
سةاللفالمفا!تحديدمعرضفيمقالهافيتقولفهي..النكسةهذه!!!

00(الاوداًنوقر!عةالمفصلا!ورليىالقوافي"دغىهداحكممىلهـلبشريةاوذبخزترغنهفيائلنتمعر"لاحتىنكالقادؤءللفظشيكلمهملازموانمولكالعبئمىغلىب،لا!ر-!برقما!مما!كلر!ربر!

بف؟!فينجدهالذياللغويمدلولهاالشعركلمةتعطيانماالتعريف!!!صص!صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

الفولمنظومعلىغلبوالشعرص"المحيطفيكماواللغةالادبكتب

جماليزيدر.يناطلقاؤءة.أنعلىحكموفيه،((والقافيهبالوزنلثرفه..*.!يحر.سهى..حمهـ...

لعتوهـالانهالقافمةمنشخلعىانلرإد."الخر."الشعر..اًن...!رعيير!ر"حيير....أحه!حى.!ر!هي...

الي!4الحر!(الالدسعاىىتدعوادربدسعرهىفبىموسيعئيندع!معرفيهعدومإيندحالروويا"اًلسرلمحصده"!لحول

اًدكا.نعة؟االبهكصدقى:بقلم

وفعه-اجمالالىينظر3اندون،لنفسهوخنقاالهثاعركاهلعلىعبئا

شعراءمنمحيمينولكن،الداخليةاجوالهفيدنينهااوالسامعاذنعلىالملا/كةنازكالنتاعرةإلكافبةتترتاًلادابمجلةمنالرابعالعددفي

المتقاربة"اًلشعريةابياتهم"الشعوديرةنغثا.نهميعطون"اًلمحرالشعر"برالشعر"النقادبعضيسميهاماوهي"النثرقصيدة))حولبحثا

احاسيسعلىاعثبوقعلشعرهمفيكون،واحدةوقافةواحدارويااصحاب!اونافشت،الموزونةنجرالقصيلظهدهفيههاجمت"اًلمحرد

البيتبتجزيءذلكاخفاء.بحاولوننفسهاًلوقتفيوهم،القاريءوهبم."بالش!ر"اياهاتسميتهمحولوأدبيةلفوبةمئاقنتةومؤيديها

تهقصب!في"حاويخليل"قولالىء؟للاثطر.شطورالىا!واصدالشعرالىيوجهالنقدمنشيئاتدفعانتر.إدانماتاكمحاولتهافي

)2("الجائعالكهف))المتحرد"))الثسعروالحر(())اًلشعريضعالذيالنقدذلك،عامةالمحديث

خيراتانيحماتمن!او.بنظرو(احد.،مستوىفي،الكاتبةتميهحسثما"التترقصيدة"أو

.فهـلاكنوزاًانيقالوالحق،اًلشعرنطاقعنخروجهماحيثمنوإحدةنظرةاليهما

فقريمنو!بركحججافيهويجرؤويةمطاعن"التحررالشعرا)فييرعجدانماالنقدهذا

الورلمبلكذ!تدمكطسنث"الملائكةنازك))الئعاعرةوالكافبة،اطلاقابالشعرتسميتهلمدمواضحة

اتكل.بهؤا"الاربعاًلابياتءـذهوضعدلملامكاناننجدفاننا((المتحررالشعر))بينكيراقرقا!ضاكانالنقادلهولاءتبببنا!تريد

بيبهـلاكأوزانجراتالمي!لمتمنياالتعدإ)و!بن،مجنجنثرهوانماشعراليسانهعلىمعهمتتفقالذي

الور./بىلكذرتتدءير،سكبتدقزيمنوخجلت،..الوزنمنشيءعلىيعتمدالذي"المحر

والؤ،فية.الرويعلىاعراكؤيهم،صاؤفالكاملم!زوءمنيانفهماا(الحرللشعر)ايعستطودالاهوان"المضحررالشعر))هذاولكن

الوزنولاا*:ويااًلانسيابولا*ود/بئاكأ!ضةتةلاانه:لاؤولواننيءنتطورقد"الحرالشعر"كانفلئن،الوزنقيدمنعاجلانقلاباو

يجبوكانا(ؤقري)ءعند!او"خيراتءةهـ))رنتهبمانيمكنالموشقيبينالموسيقةوالر.نابةؤالرويالقاقيةعنؤخخلى"التقليديالشعر))

وءا،و"*ةىوتمرااونلمبار،معهملا3كماكتابة/بمملهمااناعراكعلىالشعر"عن.نطورقدكذلك"المتحررالشعر))فان،القصبدةاجزاء

ثوبوياً)ة،-.دءظ،ورؤ!رء:ة.4الااباتاررعةالى.لجززخهم،5الىدؤ!4موسيقىرنينمنالتقليديةالقصيدةآثارمنفيهبقيعم،فتخبى"الحر

.الجديدالنتسعر،واحدةفترةفي.الشعرينولادةاًلتطورهذاتنفيولا،تفعيليةواوزان

ء-انترهذلكر*ديقولالساعرانكما-.والادباًلئمعرامودفيخىلئيءكلفيالسرعةعصرفيفانئا

الم!ودادىاخلفترتجبلالان"حراشعرا""الشعرادحرد".تهـسميلاالفاضلةوالكاتبة

بالحد/بىفجالمصوالمجمروالافقتقبلىلاوهي،"النثرقصيدة"منيختلفاخرلمسمىالاصطلاحهذا

اخاذاجمالاشعرهي!طيوهـذا،والفاويهالرويلفسا)ىيعودف"والنتاعرةالكاتبةتضعهالذيالتعريفعلىينطبقلالانه"شعرا"تسميته

بئمياندوندويالىدويمن/قفزعندء،برقنقدهماحسناوجرسا.."وموسيقاهاووزنهاعاطفةهووانما،وحسبعاطفةليسالشعر"

دنين/تقرانفقبل،يليهرويمعبتجاوبلالانهمنهابواصداًلنفى!انالرأييثاركونهاالذينوالنقادالشاعرةللكاتبةحقفاذا

شهادىردأتا)تياتتتموةابدداخرروي"علإها/ثفالادنديالروي،وضم!التياللغوبةالتعريفاتتخالفأنفسهمعندمنتعريفاتبضعوا

المرهف.ال!!ءلىتازاذلكؤيكونفيهاجبراابراهيموجبراصبريوخزامىالماغوطمحمدحقمنفانالقدماء

دي!ضالسردهامجاللافيرةوزر.*رتمرهفيكبنرةامتلة،هناكتختلف"شعر"كلمةلنفسجديدةتعريفاتايضاهم/ضعواانوغبرهم

العجالة.هذهالشعر"اص!ابتعريفوعن"التقليديالشعر"اصحابنعريفءن

وحدةاكفعيلةد،ت!،ذهمارالواانما"الحرالشعر"دعاةكانولئن."اًل!ص

الالمبله-قيركواوان،أث،عرعلىروسعواانلقصائدهمموبقيةتحقبرا))وتعتبرهالالفاظمدلمولاتفيالتلاعبلهذاننألموالمكا.نبة

بفد-نفانهم،الظويةع!"تصدمهاندونمشاعرهلبهكبم!وحاعلىلموتحك"وترتيهبهاالاشياءتصنيفيحبالذيالانسمانيللن!ن

ب!راوعشرونئمانيةامابر،مكان:ندبهد،،الشعراءعلىضيقواقدوهـلىإ):فتقولشعراالهنئرتسمية،التسميةوهذهالمحاولاتهذه

انسبكاناً!هااوشاءواأ،!ادييضوضون..و.ومجزوءنام-بينيرجعوحضاريةفكريةنكسةمن)1(أكثرشعراالنثرتسميةتكونلاهذا

ضمنشعرا،!((الحر3الشعر))دعاةحضرؤفدلموضوعاتهـمملاءمةواكثر."ثمبرةقروناالوداًءالىالعربيالفكربها

.اهـبم!ةتتجاوزلاالتيالبحود!ذهمنضئيلعددرنتاشمننتيءينالهافقداًلاحكام،هذ.في.نتمهلانالكاتبةأرجو

الشعر))يعتبرون"المحرالشعر)1ودعاةاًلغاضلةاًلكاتبةانوكما

اولض-اغلالؤئييرسفواشه،اقالمحةواالبحرحبيس"التقليديووذ!فىفهـكرتهاعنالتعبيرأسلاءتتالكا"تبةان:أشلأتأريي11)

الئثر"ةقصب)،او"اًانحرراكصعر))دعاةولن،وعصوهـالانحطاط.يةا!وال!كةصذهمنراللشةألادبعلىشزاأكثرهخلكفطل،الجملة

فيمأهـوداً،نفسهعلى!حررا((ال!راًكصعر"بدو.دهمهميقيروناشصرالئرتييةنكرنيلا"نفولان،.نبةبلل!يجدروكلن،وإلحضل.رلأية

منأقلشعراللهتهثرتسميةتكونلا":تقولاتأو"....نككنةالا

كمكفحةءالثانيالعددالاداب(2أ"...فكريةنكة

65.



يرعلمحينلاسيماهذاءالفاريقيومعانلابد.الاتنتينتأيربببنوالفرقاذوامهـملاناواًف!واؤ"معلىيطيقونهابعودواًلم!اكاًلخليل.لفعيلاتقهور

ولا،والشعرالادبلرسالةمدركةانهالانتمكمعرودةنتاعرةالكاتبةان،.-.الموزنفيرمنالكلاممنالموزونلميزل!دلم

فكل،اًلموضوعهذاًقراءةمنينتهيحينإلاملبخيبةيشعرانكذلكبدشحردونفهـم،عملهم"النثرؤصىدة"لدعطةابررانار/دلاوانا

علىومناورة"،اللغةاساسعلىومناقشةونمبيل!تحبيلمنفيهماجاءال!را)دلحاةيشعرانار/دولكن،فقطالوزنقيودمنلاقيدكلمن

وأصلهااكسميةفيالمثحتتتمدىلأ،وغيرهاالادبيالنقداساسمألوورءءنالخارجينلهـ؟لاءاءطرربئفرواالمذينهمانهم"الحر

اليالدعوةيناصرونلألذيناولئكوفياًلناثر.إنالشعراءديوالطعناللفة"دلولاتمنالانفلاتفيدشجاوزوهم،الالفا!ومدلولالاصطلاح

الثم!ر(())ورسيةالىايسيئونالذينواولئك.المتتر-بةالقصيدةفى،بة"يسمون)ء!صاروامد)ولاتمنهواهميوا!قء،ماخ-الاهوحملواونفارلىفها

."النتر))كلمةبدلالهـلمةهؤهويستعملموندسمىسبقهممنهناكلان،نمازك"،جةالكاتعرير!صب((نهارالاللي

،نقدهمحاولة!يالبتتهـهؤاالوقوفأطلانأدليرولست.أ!نهاراوالشفقالفقى

4رو،5-ا"ورعنلغاصفحينالمجالعلبيناضيقتفدندتشهاالكالبةلان

هذاكتابةمن،غرض!كللمح!نما.!يهاو!شعمقنبحتهاان./ضبغيكان-اليبففيصدحمص

الصي-دةدءوةومتن،صرياًلىناثرينالنتمعراءضد-شيرزاانهوابىحت*.....................................ى.مير

،الاوزانلفضيلةسةفتحهوطورا،عليهمساخطةلارةدهي،النتربةهـ

!لمةبتمملونالذ/نليناقيفعتمن.النتم!رعلىتت!اخرىولارة/د(أرمااو)اً&!و"ايهصره!ه!!)!-عولإ مجالألنالا)دعلكابةلمحل!أجل.موزوننجركلامءلىللدلالةا(ادتهـعرا)

هـ-بزة--،،-لووعانهاعنعدا،سطحيةبأ"ورش!كضاحينللمنالمحشةامربعجورج:رفام-4

ناالناتريرنللنتعراًءلقولىمفللطبداقيفيففي.محيرةكتيرة"تنا!ضات........!ر.مر..-....ى...كا*..9.8

دا،ما/قيون.عاىللدلالة(1الشسعر))كلمةيستعملموالانع1دهناكليس

نات!بنتابا3هـ،كانالىونطمئنهم،نئرانهنترهمفيمةمنمص/لا"وضوهـ-ان،اك-،رهذا(1الاداب))اورلإولمىأاء!ياحاتالاب"ن

صادقمصطهىذلكعلىمثالاواعطت.انتصعراءء،بلغهالابداعمنبلغواوهما،يانقرمستمرةبصفةالمجلههذهفييكشه،ننتء،ورينلأدبيين

عسلمىمتالا((الكر.نجمالقران))أعطتناكما،جبرانخليلوججرانالمرا!عيقص--دةحولؤهوالنقاش"وةءوعاء،.الملائكةونازك،اشاتدجا،

خلق!!جهـر"هماالناثرانلةول"قالهايةنهاوكماولكنها.ا)ةترروعةقف-قيفيليءتقهوذازك"وضوعواء،،ا!-موريرينال!وءهـجمنادابمن

دعر:-بتناعر.قاًللحلعناكاءسيبقىوالمعاننالصود.لحشتهـديهنتر.ا):ةر،ةالقصيدة

!-لملأووذاعلىنوافقهاكناوان.موزونبكلاموإكننفسهالجمالذلك!فهةفيبختانلازهم،علإ،15"ايقزلاتا):تين!ذيناخةرتوور

العاه-صالبحتدرونالغالبكلالنثربأندو)!اءلىنوا!قان/مهناخطاءديو!ماوريبنا*ا.واولأن.والادبالش!كرف-بئهي،واصدة

كلبم-ذا،خطهاابينانبحاجةولست.!حسب.الموضوعيةإدراسئةوا.متتا؟هـةنقدية

كصبالذيالمودونغرالكلاممنكببرافرأواورلابرالقراءمعطملانذاوو-ا)تلغرةاًخة.،دتومد.(1اضتر،بئأالةه?دة))برمفمالوفدأ

هذابعضانبدولا.الموضوعيةوالدراسةالعفميالبتءير!باجمبنا"لفىبخيبيرتسعرا)ماريءاننجر،ت"ءتولت!ا!ت-ط!!الموة-وع

خفيدبتيلمكهرباا)يكونأنغيرمنقن!اعرهـمو-ركاتارهمؤدا*للأم،ؤ"إجمتابكلةمنصفحلتخهسنحوملؤت!ة!."فالهاةاعفرةن.ف،كبما

ديهـحةمنشقصادييهمناعجب-ني1و."ا؟لهمةالوفينموسهقىءنواحضرت،والادراءاتش!راءراتهدتا!.و،الشورفياءتفتو.،بعم،ررى

-وعشىعلي،1اعشدواالكتلببعضلاناومعهولسببوبردونهكذااتنترب.ر**-اكسردوربعضلانهذاًكل-.اًلفدماعاصطلاص،توالاغةمماجم

فئللدلا)-((الم!رالشعر))اوا(الشعر"باستعما!ماثمراءزءلائهاالواصفيينم،((تورر))كلمة.لررج،1اًك!ماالكنب"نعدداغلفةءلى.

!ص،النثريعدلمالددجةألمهذه.ءوزونةفيقصائدمنمايركبونءلمىيبون،بالكلووضرلان،لوخثورلام3علىلا1اللأنبهذهنحةويلا

و-يالموزونةغبرالعباداتالاطلاقمحلىتتبرهاالا؟اًلمعزيزةالنتتاعرةعئد.تورداً!دءونه.لمموزونغيركلاما

صفالموزونةغيروالتحليلالوصفعباراتاو؟مثلاالكريمإلةرآنا-ىايدعونالادبر،ءمنطائة"اًنآءورءؤة?دذامقارهاالشاعرةولبدأ

الموزونةيخرالبسيطةوالعباراًت؟ا(السكرية"او"القمرينبين))فه!ولب!ضنجب!فيتعئة!.زملأ،ذلكء)ى"ت،لاورهـط":،،نت!رانترهـم!ت!ة

وئ.بى!ط؟ونعيمةجهرانكتبهاًلذيواتر؟سادترقصصمنصفحات!!اولئكوب،لبالهمءنو!ب،"الم!عوة))اىذهيرضاصرونإذيرنااًلنعات

نتريادبمنالكتابماكبهتحولانفياذنالتماعرةمادايالانسمانيهناذويحقروناللغةالى./ببءونبهذاًاًز،ماكانر.رنالشعراء

اهـى((طبعااوضوعيةاوالدراسةالعاميالبدئكلتب3الذيفي)ء.ذ!نوغير..

واكترالنفىفياعمق((الايام)ءكتاب./كونالا؟شعراوموزونةاسطرفبممناقشتهاو.لكون.الفكرةهذهاناقشعةالكانبة.سفرغهذابعد

وكذلك؟موشؤ!ايقابمولهالشعرطريقةعلىموزوناكاناذاً.اثادة..الادبيالنقداساسعلىوالاخر،اللغةاساسط!أحدهه،:إتجاهين.

ونجيرهم؟توالزيانعيمةوخواطرادديرسو!صض،محفوظنجيبروا؟تالاضزالىفرجعانهامناكثرفليست،اللغةاساسطىمناقشتهااما

ء،دام-،خطبهلمحيالشعرنظاميرستعمل(ناليومبعىللخطيب.بنبغيوالادشبهـهما"التتصعر"و"النثر))منلكلا!لغوية!لمتسميةالفكري

ويرلمهبانشاعروبرعمق،حدةالصودةيزيد-،الشاعرةفارتآماالوزنالن!اراونهاراالليلندعوانلايرمكنازنا!كما.(1واكهاربلليل))

يتدشتقتجعد4/نشوةالنظمعمليةخلالنفسهالشعاعرويعطي،الانجيلكأ.نثراالشعراوشعراالنثرندعوانلارمكنؤكذلك،ليلا

اهداهـالخطابةأهمد!امتوما،الملهمةالمبتكرةوالتعابيرالحارةبالصورركن!ينالكاتبةفتضعالادبيالنقداس،سعلىمنادشتهافيواء،

عببهم.والسيطرةمتناعرهموتعميقالجماهيرازارة!ب:وهماشعركلفيوجودهمالابىهـ"ناساسيين

قي!-فئمن.انقهءتحينهذاكلتعني.نكئلمالثنماعرةانلابد-."الوزن))او"انشكل"المجيدمالنط-ا

"المدهـوة))تلكانصارمناني.نظئانيهذاًبعدوأخشى.عامةالنثر:والاتماعالخ،قةبالظلالالموح،الموحيالحميلاءتوىا-2.

.الح!ال،كانتوايا،ظنهاهذايكونالاارجو..ولكنبمنبشتهاجمهااك!.النشوةسرنئبخصاندوناءضفسلهننتشيالذيالغامض

المنثرية،القصتذهاوالتئريالادباوالادبيللنثر.لقديرهاكانومهما.وموسيقاهاووزنهاعاطفةبانها!توررتعر/ف.نلخصكما

صادقةخواطراوادبيمقالاوجيدةقصةايةانمعينعترفانفهنبغيلابدتقريبادادبملاايوان.الملائكهنازكالشماعرةموضوعوووهذا

هيالادبرسالةفكشت.بهتبتقصيدةوابدعاروع"نجديةاكترهنيؤصتبحثوافيةودرالة((النثروو"يدة"فيجديا"وضوعايتوقعان

فللش!عر.فعسبالجماليةواًلعناصرالمياعروتمميقالحماساًتارةالموزونةبالقصيدةومهارذتهاوءمزانهااألنثر.و".القصيدةاركانجميع
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الاعزاءالنقاديعجبثم.مهماجمننهيتحالئىانيئبفيالرد"الغول)).النثروكذلكرسا)ض4اداءءلىتعيئهالتيمميزاته

....والكنابالقراءمنالمستحقاكقد/رلابنالونانهمكيفلكذبعدالشعراععلىالشاعرةقبلمنالتهجمذلكضروريا/بمنورن

الفنيةالنهضةاركانمنركنابصغتهمبهيحطوا-انيجبالذيالتقدير.جعتخى.اللغوقياكمابيراستعماليسيئونانهـملمجرداألناترين

الادبية.او!صيدة)افبمموضوعهاعليهيكونانضبغيعمايلهيهااتافهالامرهذا

الالهواقول..اك!ريا!ءول!فافيوقعؤدا!اث!ومد!اتخشانينبغيولا.سليمةمنطقيةاسسعلىوتعمقرراسةمن"ا!نئر

والرسائل"شعر"مجلةافراداصدمنتسلمها9التيالرسالةمنيعجبويسمونهاًلنثر-بمتبونالمز/فينبعضلانالعريهاللغةضياععلىالكاتبة

يقفحيني!حدتانء،،ببعيهذالان.اصحابهابهايهاجمهالض!الاخرى:نفسهامناقضةؤ،لتحينالامر!تاقيماهةاعترفتوروهي.شعرا

واالمباديءبعضليهاجماكقدفيوجب،خهبرصانتهعرفبهموثوقناورالش!عرينظمونالناسلبقيالعربياًلقاءوسرونالكلمةزالتفلو...")

إتجاهيعرفونالقراءومعظم.اًدبيعملحسابعاىاًلمجاسيةالاهـ!ا!كأمناك!اورازقواط.و.تجيءتن!برءؤزاللضةفانما.ذلمكمع

اذمياوالخالاوادونيسالسيداظنومما."شعر))مجلةجماعةنوايرا.((الاطلاقعلىلاتموتواهااًلر"وز-نلكوراء

بأهدافهمالتصريجمنيخجلونالجماعةنلكا!رادمنفيرهماوالحاج"الاغةضياععلىحقاىتخثلافهبمهدانقررالشاعرةماثامت

للسهبضروريا.بركنقلم؟ذن.الرموزيسصشعملواأانغيرمنءلناابراهمونواالذينءلىالىتهجمهذامنهلصهـراننفلم،ذا.نظرهافيمهمةليستاًود

الجماعة.لمكاماليفتضجكيإلئقدفيقئهبقيمة/ضحياناشالنظعا-صتحشىالحقيقةفيانهاام؟الاغوبةعابيدالىتاستعماليسميئون

بهانإنالسياسيالمبدأانوقيكد.قصائدهنماًحدىنقدخلالمن؟+،اًلنتر!صيدة3ت،بمننفسهرالنسع

درحسة9!يؤثرلافهوالانتاجقيمةفيبروثنشر

ما!رىوالجاًلعامالرأييقصرهاالقيمةلان.الفنيا!ب-داعالمجالهمطالموزونعلى.بر*هوقلىالمتنوراكلامااناًلىاذنولنطمئن

لفترةعادة"القيمة))هذهوتظل.ومذ!به،دوقهرأيهحسبكل..اك.ورري

درجةواما.معيةومفنقدأتوامالكلم!بخلالهايسودازمنامن..ازفء!مءلمىاح!ي!يونااكمراءيضشىرلا

معينةوافكاربمذاهبثرةالمطالسائدةللاداءلاتخضعفهـكه!إل!!الابداعؤصيدة!ييبتالذيالنفاشرجاءالاشاذمفالالى،الانوتفل

.القددةأو"الموهبة"هوالوحيدفسلطانهاابىرأاساسعلىاقصهدةاهذهبنقدهوه.لادونيس((والمرمادالمبعت))

!دالسوريينالقويينان"طبعااللهؤهـرلا)امثلاافرضناطذاؤيتعرضون،نقادنامعظمفيرمحئكوارزبمماا)ضعفهووهذا.اًلسياش

!صبحاءكاللأ.ا!بةالىووراعودةمنيتتدونماكانوايومناتنالوا،عملهنقد.بزمعونالذبماللكاتبالا!ماعبماوالمسياسيللمذهبدائما

ا!قو!ةلم!عرةنسى!االان!اربهما!زينادونييامثالارر!راءابرازواًلمؤكطعملهتحببلعلىيرقدمواانقبل4فيو.بطعنونميهاجمونه

اشيدانرمفرضإؤ.اكقديرتمامالمقدرينانئصعراءووم،المعربيةحماسهمغمرةلمحيالفنيالعملمافصونكتيرايل.ضعفهاًو!و+له

ادت!!فصيدةفي"الفينيق!!طائررمنر!لاندل4ادونيساكقديظل.انالنتيجفئو/كون.خر1مبدأمهاجمةاو":دأعنالدفاع!ي

اشعمل،اواووو،ادجاةالىالبالياعودةعلى!رلاك"والرمارال!!للمضجبالنسبةا!نا!ديصبحوان،انينوالمنالفئحق!يمقصرا

الحالةهذهفي.الم!معلوبةفلسطينعودةعلىللدلالةلهمشابهارمزا...ة.........أمر..............مر.....ء...
عنهالنقاشدرضىوهل؟لنتاحهق!مةونعطيادونسر.:...لا .......الساعرلمدرا

فني؟غرضذاإستعملهالذيا!رمزيتبروحمنئذ

فنيعملنقدغلىيقدمونحيناكقادينظرانيمنيغيهذاالى2ازطعوابئءعمئمبة

لنتاجتحليلهمخللألفيالمختلفةبالمذاهبيتاثرونؤل!،(د.بباًولشاعر

فك!..

.!-بنةفيالاوريبرشارج!!

ندندعلىاقدمماادامنهمالموإحداننقادنامعظمفينرىاننا

بمد!بهقاصدغيراوقاصدايشيفانهصعيرمقالاوقصيرة!صيدة

مقياهـلمويتخن!التحقيقهايسعىالتيمبادئهاوالاجتماعياوالس!باسيوربءحسنزرجكل*الخارج!ةإسأةالسب!خاووج

شعارانلانرىكما،ومبادئهممذاهئهمعلىوالتهجمالاخرينكاباتلنقد

.التحطيمهوالوحيدبعض"م7سىهـرزمبص،ني/وزةصااوراه!

كانفكلما0وصدقهالئقدتطورتعروواليالاخطاء!هذه.رتالانا):قدفيدراسات
واكثروإصدقاعظمكان،ومبادئه!-اهبهابرازفي.فكتمااكثراًلناقد

كأ.بعال!

.."،زحملهم4.ولالنج،ك!01صحجهلورجها. الذينالنقاشرجاءصديقناا"ضالالشا!نقادناعجزاذااماألي-"العرالورو"جة

عن،وا)منوالادبالشعرحركةتطويرفيوشعبناأمننالا

سنجادئهم!!موحما!وطنيتهمأبتوإذا.مذهباومالمبدأبغضهماًخفاء4ؤر!لا،ص!الم!دلصصنيودادأحب!ضه،دن-،

نافيمكمهم،وبحاربونهامذاهبهـميعادونالذيناولئكيهاجمواانالا4

يرسعى/الذيالصحيحالنقدعلحسابلااخرميدانفيهذارفطواااخجةيأا!،فياح!داًلتيار"

وخدمنه.الفئبرلىتطي4

كمصايستمروانوتمالىكا.نعقلااًكثرايكور-انالئقاشاحبوادا"اسم،ءجلعادلأاجزا!3)ادولبتاالسياسة

وفالكنانجدمهحمهصاللهمةونم!ابنتمعرحوممعمقالهغايتهوخدمة.الإلمحهداجميعاقدءولدلقرأالخوري"بثسارا)تجخ.-اء(أبرفى)3.ا:ت،ز-ةحق،ئق11

مريبعحورجاللهام
ر.*!يحم.سسس!سى
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!رهـ()اوالراء0بشسح(!ف)،لقولاناًرادهلادريولاميهر-رهييي!ر!سيرحر:!سسي!مه.

الثانجةخطأ!روضياوفياًلاولىليستكونحالأيةعلىإوهيبتسكينهاأاورموفارله!..مجاهدسنديل المعنى!فيشعودة

عنهةليقول،بهتتثحابشالمنظررامهوفد،ذ!كر!ر!اًدثم!طالعتبحكمت:بقلمأ.

.إ!!(الجيم!ص!ركالوقدلميههههسر.عي؟3عسر.4حىسحر-عسسم

.!وسطحيتهاركاكتهابكل،الصورةلتحسسياننسطيعوطبعا

صمرمافقدءرصع،اخررائعشيء(لىنظرهايلفتإ..و!انساعرعليابهماطلعاغرباذكرالانخىلاذلتلماذايادرلا

كللىالذناءلايضفيلماذاواذن،الانحغ،بالشالوونتحهابالبدرسقاربالزمنمنمدةقبل"الاداب))مجلةفيجمجاهدالمنعمعبدمجاهد

:اخرىظلا!المورة!مودعيهالىمسادشمن-منديلبئغربوللقزاء،لنالوحعندما،العامين

الئ!جرنمنى(حبي!..رحلةفي"الادبيةالسوق))ضجيجسيعزلبانهمجاهدصارحناقلقد

غناءه!حبيبننيا!سمعتقهلبعد!-،)مود-عشرةأظنها-عدةاعوامالىبهتمتدقدتثقيفيةاًعتكاف

..الئجرهوها!الفناءيردزمنانتبلاتصورف3لاننيربما!النفائسوأثمنالدرربأغلىللاصدقاءيلقيغانمبما

سماه(حبيبنىيا!الفناءيجعل،الكيعفي!و.الاشعدادوالمصبرالجلدمنالكثرتتطلبهذهمجاهدرحلةاندائما

لا3(ممناهما)علىتطلسمالسطراولفيالنقتطانهاناناولاو!لنا:،"12لوداع((غراقي"ونخهنا،خيرااستبشرنا"،حالايةعلى

هذهميباركوا.ئم؟القعةسهذه(بل!مانشأن،وئانيا!مرتقبةوعودة،باتوفيقودمماءات،ميمونةرحلة

وطبما.(سما?/احبيبيالغناءيجعلاليكيرصنن):الرائعةالصصودةنت!ورورضعةعاماغاب!رحلتهعتبةعلىمازالوهو،مجاهدوعاد

هي،الصوتملائكية"شرق!كب))!نالشجرهوذلكيفعلالذيوعاد!،يخؤضاناعتزمالذبمااليحرقعرالىبمنديلهدمىثم،أظنماعلى

للشجر/تفنيالخ..وطفلتهوحلوتهوجميلتهوهد.بقتهاعرالشصبيبةالشبالاقلام.نشجعكريمةوهي-((الاداب"ونقلت..بحث

الحزين!الهائمالعاشق/مءكرو!!ما-"الاداب"ونتنرت..وترجم!مابحتبعض-تحاول

اخر:شيءالىليتنقل..الحوربم!الغناءيتركتمونقد-ت،حبيبتهوناغى!.فرجمالذيبعض-احيانااللازممناكثر

جمدبط()ماتظا:"لنا.نعكسكلماتالماضيعددهافيالمناغاةهذهألينا"الاداب"

ظلهاطلي(ألقتغرستها)افياغلتي؟.مجا!د،ؤكلدهاواستعداد،وصبر،جلمدمنصاحبنااغزمهااك!الرحلة

ثصلاكمنكفي"*ت!منهوكا،لاهثا..وعاد،رحلتهفبتر

حييى(يا)مرننفلنيأطعمتمن4دماعادبعضو!ي((اًلكلامقارس))بدايرةفيمجاهديقول

يخهإكعلىالترمتالنتممس:الميمونةرحلته

اخننقوجههالسماءكلوالبدر1أوريرهجمطيا(وأنت)فارساكنتلو

ا!القاليطل!لما.\لقمرأحمللكنت

خط(تخنهفيماالاحاريةالتقفيةتحكم!!حطوا(صفيره)آهـرنجط.يا!الجمل)بصدركليرتمي

..:ا،ختورةالعبارةلهذهمشوشةترجمةالاليستالسطوروهذه

هذهلعل!الحبينةطبماوهي،الادقفيمتطلع،لغرس(الغلة)اارا):هـرصدركلرصعتفارسااًلاءيرةحبيبتنيياكنتلو"

منواكلظلهافيولفيأ،زرعها،غلةمنهاجعلإفهولاندركهاربطفوةهـمه!ممار)ةمايعكسهتفبىقجماليةي!يان.الشعرفيوالمقروض

وطلع،الشميافترلتثمأ-دقط(مرلين)لم،ذا-مرنينثم،دهابرف:ةيرفرؤءرشيقاجان!،الشعريةالكلمةيعتمدوان،نثرمنالمعنى

باكز!الكلامهذايذكرناؤلا!الفتنةهذهكلبدتعندماوكسفاابىدر!باعياءيصطةق-انمناكثر

التقببديةوالعبارات(امرياالحتةنودت)و(جميلياازايك)من.0."أنت))ولمحارساكنتلؤ

وذلك!المظلمةا(والتعبيردالاص!فافةالنيكلنعاهدك!ىا!لهاخآقنياتلالتو0ءطنعاخرىةلمهايقبىلانالافضلمنأليي

اما،القصيدةمنالاولاينصففيوردت"التطحات))هذهكل.نعمش-سلم،ذاتم((اميرهحبيبتىياوكنتفارساكنتلو11

:الابتهالبهذابدأهفقدالثانيالنصف"الخ..طفلتي،صغيرتي،جميذني،أميرتي""واخوانها3خبيبتي"

الخ"..وجميلتيجيننياخواتمن"(نجمتييا)ءلىمسمرينمراهقينبينركيكةمغازلةعمليةفيمراتبضعمناكثر

(شعادي)علىتعلقي"؟صعيرةأميرنييا"معىماثم؟ا"بلكوننين"

وجداركط"شعاركمالاحطوا"(جداربمي)ليبالحبوضوضي-!الجميل-(الجميل)صدرهافيالقمرالفارسرمي"انوبعد

-:الكلامبهذاصددفااكتنازفوصفالفارسبنانتت

لملسما3الجميلصدركرفعت

01اًو!ومددمكت!ةا(!الجميل)..الهدروصفيضفيهاالتييةوالتنرالركاكة!حظوا

.....،واذن!نجومبهاالسماء!جديردةشعربة.بلحظة"لماًلسما"اوحتثم

دلك:.نلياقيالابياتفاسمعوا

تحدوادورتسودانالضومددعكتعةزوروا.نجمالكمن(غارفقد.)(واشكى)جاءاًلنجم

.بة-..سرارنعر!انالشأعرلنايغولم،طبماالقاضيمنندريولا.

مجلةوكذلك،العربيةالمطبوعاتاحدثد!ل..(!اشتكى)جمالهامن(غاد)القمرانمانعرفهكل!المحكمة

.الادابدارؤمنشوراتاليروسةالاداب-انالتاعراراًدمبانترةذلكوبعد.!السطحية،وهذهالسعذاجةهذء

71توازل،كلمةالى.نشاج((فجمالك"..قليلا"الطبلعلىيغرب"

!لنقل:وغيرتهالنجمشكوىفلنترلثواذن..ايقاعياوتسندها

.-شالك(بطرف)فرحتيعقدت
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لمكلاما!ارسوصرتإ"إلىرائعةالايقاعيةاللقطةهذهالىاًهتدىاًنبعداًبدالمههااداًدانهاطن

يد.القصبهذهيمامتيياوجئت:الواضحةالركابهةبهدهيعط!..عادمة

صغيرههد"هناالفاءورودلاحظوا"بشرفتيفأدتمي.او

لمطفلتي؟")ءجبرتي"بيقصدماذا))(جدتي)تخنهااكونؤربها

الاميرهستقبلفهلاحبهاذذيغيدكوالوماميره(جميلتييا)وانتكفارس

هديي؟.:تماماذلكبعدليقول،قليلايتنفستم

التحك!ذلمك.:خط.نصإةديماالقاقيةخكماحشىمرةظلأ!-))مناليفىاممبا-فارسااًكوناناحببت(-اميرتييرلما)واليوم

"مقبولولاواضحغيرمرهقافبدااًلممىىىشلالذيالمرهقالجزيرهمنتارؤطع.

يديفيالكنودواحمل

الهدية؟كانتماذا..والان.فارسا،اًلكنوزالبها.برحملان"احب)).0هكذافالقصةواذن

ا؟ةاًلقصيدهذه..مجاهديقولكهاهيهل:دناعفسبجتوجهلسيبوذلكمغوادا

."الادبيارعملهذا"مناكبرحتماكانتعزيزييااليها1ؤ،ر!،اءيتىبنجىياولستأحبهاًلذيع!دكؤاليوم

..و."مرتينمتتاليةاسطرثلاثةفي(اليوم)إزكرار3،حظوا))

دصبدة!مميتهاالتيالاوصالالمتقطعةالتدةهذهكلعيى!آخذلن(الكلام)بضاقيشاعرااء-تدانني.برل3

فكانفي!هالشعريالمعنىلالمجمنهاسطركلأثبتاننيترىولنت..(ا!خيام)أنمبوالكنوزبماا!راياايكاتىفا!ساواعنت

تجبرانعلىتصرتكتبهاوانتكنتاًنكالانتلمجوانت،مافلتكل

ادسؤيا!كلامهذاافيض!كان،!تيءبئي..ذفيضبان"شا!ريتن!)ممزوجتاولكنالسببنجد\(الكلام)و(مالخيل)عندوقفة،بعد

التعثرشرنجنونتجنبحبيبتكقتتجنبنثرا"نكنسمعهانتمنيناالكنورلايقدمالذيوالفارس،بالكلاماراجرللشاعر"حالبعرض))

فيه!"نتطحاتك!)تابعةاليالتيالخياتمينصسبولا-يديهديرجهلهالمحظةقيلوكان-والهدايا

ذخرجاًن!راصوأ!لي!!فرة-وباخل!ص-يا!زيزيهدررنلمخماو!ؤلسطينللاحمطمعونةلربما!القصيدةفيحشرهالماذالانعر!

من"الاداب"ولقراءلحبيبتكبه!تلوح،جيبكمناًلقديرمالمة!/ل؟أنعرفانلنايهف!كشع!ي-

-.اللهبراذنمنتصراغانماالمرةهذهولتعود،اخرىرحلةاءهـدأجدإبالسطودبهذهةالقصيد"مجاهد.ع?،هد))ينهيثم

-ربالهبالتزودوننصحك،المافةالدعواتلكنكررتعودانوالىوالقوافيالاورانحصافي(حبيبتييا)وجت

ومضنية.،وشاؤة،طويلةياعزيزنااًلرحلةفان،والجارإ"اخدفتيءولا"ا

احسنبمستقبلوامئيا-ننتحيأ.نيونقبلطواو!(صدي!ءكمايا)المضيالةجزيروفي

،.عد-ليالضلوعخلف

اًلعتيليحكمتاًدطهرانيدةالقههذهمنهةبت3

ص!.و:حديثاصلر

-...هلمحمافىا.صىصماص!-لاا

اًلشهيرةالوجوديةاًلكانبةبقلم

بنبفواددوبد

اًلريسمطرجيعايلهترجمة

ألذيالرجلمعقصتهادوبوفوارسيمونالكبرة.الوجوديةالكاتبةلناترويالرائعهذا.الكتابفي

المفارورةتلكتقصذلكخنلالمنوهي.سارترجانبول،روجهايكونانغيرمن،حيا"نهمالتريككان

.الحياذيواجهانيزالانوماكازاوكيف،جانبهالىكلأ.دبةاصبحتكيف:نتصادها2الىأدتالتي

فؤقكائنينربطتقلمافذهعاطفةقصةلانهادوبوفوارسيمونهناتسردهاالتيهذه،عجيبةقصةانها"

فىلهلشىوفكرىروحيتفاهميوثقهالذيالواعيالحبرباط:الرباطهذابمثلالارضهذد

فا.ن"اولغاو""كميل"مثلءن،اخرىكائنات،يحبهنماسارترانمنفبالرغم.مثيلوصميميتهعمقه

اوثقاليهيشدهاماوانخارجيةعلاقةايةفيهزؤثرأنمناعمقدوبوفواوسيمونألىيشد.ما

لقاؤهاخلقهاالتىالسعادة،ولكنرائعةصفحماتفيغنذلك.وتعبر،تغارانهاصحيح..الخيرةتوهنهانمن

انها-منالثقةكلواثقةورر!!ه.الحياةقيدعلىمادامتحياتهاعلىترفرفستظلالاولىظةالل!منذبسارتر

..بالحياةنابضة،مرهفة،عميقة،دائعةقعة.،لم.قبلهاماتاذاالاسلرترمنمصيبةايةيأتيهالن!

-ا*دابدارمنشوراتيعادلهامااولبنانيةليرات؟الثمن

ثه4



.!!ى.
13اًلاستاذرجاءالنقاتنىإ

.:قربباالعطيةجليلبقلم
!!رعي

لههصمولرمإورا(السوريينادب"القوميين)حولالممتعةمقاتك..باعجابطالعت...- ،المسصرء!العروبهلحيه

العربوللمثقفينلكالحقائقبعضاوضحاناتوور(1)

مناحدايضملاالعربيعراقنابأنواولهامكانكلفيالعربيةولىلجماهر

كئمهمااًروعالادأ!داًرفمو!كانواان-(يرمن)انسانايضملا..السوريببنالقوميبنعصابات
؟...إ.!ايضاوقبرص(اًلكبرى)سوريايجمع-(بوطن)-حقايرؤمنون

اًلطوبلةاالفصصمنائعالماد؟ءك!أريصدولميدعيكماعرافيالميس(الاماممهدياحمد)المدعوانوتانيها

وألرة.-ثرإبفتحياسمهاخرمعانه..-عنهابثر!هوالذبم!...قطاًلعراق
..صحافتهمفييئشر(سوريافوميا)وانتهى(لساديا)حانهلدا

(.-الفكريالصراعرار)لمومحس(المعلومة)للسفاراترجمو/

هـ:يلاولىالحلقةوااتظالامريكاوزيا!ات)و(دولارات)مقابلوتوزيعهابطبعها-المتنبوهة-

..7كا..الخ...(رشوباد

:فاشلونفهم-محبوكةغروقصة،مضحكةالاماماحمدرسالةان

مهصلم.ص!-لمودصالعراقمنانهلكيربيناناجاولفهو.القصعياًلحقلؤي

هـ.ردمشنمص.صصلأص2مو،هـى)منلسلكونهشملعىان.يحاولم،فعلالنانخادجلكون.
لهعدبهـريومى(ليرو!بريارهالوموالايديبينووم!مدلمحه)!يعول

001!الفينيقيعر!النادلبأنبدعيعندمانفمهيفضحولكنه(الحزب

::التاليةافص2رصسضخمؤاحدىابنر4(السوريةالقومية)فكرةانخبيثخفيطرفمنيثبتانيريدوهكذا

-ايروستراًت-ا!غرة،-ار!طد-الئثيان4..!/!اًلمقاهيعمالحتى(بهاويؤمن)ويعرفهامكانكلفيتغلدتفد

..عجيبةصطقة-قائدطفولة-صميمية04.!والصفاقةالسذاجةودكنها

004!!رجاءياواخوانكجهلكمن(متألما)(الامام)ويمصي

بعدأرغبتيوازدادت):فيقول-للرئاءيدعوالذي-كذبهفيوشمتمر

ه-ءةالعراقفيلهنقيمالذي(ادونجي)التاعرهداالىالتعر!فيمهالك

لصب!ئدما،،إ.(شعرء!ىنسسحبرتنادزياسندعوهوربما،جداعايةأهـ.يمه

لم.المجصلمجسل/رشأيقيموالسماتوالحواهرى.والملائكةاالشسي.:.بة..لحنضنالذى
هـالعراو....الساراييصدمكمولمىاكدبوا،اكدبوا.للصعامهلا

بغدادفي(رجاء)يا.لمنيتك..!!لالونجىعايةرأهمية،اتمة

*هـ.كبومنها(شعر)جماعةوكل(ادونيس)وكتب(يناودو)كرى

هـةا!انيةويد!ثةلبيعكبيرنتببمسوقوهو-(السرايسوق)في4نف(اًلامام)

منتجدفلااثمانهابعشرمطروحةتراها،والقديمةالمستهلكةال*تب

المظمرةاًلضالةالعاقةالمزمرةتلكوبشتمالااحديلمسهاولايشتر/ها

5هـ!رصوص"موضوعاما...المقدسالتقدميالمعربيالرحفوعلىاًلعربيةأ!ة،غلى

:ص..!!(صدفهامدى)نقد/رتطيعانكفأعتقد(الزيارة)
صصالعميلوالحزبالحقيقيوجههحروفهونفضح(الامام)ويمضي

4ايجعلاناسننطاع(ادونجبر)انميدعيعنهويدافعايه/تميالذي

-..-.....-.؟؟لماناولكن(نعم)فأقولى..!عالميتوىعلىالعربيالادب

المصعصحدالماليإكهكمألزصدجةصحبملحابصبمالغركعاب!ا(الفينيقية)الىتدعواتيلصائدهترجمتاك!لامرإكا..!؟و؟-ف

-يئبفت.ألذي*!-جوناس-الضيف(الخيرية(فودد)مؤسسةبدعمهمامتالذ!بماالمعالميالى-بروىوكذلك.. هـ..!لمومالمع(روما)؟تمرمفي

هـمرعلىخناتاريأنجنهمشعراءئلاثةأعظم.انهويقول،رأيهو،،تن

-0.4بديولدلموالاخر،العلاءابيقبل،طفلاماتاحد!،العصود

تص!(لةتصفقالذي(المتنبي)العظيمشاعرنابالاوليعنىانهواعتقد

رر!ه-نررمرلررهمقرل!وليسالعصا!ةافراداحدحق!قتهعلى(الامام)وهكدا.تكشف
...للمهرلهويا(سوريا)لاعسادهاًلعصاله

يلااااتدتنممرغمالعرليالمعطاء.للعرولة،وللحرفعمعل،والنصرلنلعمق!زحفنا.الطادراًحل

01(هوعو)الكيبرمرسمالساعرادله-كلماتدياًهمسولكسي،عراًدببا

أ...لوقعهانتستطيعلاولكنكالتيار،وسطفيتجد!ان.سعتطيعانك

العطيةأابراًهيمجليلبغداد

.ء؟عيمحرحمى-!رعي!ىعي.عحرحى21ص6291نيمان-ةلعاشراالنة-لرابعالعددا-لادابل:نظرالي
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