنافلةبالروىللشعرشحنهالافاتخليلشعرفيالعقلانصفديمطاعالاستاذيؤكدكذلك."باكمله

حالةفي،اجدىوكان.فنعهـدةمستوياتعلىوبالحقائقالشموريةداخلمننموانه0.الذاتيللمتحرديفايظلوانما،يرسمولالا-عىم"

لهيعترفبل،الجماهيربمصالشاعراعلىالدثتوريلوجالا،كهذهذاتمنتجعلالتي،التراجيديةالحركةبص!ل،لذاتياالتوتر-يحهل

الشعبيالاتجاءفيالشعريقطعهاانيصحمسافةاقصىقطعفدلانهالدكتورفانذلكومع."واحداشيثاالمصيروذاتالفرديةالشاعر

تنحبرراننفسهاالجماهيرعلىوان،ومشوا.بحرمتهإحتةظ-فناو.بظلصورتهفيالانسان"عنيعبربالهالشاعريخنهمانفيددلاقيسعد

فعلقدالدكتوراننجبر.الريقمنتصففيالثاعرفتلتقيترتفعانب!وضوعيةيصمهوان،"وزمانجبةمكانجبةحدودكلمنالمجردة"لمطلقة

وللشسراءللفنالفنلشعراءالماركسيينالنقادتهمتذكر،ذلكعكس.طبيعتهعنالشعرتخرجالتيالفكز

بخليلالصقها1،منهافافادالمقفلةالذاتجهالرموزباصطالنرجسيينمناًلانسانخلاصعنبحثهصيريشاعرحاويخليلانينرولا

بماالكهنوتيالمجمعمايشبهتشكلمحمودةنخبة"منوعدء،حاوي.الخلاقةالحيويةالقيمجاةفيجديدمنبمثهوعنوالموتالجمبعالم

لاسبيلومعارلىوقوىاسرارالامتلاكهاوالتفوفىبالافتيازشعورمنلهاالثودةواقعهو،والكانالزمانافيمحدداطارمنينبعبعثولكنه

."الميهاللعامةالشاعريقولكما،"العربملايينيعيشهحيواقع"،القائمةالعربية

علىالعامةالاحكاممن،التطبيقالىالنظرمنسعدالدكور؟ينتقلالابعاداًلىالبعثذلكيفتقراًندرن،حجثدبمهاالمعطيعبداحمد

لقصائدالداخليالتحليلالى1عديدينشعراءتضم"مدرسة"نتاجالسياسالاجتماعيلميتافيزيرقياًالشرطوالى،الكونية*نسانجبةاًلذاتية

نجنرددلاجعلهاللىيالاخلاصعلىقدرتهنكبرانالايسمنالاوهناالعدد.واقعدته،الغيبياتخدرتهماضعلىالشاعريثور.اًصيلبعثلكل

جنية"قصيدةبانفيعترفحارويخليلشعرعىاحكامهنقضفيوالغدرالنفاروافسدء،المنحرفةالغرائزبهوانخطت،المتحجرةالعقالد

تجعلبحيثالمتناميةبالمصورالغنيالرصينالنوعمن""الثماطيءوأعماروالادببلاخروالمتاجرةنزعةقيمهوتفهت،الطائفيةومرقته

نانقرانوعلينا.والحيويةالدفقزاخريولوجيابناء/اًلقصي!دةمنيتولىسدومي!بنارجميعهاهذهالموتمعالميحرفىانوبمد.الكادحين

منيعةيبقىاً؟،استطاعشعرءفييهالقيالمشاكلبزجتعلقهرغمالشاعرالمتعلةالانسانيةالجلورعلى(لعربيةالحضارةقراثوفيذاتهفيالحفر

الشعريالعملصميممنمجنحوانمفاعرشيقةحركةفي،هنا،المفنيالاشاذاترحيبكانهناومن.الوجوداصلفيالمتجددةآلحيويةبينابيع

الشاعرلجوءعدمالقصيدفيالحيويالدفقمظاهرومن."الناجحولكنه،الثوريةلنا4؟كدلاخليلان":الشاعربمحاولةصفديمطاع

سعدئلدكنورنؤكدو/نحن."اًلمنطقيوالربطالعطفاثوات"الىقصةوعيوقد،الابداعيالوجدانثوربةوهو،عنهاجزهاخطريضق

عنه.شلأوذااومنه/اًستثناءوليستالشاعرلفننموذجالقصيدةهذءاًن

فيقصي!دتهيتلوكاناًلشاعراننقولالنثريةالمقحمةصددوفي

المقدمةيثبتولم.تق!ديماوشرجايدون،نشرهاقبل،الادباءحلقات

منلعيشلقانلنهبمهموهومبىلشعر!سغلهبمافيمةلفنبصالمصيةمنيلدفاينثرو*لاغرتناضىروكسىمكئبة

علىيستو!يالذبمامبدممهارآيعنبكيانهاتستقلتمانبعدالقصيره

ناسمدالدكنوربامكانوكات.)1(فيها*خرإنراء2معأحد"وامرتبةشهراولكللالابمئهااصبوا

ويقممما،الارضيقيمانفضللكئه،يعارضهااناوالمقدمةعنيشيح

نظريبحثفيللاستطرادسبباالمقمعةمن،قبةألحبةمن!لىواناًلادابولرمنشمور!طع

الحضارببشعرل!رةلث!عولساعرم!رسةئةح!ع!اطنلينيستخرفه!منهإلمعدهةنظرطوقمديلاشا،انالثشامرسقذرولا

منلملئاعرأديثاًحهاعنمقتبسالبحتأهداشاهـلتالاراءووض)1(شعيبصسعن:صاحبها

الشمعري!ة.نطريته..
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الشعرفانلهؤا-،الوعيمظاهروسائروالتفكير-المنطقمن.لعببرااصروهي،واحدةحالهفيلحضارةاانقصدلقد.الحضاريالشاعروهو

النذ!"فيوالمقزيرالوعيماوراء-دائرةالىيضفذالئيهوالدائمفتحاولشراوتعدءالحيويالدفق.نرفضقد،والمتخجرالاحقانحال

الرومانسيعلى-اعاتدجمما-وانماالشعرانواءجميععلىلاينطبق.والنماءالتفتحدائمهمحونان؟لحضه،رةيهيبانه.عليهتقضيان

مظهر:باديبذلكعلىهواستشهدكمامنهاحضانالىللعودةروسوهـمموةمعدفنقد،شرالحضارةبانفالقول

منشديياباللهوا!سضبقنيالسكوننشيدسمعيعلىاعدتنكاءلسوف/اًلمقبلةالعربيةالحضارةانالتئعاعررايوفي!الطبيعة

يلالسودالنسمكمرحلوالمنونعزيفتجوابفان:الجبارةالآلةوثورةالحيويالانطلاقبينتوحيدهإتمال3با

وا!نسحاد.اليأسوطاةتعانيمظلمةنفسيةحالهءنيعبرفاديبجباربعضه،خصيببعلبمضهواله،مدخنات،مروجلمجبنيت!ءلى

تطبعانوطبيمي،اليائسةالحزينةن!تهخلالمنالوجوديرىفهوولذاونارفحم

الفاصلةالحدورتزيلانبعد*سودبطابعهاعإحواسهتنقله4،طنفسيتعنالحضاريةلانسانامكاسبعلىخوففلا،سعدالدكتورليطمئن

يصلحانيمكنفلامحضتفكيرعنالصادرالشعراما،المرئياتبين!حاويخليلشعر

وقد.صنعةثاكلر.نطمكماوهوتماماًباكمثالولنأخذ،المحكهذال4

و.الغموضبالتعقيداتصفحتىشعر.علىالغريببادخالمولعاكانعطاإيارإئبإرإاللبنانيةألجامعة

منها:المفاجيءبالغريبو*"ليانالمعانيتولميدفييجهدفمنعنلصمدرء

لإحسابذوي.الىالرزايايهدبمااذيصإسالزمانريبان!

الروابيروضالوهادروضهقبلاخضراربعديجففامذاً!رو!ببب

والريح"الناي"لمجموعةالمستفيضالمحثذلكانالعلممعهذا

.د.-ذ....خلي!انايليقررصيث-5صعبعوحسينبظلم منغمرفيفصرالوحومعاـلهلوحر!
ح!س55ههههك!*5!55هـ5!لم

هـعيتنافى-اًلكونمتناقضاتازاءنفسهفييصطرععما،اللمول

*نجاهاتضروبغرهـمنذهنولميدخليلفشعر:"النقديمقياسنه

للفدعفةخليلاقحامعلىوالدليل،يزعمكمان!ولوليدوليىالفلسفيةمحمسداحهدللسيد"الادابمنالماضيا)مددفرات"د،بفي

يكنمالمقصائدهجزئياتاستيعابعنالقاريءعجزالشعرنطاقفيفإ،مالتيالنقديةبالرراسةما.قيعلقفياعتباطهإاحكاموردتعميش

موقفهحددتمعإبنةلفلسفة"عتناقهعن"لنالحالفكرياًتجاههعرفقدالاحكامهذهرلتوقد،فبانينزارشعرحولحا؟ياديرالاساذبها

السود"الجروح"قصيدةمنالثانيالمقطعنجتزيءوكمثال،ايوجودمنالمعينومعرفةالادبيالعملحقيقةاستجلاءفيالناقدنظرضيقعلى

:الادابمنالماضيالعدرفيمنشورةوهيلسلسلةمتابعتهرومعلىدلتئانجبةجهةومن،جهةمنمنهيمتحالذي

وعارمرادةلبنانيةادبيةمجلاتع!دةفيونشرهاحاويايليكتبإهااتإياًلمقالات

أقرارافيالضدتغل،الحببقاياطعمبلاتغلشعرفيرأىلانهايليءيهنيالناقدايفهو،"الاداب"مجلةو(خاصة

عدويناصبحئاوكيفواحدعوضوعحولودورهنا،الافكارلنفسوتمضغاذهنيةبهلوانيةفيزار

نغاإق،يضمناواحدوجسإبمتجربةعنلاالصادرةقصائدهاجزاءلربطمبالمنبماتعانت"ءنفضلا

جحيمه،سجنهيعاييكلالئيلنقدك!امقياسهمعيتفقماالاوهذا،ووعيتفدإبرعنبلنفسية

.العناقغمرةفيعلىيطغىحاداانفعالاالوجودبمظاهرينفعلانالشاعرمنيطلب

والئينفسهعلىالمتنإلبالمقطعهذايفهمان!يستطيعفالقاريءلبارزة1الاشياءمعها.حدودتزولالئ!ولمنحالةفييصنححتىوعيه

تجربةفيتحاولفيماحقينإتهااماملوجهوجهاويضعهاالذئتيعري.اوشاعرذاتمعوحدهابر

بالفلسفةملماككاذا*ا!.لفراديةنزعتهاوتخفيتتقنعانالحب3ونزارايليبينا!والشاعرالناقدبينالقضيةاننستشفهنامن

ب!خراـلظتاندماج،السلمحالةفي،نفاقاتبرىالتيالوجوديةلايمودبينهماوالخلاف،اجتماعيموضوعقضيةوليستفنيةقضية

*ندماجالتامحالةفيفإتى،النفستتمناءمامنتهى*خركانولوحتىعنالنظربصرفعنهوالتعبيرتجسيدءكيفيةالىولكنالمضمونالى

*خرى.عنمنفصلةجحيمهاتعانيمنهماواحدكلذاتيةتظلاثنينبينا*لتزاملادبالخاطيءفهمهدفعهالذيالناقدلهيفطنمالموهذانوعيته

الرمادنهر"مجموغيفيالها!رالنغميالتدفقالىايلياشاروقد،ف!فىذاتيةنرجسيةباحلاموالتفنيالوافععنبالادتعادنزارعلىيحكمان

ذهنصرلىفيالنغمهثاخطورةالىيشرلمانهلا*"والرمحوالناي-النيااًلسياسيةالمواضيعتناولعلىوالاديبالثاعريجبرهذهوالحالة

.وخدءبهللاستمتاعالمضمونعنالقاريءوالخارجبم.الطخليالطغيانتهددجماهيرقيشعاراتالىالادبتحول

!لىاحكامهيبنيانبالكديلاديبةللاعماليتصدىبنعلىواخيراكانولو.وصفق.النافدلههللالذينفسهايليلايقر.،هذا.بالفناء

ميلاوسابنإامعدفكرفياتجاءعليهيؤثراندونموضوعيةاسسىدراستهوخاصة.الاحكامهذهمثلاصررلمامإقا+لهسلسلةعلىاطلعفد

.*خإرين،شهرةاطفاءحسابعلىشهرتهيذيعانيريدشاهرنحإو"الاداب"اعدادمنعردفي"المطرانثودة"السيابشاكربدرلديوان

تعبرالذيالسياسيالحثبزوالتزولالوطنيةالقصائدان)اكدحيث

صعبء!ط!سينجيبلبنتالقبانيشمرعنوالدفاعا!نتزامموضوعمناقشةهناهدفيوليس.عنه

طرفيعلىالصددهذاًفيهماوالناق!دايبمانابيناًناردتوانما

خاصةالتعبيرفيوالصدقالعفويةهوالادبيالعملإفياعإمواننقيض

كعرلى"المفكراًر!))صلء!وي!ل..ريوانثراسنهفيحاويماكبه.الىاربرعاردناواذا
...01المواضيعمحملرإيطرحهذاب!كاملهمهولاي!جرأكلا،جمعوار

شهووريصهببمبقدم!،لوالشعربقوله!رفهاـلذىالنقدبىالمقياساـننرىا((لموالريحالن!"

اللبس.حالاتعنتعبيرهووانمابهنقرومانفهـمهعماتعبيراليس

يفهمعهممابكيراعمقهومايعانيهانالانسانيشعرحيثوالغموض

،*دابكناببينزايدالدكتوراممفيهااطالعمرةاولهذ.هوراغمااًيمانااعصابهبهتؤتمنالذكياليقينانلهيتوءـموجث

علىابنائنامناثعقفةللصفوةمقالاتنطالع.اًنعلىالشديدولحرصي

يتسعانارجوالعرب!ثا،المفرازمة"منالدكتورنثرءا!القالنمطابريل-الاداب-ا

58



المرعايامنالعربوغيرالعرببينفيهلشيلافصلافصلالكواكبيفانء.قاريملاحظاتكونهاتعدواتيلااتاليةللملاحظالتالنراءالادابصصر

الدورمناي،للتاريخدراستهمنالفصلهذااستفىولقد.العثمانجبينالمفكرفهـث!عدمهما،عاملينالىالدكأوررأيفيالازمةترجع

المعبقريةبينالحميملتلاصق1ذلكومنالاسلامنشرفيالعربلعبهالذبم!الاسايبعقموالى،العربيةالامةتجتازهاالتيالمرحلةلطبيمةالعربي

((.الاسلاميةوالدعوةالعربهلآفيالدكتوريقولهشعهذا.الازمةمعالجةفييتبعهازالماالتي1

بالدكتورافضيااللذانهماوالاقتضابالتعميمانرأييوفيوتوضيحاشرحاذلكبعدمنننتظرونحن،نهايتهوفيالبحتمقدمة

الىدفعاءاللذانهماوالاقتضابالتعميمولعل،النتيجةهذهالى:يقولاذالوراءالىيرتدذبكمنبدلاولكنه،للاسبابويبلألاومناقشة

-صةالعابالاشارةوالىثلاثالىالسياسيالتحررنزعاتتقسيم..العربيالمفكريجتازهااقيالحاسمةيةالفيالمزحلةخطورةولتقدير"

نادونالسميطرة1فياخذوالعامالمحليالقويينبينالاتجاءانالىويسرد".المصريةالثورةقيلمافترةفيلنشاطهنعرضانبنايحسن

وراءوقفتالتيالعواملالىويلمحالتفصيلمنبشيءذلكيبحثوياتيالعربيةالميقظةاًلىادتالتياًلعواملمجموعةذلكبعد1ال!كنور

المغلبة.وتلكالتقسيمذلكبينواضحاخلطايخلطانهالملاحظولكن"الاشخاصمنكصرذكرعلى

الاتجاهات.نقسيمعن!دالمتانيغيروالفصلالتعميمنقبلكنااواذالانبعاثحركاتبينالمطلوبالتفريقيفرىولا،ومسلمينعربكلمتي

بتهقسيمنقبللافانئاوتجببديةوتوفيقيةمحالظةالىالاجتماعيةالفكريةهذاوليس.العثمانيالحكمليرمنالقوميالتحرروحركاتالديني

يكونلاانوطبيعي.ويسارووسطيمينالىالاجتماعيالدرلسقثرأاًلسة.نحتمهحاصلشيءهومابقدرنحنبهنطالبشيئاالتفريق

استعمالهاعنمسوولولكنهالإصطلاحاتهذهمثلعنمسؤولاالد؟تور.العربيةامتنا.فارإغمنالحاسمةالمرحلةهذه

الولسطكلمةان.المعقدالدقيقالمجالهذافيالسهولةهذهبمثلائمةمناًئنانذهوسمفيالمأساةهذهفجروقد":يقولفالكاتب

ومحاولةالخلطصتىاوالتوفيقكلمةمعنىمنكثيفةظلالاتحملتظلهنااعظممنيعتبراناللذانعبدهومصمدالافغانيالدينجمالهماالمسلمين

اصالةعنالاحوالمنبحالنعبرانتستطيعولا،العابرةالىتسوية1بعديهملوالكا.نب"والحديثةوالعربيةالاللاميةلنهضةامؤلسسي

ظروفهوطاةتحتيئنالبموشبابنا.وصميمت"الانجاههذاالقومببةالحركةتاريخفيواضرابهالكواكبيلعبهاًلئكبالكبرالدورذلك

اًلوقوفلهيبررمااًلمخاطيءالتقسيمهذامثلفييجدالاجتماعيةالكواكبييمثلهااًلذيالتيالىهذاانمع،واحدةبكلمةاليهيشيرولا

التجربة.فنقصهانغعالياموقفاتخذحينوذلكاببساراقصىفييكونانالىالمطافبهانتهىالذيوهواصالةوالاكنرغلبةالاشدهو

عليف،وانعامةهناالقضيةن11رأييوفي..بهالمحيطةالظروفحيالوالدكتورالكاتب!قولكماالحاضرالوقتفيالمستقر/السائدالالجاه

درجاتبانهايطنلاكيالمصطلحاتهذهلمثلمحدرامعنىنضعانممنالعربيالمفكرعلىقصرتهاكنتوان"مقالتهمنيقول.زريق

انهانوضحانيجبانما.الكبرىؤضيتناحيالواحدلموؤف"تقاوتةلاامانيقزبى!ةسطنطببنالدكتورقالكمافذلكالعربيةبالقوميةيؤمنون

لىاًنعودلاانالافضلمنوعندهـاواحدمنطلقاجمعهالاتيادات."السائدهوالعربيالقوميالاتجاهبان

.وبسارووسطيمينعنا(حديتلعتيقدكاتبر(يلنوردقليلاالنقطةهذهعندنقفاندحبونحن

يكتببينمااذالميهاشيراناحباخرشيءالاففاني)1(بمنالكاتب/كول.الغترةهذهتأردخفيالدقةتحرىانه1

نحئ"عنمحمدالدإصمحييالاستاذالرصينالجادالكافبالأمممس!توىالىالمسلمينبمستوىيرتفعانالنهائيهدفهفكان"

يحسالجيلهذاان)).الثبابجيلعنفيقول31("اًلقوميوالحسالعقيدةوتكييف،واسعةتعليمحركةظريقعنوذلك،الحرةالمتقدمة

تتحولانبدلايشتركلماواشتركسواءوانه،مطلوباليسبانهاًلاسلاميةالولاياتبر؟يةيحلموكان،العصرمتطلباتخسبالاسلامية

بعيدةالثورةظلتوهكذا"ويقول"الاشتراجمبةالصورةللىالجمهوريةكماواحدخليفةراًيةتحتوتوحدتالاجنبيالنفوذامنتحررتوقد

نافحاولوااخيراالعزلةهذهالمسؤولينبعضلاحظحتىالشبابعن-"الزاهرةالاسلامايامفيالحالكان

."والهثبابالثورةبينالمشاركةمننوعايخكوانفوذإرىانيتمنى؟(نالذيالحميدعبدان"ايضاو،يخول

تمسالحقيقة1فيوالقضية"فيقول"المثقفينازمة"عنويكتبمعلأاهدافهلتلتقيالسياسيةمطامعهلتحقيقدويشتيقوىالضيفة

طليعةوبينالثوريةالقيادةبينالحاثالانفصامهذاجوهرعميقاانالامصطنعازائفاكاناللقاءهذاانومع،الدينجمالاهداف

"الشمبابالمثقفين."أغراضهابخممةيستغلهكيفعرفالحميدعبد

الادباء"ءنالدكتورمقالتضمنالذيالعددنفسفيويكتبكاهيواضحةحقيقةالىيشيريظلفانهالكاتبرايفيقيلومهما

الادباءيستطعلموكذلك"فيقول"والثوررةألجمودابينالباب،الاحوالمنبحاليسعىيكنلمالدينجمالمثلهالذبهرالتياران

علىصوتهكانواانهممنبالرغمالساطانرضىعلىيحصلواانالشبابالىمباشرةيعمدا؟4وافاستانبولفيالخليفةعلىالخروجالى

محنهاوتعلنالثورةبهاتنادبم!التيالقيمبنفسإنجادوبئن،ماا-،س.والاشدالاقوىلألتيارانطلاىنقطةكانولاالداءموطنمعالجة

اعقبتانتيالاعوامطبةاستمرغريباموقظهذاكانوقد،باسمترار(هملهالذيالاحراالا!جاهفيلفسهاًلكاتبرأيالانولنسمع.

."للقديمةالقيمعلىالفورةتمردخطابمنفقرةاقتطفحينمتأخراالاعنهنجنحدثولمالدكعور

الىصوتهيبلغانيستطيعلاالشابف*ديبهنااما)ءواقول16ا3ًباريسمؤتمرفياًلعريسي

الحكومة،فيالثوريةالاجهزةتعلنهعماتمامايعلنالهمنرالرغمالجمهورعلىظهرت-عشرالتاسع-اًلقرننهايةوقبيل")2(الكالبيقول

الخديوبملاالاتراك".فيعهدتعيشزالتماوحد!االثقافيةوذلكلأنالاجهزةخطا(اًلذيالكوكبيشخصيةهيجديدةشخصببةالاحداثدمرح

بهورهكسهـذاكلمحمدالد.بنمجبيالاستاذيكتببيئمااقولهاًفكارءكانتلقد.الامامالىواسعةاًصيلةخطواتبالقضية

:الدكأوريقولبلد.فيوالثقافيةيةالفكرالاوضاعطبيعةيعلينوكان،اعماقهفيتضطرمكانتالتيالناررغمواضحةهادئة.

الفرفيالسائدةالا-جاهاتتشعببلفيالحاسمالعاملوكان،)مكانةوبان،الدإئيةآلانقساماتفودتظلانيجبالوطنية(اندائما

"..المصربةالثورةهواًلمرحلةهذءفيالعربي"تستعادانيجبالمسلمبنمصلالرتوجيهفيالعرب

اننا."وتشكيل"حاسم"،لمتيالىوجه5هنالإعتراضانبينفرقتانهااكبيالكللحركةالرئي!يةوالميزةايضاويقول

بتشكيلها.فكيفالاتجاهاتهذهتطورورأءواحدعاملبوجودنعت!دلا.الافغانيلواءهايحملكانالتيلعامةا*سلاميةوالحركةاًلعربيةاًلحركة

ولعلبالفعلموجودةالتياراتوهذءالوجودثمالخلقيعنيالتشكيلانيسعىالدينجمالكانبينماولكنشكدونبسلفهالكواكبيتاثرلقد

..العلميةالدقةالىاقربالواسعةالافافىوؤتحالتقويةكلمةمصريااوافغانيااوتريهأالخليفةيكونانفيهايهمه..لااسلاميةوحدةالى

شحرورىصمصعنتا
....68-96-.7صالمربيتظة.انطونيوسجورج)1(

لاخيرة1الئلاثةالاراباعداد)3(68-9عصأثمربيقظة)2(
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،ء****ء*ء***"ء******بم!*ء****"*"************
.كيرااعجابانازكالفاضلةللسىرةنفسيفياكنششمياكنتلقدي!

ن2فيوساذح!لائسادياوهرموقفانازلر.ال!سدةئخذ.اناما"...**"ء*كا!**بر*بر..***لل*بر**ء**ء**برء مولهريبمكمعععهلص!2.طليعهكماعرمجالهمميدلفنإلم!حسصالمعاصرالعربيمااللثعععر"ل!كباساً!سا!أووكمورلالدثحول

المركز.العاليالنثرمجالاتوفي،لضااواعة:ال!لاىايرلمببابق!ام!

تلتزمثآومن....اًلحرالنلقهـاشطار-وهاالذينالادباءالاخوانازاءاحدو

لموفوعبكأبرالبمالاشنعلانيةستخفاهـوالنظرةالاجانبغريببراصراًريغلباسلوبرا،وحديثاقديما،العربيللادبدراستيفيآئرتلقد

جهة،منتهرئتهافيالمبمدعةتماكا!درةانلونمستمعيهاعلى.نلقىالتيالردعناعفاننفسيعلىو؟ليت،الد؟خليالفنيالانصراًفعليه

رونثابتةهـكربة،فلسفية،علميةاسسعلىالجدإهـةقيههاو.ارساءلتمماذلكالىوما،التجريحالى،الن،ايةفيإ؟ديانفهطلاوالمناظرة

.وارارةبا!لمالشعورمنتمىفذلك،اخرىجهةالحديثالشعرعنالمهسمبةمقالانيبمضتطعمتولئئ.فيهالخوضاًسيغ2

جزيئيةانراً"نازكالسيدةم!الةفيوجدالذيالعربيالقاريءانالنقدوطبيعةالبدت.نطورذلكالىيسوقنيكانفقد،السشريةببعض

وانالعنةذلكالادابمنسالمفعددفيظستارتي"اامرجميالمر؟معفيلالشنبعالها.يس!عىاندون،الافةبتقريريكتفيانلايمكنالذيالا،جاصه

للهئانا!صيلةإالوضينةالملامحوهانجك،والصركيةالتفاوليةمناشروغاالذيقبايينزارشعرفيآلسابقابحثيرهصددالقولهذااسوق

وتفاعا"شربهخلالمن،الخلاقةذاتهءناخلاصبكليعبرالذيالعربيتور3الدعارضهوالذكجخاصر(بم!الىردهعلىسهيلتور3الدحرص

الحياةلعذابالصادؤةومماشافه،الواعيةالحرةالمجماهيربارادةوتاثرهكثيرالنىتقنفرولهجة،يةمتع!عمودإ"بمقاييسوسفههعباسا!طن

.رةالاخمقالتهافييىدانلهيمكئلااقول..دقبيقبعمقومسراتها.النفسىقدرومعرفةالتواصءمن

العلعي،البحثفيالمطلقالتسبببروحمنضائعةفايبةورا55الايرجىخيرهابم!؟عليهبالردواتكلفا!كنورا"عاتوافعان؟انفتولقد

عربيانسانيصددهلواالا،حساببلاالاعتباطيةالمفاهمواطلاقولا،للموضوعيةقاضيانفسهينصبموضوعيلالناقدالتصديمن

الجدأرةءلىبهاالجديرالمكاقفيو؟ضمها،الملائكةالالسةيحترمالشععربان،والثدريىالدرسمنسنينبعدتضريحاامنيحرج

الميهالجماتاللذينوالارهابالطغيانبان"ؤولهاإصدقهلوالاعصازعدىيقتصروانهالمطلقةالفنيةالقيمةلونمننفمص"للشاعروفقايلقيم

ناعنينمانيزالاولمكاناذد(!شزامالادعوةتقصد)الدعوة0هـذهاوالروبالكليةالتجربةدونمن،المستطرفةإوالصورالمحلوةاللفطلآ

فتامل!.."إ!شيوعيتضاها.والحضارةوالعصراـلموجودالثماملة

وهل؟؟و*تضاجا!ننهليلبرمذاالفاضلةالسيدةجاءتاينمنيتردىهاويةايةفيالقر؟اءليدرك،الاشارةهذهاشيراناردتوانما

الالتزامو1القوكي"لايشترا،!للار؟زاممعادل"لامصياًلاركسيالارتزاماقعلىاوصياانفسهمإلمينصبوا،الشعبغفلةمنافادواالذيناولئك

!؟الوجودبموفنوجتطنطبولمنالعربيالادبعالممفيوكم،جميها،والنقداتمر

،ةمساو!المحضالشيوعيالالتزامفي"الزادونوفية"انهلالاذيالورصدالصفراءوراق،الانج!اققالتهرسىالالهمفضببلةولا،ترن

ا"ورالسف-رانيصدوومن؟الىهانقيضاوالفاشية"للمكارثه".الاجانبالنقادعنالمنهوبةالكتبوقليفوارحواشي

؟إ!شيوعيمكارنيالقا!رالشعروحلفاءلساقطاالادبءنالمهـافعونانهمهؤلاءوحسسب

توفيقمعتونغماوتسي،التقىاواتققاقولولا،انسجماذهوا.المصروبئس،والممروالانسانوالحقيقةالكلمةشرفضد،الموروء

الالتز)ممجالاتفيوالفنوالفكرالادبقضايابعضفيمثلاالحكيم

النوريالببا-!بالمضمونالمجمانيالفنيالشكلترابطفيلاشبمالبنان-الشوير

صسارالحكيمتويىقانالالتقاءاوالانسجامهذايعنىهل...الحي.،صص

فيهكس!يئت!ئمفضايافىالالتزمعينةميمنقف؟ل!ثببوعياوتنهمجرلميدةزامإركالقوميالادبنعري!حول

نيفعععهااهـلحمد!هياالاسطوريانالح!اديجو!لمغرقةسافييقيموبةشرنهبمدالحليعايبركللم

وهـدتانهامنالرنممعلى،لهالثابتةالموصوعبهبةالعلميةا!لسسلنا

الايجابيالمضإونلدراسةستتقرعبانهااتهامقاا!جمابخت!املديقرلكمقالهاالملالكةناررالفاضلةالسيدةنشرت،الماضيالادابعددفي

القوميالادببان"مقالهافيلهاموضعمناكثرفير!دت!دلايصلموحمفتهفيوا!ال"القوصطالادبتعريففيشائعةاغلاط"

ء.1-.0..0.1،ا(ا"ا..اا.مج!يةبنايةحدإقةفيال!هاانسبقالتي.للمعافرةايجازايكونان
لحصالصكلفيدجلىاىدبماوعروبه...*هالرلكبرىصهمه

..1..00001اـ!00ا.00ا.6191.000حزيرانامشاتاحدىفيالعراقفي!ابلكواالمولفين

العربيه"!لذمعوما!تكلونعيا..دابمبهعرالعلو؟الىاشيرآفوان،المعافرةلاشم،عاحغرانليقدرلقد

تريد،المثاليةفيالمغرؤةإمانيوا،التجريديةالكلماتبهذءموضوعهابجوهرالملحاقاستطعتاننغير،نازكا!نسةكلاملىهـاية

تمثالاوتشيد،القوميالادبمة!ومفيجديدةنظريةلناتقيمانالسصرةالتائ!والصموتالملحةالاسثلةمعطياتءنالكثببرا)كثيرواسببعاب

له.التعريفمننموذجيايكفيواضحاتفيرياجواالموضوععلىاضفتؤدالمضماقشةوانلاسيما

فيالعريبةالامةتجاربخلالىمن!مهكماا!وصالادبان.بدايتهامنذالمحافرةمعالمعلىالكاشفالضوءلالقاء

معاركخلالمن،والرجميةوالتبعيةالاسحعمارضدالثورينضالهاالحافريناكملم،محاضرتهامنألملائكةالسيدةاشهتوعندما

وألكزملالاخغروالجبلالاوراسوجبالسعيدبورفيالعربيالشعبرجببةقيممنوكلمافهاحروفهاتضمنتهلما،والخيبةقبالضياحساسي

دماءمن،الدروزوجبلطارقوجبلوالراًرنجيةوالرميتهوالقسطلليسوبالتالي،الاديبةبمكانتهاولابها!-لليقمتخلفةادبيةومفاهيم

"لمالكيوعدنانسيرمهوحسنالحسينبمالقادروعبدمحمورالرحيمعبدمحعدةفلسفةحتىاـوفكريمصدراوادبيمرجعمنظللها

الصباغالدينوصلاجخليفهالمرحمنوعبدالمختاروعمرجمالوجولبجانبهايكنلمللحاضرينالعامالانعكاسانالمؤسفومن!الاتجاهات

العربالشهداءوالافسعيدوفهعيسلمانومحمورالسبعاويويونسوالدهثةالحيرةعلائمارتسمتوفد،ذاتهاهي؟توقعهتكئلموبشكل

بوح!دجميلةوعذاببلهبنحمودومن،الاستئعهادطريقفيالسائرين.محاضرتهامستمعيمنكسيرملىواللهول
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!سسسيم!يهرسسيمءحسيرحيى.!سسرعمحياقمثلاإلكلنانالالمكنلاالقوميادبناان...الاخرلنوالنائرلن

الاد!القومىأحول!دئةهـكلمة-.-ا ،الاصعلة.العرسةلذتنا

4...(المسؤوليةمنللتجللانعكاسبانها"العفوية"نفهماننا

الصياعلييببملم4و،ألمطر،المزرقاءالمبريةالوردةبراءةحسابتافين!خلو!نالجماهيرية

!سم!مسمممءحيححمح!محميءا8لحياشظالجديةنظرتناغلالمنالشمسوضوءالرطبوالنشيم

مجمدةجيدةكشاعرةالملاتكةنازكالسيدةاحرم-كقارىء-انا.اًلقومية

نشرتالىتيمقالاتهاكلتتبعتوقد،الحرالشعرحركةروادمنورائدة..التقدميةائنظرةعلي!تكونانينبغيكما))القوميادبناان

نقديمستوىالىترتفعفوجدتها،تقريبا..النراء"الاداب"فينازكالسيدةتتصوركفاوليس،العربيةلملاصالةمناثرتعبيرهو

تكثرثمبالذاتالحدتالحرلشعراحركةعنتتحمثعندماجيد"العربيللارباكتابابهايحلمفرديةلتمنياتعورةبانه"الملالكة

امورفيتكتبهعمااصدقائيبعضوملاحظاتملاحظاتي..الملاحظاتالصرب1مفكرجم!منكمرونعليهاستقرالليالتقيبمهذارفضهاوان

.اخرىإضبف!كما"الالتزام"استيعابهاعممالىاساسايستندالمعاصرين

بعنوانلمنشور1الادابمن)اغسط!طعدرفيمقالهاالامورهذهومن.مقالتهابهاتميزتالتيالمخلطروحوالى،ايضايكونان

البهـةفيهذكرتفقد،"القوميالادبنعرإففيشائعةاغلاظ"

النهوذجيالقوميالادبكابنامن!ايثنقممادرثلائةهنكاننازكعندءالقومية"مفهومهانازكالشدةاستنبطتكيف،اًعرفلاانا

ذاكرةالمع!رهذاتنقدئم،واشهاءانهمتمنياتهماولاها،يكبونالذي،حيايكونانا"،ارءفال!للحياةالفريالنقيضهيالاتزامالثاة

كتبوافاذااقلامهمعفوبةفيكا"نالقوميالادبانيجهلون"تابنا3اننجدولذلمك،إ!ةوهـسايكوناناووالسعادةالنرديةبالمحريةمتمتعا

".يئت!ونم!اجملعلىقوسبنظبا3كانواجططةلهفيضعون،قوميايكونالالعربياالاثبعلىيغمافونالكتابهؤلاء

اننيإ..اخرشيءولاوعفويةبساطةمسألةالاولىفاورلةاذنالعربيالمجتمعءتاًاثاليةافغارهممنيشتقونهاوتعاليمومثلااسسا

بتصميمآاوعفو،ةببساطةهذامقالهانازككتبتهلترى:هنااتساءل".المجتمعلذلكالحقالواقعالىنظردونما

والعفولةالمبساطةهل:أيضاواتسامل؟وتنسيقواحثياروارادةحاذق

المتصرهاتعفوبم!الدنيافيطفلابماان؟ماممانبلتكوينكا!اناماممثايةقناقضاتمنخصبماالمفاهيمهذءاضعاني

وسظها!.تستيدفهااننازرالسيدة2تريدبناءةوجهةايةليرىالمعربيالقاريء

علىولالاوالاشدشراالاكثرالممهلمر"فهوالثانيالمصصراماالتيوبالمفويةخطاهاوترسماثارهاافتفاءعلىالاخرين.فدلثمومن

نهيمها!

الاكر،بساطةوبكلهكذا.."الغربادبانه.وشخصيتناعروبتنا

متجاهلةالفربادبعننازك.نقولهكذا...!وبالاوالاند،ثسابالحريةتؤمنبانهانازكالسيدةمفاهيمسيالىمنلمستلقد

رغمالاساسغربي"عربية))ادبيةكحركة..الحديثالشعرانتماماالسافهـةالحريةتلك،الكاملةبالحريةسمتهااانوا،للفنانالمطلقة

بلالاقتباسكلمقتبسةالحركةهذهوان،الاخرىوالاراءالدعواتكلولسوف"بساطةبكلتقررلذلك،الموجهالعمليالتنظىممنالمجردة

.غرببونشعراءوضعهاار"!قيارتجديدللاسسالننقليدوكلحريةفيعربياديبكليكتبعندماحقاواقعياالقوميالادبيكون

!غوغولشكسبهبىادبانهلترى..الكلمةهذهلعجيبةانها"كاملة

منهمالاموات،اللامعينالعالمادباءمنالمذاتوكلوسارتروهوغو

المكلامهذاقالمن،وعروبتناثقاةخناعلىخطرايشكل،والاجاءأ؟مضموزهاما؟؟الملائكةنازكالسبةتريدهاكاملةحريةاية

وكيف؟مبندبيءكافببسطلاد،لنسبةالصحةمننصيبهوما؟سابقافيرمادءشظايايقتاتالذبم!اهو؟2لديهاالعربيالاديبمفهومهـوما

ردون-اقولاننيولتسمج-.نرررهلاننفسهافيالجراةنازلرتجدخيطااًلاالمشرقالعرجم!الفجريرىولاوالفثيانالىثاؤبظلال

يقتضيناالمنشودةاًلعربيةالادبيةالئعخصيةتكوينانهل؟دراسةالكثيفوالظلامالحانقلالليعبرذابلةسروةالىمشموداواهيا

فقط!اًتساعلانني؟ثقافيانتحجرانذلكاو..أإ!التجريديةوالقوقعيةالبائسوالتحنطالممزقوالبس

اليهيسندشائعاخطنازكتراعالذبم!الثاتالمصدراماارهـاعلىواالاستشهادالنارخطفيالاحر.ارالثواربعزمهتفالذبما

نازكعنهاتقولالتي"الالتزام"دعوةقهوالقومياربيمليكونواالكماب:فلسطينفيالدامية

الدعوةهـذهاليهمالجسثاًللذينوالارهابالطغيانانوالحق"

انفتهمعليناينبغيوهنا"شيؤعيمنشأهاانعنينمانزالاولمكاناقدالردىمهاوكبفيبهاوالقيراحتيعلىروحيسأحمل

منذكأبهااًلىالمخلميالطيبالمجرصاحبهامن،كلهاالادابمجلةالعدىيغيفمماتواماالمصديقتسرحياةفاما

بالشيوعية!-طبعانازكومنهم-الانخىسنوات.نسع

المجاهـدةلمةالمجهذهاتهامفيكنيرانظرقصرهناكانترونالاتفهمين!ااتيالبساطة.نلك،السيدةايتهاليست،العروبةان

واًلكاتبللقاربم!ءوايضاحهاالالتزامدعوةبتعريبمرةلاولقامتا!خيالعربيةللحياةالثوربماالتنظيعيالعاملمنمتحورا،ضا!لعامثاليافهما

هيالتيللشعباًلادبفكرةنموعلىكبرحدالىوساورتالعربيكانتبل..عفوية،انفعالية،اندفايمةعروبةمطلقاتكنلمانهاكما

الانسانيالمفياثارمعطمبترجمةصاحبهاوقامالاتزامفكرةالاسوجودنااجلمنوتعملتقورعمامسؤولةواعيةنضاليةعروبةتزالولا

،يرفوكلناالالنزامروادمنرائداباعتبارهسارتربولجانالكبير.افضلاشتراكيعربيم!معسبيلوفي،اًلمتحدالحي

وكسباسة.كفلسفةالمشيويمةمنلارترقف
ف!رةعلىاكدتقدالعربالادباءعقب!صااتيالمؤتمراتكلانسبلالخاطئةافكارهاتصححانالملاتكةنائركبال!صيمهفالاولى

نازككانتوقدالالزاملفكرةمس!طتوضمحهيارئيللث!الاد!اقباسبانالاملولئا.وقيمهممثا"حبتصحيحن4الاخرتطالبان

.....وعدتكماالقوميللادبالايجابيةدراستهاخلالمنستنبعالتصويب

المؤتمراتهذهمت!مةيدهاترفعلمم!لماذا،المؤتمراتهذهفياغلبمرجودة.الا!إبتحياتخطلصولها،بئلكالقراء

بانقاطعاادراكاتدركنازكلانذلك،بيطالجواب؟بارشيوعية

كذلك.تكونوهـنمطلقاالطابعماركسيةليستالمؤتمراتهده

تجديانتعودادموالذاقيةا!هروبيةالىالنهايةفياقولاناريدالحليعبمبفداد
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الكريمالنافدانعلىادلملاسبقهبما"غرابياطر"مؤطعربطفبمدوماالسائرألديناميكيالمتحركالرائعهذأ،العربيعالمنافي

غالباألنغمي*رتباظانتوهمنلاثردوا!..الحرللشعرالمطالعة!ليلنافىل!وليست..اساديقبراقعزوقتمهمأاستنهاضعمببةداخل

موسيقيجوخلقميالنغميةالتمفقيةلقيمةواثرالروعيعنيحمنلما!طبمامنهم

الموسيقي،للتدفقاسيراليظلالنهايةالىالندايةمنالسامعيشد

خلالاجواءفيالموسيقىقيمةالركمنذالواعيالشاعروظيفةهيوهذهقداًلنامل!يبيةحول3

المقامهلاوفي.ذاتهاألشعريةف!ارالاعنتايراتقللاوالتيالانفعالية

عننا.نحالشعريالتمثلانآلشعر.فيالتمثلعنسانحةلي.نعرض4تعرضعندهامةمشكلةعناساحسانالفافلالدكتورطرح

وهوالمتمنلالقاريءيخرجحيثجيدشعريبعملمعجبانفعال"والتذوقالنقدبينالشعر))عنيوسفعوادالمنعمعبدمقاللنقد

غالبيةفيفهووهكلا.للقصيدةوالفكريةالوزنيةللدوامةاسير.النقادمل!بيةمشكلةوهي،الماضيتموزعددفيالمنشور

يزاللااذالمؤثرللعملنغميامتدادوكأنهينظمهمايععالاحيانالنقادنمن!باننستطيعلااننااًلسريعةكلمتهمنؤهمتوقد

نسخةوكأنهاالمظخرةبألقصيدةفاذالاواعيتهفيسائداالاولالمصخبوارجو..قلةلانهميتمنهجوااويتمذ!بواانوكذلكالضقاديستطيعولا

منانهااذجمب!صيمةفييقعلمماوهذاوفكرياوزناالاصلطبقملصباتلتزمفقلة،بالكملابالكيفنعنيانناقلتاذامخطئااكونان

."مطربلامدينة"لقصيدة!خالفشعريوزنواًظن،التذوقيينألانفعاليينمنمئاتمننجرواضحاومنهجامببنا

بلا.مدينة"بينالتشابهعلىالمدليللاقامةمحاوذهفي-؟وشمالواقعيالمذهبالتزمثماولاقيينالتونمنكانمندورمحمدان

وراءسرناكمربيا"اتاليةباقاطعيستشهه".جب"وبينمطرء"رشادالدكتوروبينبينهالقاهرةفيالمنقديةالمعركةغنارالانصةىتنجل

يومالفمن-ماءابريق-فانياشيخا،عمياءطغلةنحمل-الغيم.بمرعةنتناساهالكيرفتدبمي

سدليحملونبابلصغاروسار"السيابوقول"ماءبدونوالمجراركمااخرىمسالةوتلكحالايةعلىوالمنيجيةبالوضوحنطالمب.اًننا

5-افيبالسميابوالتقائي"لعشتارقرباناالف!خارمنوانية-صنار.أرى

فيواقعاموجودةبشعبيةلعادأتشعرياسضغررانه،تمتلاليسالمقطع

اًدقحطسنواتفيالناسيخرجالاردنفيفعندنا،العربيةبلادناالصباغلبيببنداد

.نرضيةاناشيدينشدونمواكبفيويسيرون،الاستقساءصلواتيزدون

فيالفخاريةوالفاكهةالصباررمزان.بالمخيرويجوديمطرعلهللغيم

ترضيةقرابينوهي.عشروتللالهةتقممقرابينالسيابقصيدة..ئقديللىرد
تتجلىاقيالحزينةوالهياكلالنائسةالمصائرتلكبعكس.وتملق واقعالجبان.اًلمفارغةوالجراكالعماءوالطفدةالفانيأدشيخفيأعر!وبابوحسناحمدبقلم

ذلك-المطلقالشبابجدببعكسدصيد!فيالزمنمعددطاريء300!!!ء

وتتمردبابلخطاياءمنتغسلسوفوالذكي..الامداًلطويلالجدب

عليه.الادابمنالسمابقالعددديالسواحريحسينالاديباتهم

نااظنفلامطربلاومدينةجدبفي"العذارى"بينمقالىنتهاماالسيابقصيدةعنواخيلةاًفكارامسروقةبانها"جب"قصيدتي

كنيرا.اًخلافامخنلفالمقطعينفيالمعنىاذاًنذلكمثلعلىرقدمجاهلامتقطعةباهتةاًشباحسوىتكونانتعدولاوانها"مطربلامذينة"

التضحيةعلىواقرامالاستعدادرمزاجبفيالعذارىنجدفبينمافيمابهدوءالكر3الكاتب0اناقئىاناحبهذاوازاء.لهاا!وصال

حوليتحلقنتنادبأنساءالسيابعذارىنرى،غالياالثمنكانمهما:اليهذهب

منمنتنىرمز"جدب"عذارىان.والفقرالجوميبكينعشتروتوالسرفةالتقلتدلحنالانهامعباراتالكاتبيوردانبعد-ا

صبيةقربانااًلنيللالهيقدمونالفراعنةكانايامالفرعونيةالميثلوجيابابلمدينةاهل":يقولحيثاًلتطبيبئمجالالىرفرغالواعيوالتمثل

القصيدتين،بينالرمزموطنعنابتعادوهنابالخصبليفيضعلراءوهو."هناالخصوبةالههوالسيابفصيد!فيتموز،اللاجئونه!

اناطنولا..برو-ساعذارانامنلانتقينا،اله،عبانيللو"السيابلقصيدةالرئشيالمحورهوتموزاننسىذلكيدصاذ

!.الخطفيالكريمالئاقديقعانمنكافيةكانتالا"الئيل"لمفظةالا!لىالرمزيةاسكامةانه.القصيدةفيالحركةتظوريةتدوروعليه

المعادسيومالى-ام!حاباالاعماقنودععاموبكل"مقطعفياماعكسوهذا.القصيدةجزنياتعنهاتنبثقواتيالمسيابلقصيدة

مراسيلمشهدواماالشمسدمعجف-الجديبةالسحبخانتهماح!داثهامشعلىجاءعارضرمزهوالذيجدبفي"الخصوبةاله"

المسيابمقطعوبينبينهالشبهوجههوماادريفلست"الحصادوالموسم،والجرادكالشمس،مساعداخررمزكأك!تماما..القصيدة

ولا-قطرةولو..مطربلا-حسبناهاماكرا*عواممرتولكن"لترفدجاءتجزئياتهيالرموزهذهوكل.والليلواترعالمجنون

."افمناهاانصابالجرداءنخيلناكانثمربلا-زهرةولوزهراللاجئونينتطرهاالتيالمواسمجدبوهيللقصيدةالرئيسيةالفرة

عليهبتمردمصحوبالانسانعىا!حطاًنعكاسالاولالمقطعفي.العودةبعطاءلتهل

النتائح..كنومهما.الحمودابعدالىالتضحيةتقديمعلىواصرارفيتسامملمنطقيةمحاكمةالقصيدةفيالشعريةالمصورالئافم3يحا

حيث..امانيالواقععلىالجمبانعكاسفيصورالثانيالمقطعمياماشربنا"يبستوشفاهنا..":المقطعفييشربالثرك!كانانبعجب

الشبهوجههواذناين."الازهارومايت،المطروجف،النخيليبسالناقدنجارياناردناولو."رطوبةمنوهمؤيهترابا،ملحا-ارمعا

،سواحري*سيدياالشعريةالاعمالغالبيةلرفضناالشعرعلىالمطبقالواقميتعليلهفي

التجربةفيالتشابهلشي..يمالصيللناقداسوقهااخيرةكلمة..اخرىناحيةومنناحيةمنهذا.الصورتلكمثلعلىتمتمداتي

التجربةاذادبيةسرقةموحذهتجربةعنالشعريةالاعمالوسدور.الماءونفادالجدبقسوةعلىللتدليليثربالرطبفالراب

الواحدة.الامةاحداثتشابهتماتتشابهالقوميةالتجربة،الجماعيةفيتنعدمكادالداخليةألموسيقىانوارى":الناقدقال-2

ونوعيةا2فرادباخمتلافتختلفالتيالذاتيةالتجريةبعكسوذلكبالمولسيقىالشعوركانمتنىاستوضحهانهناواحب."المقصيدظ

وتقافاتهم.تفكيرهم.*حساسان؟النقارغالبيةمنعليهمتفقامحسوساواقما(لداخلية

مسبقا.مقررهلقواعديخضعلاذاتيتذوق،كانمنذالدافية؟!!يقى

عر!بابوحسىاحمدعلىليلحيبهاما*خرون.بهيحىولاشعريعملفيبهاحي7?!صى
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هتىجديدمحمدمعنىب!"الميتافيزيقيالنقد"عبارةتظل-؟-.

وخىذلكاجلمننفس4يرهقرممجاهدالسيدانديظهرالمقالنهاية"افببز!يالمببئأأ!د))حولى

فنمشدقل!فيفنقدعلميفنقدتساؤلينقدالىانقلب.نفسها!سم

الخ....بافنيالطنائيحددبقلغ

الافتتاحيةوبضمنها-الادابعددمقالاتكانتلقد-ملحوظة

الفنونمناكريستجيباصبحالنقدانويظهرإ!قاطبةادبيةنقديةوكانت،القريةح!!ثوريؤرجميقريبوقتالىالناقد!نلقد

وابت!اعوالنناءالتجديدالىالشريدالعربيالمفكللنزوعا!خرىالادبيةواما.والفلسفةوالجمالوالاخل!رالنفسعلممبادجميممنخليطاكناباته

!االاحيانبعضفيللذاتقاسفرضمنيخرلموانجديدةقيمالنصيمدفلمالطوقىعنالالسانيةالعلومتلككلشبتانوبعداليوم

الطانيحامدالعرافى-الاعظميةبعدواحدا)سارهجمتكانيستطيعمنوبرزوحدهللنافدملكاالادبي

هـ!ههءهههه!ص-هههه!ىهءع5ءحى(؟بعصرءعلافته،السصيتاثررءلر؟ي!قكيف)الاخر

((وقصدة...رسالة))فىرأى!بعضانورغم؟عنهديكنبانندلناقدبقيماذا:تنسالىاصبحنا

..8...!النقد!نرمةال!تيقيالوجهيمثلالنبيالموقفتجاهلوأاوجهلواالنقاد أثسوامريخليلبقلغصورافكانواالمجمالوعالموالفيلوفالنفس.عالىملوريؤثون!مضوا

.ه!كاص!كاهىهالعديدةالمحاولاتفانحالكلعلىنقالايكلنواولمهؤلاءمنمهزوزة

المرسالةفيرأيهالقاريءيبديانفيالادابمجلةلرغبةتلبيةاناذالمطلوبالمستوىفيفيلممالسؤالذلكعلىللاجابةفيلتالتي

فاننيالماضيالعددمنالبريدصندوفىزاويةفيالمنشورتينوالقصيدةوماللنقدجديدمفهومخلقشيءكلفبلتمنيوانهاحقاثاقةالمهمة

..بالرسالةمبدئاالرايهذااكتبإ.اصعنه

النقدبعين"القصيدةالىحقاادريرسهيلالدكتورنظرلوترىميمجاهدالمنعمعبدمجاهدالسيدمحاولةاناقولانواستطيع

قصيدتهبوسعكانقهل"الطالحمنالصالحتميزالتيالمنصفالعاللاداءفيايضاالاخرىم!ناجحةتكنلمالادهبمجلةمنالسابعالعدد

موضوعذاتفصيدةتسنحقوهل؟الادابصفحاتعلىمكاناتجدان.!المهمة

هتاومتلوالصخبالمظاهرةهذ.ثلصاحبناربطةاهتراءمهتريءمجاهدأنسيدمقالفيوالفلس!لمةالالببينالعلافةجاءتلق!دساً

نشرعدملمجردسينقرض(لذيالعربياتراتعلىبالحرصالتظاهرفبينما.اًلتام(لنوبانالىانمالغصلمن.شقلومتناقضةمضطربة

حدعلى-الاداباصا/تالتيالجواحانظنوهل؟القصيدةهذهالادبويجعل"فلسفيةوليستاخلاقيةدؤيةالفنانرؤيةا،انيقول

قصيدته؟لمنشراصابهاالذيالجرحمنلهال!ما4االثدستكون-زعمهالصقلهمااخرين!قيضينولميداانهمااسأسعلىللفلسفةنقيضا

نجوغةمناضحكانثونووهقصيدتهاقرااناستطيعالااننيالانسانيةالعلومميدانفيمجاللهايعدلمالتيالتفرقةتلك،والعاطفة

نااوهمهالذيالاجوفنمرورهومنرائمةقصيدةخلقالثيه!الفذوسارتروبرجسوننيتثهكفلسفة"عاطفية"فلسفاتلنهمكلفيولا

مضيده!هذهقصيدتهيقولبهاذا،وكافكاشووبرناردجيداندريهكنتاج"عقلية"اداباو

ولا،الادبيقومك!بفلايدرياًنهفيكفيللادبتقويمكم!حيتمناماالىوينتهي"فلسفياساسالاخلاقيةالقضيةاًساساننقولقد"

وجودظاهرة،الظاهرةهذهمنالعجبالمعكوسمنطقهيوهمهكيفادريم!ونقلشعورياالناسالناعمهمتهفلسفةداعيةمجرداًلاديباعتبار

وكأن،زبدمنيخلولاالماءانقناسياواحدفمروضوالعوسحالزهرعالم!انخاصةالكثرةصعيدالىالقلةصعيدمنايفلسفيةالقضية

علىاوامقهوانا،وافعهحقيقةجعلهقدلهذاالروميابنقولمجردوالمجموعةالابداءميكانيزمعنبمعلوماتتزويدءفييساعدءالجمال

.الاولاًلنوعمنقصيدتهاغبارعلىيصرمادامهداًالروميابنقول.ويطبعهفمهيفتحانسوىينقىفال!!لهايكنباقيجبالتيالمبثرية

يسمىممامعافىلاصحيحاالمربيالشعرعلىالابقاء))الىلثوتهامالمماةبالنسبةالاالقيقةفيلايصحالك!موهذا!للناييادباليخرج

زالو!تنقرضكادتلهاالداعبنفدمقديمةدعوةفهي"بالننجديد!جدانوفالذكرالطيبتلامذهمن"الجاهزةالمفلسفة"

الاخر"وبعض!التجديدمعنىفهمعدمعلىيصر"بعضهمجماعةبهايتشبثبالاخرينالناقدعلاقةبصددمجاهدالسيدبهااتىالتيوالنتائح-2

يف!مونهؤلاءانفيلحظةاشبكولا،التجديدهدامعنىحقالايفهمفيالاديبعندالاساسانيذكرفبينما،ايضالمقدماتهمخالفةجاءت

وحسبهم،والاعما!لمضامين1الىالنفاذلونش!-وحسبالشعرمناست!اتيرالفلسفةملمايكونانالناقدوعلىفلسفياًساسانتاجه

جهل.علىجهلابهذا-فاذا!اخلاقياموففايتخذانالناقدعلىينكربهاذامقوماتهالاديبمنها

انهااذنسبتهافيالناقديحتادقصبق!شنهتشكلالتيوابياتهللناقديتسئىفكيفالشهيرةالفلسفةابواباحدالاخلاقيةالقبمكانت

عيوبهالافيهافليسالقديمالىنسنتفان،تنسبلاتكادسغاحاالاخلافىفيدراسةاهملانللناقدينقىوماذا.8المقيمبرونككل0ادراكها

الجديد،منهمايبراالافيهاقليسالجديدالىنسبتوان،ومساوله!.نفسهمجاهدالسيديقولكماالانتاجذلكاساسوهيالاريبانتاج

ليسفهذالهمالحكمبحالتهالقراءعطف؟ستررارالشاعريحاولاناولثراشةمجاهدالسيدجعلالجمالوعالمالناقدبينالعلاقةوبذن

يريد.كمامريحعاللنقدمنبمنجيهالخلودفيماركسباراءفيكرناوهنا-لا*دبيللنوعالعامةالقواعد

ءالمساويذكراتوخىلقصيدتهنق!ديمياننيالناشيءالشاعروليعلمعلىفرضالوقتنفسوفيفحسبالاخيراختصاصمن-الادبي

الاجادةنقاظاما،قصيدتهفيبهااشعرالتيالضعف!اطبياناوبهايتميزالتيوالمخصائصالعامةالقواًعدتلكبينالعلاقةايجاداًلناقد

منهاباناذاالاشاعرلهالايحمدالتيالفرورةمنلانهالاذكرفافلستمنالاولالطرفيجملالناق!مادامذلكيتمكلكيف.اديبكلاننناج

التفولى.عنصرالعامةالقواعدتلكبعضلنايمثللممجاهدالشبددأموماأ.الموضوع

يتبينعنوانهاقراءةمنربمابلالقصيدةالىالاولىالنظرةمناندونبالعكسوالعكسالجمالعالمموضعالناقدوضعفبامكاننا

الموفمفيمعهواشتركقبانينزارثواوينعلىتتلمذصاحبهااذلي!ذلكمناحديمنعنا

ويمثل،موضوعبالهيوهملشيءالشكليةالمعالجةفيهوالتجديدبانقعةسراكتشافادىعنرعابجديديأتلممجاهداًلسيدان-2

الفنيةاوالانسانيةالموضوعهذاقيمةعنالنظربفض،موضوعشكلنهريو!-الميتافيزقاامامالاشتراكيةوضعوهوالاكراماروفالاخوة

.الهـقصيدةعلىيتخنمولكنالملتزمالالبدعاةخلفلانساىهناولستنشرمعالانذلكاًلسيدأمجاهديعركانفيعابرةمصادفةكانتهل

مستوا.علىتبقيالاقلعلىاوالامامالىبالشعرتخطوالتيالخالدةومعنىالماركسيةبينالعلاقةحولالبولندكيالمفكرشاف!ادامافكار

تراثاتغدولكيفرديةتجربةفيولوالانسانيبالمصيرموضوعهاررتنطانالذبم!كاموالبيرؤاشهرهملكي!رينواضحةالقضيةكانتفقد..الحياة

طلقة.شموليةفيتجربةلكلفنيارمزاوتصبحللاجيالمضيئاغيرالثراكيعةولااششاك!غيردينايريديكنلمثستوفسكيانكتب

يعبراناًلشاعربهحاولتافه"!رضيالقعنيمهفموضوءيكنومهما.دينية
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مخزد"فلبمناكتوتحدئتكمذزاهيةالوجهمثلىبيضاماًتتك"مادياشيئاحبيبتهسبيلفيالعظيمةتضحينهوىنت،وتفانيهحبهعن

قلبفييكمنعما(ابانتانها..حمراءرجوعهاهسببيشرحثمومنالمعنقربطةفيتنمدمالماديةالقيمةحى،قيمةايةمنيخلوزائلا

وفلق.احترالىمنالصب.الالموانالمرتبكةالمهترئة

والقلق"الحبليبمنعواطفابهاانبتلكن،دماتصنغيهالمةالربطةقيمةواية؟المنقربطةفداً!ماجعلاللتينلعينيهاقيمةفاية

بماالقصيدةابياتمنةروهااوالابياتهذ.نقيس.انيمكنناولااًلم؟الربطةهذهبليتاذاالعلريالهوىقلادةاصبحتالتيللعنق

نفسه.العهـددفصائدمنقصيدةايةفيابياتايسمىطورايجعلهااًلتيالقماشمنالقطعةهذءغيرالعلريلهواءرباطايجر

"السودالجروح)قصيدةفيالحاوكيخليلفولفيمارأيكوطورا،الهوىقلادةوتارة،المشبوبةعواط!فهامدلهتهفيهاابانتمراة

"القرارفيالحقدتفلالحببقايا..طعميلاتفل"تتنادلصالونابدورهاجعلهاالتيملابسهفيهتغرفىآلعطورمنبحرااخر

..اًلاختنادفصيمظفيالخوريرفيقالسيدوقولهوهذامايعملانيبمووقد؟عنقهوربطةءل!بسهبينالعطورفيه

.0اًلدرربغربيتاكل"فيهوقعالذيالكبيرالخطابالضنطهوالخطوهذاالرهيبالخيال

..!الصروبتأكلنيكمبردة)فيولكنالشا!روعيفيلارحبايكونانيجبفالخيالايضنزار

هذءالىاًلشعرينزلانولكنالشعرفيالتجديدخطوةنباررانناوفيالقصيدةهذ.فيالخيالورمابة،وانفعالهن!ولهفيأكبم"لاوعية"

الشعراءمنجماعةانلهيؤلفلمماانه..اًلاسفلالصررواًلىالمكانةاشارةمناثر!سيتحقابتياًلتافهةالامورفيهينزارفصاندمعثلم

..الدرجةهذ.بلغتحتىوشجعوهاالتافهةالحملةهذهقادواقدمنشؤهعجزعنالاينىلاقصدعنفيهاالشاعرتوسعولكن،فقطعابرة

..طوقانفدوىوللشاعرةالملايكةنازكالشا!رةللسيدةقرأنالقد.الانفعالوقلةالتجربةفالة

وهذه..المعروفةاًلشعريةبالاوزانالاحتفاظمعتجديداعند!مافراينافحسبيجددانلا،فعلايجددانالشاعريحاولالقصيدةهذهوفي

حملواالذينهؤلاءمنوننتمنى.نشجعهااقىهبماًلمباركةالخطوةالمنظربينفيجمع،القديمالقالبفيالجدإبىالشعريسكبانولكن

العربيالشعركرامةعلىلايعتمواوانعليهايحافظواانألتجديدرسالهتجديدهمحاولهاناذهذاًبممىعلىالحصولفييفشلولكنهوالمخبر

الموزون..والرومانسيةالك!سيكيةمنمزيجاقصيدتهمنجعلتهذء

أحتىالحديثالشعرعلىوففانفسهاالادابنذرتلماذاالريولستالتجربةنضوجبهذااعنيولا،قصيدتهانسيابفيالشاعروفقوربما

العربيالشعرمنقصيدةاًينرىنعدولمصفحاتهاجميععلىطريحسهغريبانفوراانالا،وتناسقهاللحناكتمالالابدورهاتؤديالتي

.الموز!نالىادىمماالقوافيبعضاستعصاءمبعثهالابياتبعضيشوبالقاريء

الادابكمجلةمجلةان..للاسفيدمموومما،العجبيزيهـدمماوهذاوالله!بالكيمنوالاثمار،لهالزوملاانارىالتيالتشابيهبعضاقحام

الىيعودقدوهذا..الموزونالشعرمنواحدابيتاالاتننرالراقيةالذيالروحيبالبعدبوضوحيشعرالقاركاءانكما،والغضبوالحرفى

.0اسبابعدة.بالانفعالبالمتظاهراخفاءعيحاول

التيالدرجةالىانحطقدالموزونالعربيالشعريكوناناما-ا:هذابيتهاما

..الادابكمجلةمجلةفيبنتمرعفيهالايسمحالعبقخالدبعطرعليهاتسخوتباركهااثوابيكلتشتاقها

الحديثالشعررسالةتحملاننفسهاعلىالتالاداباناو-2:نزارببيتسريعايذكرننلماذاادريفلست

المتينة،والالفاظ..الوئرنينقصهااًبياتاشطارعنعبارةهوالذيقدميهعلىدقصتبهفرحتاهملتهاالمتيفساتينيحى

..والنقاطالفواصلمنمجموعةعنعبادةوهو...القويةوالتراكيبنصحكلمةالناخمهءالثاعراننفياهمىاناودكلقيختموفي

...!الالشىوالكلماتجريدمن!داوان،اعماقهومنفعلايجدداًبئوهيالممنلانخلو

الىورساتهفيالشاعرذكركماواسطاتحكايةالمحكايةاناو-3امامهوالمست!بل..الشعرك!الطر!قبدايةفىمازالفهوغروردون

..سيادتكم.الدخوليستحقلمنبابهإفتح

بينمجلةماشخصبمهناكعداءالكون.فقدقصيدتنا.الىونعود-،السؤاًعريخلل!القص

..المذكوروالثاعراًلادا!
*-4،كله،،،!!ه*مه!ه8،!ط!مي!ههي*صكله"*كله*!ه*!ه"!،4،،"

رسالتهمنيبدوكماانهمع؟الهقصيمظايالاداب".لالماذاالا*.ء....

..الاهمالنصينهاوكانالمقصيدةهذءقبلقصائداًرسلصةانهوءر*!رإلعهمصإه

..يفوفهمقدانهنقولحنن!الغولسنا..الاداسفيلهميرنشرممن"،،*،،،،""،4ءإرو-،*"،"*،"،،* محييالخوبساعرالايعلكسإلم!كلةختيلوشولث!ةسبدااليهافاروفئبولدىلنا!!المعاسىلى؟سملاثهخا!دبقلم

لاتقلوهىأ(الاديب"مجلةفيعديدةقصائدالمذكورلالشاعرقرانافلقد"..المغراًءالاراًبمجلةتحريررئيساًلسيد

ومجلةاللبنانية"الانطلافى"مجلةنجدكذلكالادابمجلةعنشانا!وبعدعربيةتحية

*دب""مجلةفيقصائدعدةلهقرأناانناكذلكله.ننشران"الثقافة"ابلشهرالثامنالعدداتصفحكنتحينعطيمةدهشتيكانتمالشد

..الامناءيحررهاالتياًلمصريةرأيملابداءالقراءاًلىموجهطلبعلىبصريووقع..الادابمجلةمن

الترددلايمكئكمبحيثالجودةمن"الجريحةالربطة"قصيدةان..هدلشرجممال!يدالشا!رلملاستاذ"الجريحةالربطة"قصيدةفي

..مطلقانشرهافيالثا!رنحوالتصرفهذاتتصرفلانبالادابحداالذيماارريولست

اراعرتنعفوااًنعسىسيادتكمالىهذابخطابياتوجهاننيلرأقيتحتاحولارائعةالقصيدةاًنفيهشكلافمما..قصيدتهونحو

اورواالاداب/صفحاتلهتققرماافتقدواالذينالقراءالمذكوروتنصفواتحويهاالتيالقصائدعدادفيرسميةكقصيدةنشرهاقبلاًلقراء

..نفسهاالادابمجلةانصفواوبالتالي."ألاصيلالعربيشعرنا"!الادابصفحات

..الثاعرالىالانحيانراوالادابمجلةفيالطعنبهذااد!دولستوقوةمعانيهاوبث!فةالفالهاوجزالة،جودتهاننكرانلايرمكنوالقصيدة

ومنالموزونالعربيالثعراجلمن..اقولهاصرإحةكلمةهيانمافينشرتقصيدةايمنواكرماًجودالاحوالمنحالبابم!وهي.نراكيبها

..سيادممملدىصدىتلافيانعسىالقراءاجلومنالشعراءاجل..نفسمهالعدد

اديغق!.نكونونوبذلكالادابمجلةالىالعربيشعرناصفحةتعودكيالابيض"الوانهااختلطتانيالعنقربطةيشبهالشا!رفالاستاذ

..منقوصةغير..كاملةالرسالهلاتفضبي"يقولانهبك!يرهذافيوفققدوهو..بالشفق"حمرالامع

..امثالهاالىبحاجةونحئرائعةالقصيدةانلسيادتكملا؟كدواعود."كالشفقحمراءبدتاق

سيميي.الاحترامقائقوتقبلوا..انؤفيقارجو!اللهجميلةحمراءنقاطزيتهاوقدجميلةبيضاءلهابنا8قداًنهيبينوهو

سلامهخالدالزوردير..واحرادصفاءمنفليهمافيعلىتدلوهذ.
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